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Plenárneho zasadania sa zúčastnili tieto osobnosti: pán François BILTGEN, luxemburský minister 
práce a zamestnanosti, ktorý prezentoval program luxemburského predsedníctva Rady a pán José 
Manuel BARROSO, predseda Európskej komisie, ktorý prezentoval pracovný program Komisie.  
 
1. VZDELÁVANIE A ZAMESTNANOSŤ 
 
• Politika zamestnanosti: Úloha EHSV po rozšírení EÚ a z pohľadu 

Lisabonského procesu 
− Spravodajca: pán GREIF (Zamestnanci – AT) 

 
− Referencie: stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 135/2005 
 
− Hlavné body: 
 

Lisabonská stratégia nestanovila iba perspektívu „vyššieho podielu zamestnanosti“, ale aj 
dosiahnutia výkonnosti a konkurencieschopnosti predovšetkým pomocou podpory inovácií a lepšej 
kvality práce: Investíciám do ľudského kapitálu, výskumu, technológiám a inováciám bola tak 
prisúdená rovnaká priorita ako orientácii na pracovný trh a štrukturálne politiky. 
 
Napriek niektorým počiatočným úspechom je Európa ešte veľmi vzdialená od dosiahnutia svojich 
ambicióznych cieľov. 
 
Lisabon predpokladal ročný reálny rast HDP v priemere o 3%. Ale namiesto očakávaného rastu sa 
hospodárska situácia od roku 2000 rapídne zhoršila. 
 
Za oslabenie rastu v posledných troch rokoch boli zodpovedné predovšetkým makroekonomické 
dôvody, v menšej miere to boli štrukturálno-politické dôvody. Preto výbor už niekoľkonásobne 
dôrazne poukázal na to, aby základné črty európskej hospodárskej politiky pri odporúčaniach 
zohľadňovali túto skutočnosť. 
 
Pri plnení cieľa tvorby viac a lepších pracovných príležitostí ide v momentálnej situácii hlavne o 
naštartovanie hospodárstva a zavedenie vhodných štrukturálnych reforiem. Iba tak môže byť 
zvýšený účinok a akceptovanie reforiem. Makropolitika a štrukturálne reformy by sa mali 
navzájom dopĺňať, nie nahrádzať. 
 
Je tiež potrebné lepšie presadzovať v praxi reformné návrhy Komisie, ktoré majú viesť 
k výraznejšej orientácii paktu stability a rastu na rast, a takisto vylúčenie strategických investícií 
(predovšetkým vývoj a výskum, vzdelávanie) z výpočtu deficitu. Musí prísť k citeľnému oživeniu 
komponentov dopytu a štrukturálne reformy musia mať inteligentný dizajn. 
 
V tomto zmysle je potrebné venovať osobitnú pozornosť podpore schopnosti získať zamestnanie, 
odstráneniu kvalifikačných deficitov a integrácii znevýhodnených skupín na trhu práce.  
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EHSV je pripravený ponúknuť v rámci európskej politiky zamestnanosti svoje odborné znalosti a 
prispieť svojim podielom k sústredeniu odborného potenciálu a potrebnému sprostredkovaniu 
Lisabonskej stratégie občanom Európy. 
 

– Kontakt:   pán Alan Hick 
         (tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 
 

• Integrovaný akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania 
− Spravodajca: pán KORYFIDIS (Zamestnanci – EL) 

 
− Referencie: KOM(2004) 474 v konečnom znení – 2004/0153 (COD) – CESE 139/2005 
 
–   Hlavné body: 
 

Konštruktívny prístup k tomuto návrhu Komisie je určite komplexným problémom. Predpokladá 
všeobecnú a konkrétnu znalosť cieľov, nástrojov a ťažkostí pri vytváraní európskej vzdelávacej 
politiky. Implikuje ďalej možnosť rozsiahleho prepojenia politicko-vzdelávacích zámerov 
s prioritnými cieľmi Únie pre 21. storočie, a najmä s kľúčovými cieľmi pre súčasné desaťročie. Je 
tiež predpokladom, aby bolo dnes možné predvídavo stanoviť kľúčové ciele pre budúcnosť. 

 
EHSV zastáva rozhodné stanovisko k postupnosti ústredných cieľov Únie z dnešného hľadiska a 
má konkrétnu predstavu ohľadne spojenia celoživotného vzdelávania s týmito cieľmi. Príslušné 
názory EHSV sú podchytené v sondážnom stanovisku k téme „Vzdelanie a produktivita“, ktoré 
EHSV nedávno spracoval na žiadosť holandského predsedníctva Rady. V tejto súvislosti bude 
EHSV pristupovať k uvedenému návrhu Komisie pri súčasnom zohľadnení opísaných názorov 
a presvedčení. 

 
Pri formovaní náhľadu EHSV zohrávajú ďalej svoju úlohu aj skúsenosti výboru vzhľadom na 
výsledky doterajšej realizácie politík a príslušných programov Únie v oblasti kultúry, všeobecného 
vzdelávania, odborného vzdelávania, mládeže a športu. 

 
Tieto skúsenosti poskytujú – bez ohľadu na jednotlivé výhrady – vo všeobecnosti celkovo kladný 
obraz, podľa ktorého tieto programy: 

 
• predstavujú vysokokvalitný a efektívny prostriedok komunikácie orgánov EÚ a 

predovšetkým Komisie s európskymi občanmi,  
• sú základným poľom pôsobnosti pre rozvoj mobility osôb vo vnútri Spoločenstva, ale aj 

pre rozširovanie myšlienok a osvedčených postupov v praxi, 
• vytvárajú priestor prinášajúci bezprostredne, ale aj do budúcnosti, vysokú mieru pridanej 

hodnoty pre Európu. 
 

