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Na plenárnom zasadnutí sa zúčastnil pán László Kovács, člen Európskej komisie, ktorý hovoril na 
tému daňová politika v Európskej únii. 
 
 

1. DAŇOVÁ A FIŠKÁLNA POLITIKA V EURÓPSKEJ ÚNII 
 

• Zjednodušenie DPH 
− Spravodajca: pán Burani (Zamestnávatelia – IT) 
 
− Odkazy: KOM(2004) 728 v konečnom znení – 2004/0261 (CNS) – 2004/0262 (CNS) – CESE 

531/2005 
 
− Hlavné body: 

EHSV schvaľuje návrh Komisie, ale mal by pritiahnuť pozornosť tých, čo rozhodujú, na 
nasledovný základný bod: ak má byť systém jedného vybavovacieho miesta jediným rozhraním 
medzi operátormi a rôznymi národnými správami, musí byť skutočne jediným v procedúrach 
a spravovaní dlžných čiastok a tých, ktoré majú byť prijaté. Za akýchkoľvek okolností nebude 
tento proces nikdy kompletný, ak daňové sadzby a národné pravidlá nebudú zosúladené; je to tiež 
dôležité pre vytváranie skutočného jednotného trhu. 

 
− Kontakt: pani Borbala Szij  
 (Tel.:(+32-2) 546 92 54 – Email: borbala.szij@esc.eu.int) 

 

• Systém vlastných zdrojov 
− Spravodajca: pán Burani (Zamestnávatelia – IT) 

 
− Odkazy: KOM(2004) 501 v konečnom znení – 2004/0170 (CNS) – CESE 533/2005 
 
− Hlavné body: 

Zameriavajúc sa na spravodlivé určovanie finančných príspevkov a mechanizmus rozdelenia 
príjmov a výdavkov medzi členské štáty, EHSV hľadá logické odôvodnenie pre ponechanie platieb 
z DPH ako súčasť vlastných zdrojov EÚ a uvažuje, či je vhodné naďalej začleňovať do vlastných 
zdrojov EÚ príjem z tradičných vlastných zdrojov, ktorý neustále klesá, a nebolo by lepšie 
nahradiť ho, na rozdiel od návrhu Komisie, upravenou sadzbou hrubého národného príjmu.EHSV 
opäť pripomína svoj negatívny postoj k dani zo škodlivých emisií alebo akékoľvek zvýšenie 
zdrojov pochádzajúcich z daní, najmä ak sa zakladá na tvrdení – chybnom v Stanovisku EHSV – 
že by to priblížilo občana k Európe a Európa by sa stala viditeľnejšou. 

 
Vzhľadom na záväzky, budúce trendy by mali byť podmienené celosvetovým vývojom 
a všeobecnou solidaritou. EHSV verí, že všeobecný mechanizmus úprav by sa mal stať integrálnou 
súčasťou príspevkových kritérií, prostredníctvom rovnovážnejších, transparentných a podložených 
riešení, ktoré vytvárajú rovnováhu medzi spravodlivým ziskom a solidaritou berúc do úvahy fakt, 
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že je potrebné postupovať politicky citlivo s ohľadom na verejnú mienku v Európe a najmä v 
nových členských štátoch. 

 
− Kontakt: pán Roberto Pietrasanta 
 (Tel.:(+32-2) 546 93 13 – Email: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 

• Pranie peňazí 
− Spravodajca: pán Simpson (Rôzne záujmy – UK) 
 
− Odkazy: KOM(2004) 448 v konečnom znení – 2004/0137 COD – CESE 529/2005 
 
− Hlavné body: 

Po získaní skúseností s administratívou smerníc pre prevenciu prania peňazí a financovania 
terorizmu bude Európska únia musieť pravdepodobne zvážiť niekoľko spojení a synergií postupov 
s inými aspektmi trestného správania sa a jeho odstrašovania. Výbor podáva návrhy pre: 
 

• porovnanie návrhu smernice s prácou Rady Európy v oblasti trestného práva; 
• objasnenie dojednaní pre konfiškáciu fondov pochádzajúcich z trestnej činnosti; 
• poskytnutie väčšej pomoci tretím krajinám v ich boji proti organizovanému zločinu; 
• špecifické citlivé oblasti, ako napríklad cezhraničné daňové úniky. 

