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Plenárne zasadnutie poctila svojou prítomnostou pani Neelie KROES, clenka Európskej komisie, ktorá 
sa vo svojom príhovore zamerala na tému reformy štátnej pomoci v rámci lisabonskej stratégie, 
konkrétne na prípad inovácií. 
 
 

1.  DEMOKRACIA, DIALÓG A DISKUSIA: PLÁN „D“ PRE EURÓPU 
SC/026 

• Obdobie hodnotenia a po nom: Plán D pre demokraciu, dialóg a diskusiu 
– Spravodajkyna: pani Jillian van TURNHOUT (Iné záujmy – IE) 

 
– Ref.:KOM(2005) 494, konecné znenie – CESE 1390/2005 fin – CESE 1499/2005 

 
– Hlavné body: 

 
Výbor sa zámerne rozhodol vypracovat strucnú pohotovú odpoved na oznámenie Európskej 
komisie. Predkladá v nej niekolko konkrétnych opatrení, o ktorých je presvedcený, že ich 
prostredníctvom by mohol sám alebo v spolupráci s inými inštitúciami významne prispiet k širokej 
diskusii pocas obdobia hodnotenia („reflection period“) a po nom. Obsahuje dve základné 
myšlienky: na jednej strane sa zamerat na ustanovenia Zmluvy o Ústave týkajúce sa 
demokratického života Únie tým, že sa v praxi v širšej miere presadí participatívna demokracia 
prostredníctvom dvoch dodatocných pilierov – obcianskeho dialógu a posilneného európskeho 
sociálneho dialógu; a na strane druhej zaistit, aby bolo v širokej diskusii pocut hlas organizovanej 
obcianskej spolocnosti a jej zástupcov. 

 
– Kontaktná osoba: pán Martin Westlake 

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

2. VEDOMOSTI, INOVÁCIA, KONKURENCIESCHOPNOST, 
ZAMESTNANOST: LISABONSKÁ STRATÉGIA A ŠTÁTNA POMOC 

 

• Cesta k európskej spolocnosti založenej na vedomostiach - príspevok 
organizovanej obcianskej spolocnosti k Lisabonskej stratégii. 
− Spravodajca: pán OLSSON (Iné záujmy – SE) 
− Pomocní spravodajcovia: pani BELABED (Zamestnanci – AT) 

 pán VAN IERSEL (Zamestnávatelia – NL) 
 

− Ref.: prieskumné stanovisko – CESE 1500/2005 
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− Hlavné body: 
Clenské štáty, Európska komisia, Európsky parlament a národné parlamenty, obchodné a financné 
inštitúcie, ako aj obcianska spolocnost sa musia plne angažovat v spolocnom európskom priestore 
vedomostí, ktorý je urcený všetkým obcanom, organizáciám a podnikom a je založený na jasne 
definovaných cieloch, referencných ukazovateloch, harmonograme i zodpovednostiach. 

 
Interakcia medzi spolocným európskym priestorom vedomostí a vnútorným trhom uvolní 
nový potenciál pre rast. Preto je potrebné co najskôr odstránit prekážky vnútorného trhu, 
ktoré brzdia prechod na ekonomiku založenú na vedomostiach. 

 
Treba stimulovat  volný pohyb pracovníkov, výskumníkov a študentov a musia ho 
sprevádzat primerané mzdy a pracovné podmienky. 

 
EÚ, clenské štáty a regióny musia presmerovat svoje verejné výdavky na investície napomáhajúce 
rastu. Clenské štáty by sa v spolupráci so súkromnými zainteresovanými subjektami mali snažit 
o realizáciu „Národného programu na podporu vedomostí“, ktorý by mohol pocítat s financnou 
pomocou EÚ. 

 
EHSV naliehavo žiada, aby návrhy Európskej komisie, ktoré sa týkajú financného výhladu 
na roky 2007 - 2013 pre financovanie výskumu, inovácií a vzdelávania, zostali v rovnakej 
výške. 

 
EHSV naliehavo žiada podniky, financné inštitúcie a súkromné nadácie, aby zvýšili svoje 
investície do ekonomiky založenej na vedomostiach, a aby v tom boli podporovaní 
fiškálnymi stimulmi. 

 
Európska komisia by mala mat väcšiu právomoc pri urcovaní smerovania politiky a pri 
monitorovaní pokroku. 

 
EHSV navrhuje otvorenie permanentnej a štruktúrovanej diskusie, aby boli motivovaní zodpovední 
jednotlivci na všetkých úrovniach a aby sa prehlbil dialóg s obcanmi.  

 
Národné parlamenty ako aj národné hospodárske a sociálne výbory tu zohrávajú klúcovú úlohu 
a musia sa na týchto diskusiách zúcastnovat. Zapojit by sa mali i miestni a regionálni cinitelia. 

 
Súkromné zainteresované subjekty by mali konat a prevziat zodpovednost 
prostredníctvom hmatatelných príspevkov a cinov. Sociálny a obciansky dialóg je 
dôležitým nástrojom pre dalšie politiky celoživotného vzdelávania, inovácií a technológií. 

 
Dobrá makroekonomická politika zameraná na rast a zamestnanost by mala vytvorit 
podmienky pre vytvorenie spolocnosti založenej na vedomostiach a mala by dat prioritu 
politikám, ktoré by vyžadovali nové technológie. 
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EHSV znovu opakuje svoju výzvu, aby sa na všetkých úrovniach zaviedla Charta celoživotného 
vzdelávania. Mala by byt podporovaná verejnými a súkromnými investíciami, ako aj 
štrukturálnymi fondmi. Politiky zamestnanosti a nové formy sociálnej ochrany musia vytvorit 
priaznivé podmienky, ktoré by pracovníkom umožnovali naplno sa zapájat do celoživotného 
vzdelávania. 

