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Toto plenárne zhromaždenie poctil svojou prítomnostou pán Louis MICHEL, clen Európskej komisie, 
ktorý vystúpil na tému budúcnosti rozvojovej politiky EÚ v rámci schvalovania stanoviska o európskom 
konsenze. 
 
 

1. LEGISLATÍVA EÚ 
 

• Lepšia implementácia právnych predpisov  
− Spravodajca: pán VAN IERSEL (Zamestnávatelia – NL) 

 
− Ref.: Stanovisko z vlastnej iniciatívy– CESE 1069/2005 

 
− Hlavné body: 

 
Vo svojom stanovisku EHSV vyjadruje názor, že tvorba právnych predpisov, ich implementácia 
a vykonávanie sú úzko späté: právny predpis je dobrý, ak je vykonatelný a vykonaný. Existujú 
rozdiely v oblasti právnej kultúry a kompetencií, ako aj rôzne stupne angažovanosti do efektívnej 
implementácie v rámci Európy. 
 
EHSV rozlišuje rôzne druhy opatrení, ktoré by mali clenské štáty a Komisia podniknút. V clenských 
štátoch je to v prvom rade otázka politickej vôle. Postoj vnútroštátnych správnych orgánov musí 
odrážat skutocnost, že tieto orgány samotné tvoria EÚ a podla toho by sa mali aj podielat na 
prijatých rozhodnutiach Únie. Musia sa vzdat pridávania požiadaviek, ktoré nie sú obsiahnuté 
v smernici (gold-plating) a uprednostnovania urcitých požiadaviek („cherry-picking“). Rovnako treba 
zlepšit informovanost. EHSV obhajuje aktívnu úlohu Komisie, ktorá by mala podporovat rast 
dôvery medzi príslušnými orgánmi, ktoré sú zodpovedné za uplatnovanie právnych predpisov EÚ 
a podporovat siete orgánov jednotlivých krajín, systematické hodnotenie ich výkonnosti a tým aj 
nájdenie a šírenie osvedcených postupov. 
 
Vo svojom stanovisku EHSV požaduje kultúrnu zmenu spolu s prechodom od zvyšovania poctu 
právnych predpisov EÚ k dôrazu na ich efektívne uplatnenie, cím sa zabezpecí to, že schválené 
právne predpisy a politiky EÚ dosiahnu svoj plný úcinok. 
 

− Kontaktná osoba: pánJean-Pierre Faure  
 (Tel.:00 32 2 546 96 15 – e-mail : jeanpierre.faure@esc.eu.int) 

 

• Lepšia tvorba právnych predpisov 
− Spravodajca: pán RETUREAU (Zamestnanci – FR) 

 
− Ref.: Prieskumné stanovisko – CESE 1068/2005 

 
− Hlavné body: 

 
Lepšia tvorba právnych predpisov znamená predovšetkým postavit sa na úroven adresáta právnej 
normy, co znamená uplatnenie participacného prístupu. Znamená to tiež kvantitatívne obmedzenie 
tvorby právnych predpisov, pretože rozsiahla legislatíva vytvára právnu nepriehladnost, co 
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spôsobuje najmä prekážky v komunikácii. Znamená to tiež zabezpecit, aby uplatnovanie noriem 
bolo úcinné a jednoduché (pozri stanovisko CESE 606/2005 fin, spravodajca pán van Iersel). 
Zároven treba náležite zohladnovat  ocakávania obcianskej spolocnosti na istotu ako aj požiadavku 
právnej istoty a stability formulovanú podnikmi.  
 
V zlepšovania kvality legislatívy Spolocenstva musí každé generálne riaditelstvo (GR), navrhnút 
primeraný program zjednodušovania, ktorý bude zahrnutý do celkového programu Komisie, upresní 
potrebu a predpokladaný úcinok návrhov na adresátov legislatívy a urcí navrhované opatrenia pre 
každú skupinu textov a tiež odhadované zdroje potrebné na realizáciu programu. 
 
