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Plenárneho zasadnutia sa zúčastnila pani Danuta HÜBNER, členka Európskej komisie, ktorá sa vo 
svojom príhovore zamerala na tému „Nový prístup ku kohéznej politike“ a návrh Komisie na 
podporné obdobie 2007 – 2013. 
 
 

1. BUDÚCNOSŤ EURÓPY 
 

• Obdobie reflexie: štruktúra, témy a rámec hodnotenia diskusie o Európskej 
únii 

–   Spravodajkyňa: pani VAN TURNHOUT (rôzne záujmy – IE) 
 
–   Ref.: SC/025 – CESE 1144/2005 fin - CESE 1249/2005 
  
–   Hlavné body: 
 

Výbor, ako inštitucionálne fórum, na ktorom je možné na európskej úrovni konzultovať, 
reprezentovať, informovať a prezentovať stanoviská organizovanej občianskej spoločnosti, si 
myslí, že: 

 

ￚ pozadie a analýzy, ktoré predchádzali vytvoreniu Zmluvy o ústave, ostávajú nezmenené; 

ￚ Zmluva o ústave, ktorej zámerom bolo riešiť nedorozumenia vedúce k vzniku súčasnej 
situácie, paradoxne ešte stále absentuje; 

ￚ participatívna demokracia, ako ju definuje Zmluva o ústave, naďalej ostáva základným 
nástrojom na zvýšenie demokratickej legitimity EÚ; 

ￚ spoločná predstava dosiahnutá prostredníctvom participatívnej demokracie môže pomôcť 
tomu, aby sa proces integrácie opäť rozbehol; 

ￚ inštitúcie Únie a jej členské štáty by preto mali teraz začať reálne pracovať na vytvorení 
participatívnej demokracie a najmä predbežne vykonávať relevantné ustanovenia Zmluvy 
o ústave o demokratickom živote Únie; 

ￚ Únia musí brať do úvahy očakávania verejnosti a splniť záväzky Lisabonskej stratégie; 

ￚ hoci už bol v oblasti komunikácie a dialógu dosiahnutý značný pokrok, je potrebné ich 
naďalej posilňovať; 

ￚ plánované diskusie hláv štátov a predsedov vlád sa v členských štátoch doteraz neuskutočnili 
a bude ťažké dosiahnuť pokrok, ak sa takéto diskusie nebudú konať; 

ￚ primárnu zodpovednosť za diskusie počas obdobia reflexie nesú členské štáty, hoci európske 
inštitúcie majú významnú zodpovednosť stimulovať širšiu diskusiu na európskej úrovni; 

ￚ európske inštitúcie by sa tiež mali aktívne zapájať do diskusií na národnej, regionálnej 
a miestnej úrovni, poskytovať pomoc a podporu pri ich organizovaní; 

ￚ organizácie občianskej spoločnosti môžu zohrávať významnú podpornú úlohu, a preto by 
mali byť prizvané do dialógu na národnej, regionálnej a miestnej úrovni; 
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–   Kontaktná osoba: pán Martin Westlake  

(tel. +32 (0)2 546 92 26 – e-mail : martin.westlake@esc.eu.int) 
 
 

2. FINANCOVANIE EURÓPY 
 

• Fond solidarity EÚ 
− Spravodajca: pán BARROS VALE (zamestnávatelia – PT) 
 
− Ref. : KOM(2005) 108, konečné znenie – 2005/0033 (COD) – CESE 1256/2005 
 
− Hlavné body: 
 

Výbor víta zlepšenia uvedené v návrhu nariadenia.  
 
EHSV je toho názoru, že návrh Komisie by mal byť zmenený v troch rôznych bodoch, aby sa 
prispôsobil skutočným potrebám: 
 
a) rozšíriť rozsah jeho uplatnenia aj na iné nepredpokladané katastrofy, najmä sucho; 
b) znížiť limit vzťahujúci sa na vyčíslenie rozsahu potvrdených škôd, a/alebo zvýšiť politickú 

flexibilitu Komisie; 
c) flexibilne posudzovať typy oprávnených nákladov, aby sa mohli pokryť ostatné výdavky, 

ktoré sa nepredpokladajú. 
 

