ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ SLUŽEBNÍ CESTY
Datum:

2-3. prosince 2016

Stát, místo:

Belgie, Brusel

Účel cesty:

Valná hromada ACE GA2/16

Za ČKA:

Tereza Michalová

Jednání:
Druhé setkání Valné hromady ACE v letošním roce se konalo v centru Bruselu. Na programu
bylo schválení rozpočtu pro rok 2017, organizační záležitosti ACE a zprávy jednotlivých oblastí
a skupin o své činnosti, dále Valná hromada přijímala dokumenty a v neposlední řadě se
v pátek odpoledne konalo mimořádné zasedání se zástupci Evropské komise.
Valná hromada ACE odsouhlasila rozpočet ACE pro rok 2017. Z důvodu odchodu Turecka,
chybělo 10 % z rozpočtu (velikost tureckých příspěvků), díky škrtům v rozpočtu bylo možné
zvednout příspěvky členských zemí pouze o 4 %. Předseda ACE Luciano Lazzari informoval o
probíhajících jednáních ACE s Tureckem ohledně možné spolupráce. Dále byl na základě vlastní
žádosti vyměněn člen Výkonné rady ACE Nicholas Galabov, jeho nástupcem se stal Emil
Momdilov Yodan.
Předseda ACE Lucianno Lazzari a sekretář ACE Ian Pritchard prezentovali své zprávy ohledně
dění v jednotlivých oblastích ACE a Kanceláře ACE. Dále pan Vincent Nacey prezentoval
výsledky Sektorové studie ACE 2016, které se zúčastnilo 27 z 32 členských zemí, na průzkum
odpovědělo celkem 27.300 architektů. Jedním z bodů byla také komunikace ACE, hlavní
nástroje komunikace a informace o ní prezentoval Lionel Dunet.
V pátek 2. prosince 2016 odpoledne bylo na programu Mimořádné zasedání ohledně „Dopadu
strategie jednotného trhu na architekty“. Na toto zasedání se dostavili 4 hosté, odborníci
pracující pro Evropskou komisi. Každý z nich prezentoval stanovisko k určitému tématu, po
každé prezentaci následovala prezentace zástupce ACE, který představil postoj ACE k danému
tématu. U každého téma následovala diskuze.
I.

Strategie jednotného trhu (Irmfried Schwimann, Deputy Director-General DG
GROW)
ACE a strategie jednotného trhu ( Ian Pittchard)
II. Lepší profesní regulace – podpora růstu v obchodním sektoru (Martin Frohn,
Head of Unit Professional Qualifications & Skills)
Přiměřená regulace – reakce ACE na konzultaci ohledně reformy regulovaných
profesí (Margaret Hynds O'Flanagan)
III. EU strategie pro veřejné zakázky (Giuseppe Manganaro, Legal Office, Public
Porcurement Strategy, DG GROW)
Postavení ACE k veřejných zakázkách (Goeorg Pend)
IV. Služební průkaz (Services passport) (Jürgen Tiedje, head of Unit, Services Policy
for Consumers)
Postavení ACE k služebnímu průkazu (Ruth Schagemann)
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Na konci prvního dne zasedání byla prezentace, včetně pozvání na Světový architektonický
kongres UIA 2017 – v Soulu, který se bude konat od 3. září 2017.
Veronica Schröpfer z Kanceláře ACE prezentovala současné, či v letošním roce ukončené
projekty ACE - iNSPiRe, A2PBEER, PROF/TRAC, ABRACADABRA. Dále následovali informace od
koordinátorů jednotlivých oblastí ACE ohledně činnosti v pracovních skupinách za uplynulý rok.
V rámci těchto prezentací se znovu otevřela diskuze ohledně Služebního průkazu (Services
Passport) především otázky ohledně jako využití a obsahu. Valná hromada se shodla, že zatím
od Evropské komise nedostala dostačující odpovědi na své obavy spojené se zavedením
Služebního průkazu.
Valné hromadě ACE byly předloženy dokumenty ke schválení, seznam dokumentu a jejich
statut schválení / neschválení:








Revision of the Remedies Directive: ACE policy, Complaints kompetence for MOs
Dokument byl přijat Valnou hromadou
Vienna Declaration
Dokument byl přijat Valnou hromadou
ACE – CALA MRA, Dokument – Dohoda s Kanadou (CALA)
V září 2016 byl podepsán návrh této smlouvy, byly zde pouze upraveny nějaké
jazykové obraty, ne obsah
Dokument byl Valnou hromadou přijat
Architektonické soutěže: 9 pravidel
Dokument předán zpátky pracovní skupině PP + ADC (Veřejné zakázky a
architektonické soutěže) pro zakomponování připomínek Valné hromady
ADCs: public participation
Dokument předán zpátky pracovní skupině PP + ADC (Veřejné zakázky a
architektonické soutěže) pro zakomponování připomínek Valné hromady

Na závěru jednání se s delegáty na Valné hromadě ACE rozloučit předseda Portugalské
komory, kterému v letošním roce končí mandát, pronesl poděkování ACE a pár slov na
rozloučenou.
Valná hromada na závěr svého jednání přijala kalendář ACE pro rok 2017. Termín další Valné
hromady ACE je 5. května 2017 v Římě (Itálie).

Termín příštího jednání:

5. května 2017, Itálie - Řím
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