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Na plenárnom zasadnutí sa zúčastnil pán Engelbert LÜTKE DALRUP, štátny tajomník spolkového 
ministerstva dopravy, výstavby a mestského rozvoja, ktorý sa vo svojom príhovore vyjadril v mene 
nemeckého predsedníctva Rady EÚ k prijatiu prieskumných stanovísk. 
 
1. POLITIKA ZAMESTNANOSTI 

 

• Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov 
− Spravodajkyňa: pani NEILL (Iné záujmy – UK) 
 
–  Ref.: KOM(2006) 815, konečné znenie – 2006/0271 CNS – CESE 608/2007 
 
− Hlavné body: 
 

Na základe znenia článku 128 ods. 2 Zmluvy o ES musia byť súčasné usmernenia pre politiky 
zamestnanosti po konzultácii s Európskym parlamentom, Výborom regiónov a EHSV potvrdené 
rozhodnutím Rady, aby mohli byť uplatnené aj v roku 2007. 
 
EHSV: 
 
• podporuje návrh, aby usmernenia zamestnanosti na roky 2005 – 2007 boli zachované aj 

v roku 2007 berúc do úvahy zdôraznené oblasti záujmu a odporúčania, 
• dôrazne odporúča, aby bol časový harmonogram a proces, ktorý má byť schválený, 

rozsiahle a včas doručený celému radu zainteresovaných strán s cieľom maximalizovať 
prínos tohto procesu, stavať na dobrej vôli, zabezpečiť maximálnu účasť zainteresovaných 
strán a poskytnúť dostatočný čas na reakciu počas vývojového štádia na úrovni EÚ ako aj 
na vnútroštátnej úrovni, 

• odporúča, aby sa v nových usmerneniach pre politiky zamestnanosti kládol väčší dôraz na 
začlenenie ľudí so špeciálnymi potrebami stanovením špecifických cieľov a bral väčší 
ohľad na potreby sociálnej politiky, zdôrazňuje, že je veľmi dôležité, aby boli sociálni 
partneri a občianska spoločnosť čo najskôr zapojení do procesu tvorby usmernení, ktoré 
vypracováva Komisia, ako aj do konzultácií o konečnom dokumente, 

• žiada o ambicióznejšie a hmatateľnejšie ciele, ktoré by boli porovnávané v nových 
usmerneniach na úrovni EÚ a členských štátov, ako aj viac výkonných právomocí pre 
Komisiu, 

• odporúča, aby boli vo všetkých členských štátoch sprístupnené systémy informačných 
a komunikačných technológií s cieľom zabezpečiť lepšie zhromažďovanie údajov a uľahčiť 
ich monitorovanie a hodnotenie členskými štátmi aj Komisiou, 

• naďalej odporúča, aby národné reformné programy nutne obsahovali konkrétnejšie 
podklady týkajúce sa stanovených cieľov, časových rámcov, nákladov a rozpočtového 
zabezpečenia. 
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− 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 92 33 – e-mail : anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 
2. TRH SLUŽIEB 

 

• Poštové služby – dokončenie vnútorného trhu 
–   Spravodajca: pán HENCKS (Zamestnanci – LU) 
  
–   Ref.: KOM(2006) 594, konečné znenie – 2006/0196 COD – CESE 614/2007 
 
 –   Hlavné body: 

 
Poštové služby majú veľký sociálno-ekonomický význam pre hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť ako aj pre uplatňovanie Lisabonskej stratégie. Priamo prispievajú k vytváraniu 
spoločenských vzťahov a zachovaniu základných práv každého jednotlivca, k vzájomnému 
prepojeniu a solidarite národov a území, ku konkurencieschopnosti európskej ekonomiky 
a napokon aj k trvalo udržateľnému rozvoju. 
 
Hlavný problém priebehu záverečnej etapy otvorenia poštového trhu od 1. januára 2009 spočíva 
v tom, aký postup zvoliť, aby si oblasť poštových služieb zachovala svoju výkonnosť 
a konkurencieschopnosť a aby aj naďalej ponúkala občanom a podnikom v Európe kvalitné 
univerzálne služby za dostupné ceny, v záujme konkurencieschopnosti ekonomiky a potrieb 
občanov, bez ohľadu na ich zemepisnú polohu alebo finančnú situáciu, v záujme zamestnanosti 
a trvalo udržateľného rozvoja. 
 
EHSV zastáva názor, že argumenty, ktoré Komisia uviedla na podporu svojho návrhu neumožňujú 
zabezpečiť trvalé financovanie univerzálnych služieb s náležitou bezpečnosťou vo všetkých 
členských štátoch, a najmä nie v tých, ktoré musia čeliť ťažkej zemepisnej a demografickej 
situácii, a tak dnes nie je možné zrušiť financovanie prostredníctvom vyhradenej oblasti, ktorého 
efektívnosť a antidiskriminačný charakter sa v mnohých európskych štátoch osvedčili. 
 