− Kontaktná osoba: pán Roberto Pietrasanta 
(tel. +32 (0)2 546 93 13 – e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 
 

• Rozpočtové pravidlá 
− Spravodajca: pán BURANI (zamestnávatelia – IT) 

 
− Ref.: KOM(2005) 181, konečné znenie – 2005/0090 (CNS) – CESE 1259/2005 
 
− Hlavné body:  

 
EHSV vyslovuje svoj súhlas so smerovaním, ktoré si zvolila Komisia vo svojom návrhu nového 
rozpočtového nariadenia, predovšetkým pokiaľ ide o zrušenie centralizovaných kontrol ex ante 
a ich nahradenie kontrolami, ktoré treba vykonať pred uskutočnením platieb týkajúcich sa už 
schválených projektov.  
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Na druhej strane EHSV odporúča opatrnosť pri vyhovovaní požiadavkám finančných oddelení 
početných inštitúcií, ktoré majú tendenciu zjednodušovať alebo rušiť jednotlivé formálne postupy 
a kontroly v prípade zmlúv a grantov „skromnej veľkosti“. I keď súhlasí so skutočnosťou, že 
kontroly sú finančne a časovo nákladné, nazdáva sa, že podpory hodný zámer obmedzovať 
náklady by mal byť pribrzdený opačnými starosťami: nevyhnutnosťou nepôsobiť na občanov 
Európy a zainteresovaných aktérov dojmom, že sa „malými“ sumami zaoberá zjednodušene alebo 
nedbanlivo. 

 
Organizácie občianskej spoločnosti zo svojej strany požadujú, aby bola každá revízia 
rozpočtového nariadenia prekonzultovaná s Komisiou, inšpirujúc sa tradíciou vzájomného 
porozumenia a berúc do úvahy potrebu dobrého finančného hospodárenia pre obe strany. EHSV 
podporuje túto požiadavku, ale pripomína, že každé rozhodnutie musí byť prijaté bez toho, aby sa 
obišlo povinné rešpektovanie príkladného a transparentného hospodárenia s verejnými financiami. 

 
− Kontaktná osoba: pán Alberto Allende 

(tel. +32 (0) 2 546 96 79 – e-mail : alberto.allende@esc.eu.int) 
 

 

3. EURÓPA OBČANOV 
 

• Akčný program aktívneho občianstva 
− Spravodajca: pán LE SCORNET (rôzne záujmy – FR) 
 
− Ref.: KOM(2005) 116, konečné znenie (2005/0041 (COD) – CESE 1247/2005 
 
− Hlavné body:  

 
Komisia navrhuje, aby podpora rozvoja európskeho občianstva bola jednou zo základných priorít v 
rámci aktivít Únie. Toto „zásadné uprednostnenie“ je z pohľadu EHSV nielen opodstatnené, ale je 
aj veľmi naliehavé, ba rozhodujúce pre ďalšie pokračovanie vytvárania Európy. 
 
Avšak program na obdobie 2007/2013 disponuje príliš malým množstvom prostriedkov a spolieha 
sa na metódy, ktoré hoci podali dôkaz o svojej účinnosti sú nedostatočnou inováciou vzhľadom na 
výzvy, aké dnes celkom zreteľne vyvstávajú. 
 
Výbor sa chce na programe aktívne podieľať a zohrať aj dôležitú úlohu sprostredkovateľa. 

 
− Kontaktná osoba: pán Pierluigi Brombo 

(tel. +32 (0) 2 546 97 18 – e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
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Politika v otázke mládeže • 
– Spravodajkyňa: pani VAN TURNHOUT (rôzne záujmy – IE) 

 
– Ref.: KOM(2005) 206 konečná verzia – CESE  1248/2005 

 
– Hlavné body: 

 
Európsky hospodársky a sociálny výbor oceňuje Európsky pakt mládeže a jeho 
rozpracovanie, ako je uvedené v oznámení Komisie o európskych politikách týkajúcich sa 
mladých ľudí. Toto oznámenie poskytuje rámec, ktorý môže slúžiť ako základ pre budúci 
vývoj politiky v oblastiach týkajúcich sa mladých ľudí v Európskej únii. 
 
EHSV odporúča, aby sa mladí ľudia stali stredobodom tohto rámca a dostali priestor 
a povzbudenie na aktívnu účasť pri rozpracovaní politík. To, že prispejú k zmenám, je 
hlavnou motiváciou mladých ľudí, aby sa zaangažovali. Členské štáty a inštitúcie musia 
poskytovať potrebné zdroje, podporu a mechanizmy, aby umožnili mladým ľuďom zapojiť sa 
na všetkých úrovniach do rozhodnutí a činností, ktoré ovplyvňujú ich život. Len skutočný 
vplyv povedie k skutočnej zodpovednosti. 
 
