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Na plenárnom zasadnutí sa zúčastnil pán Michael GLOS, nemecký spolkový minister hospodárstva 
a technológií, ktorý sa vo svojom príhovore vyjadril v mene súčasného predsedníctva Rady EÚ, 
a pani Viviane REDING, členka Európskej komisie pre informačnú spoločnosť a médiá, ktorá 
vystúpila v rámci schvaľovania dvoch stanovísk. 
 

 
1. SCHVÁLENIE UZNESENIA: „UPLATŇOVANIE OBNOVENEJ 

LISABONSKEJ STRATÉGIE“ 
 
− Ref.: Uznesenie – CESE 298/2007 
− Hlavné body: 

Uznesenie EHSV na tému „Uplatňovanie obnovenej Lisabonskej stratégie“ je 
sprostredkovateľskou správou určenou jarnému zasadnutiu Rady v roku 2007. Uznesenie je 
súčasťou iniciatívy výboru zameranej na zvýšenie osvojenia si Lisabonskej stratégie v Európskej 
únii a odráža pretrvávajúce odhodlanie EHSV prispieť k lepšiemu uplatňovaniu obnovenej 
stratégie. 
 
EHSV skutočne podporuje národné reformné programy (NRP) a ich dôsledné uplatňovanie. 
Výbor zdôrazňuje, že je dôležité, aby si členské štáty politicky osvojili Lisabonskú stratégiu. 
EHSV vyzýva na posilnenie efektívnych partnerstiev a nadviazanie nových spojení so 
sociálnymi partnermi a občianskou spoločnosťou, predovšetkým s národnými hospodárskymi 
a sociálnymi radami a podobnými poradnými orgánmi. Je potrebné zaručiť efektívne riadenie na 
viacerých úrovniach, ktoré by dôsledne monitorovala Komisia. 
 
EHSV považuje celú stratégiu za dynamický proces, ktorý si vyžaduje sústavné dolaďovanie 
s členskými štátmi, Radou a Komisiou. Niektoré otázky si vyžadujú okamžitú pozornosť: na 
národnej a regionálnej úrovni musia členské štáty vo svojich národných rozpočtoch jasnejšie 
stanoviť priority súvisiace s Lisabonskou stratégiou. Je potrebné náležite preskúmať celý systém 
vzdelávania, pričom je nutné zaoberať sa dosahom demografických zmien na ekonomiku, trh 
práce a zdravotníctvo. Na úrovni EÚ sú naliehavými prioritami harmonogramy a konečné 
termíny stanovené pre odsúhlasené priority, ako aj spoločná energetická politika a boj proti 
klimatickým zmenám. 
 
EHSV vyzýva Európsku radu, aby plne podporila tento prístup a začlenila organizovanú 
občiansku spoločnosť ako aktívnejšieho účastníka do procesu uplatňovania obnovenej 
Lisabonskej stratégie. V lete t. r. výbor predloží štyri správy na témy: Investície do vedomostí 
a inovácií, Potenciál podnikov, najmä so zreteľom na MSP, Zamestnanosť prioritných kategórií 
a Energetická politika, ktoré budú základom jeho súhrnnej správy určenej zasadnutiu Európskej 
rady v roku 2008. 

 
– Kontakt :pán Gilbert Marchlewitz 

(Tel.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail : gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu) 
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pán Juri Soosaar 
(Tel.: 00 32 2 546 96 28 – e-mail : juri.soosaar@eesc.europa.eu) 

 
 
2. OCHRANA ZDRAVIA A SOCIÁLNA OCHRANA 

 
• „Pracovníci – minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia“ 
− Spravodajca: pán VERBOVEN (Zamestnanci – BE) 
− Ref.: KOM(2006) 652 v konečnom znení –2006/214 (COD) – CESE 59/2007 fin – CESE 

208/2007 
− Hlavné body: 
 

Výbor v podstate víta predložený návrh víta, no žiada Komisiu, aby zohľadnila jeho dve výhrady 
a podľa nich zmenila znenie textu odôvodnenia a dúfa, že Parlament a Rada návrh rýchlo 
schvália. 

 
− Kontakt: pán Torben Bach Nielsen 

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

 

• „Azbest“ 
− Spravodajca : pán VERBOVEN (Zamestnanci – BE) 
 
− Ref.: KOM(2006) 664 v konečnom znení – 2006/222 (COD) – CESE 61/2007 fin – CESE 

209/2007 
 
− Hlavné body : 

 
EHSV: 

• súhlasí s návrhom a vyjadruje svoje želanie, aby tento bol čo najskôr schválený 
Parlamentom a Radou, 

• potvrdzuje svoje želanie, aby členské štáty ratifikovali Dohovor Medzinárodnej 
organizácie práce o bezpečnosti pri používaní azbestu č. 162. 

