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Na tomto plenárnom zasadnutí boli uvedení do funkcie noví bulharskí a rumunskí členovia 
Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Zúčastnil sa na ňom aj pán Olli REHN, člen 
Európskej komisie, ktorý sa vo svojom príhovore vyjadril k otázke rozšírenia. 

 
1. SOCIÁLNE UKAZOVATELE 

 

• Hodnotenie skutočnej situácie európskej spoločnosti 
− Spravodajca: pán OLSSON (Iné záujmy – SE) 
 
− Ref.: prieskumné stanovisko – CESE 94/2007 
 
− Hlavné body: 

 
EHSV si uvedomuje, že hodnotenie skutočnej situácie európskej spoločnosti spočíva v širšej 
dimenzii než len v preskúmavaní sociálnych otázok v tradičnom zmysle slova. Hodnotenie môže 
byť dôležitým nástrojom pri približovaní EÚ občanom a odpoveďou na ich očakávania týkajúce 
sa toho, aký by mal byť prínos európskych politík.. 
 
Hodnotenie sa nedá uskutočniť bez simultánneho riešenia rôznych metód a nástrojov sociálnej 
politiky EÚ a ich účinnosti pri napĺňaní nových sociálnych výziev. Treba nájsť tú správnu 
rovnováhu medzi stanovením kompetencií Európskej únie a členských štátov a ich 
komplementaritou a medzi použitím legislatívnych opatrení a otvorenej metódy koordinácie. 
Zároveň je potrebné realizovať existujúce acquis communautaire. Na úrovni EÚ by sa mal 
v plnej miere využiť sociálny dialóg založený na Zmluve. Na druhej strane treba nechať 
vypracovaniu hodnotenia dostatočný čas na to, aby sa mohla skutočne a na všetkých úrovniach 
zapojiť občianska spoločnosť. 
 
Aby bolo možné zhodnotiť špecifické prípady ako aj celkovú skutočnú situáciu a posúdiť 
účinnosť politických opatrení EÚ, musí mať Únia k dispozícii ukazovatele, ktoré poskytujú 
dostatočne podrobný a presný obraz. EHSV opätovne zdôrazňuje výzvu zainteresovaným 
stranám, aby sa podieľali na vytváraní a hodnotení ukazovateľov  
 
EHSV môže zohrávať aktívnu úlohu na národnej aj európskej úrovni prostredníctvom svojich 
členov a organizácií, ktoré reprezentujú. Mali by sa zaktivizovať aj hospodárske a sociálne rady, 
alebo iné podobné orgány, tých krajín, v ktorých takéto rady jestvujú. Na európskej úrovni môže 
EHSV v spolupráci s Komisiou usporiadať fórum zainteresovaných strán, a to na začiatku 
procesu s cieľom stanoviť plán činností, ako aj následné hodnotenie ku koncu procesu. 
 
EHSV navrhuje, aby pri zhrnutí procesu hodnotenia Európska komisia usporiadala „summit 
občanov” o sociálnej situácii so zastúpením všetkých zainteresovaných strán. Ako následný krok 
EHSV navrhuje usporiadať druhé zvláštne zasadnutie Európskej rady venované európskemu 
sociálnemu modelu (Hampton Court 2).V snahe vybudovať základ pre dosiahnutie konsenzu v 
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oblasti sociálnych problémov Európy, by mohol byť navrhnutý nový sociálny akčný plán, ktorý 
bude brať do úvahy hospodársku realitu ako aj sociálne očakávania. 
 

− Kontakt: pani Susanne Johansson a pani Anna Redstedt 
 (Tel.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail : susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
 (Tel.: 00 32 2 546 31 87 – e-mail : anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 
 
2. SOCIÁLNA SÚDRŽNOSŤ A ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ 

 

• Rovnaké príležitosti pre ľudí so zdravotným postihnutím 
− Spravodajca : pán JOOST (Iné záujmy – EE) 
 
− Ref.: prieskumné stanovisko – CESE 91/2007 
 
− Hlavné body: 

 
Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) víta žiadosť rakúskeho predsedníctva o 
vypracovanie stanoviska o rovnakých príležitostiach pre ľudí so zdravotným postihnutím. 
Podpora rovnakých príležitostí pre ľudí so zdravotným postihnutím musí byť vnímaná ako trvalý 
proces, ktorý by mal figurovať na poprednom mieste v programe každého predsedníctva Rady 
EÚ. 
 