Vzhľadom na nejasnosti a riziká, ktoré sú spojené s úplným otvorením poštového trhu, sa dátum 
otvorenia 1. januára 2009 zdá byť nereálny, navyše súčasní prevádzkovatelia poštových služieb 
v členských krajinách, ktoré vstúpili do Únie len od roku 2004 by sa novej situácii nestihli 
prispôsobiť. 
 
EHSV žiada, aby sa predĺžila platnosť súčasnej smernice, aby sa prípadná úplná liberalizácia 
poštových služieb naplánovala na 1. januára 2012, ak dovtedy všetky zainteresované strany 
v úzkej spolupráci nájdu reálne možnosti financovania, ktorými sa vyrieši problém vyhradenej 
oblasti a aby sa do univerzálnych služieb zahrnuli aj špecifické poštové zásielky, ktorých 
odosielateľmi alebo adresátmi sú nevidiace alebo zrakovo postihnuté osoby a organizácie 
združujúce a zastupujúce tieto osoby. 
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– Kontakt: pani Agota Bazsik 

                     (tel.: 00 32 2 546 86 58 –  e-mail: agota.bazsik@eesc.europa.eu) 
 
3. HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ 

 

• Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2005 
– Spravodajca: pán GARAI (Iné záujmy – HU) 
 
– Ref.: KOM(2006) 761, konečné znenie – CESE 602/2007 
 
– Hlavné body: 

 
Politika a právo hospodárskej súťaže sú nástrojom, pomocou ktorého vlády stanovujú spravodlivé 
trhové postupy a zabezpečujú ich dodržiavanie prostredníctvom hmotných a procesných pravidiel 
správneho práva. 
 
Narušovanie hospodárskej súťaže sa dotýka rovnako zamestnancov, spotrebiteľov a podnikov ako 
aj hospodárstva všeobecne. 
 
EHSV sa nazdáva, že „hospodárska súťaž“ by sa mala posudzovať v oveľa širšom zmysle slova, 
keďže dlhodobé záujmy, najmä pokiaľ ide o spotrebiteľov a zamestnancov malých a stredných 
podnikov, sa môžu do veľkej miery odlišovať od okamžitých záujmov prevládajúcej 
„dokonalej“ hospodárskej súťaže. Zo správy za rok 2005 jednoznačne vyplýva, že GR pre 
hospodársku súťaž si jasne uvedomuje všetky dôležité aspekty hospodárskej súťaže v rámci EÚ aj 
mimo nej, ako aj úlohy, ktoré treba splniť na nastolenie právnej istoty v tejto oblasti, a to tým 
väčšmi, že vnútroštátne orgány a súdy na ochranu hospodárskej súťaže môžu takisto uplatňovať 
hmotné precedenčné právo EÚ. 

   
– Kontakt: pani Magdaléna Belarova-Carabin 
        (tel.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu) 
 

4. PRIEMYSELNÁ POLITIKA 
 

• Vývoj hodnotového a dodávateľského reťazca 
– Spravodajca: pán VAN IERSEL (Zamestnávatelia – NL) 
–  Pomocný spravodajca: pán GIBELLIERI (Zamestnanci – IT) 

 
–  Ref.: stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 599/2007 
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–  Hlavné body: 
 

EHSV požaduje, aby rozhodovacie orgány – spolu s interaktívnymi postupmi EÚ a členských 
štátov – venovali osobitnú pozornosť koncepcii hodnotového a dodávateľského reťazca alebo skôr 
koncepcii interakcie priemyselných a podnikateľských subjektov prepojených v sieti. 
 
Existujú podstatné rozdiely v tom, aký vplyv má táto situácia na podniky, čo závisí od ich veľkosti, 
ich pozície v dodávateľských reťazcoch/sieťach a odvetvia, v ktorom pôsobia. Pomerne malí 
a stredne veľkí dodávatelia zapojení do začiatočnej fázy alebo fáz nadväzujúcich na začiatok musia 
často prekonávať prekážky. V tomto dokumente sa budú tieto podniky uvádzať ako IIC (initial and 
intermediate companies – pojem vytvorený špecificky pre potreby tohto stanoviska), pretože sa 
nedefinujú na základe merateľných údajov o podniku (obrat, zamestnanosť), ale skôr na základe ich 
pozície v rámci hodnotového a dodávateľského reťazca. 
 
Najinovatívnejšie a najkreatívnejšie z týchto podnikov majú rozhodujúci význam pre hospodárstvo 
prepojené do siete. Význam tohto vývoja je taký veľký, že jeho dôsledky sa výrazne prejavujú 
nielen na mikroekonomickej, ale aj na makroekonomickej úrovni. EHSV považuje za potrebné 
zlepšiť prostredie, v ktorom IIC pôsobia. Toto stanovisko identifikuje hlavné výzvy a predkladá 
množstvo politických návrhov, ako napríklad: 
 
• zmena postojov voči IIC 
• zlepšenie spolupráce a vzájomnej dôvery medzi týmito podnikmi 
• zlepšenie prístupu k finančným zdrojom 
• zníženie účinkov tzv. pevného začlenenia (lock in) alebo vylúčenia (lock out) 
• presadzovanie práv duševného vlastníctva 
• boj proti narušeniu hospodárskej súťaže dôslednejším, efektívnejším a včasným využívaním 

nástrojov EÚ na ochranu trhu s cieľom vyhnúť sa neprimeraným dovozom 
• podpora podnikania a podnikateľských zručností 
• prilákanie mladých kvalifikovaných ľudí – najmä inžinierskeho zamerania – do IIC 
• realizácia priemyselnej politiky EÚ nového štýlu, vrátane jej odvetvového prístupu 
• optimálne využívanie 7. rámcového programu (RP7) 
• presadzovanie zodpovedajúcej legislatívy a odbúravanie byrokracie. 
 
