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Dôležitými momentmi plenárneho zasadnutia boli otvorená schôdza na tému „Klimatické zmeny 
a Lisabonská stratégia“ a účasť pána Léonarda ORBANA, člena Európskej komisie, ktorý 
predniesol príspevok na tému „Viacjazyčnosť – politika pre všetky zúčastnené strany“. 
 
 

1. KLIMATICKÉ ZMENY 
 

− Klimatické zmeny a Lisabonská stratégia 
− Spravodajca: pán EHNMARK (Zamestnanci – SE) 
 
− Ref.: stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 1458/2007 
 
− Hlavné body: 

 
Klimatické zmeny ohrozujú nielen náš blahobyt, ale aj našu možnosť prežitia. Ide skutočne 
o celosvetovú hrozbu, ktorá nepretržitým zvyšovaním emisií narastá. Európsky hospodársky 
a sociálny výbor (EHSV) naliehavo žiada Komisiu, aby zaviedla programy a opatrenia na 
dosiahnutie ambicióznych cieľov stanovených Európskou radou v marci tohto roku. Občania 
čakajú na jasné signály týkajúce sa priorít a opatrení. Európa by mala riadiť realizáciu 
konkrétnych krokov, a nie len plánovanie. 
 
Výbor dôrazne odporúča, aby boli do Lisabonskej stratégie pre konkurencieschopnosť 
a zamestnanosť zaradené aj zásadné kroky pre boj proti klimatickým zmenám. Využívať 
Lisabonskú stratégiu ako nástroj a prispôsobiť ju environmentálnym požiadavkám znamená, že 
EÚ môže využívať súčasnú štruktúru spolu so zavedenou metodológiou a dobre fungujúcim 
systémom koordinácie. Kedykoľvek to bude možné, musí EÚ zmaximalizovať účinnosť 
a využívať existujúce synergie. Boj proti klimatickým zmenám môže mať pozitívny vplyv na 
konkurenciu. Svetové trhy hľadajú nové riešenia zamerané na úsporu energie, napr. v rezorte 
dopravy. Je potrebné zvýšiť investície do výskumu a vývoja. 
 
Z hospodárskeho hľadiska ako aj z hľadiska klimatických zmien je dôležité, aby boli prijaté 
opatrenia v súlade s lisabonským cieľom „trvalo udržateľného rastu“. Nový trojročný program 
Lisabonskej stratégie by však mal pozorne preskúmať definíciu „rastu“. Mal by sa presadzovať 
rast s nulovou alebo dokonca kladnou bilanciou uhlíka. Výbor už niekoľkokrát zdôraznil, že 
nemôže ísť výlučne o kvantitatívny rast, ale že potrebujeme nové chápanie rastu, ktorého 
stredobodom sú kvalitatívne ciele zamerané na kritériá trvalo udržateľného rastu. Tieto kritériá 
trvalej udržateľnosti samozrejme vylučujú rast, pri ktorom vznikajú emisie skleníkových plynov. 

 
− Kontakt: pán Robert Kaukewitsch 
 (Tel.: 00 32 2 282 23 66 – e-mail: robert.kaukewitsch@eesc.europa.eu) 
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2. ENERGETIKA 
 
− Správa o pokroku v oblasti biopalív 
− Spravodajca: pán IOZIA (Zamestnanci – IT) 
 
− Ref.: KOM(2006) 845 v konečnom znení – CESE 1449/2007 
 
− Hlavné body: 
 

Závery a odporúčania 
 

• Výbor vo všeobecnosti súhlasí so závermi z jarného zasadnutia Európskej rady 
z 8. a 9. marca. 

 
• Mnohé však hovorí proti používaniu biopalív prvej generácie, ktoré celkom 

nezodpovedajú európskym cieľom. Ich výrobné a ekologické náklady sú totiž vysoké 
a okrem toho tým ľudia a zvieratá prídu o obilniny ako potravinu a navyše sú tieto 
biopalivá spoluzodpovedné za rast cien obilia na svetových trhoch. 
 
Pokiaľ ide o motorovú bionaftu, zdôrazňujú sa predovšetkým tieto problémy: 

 
− obmedzená hospodárnosť, 
− vysoké náklady (0,40 – 0,70 EUR/l), 
− problém so stálosťou (obsahuje skupiny oxidov) spojený s problémom 

skladovania. 
 

Pokiaľ ide o bioetanol, konštatujú sa naopak tieto problémy: 
 

− obmedzená hospodárnosť (aj keď v menšej miere než pri bionafte), 
− zvýšená spotreba vody a hnojív, 
− nevhodnosť na dopravu v produktovodoch, ktoré sa v súčasnosti používajú pri 

palivách z ropy (nebezpečenstvo korózie). 
 

 
• Výbor zdôrazňuje, že sa musia starostlivo preverovať nielen sociálne, ekologické 

a hospodárske účinky, ale aj technické problémy spojené s vývojom biopalív. Osobitnú 
pozornosť si zasluhuje otázka výdatnosti surovín používaných na výrobu biopalív: 
z jednej tony cukrovej repy je možné získať asi 400 litrov bioetanolu (cca 1 500 Mcal). 
Tento pomer sa javí ako málo výhodný a efektívnosť je nízka, keď zoberieme do úvahy 
energiu potrebnú na premenu biomasy na biopalivo. 
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• Výbor zdôrazňuje, že prísne z ekologického hľadiska sa musia zvážiť riziká spojené 
s výrubom drevín a skladovaním surovín. Bude potrebné jasne a starostlivo preskúmať 
súvisiace biologické a biochemické riziká. 

 
• Výbor považuje za nevyhnutné venovať osobitnú pozornosť starostlivosti o pôdu 

a ochrane pôdy. 
 