Treba poukázať na to, že doterajšie európske vzdelávacie programy patrili k malému počtu oblastí 
činnosti Únie, ktoré sú zamerané priamo na európskych občanov. Nový program musí podporiť na 
jednej strane demokratický vývoj na základe participačnej demokracie s aktívnymi občanmi a na 
strane druhej zamestnanosť a mnohostranný trh práce. Tento nový program by mal prispieť aj k 
osobnému a odbornému zdokonaľovaniu európskych občanov, kvôli čomu sa musia vytvoriť 
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zodpovedajúce možnosti, aby sa mohol ich potenciál rozvíjať a aby bol účinný. Pre perspektívu 
Únie a jej vzťah k občanom je dôležité, aby sa rozvíjal integrovaný program orientovaný na rôzne 
vekové skupiny, na jednotlivých občanov, svet práce, malé a stredné podniky a na sociálnych 
partnerov. 
 

 
– Kontakt:   pani Stefania Barbesta 
  (Tel.: 0032 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

2.  ROVNOSŤ POHLAVÍ 
 
• Peking + 10 rokov: Vyhodnotenie pokroku dosiahnutého v oblasti 

rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami v Európe a v rozvojových krajinách  
–   Spravodajkyňa: pani FLORIO (Zamestnanci – IT)  
 
− Referencie: stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 128/2005 

 
− Hlavné body: 
  

Úsilie Organizácie spojených národov malo zásadný význam pri otvorení medzinárodnej diskusie o 
problematike rovnakých práv pre mužov a ženy. Od 28. februára do 11. marca 2005 bude 49. 
zasadnutie Komisie pre postavenie žien Organizácie spojených národov venované zhodnoteniu 
implementácie akčnej platformy a pekingského prehlásenia, ktoré boli prijaté na 4. Svetovej 
konferencii o ženách (Peking, 1995). Vzhľadom na svoju funkciu a úlohy, ktoré výbor plní voči 
občianskej spoločnosti, vzhľadom k svojim cieľom a skúsenostiam, ktoré získal na základe stáleho 
sledovania otázky rovnoprávnosti príležitostí mužov a žien, by mal byť výbor zastúpený v 
delegácii Európskej únie na 49. zasadnutí Komisie OSN pre postavenie žien. 
 
Napriek tomu, že systém Organizácie spojených národov stanovil dôležitý právny rámec 
pre dosiahnutie rovnoprávnosti mužov a žien, niekedy sa vyskytujú  nedostatky dôslednosti medzi 
formulovaným zámerom na papieri na jednej strane a aplikáciou zásad v praxi v jednotlivých 
štátoch a v ich obchodnej a rozvojovej politike na strane druhej. 
 
V  Európskej únii bola tematika rovnoprávnosti mužov a žien, ktorá bola už súčasťou Zmluvy o 
založení ES, dodatočne zakotvená v Amsterdamskej zmluve, ktorá prijala tzv. „dvojitý prístup“. 
Napriek tomu sa zdá, že opatrenia na zlepšenie kvality pracovných miest a kariérnych 
možností, podporovanie podnikateľských aktivít žien, zníženie rozdielov v príjmoch na základe 
pohlavia, ako aj opatrenia na zvýšenie podielu žien v sektore nových technológii sú doposiaľ veľmi 
vzácne. 
 
V rámci rozvojovej a obchodnej politiky musí byť ďalej posilnený participačný prístup vo vzťahu k 
spoločnosti všeobecne a k ženám obzvlášť, pričom je nutné, aby sa zainteresované skupiny žien v 
príslušných krajinách plne podieľali na koncepcii rozvojových a politických opatrení a na 
vypracovaní národných strategických dokumentov, predovšetkým je ale nutné uvoľniť viac 
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prostriedkov pre podporovanie žien, aby sa trvalo posilnilo postavenie ženy na hospodárskej a 
spoločenskej úrovni. Je tiež potrebné sledovať dôsledky obchodných dohôd a rozvojových 
politických opatrení aj na mikroekonomickej úrovni. Pritom je nutné vopred naplánovať analýzy 
vplyvu na životné podmienky sociálne najslabších zložiek obyvateľstva a osobitne zohľadniť 
rozdiely medzi mužmi a ženami. 
 
Napriek tomu, že  boli posilnené opatrenia Spoločenstva na podporovanie žien, sú pre dosiahnutie 
vytýčených cieľov bohužiaľ i naďalej nutné podporné opatrenia a zvýšené úsilie členských štátov, 
ktoré sú v prvom rade zodpovedné za uvedenie týchto politík do praxe. 
 

− Kontakt:   pani Maarit Laurila 
                (tel.: 00 32 2 546 97 39 – e-mail: maarit.laurila@esc.eu.int) 
 
 

3.  JEDNOTNÝ TRH - SLUŽBY 
 

• Poskytovanie služieb na spoločnom trhu 
– Spravodajca: pán METZLER (Rôzne záujmy – DE) 
– Pomocný spravodajca: pán EHNMARK (Zamestnanci – SE) 
 
– Referencie: KOM(2004) 2 v konečnom znení – 2004/001 COD – CESE 137/2005 
  
– Hlavné body: 

 
Výbor víta cieľ Európskej komisie stanovený návrhom smernice, t.j. vytvoriť jednotný trh a urobiť 
ďalší krok pri realizácii Lisabonskej stratégie. Výbor zastáva o.i. názor, že návrh smernice by mal 
podchytiť zmeny a upresnenia navrhnuté na tomto mieste, aby tento cieľ mohol byť skutočne 
dosiahnutý.  
 
Harmonizácia v dvojstupňovej prechodnej fáze pre určité služby: Výbor považuje principiálne 
používanie zásady krajiny pôvodu v oblasti medzinárodného poskytovania služieb za unáhlené. 
Výbor odporúča celkovo preskúmať zavedenie zásady krajiny pôvodu v rôznych odvetviach  
z hľadiska jej uskutočniteľnosti. 
 