Je potrebné vyvinúť viac úsilia s cieľom zvýšiť povedomie o úlohe, ktorú zohrávajú v oblasti 
priemyselných zmien a globalizačných procesov. Ak sa majú zrealizovať návrhy uvedené vyššie 
samotné spoločnosti musia splniť určité predpoklady, iné predpoklady musia splniť tvorcovia 
politík a ďalšie predpoklady obe tieto skupiny spoločne. V každom prípade sa tieto opatrenia musia 
vykonať v úzkej spolupráci všetkých relevantných zainteresovaných strán, vrátane výborov pre 
rozvoj odvetvového dialógu. 

 
− Kontakt pán José Miguel Cólera Rodríguez 
                     (tel.: 00 32 2 546 9629 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@eesc.europa.eu) 
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5. DOPRAVA A INFRAŠTRUKTÚRA 
 

• Doprava v mestách a mestských aglomeráciách 
–   Spravodajca: pán RIBBE (Iné záujmy – DE) 
  

 –   Ref.: prieskumné stanovisko – CESE 615/2007 
 
–   Hlavné body: 
 

EHSV sleduje s veľkými obavami výrazný pokles podielu verejnej osobnej dopravy na výrazne 
rastúcom celkovom objeme dopravy v mestách, ktorý rýchlo prebieha nielen v EÚ 15, ale aj – 
a predovšetkým – v nových členských štátoch. 
 
Čoraz väčší objem dopravných tokov, predovšetkým automobilovej dopravy, v mestách spôsobuje 
množstvo problémov, ktoré sa vo väčšine prípadov neriešia, a preto je potrebný koordinovaný 
postup Komisie, členských štátov, miest a obcí, ktorý by dokázal tento trend zvrátiť. 
 
EHSV považuje za nevyhnutné zlepšiť kvalitu života a ochranu životného prostredia v mestách, 
splniť cieľ ochrany klímy a energetickej efektívnosti, pričom prvou prioritou akejkoľvek politiky 
urbanistického plánovania a dopravy by podľa názoru EHSV mala byť snaha 
„nevyvolávať“ potrebu dopravy a druhou prioritou by mala byť realizácia mobility podľa 
možnosti ekologickými dopravnými prostriedkami, to znamená verejnou osobnou dopravou, 
cyklistickou alebo pešou dopravou. 
 
V mestách sa musí udržať kvalita života, nemožno vytvárať mestá „prispôsobujúce sa“ autám. Éra 
súčasnej podpory všetkých druhov dopravy sa musí skončiť, pretože na takýto postup chýbajú 
financie i plochy. 
 
Urbanistické plánovanie a plánovanie územného rozvoja miestnych samospráv musí v budúcnosti 
zabrániť ďalšiemu rozptylu sídelnej štruktúry a funkčnému rozdeleniu mestských častí, aby sa 
podľa možnosti zabránilo vzniku dopravy. 
 
EHSV považuje rozširovanie ponuky verejnej dopravy z ekologických a zdravotných dôvodov, 
ako aj na zabezpečenie základnej ponuky mobility a z dôvodov poskytovania služieb všetkým 
skupinám obyvateľstva, predovšetkým však postihnutým osobám, za dôležitú oblasť pôsobnosti 
Komisie, Parlamentu, vlád jednotlivých členských štátov ako aj miest a obcí. 
 
EHSV odporúča Komisii, Rade, ale predovšetkým aj Výboru regiónov, aby preskúmali, ktoré 
priaznivé faktory umožnili v niektorých mestách pozitívny rozvoj v oblasti ekologickej mestskej 
dopravy, resp. prečo v mnohých iných mestách pretrváva účinok negatívnych vývojových 
trendov. 
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–    Kontakt: pán Sven Dammann 
                           (tel.: 00 32 2 546 93 66 – e-mail: sven.dammann@eesc.europa.eu) 

 

• Podpora cezhraničnej cyklistickej dopravy 
–   Hlavný spravodajca: pán SIMONS (Zamestnávatelia – NL) 
  

 –   Ref.: prieskumné stanovisko – CESE 616/2007 
 

–   Kontakt: pán Sven Dammann 
                (tel.: 00 32 2 546 93 66 – e-mail: sven.dammann@eesc.europa.eu) 

 

