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Plenárneho zasadnutia sa zúcastnil pán Martin BARTENSTEIN, spolkový minister hospodárstva 
a práce Rakúska v mene krajiny predsedajúcej Rade, ktorý predstavil priority programu rakúskeho 
predsedníctva. 
 
 

1. OBCIANSKE PRÁVA 
 

• Základné práva a spravodlivost  
Spravodajkyna: pani KING (zamestnávatelia – UK) 

 
− Ref.: KOM(2005) 122, konecné znenie – 2005/0037 (COD) – 2005/038 (CNS) – 

2005/0400 (COD) - CESE 32/2006 
 
− Hlavné body:  
 

 EHSV sa domnieva, že nerovnováha medzi troma zložkami slobody, bezpecnosti a spravodlivosti sa 
odráža aj vo financnom výhlade, kedže najväcšia cast rozpoctu pripadá na bezpecnost. 
 

 EHSV je presvedcený, že návrh Komisie neberie dostatocne do úvahy zásady subsidiarity stanovené 
v clánku 5 Zmluvy o ES, nakolko sa zdá, že nie sú dostatocne zohladnené okruhy problémov, ktoré 
možno najlepšie riešit na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v spolupráci s príslušnými 
sociálnymi partnermi.  
 

 Komisia žiada zosúladenie opatrení proti rasizmu, xenofóbii a antisemitizmu a na ich potlacenie 
odporúca väcšiu podporu multikulturálneho dialógu a dialógu medzi náboženstvami. EHSV 
odporúca, aby sa spomínaný bod doplnil o islamofóbiu, aby sa tým zdôraznila potreba vyrovnat sa 
s touto zvláštnou formou rasizmu, pri ktorej sa spája kultúra s náboženstvom. 
 

 Existuje tu napokon riziko, že otázky násilia voci detom, ženám a mladým ludom a obchodu 
s ludmi s cielom sexuálne ich vykoristovat sa dostanú do úzadia, kedže tie sú spojené s bojom 
proti zneužívaniu drog a proti obchodu s ludmi, a predovšetkým preto, lebo schvalovanie rozpoctu 
a rozdelenie prostriedkov medzi jednotlivé programy ešte nebolo ukoncené. EHSV odporúca, aby sa 
vytvoril samostatný ciel s vlastným rozpoctom na boj proti násiliu. 

 
 
− Kontaktná osoba: pani Susanne Johansson 
  (Tel. +32 (0)2 546 84 45 – e-mail: : susanne.johansson@esc.eu.int) 
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2. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 

• Trvalo udržatel ný rozvoj – klimatické zmeny 
– Spravodajca: pán KALLIO (Iné záujmy – FI) 
  
– Ref.: stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 33/2006 

 
− Hlavné body: 
 

EHSV zastáva názor, že EÚ musí výrazne zintenzívnit úsilie v boji proti klimatickým zmenám 
a zacat s dôslednou prípravou adaptacných stratégií pre rôzne oblasti politiky. EÚ môže prispiet 
k príprave adaptacných stratégií v rôznych sektoroch dobrou koordináciou a podporou 
medzinárodných dohôd, ktoré by tiež pomohli v tomto ohlade zintenzívnit úsilie v celosvetovom 
meradle. 
 
Vidiecke priemyselné odvetvia, polnohospodárstvo, lesníctvo a rybné hospodárstvo prispeli len 
v obmedzenej miere k emisiám skleníkových plynov, v dôsledku coho boli tieto sektory v politike EÚ 
súvisiacej s klimatickými zmenami prehliadané. Výbor preto zastáva názor, že je dôležité, aby EÚ 
pripravila podklady aj pre adaptacné opatrenia v týchto sektoroch. 
Výbor sa domnieva, že: 
− je dôležité preštudovat retazové úcinky klimatických zmien na vidiecky priemysel,  
− neistotám vyplývajúcim z klimatických zmien je potrebné venovat zvláštnu pozornost pri 

plánovaní budúcej politiky EÚ v oblasti podpory polnohospodárstva a polnohospodárskej 
výroby, obchodnej a energetickej politiky, 

− politika rybného hospodárstva bude musiet odhadnút aj úpravy potrieb sektora kvôli 
prispôsobeniu sa zmenám vo vodných zdrojoch a pomerom v rybnom hospodárstve, 

− úloha lesov pri udržiavaní klimatických zmien pod kontrolou by sa mala brat vážne, je dôležité 
viac zalesnovat – v EÚ aj celosvetovo. 

 
EHSV sa domnieva, že je nevyhnutné, aby Únia podstatne zvýšila zdroje na výskum v súvislosti 
s analyzovaním klimatických zmien, adaptacnými opatreniami a implementáciou bezpecnostných 
programov. Toto sa vztahuje najmä na tie priemyselné odvetvia, ktoré sa zakladajú na prírodných 
zdrojoch. 
 
EHSV odporúca, aby Komisia navrhla spustit dalekosiahlu informacnú a vzdelávaciu kampan 
v rámci EÚ aj na medzinárodnej úrovni so zámerom zvýšit informovanost organizácií obcianskej 
spolocnosti a politických rozhodovacích orgánov. Výbor zastáva názor, že toto by pomohlo urýchlit 
prípravu a zavádzanie adaptacných stratégií. 
 
