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Na plenárnom zhromaždení sa v súvislosti so schválením stanoviska o Podpore rozvoja vidieka  
EAFRD (Európskym fondom pre rozvoj vidieka) zúcastnila pani Mariann Fischer Boel, clenka 
Európskej komisie. 
 

1. LISABONSKÁ STRATÉGIA – PODNIKANIE 
 
•  Viacrocný program pre malé a stredné podniky 
 
– Spravodajca: pán Pezzini (Zamestnávatelia – IT) 

– Odkazy : KOM(2004) 781 v konecnom znení – 2004/0272 COD – CESE 245/2005  

– Hlavné body: 

EHSV sa domnieva, že je vhodné, aby generálne riaditelstvo pre podnikanie co najskôr zacalo rad 
rokovaní v clenských štátoch so zástupcami organizácií malých a stredných podnikov zo všetkých 
clenských štátov, s cielom prediskutovat osvedcené praktiky a zamerat sa na konkrétne tažkosti 
nových clenských štátov. To by umožnilo zdôraznit tie problémy, ktoré je potrebné riešit v novom 
rámcovom programe. 
 
EHSV sa domnieva, že štvrtá európska konferencia o mikropodnikoch, malých a stredných podnikoch 
by sa mohla konat v priebehu roka 2006. 
 
EHSV sa zameriava na dosiahnutie vysokokvalitných a praktických politík rozvoja. Je potrebné 
zintenzívnit diskusiu medzi tými a s tými, ktorých životy sú priamo ovplyvnené otázkami podnikania 
(zamestnávatelia a pracujúci), ako aj uznat fakt, že problémy mikropodnikov a malých podnikov sú 
odlišné od problémov velkých podnikov, alebo ak v prípadoch, kde tomu tak nie je, že majú odlišné 
charakteristiky. Vyzýva preto Komisiu, aby podala EHSV a Európskemu parlamentu o tejto 
problematike správu.  
 
-  Kontakt : pán João Pereira dos Santos 
         (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 
•  Družstvá 

 
– Spravodajca : M. HOFFELT (Rôzne záujmy – BE) 

– Odkazy: KOM(2004) 18 v konecnom znení – CESE 243/2005  

– Hlavné body: 

EHSV podporuje najmä prioritu pridelovanú podpore družstevného podnikania. 
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EHSV vyjadruje svoju podporu hlavnej myšlienke oznámenia Komisie, zároven však je toho názoru, 
že niektoré kroky mali byt definované konkrétnejšie a mali byt založené na vopred stanovenom 
casovom harmonograme. EHSV preto odporúca zaviest, podla možnosti co najskôr proces 
monitorovania vzhladom na navrhované kroky, a nie cakat na publikovanie zhodnotenia týchto 
krokov po roku 2008, ako to navrhuje Komisia. 
  
–  Kontakt : pani Aleksandra Klenke 
 (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

 
2. LISABONSKÁ STRATÉGIA - ÚLOHA EIB 
 
•  Úloha EIB v partnerstvách medzi verejným a súkromným sektorom  (PPP) 

 
- Spravodajca: pán Levaux (Zamestnávatelia – FR) 

- Odkazy: Stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 255/2005 

- Hlavné body: 

 
Toto stanovisko hodne cerpá z podkladového dokumentu pripraveného pre EHSV Európskou 
investicnou bankou v júli 2004. Tento dokument pripravila pre EHSV študijná skupina a možno si ho 
vyžiadat e-mailom zo sekretariátu EHSV: eco@esc.eu.int). 
 
PPP (public-private partnerships = verejno-súkromné partnerstvá) ponúkajú príležitost využit úcinné 
stránky súkromného sektora a zaviest vhodné mechanizmy zdielania rizík medzi verejným a 
súkromným sektorom. 
 
EIB požaduje, aby všetky projekty PPP, ktoré podporuje, boli financne silné, hospodársky a technicky 
uskutocnitelné, aby splnali environmentálne požiadavky banky a aby bola na ne vypisovaná 
konkurencná verejná sútaž v súlade s predpismi pre obstarávanie v EÚ. EIB sa snaží zapojit do 
projektov podla možnosti už v ich v ranom štádiu. 
 
Celková skúsenost EIB je taká, že výsledky projektov, ktoré financovala, boli dobré. EIB vniesla do 
projektov, ktoré financovala, znacnú pridanú hodnotu (prínos).  
  