EHSV víta špeciálnu pozornosť, ktorú pakt venuje otázke zamestnanosti mladých. Pakt 
mládeže by sa však mal rozpracovať a uplatňovať z perspektívy, ktorá ho vníma ako dôležitý 
cieľ sám osebe, a nielen ako prvok Lisabonskej stratégie. Okrem toho, hoci úspech 
Lisabonskej stratégie je dôležitý pre mladých ľudí, mladí ľudia sú tiež dôležití pre úspech 
Lisabonskej stratégie. Investovanie do mladých ľudí je rozhodujúce, ak sa má dosiahnuť 
vyššia rýchlosť hospodárskeho rastu a zamestnanosti, neustále inovácie a väčšia 
podnikavosť. Ich zaangažovanie sa do stratégie, ich pocit spolupatričnosti s jej cieľmi 
a oddanosť týmto cieľom sú nevyhnutné podmienky na to, aby Lisabonská stratégia 
fungovala. 
 
EHSV žiada, aby sa zvážilo začlenenie nasledujúcich cieľov do revidovaných národných 
programov členských štátov pre Lisabonskú stratégiu: 

 
• Pre každý členský štát stanoviť cieľovú hodnotu na zníženie počtu nezamestnaných 

mladých ľudí aspoň o 50 % v období rokov 2006-2010 (v súčasnosti v Európskej 
únii 17,9 % mladších ako 25 rokov). 

• Vyvinúť systém sociálnej ochrany, ktorý umožní mladým ľuďom, aby mali možnosť 
voľby pri určovaní vlastnej budúcnosti. 

• Podnietiť opatrenia na podporu sociálneho začlenenia mladých ľudí, zvlášť na 
riešenie otázky mladých ľudí, ktorí sa nezúčastňujú vzdelávania ani odbornej 
prípravy a nie sú ani zamestnaní, ani registrovaní ako nezamestnaní. 

• Stanoviť cieľové hodnoty na zmenšenie rozdielov v prístupe k odbornému a 
technickému vzdelávaniu pre mužov a ženy a znížiť rozdiely v nástupných platoch. 
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• Znížiť počet prípadov predčasného ukončenia školskej dochádzky v období 2005 – 
2010 o 50 % a podporiť stáž v podnikoch. 

• Propagovať význam ovládania cudzích jazykov pre získanie lepšieho vzdelania 
a pracovných príležitostí, ako aj pre mobilitu mladých ľudí. 

• Povzbudzovať podnikavosť mladých poskytovaním finančnej a technickej podpory a 
minimalizovaním byrokracie pri prevzatí, prevode a zakladaní nových podnikov. 

• Podporovať zariadenia starostlivosti o malé deti a univerzálne predškolské 
vzdelávanie, ktoré by boli usmerňované a podliehalo by inšpekcii tak, aby 
dosahovalo odsúhlasenú štandardnú úroveň. 

• Poskytovať zvýšenú podporu znevýhodneným rodinám. 
 

–  Kontaktná osoba: pani Stefania Barbesta 
(tel. +32 (0)2 546 95 10 – e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int) 

 
 

• Mobilita osôb v rozšírenej Európe a jej dosah na prostriedky verejnej 
dopravy 
− Spravodajca: pán LEVAUX (zamestnávatelia – FR) 

 
− Ref.: stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 1250/2005 

 
− Hlavné body: 

 
EHSV:  
 
− Je toho názoru, že voľný pohyb osôb v rozšírenej Európe musí byť určite zabezpečený, aby sa 

posilnila demokracia a podporila súdržnosť EÚ. 
 
− Na základe dostupných informácií, ktoré poukazujú na predpokladaný silný vývoj potrieb 

mobility osôb sa domnieva, že Komisia by mala začať s vypracovávaním štúdií a následne sa 
vo všeobecnej a konkrétnej rovine zaoberať touto témou, súbežne so štúdiami a úvahami 
týkajúcimi sa rozvoja nákladnej dopravy. 

 
− Navrhuje, aby sa toto hodnotenie stalo v roku 2010 novou „Bielou knihou dopravnej 

politiky“, ktorá naplní potreby dopravy osôb pre roky 2020 – 2030 a bude dôležitejšie než 
prieskum v roku 2001. 