 
Mali by sa podporovat priemyselné regióny, technologické parky a iné inovacné 
prostredia. 

 
− Kontaktná osoba: pán Gilbert Marchlewitz 

(Tel.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 

• Technologické parky a priemyselné zmeny 
− Spravodajca: pán TÓTH (Iné záujmy – HU) 
− Pomocný spravodajca: pán KUBÍCEK (Zamestnanci – CZ) 
− Ref.: stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 1494/2005 

 
− Hlavné body: 
Toto stanovisko z vlastnej iniciatívy sa snaží zhodnotit  potenciálny prínos, ktorý môžu poskytnút 
parky a ich vzájomný vztah vzhladom na úlohy, ktorým celí EÚ, pokial budú podporovat 
cinnosti, ktoré vedú k hospodárskej a sociálnej súdržnosti v prístupovom kontexte, cím si zasluhujú 
zvlášt dôkladnú pozornost v súvislosti s priemyselnými zmenami.  

 
Priemyselné parky, technologické parky, vedecké parky a iné organizácie oznacované podobnými 
výrazmi slúžia ako inovacné póly, a teda prispievajú k dosiahnutiu prioritných cielov, ktoré boli 
stanovené pre súcasnú fázu Lisabonského procesu a pre Všeobecné usmernenia hospodárskej 
politiky (BEPG) 2005-2008. Cielom vypracovania tohto stanoviska z vlastnej iniciatívy je snaha 
Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru podporit rozvoj takýchto organizácií v pätnástich 
„starých“ clenských štátoch EÚ a desiatich „nových“ a povzbudit spoluprácu medzi nimi. Okrem 
toho sa usiluje o ulahcenie dostupnosti pomoci z Európskej komisie a iných inštitúcií EÚ pre 
priemyselné, technologické, vedecké a iné podobné parky vo všetkých clenských štátoch. 

 
Priemyselné parky zohrávajú klúcovú úlohu pri presadzovaní inovácií. Z tohto dôvodu, nie je 
dostatocné vytvorit pre priemyselné parky siete na základe cisto priemyselných alebo 
polnohospodárskych hladísk; ak majú byt dosiahnuté ekonomické ciele, je stále dôležitejšie, aby 
sa mobilizovali intelektuálne zdroje univerzít. 

 
Inovacné centrá a agentúry pre transfer fungujú ako prepojenie medzi vedou a spolocnostou tým, 
že poskytujú služby podnikom (bud na komercnej alebo neziskovej báze) v danom regióne alebo 
krajine. Správajú sa ako sprostredkovatelia tým, že podporujú spolocnosti a pomáhajú im pri 
využívaní výsledkov výskumu. 
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Vela vedeckých a výskumných parkov podporuje prosperitu a rôzne vedecké príležitosti 
v oblastiach, kde sú postavené. 

 
Z pohladu EHSV by Európska únia mala zohrávat aktívnu úlohu pri presadzovaní zriadenia 
a rozvoja priemyselných a technologických parkov ako inovacných pólov v clenských štátoch EÚ 
a regiónoch, cím by sa umožnila úplná integrácia nových a starých clenských štátov do rozšíreného 
jednotného trhu, ktorý je jedným z klúcových prvkov nového partnerstva pre rast a rozvoj 
plánovaný obnovenou  Lisabonskou stratégiou. 

 
Z hladiska EHSV musia byt opatrenia na podporu sietí priemyselných a technologických parkov 
rozvinuté na troch úrovniach, t.j. európskej, národnej a regionálnej/miestnej. 

 
EHSV podporuje v clenských štátoch spoluprácu s úradmi práce a všetkými zainteresovanými 
inštitúciami na úrovni EÚ, ktoré majú záujem na vytváraní nových pracovných miest 
zabezpecujúcich, že parky zostanú schopné vytvárat nové pracovné miesta, pri využívaní 
všetkých výhod, ktoré ponúkajú siete. 

 
EHSV by zdôraznil,  že je nevyhnutné rozvíjat priemyselné parky a priemyselné oblasti ako 
inovacné póly a európske platformy (Európska platforma pre inovacné póly), ktoré umožnujú 
spolocnú strategickú víziu a cinnosti na budovanie kapacity a kultúrneho rozvoja odborových 
zväzov spolu s profesionálnymi združeniami, v spolupráci s príslušnými aktívnymi úcastníkmi 
organizovanej obcianskej spolocnosti.  

 
− Kontaktná osoba: pán Pol Liemans 

(Tel.: 00 32 2 546 82 15 – e-mail: pol.liemans@esc.eu.int) 
 

• Reštrukturalizácia a zamestnanost  
− Spravodajca: pán ZÖHRER (Zamestnanci – AT) 
− Pomocný spravodajca: pán SOURY–LAVERGNE (Zamestn8vatelia – FR) 
− Ref.: KOM(2005) 120, konecná verzia – CESE 1495/2005 

 
− Hlavné body: 
Európsky a hospodársky sociálny výbor víta obsiahly prístup zasahujúci všetky oblasti, ktorý 
Komisia zvolila. Priemyselné zmeny a schopnost dotknutých aktérov prispôsobit sa sú základné 
faktory pre udržanie konkurencieschopnosti. Úspech tejto operácie závisí od spôsobu, akým 
kompetentné orgány v oblasti sociálnej úrovni dokážu reagovat na tieto zmeny. 

 
Výbor v zásade súhlasí s analýzou javu, ktorý Komisia popisuje, avšak  uvítal by jej prehlbenie. 
Výbor je rovnako ako Komisia presvedcený o tom, že reštrukturalizácia nesmie byt synonymom 
sociálnych ústupov a stratou hospodárskej podstaty. Naopak tieto zmeny musia byt súcastou 
všeobecnejšieho rámca stratégie rastu a zamestnanosti.  
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Pokial ide o reformu financných nástrojov, výbor súhlasí s tým, aby bola vo zvýšenej miere 
zameraná na predvídanie a riadenie reštrukturalizácií. 