Problematika sociálnej dimenzie: Návrh smernice nesmie viesť k zníženiu existujúcich sociálnych, 
platových a bezpečnostných noriem na pracovisku, a to najmä v prípade smernice o vysielaní.  
 
Oblasť platnosti a kolízne normy: Oblasť platnosti, úpravy výnimiek a kolízie pri uplatňovaní 
zásady krajiny pôvodu je ešte nutné pri medzinárodnom pohybe služieb spracovať presnejšie a 
jasnejšie ich vzájomne vymedziť. Celá oblasť služieb vo všeobecnom záujme musí byť vyňatá spod 
pôsobnosti smernice o poskytovaní služieb, až kým nebude stanovení rámec Spoločenstva.  
  
Ústredný register pre evidenciu medzinárodných aktivít: Pri vykonávaní dozoru nad činnosťou 
určitých poskytovateľov služieb navrhnutého v smernici, najmä slobodných povolaní, by sa podľa 
názoru výboru malo preskúmať, či by vytvorenie ústredného registra v rámci celej Únie pre 
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povinnosti a priestupky v rámci vykonávania dozoru prispelo k zvýšeniu efektívnosti a či by bolo 
účelné.  
 
Zlepšenie empirického zisťovania 
 
Zabezpečenie kvality a transparentnosť cien: Prioritou je ochrana spotrebiteľov.   

 
– Kontakt:   pani Aleksandra Klenke 
           (tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

• Biela kniha/Verejnoprospešné služby 
– Spravodajca: pán HENCKS (Zamestnanci – LU) 
– Pomocný spravodajca: pán HERNÁNDEZ BATALLER (Rôzne záujmy – ES) 
 
–   Referencie: KOM(2004) 374 v konečnom znení – CESE 121/2005 

 
–   Hlavné body: 

 
Služby vo verejnom záujme nie sú iba kľúčovou témou hospodárskej konkurencieschopnosti, ale 
zároveň predstavujú kľúčový prvok v sociálnej a environmentálnej oblasti. Dopĺňajú tri prioritné 
oblasti Lisabonskej stratégie (hospodárstvo, sociálne veci, ochrana životného prostredia) a sú 
dôležité a neodmysliteľné pri projekte s cieľom vytvoriť z Európskej únie 
najkonkurencieschopnejší a najdynamickejší hospodársky priestor založený na vedomostiach. 
 
Výbor víta zverejnenie Bielej knihy. Biela kniha obsahuje presný harmonogram návrhov 
a opatrení, ktoré sa Európska komisia zaväzuje realizovať so zámerom uplatňovať tieto princípy 
a trendy v priebehu nasledujúcich rokov. 
 
Výbor vyjadruje súhlas s hlavnými zásadami a novými trendami, ktoré navrhla Komisia na 
posilnenie služieb vo všeobecnom záujme. No zároveň vyjadruje ľútosť, že ešte nebola schválená 
jeho požiadavka, ktorú  opätovne predkladal počas uplynulých rokov a ktorá mala dosiahnuť 
vypracovanie rámcovej smernice, resp. rámcový zákon na zabezpečenie ďalšej existencie služieb 
vo verejnom záujme, slobody členských štátov pri ich definovaní a organizovaní, slobodnej voľby 
správnych konaní, ich dlhodobého financovania, vyhodnocovania ich efektívnosti ako aj práv 
spotrebiteľov, hoci Komisia zamýšľa predložiť do konca roku 2005 správu o tejto otázke.  
 
Právo občanov na využívanie prístupných, cenovo prijateľných a výkonných služieb vo verejnom 
záujme musí byť zachované a upevňované v mene solidarity a hospodárskej a sociálnej súdržnosti. 
 
Preto by mal byť vypracovaný korpus všeobecne platných zásad pre rôzne služby, ktorých režim 
poskytovania bude v každom štáte iný, pričom musí byť v plnej miere zachovaný princíp 
subsidiarity.  

 
– Kontakt:   pán Raffaele Del Fiore 

                (tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
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• Železničný balíček 
– Spravodajca: pán CHAGAS (Zamestnanci – PT) 

 
 –   Referencie:  KOM(2004) 139 v konečnom znení – 2004/0047 COD – CESE 130/2005 

   KOM(2004) 142 v konečnom znení – 2004/0048 COD – CESE 131/2005 
   KOM(2004) 143 v konečnom znení – 2004/0049 COD – CESE 119/2005 

    KOM(2004) 144 v konečnom znení – 2004/0050 COD – CESE 120/2005 
 
 
– Hlavné body:  

 
 EHSV zastáva názor, že akékoľvek rozhodnutie o liberalizácii medzinárodnej prepravy osôb 

musí spočívať na rozsiahlych, jasných poznatkoch celkových dôsledkov pre železničnú prepravu 
osôb a stupňa účinnosti opatrení stanovených v rámci prvého a druhého železničného balíčka.  

 
 Výbor preto zastáva názor, že pred návrhom liberalizácie zo strany Komisie bolo potrebné 

vykonať rozsiahlu analýzu výhod a nevýhod. Táto analýza je potrebná predovšetkým v 
nasledovných oblastiach: regionálna doprava a železničná doprava ako existenčná základňa, 
kvalita služieb pre zákazníka, zamestnanosť a pracovné podmienky železničných podnikov v 
nových členských štátoch. 

 Výbor okrem toho vyzýva Komisiu, aby predložila správu požadovanú v smernici 91/440/EHS 
(novelizovanú smernicou 2004/51/ES) o realizácii otvorenia trhu v nákladnej železničnej 
doprave. 