 
− Kontakt : pán Torben Bach Nielsen 

(Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail : torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
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3. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 

• „Normy kvality životného prostredia v oblasti vodného hospodárstva“ 
– Spravodajca : pán BUFFETAUT (Zamestnávatelia – FR) 
– Ref.: KOM(2006) 397 v konečnom znení – 2006/0129 COD – CESE 204/2007 
– Hlavné body: 

Výbor schvaľuje všeobecnú štruktúru návrhu smernice. 
 

EHSV súhlasí s počiatočným navrhovaným zoznamom prioritne nebezpečných látok a normami, 
ktoré boli pre ne stanovené. Trvá však na tom, že je potrebné dokončiť chýbajúce normy pre 
olovo a nikel a vytvoriť stabilný postup pre pravidelné prehodnocovanie zoznamu a noriem, aby 
tak bolo možné v prípade potreby ich promptne a efektívne aktualizovať. 

 
Dosiahnutie cieľov kvality životného prostredia do roku 2015 bude veľkou výzvou. EHSV však 
predsa trvá na tom, aby členské štáty zintenzívnili svoje úsilie v snahe tieto ciele dosiahnuť. 

 
Trvá na tom, že je nevyhnutné spresniť systém informačných správ a kontroly opatrení členských 
štátov pri implementovaní tejto smernice a realizácii jej cieľov. Schvaľuje iniciatívu Komisie na 
vytvorenie informačného systému o vode pre Európu („Water Information System for Europe“ 
(WISE)). 

 
Odporúča dbať na zosúladenie nového návrhu a už platných textov, ako aj na prijatie európskej 
legislatívy týkajúcej sa určitých zdrojov znečisťovania, na ktoré sa nevzťahujú súčasné právne 
predpisy (napríklad rozptýlené znečistenie spôsobené produktmi pre domácnosť). 

 
Kontakt: Pani Filipa Pimentel 

(Tel. : 00 32 546 84 44 – e-mail : filipa.pimentel@eesc.europa.eu) 
 

• „Zastavenie poklesu biodiverzity“ 
– Spravodajca : pán RIBBE (Iné záujmy – DE) 
– Ref.: KOM(2006) 216 v konečnom znení – CESE 205/2007 
– Hlavné body: 
 

EHSV a Komisia sa zhodujú v opise situácie: Zachovanie biodiverzity je potrebná a kľúčová 
úloha, pri ktorej neexistujú iba eticko-morálne záväzky. Jestvuje aj dostatok ekonomických 
dôvodov, ktoré vyžadujú rýchle a úspešné konanie. Hospodárske straty, ktoré vyplývajú z poklesu 
výkonnosti ekosystému sa vyčísľujú už dnes na niekoľko 100 miliárd EUR. To je plytvanie, ktoré 
si naše národné hospodárstva jednoducho nemôžu dovoliť. 

 
Úbytok biodiverzity v Európe je výsledkom miliónov jednotlivých hodnotových rozhodnutí 
v posledných desaťročiach, ktoré sa v prevažnej väčšine uskutočňovali v rámci existujúcich 
zákonov. Podiel nelegálnej činnosti na poklese biodiverzity v Európe je okrajový. 
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Vývoj biodiverzity je napriek politickým sľubom žiaľ aj naďalej negatívny, čo nespočíva 
v nedostatku poznatkov. Doposiaľ chýbala politická vôľa presadiť opatrenia, ktoré sú už dlho 
uznávané ako nevyhnutné. Skúsenosti so sústavou Natura 2000 hovoria samy za seba. 

 
EHSV za hlavný bod kritiky týkajúci sa oznámenia Komisie považuje chýbajúce strategické 
vysporiadanie sa s otázkou, prečo medzi požiadavkami, oznámeniami a skutočnosťou, ktoré sa 
týkajú zachovania biodiverzity vznikajú také značné rozdiely. EHSV ľutuje, že sa tento problém 
takmer vôbec nezohľadnil v oznámení Komisie a v akčnom pláne. 

 
EHSV preto považuje za veľmi potrebné prednostne realizovať štvrtú oblasť politiky, ktorou je 
zlepšenie vedomostnej základne, aby si občania aj politici uvedomili skutočné následky svojho 
konania. 

 
Kontakt: pani Annika Korzinek 

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

• „Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia“ 
(IPPC) (kodifikácia) 

– Spravodajca: pán OSBORN (Iné záujmy – UK) 
– Ref.: KOM(2006) 543 v konečnom znení – 2006/0170 COD – CESE 206/2007 
– Kontakt: pani Annika Korzinek 

(Tel. : 00 32 2 546 80 65 – e-mail : annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
 
 
4. VONKAJŠIE VZŤAHY 
 

• „Vzťahy medzi EÚ a Japonskom: úloha občianskej spoločnosti“ 
– Spravodajkyňa: pani PÄÄRENDSON (Zamestnávatelia – EE) 
– Ref.: stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 214/2007 
– Hlavné body: 

 
Európska Komisia požiadala výbor, aby preskúmal rozvoj občianskej spoločnosti v Japonsku 
a spôsoby, ako by s ňou Európska únia (EÚ) mohla spolupracovať, s cieľom posilniť vzťahy 
medzi EÚ a Japonskom. 
 