- Kontakt: pán Gilbert Marchlewitz 
                     (Tel.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
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•  Úverové inštitúcie 
 
– Spravodajca: pán Ravoet (Zamestnávatelia – BE) 

– Odkazy: KOM(2004) 486 v konecnom znení – 2004/0155 + 0159 COD – CESE – CESE;

 244/2005  

–     Hlavné body: 

Kvalita návrhu legislatívy odráža bezprecedentnú úroven konzultácií, vrátane participácie  v štúdiách 
dopadu Bazilejského výboru, ktoré vykonala Komisia pocas procesu konvertovania Bazilejských 
predpisov do legislatívy EÚ. EHSV tento vývoj schvaluje a vyzýva spolutvorcov legislatívy, aby 
pokracovali v zaclenovaní názorov úcastníkov trhu do legislatívneho procesu EÚ. 
  
Výbor je toho názoru, že teraz by sa mal klást dôraz na odsúhlasenie pružnej smernice, ktorá by bola 
konzistentná s Bazilejským rámcom a podporovala by konvergentné uplatnenie v celej EÚ. 
 
Je dôležité, aby  smernica bola odsúhlasená pomerne rýchle. Oneskorené zavedenie by postavilo 
európske bankovníctvo do konkurencnej nevýhody na svetovom trhu. To by nebolo v záujme 
európskych platcov a dlžníkov.  
   
Výbor je toho názoru, že dátumy implementácie smernice by mali byt u štandardného prístupu skôr 1. 
január 2007 než 31. december 2006, a skôr 1. január 2008, než 31. december 2007 pre pokrocilé 
prístupy. Požiadavka zavedenia smernice k 31. decembru by vyústila do požiadaviek vykazovania 
obtiažnych správ. 
 
–    Kontakt: pani Aleksandra Klenke 
         (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

3.  KOHÉZNA POLITIKA 
 

•  Nové clenské štáty a všeobecné smernice hospodárskej politiky 
 
- Spravodajca: M. KOLUMIES (Zamestnávatelia – FI) 

- Odkazy: Stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 256/2005  

- Hlavné body: 
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Hospodárska konvergencia nových clenských štátov a EÚ-15 vykázala pomerne dobrý pokrok a tento 
trend pokracuje, hoci budúcnost je neistá. Podla najpravdepodobnejšieho scenára sa relatívna výhoda 
nových clenských štátov voci EÚ-15 pokial ide o mzdy a ceny zmenší, ale to potrvá istý cas kvôli 
nízkej úrovni pri štarte.  
 
Všetky clenské štáty musia pokracovat v práci na dokoncení vnútorného trhu, efektívnejšom 
zavádzaní Lisabonských reforiem a zlepšení hospodárskeho riadenia. Bez týchto reforiem existuje 
riziko úpadku hospodárskeho rastu a prosperity v EÚ. 
  
-  Kontakt: pán Gilbert Marchlewitz 
                    (Tel.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 

4.  POLITIKA ROZVOJA VIDIEKA 
 
• Rozvoj vidieka/EAFRD 
 
– Spravodajca: pán Bros (Rôzne záujmy – FR) 

– Odkazy: KOM(2004) 490 v konecnom znení – 2004/0161 (COD) – CESE 251/2005  

– Hlavné body: 

Legislatívny návrh Komisie týkajúci sa podpory rozvoja vidieka sa do znacnej miery zhoduje so 
závermi Salzburskej konferencie.  Výbor venoval tejto problematike vela pozornosti a rád by 
podakoval Komisii za úroven dialógu, ktorý si zachovala so svojimi clenmi. V tejto súvislosti si 
EHSV praje zdôraznit, že:  
 
• EAFRD nemôže sám od seba poskytnút riešenie všetkých problémov rozvoja vidieka. 
 
• Mala by sa lepšie preskúmat náväznost na Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky 
sociálny fond. 
 
• Pre zaistenie hospodárskej a sociálnej trvalej udržatelnosti vidieckych oblastí je nevyhnutné vziat 
do úvahy prínos dvoch pilierov CAP (spolocnej polnohospodárskej politiky) k udržaniu a vytváraniu 
zamestnanosti vo všetkých regiónoch EÚ, najmä prostredníctvom rozvoja konkurencných 
polnohospodárskych alebo nepolnohospodárskych aktivít založených na inovácii.  
 