Pretože hlbkovo modifikovat alebo spružnit legislatívu, ktorej praktické dôsledky sa rozchádzajú so 
sledovanými cielmi, nepredstavuje oslabenie autority zákonodarnej moci, ale naopak ukážku 
prirodzenej politickej inteligencie s cielom posilnit dôveru adresátov a rešpektovanie práva. Na 
druhej strane treba legislatívne hodnotenie vnímat ako pluralistickú a participacnú aktivitu, ktorá mu 
má prisúdit nepopieratelnú politickú a praktickú legitimitu. 
 
EHSV odhaduje, že úloha zjednodušovat súbor právnych predpisov EÚ a urobit ho súdržnejším 
a presnejšie zameraným je takisto hlboko politickou otázkou, ktorá si vyžaduje intenzívnu 
medziinštitucionálnu mobilizáciu podporovanú rovnako intenzívnou úcastou zo strany organizovanej 
obcianskej spolocnosti.  

 
− Kontaktná osoba: pán Jean-Pierre Faure  

 Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jeanpierre.faure@esc.eu.int)  
 

• Zelená kniha – rozhodné právo vo veciach rozvodu 
− Spravodajca:pánDaniel RETUREAU (Zamestnanci – FR) 

 
− Ref.:COM(2005) 82 final – CESE 1064/2005 

 
− Hlavné body: 

 
Vzhladom na velkú rôznost, pokial ide rozvodové a odlukové právo alebo podmienky a dôsledky 
zrušenia manželstva, zelená kniha (rozumne) navrhuje nezvolit cestu harmonizácie základného 
práva. 
 
Výbor zostáva otvorený otázke, ktorá je dôležitá pre obcanov a ich mobilitu. Bude sledovat výsledok 
konzultácií zacatých s Európskou komisiou ako aj konkrétnejšie návrhy predpisov, ktoré môžu byt 
následne predložené. Pripúšta úvahy o úprave nového nariadenia Brusel II alebo osobitnom nariadení 
o rozvode. 

 
− Kontaktná osoba: pán Pierluigi Brombo 

 (Tel.:00 32 2 546 97 18 – e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
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2. SOCIÁLNE PRÁVA A PRÁVA SPOLOCNOSTÍ 
 
• Sociálny dialóg a priemyselné zmeny 

− Spravodajca: pán ZÖHRER (Zamestnanci – AT) 
 

− Ref.: Stanovisko z vlastnej iniciatívy– CESE 1073/2005 
 

− Hlavné body: 
 
Výbor víta všetky snahy zamerané na posilnenie sociálneho dialógu, predovšetkým v nových 
clenských štátoch. Ide o nástroj, ktorý zohráva klúcovú úlohu pri úspešnom riadení priemyselných 
zmien, pretože stimuluje inováciu a konkurencieschopnost, cím prispieva k realizácii lisabonských 
cielov. Úspech tohto procesu premeny sa meria nielen konkurencieschopnostou podniku alebo 
odvetvia, ale aj podla sociálneho zvládnutia negatívnych následkov. 
 
Výbor preto prisudzuje velký význam odvetvovo špecifickým iniciatívam a podporuje zámer 
Komisie povzbudit nové odvetvia, aby zacali so sociálnym dialógom a odporúca venovat sa nielen 
tým odvetviam hospodárstva, ktoré sa nachádzajú v kríze, ale podla možnosti vcas a proaktívne 
reagovat na zmeny. Z tohto pohladu sa analytické nástroje, ktoré majú sociálni partneri k dispozícii, 
musia vylepšit. 
 
Výbor zdôraznuje úlohu európskych zamestnaneckých rád, so záujmom ocakáva ohlásené 
oznámenie o sociálnej zodpovednosti podnikov privítal ucelený a priecny prístup, ktorý Komisia 
zvolila vo svojom nedávnom oznámení o reštrukturalizácii a zamestnanosti, ku ktorému pripravuje 
stanovisko. 
 