 
 Vzhľadom na návrh smernice na certifikáciu vlakových čiat a personálu výbor vyjadruje 

poľutovanie, že toto sociálne opatrenie je predložené ako posledné ohnivko v reťazi európskych 
právnych predpisov o liberalizácii nákladnej železničnej dopravy a žiada Komisiu, aby 
zredukovala veľký časový posun medzi účinnosťou úplného otvorenia trhu pre nákladnú 
železničnú dopravu a lehotami pre zavedenie certifikácie.   

 Výbor okrem toho víta dohodu európskych sociálnych partnerov o „Určitých aspektoch 
podmienok nasadenia mobilného železničného personálu v medzinárodnej doprave“ a vyzýva 
Komisiu, aby predložila túto dohodu Rade na rozhodnutie.  

 
 Čo sa týka práv a povinností cestujúcich v železničnej doprave, zastáva výbor názor, že 

ustanovenia platné pre železničnú prepravu nesmú byť prísnejšie než ustanovenia pre leteckú 
dopravu a že nariadenie musí byť vylepšené vzhľadom na jednotlivé ustanovenia o povinnom 
ručení pri následných škodách, o definovaní horných hraníc povinného ručenia a pri dôvodoch 
výluky v prípade zrušenia vlaku.  

 
 Výbor napokon víta opatrenia na zlepšenie kvality nákladnej železničnej dopravy, no 

poukazuje na to, že: 
− je potrebné uprednostniť pozitívne stimuly namiesto prísnych úprav o odškodnení, ktoré by 

viedli ku komplikovanému systému vyplácania kompenzácií,  
− tieto opatrenia nesmú viesť k diskriminácii oproti iným druhom dopravy.  
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 Výbor tiež vyzýva Komisiu, aby preskúmala dôsledky všetkých uvedených opatrení na 
podniky a prevádzkovateľov infraštruktúry v nových členských krajinách.  

 
– Kontakt:   pán Luís Lobo 
                  (tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• Inštalácia a fáza prevádzky/GALILEO 
–   Spravodajca: pán RANOCCHIARI (Zamestnávatelia – IT) 
 
– Referencie: KOM(2004) 477 v konečnom znení – 2004/0156 COD – CESE 123/2005 
  
– Kontakt:   pán Raffaele Del Fiore  
                      (tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

4. POLITIKA HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE A OCHRANY  
 SPOTREBITEĽA 
 

• XXXIII. správa o politike hospodárskej súťaže 
– Spravodajca: pán CHIRIACO (Zamestnanci – IT) 
 
– Referencie: KOM(2004) 658 v konečnom znení – CESE 118/2005 
  
– Hlavné body: 
 
 EHSV potvrdzuje, že konkurencieschopnosť priemyslu ako aj výskum, vývoj a inovácia vo 

všetkých odvetviach musia byť výraznejšie podporované. 
 
 Výbor podporuje pragmatickejšie zosúladenie politiky hospodárskej súťaže a politiky ochrany  

spotrebiteľa. 
 
 Reformný proces na zjednodušenie procesu kontroly pre štátne dotácie dosiahol významný pokrok 

a prebiehal cestou naznačenou Európskou radou zo Štokholmu: zníženie výšky štátnych dotácií a 
ich presmerovanie na ciele v spoločnom záujme, o.i. ciele súdržnosti. 

 
 EHSV zdôrazňuje nevyhnutnosť schváliť jednoznačný právny akt o službách vo verejnom záujme 

(SVZ). 
 
 Všeobecne sa uznáva, že aj pri ponuke služieb slobodných povolaní musia byť dodržané pravidlá 

hospodárskej súťaže.  
 EHSV vyzýva Komisiu, aby splnila svoju povinnosť zverejniť v roku 2005 novú správu o 

„Pokroku pri odstraňovaní reštriktívnych a neodôvodnených pravidiel“.  
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 Proces postupného približovania telekomunikácií, informatiky, rozhlasu, televízie a odvetvia 
vydavateľstva sťažuje presné určenie štrukturálneho usporiadania rôznych trhov. Bez 
správneho pochopenia tohto procesu existuje súčasne nebezpečenstvo nerešpektovania 
pravidiel hospodárskej súťaže a oslabenia zásady mediálnej rozmanitosti.  

 
– Kontakt:   pani Aleksandra Klenke 
           (tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

 

•  Účinky rozšírenia EÚ na spotrebiteľskú politiku 
– Spravodajca: pán PEGADO LIZ  (Rôzne záujmy – PT) 
 
– Referencie: stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 141/2005 
 
–  Hlavné body: 

 
Kvôli rozšíreniu o desať členských štátov, v ktorých je ochrana spotrebiteľa relatívne novou 
otázkou, musí byť opätovne preskúmaná celá spotrebiteľská politika, aby sa zistilo, či zohľadňuje 
podmienky trhu s takmer 500 mil. spotrebiteľmi.   
 
EHSV poukazuje vo svojom stanovisku bezprostredné priority v oblasti spotrebiteľskej politiky. 
 
Podľa názoru EHSV je potrebné pokračovať v existujúcich iniciatívach, resp. uviesť nové 
iniciatívy, a to v oblastiach, na ktoré sa stanoviská podrobnejšie vzťahujú. Treba pritom 
postupovať krok za krokom a pri neustálom zohľadňovaní rovnováhy medzi jednotlivými 
záujmami. 
 
EHSV tiež zastáva názor, že už existujúce právne akty Spoločenstva by bolo potrebné opätovne 
preskúmať, navzájom zosúladiť, usporiadať a prispôsobiť v oblastiach uvedených v stanovisku na 
nový rozšírený jednotný trh. 
 
EHSV upozorňuje na návrh založiť európsky výskumný inštitút ochrany spotrebiteľa, ktorý by 
mal poskytovať vecné podklady pre spotrebiteľskú politiku.  
 
EHSV odporúča Komisii, aby zohľadnila návrhy a podnety z tohto stanoviska pri stanovovaní 
nového smerovania spotrebiteľskej politiky a pri rozširovaní pravidelných správ o 
spotrebiteľských otázkach a postavení spotrebiteľov v Európe. 
  