EHSV: 
 
- vyzýva k tomu, aby rok 2007 – Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých bol čo 
najlepšie využitý na zabezpečenie rovnakých príležitostí pre zdravotne postihnutých ľudí, 
 
- vyzýva Komisiu, aby podala návrh na komplexný súbor právnych predpisov týkajúcich sa 
problematiky zdravotného postihnutia, ktoré by rozšírili ochranu ľudí so zdravotným postihnutím 
pred diskrimináciou aj na iné oblasti než zamestnanie, a ktoré by zároveň upevnili princíp 
integrácie politiky týkajúcej sa zdravotného postihnutia do ostatných politík, 
 
- vyzýva Komisiu a členské štáty, aby išli v zameraní sa na postihnutie ešte ďalej – aby prešli od 
akčného plánu pre ľudí so zdravotným postihnutím (DAP) k široko koncipovanej stratégii EÚ na 
pomoc ľuďom s postihnutím, 
 
- žiada členské štáty a Komisiu, aby v rámci príslušných kompetencií pokračovali v úsilí o 
zabezpečenie plného začlenenia a účasti postihnutých ľudí na spoločenskom dianí, 
 
- znovu zdôrazňuje priority, na ktoré sa treba zamerať, aby sa dosiahli rovnaké príležitosti pre 
ľudí so zdravotným postihnutím: zvýšenie informovanosti o právach ľudí s postihnutím; 
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bezbariérový prístup do verejných budov; prístup k informačnej spoločnosti a do dopravných 
prostriedkov; vypracovanie návrhov nových vnútroštátnych právnych predpisov a podpora rodín, 
to sú priority, ktoré by mali existovať v každej spoločnosti. Obzvlášť dôležité je sústrediť sa na 
deti so zdravotným postihnutím, 
 
- vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby boli pripravené vykonať pre podporu hnutia 
postihnutých oveľa viac než doteraz, 
 
- žiada Komisiu a členské štáty, aby sprístupnili informácie o osvedčených postupoch a 
efektívnych metódach, 
 
- víta rozhodnutie Komisie začať v roku 2008 európsku iniciatívu o e-inklúzii a vyzýva, aby bola 
čo možno najďalekosiahlejšia a najambicióznejšia a aby sa stala definitívnym krokom k 
presadzovaniu e-prístupnosti do všetkých relevantných predpisov EÚ, 
 
- žiada o posilnenie smernice 2001/85/ES s cieľom zladiť ju s novými právnymi predpismi ES o 
právach zdravotne postihnutých cestujúcich leteckou dopravou, 
 
- žiada Komisiu a členské štáty, aby vynaložili všetko potrebné úsilie a zdroje na zaistenie 
efektívnej implementácie smernice Rady 2000/78/ES , ktorá poskytuje právny rámec pre rovnaké 
zaobchádzanie v zamestnaní, 
 
- žiada Komisiu a členské štáty, aby kládli dôraz na sociálne služby a osobnú pomoc ľuďom so 
zdravotným postihnutím. 

 
− Kontakt: pani Susanne Johansson and pani Anna Redstedt 
 (Tel. : 00 32 2 546 84 77 – e-mail : susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
 (Tel. : 00 32 2 546 31 87 – e-mail : anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 

• Podpora dôstojnej práce pre všetkých 
− Spravodajca: pán ETTY (Zamestnanci – NL) 
 
− Ref.: KOM(2006) 249 v konečnom znení – CESE 92/2007 
 
− Hlavné body: 

 
EHSV víta oznámenie Komisie. Výbor je presvedčený, že Komisia v úzkej spolupráci s 
členskými štátmi veľkou mierou prispeje k realizácii dôstojnej práce v rámci EÚ i v tretích 
krajinách. Výbor: 
 
- odporúča Komisii, aby predložila akčný plán opatrení v oblasti dôstojnej práce tak v rámci 
EÚ ako aj mimo nej, vrátane rozpočtových údajov, 
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- žiada Komisiu, aby vypracovala primerané ukazovatele pre hodnotenie uplatňovania 
programu dôstojnej práce Európskou úniou, 
 
- odporúča Komisii, aby jasne vysvetlila finančné dôsledky jej príspevku k podpore dôstojnej 
práce tak v rámci EÚ ako aj mimo nej. Patria sem informácie o tom, ako zamýšľa podporovať 
MOP pri uskutočňovaní svojho programu dôstojnej práce, 
 