 
Co sa týka priemyselnej politiky, ide z pohladu výboru predovšetkým o prehlbenie sektorového 
prístupu, ktorý umožní nájst na mieru šité prístupy k jednotlivým odvetviam. Zlepšenie právnych 
predpisov platných pre podniky je dôležitým bodom, ktorý je však potrebné konkrétnejšie 
zhodnotit a upresnit. Technologické iniciatívy, najmä technologické platformy, považuje výbor za 
jeden z najdôležitejších spôsobov, ako situáciu zlepšit. Je potrebné dbat na to, aby bolo vytvorené 
prostredie priaznivo naklonené inováciám. 

 
S ohladom na politiku hospodárskej sútaže si treba položit otázku, ci sú nástroje, ktoré sú 
momentálne k dispozícii, dostacujúce. V súvislosti so štátnou pomocou výbor zdôraznuje, že je 
potrebné viac venovat pozornost  tomu, ako štátna pomoc súvisí s reštrukturalizáciou a presunmi 
výroby. 

 
Zvláštnu pozornost je potrebné venovat budovaniu sociálneho sektorového dialógu. Výbor súhlasí 
s názorom Komisie, že sociálni partneri môžu vdaka svojim poznatkom sektorov plnit funkciu 
vcasnej výstrahy. Tento nástroj by sa však nemal využívat len v krízových situáciách. Európske 
podnikové rady zohrávajú pri reštrukturalizácii podnikov nezanedbatelnú úlohu. Výbor sa taktiež 
nazdáva, že konzultácie týkajúce sa revízie smernice o európskych podnikových radách je preto 
potrebné zvážit z hladiska reštrukturalizácií a musia byt posudzované v širšom kontexte. 

 
Výbor v zásade víta vytvorenie fóra „Reštrukturalizácia“, ktorého cielom má byt prezentácia 
osvedcených postupov a analýza prekážok na miestnej úrovni pri ich implementácii (úprava 
predpismi). 

 
Komisia oznamuje vydanie Zelenej knihy o vývoji pracovného práva. Práve v kontexte 
reštrukturalizácií cielom vývoja pracovného práva musí byt vyvážený vztah medzi flexibilitou 
a bezpecnostou. 

 
Na podporu mobility v rámci Európskej únie sa zdá byt  jediný uvedený návrh predložený 
Komisiou, a to návrh smernice o prenose práv doplnkového dôchodku, nedostatocný. 

 
− Kontaktná osoba: pán José Miguel Cólera 

(Tel.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 

• Akcný plán štátnej pomoci 
− Spravodajca: pán PEZZINI (zamestnávatelia – IT) 

 
− Ref.: KOM(2005) 107, konecná verzia – CESE 1483/2005 

 
− Hlavné body: 
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EHSV sa priklána k modernizácii európskej politiky štátnej pomoci založenej na nových 
proaktívnych prístupoch a novom všeobecnom rámci Spolocenstva. V tejto súvislosti uvádza 
konkrétne odporúcania vo svojom stanovisku. 

 
− Kontaktná osoba:  pán João Pereira dos Santos 

(tel. +32 (0)2 546 9245  – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

• Konkurencieschopnost  a inovácia 
− Spravodajca: pán WELSCHKE (Zamestnávatelia – DE) 
− Pomocný spravodajca: pán FUSCO (Iné záujmy – IT) 
− Ref.: KOM(2005) 121, konecná verzia – 2005/0050 COD – CESE 1485/2005 

 
− Hlavné body: 
Výbor vyzýva Komisiu, aby prezentovala ciele a štruktúru rámcového programu ešte 
prehladnejšie. 
 
Ocakáva, že zoskupením viacerých programov a opatrení sa vytvorí vyššia pridaná hodnota. 
 
Výbor vyzýva Komisiu, aby objasnila väzby medzi rámcovým programom pre 
konkurencieschopnost a inováciu a inými súcasnými i budúcimi iniciatívami v tejto oblasti.  
Výbor bude uskutocnovanie rámcového programu pozorne sledovat. Vyhradzuje si právo na 
predloženie nových odporúcaní na základe získaných skúseností alebo v kontexte priebežného 
hodnotenia. 

 
− Kontaktná osoba: pán João Pereira dos Santos 

(tel. +32 (0)2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  
 

• Štátna pomoc na inováciu 
− Spravodajca: pán PEZZINI (Zamestnávatelia – IT) 
− Ref.: KOM(2005) 436, konecná verzia – CESE 1498/2005 

 
− Hlavné body: 
Výbor víta dokument Komisie, ktorý stanovuje kritériá na poskytovanie cielenejšej pomoci 
a zjednodušenie regulacného rámca. 

 
Prícinou nedostatocnej konkurencieschopnosti Európy je predovšetkým nízka úroven inovácie, 
ktorá je casto dôsledkom zlyhania trhu. V prípade chýbajúcej inovácie hrozí Únii kultúrny 
a hospodársky úpadok. 
 
EHSV sa už v predchádzajúcich stanoviskách vyjadril k mnohým otázkam položeným Komisiou. 