 

− Kontaktná osoba: pani Yvette Azzopardi 
 (Tel.: :+32 (0)2 546 98 18 – e-mail : yvette.azzopardi@esc.eu.int ) 
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3. VEREJNÉ ZDRAVIE – ÚLOHA OBCIANSKEJ SPOLOCNOSTI 
 

• Európske stredisko pre monitorovanie drog a drogovej závislosti 
(prepracovanie) 

Spravodajca: pán OLSSON (Iné záujmy – SE) 
 

− Ref.: KOM(2005) 399, konecné znenie – 2005/0166 (COD) – CESE 44/2006 
 

− Hlavné body:  
 
− EHSV zdôraznuje, že do práce strediska (ESMD) by mali byt zapojené organizácie obcianskej 

spolocnosti, ktoré sa zaoberajú tematikou drog a drogovej závislosti.  
 
− EHSV víta zmenu právneho základu návrhu nariadenia. Spolupráca s Európskym parlamentom sa 

pri tejto téme zdá byt prirodzeným postupom, ktorý okrem iného zabezpecí transparentnost 
strediska z pohladu obcanov. Podla nového návrhu zohráva Európsky parlament väcšiu úlohu, 
vrátane práva povolat do správnej rady strediska dvoch nezávislých odborníkov s osobitnými 
kompetenciami v oblasti drog. Výbor naliehavo odporúca, aby obaja nezávislí experti boli clenmi 
mimovládnej organizácie, ktorá sa zaoberá problematikou drog. 

 
− Európska informacná siet pozostáva z kontaktných miest na úrovni jednotlivých štátov, ktoré sú 

sprostredkovatelmi medzi zúcastnenými krajinami a strediskom. Výbor odporúca, aby stredisko 
prostredníctvom svojich usmernení a dohôd s clenskými štátmi uložilo kontaktným miestam 
povinnost spolupracovat s príslušnými organizáciami zaoberajúcimi sa drogovou problematikou na 
úrovni jednotlivých štátov. 

 
− Kontaktná osoba: pani Susanne Johansson 
 (Tel.: +32 (0)2 546 84 77 – e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int) 
 
 

4. INFORMACNÁ SPOLOCNOST 
 

• Uchovávanie elektronických údajov 
– Spravodajca: pán HERNÁNDEZ BATALLER (Iné záujmy – ES) 
  
– Ref.: KOM(2005) 438, konecná verzia – CESE 35/2006 
  
− Hlavné body: 
 

Výbor vyjadruje svoje prekvapenie a obavy v súvislosti s prezentovaním takéhoto legislatívneho 
návrhu, pretože jeho obsah je nevyvážený a porušuje základné práva. 
EHSV zastáva názor, že: 
 

− spôsob, akým tento návrh pristupuje k ludským právam, hlavne k právu na súkromie, je nevhodný 
a v niektorých aspektoch si môže odporovat, 
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− vzniká tu riziko narušenia dôvery užívatelov elektronických komunikacných služieb a tým sa zníži 

ich ochota používat informacné komunikacné technológie, co môže spomalit rozvoj informacnej 
spolocnosti v dlhodobom casovom horizonte a tým aj ohrozit Lisabonskú stratégiu, 
 

− je potrebné podstatne prepracovat tento návrh smernice, pretože nerešpektuje v plnom rozsahu 
základné práva, ani pravidlá prístupu, používania a výmeny údajov. 

 
− Kontaktná osoba: pán Raffaele Del Fiore 
 (Tel. : +32 (0)2 546 97 94 – e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

5. DANOVÁ HARMONIZÁCIA 
 

•  Spotrebná dan z alkoholu 
−  Spravodajca: pán WILKINSON (Zamestnávatelia – UK) 
 
−  Ref.: KOM(2004) 223, konecná verzia – CESE 34/2006 
 
−  Hlavné body: 
 

Súcasný systém pravidelne spôsobuje problémy s umiestnovaním urcitých výrobkov do schválených 
štruktúr. 
 
Neexistuje žiaden presvedcivý dôkaz toho, že vysoké sadzby spotrebnej dane zredukujú 
v dlhodobom horizonte problémy spojené s nadmerným užívaním alkoholu. V dôsledku toho je 
pre riešenie týchto problémov a zlepšenie zdravia verejnosti nevyhnutné zaviest iné 
opatrenia, založené hlavne na vzdelávaní a prevencii. 
 
Odporúca sa, aby Komisia zvážila rozdelenie alkoholických nápojov do dvoch základných 
kategórií, ako aj implementáciu štandardného základu pre všetky alkoholické nápoje 
rozclenené do týchto dvoch kategórií, v ktorých je dan na alkoholické nápoje vypocítaná 
podla druhu, spôsobu ich výroby, vplyvu na zdravie cloveka a obsahu alkoholu vo 
výrobkoch. Na druhej strane vínom a inými kvasenými nápojmi (pivo, jablcný mušt 
a hruškový mušt) sa treba zaoberat osobitne. 
 

− Kontaktná osoba: pani Imola BEDO 
 (Tel. :+32 (0)2 546 83 62 – e-mail : imola.bedo@esc.eu.int) 
 

_____________ 
 