• Výbor odporúča Komisii a všetkým európskym inštitúciám, aby osobitnú pozornosť 
venovali spotrebe vody pri výrobe biopalív. 

 

• Výbor zastáva názor, že sa musí urýchliť výskum a vývoj v oblasti biopalív druhej i tretej 
generácie, napríklad biobutanolu. 

 
• Výbor zvažuje aj možnosti, ktoré by mohli z rozvoja v oblasti biopalív a jeho príspevku 

k splneniu cieľov lisabonského programu vyplynúť pre európske hospodárstvo. 
 

• Možnosti, ktoré vidí v rozvoji biopalív poľnohospodárstvo, sa musia podporovať. 
 

• Výbor Komisii odporúča overiť možnosť rozšírenia systému emisných certifikátov na 
toto odvetvie, pretože môžu poskytnúť ďalší stimul na účinnejšie hľadanie riešení na 
zníženie škodlivých emisií. 

 
• Výbor vyzýva Komisiu, aby zaviedla rozsiahlu certifikáciu, ktorá vo všetkých fázach 

umožňuje udržateľnú výrobu biopalív. 
 
− Kontakt: pán. Sven Dammann 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 66 – e-mail: svenn.dammann@eesc.europa.eu) 



- 4 - 

Greffe CESE 167/2007  (FR-EN) MS/HA/ld .../... 

Zníženie emisií CO2 z osobných automobilov a ľahkých komerčných 
vozidiel 

− Spravodajca: pán RANOCCHIARI (Zamestnávatelia – IT) 
 

− Ref.: KOM(2007) 19 v konečnom znení – CESE 1450/2007 
 
− Hlavné body: 
 

EHSV podporuje iniciatívu Európskej komisie a nazdáva sa, že zlepšenie výkonu automobilov 
musí byť zlučiteľné so schopnosťou výrobcov včleniť ho do hospodárskeho aj technologického 
kontextu, ako aj s kúpnou silou potenciálnych zákazníkov. Mala by byť stanovená čo 
najúčinnejšia legislatívna štruktúra zo sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho hľadiska. 
Podrobné posúdenie vplyvu by malo zohľadniť také faktory ako prínosy a náklady rozličných 
možných riešení, alternatívne pohonné látky, daňové stimuly, pneumatiky s nízkou hodnotou 
valivého odporu, atď. EHSV okrem toho dúfa, že sa zvolený legislatívny nástroj ukáže byť čo 
najneutrálnejší, pokiaľ ide o hospodársku súťaž medzi výrobcami. EHSV vyslovuje napokon 
svoje rozpaky nad zámerom Komisie zahrnúť do legislatívneho opatrenia aj ľahké komerčné 
(úžitkové) vozidlá. 

 
− Kontakt: pán Siegfried Jantscher 
 (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
 
3. LISABONSKÁ STRATÉGIA 
 
• Podnikateľské zmýšľanie a lisabonská agenda 
− Spravodajca: pani Sharma (Zamestnávatelia – UK) 
 
− Pomocný spravodajca: pán Olsson (Iné záujmy – SE) 
 
− Ref.: stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 1460/2007 
 
− Hlavné body: 
 
 Výbor 
 

• sa nazdáva, že podnikanie v najširšom zmysle slova by malo byť zdôraznené 
v lisabonskej agende ako jeden z kľúčových nástrojov na vytvorenie väčšieho rastu 
a lepších pracovných miest, ako aj na dosiahnutie sociálnej súdržnosti a boj proti 
sociálnemu vylúčeniu; 
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• sa domnieva, že vzdelávanie a odborná príprava v každom veku a odbore musí 
stimulovať kreativitu a potenciál každého jednotlivca; 

 
• zdôrazňuje, že verejní a súkromní aktéri by sa mali zmobilizovať, aby rozvinuli 

podnikateľské zmýšľanie v tom najširšom zmysle slova – v rámci spoločenstiev, 
organizácií a jednotlivcov; 

 
• vyzýva Európsku komisiu , aby rozvinula rámec pre preskúmanie pokroku a rozšírenie 

osvedčených postupov. Výmena osvedčených postupov je dôležitá a pokroky možno 
monitorovať prostredníctvom každoročných konferencií zameraných na identifikáciu 
daného stavu; 

 
• by chcel, aby sociálni partneri zvážili výhody z podpory podnikateľského zmýšľania 

a našli spoločný základ pre komplexný postup; 
 

• zdôrazňuje, že v záujme spoločnosti a sociálnych inovácií sa musí podporovať sociálne 
hospodárstvo a úloha mimovládnych organizácií pri rozvoji podnikateľského zmýšľania; 

 
• podporuje iniciatívu GR pre zamestnanosť, sociálne veci a rovnosť príležitostí vytvoriť 

podnikateľskú stratégiu prístupnú pre všetkých a má v úmysle aktívne sa do nej zapojiť; 
 

• zdôrazňuje, že pri vytváraní Európy s podnikateľským zmýšľaním zohrávajú rozhodujúcu 
úlohu médiá; 

 
• by podporil členov Komisie Figeľa a Verheugena, aby rozvinuli spoluprácu medzi GR 

pre vzdelávanie a kultúru a GR pre podnikanie a priemysel s cieľom podporovať výhody 
a význam schopností a postojov v oblasti podnikateľského zmýšľania v súvislosti 
s lisabonskou agendou tým, že by vyhlásili rok 2009 za „rok kreativity, inovácie 
a podnikateľského zmýšľania“. 