 
–   Kontaktná osoba: pán Raffaele Del Fiore  

(tel. +32 (0) 2 546 97 94 – e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int) 

• Dialóg občianskej spoločnosti medzi EÚ a kandidátskymi krajinami 
− Spravodajca: pán PEZZINI (zamestnávatelia – IT) 
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− Ref.: KOM(2005) 290, konečné znenie – CESE  1264/2005 
 

− Hlavné body:  
 
V odporúčaniach a záveroch svojho stanoviska EHSV zdôrazňuje, že: 

 
• vzájomné pôsobenie kultúr a hodnoty acquis communautaire by sa nemali stať monopolom 

Istanbulu, Ankary a iných veľkých miest Turecka, ale mali by sa vzťahovať aj na provincie 
a oblasti na vidieku; 

 
• organizácie občianskej spoločnosti musia zohrávať hlavnú úlohu pri plánovaní a realizácii 

informačnej kampane spojenej so vstupom Turecka do EÚ; 
 
• je potrebné v rámci možností zjednodušiť postupy pre získanie finančnej pomoci a vhodne ich 

vysvetliť predstaviteľom občianskych organizácií; 
 
• delegácia Európskej komisie v Turecku môže významne pomôcť pri organizovaní 

konkrétneho a štruktúrovaného dialógu medzi rôznymi predstaviteľmi sektorov občianskej 
spoločnosti v Turecku a medzi Tureckom a EÚ; 

 
• turecká vláda by mala v súlade s acquis communitaire vylepšiť právne predpisy týkajúce sa 

organizácií a odstrániť prekážky, ktoré bránia rozvoju mimovládnych organizácií; 
 
• ženy by mali byť dostatočne zapájané do všetkých kooperačných aktivít a mali by byť 

patrične zastúpené na diskusných fórach a v plánovaných aktivitách; 
 
• je potrebné podporovať rôzne turecké organizácie, aby sa v krátkom čase mohli stať členmi 

európskych a medzinárodných orgánov v príslušných oblastiach; 
 
• je potrebné všemožne podporovať účasť Turecka na programoch zameraných na vzdelávanie 

a odbornú prípravu – výmenné študijné pobyty vysokoškolských študentov v rámci vhodne 
upraveného programu Erasmus by mohli byť príležitosťou pre mnohých študentov z rôznych 
krajín navzájom sa spoznať a naučiť sa vážiť si jeden druhého; 

 
• mnohé formality, ktoré turecké ministerstvá vyžadujú od tureckých podnikateľov alebo iných 

hospodárskych aktérov, ktorí chcú pôsobiť v európskych krajinách, by sa mohli zredukovať 
alebo odstrániť; 

 
• všetko úsilie by sa malo zamerať na cieľ umožniť čo najväčšiemu počtu Európanov spoznať 

Turecko a občanom Turecka spoznať Európu. 
 
− Kontaktná osoba: pán Gatis Eglitis  
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(tel. +32 (0)2 546 81 69 – e-mail : gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 
 

4.  SVETOVÝ OBCHOD 
 

• Príprava 6. ministerskej konferencie WTO 
− Spravodajca: pán NILSSON (rôzne záujmy – SE) 

 
− Ref.: stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 1263/2005 

 
− Hlavné body: 

 
 V časti uvádzajúcej odporúčania a zhrnutie EHSV: 
 

• vyslovuje presvedčenie, že úspešná ministerská konferencia v Hongkongu by bola jasným 
pozitívnym signálom dôvery, že členské štáty sú odhodlané uplatňovať silný multilaterálny 
obchodný systém,  

 
• je znepokojený tempom rokovaní, ktoré predchádzajú hongkonskej ministerskej konferencii,  

 
• vyzýva na lepšie rozlišovanie rozvojových krajín, pričom opatrenia na osobitné 

a diferencované zaobchádzanie sú neoddeliteľnou súčasťou dohôd WTO a mali by sa 
dodržiavať,  

 
• zdôrazňuje, že úspech rokovaní o poľnohospodárstve je kľúčom na dosiahnutie ambicióznych 

výsledkov v ostatných častiach rokovaní,  
 

• znovu zdôrazňuje, že členské štáty by sa v oblasti prístupu na trh s nepoľnohospodárskymi 
výrobkami (NAMA) mali dohodnúť na štruktúre plánu znižovania ciel a iných dôležitých 
zložkách balíka NAMA, 

 
• ľutuje dosiaľ neuspokojivé výsledky rokovaní o službách a podporuje hľadanie doplnkových 

rokovacích metód a modalít pre oblasť služieb počas zostávajúcich mesiacov pred 
hongkonskou schôdzkou ministrov,  

 
• sa domnieva, že členské štáty by mali uzavrieť všeobecnú dohodu o antidumpingových 

opatreniach a subvenciách, v ktorej by sa ministri dohodli na začatí právnych rokovaní, 
 

• vyzýva na čo najvčasnejšie odstránenie prekážok v obchodovaní s ekologickými tovarmi 
a službami, 
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• považuje za dôležité začleniť medzinárodne uznávané základné pracovné normy 
Medzinárodnej organizácie práce (ILO) do medzinárodného systému obchodovania a vyzýva, 
aby bol ILO udelený štatút stáleho pozorovateľa pri WTO.  