Úloha občianskej spoločnosti v Japonsku sa sústavne posilňuje, no vo väčšine prípadov sa 
zameriava na miestne a regionálne otázky. 
 
Vytvorenie väčšieho množstva a silnejších väzieb si vyžiada značný čas, pričom kľúčom 
k úspechu bude nájsť vhodných partnerov. Významným prvým krokom by mohlo byť 
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usporiadanie stretnutia, na ktorom by sa definovali spoločné problémy a uvažovalo by sa o ich 
riešení. 
 
Neskôr by bolo možné uvažovať o dialógu s pevnejšou štruktúrou na spôsob okrúhleho stola. 

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

5. KOMUNIKAČNÉ SIETE 
 

• „Štatistické informácie/poradný výbor“ 
– Spravodajkyňa : pani FLORIO (Zamestnanci – IT) 
– Ref.: CESE 202/2007 
− Hlavné body: 

 
Posilnenie strategickej úlohy CEIES pri stanovovaní priorít a pri hodnotení, s možnosťou vytvárať 
ad hoc pracovné skupiny, je dôležitým krokom smerom k udeleniu právomocí a prostriedkov 
tomuto orgánu, na ktoré má nárok. 
 
EHSV však neskrýva svoje rozpaky nad novým zložením výboru vzhľadom na výrazné 
inštitucionálne zastúpenie, ktoré navyše nezaručuje sprostredkovanie skutočného postoja 
inštitúcií, akými sú napr. Európsky parlament alebo samotný Európsky hospodársky a sociálny 
výbor, ktoré zastupujú navzájom sa odlišujúce politické alebo záujmové zoskupenia. 
 
Vzhľadom na úlohu, ktorú zohráva a zloženie, ktorým sa vyznačuje, by EHSV mal mať inú váhu 
pri konzultáciách, a to nielen kvôli jeho inštitucionálnemu postaveniu, ale aj kvôli jeho schopnosti 
sprostredkovať uhol pohľadu európskej občianskej spoločnosti. 
 

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

 

• „Stratégia pre bezpečnú informačnú spoločnosť“ 
– Spravodajca: pán PEZZINI (Zamestnávatelia – IT) 
- Ref.: KOM(2006) 251 v konečnom znení – CESE 211/2007 
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- Hlavné body: 
 

Výbor sa nazdáva, že Komisia by mala vyvinúť ďalšie úsilie na vypracovanie inovačnej 
a štruktúrovanej stratégie vzhľadom na rozsiahlosť tohto javu a jeho následky pre hospodárstvo 
a súkromný život. Výbor zdôrazňuje, že v žiadnom prípade nemožno hľadisko bezpečnosti informácií 
oddeliť od posilnenia ochrany osobných údajov a rešpektovania slobôd, ktoré sú právami zaručenými 
európskym dohovorom o ľudských právach. Kladie si otázku, aký je dodatočný prínos návrhu 
a upozorňuje na závery prijaté na svetovom samite v Tunisku v roku 2005 na tému informačnej 
spoločnosti a potvrdené zhromaždením OSN 27. marca 2006. Výbor zdôrazňuje, že stratégia 
Spoločenstva by sa mala zaoberať aj mnohými inými témami, ako sú preventívne opatrenia, technická 
štandardizácia, digitálna identifikácia, posudzovanie rizika, pilotných opatrení v školách, posilnenie 
koordinácie na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, atď. 
 
– Kontakt: pán Siegfried Jantscher 

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

• „Preskúmanie regulačného rámca – elektronické komunikačné siete“ 
– Spravodajca: pán McDONOGH (Zamestnávatelia – IE) 
– Ref.: KOM(2006) 334 v konečnom znení – CESE 212/2007 
– Hlavné body: 

 
Výbor vo všeobecnosti podporuje návrh Komisie a domnieva sa, že regulačný rámec musí byť 
v súlade so stratégiou rozvoja sektora informačných a komunikačných technológií (IKT). EHSV 
uznáva najmä význam regulačného rámca pri vytváraní jednotného európskeho informačného 
priestoru, ktorý ponúka finančne dostupné a bezpečné širokopásmové spojenie s bohatým 
a rôznorodým obsahom a digitálnymi službami, výskum a inovácie v oblasti IKT na úrovni 
svetovej kvality dostihnutím najvýznamnejších medzinárodných konkurentov Európy. Okrem 
toho je potrebné zriadiť Európsky úrad pre frekvenčné spektrum s cieľom vytvoriť súdržný 
a integrovaný režim pre jeho celoeurópske riadenie a Komisia by mala venovať väčšiu pozornosť 
regulačným opatreniam, ktoré presadzujú vnútroštátne regulačné orgány (VRO) s cieľom podporiť 
rozmanitosť ponuky. Výbor sa navyše domnieva, že je potrebné zaradiť širokopásmové pripojenie 
do rozsahu definície univerzálnej služby, pretože rastie význam širokopásmových služieb v oblasti 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja. 