 
− Kontaktná osoba: pán João Pereira dos Santos 

(tel. +32 (0)2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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3.  VÝSKUM A ROZVOJ, PREDOVŠETKÝM V OBLASTI 
ENERGETIKY 

 

• Siedmy rámcový program v oblasti výskumu a technického rozvoja 
− Spravodajca: pán WOLF (Iné záujmy – DE) 
− Pomocný spravodajca: pán PEZZINI (Zamestnávatelia – IT) 
− Ref.: KOM(2005) 119, konecná verzia – 2005/0043 COD/2005/0044 CNS 

 – CESE 1484/2005 
 

− Hlavné body: 
Návrh Komisie zvýšit doterajšie výdavky a vynaložit na tieto ciele takmer 8 % celkového rozpoctu 
Spolocenstva je jednoznacne potrebný prvý krok správnym smerom. 
 
Výbor apeluje na hlavy štátov a predsedov vlád clenských štátov a na európsky priemysel, aby 
prispeli k dosiahnutiu ciela 3 % v co najskoršom termíne. 
 
Výbor víta zámer Komisie zjednodušit administratívne postupy, zredukovat nárocnost, ktorá je 
s nimi spojená a zvýšit tak efektívnost európskych výskumných programov. 
 
Výbor víta zámer Komisie zapojit MSP ešte vo väcšej miere do výskumných, vývojových 
a inovacných procesov. 
Co sa týka mnohých dalších, podrobných pripomienok a odporúcaní, výbor odkazuje na 
stanovisko. 

 
− Kontaktná osoba: pán João Pereira dos Santos 

(Tel. : 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

• Obnovitel né zdroje energie 
− Spravodajkyna: pani SIRKEINEN (Zamestnávatelia – FI) 
− Pomocný spravodajca: pán WOLF (Iné záujmy – DE) 
− Ref.: stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 1502/2005 

 
− Hlavné body: 
Zdroje obnovitelnej energie hrajú v energetickom mixe Európy dôležitú úlohu a majú významný 
potenciál zvýšit svoj podiel na celkovej spotrebe i výrobe energie v Európe. EÚ potrebuje 
vyvážený energetický mix, v ktorom majú svoje miesto pevné palivá, zemný plyn, atómová energia 
i obnovitelné zdroje. Obnovitelné zdroje energie majú potenciál stat sa významným prvkom 
takéhoto energetického mixu budúcnosti, ale ešte velmi dlhú dobu nebudú alternatívou pre fosílne 
palivá a atómovú energiu. Väcšinou nestále zdroje energie vyvolávajú otázky o posilnení 
zásobovacích sietí a zaistenia bezpecnosti dodávok elektrickej energie (casto sa spomína limit 15 % 
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až 20 % celkového prísunu elektrickej energie). V niektorých oblastiach obnovitelných zdrojov 
energie bola zistená potreba konat: 
 
Uznáva sa, že obnovitelné zdroje energie potrebujú ekonomickú podporu, kým sa nedosiahne 
urcitá zrelost trhu; na druhej strane sa musia brat do úvahy také dôležité aspekty ako sú zmeny na 
(celosvetových) energetických trhoch (vývoj cien), konkurencieschopnost, vplyv na zamestnanost 
alebo hospodársky rast. Súcasné systémy podpory spôsobujú znacné náklady, pricom sa casto 
nezohladnuje konkurencná situácia jednotlivých zdrojov na trhu. Je potrebné neustále monitorovat 
efektívnost nákladov podporných mechanizmov a zmeny na príslušných trhoch musia viest 
k prehodnoteniu potreby podpory a jej úrovne. Obzvlášt dôležitý je dosah schémy EÚ pre obchod 
s emisiami. Výbor sa zasadzuje o spolocný európsky prístup k podpore obnovitelných zdrojov 
energie, aby sa zabránilo strate synergie a zbytocne vysokým nákladom ako aj nedostatku trhových 
stimulov a impulzov. 

 
− Kontaktná osoba: pán Siegfried Jantscher 

(Tel.: : 00 32 2 546 82 87 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

4. SLOBODA, BEZPECNOST A SPRAVODLIVOST 
 
• Haagsky program – sloboda, bezpecnost  a spravodlivost  

− Spravodajca: pán PARIZA (Zamestnanci – ES) 
− Ref.: KOM(2005) 184, konecná verzia – CESE 1504/2005 

 
− Hlavné body: 
Pät rokov po zasadnutí v Tampere sa ešte stále nepodarilo dosiahnut ciele, ktoré boli pocas neho 
stanovené. EÚ ešte stále nie je spolocným priestorom slobody, bezpecnosti a spravodlivosti. 
Haagsky program je síce menej ambiciózny, ale jeho ciele sú velmi dôležité. 
 
Súcastou vytvorenia spolocného priestoru slobody, bezpecnosti a spravodlivosti musí byt správna 
rovnováha týchto troch rozmerov. Avšak Haagsky program nedosiahol túto rovnováhu 
v dostatocnej miere. Opatrenia, ktoré by boli prijaté v záujme slobody, musia chránit hodnoty 
slobody a spravodlivosti. EHSV je presvedcený, že základ týchto politík by mala tvorit  ochrana 
základných slobôd a práv zarucených Európskym dohovorom o ludských právach a Chartou 
základných práv EÚ. 
 
EHSV si praje efektívnu politiku bezpecnosti, ktorá by chránila obcanov v slobodnej a otvorenej 
spolocnosti v rámci spravodlivosti a zákonnosti. V den schválenia neprimeranej legislatívy, ktorou 
v mene boja proti terorizmu obetujeme ludské práva v prospech bezpecnosti, darujeme teroristom 
ich prvé vítazstvo. Európska obcianska spolocnost by v tomto smere mala zohrávat klúcovú 
a aktívnu úlohu. 
 
EHSV si želá rozvoj obcianstva Európskej únie, a to aktívneho obcianstva. 
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Emigranti a žiadatelia o azyl by mali mat zarucené spravodlivé zaobchádzanie v súlade s ludskými 
právami, Chartou základných práv EÚ a protidiskriminacnými zákonmi. Musia sa rozvíjat  
opatrenia v oblasti prijímania a integrácie pristahovalcov. 
 