 
• povzbudzuje organizácie občianskej spoločnosti, aby urobili kroky na zapojenie sa do 

informačných kampaní k agende z Dohy. 
 
− Kontaktná osoba: pán Gatis Eglitis 

(tel. +32 (0)2 546 81 69 – e-mail : gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 
 

• Etický obchod a systémy záruk pre spotrebiteľov 
− Spravodajca: pán ADAMS (rôzne záujmy – UK) 

 
− Ref.: prieskumné stanovisko – CESE  1257/2005 

 
− Hlavné body: 

 
• Spektrum etického obchodu je široké a zahŕňa označovanie značkou pre spravodlivý obchod 

(Fairtrade), kódex pravidiel pri zabezpečovaní dodávok výrobkov, transparentnosť 
finančných služieb alebo ťažobných odvetví, normy ekologickej výroby potravín a rôzne 
systémy zachovania životného prostredia a zabezpečenia priaznivých životných podmienok 
pre zvieratá v chovoch. 
 

• Etický obchod môže pomocou systémov založených na vedomostiach poskytovať informácie 
dodávateľovi, resp. výrobcovi tovaru a služieb a podnietiť činnosť zameranú na trh a reakciu 
spotrebiteľa. Európa má v tejto oblasti vedúce postavenie. Takáto aktivita je v súlade 
s Lisabonskou stratégiou a zároveň prispieva k rozvojovým cieľom milénia. 

 
• Etický obchod môže významným spôsobom prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju 

a motivovať spotrebiteľov k pozitívnej a citeľnej reakcii na globalizáciu.  
 
• V EÚ existuje vyše 100 systémov záruk pre spotrebiteľov ohľadom sociálnej, pracovnej, 

ekologickej problematiky a problematiky priaznivých životných podmienok pre zvieratá 
v chovoch, ktoré sú založené na označovaní a tento segment dosahuje obrat vyše 20 miliárd 
EUR.   

 
• Stanovisko kriticky analyzuje nevyhnutné požiadavky na efektivitu takýchto systémov, 

primeranosť definovania politiky v rámci EÚ a súrnu potrebu vyjasnenia a koordinácie a 
navrhuje politický rámec, v ktorom sa takéto systémy môžu hodnotiť. 
 

• Takýto rámec by mal byť racionálnou základňou pre porovnanie systémov záruk pre 
spotrebiteľov s inými politickými nástrojmi zameranými na dosiahnutie podobných cieľov 
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a mal by tiež poskytnúť inštitúciám EÚ a členským štátom pomôcku na zosúlaďovanie politík 
a praktický nástroj na vyhodnotenie investície zdrojov. 

 
• Navrhuje praktické kroky, ktoré môžu podniknúť inštitúcie EÚ, členské štáty 

a regionálne/miestne komunity a orgány s cieľom konsolidovať, podporiť a posilniť tieto 
iniciatívy.  

 
– Kontaktná osoba: pán Jean-François Bence 

(tel.  +32 (0)2 546 93 99 – e-mail : jean-francois.bence@esc.eu.int) 
 
 

5.    ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

•   Zdroje energie v kombinácii energetických zdrojov budúcnosti 
− Spravodajca: pán WOLF (rôzne záujmy – DE) 
 
− Ref.: stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 1243/2005 

   
− Hlavné body: 

 
EHSV vychádza z toho, že fosílne palivá uhlie, ropa a zemný plyn, ktoré v súčasnosti dominujú, 
budú zohrávať významnú úlohu aj v najbližšej budúcnosti. Preto je súrne potrebné urobiť 
opatrenia proti negatívnym účinkom (problematika životného prostredia, stúpajúca závislosť na 
dovozoch a s ňou spojená bezpečnosť zásobovania atď.), ktoré s tým súvisia. V tejto súvislosti 
upozorňuje na uhlie, ktoré má spomedzi uvedených zdrojov energie vôbec najväčší dosah. Túto 
závislosť by preto mohlo zmierniť výraznejšie využívanie značných európskych zásob uhlia.  