Práve z tohto dôvodu Výbor žiada Komisiu a Radu, aby zahrnula smernice CAP do strednodobého 
zhodnotenia Lisabonskej stratégie. 
Rozpoctová problematika zostáva v centre nastolených otázok. Výbor sa domnieva, že návrhy 
rozpoctu zo strany Komisie sú skromné a stabilné (1,24% Hrubého národného dôchodku). Práve toto 
viedlo Výbor k tomu, aby zaujal kritický pohlad na úplnú integráciu projektu NATURA 2000 do 
EAFRD, pretože by to znamenalo takmer jednu polovicu rozpoctovej obálky EAFRD. Zároven dost 
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prekvapuje strojnásobenie rozpoctovej obálky pre prístup LEADER, vzhladom k vývoju národných 
príspevkov. Výbor poukazuje aj na to, že financný návrh Komisie reprezentuje minimálnu bázu pre 
diskusiu, bez ktorej by budúca politika rozvoja vidieka nemohla tvorit úcinnú súcast stratégie trvalo 
udržatelného rozvoja alebo Lisabonskej stratégie. Výbor by tiež rád navrhol niekolko zmien ohladom 
hlavných smerov politiky vychádzajúcej zo salzburskej konferencie, akými je napríklad udržanie 
spojenia medzi 1. a 2. pilierom CAP, princíp subsidiarity v opatreniach plánovania a väcšie 
zjednodušenie postupov pre financného beneficienta. Nakoniec Výbor dúfa, že bude tesne zapojený 
do rozhodovacieho procesu v budúcnosti a pocas implementácie tejto politiky, aby mohol podat svoje 
stanovisko k strategickému plánu Spolocenstva a zaistit, že s organizovanou obcianskou 
spolocnost ou sa bude riadne konzultovat o postupoch programov  rozvoja vidieka. 
 
–   Kontakt: pani Eleonora di Nicolantonio 
         (Tel: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonoradinicolantonio@esc.eu.int) 
  

  
5.  SOCIÁLNA POLITIKA A MLÁDEŽ 

 

•  Európsky sociálny fond 
 
– Spravodajca: pani Engelen-Kefer (Zamestnanci – DE) 

– Odkazy: KOM(2004) 493 v konecnom znení – 2004/0165 COD – CESE 250/2005  

– Hlavné body: 

EHSV podporuje návrh Európskej komisie na koncentrovanie financovania  v regiónoch s najslabšími 
ekonomikami, z coho budú mat úžitok najmä nové clenské štáty; navrhovaný nárast rozpoctu sa zdá 
vhodný pokial vezmeme do úvahy, že o tieto zdroje sa teraz bude musiet delit 25 štátov. 
 
EHSV sa domnieva, že znovu definované ciele sú vhodné. Reštrukturalizácia cielov by mala byt  
užitocná, ak budú programové aktivity podobne integrované a pre opatrenia zamestnaneckej politiky 
ESF by mali byt stanovené regionálne priority, v závislosti od štruktúry nezamestnanosti.  
 
Prioritou by malo byt integrovanie znevýhodnených skupín s použitím opatrení na podporu sociálnej 
pomoci, odbornej prípravy a organizácie práce a ESF by mal podporovat opatrenia na pomoc reformy 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy, najmä z hladiska potrieb spolocnosti založenej na 
poznatkoch a zlepšenia ich významnosti na trhu práce. EHSV víta zámer Komisie plne integrovat 
iniciatívu Spolocenstva EQUAL do ESF. 
 
EHSV pochybuje o užitocnosti každorocných správ o implementácii, tak v národnom strategickom 
referencnom rámci, ako aj v každom operacnom programe, a odporúca namiesto toho, aby národné 
akcné plány o implementácii hlavných smerov zamestnanosti v EÚ boli napojené na požiadavky 
programovania pre opatrenia ESF na zjednodušenie programovania. 
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EHSV si s  potešením všíma, že štrukturálna pomoc sa bude aj nadalej zakladat na princípoch 
koncentrácie, plánovania programov, doplnkovosti a partnerstva, ale bol by rád, keby sa väcší dôraz 
kládol na zvláštnu úlohu sociálnych partnerov v opatreniach pre zamestnanost ESF, a na potrebu ich 
zapojenia tak na centrálnej, ako i regionálnych úrovniach. 
 
Výbor s potešením konštatuje, že aj mimovládnym organizáciám sa umožnuje prístup k financnej 
podpore a že clenské štáty a riadiace orgány pre každý operacný program by mali v prípade potreby 
konzultovat s mimovládnymi organizáciami plánovanie, implementáciu a monitorovanie pomoci z 
ESF. 
 