–      Kontakt:   pán João Pereira dos Santos  
                         (tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

• Audiovizuálne služby/ochrana maloletých a ľudskej dôstojnosti 
–   Spravodajca: pán PEGADO LIZ (Rôzne záujmy – PT) 
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–   Referencie: KOM(2004) 341 v konečnom znení – 2004/0117 COD – CESE 134/2005 
  
– Kontakt:  pán Raffaele Del Fiore  
                       (tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

5. JEDNOTNÝ TRH – HARMONIZÁCIA PRÁVNYCH PREDPISOV 
 SPOLOČENSTVA 
 
• Súčasný stav koregulácie a samoregulácie na jednotnom trhu  
– Spravodajca: pán VEVER (Zamestnávatelia – FR) 
 
– Referencie:  Informačná správa - CESE 1182/2004 v konečnom znení 
 
– Hlavné body: 
 
 Európsky parlament, Rada Európskej únie a Európska komisia sa zhodli na tom, že uznajú 

iniciatívy koregulácie a samoregulácie, ktoré predstavujú zmysluplné doplnenie existujúcich 
právnych aktov, a že ich zhrnú vo vhodnom rámci. Interinštitucionálnou dohodou1, ktorá bola 
uzavretá dňa 16. decembra 2003, sa toto doplnenie uskutočňuje prostredníctvom regulačných a 
kontrolných ustanovení.   

 Možnosti a hranice 

 Koregulácia a samoregulácia poskytujú viacero potenciálnych výhod: zjednodušujú pravidlá 
jednotného trhu, zoštíhľujú proces prijímania legislatívy, prispievajú k rýchlejšiemu prispôsobeniu 
na zmeny, podporujú spoluzodpovednosť hospodárskych aktérov a občianskej spoločnosti a 
posilňujú týmto spôsobom aj základy európskej integrácie.  

 Ale majú aj svoje hranice, ktoré sa týkajú v prvom rade podmienok uplatňovania ustanovení a 
prípadných sankcií pri nedodržaní týchto pravidiel. Môžu sa vynoriť aj iné otázky a môže vzniknúť 
aj nutnosť zaviesť kontroly, ako napr. zlučiteľnosť s existujúcimi právnymi predpismi alebo 
dôsledkami pre hospodársku súťaž.   

Skutočná situácia koregulácie a samoregulácie na jednotnom trhu je ešte stále z veľkej miery 
nejasná. Informačná správa EHSV a verejné diskusie, ktoré prednedávnom usporiadal orgán 
výboru pre monitorovanie jednotného trhu, slúžia predovšetkým na získanie a sprostredkovanie 
podrobnejších informácií o aktuálnom stave koregulácie a samoregulácie a na uľahčenie 
rozširovania vzorových postupov. 

 
– Kontakt:   pán Jean-Pierre Faure  
                         (tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jean-pierre.faure@esc.eu.int) 
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• Zúčtovanie a vyrovnanie 
– Spravodajca: pán BURANI  (Zamestnávatelia – IT) 
 
– Referencie: KOM(2004) 312 v konečnom znení – CESE 138/2005  
  
– Hlavné body: 
 
 Vytvorenie integrovaného a efektívneho európskeho kapitálového trhu je jedným z najdôležitejších 

a najambicióznejších hospodárskopolitických projektov, na ktorom sa v súčasnosti pracuje v rámci 
Európskej únie. 

 
 Čisto vnútroštátne služby zúčtovania (clearingu) a vyrovnania v rámci EÚ sú nákladovo relatívne 

výhodné a bezpečné. Medzinárodné systémy sú však naproti tomu komplexné a fragmentované, či 
prispieva k oveľa vyšším nákladom a rizikám a väčšej neefektívnosti. 

 
 Výbor zobral dokument Komisie na vedomie s veľkým záujmom a preskúmal ho predovšetkým z 

perspektívy sociálnych partnerov, ktorých zastupuje: výbor víta prístup a všeobecné zameranie 
dokumentu.   

 
 Podľa názoru výboru trhy preukázali, že dokázali preklenúť problematické obdobia aj s 

existujúcimi normami, aj úrady mali pod kontrolou aj tie najťažšie situácie.   
 
 Výbor zastáva názor, že rozhodnutia nesmú byť prijaté nezávisle od rôznych úradov pre 

hospodársku súťaž: záväzné stanovisko úradov pre hospodársku súťaž by malo byť prijaté s 
okamžitou platnosťou do ustanovení – aj keď ešte nevstúpilo do platnosti vždy a všade. Vôľa 
smerujúca k otvoreniu trhu – pri rešpektovaní ustanovení hospodárskej súťaže – nesmie viesť k 
zanedbaniu bezpečnosti trhov. Tento aspekt dokážu v konečnom dôsledku vyhodnotiť len 
kompetentné orgány, resp. subjekty.   
 

–    Kontakt:   pán João Pereira dos Santos  
                       (tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

• Upomienkové konanie 
– Spravodajca: pán PEGADO LIZ (Rôzne záujmy – PT) 
 
– Referencie: KOM(2004) 173 v konečnom znení – 2004/0055 (COD) – CESE 133/2005 
  
– Hlavné body: 
  
 EHSV víta predloženie návrhu tohto nariadenia, v ktorom sú zohľadnené poznámky z jeho 

stanoviska. 
 

                                                                                                                                                         
1  Ú.v. C 321, 31.12.2003. 
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 EHSV vyzýva Komisiu, aby preverila, či tento návrh nariadenia môže byť rozšírený na európsky 
hospodársky priestor.  