Žiadny z cielov stanovených v Haagskom programe a akcnom pláne nie je možné dosiahnut bez 
primeraných financných prostriedkov. Európska komisia predložila návrhy troch rámcových 
programov (v apríli 2005), ktoré sú predmetom práve vypracovávaných stanovísk EHSV. 

 
− Kontaktná osoba: pán Pierluigi Brombo 

(Tel.: 00 32 2 546 96 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

• Bezpecnost  a ochrana slobôd 
− Spravodajca: pán CABRA de LUNA (Iné záujmy – ES) 
− Ref.: KOM(2005) 124, konecné znenie – 2005/0034 (CNS) – CESE 1496/2005 

 
− Hlavné body: 
EHSV bezvýhradne podporuje boj proti trestnej cinnosti a terorizmu a zdôraznuje, že musia byt 
skonsolidované pokroky dosiahnuté v boji proti terorizmu a trestnej cinnosti v EÚ. 
Musí existovat úcinná spolupráca a koordinácia medzi clenskými štátmi pokial ide o políciu, 
spravodajské služby a justicné záležitosti.  
 
Boj proti terorizmu a organizovanému zlocinu však nesmie spochybnovat slobodu jednotlivcov 
a princípy právneho štátu. 
 
Navrhovaný rámcový program je v súlade so zámerom Komisie podporit v rámci financného 
výhladu na roky 2007 – 2013 rozvoj priestoru slobody, bezpecnosti a spravodlivosti. Zahrnutím 
obcianstva do tohto projektu sa dosiahne „širší, komplexnejší koncept bezpecnosti“. Prínos tohto 
rámcového programu je zaistený jeho európskym rozmerom, ktorý umožnuje vytvorenie 
súcinností medzi európskou a národnou oblastou pôsobenia. 
 
Právna forma a riadenie navrhovaných nástrojov je zjednodušené, financovanie racionalizované, 
urcenie priorít pružnejšie a transparentnost zvýšená. 
 
Snahy sa teraz musia sústredit na operacné hladiská, konkrétne pokial ide o boj proti terorizmu, 
ako najzákernejšej formy kriminality, ktorá si vyžaduje bezodkladné konanie. 
 
− Kontaktná osoba: pani Ewa Kaniewska 

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

5. SOCIÁLNA SOLIDARITA 
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• Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých (2007) 
− Spravodajkyna: pani HERCZOG (Iné záujmy – HU) 
− Ref.: KOM(2005) 225, konecné znenie – 2005/0107 (COD) – CESE 1507/2005 

 
− Hlavné body: 
• EHSV plne podporuje program Európskeho roka rovnakých príležitostí pre všetkých (2007) 

a jeho ciele. Jestvujú sociálne a ekonomické argumenty v prospech zabezpecenia rovnakých 
príležitostí pre všetkých jednotlivcov. 

 
• EHSV vždy zdôraznoval, že na odstránenie všetkých foriem diskriminácie vymedzenej v clánku 

13 Zmluvy je potrebný hmatatelnejší pokrok, než aký sa doteraz dosiahol. Aby bolo možné 
dosiahnut skutocnú zmenu, je nevyhnutné vykonat zodpovedajúce vyhodnotenie dosiahnutého 
pokroku a opatrení nasledujúcich po európskom roku. 

 
• EHSV zastáva názor, že všetkým osobám s pobytom v EÚ treba zarucit nediskrimináciu 

a rovnaké príležitosti pri uplatnovaní celého spektra ludských práv: diskriminácia zo všetkých 
dôvodov uvedených v clánku 13 by mala byt zakázaná v oblasti zamestnania, odbornej 
prípravy, vzdelávania, sociálnej ochrany, sociálnych výhod a prístupu k tovarom a službám, 
aby sa medzi týmito dôvodmi nevytvorilo hierarchické rozdelenie. 

 
• EHSV zdôraznil potrebu zaangažovat mimovládne organizácie, ako aj predstavitelov 

príslušných menšinových skupín, zamestnávatelov vo verejnom i súkromnom sektore, sociálne 
hospodárstvo, zamestnancov a regióny do všetkých etáp a na všetkých úrovniach uplatnovania. 

 
• EHSV sa nazdáva, že plánovaný rozpocet je príliš obmedzený vzhladom na ambície a potreby. 

Pozornost by sa mala venovat rozdelovaniu dostupných zdrojov, aby sa zabezpecilo, že 
prístup k nim budú mat tí, ktorí to najviac potrebujú. 

 
− Kontaktná osoba: pán Torben Bach Nielsen 

(Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 

• Ako zaclenit  sociálne aspekty do rokovaní o dohodách o hospodárskom 
partnerstve (DHP) 
− Spravodajca: pán PEZZINI (Zamestnávatelia – IT) 
− Pomocný spravodajca: pán DANTIN (Zamestnanci – FR) 
− Ref.: Prieskumné stanovisko – CESE 1497/2005 

 
− Hlavné body: 
Návrh stanoviska dospel k nasledujúcim záverom a odporúcaniam: 
 
• Dohody o hospodárskom partnerstve budú v plnom rozsahu efektívne a pozitívne len do tej 

miery, do akej sa zabezpecí úcast sociálnych a hospodárskych aktérov na ich koncipovaní, 
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vypracúvaní a realizácií – ide tu najmä o dopadové štúdie – ako aj na vyjednávaní a definovaní 
príslušných sociálnych aspektov. 

• Dohody o hospodárskom partnerstve predstavujú velmi nárocnú výzvu pre EÚ a svetovú 
ekonomiku a ich realizácia zrejme potrvá dlhšie než sa pocítalo. 