 
− Kontakt: pán Torben Bach Nielsen 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
 
 
4. DOPRAVA 
 

• Znižovanie emisií skleníkových plynov v cestnej doprave 
− Spravodajca: pán OSBORN (Iné záujmy – UK) 
 
− Ref.: KOM(2007) 18 v konečnom znení – 2007/0019 COD – CESE 1454/2007 
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− Hlavné body: 
 
Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) v najväčšej možnej miere podporuje plány 
Európskej únie na boj proti klimatickým zmenám znižovaním emisií skleníkových plynov. Výbor sa 
domnieva, že v oblasti dopravy je potrebné začať aktivity na najnižšej úrovni, ktorou je riešenie tlaku 
vedúceho k postupnému nárastu dopravy všetkého druhu v priebehu mnohých rokov. Výbor sa tiež 
domnieva, že aj v oblasti výkonnosti všetkých druhov dopravy existuje značný priestor na zlepšenie 
energetickej účinnosti. Výbor ľutuje zjavné zmiernenie pôvodných zámerov Komisie v otázke 
účinnosti motorov automobilov, čím sa zníži tlak na automobilový priemysel, aby dodržiaval 
prísnejšie normy. 
 
Výbor v zásade podporuje rozširovanie biopalív v Európskej únii. Domnieva sa však, že vplyv 
biopalív v oblasti emisií CO2 je potrebné veľmi podrobne zhodnotiť, a že je potrebné podrobne 
sledovať rýchlosť a rozsah ich rozširovania. Osobitne by Európska komisia mala vysvetliť, ako chce 
dosiahnuť pôvodný cieľ 10 % využívania biopalív do roku 2020 berúc do úvahy podmienky Rady, 
ktoré sa viažu na dosiahnutie tohto cieľa. Preto by mala byť pripravená zmeniť prístup, pokiaľ sa 
ukáže, že nie je v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov taký efektívny, ako to Komisia 
očakávala, alebo pokiaľ sa ukáže, že má nežiaduce vplyvy na štruktúru svetového poľnohospodárstva 
alebo na biodiverzitu. 
 
EHSV chápe, že je vhodné zmeniť pravidlá špecifikácie palív tak, ako je to navrhované 
v predloženom návrhu smernice, aby sa tak umožnila výroba a marketing nového benzínu s vysokým 
obsahom biopalív, avšak pod podmienkou, že sa podarí vyvrátiť obavy z prípadného možného 
znečisťujúceho vplyvu. 
 
Výbor vo veľkej miere podporuje návrh požiadavky na priemysel palív, aby monitoroval a oznamoval 
emisie skleníkových plynov, ktoré vznikajú z palív uvádzaných na trh počas ich životného cyklu, ako 
aj požiadavku, aby výrobcovia od roku 2010 do roku 2020 znižovali tieto emisie o 1 % ročne. Výbor 
sa domnieva, že ide o prípad, ktorý by mal byť riadený na úrovni Spoločenstva a nie prenechaný 
členským štátom. 
 
− Kontakt:  pani Yvette Azzopardi 
 (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 

• Motorové vozidlá – osvetlenie zadnej tabuľky 
stanovisko kategórie C 

 
− Ref.: KOM(2007) 451 v konečnom znení – 2007/0162 COD – CESE 1447/2007 

 
− Kontakt: pán João Pereira dos Santos  
 (Tel.: 0032 2 546 9245 – e-mail: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
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• Poľnohospodárske traktory – potlačovanie elektromagnetického rušenia 
 stanovisko kategórie C 
 
− Ref.: KOM(2007) 462 v konečnom znení – 2007/0166 COD – CESE 1448/2007 
 
− Kontakt: pán João Pereira dos Santos  
 (Tel.: 0032 2 546 9245 – e-mail: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 

• Kontrola cestnej nákladnej dopravy – vykonávacie právomoci 
stanovisko kategórie C 

 
− Ref.: KOM(2007) 509 v konečnom znení – 2007/0184 COD – CESE 1453/2007 
 
− Kontakt: pán Siegfried Jantscher 
 (Tel.: 00 32 2 546 8287 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
 

5. PRIEMYSELNÁ POLITIKA A INOVÁCIE 
 

• Iniciatíva pre inovačné lieky / Založenie spoločného podniku 
 
− Spravodajca: pán DANTIN (Zamestnanci – FR) 
 
− Ref.: KOM(2007) 241 v konečnom znení – 2007/0089 CNS – CESE 1441/2007 
 
− Hlavné body: 

 
EHSV s potešením konštatuje, že pred prípravou posudzovaného nariadenia prebehli rozsiahle 
konzultácie a súhlasí s oznámeným zámerom predkladať výročnú správu o výsledkoch SP IIL. 
Výbor naopak vyjadruje poľutovanie nad tým, že chýba podrobné vyhodnotenie činnosti 
a výsledkov bývalých európskych technologických platforiem. 
 
Farmaceutický priemysel sa považuje za základné odvetvie strategického významu a jeho 
výrobky zásadným spôsobom prispievajú k zdraviu a pohodlnejšiemu životu európskych 
občanov. V tejto situácii, keď farmaceutický výskum v Európe upadá, je zámer založiť spoločný 
podnik iniciatívy pre inovačné lieky (SP IIL) nanajvýš opodstatnený. 
 
EHSV odporúča: 
 

• zlepšiť prognózy pokiaľ ide o bezpečnosť a účinnosť nových liekov, 
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• zabrániť plytvaniu zdrojmi, ku ktorému dochádza kvôli tomu, že sa rovnakou činnosťou 
zaoberá súkromný aj verejný sektor, 

 
• napraviť nedostatky v oblasti kvalifikácie a 

 
• vytvoriť nástroj, ktorý by zabezpečil potrebnú synergiu. 