• Zelená kniha – Budúcnosť námornej politiky Únie 
–   Spravodajkyňa: pani BREDIMA SAVOPOULOU (Zamestnávatelia – EL) 
–  Pomocný spravodajcovia: pán CHAGAS (Zamestnanci – PT) 
            pán NILSSON (Iné záujmy – SE) 
   

  –   Ref.: KOM(2006) 275, konečné znenie – CESE 609/2007 
 
  –   Hlavné body: 

 
Komisia vo svojich strategických cieľoch na obdobie 2005-2009 upozornila na „osobitnú 
potrebu obsiahlej námornej politiky zameranej na rozvoj prosperujúceho námorného 
hospodárstva podporujúcej udržateľnosť životného prostredia“. Komisia na základe oznámenia 
z 2. marca 2005 rozhodla, že zelená kniha o budúcnosti námornej politiky EÚ by mala 
predstavovať prvý krok k vytvoreniu takejto obsiahlej námornej politiky EÚ. 
 
EHSV podporuje väčšinu z návrhov (týkajúcich sa rybného hospodárstva, prístavov, lodiarstva, 
námornej dopravy, pobrežných regiónov, výroby energie na mori, výskumu a vývoja, životného 
prostredia, cestovného ruchu, modrej biotechnológie), ktoré zelená kniha obsahuje, avšak má 
k nim konkrétne pripomienky. Víta konštatovanie zelenej knihy, že lodná doprava je 
medzinárodná a vyžaduje si globálne pravidlá. Zo strany EÚ sa vyžadujú pozitívne kroky, aby sa 
napravil negatívny obraz lodnej dopravy v očiach verejnosti a neuznávanie významu lodí 
a námorníkov pre spoločnosť. 
 
Námorné zoskupenia by mali zohrávať v budúcej námornej politike EÚ ústrednú úlohu. EHSV 
sa domnieva, že EÚ by mala zadať štúdiu na ich vymedzenie a porovnanie s námornými 
zoskupeniami iných oblastí. Cieľom integrovanej námornej politiky musí byť zvýšenie investícií 
do námorného vzdelávania a odbornej prípravy na podporu poskytovania bezpečných, 
efektívnych a vysokokvalitných služieb. Okrem toho EHSV berie na vedomie, že rybári 
a námorníci boli vylúčení z pôsobnosti právnych predpisov EÚ v niekoľkých oblastiach (napr. 
smernice o hromadnom prepúšťaní, o prevode podniku, o informáciách/poradách so 
zamestnancami a o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb). Vyzýva preto Komisiu, 
aby v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi tieto vylúčenia prehodnotila. 
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EHSV berie na vedomie, že v odvetví lodnej prepravy sa spaľuje ako palivo ropa nízkej kvality, 
pretože rafinérie nemajú k dispozícii ropu vyššej kvality. Vyzýva Komisiu, aby sa venovala 
kvalite ropy s cieľom dosiahnuť prelom v problematike emisií do ovzdušia z prevádzky lodí. 
 
EHSV dôrazne presadzuje vytvorenie tzv. kvalitných pobrežných štátov, ktoré tvoria chýbajúci 
článok v reťazci kvality. . Túto koncepciu by mala EÚ predložiť v rámci Medzinárodnej 
námornej organizácie (IMO), aby sa pripravili vhodné merateľné kritériá výkonnosti pobrežných 
štátov. 

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

 

• Spoločná prístavná politika EÚ 
 –   Spravodajca: pán SIMONS (Zamestnávatelia – NL) 
      

 –   Ref.: stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 610/2007 
   
 –   Hlavné body: 

 
Napriek skutočnosti, že Európsky parlament už dvakrát zamietol návrhy Komisie týkajúce sa 
sektora prístavov, požiadavka na určité nariadenia na úrovni Spoločenstva naďalej pretrváva. 
Dôležité je teda, aby Európa definovala určité smerovanie, aby sa tak zaručil koherentnejší vývoj 
prístavných infraštruktúr. Konkurencia medzi prístavmi a finančný rámec, v ktorom fungujú, 
kapacity prístavov, potreba rýchlych opatrení umožňujúcich rozšírenie, predpisy v oblasti 
životného prostredia a vytvorenie rovnakých podmienok hospodárskej súťaže stále ostávajú 
opakujúcimi sa témami v diskusiách s prístavnými organizáciami. Prístavy sú navyše jedinými 
infraštruktúrami v sektore dopravy, na ktoré sa nevzťahuje konkrétne európske nariadenie. 
 
EÚ môže podnietiť splnenie prísnych noriem spoľahlivosti a bezpečnosti v európskych 
prístavoch poskytnutím primeranej (finančnej) podpory školiacim a vzdelávacím programom 
a presadzovaním platnej bezpečnostnej legislatívy. EÚ môže povzbudiť mladých ľudí, aby 
hľadali pracovné uplatnenie v prístavoch, podobne ako to robí v prípade vzbudenia záujmu 
mladých ľudí o more. Kvalitná odborná príprava v oblasti námorníctva pomôže zabezpečiť do 
budúcnosti dostatok kvalifikovaných lodivodov, prístavných kapitánov a iných odborných 
pracovníkov v prístavoch. 
 