 
Centrálne aspekty energetickej politiky musia byť zamerané na úsporné opatrenia a efektívnejšie 
využívanie všetkých zdrojov energie, ako aj na intenzívnejšie využívanie alternatívnych 
systémov energie, ako napr. obnoviteľných zdrojov energie a jadrovej energie. Pokiaľ ide 
o opatrenia v oblasti energetickej účinnosti, napr. v kombinácii zdrojov energie by sa malo 
využívanie surovín, ktorých zásoby klesajú a ktoré sa zároveň dajú využívať flexibilnejšie – t.j. 
ropy a zemného plynu, zameriavať na tie odvetvia – ako napr. pohonné hmoty pre dopravu, 
surovina pre chemický priemysel, v ktorých by využívanie uhlia bolo spojené len s dodatočnými 
nákladmi, väčšou spotrebou energie a emisiami CO2. Emisie CO2 na jednotku výrobku musia byť 
ďalej znižované s pomocou technického pokroku. To si vyžaduje zlepšenie energetickej účinnosti 
vo všetkých oblastiach premeny a využívania energie. Tieto potrebné nové zariadenia musia byť 
vybavené najlepšími existujúcimi technológiami. V oblasti dopravy je potrebné vyvinúť 
maximálne úsilie s cieľom znížiť mernú spotrebu pohonných hmôt a zabrániť nárastu celkovej 
spotreby (technológia vozidiel, systémy riadenia dopravy atď.). Ďalej sa poukazuje na 
skutočnosť, že aj pri výrobe elektrickej energie pomocou fosílnych zdrojov energie existuje 
možnosť významne znížiť emisie CO2 pri premene energie (tzv. clean coal technology). 
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Osobitný význam nadobúda ďalšie rozvíjanie a podpora alternatívnych systémov energie. 
Predpokladom účinného zvýšenia efektivity v energetickej oblasti a pokroku v rozvoji 
alternatívnych zdrojov energie je intenzívnejší výskum a vývoj. Výbor preto víta tematické 
ťažisko „Energetika“ v návrhu 7. rámcového programu vývoja a výskumu, ktorý musí byť 
vybavený dostatočnými prostriedkami.  
 

–     Kontaktná osoba: pán Siegfried Jantscher  
(tel. +32 (0) 2 546 82 87 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int)  

 

•   Stratégia lesného hospodárstva EÚ 
− Spravodajca:  pán KALLIO (rôzne záujmy – FI) 
− Pomocný spravodajca: pán WILMS (zamestnanci – DE) 

 
− Ref.: KOM(2005) 84, konečné znenie – CESE  1252/2005 
 

− Hlavné body: 
 

Výbor schvaľuje celkové zameranie oznámenia o stratégii lesného hospodárstva, predovšetkým 
ohľadne jej zvýšeného uplatňovania a zlepšenia jej koordinácie. Výbor podporuje návrh Komisie 
vypracovať akčný plán EÚ pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesa a odporúča, aby tento 
akčný plán: 
 

− obsahoval určenie priorít a právomocí, a aby sa na jeho uplatňovanie poskytol dostatok 
prostriedkov,  

− stanovil záujmy lesného hospodárstva, ktoré sa budú brať do úvahy pri uplatňovaní iných 
politík Spoločenstva,  

− podporoval rozvoj inovatívnych a trhových prevádzkových modelov plnenia ekologických 
funkcií lesov,  

− stanovil za prioritné vytvorenie optimálneho prostredia na zabezpečenie 
konkurencieschopnosti a hospodárskej vitality lesného hospodárstva,  

− podporoval využívanie dreva a iných lesných produktov ako obnoviteľných a ekologicky 
vhodných materiálov,  

− podporoval presadzovanie výskumu a vývoja v problematike lesov,  
− definoval praktické spôsoby zlepšovania koordinácie a komunikácie ohľadne rozhodovania 

EÚ o lesoch. 
 
EHSV zastáva názor, že stratégia lesného hospodárstva a jej uplatňovanie by mali byť aj naďalej 
založené na princípe subsidiarity a na koncepcii ekonomicky, ekologicky, sociálne i kultúrne 
trvalo udržateľného lesného hospodárstva. EHSV zdôrazňuje, že pri uplatňovaní stratégie 
lesného hospodárstva by sa malo dávať pozor, aby jej ciele boli v zhode s Lisabonskou 
a Göteborskou stratégiou.  
 

–    Kontaktná osoba: pani Yvette Azzopardi  

Greffe CESE 154/2005  (DE-EN)  PZ-KM/ss …/… 



      - 11 - 

(tel. : +32 (0)2 546 98 18 – e-mail : yvette.azzopardi@esc.eu.int ) 
 
 

• Financovanie činnosti Európskej námornej bezpečnostnej agentúry - 
znečisťovanie životného prostredia plavidlami 
− Spravodajca: pán CHAGAS (zamestnanci – PT) 

 
− Ref.: KOM(2005) 210, konečné znenie – 2005/0098 COD – CESE 1244/2005 

 
–   Kontaktná osoba: pani Anna Wagner  

(tel. +32 (0) 2 546 83 06 – e-mail : anna.wagner@esc.eu.int) 
 
 

• Emisia hluku v prostredí pochádzajúca zo zariadení používaných vo voľnom 
priestranstve 