- odporúča Komisii, aby sledovala ten istý prístup, ktorý odporúča EHSV vo svojom 
stanovisku o sociálnej dimenzii globalizácie z marca 2005, t. j. pridŕžať sa pozitívneho dosahu 
globalizácie a posilňovať ho a súčasne prijímať opatrenia na boj proti jej negatívnym dôsledkom. 
Výbor znovu opakuje závery zo svojho stanoviska z marca 2005, 
 
- žiada Komisiu, aby spoločne s členskými štátmi analyzovala dôvody pre chýbajúcu 
ratifikáciu prijímajúcich krajín v súvislosti s medzinárodnou konvenciou OSN o migrantoch, 
 
- vyzýva Komisiu, aby podporovala význam bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ako 
jedného z kľúčových faktorov pri zabezpečovaní dôstojnej práce. 

 
Opatrenia v oblasti dôstojnej práce, tak v rámci EÚ ako aj mimo nej, môžu byt úspešné len 
vtedy, keď budú v plnom rozsahu zapojení sociálni partneri a širšia občianska spoločnosť. Pri 
sledovaní cieľa dôstojnej práce má rozhodujúci význam politická súdržnosť a koordinácia na 
všetkých úrovniach, vrátane vnútroštátnej. 
 
Kľúčovým faktorom pri podpore dôstojnej práce je posilňovanie kontrolného systému MOP. 
Ratifikácia a implementácia relevantných noriem MOP do legislatívy a praxe v rámci EÚ a vo 
vzťahu k tretím krajinám je veľmi dôležitá. 
 
EHSV vyzýva Komisiu, aby zapojila EHSV do prípravy monitorovacej správy k oznámeniu, 
ktorá má vyjsť najneskôr v lete 2008. 

 
 
− Kontakt: pani Anna Redstedt 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail : anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 

• Štrukturálna politika a súdržnosť 
− Spravodajca: pán DERRUINE (Zamestnanci – BE) 
 
− Ref.: žiadosť Európskeho parlamentu – CESE 84/2007 
 
− Hlavné body: 

 
EHSV uznáva, že štrukturálne fondy a súdržnosť zaznamenali nezvratný vplyv, ktorý umožnil 
dosiahnuť v najmenej rozvinutých krajinách a regiónoch veľké pokroky v zamestnanosti, raste a 
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infraštruktúre a vytvoriť pákový efekt, zaviedli (zdokonaliteľný) princíp partnerstva, prispeli k 
lepšiemu fungovaniu miestnych orgánov a k zviditeľneniu EÚ. 
 
Štrukturálna politika podporuje zároveň aj vnútorný obchod vďaka obchodným tokom a vďaka 
pracovným miestam vytvoreným prostredníctvom prípravy a implementácie projektov vhodných 
na financovanie zo štrukturálnych fondov. Tieto projekty by často navyše nikdy neboli mohli 
vzniknúť bez európskej intervencie, ktorá zohrala úlohu katalyzátora. 
 
EHSV napriek tomu poznamenáva, že historický konsenzus, ktorý prevládal v oblasti rozvoja 
štrukturálnej politiky (nástroje, finančné prostriedky) v koexistencii s vnútorným trhom a 
hospodárskou a menovou úniou sa v posledných rokoch roztrieštil. 
 
V súvislosti s nedávnymi aj budúcimi rozšíreniami výbor zastáva názor, že je vhodné pouvažovať 
nad zvýšením úrovne iných dynamických skupín regiónov s cieľom dosiahnuť celistvosť 
európskeho priestoru. 
 
Toto si vyžaduje infraštruktúru na poprepájanie jednotlivých zón, ale aj mestské centrá a vidiecke 
periférie, z ktorých sa tieto zóny skladajú. Lenže rozpočtové obmedzenia, o ktorých sa rozhodlo v 
rámci finančných výhľadov a Paktu stability a rastu odporujú modernizácii týchto zón. 
 
Výbor zastáva názor, že je vhodné uskutočniť reflexiu o rozpočtových prostriedkoch 
definovaných v Pakte stability a rastu a ich dôsledkoch na financovanie transeurópskych sietí, 
presnejšie na ich chýbajúce úseky týchto sietí, keďže projekty oprávnené na získanie európskej 
pomoci si budú vyžadovať spolufinancovanie zo strany národných orgánov. 
 