 
− Kontakt: pani Claudia Drewes-Wran 
 (Tel.: 00 32 2 546 80 67 – e-mail: Claudia.dreweswran@eesc.europa.eu) 
 
• Technologická iniciatíva pre vstavané počítačové systémy/Vytvorenie 

spoločného podniku (ARTEMIS) 
− Spravodajca: pán DANTIN (Zamestnanci – FR) 
 
− Ref.: KOM(2007) 243 v konečnom znení – 2007/0088 CNS – CESE 1442/2007 
 
− Hlavné body: 
 

EHSV zdôrazňuje význam novátorskej stratégie navrhovanej v oblasti investícií, podľa ktorej by 
sa mali spojiť finančné prostriedky Spoločenstva, podnikov, rôznych členských štátov 
a zúčastnených výskumných a vývojových štruktúr. 
 
Podľa výboru predstavuje spoločný podnik ARTEMIS, ktorý spočíva na verejno-súkromnom 
partnerstve, pevný základ pre vytvorenie európskeho priestoru pre výskum a veľký prínos pre 
konkurencieschopnosť európskych podnikov. 
 
EHSV odporúča: 
 

• skutočne zjednodušiť postupy, 
 
• rozbehnúť informačnú kampaň, ktorá by prispela k mobilizácii potrebných finančných 

prostriedkov, 
 
• zaviesť programy odbornej prípravy, ktoré by umožnili prispôsobiť kvalifikáciu 

pracovníkov pracovným miestam, ktoré vzniknú vďaka ARTEMIS. 
 
− Kontakt: pani Claudia Drewes-Wran 
 (Tel.: 00 32 2 546 80 67 – e-mail: Claudia.dreweswran@eesc.europa.eu) 
 
• Zriadenie spoločného podniku Čistá obloha 
− Hlavný spravodajca: pán DANTIN (Zamestnanci – FR) 
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− Ref.: KOM(2007) 315 v konečnom znení – 2007/0118 CNS – CESE 1443/2007 
 
− Kontakt: pani Filipa Pimentel  
 (Tel.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: Filipa.Pimentel@eesc.europa.eu) 
 
• Vytvorenie spoločného podniku ENIAC 
− Hlavný spravodajca: pán DANTIN (Zamestnanci – FR) 
 
− Ref.: KOM(2007) 356 v konečnom znení – 2007/0122 CNS – CESE 1444/2007 
 
− Kontakt: pani Filipa Pimentel  
 (Tel.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: Filipa.Pimentel@eesc.europa.eu) 
 
 

6. POĽNOHOSPODÁRSKA POLITIKA 
 

• Kontrola stavu a budúcnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky po 
roku 2013 

− Spravodajca: pán KIENLE (Zamestnávatelia – DE) 
 
− Ref.: prieskumné stanovisko – CESE 1457/2007 
 
− Hlavné body: 

 
Podľa názoru EHSV by prioritou pre kontrolu stavu malo byť podrobné preskúmanie 
administratívnych predpisov upravujúcich režim jednotnej platby ako aj uskutočňovanie 
krížového plnenia (cross compliance). Záväzok k multifunkčnosti a záväzky podľa článku 33 
Zmluvy o ES (ciele SPP) si podľa názoru EHSV v budúcnosti vyžiadajú opatrenia, 
 

• s pomocou ktorých bude možné čeliť narastajúcej nestabilite poľnohospodárskych trhov, 
 
• ktoré môžu zaručiť, že výroba pri dodržiavaní vysokých noriem nebude kvôli dovážaným 

produktom, ktoré nezodpovedajú normám EÚ, dovedená ad absurdum, 
 
• a ktoré prispejú k tomu, že aj v budúcnosti bude zabezpečená pestrá ponuka potravín. 
 

− Kontakt: pán Arturo Iñiguez Yuste 
 (Tel.: 00 32 2 546 87 68 – e-mail: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
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7. REGIONÁLNA POLITIKA 
 

• Vývoj kompenzačného príspevku pre znevýhodnené oblasti po roku 2010 
− Spravodajca: pán KIENLE (Zamestnávatelia – DE) 
 
− Ref.: stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 1456/2007 
 
− Hlavné body: 

 
EHSV zastáva názor, že oblasti so znevýhodňujúcimi prírodnými podmienkami si vyžadujú 
a zasluhujú zvláštnu pozornosť tak zo strany verejnosti ako aj z politického hľadiska. To platí aj 
pre „ostatné znevýhodnené oblasti“ (prechodné oblasti), ktorými sa toto stanovisko zaoberá. 
EHSV považuje kompenzačné príspevky, ktoré sú financované spoločne Európskou úniou 
a členskými štátmi, za nevyhnutný nástroj na zachovanie kultúrnej krajiny a poľnohospodárstva 
v týchto lokalitách a upozorňuje na to, že je potrebné, aby poskytovanie príspevkov bolo čoraz 
spoľahlivejšie. 

 
− Kontakt: pán Arturo Iñiguez Yuste 
 (Tel.: 00 32 2 546 87 68 – e-mail: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 
 

8. POMOC PRI ROZVOJI 
 

• Imigračná politika Spoločenstva a politika spolupráce s krajinami pôvodu 
na podporu rozvoja 

− Spravodajca: pán PARIZA CASTAÑOS (Zamestnanci – ES) 
 
− Ref.: stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 1461/2007 
 
− Hlavné body: 
 

Od roku 2006 priniesli analýzy súvislostí medzi migráciou a rozvojom nový pohľad na 
problematiku migrácie, v ktorom sa zohľadňujú záujmy krajín pôvodu a prekonáva sa vnímanie 
dovtedy rozšírené v Európe, podľa ktorého bola migračná politika určovaná výlučne na základe 
potrieb a záujmov prijímajúcich spoločností. 
 
Európska politika rozvojovej spolupráce sa doposiaľ málo venovala problematike migrácie ako 
faktora boja proti chudobe. 
 