–  Kontakt:   pán Torben Bach Nielsen 
       (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 

 
•  Program Mládež v akcii 2007-2013 

 
- Spravodajca: pán Rodriguez Garcia Caro (Zamestnávatelia - ES) 

- Odkazy: KOM(2004) 471 v konecnom znení – 2004/0152 COD – CESE 253/2005  

- Hlavné body: 

 
Výbor  konštatuje, že  text návrhu obsahuje aj odporúcania vyjadrené v jeho stanovisku z vlastnej 
iniciatívy k Bielej knihe: politike mládeže. Výbor, ako integrálna súcast európskej obcianskej 
spolocnosti, pôsobí ako komunikacný kanál medzi obcianskou spolocnostou a európskymi 
inštitúciami, pricom prenáša svoje skúsenosti a poznatky na všetky akcie, z ktorých majú úžitok 
obcania EÚ.  
 
Výbor si praje zdôraznit jedno z odporúcaní prednesených v návrhu vychádzajúceho z predbežného 
hodnotenia programu YOUTH. Konkrétne Výbor silne súhlasí s tým, že nový program zameraný na 
všetky programy v oblasti mládeže by sa mal zameriavat najmä na mladých ludí, ktorí majú menej 
príležitostí v najširšom zmysle slova. V tomto kontexte je rovnako dôležité dbat na to, aby boli 
prostriedky rovnako rozdelované medzi mladé ženy a mladých ludí.  
 
Vekový rozsah úcastníkov, ktorých dolný vekový limit bol znížený na 13 rokov a horný vekový limit 
zvýšený na 30 rokov, je spomenutia hodný úspech, ktorý sa zhoduje s predošlými odporúcaniami 
tohto Výboru. Znamená to otvorenie programu velkej casti populácie,  so 75 miliónmi potenciálnych 
úcastníkov. Výbor si myslí, že by mala byt zostavená štúdia, ktorá dá jasnejší obraz o tejto vekovej 
skupine (bezprecedentnej v histórii nielen pokial ide o rôznorodost, ale aj vo svojej jednote) a tým by 
sa podporil mládežnícky program v Európskej únii, najmä ak si EÚ praje sledovat odporúcania 
skupiny na vysokej úrovni o „budúcej sociálnej politike“, ktorá usiluje o zmenu generacnej zmluvy.   
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Výbor však znovu opakuje svoj návrh rozšírit dolnú vekovú hranicu pre výmenu iniciatív na 11 
rokov: hoci túto vekovú skupinu možno považovat za pre-adolescentnú, niet pochýb, že ucenie a 
prenos hodnôt sú absorbované špecifickými spôsobmi, ked sa uskutocnujú v skoršom veku. Táto 
participácia by sa mala vždy uskutocnovat ako súcast riadne organizovanej schémy a nikdy nie na 
individuálnej báze. 
 
Výbor víta novú iniciatívu, s ktorou zacali vedúci predstavitelia štátu a vlády Francúzska, Nemecka, 
Španielska a Švédska podpísaním Paktu pre Európsku mládež ako súcasti Lisabonskej stratégie za 
úcelom rozvinutia nových spôsobov zapojenia mladých ludí do politiky. 
 
-  Kontakt: pani Stefania Barbesta 
               (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

6. EURÓPSKY SOCIÁLNY MODEL – PRÍKLAD PRE SVET 
 

• Sociálna dimenzia globalizácie – prispenie politiky EU k rozšíreniu výhod 
pre všetkých 

 
–            Spravodajcovia: pán Etty (Zamestnanci – NL), pani Hornung-Draus (Zamestnávatelia– DE) 

– Odkazy: KOM(2004) 383 v konecnom znení – CESE 252/2005  

– Hlavné body: 

 

EHSV podciarkuje dôležitost prístupu ku globalizácii založeného na hodnotách z hladiska takých 
pojmov, ktoré tvoria podstatu sociálnej trhovej ekonomiky. Také aspekty sú zodpovednost 
jednotlivca, rešpekt pred právnou normou, rešpekt pred jednotlivcom a majetkom, transparentnost, 
integrita, ludská dôstojnost, rovnost a sloboda, základné odborárske a robotnícke práva, zdravé 
priemyselné vztahy a vysoká úroven sociálnej ochrany. O tieto zásady sa opierajú hlavné prvky 
prístupu EÚ ku globalizácii:  
 
• solídne inštitucionálne štruktúry,  
• úcinné služby pre verejnost a služby všeobecného záujmu, 
• silný sociálny a obciansky dialóg, 
• investovanie do ludského kapitálu a 
• kvalita zamestnanosti.  
 