• Prvá podstatná vec, ktorú je potrebné uskutocnit v rámci dohôd o partnerstve, je posilnit 
v mnohých regiónoch združenia zamestnancov, podnikatelov, spotrebitelov, rovnosti 
príležitostí a mnohé dalšie, ktoré prispievajú k rozvoju kultúry a môžu viest k spolocnej zhode 
o opatreniach zameraných na urýchlenie rozvoja v humánnej, sociálnej a hospodárskej oblasti.  

• Základné sociálne aspekty a aspekty rovnosti pohlaví, rozvoj pracovných príležitostí a záruka 
sociálnej ochrany musia byt zaradené do rokovaní a následne zavedené do praxe. 

• Takéto rozdiely medzi postupmi obcianskej spolocnosti v jednotlivých krajinách by mali viest 
k diferenciácií regiónov, a tým k obsahovo rozdielnym dohodám o hospodárskom partnerstve. 

• EHSV navrhuje vytvorenie regionálnych výborov sociálneho dialógu, ktoré by zoskupovali 
profesionálnych a sociálnych aktérov a pomáhali by pri vypracovávaní, sociálnych rozvojových 
programov, navrhovali ich a zabezpecovali ich kontrolu a realizáciu.  Mandáty týchto výborov 
by sa mohli okrem iného týkat hospodárskeho, sociálneho a regionálneho dosahu dohôd 
o hospodárskom partnerstve. 

• Treba tiež zdôraznit, že sú velké rozdiely v úrovni rozvoja dosiahnutého v jednotlivých 
krajinách AKT. Komisia preto musí vyvinút znacne úsilie a pre jednotlivé regióny nájst urcité 
špecifické znaky, na ktoré sa má sústredit pozornost a záujem obcianskej spolocnosti.  

• Napokon aj ked volná obchodná výmena urcite nie je sama o sebe liekom na hlad a chudobu, 
ani optimálnym nástrojom na dosiahnutie trvalo udržatelného rozvoja, treba ju v rámci projektu 
partnerstva považovat za jeden z cinitelov, ktorý môže prispiet k rozvoju 
konkurencieschopnosti.  

 
− Kontaktná osoba: pani Susana Baizou 

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

• Zlepšenie mechanizmov Spolocenstva v oblasti civilnej ochrany 
− Spravodajkyna: pani SÁNCHEZ MIGUEL (Zamestnanci – ES) 
− Ref.: KOM(2005) 137, konecná verzia – CESE 1491/2005 

 
− Kontaktná osoba: pani Annika Korzinek 

(Tel. : 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
 

6. FINANCNÉ SLUŽBY, DANE A OBCHOD 
 

• Financné služby 
− Spravodajca: pán RAVOET (Zamestnávatelia – BE) 

 
− Ref.: KOM(2005) 177, konecná verzia – CESE 1508/2005 
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− Hlavné body: 
EHSV sa nazdáva, že táto celková revízia všetkého, co bolo dosiahnuté a co je ešte potrebné 
vykonat v oblasti financných služieb je pre EÚ príležitostou dosiahnut významný pokrok v snahe 
oživit európsku ekonomiku. 
 
V oblasti financných služieb môže EÚ podniknút významné kroky k naplneniu cielov z Lisabonu 
tým, že nájde riešenie na rad otázok, ktorými sa podrobne zaoberá stanovisko. 
 
EHSV sa teda dôrazne zasadzuje za snahy o posilnenie a prehlbenie regulacného dialógu so 
svetovými konkurentmi EÚ, napríklad Spojenými štátmi, Japonskom , Cínou a Indiou. 

 
− Kontaktná osoba: pani Aleksandra Klenke 

(Tél. : 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

• Hypotekárny úver 
− Spravodajca: pán BURANI (Zamestnávatelia – IT) 

 
− Ref.: KOM(2005) 327, konecná verzia – CESE 1503/2005 

 
− Hlavné body: 
I ked Výbor súhlasí s cielmi stanovenými Komisiou, je toho názoru, že dosiahnut úplnú integráciu 
v krátkej dobe bude tažké. Stanovisko sa zaoberá radom otázok, najmä pokial ide o ochranu 
spotrebitela, právne aspekty, bezpecnost a financovanie hypotekárnych úverov. 

 
− Kontaktná osoba: pani Aleksandra Klenke 

(Tel. : 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 

• Racionalizácia výnimiek a protipodvodových opatrení týkajúcich sa Šiestej 
smernice o DPH 

− Spravodajca: pán PÁLENÍK (Iné záujmy – SK) 
 

− Ref.: KOM(2005) 89, konecná verzia – 2005/0019 CNS 1501/2005 
 

− Hlavné body: 
EHSV podporuje zjednodušenie systému DPH v kontexte spolocného trhu v súlade 
s ustanoveniami v oznámení Komisie KOM(2000) 348, konecné znenie. 
 
EHSV sa vo svojich pripomienkach zaoberá nasledujúcimi otázkami: racionalizácia špeciálnych 
opatrení pre zrušenie, riešenie problému danových únikov a vyhýbaniu sa platenia daní, 
združovanie podnikov, prevody nadalej prosperujúcich podnikov a zdanenie investicného zlata, 
stanovenie zdanitelnej položky na úroven ceny otvoreného trhu (upresnuje, že je potrebné presne 
definovat trhovú cenu a významný rozdiel), uplatnenie opráv odpoctu DPH vztahujúcej sa na 
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kapitálové služby, mechanizmus prenesenia danovej povinnosti ako nástroj pre prevenciu proti 
vyhýbaniu sa platenia daní. 
 