EHSV opakuje svoju myšlienku o zlepšení finančného riadenia štrukturálnych fondov a zastáva 
názor, že by bolo potrebné zanechať vracanie nevyčerpaných finančných prostriedkov z 
európskeho rozpočtu členským štátom na zníženie ich príspevkov.  

 
− Kontakt: pán Roberto Pietrasanta 
 (Tél. : 00 32 2 546 93 13 – e-mail : roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 

 
 

3. OCHRANA ZDRAVIA 
 

• Zjednodušenie a racionalizácia správ o ochrane zdravia a bezpečnosti pri 
práci 

− Spravodajca : pán JANSON (Zamestnanci – SE) 
 
− Ref.: KOM(2006) 390 v konečnom znení – 2006/0127 (COD) – CESE 93/2007 
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− Hlavné body: 
 

EHSV: 
− víta návrh Komisie na racionalizáciu súčasného rámca prostredníctvom vypracúvania 

jednej správy raz za päť rokov, ktorá by sa týkala zavádzania smerníc o zdraví a 
bezpečnosti do praxe. Vypracovanie správ bolo pre orgány jednotlivých krajín 
doteraz vždy veľmi náročné na čas a návrh predstavuje pre členské štáty jednoznačné 
úspory času a nákladov, 

− zhrnutím všetkých správ do jednej súhrnnej správy získajú orgány jednotlivých štátov 
lepší prehľad o situácii a týmto spôsobom sa môže lepšie zachytiť aj súvislosť medzi 
jednotlivými zdravotnými rizikami, ktorým majú smernic predchádzať, 

− zastáva názor, že návrh Komisie by mal pre členské štáty stanoviť povinnosť, aby 
pred odovzdaním správy Komisii prekonzultovali všetky kapitoly správy so 
sociálnymi partnermi a vzali ich stanovisko do úvahy. 

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

4. HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ A JEDNOTNÝ TRH 
 

 

• Preskúmanie jednotného trhu (SMO) 
– Hlavný spravodajca: pán CASSIDY (Zamestnávatelia – UK) 
 
– Ref.: prieskumné stanovisko – CESE 89/2007 
 

Toto stanovisko nadväzuje na žiadosť, ktorou komisárka Wallström, podpredsedníčka Európskej 
komisie, 5. októbra 2006 požiadala Európsky hospodársky a sociálny výbor o vypracovanie 
prieskumného stanoviska. 
 
Aby bolo možné prekonať zostávajúce prekážky, je pre dokončenie jednotného trhu potrebné 
dosiahnuť rovnováhu medzi hospodárskou dynamikou, sociálnou dimenziou a trvalo udržateľným 
rozvojom. Z jednotného trhu by malo profitovať čo najviac subjektov a aktérov, pričom je 
potrebné prijať kompenzačné opatrenia pre tých, ktorým jednotný trh prináša negatívne dôsledky. 
Opatrenia zamerané na liberalizáciu a podporu hospodárskej súťaže musí dopĺňať 
makroekonomická  politika zameraná na zamestnanosť a rast ako aj opatrenia na budovanie 
znalostnej spoločnosti. To významne prispeje k dokončeniu budovania jednotného trhu. 
 
Európa potrebuje viac investovať do vzdelávania, odbornej prípravy a výskumu na vnútroštátnej a 
európskej úrovni. EHSV zastáva názor, že okrem tejto dôležitej problematiky patentov a s tým 
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súvisiaceho duševného vlastníctva by mala byť na úrovni EÚ riešená otázka bezpečnosti 
hospodárskych informácií. 
 
Prístup lepšej právnej úpravy môže zjednodušiť podmienky pre podnikanie a tiež vytvoriť vyššiu 
transparentnosť pre občanov a spotrebiteľov. EHSV je tiež za použitie právnych nástrojov v 
dôležitých oblastiach, napríklad v tých, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy o minimálnych 
zdravotných a bezpečnostných požiadavkách. 
 
Kolektívne zmluvy medzi sociálnymi partnermi, ktoré tvoria v mnohých členských štátoch 
rozhodujúcu súčasť rozhodovacieho procesu, môžu tiež napomôcť k tvorbe politík a zabezpečeniu 
akceptácie opatrení na európskej úrovni. Všetky štádiá by sa mali konzultovať so sociálnymi 
partnermi, s cieľom zabezpečiť dosiahnutie požadovaného stupňa administratívneho 
zjednodušenia a lepšej právnej úpravy v primeranom časovom rámci. 
 