V kontexte európskej politiky námorných prístavov je životne dôležitá široká diskusia o trvalo 
udržateľnom rozvoji. Prístavy sú zodpovedné za splnenie prísnych environmentálnych noriem 
a mali by byť vhodne stimulované, aby pokračovali v investíciách do tejto oblasti. Ukázalo sa 
však, že problémy vo veľkej miere spôsobuje nejednoznačnosť právnych predpisov EÚ v oblasti 
životného prostredia. Treba naďalej skúmať, či programy územného plánovania pomôžu 
dosiahnuť väčšiu právnu istotu a vytvoriť viac príležitostí pre rozvoj prístavov. 
 



- 8 - 

Greffe CESE 62/2007  (FR-EN) HA/DC/pb 

Európska politika námorných prístavov nemusí nevyhnutne znamenať prijímanie novej 
legislatívy. Vhodnou alternatívou právnych predpisov môže byť na jednej strane tzv. mäkké 
právo (soft law – nezáväzné právne predpisy) a na druhej strane individuálny prístup 
k jednotlivým prípadom. Európska politika námorných prístavov by sa celkovo mala vyhýbať 
zbytočnému zasahovaniu a zamerať sa na: a) dodržiavanie zmluvných pravidiel, tam, kde je to 
potrebné; b) zabezpečenie, že prístavy budú plniť svoju verejnú úlohu; c) podporu trhovo 
orientovaného správania; a d) vytváranie kladného obrazu tohto sektora v očiach verejnosti. 
Podľa potreby by sa mala preskúmať súčasná európska legislatíva, ktorá bráni zdravému a trvalo 
udržateľnému rozvoju námorných prístavov. 

 
– Kontakt: pani Maria José Lopez Grancha 

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

• Logistika prepravy nákladov v Európe – kľúč k udržateľnej mobilite 
 –    Spravodajca: pán BARBADILLO LÓPEZ (Zamestnávatelia – ES) 
  
– Ref.: KOM(2006) 336, konečné znenie – CESE 611/2007 
 
–   Hlavné body: 

 
Doprava je integrálnou súčasťou logistického dodávateľského reťazca. Prístup Komisie sa 
zameriava na logistiku v nákladnej doprave, ktorá by zahŕňala všetky druhy dopravy. 
Nevyhnutnou podmienkou k tomu, aby EÚ mohla udržiavať a zlepšiť svoju 
konkurencieschopnosť je efektívne odvetvie dopravy. Z tohto dôvodu je na dosiahnutie väčšej 
efektívnosti a spolupráce medzi rôznymi druhmi dopravy potrebné moderné riadenie 
komplexných dopravných tokov. 
 
Logistika zohráva dôležitú úlohu pri zabezpečovaní udržateľnej mobility. Logistika dopravy si 
vyžaduje kompetentných a dobre odborne pripravených pracovníkov a vedúcich pracovníkov, 
ktorí majú v danom povolaní vzdelanie, poznajú a dodržiavajú bezpečnostné a zdravotné 
predpisy. Z tohto dôvodu bude treba v oblasti logistiky vypracovať osnovy základného 
i vyššieho odborného vzdelania, a to za aktívnej účasti sociálnych partnerov. 
 
Odvetvie dopravy je veľkým spotrebiteľom energie z fosílnych palív, prvoradým cieľom by sa 
malo stať zníženie závislosti od týchto zdrojov a zníženie emisií CO2. Na dosiahnutie tohto cieľa 
je potrebné vypracovať špecifický výskumno-vývojový a inovatívny program pre oblasť 
dopravy. Bolo by tiež potrebné implementovať politiku diferencovaného prístupu, predovšetkým 
v daňovej oblasti, ktorá by podporovala zavádzanie a využívanie nových technológií šetrných 
k životnému prostrediu. 
 
Nové technológie, najmä Európsky satelitný navigačný systém Galileo by mal byť 
interoperabilný v rámci celej EÚ a dostupný pre malé a stredné podniky. Výskumno-vývojový 
a inovatívny program pre dopravu sa má v 7. rámcovom programe stať prioritou, keďže 
technologické inovácie by mohli tomuto odvetviu otvoriť nové perspektívy. 
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Vytvorenie parametrov kvality a vytvorenie jednotných administratívnych miest sú prvky, ktoré 
prispejú k rozvoju logistiky dopravy v EÚ, keďže na jednej strane meranie kvality na európskej 
úrovni umožní určitú jednotnosť pri hodnotení účinnosti logistiky, na druhej strane koordinované 
a jednotné administratívne postupy urýchlia colné formality. 
 
Zastúpenie rôznych druhov dopravy pri príprave budúceho akčného plánu Komisie je 
nevyhnutnou podmienkou na dosiahnutie stanovených cieľov. 