 
 Podľa názoru Komisie môže európske upomienkové konanie koexistovať s inými konaniami 

podobného druhu a zamerania existujúcimi vo vnútroštátnom práve členských štátov. EHSV však 
zastáva názor, že v budúcnosti môže existovať už len jedno upomienkové konanie – a to konanie,  
naplánované a upravené v návrhu nariadenia, o ktorý tu ide. 

 
 Stanovisko výboru obsahuje aj podrobnú analýzu článkov návrhu nariadenia.  

 
 
– Kontakt:   pani Aleksandra Klenke 
           (tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

6. POLITIKA SÚDRŽNOSTI 
 
• Regióny postihnuté štrukturálnymi znevýhodneniami 
–   Spravodajca: pán BARROS VALE (Zamestnávatelia – PT) 

 
− Referencie: stanovisko z vlastnej iniciatívy - CESE 140/2005 
 
− Hlavné body:  
 
 Vzhľadom na problémy v oblastiach doprava, telekomunikácie a infraštruktúra, pri prístupe k 

verejným službám, v oblasti životného prostredia a vzhľadom na situáciu v zamestnanosti a pri 
využívaní príležitostí, ktoré poskytuje najmä turistický ruch, musí podľa názoru výboru spočívať 
efektívna politika prispôsobená regiónom s pretrvávajúcimi štrukturálnymi problémami na troch 
zásadách: trvalá udržateľnosť, pozitívna diskriminácia a pomernosť a musí sa okrem toho zamerať 
na dosiahnutie viacerých sociálnych, hospodárskych a ekologických cieľov.  

 
Z toho vyplýva, že táto politika musí obsahovať mnohé opatrenia, ktoré v čo najväčšej miere budú 
znižovať zraniteľnosť týchto oblastí a ktoré povedú ku skutočnej rovnosti príležitostí v porovnaní s 
ostatnými oblasťami EÚ. Keďže táto politika predstavuje odpoveď na objektívne tlaky na základe 
prírodných podmienok, musí byť odstupňovaná podľa rozsahu týchto tlakov. Preto nesmie byť 
vnímaná ako náhrada tradičných opatrení politiky súdržnosti, ale ako ich doplnenie.  

 
− Kontakt:   pán Roberto Pietrasanta 
                       (tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 
 

7. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 
• Financovanie NATURA 2000 
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– Spravodajca: pán RIBBE (Rôzne záujmy – DE) 
 

–   Referencie: KOM(2004) 431 v konečnom znení – CESE 136/2005 
 

–   Hlavné body: 
  
 EHSV konštatuje, že európske kultúrne a prírodné oblasti predstavujú výnimočné prírodné 

dedičstvo, ktoré je hodné zachovania pre budúcnosť. Ochrana prírody však nie je samoúčelná: 
príroda je nevyhnutnou základňou života a hospodárstva a v neposlednom rade slúži aj ako dôležitý 
zdroj pre hospodársku činnosť. 

 
 EHSV chápe opciu financovania, ktorú zvolila Komisia, pre ďalší rozvoj existujúcich podporných 

nástrojov. Tvorba a využívanie existujúcich fondov financovania, ktorá by lepšie  zodpovedala 
ochrane prírody, otvára príslušným miestam v členských krajinách možnosti flexibilného konania. 
Pritom je potrebné zabezpečiť, aby v budúcnosti neboli z prostriedkov EÚ financované žiadne 
projekty v rozpore s ochranou prírody, čo by viedlo zasa k tomu, že škody na prírode a životnom 
prostredí vyplývajúce z takýchto projektov by boli kompenzované opäť peniazmi z EÚ. 

 
 Diskusia ohľadom financovania oblastí projektu NATURA 2000 sa musí viesť v kontexte 

potenciálneho boja o výšku celkového rozpočtu EÚ a rozdelenie prostriedkov medzi regióny a 
rôzne oblasti politických úloh. Ochrana prírody nesmie byť pri financovaní zo strany členských 
štátov podriadená iným úlohám. Ochrana prírody v Európe je – ako často zdôrazňovali hlavy štátov 
a vlád – celospoločenskou úlohou a politickou nevyhnutnosťou, ktorej financovanie je 
bezpodmienečne nutné.  

 
 Pre nevyhnutné oblasti úloh projektu NATURA 2000 (napr. vyrovnávacie platby, resp. stimuly pre 

vlastníkov alebo užívateľov pozemkov) je potrebné plánovať účelové viazanie. Inka by EHSV 
nemohol dodržať zásadu integrácie financovania projektu NATURA 2000 do existujúcich fondov a 
musel by sa vysloviť – ako aj mnohí akcionári podieľajúci sa na procese v minulosti – pre 
samostatný titul podpory. 
 

– Kontakt:   pán Johannes Kind      
                        (tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 

 

• Zvláštne opatrenia na podporu trhu 
–   Spravodajca: pán NIELSEN (Rôzne záujmy – DK) 

 
–   Referencie: KOM(2004) 712 v konečnom znení – 2004/0254 CNS –  CESE 127/2005 

 
– Kontakt:   pani Annika Korzinek  

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

• REACH – Legislatíva o chemikáliách  
– Spravodajca: pán SEARS (Zamestnávatelia – UK) 
– Pomocný spravodajca: pán HOSMAN (delegát – NL) 



- 13 - 

Greffe CESE 22/2005 SK PD/ss  …/… 

  
–   Referencie: KOM(2003) 644 v konečnom znení – 2003/0256-0257 COD – CESE 242/2004     

v konečnom znení rev. 
 
–   Hlavné body: 

 
Táto informačná správa zvažuje dôsledky pre konkurencieschopnosť a priemyselnú zmenu v tých 
sektoroch, ktoré vystupujú ako dodávatelia a konkurenti chemického priemyslu. Vo všeobecnosti 
je však treba kritizovať chýbajúcu jasnosť a nepresné definovanie pojmov, čo je jednou zo slabých 
stránok programu REACH. Návrh sa opiera predovšetkým o definície pre „látky“ a „prípravky“, 
ktoré boli vyvinuté v 60-tych rokoch, no termíny „chemický“ a „chemikália“, ktoré sa v texte často 
vyskytujú, nie sú vôbec definované.  
 