− Kontaktná osoba: pán José Miguel Cólera 
 (Tel. : 00 32 2 546 96 29 – e-mail : josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 

• Sociálna politika/Vnútrozemská lodná doprava 
− Spravodajca: pán ETTY (Zamestnanci – NL) 

 
− Pomocný spravodajca: pán SIMONS (Zamestnávatelia – NL) 

 
− Ref.: Stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 1071/2005 

 
− Hlavné body: 

 
EHSV sa zretelne vyslovuje za zavedenie sociálnej politiky Spolocenstva do vnútrozemskej lodnej 
dopravy, podla možnosti v celoeurópskom meradle. Takáto politika by sa mala uplatnovat na 
všetkých európskych vodných cestách. Právne predpisy v tomto sektore sú príliš fragmentované a je 
potrebné ich zharmonizovat a zjednotit, obzvlášt vzhladom na skutocnost, že rozšírenie EÚ by 
mohlo priniest nové problémy. Sociálna politika v oblasti vnútrozemskej lodnej dopravy je v 
podstate súcastou technickej legislatívy a predpisov o lodiach. V súcasnosti by mali byt prioritnými 
aspektmi predpisy o posádkach a ich pracovnom a odpocinkovom case, ako aj vytvorenie 
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skutocného a aktívneho sociálneho dialógu. To platí o to viac, že treba ocakávat zostrenie 
hospodárskej sútaže tak v rámci vnútrozemskej lodnej dopravy, ako aj medzi vnútrozemskou 
lodnou dopravou a ostatnými dopravcami.  
Pri vytváraní novej sociálnej politiky pre vnútrozemskú lodnú dopravu v EÚ by mala Európska 
komisia úzko spolupracovat so sociálnymi partnermi, CCNR a s Dunajskou komisiou. Tento prístup 
si vyžaduje, aby clenské štáty CCNR a Dunajskej komisie umožnili svojim inštitúciám rozšírit ich 
pole pôsobnosti tak, aby zahrnalo aj otázky sociálnej politiky, co by viedlo k posilneniu ich 
právomocí. Sociálny dialóg na sektorovej úrovni (v národnom aj európskom meradle) je 
najdôležitejším nástrojom na vybudovanie mosta medzi názormi zamestnávatelov, samostatne 
zárobkovo cinných osôb, zamestnancov a cielmi európskej politiky. EHSV dalej odporúca, aby sa 
venovala zvýšená pozornost vzdelávaniu a odbornej príprave. Na záver sa poukazuje na to, že by sa 
vzhladom na špecifiká tohto sektoru ES mali zohladnit dohovory sociálnych partnerov doplnujúce 
minimálne normy, ktoré stanovila Rada. 
 
 

− Kontaktná osoba: pán Siegfried Jantscher  
 (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 

• Sociálne zabezpecenie zamestnancov a samostatne zárobkovo cinných osôb 
− Spravodajca: pán RODRIGUEZ GARCIA CARO (Zamestnávatelia – ES) 

 
− Ref.: COM(2004) 830 final – 2004/0284 COD – CESE 1065/2005 

 
− Hlavné body: 

 
Vo všeobecnosti výbor pozitívne prijíma návrh nariadenia a svoje pripomienky uvádza v tomto 
stanovisku. Výbor si uvedomuje, že je dobre, že sa zjednoduší a vylepší text nariadenia c. 1408/71 
a 574/72, na ulahcenie volného pohybu obcanov Európskej únie, ale domnieva sa, že by bolo ešte 
prínosnejšie, keby do platnosti vstúpilo nariadenie c. 883/2004, ktoré samo o sebe predstavuje 
celkové zjednodušenie v tejto veci s velkým dosahom, týkajúce sa koordinácie systémov sociálneho 
zabezpecenia. 
 
Kedže sa pocas dlhého procesu prerokovávania nariadenia c. 883/2004 výbor nemohol vyjadrit 
ku konecnej verzii textu, myslíme si, že je potrebné bezodkladne vypracovat stanovisko z vlastnej 
iniciatívy na túto tému, skôr než sa zacne legislatívny proces nového vykonávacieho nariadenia, ktorý 
dokoncuje Komisia. 
 
Výbor dôrazne vyzýva Komisiu, aby co možno najskôr ukoncila návrh vykonávacieho nariadenia. 
Rovnako vyzýva Radu a Európsky parlament, aby pocas legislatívneho procesu pri schvalovaní 
spomínaného nariadenia konali rýchlo, aby sa neopakoval zdlhavý proces tak ako pri schvalovaní 
nariadenia c. 883/2004, a to hlavne so zretelom na skutocnost, že rok 2006 bude rokom mobility 
pracujúcich. 
 