− Hlavný spravodajca: pán PEZZINI (zamestnávatelia – IT) 
 

− Ref.: KOM(2005) 370, konečné znenie – 20050149 COD - 1313/2005 
 
 

6.   CHOV ZVIERAT A POĽNOHOSPODÁRSKA VÝROBA 

 
• Ochrana kureniec chovaných na produkciu mäsa 

− Spravodajca:  pán NIELSEN (rôzne záujmy – DK) 
 

− Ref.: KOM(2005) 221, konečné znenie – 2005/0099 CNS – CESE 1246/2005 
 

− Kontaktná osoba: pani Eleonora Di Nicolantonio  
(tel. : +32 (0)2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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• Riadenie rizika a krízové riadenie v poľnohospodárstve 
− Spravodajca:  pán BROS (rôzne záujmy – FR) 
 

− Ref.: KOM(2005) 74, konečné znenie – CESE 1245/2005 
 

− Kontaktná osoba: pani Eleonora Di Nicolantonio  
(tel. +32 (0) 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 
 
• Spoločná organizácia trhu s cukrom 

− Spravodajca:  pán BASTIAN (zamestnávatelia – FR) 
 

− Ref.: KOM(2005) 263, konečné znenie – 2005/0118-0119-0120 CNS – CESE 1251/2005 
 

− Hlavné body: 
 
EHSV uznáva potrebu adaptovať spoločnú organizáciu trhu s cukrom, ale domnieva sa, že návrh 
reformy ide v znižovaní produkcie a ceny príliš ďaleko. Uplatnenie tohto návrhu by sa prejavilo 
významným dopadom na európsky sektor cukru, najmä stratou prinajmenšom 150 000 
pracovných miest v regiónoch, ktoré sú často už oslabené. 
 
V tejto súvislosti Európsky hospodársky a sociálny výbor 
 

podporuje žiadosť najmenej rozvinutých krajín o rokovania s Úniou o kvótach na dovoz 
cukru,  

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

trvá na tom, aby zníženie cien bolo rozložené v čase a prísne obmedzené na medzinárodné 
uplatnenie, 
odporúča zachovať intervenčný režim  
žiada, aby čiastočné kompenzácie pre pestovateľov za straty príjmov spôsobené znížením 
ceny cukrovej repy boli v možnom rozsahu zvýšené a celé pridelené, 
podporuje návrh Komisie, ktorý sa týka programu reštrukturalizácie, ale požaduje 
spolurozhodovaciu právomoc pre pestovateľov a zavedenie pomoci pre pestovateľov, ktorých 
sa dotkne zatvorenie výroby, na umožnenie reštrukturalizácie ich podnikov,  
trvá na tom, aby boli do pohotovosti uvedené európske štrukturálne fondy a sociálne fondy s 
cieľom poskytnúť aj nad rámec potrebného odškodnenia čo najlepšie šance na konverziu pre 
pracovníkov, ktorých sa dotkne reštrukturalizácia európskeho cukrovarníckeho priemyslu, 
považuje za potrebné a naliehavé, aby bol sektor cukru zahrnutý do debaty o energetike 
(politika biopalív), čo je prostriedok ako prispieť ku kompenzácii negatívnych dopadov 
reformy, 
žiada Radu, aby venovala pozornosť znevýhodneným regiónom a regiónom, ktoré majú k 
dispozícii málo rentabilných alternatív k poľnohospodárstvu, 
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Kontaktná osoba: pani Eleonora di Nicolantonio − 
(tel. +32 (0) 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 
 
• Spoločná organizácia trhu s osivami 

− Spravodajca:  pán BROS (rôzne záujmy – FR) 
 

− Ref.: KOM(2005) 384, konečné znenie – 2005/0164 CNS – CESE 1254/2005 
 

− Kontaktná osoba: pani  Eleonora di Nicolantonio 
(tel. +32 (0) 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 
 

• Spoločná organizácia trhu s chmeľom 
− Spravodajca:  pán KIENLE (zamestnávatelia – DE) 
 

− Ref.: KOM(2005) 386, konečné znenie – 2005/0162 CNS – CESE 1258/2005 
 

− Kontaktná osoba: pani Eleonora di Nicolantonio 
(tel. +32 (0) 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 
 

• Spoločná organizácia trhu s vínom 
− Spravodajca:  pán BARATO TRIGUERO (rôzne záujmy – ES) 
 

− Ref.: KOM(2005) 395, konečné znenie – 2005/0160 CNS – CESE 1255/2005 
 

− Kontaktná osoba: pani Eleonora di Nicolantonio 
(tel. +32 (0) 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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7.  SÚKROMNÝ MAJETOK A DANE 
 

•  Dedenie a závety 
− Spravodajca: pán RETUREAU (zamestnanci – FR) 

 
− Ref.: KOM(2005) 65, konečné znenie – CESE 1242/2005 

 
− Hlavné body: 

 
Právna úprava Spoločenstva v oblasti príslušnosti súdov, uplatniteľného práva a vzájomného 
uznávania dedičských konaní s medzinárodným prvkom by mala nadobudnúť formu nariadenia. 
 