Informačná správa je nadbytočne rozsiahla a komplexná a problémy týkajúce sa oblasti aplikácie 
a definície termínov sa zostrujú tým, že návrh  je síce založený na chemickom priemysle, ale 
praktické podmienky súčasných a budúcich postupov nechemických sektorov neboli zohľadnené.   

  
Informačná správa podrobne analyzuje závažné dôsledky programu REACH predovšetkým pre 
malé a stredné podniky (MSP). Najmä na základe nepomerne vysokých nákladov a len 
nepatrných potenciálnych výhod pre zamestnancov a spotrebiteľov budú európske MSP 
znevýhodnené v hospodárskej súťaži voči výrobcom z tretích krajín.  

  
 Od návrhu sa očakáva výrazné zlepšenie pri ochrane zdravia zamestnancov a spotrebiteľov a tiež 

pri ochrane životného prostredia. Dôsledky likvidácie odpadov a emisií pre životné prostredie sú 
z návrhu viac-menej vyňaté, a preto ich nemožno zaradiť medzi pozitívne dopady, pretože sú už 
zohľadnené v rámci mnohých všeobecných i odvetvových špecifických právnych predpisoch EÚ. 

  
 Vo všeobecnosti a vzhľadom na všetky sektory je potrebné zabezpečiť, aby prebiehajúce úvahy 

o návrhu legislatívy REACH neviedli k neospravedlniteľnému zanedbaniu testovania látok 
predstavujúcich skutočnú prioritu. Presadzovanie existujúcich právnych predpisov je rovnako 
dôležité ako vytváranie nových iniciatív, najmä ak súperia o tie isté zdroje. 

  
 Je potrebné zabezpečiť, aby štúdie o predpokladaných dôsledkoch, ktoré sa medzičasom považujú 

za nevyhnutné, zakladali na reálnych podmienkach existujúcich v príslušných hospodárskych 
oblastiach a aby sa transparentným a odôvodneným spôsobom orientovali podľa vhodných 
postupov, ako napríklad postupov OECD. 

 
 Ak možno dosiahnuť dohodu o cieľoch a oblasti aplikácie programu REACH ako aj o postupoch 

pri hodnotení nákladov a výhod, potom bude možné spoľahnúť sa na to, že bol zvolený najlepší 
prístup, ktorý je súčasne najvýhodnejší pre všetky zainteresované strany. No v súčasnosti tomu 
tak nie je. V najlepšom prípade sú priame a nepriame náklady vyvážené potenciálnymi, ale 
nedostatočne definovanými prínosmi. 

 
–    Kontakt:   pán Jakob Andersen  
                        (tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: Jakob.Andersen@esc.eu.int) 
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• Povodňový krízový manažment 
–   Spravodajkyňa: pani SÁNCHEZ MIGUEL (Zamestnanci – ES) 

 
–    Referencie: KOM(2004) 472 v konečnom znení – CESE 125/2005 

 
– Kontakt:   pani Annika Korzinek  
                       (tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 

 
 

• Využívanie geotermálnej energie  
– Spravodajca: pán WOLF (Rôzne záujmy – DE) 
  
–   Referencie: stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 122/2005 
  
– Kontakt:   pani Siegfried Jantscher  

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

• INSPIRE 
–   Spravodajca: pán RETUREAU (Zamestnanci – FR) 

 
–   Referencie: KOM(2004) 516 v konečnom znení – 2004/0175 COD – CESE 124/2005  
 
–   Kontakt:   pán Johannes Kind        
                      (tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 

8. SPOLOČNÁ POĽNOHOSPODÁRSKA POLITIKA 
• Financovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky 
–   Spravodajca: pán KIENLE (Zamestnávatelia – DE) 
 
–   Referencie: KOM(2004) 489 v konečnom znení – 2004/0164 CNS – CESE 126/2005 

 
–   Hlavné body: 

 
EHSV vidí v predloženom návrhu nariadenia Komisie možnosti rôznych inovatívnych postupov 
pre lepší rozpočtovo-technický priebeh a zjednodušenie. Realizácia pomocou vytvorenia dvoch 
fondov s jasným obsahovým rozlíšením je podľa názoru EHSV správna a zmysluplná. EHSV však 
zastáva nasledovný názor:   
 
• Zjednodušenie by malo byť bezpodmienečne citeľné na všetkých úrovniach a musia z neho 

profitovať EÚ, členský štát a konečný príjemca.  
• Výbor považuje za bezpodmienečne nutné, aby sa dosiahlo rýchla a podľa možnosti čo 

najmenej komplikované čerpanie u konečných príjemcov. 
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• Stanovený cieľ zjednodušenia dosahuje v dostatočnej miere Komisia, nie však 
členské štáty. 

 
EHSV vyjadruje poľutovanie, že platobné miesta musia viesť kvôli rozličným spôsobom platieb a 
viazanosti prostriedkov naďalej dva systémy finančného manažmentu. EHSV preto zastáva názor, 
že je bezpodmienečne potrebné dbať na to, aby tieto dva systémy boli „súbežné“. Z tohto hľadiska 
sú potrebné ďalšie úpravy, obzvlášť pri nariadení o podpore vidieckych oblastí.  
EHSV zásadne víta skutočnosť, že úpravou stiahnutia prostriedkov nie je za vyplatené prostriedky 
podpory zodpovedná iba samotná EÚ, ale aj členské štáty. Vzhľadom na kritiku zo strany 
mnohých členských štátov zameranú na zvýšenú spoluzodpovednosť bude EHSV venovať veľkú 
pozornosť tomu, aby tieto členské štáty nestratili záujem o programy – v neprospech potenciálnych 
konečných príjemcov pomoci..  
EHSV dáva na zváženie, že rozšírením technickej pomoci budú stiahnuté prostriedky pre vlastný 
účel fondov, t.j. podporu poľnohospodárstva a rozvoj vidieka. Takáto nepriama podpora by nemala 
prevládať. Podpora musí skôr zostať obmedzená na prípady skutočnej nevyhnutnosti. EHSV 
pritom kritizuje podporu zo strany Spoločenstva vynakladanú na budovanie a rozširovanie 
správnych a kontrolných štruktúr členského štátu. Toto je bezpochyby povinnosťou členských 
štátov. EHSV v takom prípade požaduje, aby Komisia predložila správu, čím by podobná podpora 
podliehala prísnej kontrole. 