 
− Kontakt: Ms Borbala Szij 
 (Tel.:(+32-2) 546 92 54 – Email: borbala.szij@esc.eu.int) 

 
 

2. SPOLOČNÉ FINANCOVANIE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO 
ROZVOJA 

 

•  Finančný výhľad a trvalo udržateľný rozvoj 
–  Spravodajkyňa:  pani Sirkeinen (Zamestnávatelia – FIN) 
–  Ďalší spravodajcovia: pán Ehnmark (Zamestnanci – SE) 
     pán Ribbe (Rôzne záujmy – DE) 

 
– Odkaz: Prieskumné stanovisko – CESE 528/2005 

 
– Hlavné body: 

EHSV očakáva, že význam trvalo udržateľného rozvoja sa odrazí aj na uvádzaní rozpočtu do 
reality, a že nepôjde len o pokračovanie starej činnosti starým spôsobom pod novou hlavičkou. Je 
nesmierne dôležité, aby nový finančný výhľad jasne odrážal lisabonské ciele a trvalo udržateľný 
rozvoj. S týmto cieľom na pamäti sa musí uskutočniť význačná reštrukturalizácia výdavkov bez 
ohľadu na dohodnutú výšku vlastných zdrojov. Ak finančný výhľad neusmerní vývoj EÚ tým 
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správnym smerom, je malá nádej, že sa to podarí iným stratégiám alebo neskorším finančným 
úpravám. 
 
EHSV má rovnaký názor ako Komisia, ktorá v rámci Lisabonskej stratégie do roku 2010 dala 
prioritu rastu a zamestnanosti. Konkurencieschopnosť a hospodársky rast nie sú samé osebe 
konečným cieľom, ale sú to nástroje na podporu sociálnych a environmentálnych cieľov. 
K prioritným oblastiam stratégie trvalo udržateľného rozvoja ako aj k iným oblastiam, v ktorých 
možno rozoznať tendencie k neudržateľnému vývoju - klimatické zmeny, doprava, zdravotníctvo, 
prírodné zdroje, boj s chudobou, starnutie populácie a závislosť od tuhých palív - je potrebné 
pristupovať aj ako k prioritám rozpočtovej politiky. 
 
Nadpis rozpočtovej kapitoly ako taký nie je väčšinou ani „trvalo udržateľný“ ani „trvalo 
neudržateľný“. Účinky na „udržateľnosť“ rozvoja závisia od podrobného návrhu programov, 
cieľov a kritérií pre projekty, ktoré sa budú financovať. Kľúčovým nástrojom, ktorý môže 
zabezpečiť, aby politika súdržnosti plnila ciele trvalo udržateľného rozvoja, je vyhodnocovanie 
dopadu pri každom jednotlivom programe v rozpočte z hľadiska rozpočtu aj jeho cieľov podľa 
kritérií trvalo udržateľného rozvoja, akými je dopad projektu na životné prostredie, na zdravie, 
vznik alebo strata pracovných miest a konkurencieschopnosť EÚ. V tomto kontexte by sa 
obzvlášť mala zastaviť podpora aktivitám, ktoré vedú k neudržateľnému vývoju. 
 
EHSV chce zvlášť zdôrazniť kľúčovú úlohu vedomostí, V&V a nových technológií. Skutočným 
dôrazom na túto úlohu a poskytnutím zodpovedajúcich zdrojov má Európa jedinečnú šancu zvýšiť 
produktivitu, konkurencieschopnosť, rast a zamestnanosť zoči-voči urputnej konkurencii 
z ostatných častí sveta a tiež možnosť znížiť tlak na životné prostredie a prírodné zdroje 
používaním ekologicky efektívnejších technologických riešení na napĺňanie potrieb, ktoré sa 
týkajú zdravia a bezpečnosti ľudí. 