I keď sa táto politika nesnaží podnecovať ani brzdiť migračné toky, bojom proti chudobe 
a nerovnosti môže prispievať k zníženiu počtu dôvodov na neželanú emigráciu. 
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EHSV navrhuje Komisii, Európskemu parlamentu a Rade EÚ, aby v rámci zahraničnej politiky 
podporovali vytvorenie medzinárodného právneho rámca v oblasti migrácie, na základe 
Všeobecnej deklarácie ľudských práv, Medzinárodného paktu o občianskych a politických 
právach a Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. 
 
EHSV schvaľuje nový prístup európskej politiky vyžadujúci, aby bola migračná politika riadená 
v spolupráci s krajinami pôvodu, aby sa migrácia stala pre tieto krajiny prvkom rozvoja. 
Znamená to prepracovať mnohé aspekty týchto politík, dokonca tie, ktoré sa týkajú kritérií 
prijímania alebo možností mobility migrantov. 
 
EHSV sa domnieva, že s cieľom posilniť prínosy prevodov pre krajiny pôvodu je potrebné znížiť 
náklady na realizáciu takýchto prevodov finančných prostriedkov. 
 
EÚ by mala podporovať nadnárodné siete diaspor, pretože sú jedným zo spôsobov, ako podporiť 
v krajinách pôvodu rozvoj. 
 
EHSV sa zasadzuje za návrat a rozšírenie možností okružnej migrácie ako spôsobu opätovného 
získania ľudského kapitálu a zamedzenia úniku mozgov. Výbor žiada, aby bola politika 
prijímania imigrantov v súlade s rozvojovými cieľmi, pretože prijať prisťahovalcov znamená 
prispieť k rozvoju. 

 
− Kontakt: pán. Pierluigi Brombo 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@eesc.europa.eu) 
 
 

9. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE A OCHRANA PRACUJÚCICH 
 

• Úvery a sociálne vylúčenie v prosperujúcej spoločnosti 
− Spravodajca: pán PEGADO LIZ (Iné záujmy – PT) 
 
− Ref.: stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 1459/2007 
 
− Hlavné body: 
 

Vzhľadom na chýbajúce usmernenie Spoločenstva vytvorili jednotlivé členské štáty svoje vlastné 
národné právne systémy v oblasti prevencie, riešenia, nápravy a pomoci občanom a rodinám 
v stave nadmerného zadlženia. 
 
EHSV vo svojom stanovisku navrhuje vytvorenie Európskeho strediska pre monitorovanie 
zadlženia, ktoré by sledovalo vývoj tohto javu na európskej úrovni, mohlo by fungovať ako fórum 
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pre dialóg medzi všetkými zainteresovanými subjektmi a navrhovať, koordinovať a hodnotiť 
dopad opatrení na jeho prevenciu a kontrolu. 
 
Výbor však berie na vedomie skutočnosť, že takýto prístup v tomto rámci je možné dosiahnuť, ak 
sa Komisia, Európsky parlament a Rada v úzkom dialógu s organizovanou občianskou 
spoločnosťou, kde budú zastúpené hlavné zainteresované strany v tejto oblasti (rodiny, 
pracovníci, spotrebitelia, finančné inštitúcie, atď.) rozhodnú začleniť túto tému medzi svoje 
prioritné činnosti. 
 
Dôrazne sa odporúča, aby bolo vykonané aj nevyhnutné dosledovanie v zmysle štúdií 
o realizovateľnosti, konzultácií a legislatívnych a iných návrhov, ktoré by boli relevantné 
a adekvátne. Začať by sa mohlo publikovaním zelenej knihy, ktorá by definovala a určila 
podmienky tejto problematiky a v ktorej by dostali priestor aj všetky zainteresované strany 
prostredníctvom rozsiahlych verejných konzultácií. 
 
EHSV apeluje na Európsky parlament a Radu, aby vzali na vedomie veľké obavy, ktorými sa toto 
stanovisko zaoberá v mene občianskej spoločnosti a aby ich začlenili medzi priority v príslušných 
politických programoch. 

 
− Kontakt: pani Ewa Kaniewska 
 (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 
 
• Zlé zaobchádzanie so starými ľuďmi 
− Spravodajca: pani HEINISCH (Iné záujmy – DE) 
 
− Ref.: prieskumné stanovisko – CESE 1465/2007 
 
− Hlavné body: 
 

 Výbor 
 

• zdôrazňuje, že Charta základných práv Európskej únie v článku 25 uznáva a rešpektuje 
právo starých osôb na dôstojný a nezávislý život. Výzvou do budúcnosti je pozitívne 
riešiť demografické zmeny; 

 
• zdôrazňuje, že zlé zaobchádzanie so starými ľuďmi je veľmi zanedbávanou témou. 

Zvláštne riziká existujú pre starých ľudí, ktorí sú závislí na opatere alebo sa nachádzajú 
v ústraní domova alebo opatrovateľského ústavu ; 

 
•  preto dôrazne žiada predsedníctva Rady EÚ, Európsku komisiu a vlády členských štátov, 

aby sa venovali téme „zlé zaobchádzanie so starými ľuďmi“, najmä s tými, ktorí sú 
odkázaní na opateru; 
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• považuje vytvorenie celoeurópskej stratégie za nevyhnutné. Základom tejto celoeurópskej 
stratégie musí byť štúdia na úrovni EÚ o zlom zaobchádzaní so starými ľuďmi, najmä 
s tými, ktorí sú odkázaní na opateru; 

 
• považuje vzájomnú výmenu osvedčených postupov a modelov v rámci krajiny a medzi 

krajinami EÚ za bezpodmienečne nutnú na zabezpečenie kvality a vývoja noriem 
v oblasti poskytovania starostlivosti; 

 
• sa nazdáva, že zlému zaobchádzaniu so starými ľuďmi, najmä s tými, ktorí sú odkázaní 

na opateru, sa dá účinne zabrániť iba na príslušnej národnej úrovni. Preto je nevyhnutné 
vypracovať národné akčné plány, v ktorých by sa mali zohľadniť predovšetkým tieto 
aspekty: 

