
504. plenární zasedání 

Evropského hospodářského a sociálního výboru 

(Brusel, 21. – 22. 1. 2015) 
 

Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) projednalo a přijalo 

následující stanoviska: 

 

 REX/434 Antidumpingová opatření 

Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace nařízení Rady (ES) č. 452/2003 
ze dne 6. března 2003 o opatřeních, které může Společenství přijmout ve vztahu 
ke kombinovanému účinku antidumpingových nebo antisubvenčních opatření s ochrannými 
opatřeními. Nové nařízení nahradí různé akty, které jsou do něj začleněny; zcela zachovává 
jejich obsah a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových 
formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace. 
EHSV se domnívá, že obsah návrhu je zcela uspokojivý, nemá k němu žádné připomínky 
a zaujímá k navrhovanému znění příznivé stanovisko. 
 

 TEN/557 Na cestě k prosperující ekonomice založené na datech 

Komise přijala sdělení o ekonomice založené na datech v reakci na závěry Evropské rady 
z října 2013, zaměřené na digitální ekonomiku, inovace a služby jako na hnací síly růstu 
a tvorby pracovních míst, a vyjádřila požadavek, aby EU poskytla správné rámcové podmínky 
pro jednotný trh v oblasti dat velkého objemu a cloud computingu.  Ve sdělení jsou popsány 
prvky ekonomiky budoucnosti založené na datech a uvedeny praktické závěry, jejichž cílem je 
podpořit a zrychlit přechod na tento typ ekonomiky. Sdělení rovněž stanovuje současné 
a budoucí aktivity v oblasti cloud computingu. 
EHSV vítá návrh sdělení Komise vyzývající k tomu, aby byla v Evropské unii vytvořena 
prosperující ekonomika založená na datech, tedy digitální ekonomika využívající informační 
technologie. EHSV zdůrazňuje, že rozšíření informačních technologií ve všech oblastech 
společenského a hospodářského života i v oblasti kultury a vzdělávání poskytuje značné 
možnosti rozvoje, je však třeba podporovat výzkum a vývoj související s informačními 
technologiemi, a to v oblasti jak technických, tak společenských a hospodářských věd. EHSV 
vyjádřil politování nad značným snížením prostředků plánovaných k financování digitální 
infrastruktury v rámci Nástroje pro propojení Evropy, a rozhodně požaduje, aby byly 
vyvozeny patřičné závěry. Nový investiční plán, který v prosinci 2014 předložil předseda 
Komise Jean-Claude Juncker a jehož cílem je uvolnit nejméně 315 miliard EUR v podobě 
dodatečných veřejných a soukromých investic v klíčových oblastech, jakou je i digitální 
infrastruktura, je v této souvislosti vítanou politickou reakcí. 
EHSV závěrem zdůrazňuje, že v oblasti ochrany údajů a bezpečnosti informací je nutná 
spolupráce vnitrostátních a evropských správních orgánů s regulačními orgány v oblasti 
elektronických komunikací a orgány zabývajícími se ochranou spotřebitelů a hospodářskou 
soutěží. 
 

 SOC/516 Účinné, dostupné a odolné systémy zdravotní péče 

Komise ve svém sdělení stanoví plán EU pro evropské systémy zdravotní péče, které musejí 
čelit současným i budoucím výzvám a tlakům. Zdůrazňuje řadu iniciativ, které může EU 
vyvinout a stavět na nich s cílem pomoci členským státům zajistit, aby očekávání občanů 
na vysoce kvalitní péči mohla být splněna. Důraz bude kladen na metody a nástroje, které 
umožní členským státům dosáhnout větší účinnosti, dostupnosti a odolnosti systémů 
zdravotní péče, v souladu s reformami, jež jim byly doporučeny v kontextu evropského 
semestru.  