 
– Kontakt:pán Johannes Kind 
 (Tel.(+32-2) 546 91 11 – Email: johannes.kind@esc.eu.int) 

 

• IFOP/FEP (Európsky fond rybného hospodárstva) 
– Spravodajca: pán Sarró Iparraguirre (Rôzne záujmy – ES) 
 
− Odkazy: KOM(2004) 497 v konečnom znení – 2004/0169 (CNS) – CESE 43/2005 – CESE 

532/2005 
 

− Hlavné body: 
Výbor podporuje návrh nariadenia o Európskom fonde rybného hospodárstva (EFRH), keďže 
vytvára finančný nástroja spolu s opatreniami pre riadenie zdrojov, ktoré pomôžu upraviť výrobné 
štruktúry podľa spoločnej politiky rybného hospodárstva. 

 
Návrh nariadenia stanovuje päť prioritných cieľov, ku ktorým má výbor nasledujúce pripomienky: 
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1. Opatrenia na úpravu rybárskej flotily Spoločenstva 
 
 Naďalej udržať funkčnú a konkurencieschopnú rybársku flotilu v rámci aj mimo výlučnej 

hospodárskej zóny Európskej únie. 
 Aplikovať spravodlivejšie kritériá pre stanovenie miery verejnej pomoci poskytnutej na 

šrotovanie. 
 Zahrnúť výmenu hlavného motora medzi investície do palubových rybárskych plavidiel, 

ktoré majú nárok na dotácie z fondu. 
 
2. Akvakultúra, spracovanie a marketing produktov rybolovu a akvakultúry 
 
 Poskytnúť členským štátom právomoc rozhodovať o najvhodnejšom využití finančných 

príspevkov z Fondu. 
 Uprednostniť spolufinancovanie investícií mikropodnikov a stredných podnikov, s jedinou 

podmienkou, že podané projekty musia byť ekonomicky a obchodne schopné zlepšiť 
konkurencieschopnosť podnikov. 

 
3. Opatrenia spoločného záujmu 
 
 Financovanie kolektívnych akcií s obmedzeným trvaním, iniciátormi ktorých sú súkromné 

podniky a investícií potrebných na zlepšenie vedeckého a technického poradenstva pri 
riadení rybného hospodárstva Spoločenstva. 

 
4. Trvalo udržateľný rozvoj pobrežných rybárskych oblastí  
 
 Zrušiť požiadavku obmedzenia oprávnených oblastí na tie, ktoré majú menej ako 100 000 

obyvateľov. 
 Priznať každému členskému štátu právomoc zostaviť zoznam vhodných pobrežných 

oblastí podľa svojich vlastných kritérií. 
 
5. Technická pomoc 
 
 Poskytnutie finančnej podpory rybolovu vo vnútrozemí a v kontinentálnych vodách. 

 
– Kontakt: pani Yvette Azzopardi 
 (Tel.:(32-2) 546 98 18 – Email: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 

 
 

 
3. STRATÉGIA ZAMESTNANOSTI 
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•  Organizácia pracovného času 
− Spravodajca: pani Engelen-Kefer (Zamestnanci – DE) 
 
− Odkazy: KOM(2004) 607 v konečnom znení – 2004/0209 COD – CESE 527/2005 
 
− Hlavné body: 

• EHSV by pritom chcel ešte raz zdôrazniť, že prioritná úloha zmluvných strán v rámci 
kolektívnych zmlúv na národnej úrovni je dohodnúť sa na flexibilných modeloch pracovného 
času, ktoré zohľadnia špecifické potreby v danom odvetví, a to pri dodržaní základných práv, 

 
• Z úvah o všeobecnom vyhodnotení návrhu zmeny podľa EHSV vyplývajú oprávnené 

pochybnosti, či návrh zmeny zo strany Komisie je vhodný na to, aby boli stanovené ciele aj 
skutočne dosiahnuté. Medzi ne patrí aj snaha zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia a 
bezpečnosťou vzhľadom na pracovný čas, 

 
• EHSV sa preto obracia na Európsku komisiu, Európsky parlament a Radu EÚ so žiadosťou, 

aby pri revízii smernice zobrali do úvahy nasledovné aspekty: 
 