 
• odtabuizovanie zlého zaobchádzania s opatrovanými starými ľuďmi zvyšovaním 

povedomia verejnosti; 
 

• prijímanie rámcových smerníc a právneho základu, ktoré zodpovedajú Charte základných 
práv Európskej únie; 

 
• vypracovanie národných správ o predchádzaní zlému zaobchádzaniu so starými ľuďmi 

v domácej a ústavnej starostlivosti; 
 

• zlepšenie informovanosti, výkonných kompetencií a spolupráce všetkých aktérov 
a inštitúcií priamo zapojených do poskytovania starostlivosti; 

 
• vytvorenie celoplošného, jednoducho dostupného a dôverného poradenstva; 

 
• vytvorenie ponuky na odbremenenie rodinných príslušníkov zabezpečujúcich opateru 

a poskytovanie poradenstva a podpory profesionálnym opatrovateľom; 
 

• vytvorenie sietí zo všetkých aktérov a inštitúcií priamo zapojených do poskytovania 
starostlivosti. 

 
− Kontakt: pán Torben Bach Nielsen 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – email: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
 
• Štatistika Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci 
− Spravodajca: pán RETUREAU (Zamestnanci – FR) 
 
− Ref.: KOM(2007) 46 v konečnom znení – 2007/0020 (COD) – CESE 1463/2007 
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− Hlavné body: 
 

Výbor súhlasí s navrhovaným nariadením a jeho právnym základom. Návrh je v súlade so 
zásadami subsidiarity a proporcionality a zároveň umožňuje zber štatistík potrebných na 
realizáciu stratégie Spoločenstva v oblasti zdravia a bezpečnosti a ochrany pri práci, ktorý si 
vyžaduje jasný právny rámec. 
 
Výbor zdôrazňuje význam spoločnej definície pojmov a spoločného systému uznávania, najmä 
z dôvodu mobility pracovníkov, v týchto oblastiach: 
 

• pracovné úrazy a úrazy počas cesty, 
 
• choroby z povolania spôsobené pracovnými podmienkami a/alebo látkami, 
 
• čiastočná alebo trvalá práceneschopnosť a invalidita v dôsledku úrazov a chorôb 

spojených s prácou, a stratené pracovné dni. 
 
Výbor sa domnieva, že pri porovnávaní štatistík týkajúcich sa počtu osôb v každej kategórii 
udalosti, je užitočné brať do úvahy pohlavie a vek obete, ako aj v maximálnej možnej miere 
povahu jej zmluvného vzťahu. Mimoriadnu pozornosť treba venovať ochrane dôvernosti 
zozbieraných osobných údajov. 
 
Výbor je presvedčený, že by sa mala rozvíjať spolupráca s Medzinárodnou organizáciou práce 
a so Svetovou zdravotníckou organizáciou. Návrh nariadenia je podľa názoru výboru jedným 
z najužitočnejších spôsobov harmonizácie charakteru a definícií údajov, ktoré sa majú 
zaznamenať, ako i harmonizácie metodiky zberu a analýzy týchto údajov. 

 
− Kontakt: pán Alan Hick 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@eesc.europa.eu) 
 

• Sociálne zabezpečenie zamestnancov a ich rodinných príslušníkov 
− Spravodajca: pán RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (Zamestnávatelia – ES) 
 
− Ref.: KOM(2007) 159 v konečnom znení - 2007/0054 (COD) – CESE 1464/2007 
 
− Hlavné body: 
 

Európsky hospodársky a sociálny výbor schvaľuje zmeny a doplnenia príloh k nariadeniu č. 
1408/71 v presvedčení, že poslúžia k zlepšeniu jeho obsahu a budú prínosom pre občanov Únie, 
ktorých sa bude týkať. Výbor osobitne podporuje zmeny, ktoré umožňujú zaviesť do oblasti 
koordinácie určité dávky, na ktoré predtým platila výnimka, alebo ich nebolo možné prenášať do 
iného členského štátu. 
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Rovnako by chcel Európsky hospodársky a sociálny výbor, ako zástupca sociálnych partnerov 
a organizovanej občianskej spoločnosti, upozorniť na zdĺhavý legislatívny proces, ktorým 
prechádza návrh vykonávacieho nariadenia k nariadeniu č. 883/2004. Toto stanovisko by sme 
nepredkladali, keby spomínané nariadenie bolo vstúpilo do platnosti. Z tohto dôvodu dôrazne 
žiadame Európsky parlament a Radu, aby maximálne urýchlili rozhodovací proces, a aby 
umožnili, aby nová koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia vstúpila do platnosti čo 
najskôr. 

 
− Kontakt: pani Maria Judite Berkemeier 
 (Tel.: 00 32 2 546 9897 – e-mail: mariajudite.berkemeier@eesc.europa.eu) 
 
 

10. ROZŠÍRENIE 
 

• Chorvátsko na ceste k vstupu 
− Spravodajkyňa: pani SIGMUND (Iné záujmy – AT) 
 
− Ref.: stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 1468/2007 
 
− Hlavné body: 

 
Výbor víta rýchly priebeh rokovaní a širokú účasť organizovanej občianskej spoločnosti 
Chorvátska na tomto procese, zdôrazňuje však, že prínos všetkých zainteresovaných 
zastupujúcich organizácií občianskej spoločnosti, predovšetkým rozsiahle zapojenie sociálnych 
partnerov do rokovaní o všetkých dôležitých kapitolách je neodmysliteľné 
 
Hospodárska situácia v Chorvátsku je stabilná, ale regionálne veľmi rozdielna. Pokiaľ ide 
o sociálnu situáciu, je napriek pokrokom z minulých rokov hodným uznania potrebná ďalšia 
činnosť, napríklad pri odstraňovaní problémov na trhu práce. Výbor považuje za veľmi dôležité, 
aby sa vytvorilo vhodné prostredie pre podniky, hlavne malé a stredné podniky (MSP), ktoré 
vytvárajú pracovné miesta predovšetkým v znevýhodnených regiónoch a oživujú rast. 
 