Co sa týka reforiem nacrtnutých v jednotlivých prílohách k nariadeniu c. 1408/71, výbor žiada, aby 
bola co najskôr zrušená reforma uvedená v casti II v prílohe II, týkajúca sa špeciálnych dávok pri 
narodení dietata a adopcii a to v spolocnej zhode clenských štátov, ktoré si ešte zachovávajú 
výnimku. 
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− Kontaktná osoba: pán Alan Hick 

 (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail : alan.hick@esc.eu.int) 
 
 

3. ROVNOST PRÍLEŽITOSTÍ A NEDISKRIMINACNÉ 
ZAOBCHÁDZANIE 

 
• Chudoba žien v Európe  

− Spravodajkyna: pani KING (Zamestnávatelia – UK) 
 

− Ref.: Žiadost Európskeho parlamentu – CESE 1074/2005 
 

V apríli 2005 sa Európsky parlament rozhodol požiadat EHSV o vypracovanie stanoviska na tému 
„Chudoba žien v Európe“ zároven so svojou správou a stanoviskom Výboru regiónov. 

 
− Hlavné body : 

 
• EHSV víta spolocnú správu Komisie a Rady o sociálnom zaclenovaní z 5. marca 2004, nazdáva sa 

však, že pri politike bolo jednoznacne vynechané stanovenie a monitorovanie špecifických 
ukazovatelov v závislosti od pohlavia. 

 
• Zohladnenie závislosti chudoby od pohlavia bude aj v súlade so záväzkom odstránit chudobu, ktorý 

bol prijatý na Svetovom summite pre sociálny rozvoj v Kodani v roku 1995. 
 
• Hoci mnohé clenské štáty významne posilnili inštitucionálne ustanovenia, vdaka ktorým sa otázky 

chudoby a sociálneho zaclenovania stávajú plnohodnotnou súcastou ich národnej politiky, bolo by 
treba v tomto smere viac zapojením sociálnych partnerov a mimovládnych organizácií do prípravy 
politík a ich uplatnovania. 

 
• Spolu s cielmi Lisabonskej stratégie zameranými na zvyšovanie zamestnanosti žien by sa mali 

realizovat aj stratégie, ktorých cielom je zabezpecit, aby ženy vystavené riziku chudoby získavali 
schopnosti uplatnitelné na trhu. Okrem toho je potrebné zintenzívnit iniciatívy a opatrenia na 
zabezpecenie živobytia žien pocas celej dlžky ich života  

 
• Pre clenské krajiny môže byt prínosné porovnávanie vzájomných skúseností v oblastiach 

súvisiacich so ženami a chudobou, ako napr. poskytovanie dôchodkov, systémy sociálneho 
zabezpecenia, tehotenstvo mladistvých, obchod so ženami atd. 

 
• Európsky inštitút pre rovnost pohlaví, ktorý by mal zacat pracovat v roku 2007, môže iniciovat 

zmeny v praktickom živote len vtedy, ak bude mat k dispozícii primerané rozpoctové prostriedky. 
 

− Kontaktná osoba: pán Torben Bach Nielsen 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail : torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 

• Zriadenie Európskeho inštitútu pre rovnost  pohlaví 
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− Spravodajkyna: pani Štechová (Zamestnanci – CZ) 
 

− Ref.: COM(2005) 81 final – 2005/0017 COD – CESE 1066/2005 
 

− Hlavné body:  
 
− EHSV podporuje návrh zriadit Európsky inštitút pre rovnost pohlaví (dalej len „inštitút“), kedže 

sa domnieva, že sa stane úcinným nástrojom s velkým potenciálom na podporu úsilia, ktoré 
vynakladajú EÚ a clenské štáty, aby sa dosiahol pokrok pri presadzovaní rovnosti žien a mužov tak 
vo veci ich práv, ako aj v konkrétnej praxi.  

 
−  Inštitút nesmie nahrádzat ani oslabovat už existujúce osvedcené špecializované agentúry, ani tie, 

ktorých založenie sa pripravuje na úrovni Spolocenstva. Zriadenie inštitútu tiež nesmie oslabit ani 
uplatnovanie princípu „mainstreamingu“ (integrácie hladiska rovnosti žien a mužov) v orgánoch 
a všetkých politikách a programoch Spolocenstva:  
 

− EHSV naliehavo žiada, aby predstavitelia európskych sociálnych partnerov a príslušné mimovládne 
organizácie mali v Správnej rade rovnaké postavenie ako ostatní clenovia, t.j. aby mali hlasovacie 
právo .  
 