 
− Kontakt:   pani Eleonora di Nicolantonio 
  (tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 
 

9. ZAHRANIČNÝ OBCHOD 
•  Návrh nariadenia Rady, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných 

colných preferencií (VCP) 
–       Spravodajca: pán PEZZINI (Zamestnávatelia – IT) 

 
−     Referencie: KOM(2004) 699 v konečnom znení – 2004/0242 CNS – CESE 132/2005 

 
–        Hlavné body:  
 
 Európska komisia prijala 20. októbra 2004 návrh, v ktorom sú uvedené podrobnosti o novom 

systéme EÚ pre obchodné preferencie (systém všeobecných colných preferencií – VCP) pre 
obdobie rokov 2006-2008. Tento návrh sa opiera o smernice schválené Komisiou v júli. Komisia 
navrhuje vylepšiť súčasný systém v rôznych oblastiach: zjednodušenie (namiesto piatich už len tri 
osobitné úpravy), rozšírenie zaznamenaných druhov tovaru, zameranie úžitku na najchudobnejšie 
krajiny, vytvorenie dodatočný výhod VCP („VCP+“) na podporu trvalo udržateľné rozvoja.    

 
 Výbor sa vyslovil za to, aby bol existujúce systém zjednodušený a transparentnejší a aby sa 

využila možnosť harmonizácie, zjednodušenia a jednotného zamerania všetkých pravidiel a 
postupov VCP. V tejto súvislosti predstavuje navrhnutá schéma podstatné vylepšenie, a preto 
výbor podporuje návrhy Komisie v tomto ohľade.  
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 Výbor podporuje, aby sa počet zvýhodnených krajín znížil, vyslovuje však obavy, že toto 
zníženie počtu nebude dostatočné. 

 
 Výbor zastáva názor, že nová osobitná úprava koncipovaná ako stimul pre trvalo udržateľný 

rozvoj zvýhodnených krajín sa zmení len nepatrne v porovnaní s platnými úpravami, ktoré má 
vlastne nahradiť.  

 
 Výbor vyjadruje svoje obavy, že problém podvodu v existujúcom systéme nebol podľa všetkého 

riešený úspešne, a zastáva názor, že v tejto súvislosti sa malo podniknúť viac.  
 

Výbor so sklamaním konštatuje, že nebola zverejnená podrobná analýza, resp. prognóza 
dôsledkov týchto návrhov a že v niektorých prípadoch takáto analýza ani nebola vykonaná. 

 
        –    Kontakt:   pani Susanna Baizou  

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

  10. OBRANA 
 

• Obstarávanie v oblasti obrany 
–    Spravodajca: pán WILKINSON (Zamestnávatelia – UK) 

 
–    Referencie: KOM(2004) 608 v konečnom znení – CESE  129/2005 

  
–    Hlavné body: 

  
 Závery výboru možno zhrnúť nasledovne: 
 

− Obranné prostriedky sú len jedným predpokladom udržateľnej „výkonnosti sektoru obrany“. 
Aby toto priemyselné odvetvie dokázalo zabezpečiť svoje úlohy v plnom rozsahu, sú 
potrebné jasné smernice, harmonizované požiadavky a kontinuita. Toto odvetvie musí niesť 
aj hlavnú zodpovednosť za nevyhnutné reštrukturalizačné opatrenia. Okrem toho nesmie byť 
toto priemyselné odvetvie podriadené nadbytočne ťažkopádnym vykonávacím predpisom.  

 
− Je nutné jednoznačne stanoviť, ktoré časti procesu obstarávania obranných prostriedkov 

majú podliehať dohodnutým pravidlám.  
 
− Článok 296 zmluvy o EÚ bude naďalej potrebný. Aby bolo možné ešte lepšie predísť jeho 

príliš častému používaniu v budúcnosti, musí Komisia po preskúmaní číselných údajov 
stanoviť smerodajnú hodnotu. Vypracovávanie zoznamov o vybavení a postupoch, na ktoré 
môže byť aplikovaný článok 296, nie je v súlade s potrebami praxe. 

 
− Ako prvý krok by Komisia mala čo najskôr vypracovať „Oznámenie k otázkam výkladu“ k 

článku 296. Až keď budú predložené príslušné empirické hodnoty vzhľadom na realizáciu 
tohto oznámenia, môže byť prijaté rozhodnutie, či je potrebné aj právny nástroj.   
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− Výrobky s „dvojnásobným účelom použitia“ sú čoraz viac rozšírené. Tento trend treba 

hodnotiť pozitívne, v neposlednom rade aj na základe potenciálu FTE nasadených pre 
prostriedky, resp. výrobky vojenskej výbavy pre civilné použitie.   

 
Je potrebné privítať dôležitú úlohu, ktorá bola pripravená pre Európsku obrannú agentúru 
(EDA), je však nutné vyjasniť, aké funkcie budú mať všetky ostatné agentúry, ktoré boli doteraz 
zapojené do obstarávania.   

 
–   Kontakt:   pán Nemesio Martinez 

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

 