Sieť na riešenie problémov SOLVIT uspokojivo funguje a v ideálnom prípade by mohla pomôcť 
prekonať právne prekážky, určite však potrebuje viac zdrojov a zamestnancov v hlavných mestách 
štátov. Na informovanie MSP o existencii a zariadeniach, ktoré zabezpečuje tento mechanizmus, 
by sa mala uskutočniť štruktúrovaná informačná kampaň.  
 
Vzhľadom na svoju odbornosť a reprezentatívnosť sa EHSV domnieva, že by mohol byť 
zaangažovaný do procesu vypracúvania analýz dosahu, ktoré má Komisia v úmysle 
systematizovať. Je veľmi dôležité, aby návrhy právnych predpisov odrážali pluralitu názorov a 
aby boli čo najprecíznejšie a objektívne vyargumentované.  
 
EHSV by privítal rýchlejší pokrok v zlepšovaní jednotného trhu so službami. Výbor víta 
pozmeňovacie návrhy Európskeho parlamentu k smernici o službách, ktoré sú vo všeobecnosti v 
súlade s jeho návrhmi. V oblasti finančný služieb vyzýval EHSV na dynamickú konsolidáciu a na 
zamedzenie pridávania zbytočných prekážok. Poukázal však zároveň na to, že to musí zodpovedať 
duchu Lisabonskej stratégie, pričom treba taktiež zohľadniť osobitosti európskeho sociálneho 
modelu. 
 
Je potrebné harmonizovať daňový základ pri zdaňovaní podnikov a vyhnúť sa dvojitému 
zdaneniu. Na jednotnom trhu pre dvojité zdanenie niet miesta. 
 
Jednou z prekážok dokončenia jednotného trhu je zachovanie významných obmedzení voľného 
pohybu zamestnancov. EHSV nalieha na tie členské štáty, ktoré nepovoľujú voľný pohyb, aby 
odstránili prekážky mobility zamestnancov. 
 
Informovanie spotrebiteľov o výhodách jednotného trhu a ich podpora pri využívaní týchto výhod 
by sa mala považovať za prioritu pre urýchlenie dokončenia vnútorného trhu. 

 
− Kontakt: pán Jean-Pierre Faure 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
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• Revízne postupy v oblasti verejného obstarávania 
– Spravodajca : pán van IERSEL (Zamestnávatelia – NL) 
 
– Ref: KOM(2006) 195 v konečnom znení/2 – 2006/0066 COD – CESE 87/07 
 

Bez legislatívnej iniciatívy na úrovni Spoločenstva by sa zachovali alebo dokonca zhoršili značné 
rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o účinnosť revíznych opatrení, ktoré majú podniky k 
dispozícií. Pretrvala by právna neistota a závažné alebo opakované porušovanie smerníc o 
verejnom obstarávaní. 
 
Súdny dvor ES už v roku 1999 stanovil, že ustanovenia oboch smerníc o revíznych opatreniach 
(89/665 EHS, 92/13 EHS) majú požadovať posilnenie existujúcich dohôd na zabezpečenie 
účinného uplatňovania smerníc o verejnom obstarávaní, predovšetkým v období, keď je možná 
náprava porušenia. 
 
V snahe vyvinúť tlak na verejný sektor a zvyšovanie profesionality na oboch stranách, Európsky 
hospodársky a sociálny výbor súhlasí s návrhom Komisie zaviesť odkladnú lehotu. Takáto úprava 
na úrovni EÚ by mohla zvýšiť účinnosť, priehľadnosť a právna istota a na druhej strane by mohla 
zväčšiť otvorenosť a transparentnosť procesu verejného obstarávania. 
 
Je potrebné dosiahnuť rovnováhu medzi poskytnutím primeraného času hospodárskym subjektom 
na podanie protestu a nezavedením zbytočného oneskorenia v prípade všetkých zákaziek, pri 
ktorých sa nevyskytol žiaden problém. Odkladná lehota by sa mala stanoviť v pracovných dňoch, 
čo však spôsobuje problém v súvislosti s rôznymi štátnymi sviatkami v rôznych členských štátoch. 
 
EHSV súhlasí s názorom, že niektoré formy alternatívneho riešenia sporov sú žiaduce. Ďalším 
preskúmaním mechanizmov alternatívneho riešenia sporov, ktoré sa používajú v iných krajinách 
alebo iných súvislostiach, sa môže získať užitočný nástroj. 
 