 
– Kontakt: pani Agota Bazsik 

 (Tel.: 00 32 2 546 86 58 – e-mail : agota.bazsik@eesc.europa.eu) 
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6. DOPRAVA A LOGISTIKA 
 

• „Európska politika v oblasti logistiky“ 
– Spravodajca : pán RANOCCHIARI (Zamestnávatelia – IT) 
- Ref.: prieskumné stanovisko – CESE 210/2007 
- Hlavné body: 

 
EHSV zastáva názor, že rozvoj dopravnej logistiky a intermodálne riešenia sú činnosti prevažne 
späté s podnikaním, a preto sa má nimi zaoberať priemysel. Vedúce orgány však predsa musia 
zohrať zreteľnú úlohu pri vytváraní vhodných rámcových podmienok a pri sústavnom udržiavaní 
dopravnej logistiky a intermodálnej politiky na poprednom mieste politického programu. Tento 
prístup, ktorý Komisia zamýšľa rozpracovať, by sa mal sústrediť na zlepšenie inštitucionálneho 
rámca pre logistické inovácie, čím sa zaistí zdravá rovnováha medzi hospodárskymi, sociálnymi 
a environmentálnymi potrebami, a vnútorné fungovanie podnikovej logistiky sa prenechá 
samotným podnikom. V tejto súvislosti EHSV víta nový prístup Komisie, ako ho vyjadrila vo 
svojom oznámení1 z júna 2006, a to, že sa prejde na rôzne spôsoby, ale vždy so zachovaním 
princípu trvalo udržateľnej mobility. Hlavnou úlohou je dosiahnuť koordináciu medzi spôsobmi 
dopravy tam, kde je taká spolupráca možná a kde je naplno využitá účinnosť a vhodnosť takého 
spôsobu dopravy. Toto bude dosiahnuté vtedy, ak budú splnené technické, praktické 
a hospodárske podmienky. Úlohou pre EÚ je dohodnúť sa na spoločnej politike pri vytvorení 
a rozpracovaní týchto podmienok. 

 
– Kontakt: pani Maria José Lopez Grancha 

 (Tel. : 00 32 2 546 87 13 – e-mail : mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
 

 

• „Posilnenie námorných pracovných noriem“ 
– Spravodajca: pán ETTY (Zamestnanci – NL) 
– Ref.: KOM(2006) 287 v konečnom znení – CESE 213/2007 
– Hlavné body: 

 
EHSV vyslovuje Komisii pochvalu za podporu vyjadrenú práci MOP, výsledkom ktorej je tento 
nový dohovor, a za dobrú spoluprácu s vládami členských štátov a ich organizáciami 
zamestnávateľov a zamestnancov v tripartitnom prostredí MOP. 
 
Ratifikácia je výlučne záležitosťou členských štátov, pretože EÚ nie je členom MOP. EHSV 
očakáva, že členské štáty tento dohovor ratifikujú čo najskôr, možno už v roku 2008, pričom 
Komisia má podporovať dosiahnutie dohody s členskými štátmi. 
 
EHSV podotýka, že akékoľvek riešenie Komisia navrhne s cieľom zabezpečiť koordináciu 
Spoločenstva v tripartitnom rozhodovacom procese, v žiadnom prípade by nemalo oslabiť 
tripartitné ustanovenia MOP na národnej úrovni. 
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EHSV odporúča, aby Komisia podporila stretnutia expertov MOP týkajúce sa vytvorenia 
operačných usmernení pre kontrolu zo strany vlajkových a prístavných štátov. 

 
– Kontakt: pani Maria José Lopez Grancha 
   (Tel. : 00 32 2 546 87 13 – e-mail :mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
 
 

7. POĽNOHOSPODÁRSTVO A RYBOLOV 
 

• „Čistokrvné plemenné zvieratá hovädzieho dobytka“ 
– Spravodajca : pán BROS (Iné záujmy – FR) 
– Ref.: KOM(2006) 749 v konečnom znení – 2006/0250 CNS – CESE 207/2007 
– Kontakt: pán Arturo Iñiguez Yuste 

(Tel. : 00 32 2 546 87 68 – e-mail : arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 
 

_____________ 