− EHSV zastáva názor, že je podstatné, aby financné prostriedky urcené pre inštitút umožnili, aby 
v plnej miere plnil svoje poslanie spolu s inými agentúrami a programami Spolocenstva, ktoré sa tiež 
venujú problematike rovnosti žien a mužov, a nie na ich úkor. 

 
− Kontaktná osoba: pani Ewa Kaniewska 

 (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
 

4. ÚZEMNÁ SÚDRŽNOST 
 
• Prínos cestovného ruchu k obnove oblastí v úpadku 

− Spravodajca: pán MENDOZA CASTRO (Zamestnanci – ES) 
 

− Ref.: Stanovisko z vlastnej iniciatívy– CESE 1057/2005 
 

− Hlavné body: 
 

Vo svojom stanovisku EHSV odporúca: 
 

• na základe úspešných projektov zrealizovat pilotný projekt, ktorý by v praxi preskúmal možnosti 
lepšieho využitia štrukturálnych fondov na podporu cestovného ruchu v oblastiach v sociálno-
ekonomickom úpadku; 
 

• podporit koordináciu opatrení na rôznych úrovniach štátnej správy – národnej, regionálnej 
a miestnej; 
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• vytvorit strediská na monitorovanie cestovného ruchu, ktoré budú analyzovat možnosti sektora 
a navrhnú rozlicné integrované stratégie a politické opatrenia pre rozvoj cestovného ruchu; 
 

• podporit európsku politiku zameranú na vytvorenie európskeho modelu cestovného ruchu, ktorý by 
nemal byt založený na normách, ale na takých princípoch, akými sú trvalá udržatelnost, ochrana 
životného prostredia, kvalita služieb, produktov a pracovných miest, bezpecnost spotrebitelov, 
spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom, dostupnost pre všetkých, zvýšenie hodnoty 
miestneho kultúrneho dedicstva a miestnej kultúry ako aj dalších hodnôt. Tým by malo byt 
zabezpecené, že cestovný ruch v rámci EÚ aj mimo nej bude krátkodobo, strednodobo aj dlhodobo 
rešpektovat základné princípy udržatelnosti.  
 
 EHSV je toho názoru, že pre mnohé oblasti v úpadku môže byt cestovný ruch dobrým 
alternatívnym zdrojom hospodárskej cinnosti, s velkým potenciálom pre sociálny a ekonomický 
rozvoj a pre rozvoj zamestnanosti.. Je dôležité vytvorit produkty a služby schopné vytvárat dopyt 
po cestovnom ruchu v takých oblastiach. 
 
 EHSV okrem toho poukazuje na množstvo prekážok týkajúcich sa cestovného ruchu ako 
alternatívy, ktorým musia celit oblasti v úpadku. Zároven vyzdvihuje aj podmienky, za ktorých je 
táto alternatíva v oblastiach v úpadku uskutocnitelná, a ktoré závisia od rozlicných lokálnych 
faktorov. 
 
 EHSV na záver zdôraznuje, že na zabezpecenie životaschopnosti podnikov cestovného ruchu, 
ktoré boli založené ako alternatíva v oblastiach v úpadku je rozhodujúce, aby v okolí vznikli rozlicné 
doplnujúce aktivity, ktoré môžu prispiet k dosiahnutiu spolocného ciela, ktorým je vytvorenie 
skutocného „Zväzu cestovného ruchu“, v ktorom by sa každý podnik chápal ako súcast celkovej 
ponuky cestovného ruchu. Jednou z konkrétnych foriem takéhoto zväzu by mohla byt „turistická 
trasa“ na ktorej by sa podielali viacerí hospodársky aktéri.  