Predložený návrh smernice Rady je realistický z hladiska realizovatelnosti a plní ciel Komisie 
racionalizovat niektoré z velkého množstva v súcasnosti platných výnimiek zo Šiestej smernice 
o DPH, ku ktorému sa zaviazala vo svojom oznámení Rade a Európskemu parlamentu 
7. júna 2000. EHSV však pripomína, že efektívnosti a jednoduchosti spolocného systému dane 
z pridanej hodnoty by rádovo viac pomohlo komplexnejšie prepracovanie legislatívy o DPH 
a rozsiahlejšia harmonizácia danových pravidiel.  
 
EHSV pokladá tento návrh – ak bude správne a rýchlo implementovaný – za krok správnym 
smerom k zjednodušeniu. EHSV sa nazdáva, že by po nom mali nasledovat dalšie kroky, ktoré 
zjednodušia spolocný systém DPH. 
 
− Kontaktná osoba: pani Imola Bedo 

(Tel. : 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@esc.eu.int) 
 

• Dovoz piva do Fínska 
− Spravodajca: pán BYRNE (Zamestnávatelia – IE) 

 
− Ref.: KOM(2005) 427, konecná verzia – 2005/0175 CNS – CESE 1487/2005 

 
− Kontaktná osoba:  pán João Pereira dos Santos 

(Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

7. DOPRAVA 
 
• Bezpecnost  rôznych druhov dopravy 

− Spravodajca: pán SIMONS (Zamestnávatelia – NL) 
 

− Ref.: prieskumné stanovisko – CESE 1488/2005 
 

− Hlavné body: 
Vo svojom stanovisku EHSV odporúca: 
• co sa týka pozemných druhov dopravy, musia sa prijat opatrenia, predovšetkým kvôli 

vysokému stupnu prepojenia medzi jednotlivými druhmi dopravy a kvôli zranitelnosti skladov 
a dopravných uzlov používaných viacerými druhmi dopravy. 

• za prijatie bezpecnostných opatrení sú zodpovedné clenské štáty, ktoré by mali vytvorit rámec 
minimálnych požiadaviek pre rôzne druhy dopravy. Orgány verejnej moci by mali vytvorit 
osobitné ustanovizne na zabezpecenie realizácie, aby prijímané opatrenia boli koordinované. 

• Európska únia by mala zohrávat úlohu koordinátora opatrení na úrovni Spolocenstva 
a medzinárodnej úrovni, zatial co národné vlády a miestne orgány by mali skôr presadzovat 
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samotné opatrenia, kontrolovat ich realizáciu, poskytovat informácie a zvyšovat povedomie 
týkajúce sa terorizmu a kriminality na všetkých úrovniach. 

• Užívatelia rôznych druhov dopravy zohrávajú rozhodujúcu úlohu v oblasti bezpecnosti. Verejné 
kampane musia vyzýva cestujúcich a zákazníkov, aby boli aktívnejší a ostražitejší. Pracovníci 
v oblasti vnútroštátnej dopravy by mali byt špeciálne zaškolení vzhladom na ich úlohu pri 
zaistovaní bezpecnosti dopravy. 

• Úlohou vedenia podnikov je zabezpecit, aby sa bezpecnostné koncepcie stali neoddelitelnou 
súcastou podnikovej etiky a kultúry, napr. aj tým, že umožnia pracovníkom úcast na 
školeniach v tejto oblasti a že zabezpecia, že školenia pre riadiacich pracovníkov budú zahrnat 
aj krízový manažment. 

 
V súvislosti s financovaním sa výbor nazdáva, 
− že by sa náklady na bezpecnost mali odrazit v cene konecného produktu, to znamená, že 

spotrebitel by tieto náklady uhradil priamo alebo – ak prijíma tieto opatrenia vláda – úhradu 
zrealizuje celá verejnost prostredníctvom daní odvádzaných do štátneho rozpoctu. 

− že poistovne zohrávajú sekundárnu úlohu a že výška poistného musí odrážat trhové riziká. 
− Európska únia by sa pri financovaní opatrení mala zamerat hlavne na informacné kampane 

a zvyšovanie povedomia a informovanosti verejnosti v danej oblasti.  
 
− Kontaktná osoba: pán Luís Lobo 

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

• Registrácia vozidiel do systému SIS II 
− Spravodajca: pán RANOCCHIARI (Zamestnávatelia – IT) 

 
− Ref.: KOM(2005) 237, konecná verzia – 2005/0104 COD – CESE 1486/2005 

 
− Hlavné body: 
EHSV potvrdzuje svoj súhlas s Komisiou, že prístup k systému SIS II by sa mal rozšírit tak, aby 
zahrnal vnútroštátne orgány zodpovedné za registráciu motorových vozidiel. Súkromné služby 
zodpovedné za túto registráciu by mali mat prístup k informáciám za predpokladu, že bude 
zarucená ochrana údajov. 
 
Bolo by tiež potrebné umožnit prístup clenským štátom, ktoré nie sú signatármi Schengenského 
dohovoru a posilnit spoluprácu s Interpolom a Europolom. 

 
− Kontaktná osoba: pani Aleksandra Klenke 

(Tel. : 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

8. SEKTOR RYBNÉHO HOSPODÁRSTVA 
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• Implementovanie spolocnej politiky rybného hospodárstva/Financné 
opatrenia 

− Spravodajca: pán SARRÓ IPARRAGUIRRE (Iné záujmy – ES) 
 
− Ref.: KOM(2005) 117, konecná verzia – 2005/0045 CNS – CESE 1490/2005 

 
− Kontaktná osoba: pani Yvette Azzopardi 

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

• Spolocné podniky v sektore rybného hospodárstva 
− Spravodajca: pán SARRÓ IPARRAGUIRRE (Iné záujmy – ES) 

 
− Ref.: stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 1492/2005 

 
− Kontaktná osoba: pani Yvette Azzopardi 

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

9. BEZPECNOST POTRAVÍN 
 

• Hygienické predpisy a  remeselnícke spracovatel ské podniky 
− Spravodajca: pán RIBBE (Iné záujmy – DE) 