 
–   Kontakt: pani Maria José Lopez Grancha 

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

• Námorná príbrežná doprava – strednodobé preskúmanie 
–   Spravodajca: pán CHAGAS (Zamestnanci – PT) 

  
 –   Ref.: KOM(2006) 380, konečné znenie – CESE 612/2007 
 

–   Hlavné body: 
 

EHSV opakovane podporil opatrenia, ktoré majú využitím možností ich rastu za cieľ rozvoj 
stredísk na podporu námornej príbrežnej dopravy a vytvorenia pracovných miest, a ktoré môžu 
byť alternatívou iným spôsobom dopravy nerešpektujúcim životné prostredie a prispieť tak 
k zníženiu objemu dopravy, počtu nehôd a hlukového a atmosférického znečistenia. 
 
EHSV vo svojom stanovisku k programu predloženému v roku 2003 zdôraznil potrebu 
vyzdvihnúť úlohu koordinačných orgánov (focal points) ako napríklad kontaktné prepojenie 
s daným odvetvím s cieľom uľahčiť integráciu do intemodálneho logistického systému. EHSV 
nalieha na členské štáty a sociálnych partnerov, aby vyvíjali viac úsilia v oblasti rozvoja siete 
koordinačných orgánov. 
 
Je nevyhnutne potrebné, aby Komisia a členské štáty prevzali úlohu zabezpečiť vytvorenie 
podmienok pre rozvoj jednotlivých spôsobov dopravy, a to nie len vytvorením infraštruktúry, 
ktorá by zabezpečila využívanie viacerých spôsobov dopravy, ale aj odstránením nedostatkov 
v skutočnej dodatočnej spolupráci zameranej na dosiahnutie hospodárskej ako aj sociálnej 
a environmentálnej udržateľnosti, ktoré dané odvetvie nedokáže eliminovať. 
 
Pokiaľ ide o opatrenia navrhované v programe podpory námornej príbrežnej dopravy 
schválenom v roku 2003, EHSV berie na vedomie dosiahnutý pokrok a vyzýva k rýchlemu 
uskutočneniu ostatných plánovaných opatrení a najmä k odstráneniu zistených prekážok. 
Vytváranie koordinačných orgánov a rozšírenie ich pôsobnosti na rôzne spôsoby pozemnej 
dopravy a s tým súvisiacej logistiky môže prispieť k dosiahnutiu želaných výsledkov. 
 
EHSV sa nazdáva, že predkladané oznámenie by malo obsahovať odkaz na vytvorenie 
jednotného námorného priestoru Spoločenstva, čo by mohlo prispieť k tomu, aby námorná 
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príbrežná doprava zaujala náležité miesto v oblasti nákladnej dopravy v rámci Spoločenstva. Je 
logické, aby bola námorná doprava medzi prístavmi Spoločenstva braná ako vnútorná a nie ako 
medzinárodná doprava, čo by prinieslo zjavné výhody v zmysle zjednodušenia colných 
postupov. 

 
 –   Kontakt: pán Sven Dammann 
                            (tel.: 00 32 2 546 93 66 – e-mail: sven.dammann@eesc.europa.eu) 

 

• Bezpečnosť cestnej infraštruktúry 
 –   Spravodajca: pán SIMONS (Zamestnávatelia – NL) 
  

– Ref.: KOM(2006) 569, konečné znenie – 2006/0182 COD – CESE 613/2007 
 

–   Hlavné body: 
 
Výbor uvítal iniciatívu Komisie, ktorej cieľom je dať konkrétny obsah tretiemu pilieru politiky 
v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, t.j. riadeniu bezpečnosti cestnej infraštruktúry. Cieľom 
návrhu smernice je, súbežne s opatreniami zameranými na vodičov a na zlepšenie stavu 
vozidiel, zahrnúť bezpečnosť do všetkých fáz plánovania, projektovania a prevádzkovania 
cestnej infraštruktúry v transeurópskej dopravnej sieti (TEN-T). Všetky tieto aspekty majú 
z hľadiska politiky bezpečnosti cestnej premávky rovnaký význam. 
 
Hoci si výbor  uvedomuje, že všeobecne na miestach s dobre rozvinutou infraštruktúrou budú 
mať opatrenia v oblasti cestnej infraštruktúry menší účinok ako akcie zamerané na vodičov 
alebo na vozidlá, je presvedčený, že aj tu treba použiť všetky prostriedky na to, aby sa zlepšila 
bezpečnosť cestnej premávky a znížil počet obetí. 
 
Výbor je toho názoru, že opatrenia navrhované pre tretí pilier politiky bezpečnosti cestnej 
premávky by sa nemali obmedzovať len na transeurópsku sieť, ale mali by sa v členských 
štátoch rozšíriť na všetky cesty mimo mestských oblastí, pretože na nich dochádza k mnohým 
nehodám. Vzhľadom na to, že cieľom je, aby sa počet obetí čo najviac znížil, a že najviac 
ľudských životov (o 1 300 mŕtvych menej namiesto o 600) sa dá „získať“ práve 
v infraštruktúrach, ktoré nepatria do TEN, dalo by sa očakávať, že Komisia bude tomuto 
aspektu prikladať oveľa väčší význam. Podľa názoru výboru je článok 71 ods.1 písm. c) pre 
tento cieľ dobrý základ. 
 