 
− Kontaktná osoba: pán Nemesio Martinez  

 (Tel.:00 32 2 546 95 01 – e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 

5. ZAHRANICNÁ SPOLUPRÁCA 
 
• Rozvojová politika EÚ „európsky konsenzus“ 

− Spravodajca: pán ZUFIAUR (Zamestnanci – ES) 
 

− Ref.: COM(2005) 311 final – CESE 1072/2005 
 

− Hlavné body : 
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• Preto EHSV navrhuje, aby rozvojová politika EÚ a bezpecnostná politika mali rovnocenné 
postavenie. 

• V nových súvislostiach globalizácie podpora európskeho sociálneho modelu by mala tvorit ústredný 
pilier rozvojovej politiky EÚ. 

• Navrhuje sa, aby zníženie subvencií, vrátane polnohospodárskych, bolo spojené s vývoznými 
cenami, kedže by to mohlo výrazne pomôct znížit chudobu. 

• EHSV navrhuje, aby do asociacných dohôd medzi EÚ a rozlicnými krajinami a regiónmi vo svete 
bol zaclenený sociálny rozmer. Preto EHSV navrhuje, aby   sa dôstojná práca stala 9. rozvojovým 
cielom tisícrocia. 

• Okrem toho sa odporúca, aby rozvojová politika EÚ zahrnala opatrenia smerujúce k ochrane 
obhajcov ludských práv, vrátane ludských práv na pracovisku v regiónoch, s ktorými existuje 
spolupráca. 

• EHSV zastáva názor, že by sa mal doplnit ekologický rozmer ako ukazovatel efektívnosti 
uplatnovania rozvojových stratégií. 

• Rozvojová politika EÚ by mala prispievat k integrácii migracných tokov, vrátane legalizácie a práv. 
• EHSV vyzýva na to, aby všetky politiky EÚ boli v zhode s rozvojovou stratégiou a aby rozvojová 

politika bola nezávislá a špecifická vo vztahu k iným politikám. 
• EHSV vyzýva Európsku komisiu, Radu a Európsky parlament, aby podporili rozšírenie úlohy EHSV 

vo vztahoch s africkými, karibskými a tichomorskými štátmi a hospodárskymi a sociálnymi 
cinitelmi iných regiónov, ako je Latinská Amerika a stredomorské krajiny. 

• Zdôraznujeme, že presadzovanie stabilných a demokratických rámcov pre pracovné vztahy 
a sociálny dialóg a podporovanie sociálnej zodpovednosti podnikov sú nevyhnutné ciele rozvojovej 
politiky EÚ. 

• Odporúca sa, aby rozvojová politika EÚ venovala viac pozornosti krajinám so stredne vysokými 
príjmami, ktoré sa napriek tomu potýkajú s velkými problémami domácej chudoby a rozdielov. 

• EHSV navrhuje, aby sa opatrenia na odpustenie dlhov schválené krajinami G8 rozšírili na všetky 
chudobné krajiny a boli financované zo skutocne doplnkových zdrojov. 

• EHSV obhajuje zavedenie dodatocných zdrojov financovania na dosiahnutie rozvojových cielov 
a zachovanie svetového verejného blaha. 

• EHSV je presvedcený, že neviazanie pomoci musí byt jednou z ústredných úloh rozvojovej 
stratégie EÚ. 

 
− Kontaktná osoba: pani Susanna Baizou  

 (Tel.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail : susanna.baizou@esc.eu.int) 
 

• Úloha konzultacných orgánov a socio-profesijných združení pri 
implementácii dohôd o pridružení a v rámci európskej politiky susedstva 

− Spravodajkyna: pani CASSINA (Zamestnanci – IT) 
 

− Ref.: Informacná správa – CESE 520/2005 fin 
 

− Hlavné body : 
 
 

Informacná správa odbornej sekcie pre vonkajšie vztahy upresnuje pole pôsobnosti, podmienky 
a spôsoby realizácie novej „európskej politiky susedstva“ (EPS), pokial ide o všetky susediace 
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krajiny vrátane krajín stredomorskej oblasti. Navrhuje poverit konzultacné orgány špecifickou 
úlohou a vymedzuje miesto konzultacnej funkcie. Správa zdôraznuje zodpovednosti 
zainteresovaných tretích krajín ako aj európskych inštitúcií. Na záver uvádza pár odporúcaní vládam 
partnerských krajín Stredomoria a inštitúciám EÚ na dosiahnutie zapojenia konzultacných orgánov, 
sociálnych partnerov a ostatných aktérov obcianskej spolocnosti do uskutocnovania politík 
partnerstva a do EPS. Správa odporúca najmä: 
 