• prioritná úloha zmluvných strán v rámci kolektívnych zmlúv pri preskúmaní referenčného 
obdobia na výpočet a dodržiavanie maximálnej dĺžky týždenného pracovného času v rámci 
existujúcich hraníc smernice, 

 
• zabezpečenie prístupu k pohotovosti, ktorý by bol v súlade s jurisdikciou ESD a ktorý 

zachová prednosť riešení dohodnutých v kolektívnych zmluvách, 
 

• vhodné opatrenia organizácie pracovného času v záujme lepšej zlučiteľnosti pracovného 
a rodinného života, 

 
• preskúmanie individuálneho „opt-out“ z toho hľadiska, či jeho zachovanie neodporuje duchu 

a cieľom samotnej smernice 
 

– Kontakt: pán Torben Bach Nielsen 
 (Tel.:(+32-2) 546 96 19 – Email: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
 
 
 
 
 

4. VONKAJŠIE VZŤAHY 
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• Vzťahy medzi Indiou a EÚ 
– Spravodajca: pán Sharma (Rôzne záujmy – UK) 
 
– Odkaz: Stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 530/2005 
 
– Hlavné body: 

• EÚ a India sú rozhodnejšie než kedykoľvek predtým rozšíriť a prehĺbiť svoju spoluprácu. 
 

• Preto sa toto stanovisko neobmedzuje na aktualizáciu informačnej správy o vzťahoch medzi 
Indiou a EÚ z roku 2000. Zdôrazňuje tiež, že je potrebné, aby EHSV plne využil výhodu 
silnej politickej podpory tak zo strany inštitúcií EÚ ako aj indickej vlády užšej spolupráci 
medzi európskymi a indickými občianskymi združeniami. 

 
• Preto si toto stanovisko všíma, ako EHSV doteraz prispel ku zblíženiu indickej a európskej 

občianskej spoločnosti a to formou zmysluplného dialógu. Predkladá ďalšiu možnosť, ako 
môže EHSV prispieť predovšetkým ku príprave Spoločného akčného plánu pre strategické 
partnerstvo medzi Indiou a EÚ, najmä formou okrúhleho stola. 

 
– Kontakt: pani Susanna Baizou  
 (Tel.: (+32-2) 546 98 52 – Email: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 
 

5. PLÁNOVANIE V OBLASTI PRIEMYSLU A SEKTOROVEJ VÝROBY 
 

• Priemyselné zmeny v strojárskom odvetví 
– Spravodajca: pán van Iersel (Zamestnávatelia – NL) 
– Ďalší spravodajca: pán Castañeda (Rôzne záujmy – ES) 
  
– Odkaz: Stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 526/2005 

 
– Hlavné body: 

Strojárstvo je samostatným odvetvím, ktoré ako dodávateľ obchodného tovaru a spoločných 
technológií, využívaných v rôznych priemyselných odvetviach funguje ako spájajúci článok, ktorý 
spôsobuje dominový efekt v oveľa väčšom množstve európskych odvetví. Ide o kľúčový inovačný 
priemysel, preto každá európska priemyselná politika musí považovať strojárstvo za strategické 
odvetvie. Tento sektor sa dokonale hodí do konkrétneho programu pevne stanovených cieľov na 
regionálnej, národnej a európskej úrovni, zameraných na realizáciu Lisabonskej agendy. To si 
vyžaduje horizontálnu a na odvetvie zameranú politiku, rovnako ako aj primeranú kombináciu 
oboch politík. Každá takáto politika by mala pomôcť odvetviu vynikať nielen v Európe, ale tiež na 
celom svete. 
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Mnoho otázok, ktorým sa bude venovať pozornosť v rámci prebiehajúceho procesu konzultácie 
a tvorby politiky na úrovni EÚ (pokiaľ ide o strojársky priemysel), bude mať povzbudzujúci vplyv 
na podobné procesy na národnej a regionálnej úrovni v celej Európe. Medzi špecifickými 
podmienkami, ktoré by mali byť splnené na úrovni EÚQ sú: lepšie právne predpisy, vrátane 
odhadu regulačných dopadov pred zavedením právnej úpravy, rovnako ako aj náležitá 
implementácia a uplatňovanie existujúcich právnych predpisov EÚ; účinný trhový dozor; 
ustanovenie technologickej platformy v snahe preklenúť rozdiely medzi výskumnými centrami 
a univerzitami a priemyslom; zníženie narastajúcej nezhody medzi výskumom a vývojom, 
financovaných z európskych fondov a potrebami tohto priemyselného odvetvia; konkurenčná 
politika, ktorá podporuje rozvoj a inovácie v malých a stredných podnikoch (MSP); zlepšenie 
prístupu na finančné trhy a obchodná politika, ktorá zaručuje slobodu prístupu k investovaniu na 
trhoch tretích krajín. Veľký význam má tiež prispôsobenie zručností súčasným štandardom. 
 