Preto výbor vyzýva členské štáty, aby schválili rozšírenie pôsobnosti smernice na všetky cesty 
mimo mestských oblastí. 
 
Vzhľadom na cieľ Komisie, ktorým je do roku 2010 znížiť počet smrteľných úrazov na 
európskych cestách v porovnaní s rokom 2000 na polovicu, podľa názoru výboru je nevyhnutné 
použiť záväznejší právny nástroj ako je smernica, ktorého opatrenia budú musieť dodržiavať 
všetky zainteresované strany, ako v štátnych orgánoch tak aj v súkromnej oblasti. 
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– Kontakt: pán Sven Dammann 

                          (tel.: 00 32 2 546 93 66 – e-mail: sven.dammann@eesc.europa.eu) 
 
6. SPRÁVA ÚZEMIA 

 

• Európske metropolitné oblasti 
– Spravodajca: pán van IERSEL (Zamestnávatelia – NL) 
 
– Ref.: prieskumné stanovisko – CESE 600/2007 
 
– Hlavné body: 

 
Toto stanovisko je pokračovaním stanoviska ECO/120 „Európske metropolitné regióny: sociálno-
ekonomické dôsledky pre budúcnosť Európy1“ Obe stanoviská tvoria súvislý celok. 
 
Európsky priestor sa v priebehu posledných 50 rokov zmenil a globalizácia tieto zmeny ešte 
urýchľuje, čo má značné dôsledky pre hlavné európske centrá, ktorými sú metropolitné oblasti. 
Práve tie môžu najlepšie reagovať na výzvy a najviac využiť príležitosti, ktoré vyplývajú zo 
spomínaných zmien. 
 
EHSV navrhuje, aby Komisia vypracovala zelenú knihu o metropolitných oblastiach ako 
doplnenie Územného programu a strategických usmernení pre súdržnosť s cieľom stimulovať 
európsku diskusiu na základe objektívnej analýzy. 
 
EHSV sa domnieva, že lepšie štruktúrovaná diskusia o metropolitných oblastiach v Európe 
a medzi týmito oblasťami by mala prispieť k stimulovaniu týchto regiónov, aby ony samé úspešne 
implementovali lisabonsko-göteborský program, ktorý by tiež mohol byť obsiahnutý v národných 
reformných programoch. 
 
EHSV znovu upozorňuje na nedostatok sociálno-hospodárskych a environmentálnych údajov 
o metropolitných oblastiach, ktoré by boli porovnateľné na európskej úrovni. EHSV sa domnieva, 
že keďže tieto údaje by mali byť zhromažďované na európskej úrovni aj národných úrovniach, 
musia byť každoročne monitorované aj hospodárske, sociálne a environmentálne výkony 
európskych metropolitných regiónov, čo rozšíri naše poznanie ich situácie a umožní príslušným 
metropolitným aktérom lepšie vykonávať svoju činnosť. 
 
EHSV považuje za potrebné, aby Komisia uskutočnila politické rozhodnutie poveriť Eurostat, aby 
každý rok vypracoval spoľahlivé a porovnateľné údaje o všetkých metropolitných oblastiach 
Európskej únie a aby mu boli na splnenie tejto novej úlohy pridelené dodatočné prostriedky. 

  

                                                      
1

  Ú. v. EÚ C 302, 7.12.2004, s. 101. 
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− Kontakt: pán Alberto Allende 
                (tel.: 00 32 2 546 96 79 – e-mail: alberto.allende@eesc.europa.eu) 

 

• Územná agenda 
–   Spravodajca: pán PARIZA CASTAÑOS (Zamestnanci – ES) 
 
–   Ref.: prieskumné stanovisko – CESE 601/2007 
 
− Hlavné body: 
 

Dňa 7. novembra 2006 spolkové ministerstvo dopravy, výstavby a mestského rozvoja požiadalo 
v mene budúceho nemeckého predsedníctva Európsky hospodársky a sociálny výbor 
o vypracovanie prieskumného stanoviska na tému územná agenda. 
 
Územná agenda predstavuje strategický rámec, v ktorom sú stanovené priority pre územný 
rozvoj Európskej únie. Prispieva k hospodárskemu rastu a trvalo udržateľnému rozvoju tým, že 
posilňuje územnú súdržnosť. Táto sa dá definovať ako schopnosť kohéznej politiky prispôsobiť sa 
novým potrebám a osobitným povahám geografických výziev a možností s cieľom dosiahnuť 
vyrovnaný a udržateľný územný rozvoj. 
 
Spoločný európsky prístup je nevyhnutný pre všetky záležitosti, ktoré sa týkajú územia. 
Skúsenosti z posledných desaťročí a potreba zohľadnenia územného rozmeru európskej integrácie 
si vyžaduje postupnú „komunitarizáciu“ politík, ktoré sa týkajú všeobecného prístupu 
k európskemu územiu. 
 