- podporovat rozvoj reprezentatívnosti sociálnych partnerov v partnerských krajinách 

Stredomoria, 
- zhodnotit spolocne s konzultacnými orgánmi tie body NAP, do ktorých realizácie môžu resp. 

musia byt zapojené organizácie obcianskej spolocnosti, a podporovat aktivizáciu týchto 
organizácií na každej úrovni,  

- považovat konzultacnú funkciu za pilier participacnej demokracie, 
- informovat, konzultovat a zaangažovat sociálnych partnerov, MVO a ostatných sociálnych 

a hospodárskych aktérov do vypracovávania plánovaných opatrení na realizáciu v rámci 
akcného plánu. 

 
− Kontaktná osoba:Mr Jacques Kemp 

 (Tel.: 00 32 2 546 98 10 – e-mail : jacques.kemp@esc.eu.int) 
 

 

•  Severná dimenzia a jej akcný plán 
− Spravodajca: pán HAMRO-DROTZ (Zamestnávatelia – FI) 

 
− Ref.: stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 1067/2005 

 
− Hlavné body :  

 
EÚ ocakáva príspevok EHSV k realizácii akcného plánu severnej dimenzie (NDAP): EHSV bude 
pozvaný na 4. konferenciu ministrov organizovanú britským predsedníctvom v novembri 2005. 
 
Všeobecné povedomie o politike severnej dimenzie a NDAP II je stále velmi nízke a vlády a iné 
združenia vyvinuli velmi málo iniciatív na informovanie organizácií obcianskej spolocnosti a ich 
zapájanie do NDAP II. 
 
EHSV podporuje zámer spojit politiku severnej dimenzie so spoluprácou medzi EÚ a Ruskom 
so štyrmi spolocnými oblastami. Mali by sa zvažovat mechanizmy spolupráce v tomto kontexte, 
napríklad spolocný riadiaci výbor. 
 
Záležitosti obcianskej spolocnosti by mali byt aktualizované v cestovných mapách pre vztahy medzi 
EÚ a Ruskom tak, aby zahrnali štruktúrované konzultácie s organizáciami obcianskej spolocnosti 
v budúcich mechanizmoch politiky severnej dimenzie. 
 
Jestvujúce regionálne organizácie pobaltskej oblasti, predovšetkým Rada pobaltských štátov (CBSS), 
by mali zohrávat ústrednú úlohu v nadchádzajúcom uplatnovaní politiky severnej dimenzie. 
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Malo by sa posilnit šírenie verejných informácií o politike severnej dimenzie. Na tento úcel je 
potrebné upgradovat Informacný systém Severnej dimenzie. 
 
Financovanie partnerstiev v rámci politiky severnej dimenzie by sa malo urcovat od prípadu 
k prípadu. Vlády a medzinárodné financujúce inštitúcie by mali v tomto ohlade zohrávat ústrednú 
úlohu.  
 

− Kontaktná osoba: pán Gatis Eglitis 
 (Tel.: 00 32 2 546 81 69 – e-mail : gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 
 

6. ZDRAVIE 
 

• Obezita v Európe –poslanie a povinnosti partnerov obcianskej spolocnosti  
− Spravodajkyna: pani SHARMA (zamestnávatelia – UK) 

 
− Ref.: stanovisko z vlastnej iniciatívy– CESE 1070/2005 

 
− Hlavné body:  

 

− Za posledných 30 rokov sa pocet obéznych ludí prudko zvýšil Svetová zdravotnícka organizácia to 
v roku 2000 oznacila za „najväcší zdravotný problém Západu.“ 
 

− EHSV navrhuje zredukovat obezitu v Európe propagáciou kampane Kontrola obezity – Obesity 
Check – t.j. zvyšovaním povedomia o zdravom životnom štýle a zodpovednosti všetkých strán pri 
prevencii obezity. 
 

− EHSV považuje za nutné prijat prístup „zapojenia všetkých“ do stratégie spolocného boja 
s problémom tak, že každý niecím prispeje, financne alebo inak. 
 