Evolúciu vo vývoji chorvátskej občianskej spoločnosti je možné badať aj na činnosti 
mimovládnych organizácií. Stredobodom činnosti občianskeho sektora, ktorého práca bola 
doteraz zameraná na ochranu a presadzovanie ľudských práv a humanitnú činnosť, je teraz už 
stále viac a viac tvorba sociálnej politiky a sociálne práva. 
 
V rámci občianskej činnosti v Chorvátsku si osobitnú pozornosť zaslúži sociálny dialóg 
sociálnych partnerov na rozličných úrovniach. Inštitucionálny rámec tripartitného sociálneho 
dialógu (zamestnávatelia a odbory ako partneri vlády) je v rámci chorvátskej hospodárskej 
a sociálnej rady dobre rozvinutý. Doteraz však sotva priniesol konkrétne výsledky. 
 
Výbor ponúka pomoc a spoluprácu, ktorá by mohla mať napríklad takéto formy: 
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• sektorové stretnutia so zástupcami organizovanej občianskej spoločnosti Chorvátska na 

výmenu informácií, názorov a skúseností; 
 
• účasť členov EHSV na seminároch alebo iných iniciatívach v rámci nástroja 

predvstupovej pomoci IPA; 
 
• spolupráca s organizátormi chorvátskej informačnej a komunikačnej predvstupovej 

kampane so spoločným vypracovaním príkladov, ktoré zrozumiteľne a prehľadne ukážu 
dôsledky vstupu do EÚ pre určité skupiny. 

 
− Kontakt: pán Loïc Defaye 
 (Tel.: 00 32 2 546 83 57 – e-mail: loic.defaye@eesc.europa.eu) 
 
 

11. DANE 
 

• Daňový režim plynového oleja 
− Spravodajca: pán BURANI (Zamestnávatelia – IT) 
 
− Ref.: KOM(2007) 52 v konečnom znení – 2007/0023 CNS – CESE 1466/2007 
 
− Hlavné body: 

 
Návrh smernice je opodstatnený – hoci s istými výhradami zo strany EHSV. 
 
EHSV odporúča zohľadniť medziiným všeobecný nárast nákladov, dôsledky pre priemyselnú 
politiku, podmienky okrajových regiónov, vonkajšiu konkurencieschopnosť EÚ, dôsledky 
z hľadiska zamestnanosti, vplyv na celkovú produktivitu a výkonnosť sektora automobilovej 
dopravy ako aj špecifiká refundačného systému. 

 
− Kontakt:  pani Imola Bedő 
 (Tel.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 
• Dočasné opatrenia týkajúce sa sadzieb DPH 
− Spravodajca: pán BURANI (Zamestnávatelia – IT) 
 
− Ref.: KOM(2007) 381 v konečnom znení /2 – 2007/0136 CNS – CESE 1467/2007 
 
− Hlavné body: 
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EHSV vyzdvihuje prácu Komisie. Z odborného hľadiska je návrh bez chyby: ďalší proces 
rozhodovania môžu ovplyvniť len politické aspekty. EHSV upozorňuje zodpovedných činiteľov 
na skutočnosť, že trh a občania potrebujú transparentné, spravodlivé a rýchlo prijaté zákony. 

 
− Kontakt: pani Imola Bedő 
 (Tel.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 
 

12. OCHRANA SPOTREBITEĽOV 
 

• Ochrana spotrebiteľov/časovo vymedzené užívanie nehnuteľností 
− Spravodajca: pán PEGADO LIZ (Iné záujmy – PT) 
 
− Ref.: KOM(2007) 303 v konečnom znení – 2007/0113 COD – CESE 1445/2007 
 
– Hlavné body: 

 
Hoci výbor súhlasí s minimálnou aproximáciou tohto návrhu, nazdáva sa však, že toto je jeden 
z prípadov, v ktorom by sa v súlade s ustanoveniami zelenej knihy týkajúcej sa acquis 
communautaire na základe povahy sui generis práva na odstúpenie od zmluvy a vzhľadom na 
výrazné rozdiely pri charakterizovaní jeho mnohotvárnej právnej povahy, preukázala 
opodstatnenosť maximálnej harmonizácie. 
 
EHSV sa nazdáva, že úroveň opatrení na ochranu práv spotrebiteľa bola stanovená príliš nízko, 
a preto vyzýva Komisiu, aby v súlade s princípom subsidiarity pristúpila v návrhu smernice 
k riešeniu ostatných aspektov, ktoré sú rovnako dôležité, a to s cieľom dosiahnuť zvýšenú úroveň 
ochrany spotrebiteľa. 
 
EHSV v tejto súvislosti: 
 

• navrhuje, aby boli zlepšené niektoré ustanovenia týkajúce sa právneho systému 
spomínaných práv, obsahu hlavnej zmluvy a jej vzťahu s doplnkovými zmluvami, 

 
• potvrdzuje potrebu poskytovať zmluvným stranám, a to najmä menej zasväteným, 

adekvátne informácie a zároveň sa nazdáva, že členským štátom by nemala byť bez 
ďalšieho zváženia odopretá možnosť prijať primerané a odrádzajúce trestné sankcie, 

 
• navrhuje niekoľko úprav a odporúčaní zameraných na zlepšenie právnych aspektov 

návrhu, ako aj konsolidovanie a zosúladenie pojmov, konceptov alebo postupov, ktoré už 
boli prijaté v iných smerniciach. 
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− Kontakt: pán Luís Lobo 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@eesc.europa.eu) 
 
 

13. VÝSKUM A VÝVOJ 
 

• Zelená kniha – Európsky výskumný priestor: nové perspektívy 
− Spravodajca: pán WOLF (Iné záujmy – DE) 
 
− Ref.: KOM(2007) 161 v konečnom znení – CESE 1440/2007 
 
− Hlavné body: 

 
Výbor víta zámer Komisie posilniť a rozšíriť Európsky výskumný priestor. Uvedené ciele 
a návrhy sú do veľkej miery správne a hodné podpory. Je však potrebné ich doplniť 
a v niektorých prípadoch aj objasniť a pozmeniť. 
 