 
− Ref.: stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 1489/2005 

 
− Hlavné body: 
Toto stanovisko z vlastnej iniciatívy sa zaoberá následkami, ktoré bude mat pre malé, remeselné 
potravinárske podniky zavedenie nových hygienických predpisov pre potraviny živocíšneho 
pôvodu, ktoré sa budú uplatnovat od 1. januára 2006 (nariadenia (ES) c. 852/2004, (ES) c. 
853/2004 a (ES) c. 854/2004). Tieto nariadenia sú menej podrobné než doteraz a ponechávajú 
väcší priestor na rozhodovanie miestnym orgánom, ktoré udelujú oprávnenia. Toto sa ukázalo ako 
problematické, kedže rôzne orgány uplatnovali tieto pravidlá rozdielnym spôsobom. Casto sa 
pravidlá uplatnujú striktnejšie než zákonodarcovia zamýšlali.  
 
EHSV víta pružnost nových nariadení. Zároven však dáva na zváženie, že tieto možnosti sú 
zároven spojené aj s rizikami pre remeselné potravinárske podniky. Skúsenosti s implementáciou 
týchto smerníc EÚ naznacujú, že v niektorých krajinách dochádza k narúšaniu trhu v prospech 
velkých priemyselných hospodárskych subjektov. EHSV odporúca, aby sa kompetentné orgány 
viac zamerali na konecné výsledky (t.j. uspokojujúce hygienické štandardy), než na prostriedky na 
ich dosiahnutie. 
EHSV považuje za potrebné zmenit nariadenia v niekolkých bodoch: 
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• Remeselná porážka jednotlivého zvierata by mala byt uznaná ako tradicný postup. 
• Priestory maloobchodu, ktoré slúžia na prípravu resp. rozrábanie väcších množstiev potravín 

zvieracieho pôvodu s cielom ich distribúcie dalším maloobchodníkom by mali byt bez výnimky 
zahrnuté do rámca pôsobnosti nariadenia. 

• V otázke stavebného vybavenia by samostatne zárobkovo cinné remeselné bitúnky nemuseli 
mat ustajnenie a zariadenia na napájanie a krmenie zvierat môžu byt jednoduché. 

• Pri preukázatelnom casovom odstupe medzi porážkou a rozrábaním by malo byt možné vzdat 
sa podmienky mat dve oddelené miestnosti.  

• Malo by sa upustit od stanovovania teploty v rozrábkarni, pokial je mäso, ako býva 
v remeselných podnikoch zvykom, po castiach prinášané z chladiacich miestností a tak 
rozrábané. 

 
EHSV okrem toho nabáda na vypracovanie porovnávacej štúdie na analyzovanie uplatnovania 
nariadenia v rôznych, vzhladom na štruktúru remeselných potravinárskych podnikov štrukturálne 
odlišných, clenských štátoch a predloženie návrhov na zlepšenie postavenia remeselných 
potravinárskych podnikov na trhu, ktoré by boli založené na tejto štúdii. Najmä by však mala byt 
preskúmaná dostupnost školiacich a vzdelávacích opatrení pre malé potravinárske podniky. Aj 
systémy šírenia usmernení Komisie by mali byt preskúmané, aby sa zaistilo, že malé potravinárske 
podniky budú dostatocne informované o rozsahu flexibility nariadení, ktoré sa ich týkajú. 
 
− Kontaktná osoba: pani Annika Korzinek 

(Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 

 
10. KODIFIKÁCIA A ZJEDNODUŠENIE LEGISLATÍVY 

SPOLOCENSTVA 
 

• Agentúry EÚ – funkcné obdobia predsedov a riaditel ov 
− Hlavná spravodajkyna: pani CSER (Zamestnanci – HU) 

 
− Ref.: KOM(2005) 190, konecné znenie – 2005/0077(CNS) – 2005/0078(CNS) – 

2005/0089(CNS) – 2005/0085(COD) – 2005/0086(COD) – 2005/0087(COD) – 2005/0088(COD) 
– 2005/0080(CNS) – 2005/0072(COD) – 2005/0073(COD) – 2005/0074(COD) – 
2005/0075(COD) – 2005/0076(COD) – 2005/0081(COD) – 2005/0082(COD) – 2005/0083(COD) 
– CESE 1506/2005 

 
− Hlavné body: 
EHSV víta návrh nariadenia Európskej komisie, ktoré má zosúladit súcasné nesúrodé postupy 
menovania výkonných riaditelov 18 agentúr ako aj ustanovenia o predlžení funkcného obdobia 
obsiahnuté v nariadeniach Rady. 
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Výbor má však niekolko výhrad, predovšetkým pokial ide o všeobecné zrieknutie sa postupov 
verejných sútaží, ako aj preto, že pravdepodobne žiadny obcan nových desiatich clenských štátov 
by nemal príležitost získat miesto riaditela, výkonného riaditela, zástupcu riaditela alebo zástupcu 
výkonného riaditela agentúry a v neposlednom rade aj kvôli krátkosti funkcného obdobia 
plánovaného pre Európsku agentúru pre bezpecnost sietí a informácií. 
 
− Kontaktná osoba: pán Alan Hick 

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

• Jatocne opracované trupy dospelého hovädzieho dobytka (kodifikácia) 
− Spravodajca: pán ALLEN (Iné záujmy – IE) 

 
− Ref.: KOM(2005) 402, konecná verzia – 2005/0171 CNS – CESE 1493/2005 

 
− Kontaktná osoba: pani Filipa Pimentel 

(Tel.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: filipa.pimentel@esc.eu.int) 
_____________ 

 