Sdělení doporučuje členským státům, jež mají primární odpovědnost za své systémy 
zdravotní péče, aby:  

- posílily účinnost, přičemž je třeba mít na paměti, že prvořadým cílem systému 
zdravotní péče je zlepšit zdraví obyvatel. To lze provést pomocí funkce hodnocení 
výsledků, zajišťování bezpečnosti a kvality péče o pacienty, a pomocí rozvoje 
integrovaného přístupu ke zdravotní péči tak, aby nedocházelo k přílišnému 
spoléhání na nemocnice. 

- zvýšily dostupnost, aby zdravotnické systémy poskytovaly služby zdravotní péče celé 
populaci. Toho lze dosáhnout lepším plánováním pracovní síly v oblasti zdravotnictví 
a účinnějším využitím léků. Kromě toho směrnice o přeshraniční péči poskytne větší 
transparentnost a lepší cenovou dostupnost a dosažitelnost péče. 

- zlepšily odolnost, aby byly systémy zdravotní péče schopné přizpůsobit se měnícímu 
se prostředí a určit inovační řešení. Tato schopnost může být posílena tím, že budou 
volena efektivnější a účinnější léčení, která reagují na pacientovy potřeby. Stejně 
důležité je vytváření účinných informačních toků a využití inovativní informační 
a komunikační technologie v oblasti zdraví. 

EHSV vyzývá Komisi a členské státy, aby co nejdříve začaly společně pracovat na strategických 
hlavních směrech, které dokument, k němuž vydáváme stanovisko, navrhuje. V zájmu zvýšení 
blahobytu občanů Unie musí zdravotní systémy členských států Evropské unie vycházet 
ze zásad a hodnot, jako je všeobecnost, přístupnost, spravedlnost a solidarita. Bez těchto 
základních zásad nemůžeme posílit sociální rozměr Evropy. Posílení účelnosti zdravotních 
systémů znamená zajištění hodnoty zdrojů a spojení koncepce vědeckotechnické kvality 
s koncepcí účinnosti a udržitelnosti, což je klíčové hledisko organizace zdravotní péče 
a odborné praxe. Vždy se přitom musí brát maximální ohled na pacienty.  

 ECO/370 Zpráva o soudržnosti 
Krize měla výrazný dopad na rozpočty členských států a regionů a omezila dostupnost 
financování ve všech oblastech investic. Mezi roky 2008 a 2013 se v celé EU veřejné investice 
snížily o 20 %. V Řecku, Španělsku a Irsku tento pokles činil přibližně 60 %. 
S celkovým rozpočtem ve výši více než 450 miliard EUR (včetně vnitrostátního 
spolufinancování) na programové období 2014–2020 bude politika soudržnosti představovat 
hlavní investiční nástroj EU. Bude poskytovat nejvyšší příspěvek na podporu malých 
a středních podniků, vědu a výzkum a inovace, vzdělávání, nízkouhlíkové hospodářství, 
životní prostředí, boj proti nezaměstnanosti a sociálnímu vyloučení, rozvoj infrastruktury 
spojující občany EU a modernizaci veřejné správy. Investice v rámci politiky soudržnosti 
ve spojení se strukturálními reformami budou hrát hlavní úlohu při podpoře růstu a vytváření 
pracovních příležitostí a při naplňování cílů strategie Evropa 2020 týkajících se inteligentního 
a udržitelného růstu podporujícího začlenění. 
Sdělení shrnuje výsledky financování na podporu soudržnosti v předchozím programovém 
období. Popisuje hlavní prvky reformy politiky soudržnosti v období 2014–2020 a tendence 
vyplývající z jednání o programech, která probíhají mezi Komisí a členskými státy.  
EHSV vítá sdělení Komise Šestá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti, ale má 
určité výhrady. Politika soudržnosti, která je v mnoha případech zřejmě hlavním zdrojem 
investic, by měla být ambicióznější, či dokonce zevrubně přezkoumána, dokud nedojde 
k obnově v oblasti růstu a zaměstnanosti. Z dosud dosažených výsledků lze vyvodit závěr, 
že její zdroje jsou očividně nedostatečné pro řešení skutečných problémů. Měly by proto být 
nalezeny alternativní způsoby financování konvergence, jež by politiku soudržnosti posunuly 
do nové fáze. 
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