Výbor v romto stanovisku analyzuje niekoľko bodov súvisiacich s touto problematikou 
a navrhuje riešenia, ako vytvoriť atraktívny trh práce pre výskumných pracovníkov, ako 
dosiahnuť, aby výskum a vývoj v Európe patrili medzi svetovú špičku a podniknúť preto všetky 
potrebné opatrenia, využiť štrukturálne fondy na opatrenia v oblasti infraštruktúry VaV, stanoviť 
si za cieľ vytvoriť vedeckú a technologickú infraštruktúru na svetovej úrovni, zvýšiť príťažlivosť 
európskeho výskumu, zastaviť súčasný odliv mozgov a ďalšie. 

 
− Kontakt pani Filipa Pimentel  
 (Tel.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail : filipa.pimentel@eesc.europa.eu) 
 
 

14. TELEKOMUNIKÁCIE 
 

• Mobilné satelitné služby 
− Hlavný spravodajca: pán OPRAN (Zamestnávatelia – RO) 
 
− Ref.: KOM(2007) 480 v konečnom znení – 2007/0174 COD – CESE 1452/2007 
 
− Hlavné body: 
 

EHSV súhlasí s návrhom rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o výbere a povolení 
systémov zabezpečujúcich mobilné satelitné služby a odporúča, aby bol prijatý a okamžite 
nadobudol účinnosť. 
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Výbor dôrazne podporuje hlavný cieľ návrhu rozhodnutia predloženého k rozprave uvedený 
v hlave I článku 1 ods. 1, ktorým je vytvorenie jednotného, na úrovni Spoločenstva 
koordinovaného postupu v oblasti výberu prevádzkovateľov mobilných satelitných 
komunikačných systémov v členských štátoch a udeľovania povolení týmto prevádzkovateľom. 
 
EHSV sa domnieva, že okamžité prijatie tohto rozhodnutia je nevyhnutné vzhľadom na: 

 
• prirodzenú schopnosť satelitných komunikačných systémov pokryť rozsiahle oblasti 

Európy a viacerých členských štátov EÚ súčasne, 
 
• relatívne obmedzený rozsah rádiového frekvenčného spektra dostupného pre takéto 

komunikácie, 
 
• rozmanité riešenia v oblasti výberu prevádzkovateľov a udeľovania povolení, ktoré sú 

v súčasnosti platné v jednotlivých členských štátoch, 
 

• v súčasnosti obmedzenú efektívnosť využívania dostupného rádiového frekvenčného 
spektra. 

 
EHSV poukazuje na to, že realizácia a využívanie satelitných komunikačných systémov 
predstavuje vďaka samotnému rozsahu pokrytia územia zásadnú iniciatívu pre rozmach 
európskeho vesmírneho priemyslu a rozvoj špecifických aplikácií v oblasti komunikácií a že je 
plne v súlade s Lisabonskou stratégiou na podporu trvalo udržateľného rozvoja, najmä tým, že 
priamo prispieva k vytváraniu nových pracovných miest v súvislosti so zvýšenou 
konkurencieschopnosťou. 
 
EHSV s potešením konštatuje, že EÚ disponuje v tejto oblasti značným technickým vybavením, 
čo podporuje navrhované rozhodnutie. Traja z najväčších prevádzkovateľov satelitných 
systémov na svete totiž pochádzajú z Európy a satelitné komunikácie predstavujú 40 % bežných 
príjmov európskeho vesmírneho priemyslu. 
 
EHSV víta konsenzus, ktorý sa Komisii podarilo dosiahnuť pri propagácii tohto návrhu, ktorý už 
v tomto štádiu získal podporu všetkých konzultovaných strán: predstaviteľov satelitného 
priemyslu, prevádzkovateľov telekomunikačných sietí, Európskej vesmírnej agentúry 
a národných regulačných orgánov členských štátov. 

 
Výbor sa zároveň domnieva, že posudzovaná konečná verzia rozhodnutia predstavuje rovnováhu 
medzi rozdielnymi názormi vyjadrenými v priebehu konzultácií. Rozdiely prevládali 
predovšetkým v názoroch na metódy a kritéria výberu, potrebu lepšej flexibility na vnútroštátnej 
úrovni pokiaľ ide o lehotu potrebnú na získanie povolenia a dobu platnosti povolenia, ako i na 
užšiu koordináciu vnútroštátnych postupov vydávania povolení. 
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− Kontakt: pani Agota Bazsik 
 (Tel.: 0032 2 546 8658 – e-mail: Agota.bazsik@eesc.europa.eu) 
 
 

15. Normy Spoločenstva 
 

• Váhy 
stanovisko kategórie C 

 
− Ref.: KOM(2007) 446 v konečnom znení – 2007/0164 COD – CESE 1446/2007 
  
− Kontakt: pán João Pereira dos Santos 
  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 

• Zmena a doplnenie - uplatňovanie určitých ustanovení v Estónsku 
stanovisko kategórie C 

 
− Ref.: KOM(2007) 411 v konečnom znení – 2007/0141 COD – CESE 1451/2007 
 
− Kontakt: pán Siegfried Jantscher 
 (Tel.: 00 32 2 546 8287 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
 

_____________ 