− Každá príslušná organizácia, od Európskej komisie po jednotlivca, clena rodiny, môže byt 
požiadaná, aby sa pripojila ku kampani a zvážila svoje vlastné aktivity a posúdila, ako ich možno 
upravit pre odvrátenie rizika obezity. 
 

− Cielom je vytvorit prostredie, ktoré bez zbytocného obvinovania podporí zdravé jedenie 
s vyváženou stravou a fyzickú aktivitu v Európe. 

 
− Kontaktná osoba: pani Ewa Kaniewska 

 (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 

 

• Mor hydiny 
− Spravodajca: pán DONNELLY (Rôzne záujmy – IE) 

 
− Ref.: COM(2005) 171 final – 2005/0062-63 CNS – CESE 1061/2005 
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− Hlavné body: 
 

EHSV víta tento návrh Komisie opatreniach Spolocenstva na kontrolu moru hydiny ako dôležitú 
odpoved na zvyšujúci sa pocet výskytov tejto choroby. EHSV považuje novú definíciu klasického 
moru hydiny, ako aj požiadavky na dohlad za dôležitý krok v boji proti tomuto vírusu a jeho 
potenciálnym negatívnym dopadom. EHSV uznáva poznatky získané v súvislosti s vakcináciou 
a víta zavedenie politiky núdzovej a ochrannej vakcinácie ako dodatocného nástroja na kontrolu 
klasického moru hydiny. EHSV dalej víta návrh na povinné oznamovanie výskytu moru hydiny 
orgánom verejného zdravia. EHSV uznáva potenciálne riziká v oblasti zdravia zvierat, najmä 
v dôsledku nových hraníc EÚ po rozšírení. a preto EHSV odporúca Komisii, aby uvolnila 
dostatocné množstvo zdrojov na inšpekcie a posudzovanie uplatnovania a transpozície príslušných 
smerníc. EHSV chápe medzinárodný rozsah moru hydiny a žiada preto Komisiu, aby sa snažila 
zabezpecit rovnocenné celosvetové kontroly týkajúce sa kontroly klasického moru hydiny. 

 
− Kontaktná osoba: pani Yvette Azzopardi   

 (Tel. : 00 32 2 546 98 18 – e-mail : yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
 

7. DOPRAVA A PRÁVA CESTUJÚCICH 
 

• Informovanie pasažierov o identite leteckého prepravcu 
− Spravodajca: pán McDONOGH (Zamestnávatelia – IE) 

 
− Ref.: COM(2005) 48 final – 2005/08 COD – CESE 1060/2005 

 
− Kontaktná osoba: pán Luis Lobo  

 (Tel.:00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
 

 

• Práva osôb so zníženou pohyblivost ou v leteckej doprave 
− Spravodajca: pán CABRA DE LUNA (Rôzne záujmy – ES) 

 
− Ref.: COM(2005) 47 final – 2005/07 COD – CESE 1059/2005 

 
− Kontaktná osoba: pán Luis Lobo  

 (Tel.:00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
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8. POLNOHOSPODÁRSTVO A RYBOLOV 
 

• Spolocná organizácia trhu (SOT) so surovým tabakom 

− Spravodajca: pán FAKAS (Rôzne záujmy – EL) 
 

− Ref.: COM(2005) 235 final – 2005/0105 CNS – CESE 1062/2005 
 

− Kontaktná osoba: pani Eleonora Di Nicolantonio  
 (Tel. : 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 
 

• Rybárske licencie/tretie krajiny 
− Spravodajca: pán SARRÓ IPARRAGUIRRE (Rôzne záujmy – ES) 

 
− Ref.: COM(2005) 238 final – 2005/0110 CNS – CESE 1063/2005 

 
− Kontaktná osoba: pani Yvette Azzopardi  

 (Tel. : 00 32 2 546 98 18 – e-mail : yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 

9. ZÁKAZKY 
 

• Verejné zákazky na práce, dodávku tovaru a služby 
− Spravodajca: pán PETRINGA (Rôzne záujmy – IT) 

 
Ref.: COM(2005) 214 final – 2005/0100 COD – CESE 1058/2005 
 

− Kontaktná osoba: pani Aleksandra Klenke 
 (Tel.:00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

_____________ 
 