Dialóg medzi Komisiou a všetkými zúčastnenými stranami na úrovni EÚ ohľadne dôsledkov pre 
priemysel môže ustanoviť rámec prínosný pre strojárstvo v EÚ a prispeje k propagácii a rozvoju 
silných regionálnych zoskupení. To si vyžaduje aktívny prístup zo strany európskych inštitúcií, 
najmä zo strany Komisie. 

 
– Kontakt: pán Miguel Colera  
 (Tel.(+32-2) 546 96 29 – Email: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 

 

• Lieky na pediatrické použitie  
– Spravodajca: pán Braghin (Zamestnávatelia – IT) 
 
– Odkazy: KOM(2004) 599 v konečnom znení – 2004/0217 COD – CESE 525/2005 
 
– Hlavné body: 

EHSV pokladá ochranu pediatrickej populácie za prvoradú, keďže ide o zraniteľnú skupinu 
s osobitnými vývojovými, fyziologickými a psychologickými vlastnosťami. Z toho dôvodu sa 
nazdáva, že rozhodnutie požadovať vykonanie pediatrických štúdií alebo ich pokračovanie musí 
vyplývať z jasne stanovených a odôvodnených potrieb výskumu, a že musia byť dodržané etické 
podmienky samotného testovania. 

 
EHSV súhlasí s potrebou zriadiť pediatrický výbor v rámci Európskej agentúry pre liečivá, ktorý 
považuje za vhodný nástroj na garantovanie kvalitného výskumu založeného na vedeckých 
a etických princípoch. 
 
EHSV odobruje navrhované postupy povoľovania liekov a obzvlášť podporuje nový postup 
obchodného povolenia PUMA (t.j. obchodného povolenia na pediatrické použitie) plánovaný pre 
lieky, ktoré sa už na trhu nachádzajú. 
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EHSV sa stotožňuje s cieľom poskytovať lekárom a zdravotníckym pracovníkom podrobnejšie 
a rozšírenejšie informácie o liekoch a vykonávaní klinických testov na deťoch aj prostredníctvom 
rozšíreného využívania databázy Spoločenstva EudraCT1. 
 
EHSV pokladá za potrebné vypracovanie podrobnej analýzy epidemiologickej situácie u detí, 
liečebných postupov a aktuálnych nedostatkov v dostupnosti pediatrických liečiv ako aj úkazu, 
akým je predpisovanie liekov na pediatrické použitie mimo povolených indikácií. 
 
EHSV preto odporúča, aby Komisia zohrávala aktívnu rolu pri budovaní siete medzi 
zodpovednými orgánmi a špecializovanými výskumnými strediskami na prehĺbenie poznatkov 
o mechanizmoch dopytu po liekoch a o najlepších liečebných postupoch. 
 
EHSV by napokon uvítal dodatočné posilnenie spolupráce s WHO a dialógu so zodpovednými 
medzinárodnými orgánmi, aby sa urýchlilo povoľovanie liečiv pre pediatrické použitie a aby sa 
vyhlo zdvojeniu a zbytočnému opakovaniu klinických štúdií. 
 

– Kontakt: pán Nemesio Martinez 
 (Tel.: (+32-2) 546 95 01 – Email: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 

 

                                                      
1

  European Clinical Trials Database (Európska databáza klinických testov) 