EHSV sa môže aktívne angažovat a sledovat politiku, ktorá dokáže presvedcit vlády o nevyhnutnosti 
týchto prvkov. Ak ale chce EÚ hrat túto úlohu efektívne, potom Komisia ako aj clenské štáty sa budú 
musiet starostlivo pozriet na svoju vlastnú politickú koherenciu v príslušných oblastiach.  
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Výbor si so záujmom všíma zámer Komisie zriadit nový spolocný mechanizmus v bilaterálnych 
dohodách na prediskutovanie a monitorovanie relevantných aspektov pre sociálny rozmer 
globalizácie. Takéto nástroje môžu efektívne demonštrovat zodpovednú úlohu slobodných a 
nezávislých sociálnych partnerov, ako aj iných príslušných organizácií obcianskej spolocnosti.  
 
EHSV sa domnieva, že úspech Lisabonskej stratégie je klúcom k úspechu špecifického prínosu 
politiky EÚ k sociálnemu rozmeru globalizácie.  
 
-  Kontakt: pani Beatriz Porres de Mateo 
           (Tel: 00 32 2 546 91 31 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 
 

7.  DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA 
  

•  Financná pomoc/TEN - T.E. 
 
– Spravodajca: pán Ranocchiari (Zamestnávatelia – IT) 

– Odkazy: KOM(2004) 475 v konecnom znení – 2004/0154 COD – CESE 257/2005 

– Hlavné body: 

EHSV víta tento návrh, ktorý v podstate obsahuje odporúcania, ktoré Výbor sústavne opakoval vo 
svojich predchádzajúcich stanoviskách. EHSV žiada o prísnu a rigoróznu politiku voci clenským 
štátom (vrátane sankcií, až po vymáhanie prostriedkov) kvôli zaisteniu plnenia záväzkov. Výbor sa 
však aj napriek tomu obáva, že napriek navrhovaným zvýšeniam nebudú dostupné prostriedky vždy 
postacovat na stimulovanie investícií a na preukázanie toho, že prevzaté záväzky boli nezvratné. Z 
toho dôvodu sa domnieva, že návrh, ktorý predložil v jednom zo svojich predošlých stanovísk o 
vytvorení európskeho fondu pre infraštruktúru v doprave, zostáva hodný zváženia. Mal by byt 
financovaný rozumnými odvodmi z európskej spotreby paliva v E-25, bez toho, aby vzniklo 
sprievodné zvýšenie spotrebnej dane. Druhou možnostou by bolo obmedzit tento návrh na tie clenské 
štáty, ktoré sú zapojené do projektov TEN-T. EHSV navrhuje aj to, aby sa co možno najskôr 
uskutocnilo zavedenie nového nariadenia kvôli tomu, aby sa mohli práce ihned zacat. Výbor víta 
návrh Komisie, že pri definovaní uplatnovania predpisov, ktorými sa bude riadit pridelovanie 
pomoci, prijme skôr komitológiu, než procesy spolurozhodovania. Ale ešte bude potrebné objasnit 
úlohy výkonnej agentúry pre trans-európsku dopravnú siet. 
  
–  Kontakt: pán Luís Lobo 
              (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 

 
•     Financná pomoc/Marco Polo II 
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– Spravodajca: pán Levaux (Zamestnávatelia – FR) 

– Odkazy: KOM(2004) 478 v konecnom znení – 2004/0157 COD – CESE 247/2005  

– Kontakt: pán Luís Lobo 

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

• Licencia riadiaceho letovej prevádzky 
  
– Spravodajca: pán McDonogh (Zamestnávatelia – IE) 

– Odkazy: KOM(2004) 473 v konecnom znení – 2004/0146 COD – CESE 246/2005 

– Kontakt: pán Luís Lobo 

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

 
8. POLNOHOSPODÁRSTVO A RYBOLOV 
 

•   Pozmenovacie návrhy TSE 
 
– Spravodajca: pán Chiriaco (Zamestnanci – IT) 

– Odkazy: KOM(2004) 775 v konecnom znení – 2004/0270 COD – CESE 249/2005  

– Kontakt: pani Annika Korzinek  

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

 

•      Systém kvót pre zemiakový škrob 
 
– Spravodajca: pán Konstantinidis (Rôzne záujmy – CY) 

– Odkazy: KOM(2004) 772 v konecnom znení – 2004/0269 CNS – CESE 248/2005   

– Kontakt: pani Eleonora di Nicolantonio 

         (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonoradinicolantonio@esc.eu.int) 
 

____________ 