Výbor zdieľa názor Komisie, že v súčasnej dobe nie je možné vytvoriť jednotné hmotné právo pre 
medzinárodné dedičstvo a závety, ktoré by bolo platné vo všetkých krajinách Únie. Navrhnuté 
pracovné okruhy a priority sú vyhovujúce, pretože pokrok v týchto oblastiach by vyriešil mnoho 
praktických problémov. 
 
Výbor sa domnieva, že jednotný systém je vhodnejší ako rozptýlenie pravidiel dedičského 
konania, napriek tomu by táto zásada mala v niektorých prípadoch umožňovať výnimky, najmä ak 
ide o budovy alebo niektoré druhy súkromného hnuteľného majetku, ktoré sa nachádzajú 
v zahraničí. 
 
Výbor podporuje haagsky program Spoločenstva, čo sa týka vytvorenia „európskeho osvedčenia 
dediča“ a vytvorenia evidenčného systému závetov. 
 
Európsky evidenčný systém by mal byť v každom prípade kompatibilný so systémom 
stanoveným bazilejským dohovorom a systémom stanoveným washingtonským dohovorom. 
 
Výbor by rád sústredil pozornosť Komisie na problémy s daňami, ktoré môžu mať dedičia 
v súvislosti s dedičstvom, ktoré sa nachádza v dvoch alebo viacerých krajinách.  
Obzvlášť by sa mali hájiť záujmy nespôsobilých dedičov. 
 

 
–  Kontaktná osoba: pán Nemesio Martinez 

(tel. +32 (0) 2 546 95 01 – e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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• Vrátenie DPH osobám, ktoré nie sú etablované na území krajiny 
− Spravodajca: pán BURANI (zamestnávatelia – IT) 

 
− Ref.: COM(2004) 728, konečné znenie – 2005/0807 (CNS) – CESE 1260/2005 
 
− Hlavné body: 

 
Každý návrh na podstatné odbremenenie užívateľov od administratívnej záťaže jednoznačne 
získava podporu EHSV, najmä ak sa takéto zjednodušenie odrazí aj pre štátnu správu 
v „zoštíhlení“ spisov a bude impulzom pre lepšiu organizáciu práce, ako je to v prípade 
posudzovaného návrhu. 
 
EHSV plne súhlasí s návrhom požadovať od verejnej správy, aby vždy a promptne odpovedala 
na žiadosti, ktoré sú jej predložené, aj keď si treba položiť otázku, či sú lehoty stanovené pre 
reagovanie realistické pre všetkých dvadsaťpäť krajín EÚ. 
 
EHSV upozorňuje na skutočnosť, že úroková sadzba z omeškania vo výške 1 % mesačne 
zodpovedá zloženému úroku vo výške 12,68 % ročne, čo by v niektorých krajinách mohlo 
prekračovať limity stanovené pre úžernícky úrok. EHSV preto navrhuje, aby sa článok 8 pozmenil 
tak, že úrok z omeškania sa v každej krajine bude vypočítavať na základe toho, čo uplatňujú 
zákony príslušného štátu na meškajúcich daňových poplatníkov. 
 
-  Kontaktná osoba: pani Imola Bedö 

(tel. +32 (0) 2 546 83 62 – e-mail : imola.bedo@esc.eu.int) 
 
 

8. NOVÉ INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE 
 

• Predĺženie programu IKT - MODINIS 
– Spravodajca: pán RETUREAU (zamestnanci – FR) 

 
– Ref.: KOM(2005) 347– 2005/0144 COD – CESE 1262/2005 

 
− Kontaktná osoba: pani Anna Wagner  

(tel. +32 (0) 2 546 83 06 – e-mail : anna.wagner@esc.eu.int) 
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• Frekvenčné pásma – rádiové selektívne návestenie 
– Spravodajca: pán RETUREAU (zamestnanci – FR) 

 
– Ref.: KOM(2005) 361, konečné znenie – CESE 1261/2005 

 
– Kontaktná osoba: pani Anna Wagner  

(tel. +32 (0) 2 546 83 06 – e-mail : anna.wagner@esc.eu.int) 
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