Automatický internetový vyhľadávací nástroj používaný na upozorňovanie uchádzačov na 
zverejnené oznámenia, ktoré sú pravdepodobne predmetom ich záujmu, by zvýšil efektívnosť 
oznámení. 
 
EHSV sa dôrazne stavia proti postupu požadovania poplatkov od uchádzačov, ktorí chcú podať 
ponuku. Takéto opatrenie je nielen zaujaté voči malým a stredným podnikom, ale je ho tiež možné 
príliš ľahko zneužiť ako prostriedok skrytej diskriminácie v rozpore s podstatou a možno aj literou 
smerníc. 

 
– Kontakt: pán Jean-Pierre Faure 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
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5. FINANCIE A DANE 

 

• Hodnotenie obozretného posudzovania nadobudnutí 
– Spravodajca : pán RETUREAU (Zamestnanci – FR) 
  
– Ref.: KOM(2006) 507 v konečnom znení – 2006/0166 COD – CESE 88/2007 
 
– Hlavné body:  

  
Zásada uplatňovania vymedzujúceho zoznamu kritérií a transparentnosti požadovaných informácií 
si zaslúži podporu. Vo všetkých členských štátoch by vznikol harmonizovaný či dokonca jednotný 
režim, ktorý by sa však vzťahoval len na cezhraničné operácie týkajúce sa prevzatia subjektov 
finančného sektora (banky, poisťovne a cenné papiere) alebo zvýšenia podielu v nich. 
 
Dotknutí investori by mali mať možnosť požiadať o predĺženie lehoty na predloženie niektorých 
doplnení. 
 
Je možné, že sa ukáže, že metóda, ktorú si Komisia zvolila, nie je dostatočne pružná v praxi, v 
reálnych a zložitých podmienkach, kde je každý prípad osobitný. 
 
Rýchle posudzovanie so sebou prináša riziko povrchnosti. Komisia by sa v rámci kontroly nemala 
obmedziť len na zamietnutie, skôr by mala priebežne vykonávať ďalšie prieskumy a zhodnotiť, či 
sa smernica v členských štátoch uplatňuje správne. 

 
– Kontakt: pán João Pereira dos Santos 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 02 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 

 
• FISCALIS 2013 
− Spravodajca: pán BURANI (Zamestnávatelia – IT) 
 
− Ref.: KOM (2006) 202 v konečnom znení – CESE 83/2007 
 
− Hlavné body:  

 
EHSV v podstate súhlasí s dokumentom predloženým Komisiou. Vzhľadom na odbornú prípravu sa 
pripomienky týkajú účinnosti doteraz podniknutých krokov. Odborná príprava školiteľov by mala 
byť centrálnym prvkom programu Spoločenstva. 
 
Výhrady sa týkajú nejasných aspektov ohľadne poskytovania údajov verejným orgánom, s výnimkou 
daňových orgánov: podmienky a forma prístupu k údajom neboli objasnené a spôsobujú isté obavy, 
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najmä pokiaľ ide o ochranu súkromia. Mala by byť vyjasnená otázka vlastníctva a prístupnosti 
údajov. Taktiež sa nevyjasnili otázky týkajúce sa stanovenia poplatkov pre tretiu stranu, ktorá o údaje 
žiada. 
 

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

 

• Vymáhanie pohľadávok 
− Spravodajca: pán BURANI (Zamestnávatelia – IT) 
 
− Ref.: KOM(2006) 605 v konečnom znení – 2006/0192 (CNS) – CESE 85/2007 
 
− Hlavné body:  

 
Výbor súhlasí s navrhovaným znením, i keď zdôrazňuje, že je preň problematické podrobne 
preveriť kodifikačnú činnosť vykonanú oddeleniami Európskej komisie. 
 

− Kontakt: pán Roberto Pietrasanta 
  (Tel. : 00 32 2 546 93 13 – e-mail : roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 

 
 

6. RYBOLOV 
 

• Kompenzácia pre najodľahlejšie regióny 
– Hlavný spravodajca:  pán SARRÓ IPARRAGUIRRE (Iné záujmy – ES) 
 
– Ref.: KOM(2006) 740 v konečnom znení – 2006/0247 CNS – CESE 90/2007 

 
– Kontakt: pani Yvette Azzopardi  
 (Tel. : 00 32 2 546 98 18 – e-mail : yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 
 

_____________ 
 