EHSV sa nazdáva, že po diskusiách v Rade na tematiku územnej agendy by mali nasledovať 
konkrétnejšie politické rozhodnutia. Na to je potrebné, aby Európska komisia bola viacej zapojená 
do tohto procesu, nakoľko práve Komisia môže najlepšie zosúladiť a zaručiť kompatibilitu 
jednotlivých prístupov k územnej súdržnosti Európskej únie. 
 
Cieľ územnej súdržnosti na úrovni EÚ vyvoláva potrebu toho, aby Komisia zriadila osobitné 
a silné oddelenie, ktoré by analyzovalo, stanovilo a predkladalo politické návrhy potvrdzujúce 
prínos európskeho prístupu k územnej súdržnosti. 
 
Následne EHSV žiada Európsku komisiu, aby Rade ministrov navrhla napredovať v integračnom 
procese územnej agendy na súčasnom právnom základe. 

  
− Kontakt: pán Alberto Allende 
                     (tel.: 00 32 2 546 96 79 – e-mail: alberto.allende@eesc.europa.eu) 
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7.  OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZVIERAT 
 

•  Stratégia ochrany pôdy 
–  Spravodajca: pán NILSSON (Iné záujmy – SE) 
 
–   Ref.: KOM(2006) 232, konečné znenie – 2006/0086 COD – CESE 603/2007 

 
–   Hlavné body: 

 
Európsky hospodársky a sociálny výbor víta stratégiu ochrany pôdy na úrovni EÚ a zásadne sa 
vyslovuje za rámcovú smernicu. 
 
EHSV upozorňuje na nasledujúce skutočnosti: 
 
• stratégia EÚ sa musí uplatniť tam, kde je nebezpečenstvo pri pôde vhodnej na pestovanie 

plodín najväčšie: pri zmene účelu využitia pôdy, pri priemyselných zónach ničiacich životné 
prostredie a pri zhutňovaní pôdy, 

• stratégia EÚ musí rešpektovať zásadu subsidiarity a 
• náklady spôsobené poškodzovaním pôdy musí pri dodržaní zásady proporcionality znášať 

znečisťovateľ a nie v prvom rade užívateľ pôdy, ak má rámcová smernica poskytnúť 
spoločný základ na ochranu pôdy, musí byt porovnateľné aj úsilie v členských štátoch, aby 
nedochádzalo k narušeniu hospodárskej súťaže – poľné a lesné hospodárstvo prispieva 
k udržaniu a zlepšeniu akosti pôdy, 

• EHSV kritizuje Európsku komisiu vo veľkej miere za to, že ešte nepredložila prepracovaný 
návrh novej zmenenej smernice o kaloch z čistiarni odpadových vôd. Žiada Komisiu, aby tak 
čo najskôr urobila, pretože ide o jeden z najdôležitejších prvkov ochrany poľnohospodársky 
využívanej pôdy a obmedzovania kontaminácie škodlivinami. 

 
Výbor upozorňuje, že vypracovávanie opatrení v iných oblastiach politiky nesmie spôsobovať 
narúšanie hospodárskej súťaže medzi členskými štátmi. 
 
Podľa názoru EHSV by sa uplatňovanie stratégie ochrany pôdy mohlo uľahčiť zriadením 
nezávislého znaleckého výboru pozostávajúceho z verejných a súkromných znalcov. 
 
Kontakt: pani Eleonora di Nicolantonio 

          (tel.: 00 32 2 546 94 54 –  e-mail : eleonora.diNicolantonio@eesc.europa.eu) 
 

•  Trvalo udržateľné rybné hospodárstvo 
–   Spravodajca: pán SARRÓ IPARRAGUIRRE (Iné záujmy – ES) 

 
–   Ref.: KOM(2006) 360, konečné znenie – CESE 605/2007 
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–   Kontakt: pán Arturo Iñiguez Yuste 
                    (tel.: 00 32 2 546 87 68 – e-mail: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 

 

• Zákaz uvádzania kožušiny mačiek a psov na trh 
–   Spravodajca: pán RETUREAU (Zamestnanci – FR) 

 
–   Ref.: KOM(2006) 684, konečné znenie – 2006/0236 COD – CESE 606/2007 

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

 

• Kovová ortuť – vývoz a uskladnenie 
–   Spravodajca: pán OSBORN (Iné záujmy – UK) 

 
–   Ref.: KOM(2006) 636, konečné znenie – 2006/0206 COD – CESE 607/2007 

 
–   Kontakt: pani Filipa Pimentel 
                   (tel.: 00 32 546 84 44 – e-mail: filipa.pimentel@eesc.europa.eu) 
 

8.  POTRAVINOVÁ BEZPEČNOSŤ 
 

• Potravinárske prídavné látky, enzýmy a aromatické látky – spoločný postup 
povoľovania 

–   Spravodajca: pán PEZZINI (Zamestnávatelia – IT) 
 

–   Ref.: KOM(2006) 423-425-427-428, konečné znenie – 2006/0143/0144/0147/0145 COD – CESE 
604/2007 

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

_____________ 


