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Na plenárnom zasadnutí sa zúcastnil na jednej strane pán Vladimír ŠPIDLA, clen Európskej komisie, 
ktorý vystúpil s príspevkom týkajúcim sa politických priorít v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí 
a rovnosti príležitostí a na druhej strane zástupcovia organizácií organizovanej obcianskej spolocnosti 
budúcich pristupujúcich krajín (Bulharska a Rumunska). 
 
 

1. PRIEMYSELNÁ POLITIKA 
 

• Moderná priemyselná politika 
– Spravodajca: pán EHNMARK (Zamestnanci – SE) 
  
– Ref.: KOM(2005), 474, konecné znenie – CESE 595/2006 
 
– Hlavné body: 

 
Lisabonská stratégia poskytuje širokú škálu horizontálnych opatrení na vytvorenie rámca s cielom 
zvýšit konkurencieschopnost Európy. Doteraz chýbali prístupy z hladiska odvetví. Oznámenie 
Komisie k rámcu integrovanej priemyselnej politiky je preto velmi vítané. 

 
EHSV podporuje obsiahlu analýzu Komisie nevyhnutných podporných opatrení v 27 odvetviach 
výrobného priemyslu. EHSV tiež podporuje zriadenie 14 odvetvových a medziodvetvových 
pracovných skupín s cielom nacrtnút konkrétnejšie opatrenia pre zvýšenie konkurencieschopnosti 
európskeho priemyslu. 

 
Otázky presného rozdelenia kompetencií a úloh sú však ponechané na dalšie zváženie. 

 
Obzvlášt je treba spomenút, že oznámenie nezdôraznuje nevyhnutné rozdelenie úloh medzi 
európskou a národnou úrovnou. EHSV zdôraznuje, že je velmi dôležité zabezpecit koordináciu. 

 
Dve oblasti, ku ktorým oznámenie neposkytuje vela usmernení, sú napríklad úloha verejného 
sektora v oblasti inovácie a konkurencieschopnosti a tiež definovanie hraníc medzi výrobným 
priemyslom a službami.  

 
EHSV považuje za nevyhnutne nutné, aby sociálni partneri uzavreli dohody o priemyselných 
zmenách a inovácii, ako sa už stalo v niektorých krajinách. 

 
EHSV je pripravený zahrnút otázky európskej priemyselnej politiky do siete zriadenej pre 
Lisabonskú stratégiu. 

 
– Kontaktná osoba: pán João Pereira dos Santos 

(Tel. : 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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• Priemyselné zmeny v cezhranicných regiónoch 
 
– Spravodajca: pán KRZAKLEWSKI (Zamestnanci – PL) 

 
– Ref.: prieskumné stanovisko – CESE 586/2006 

 
– Hlavné body: 

 
Rakúska vláda formálne požiadala poradnú komisiu pre priemyselné zmeny (CCMI), aby 
vypracovala prieskumné stanovisko na tému: Priemyselné zmeny a rozširovanie EÚ: Preverenie 
dosahov v pohranicných oblastiach. 

 
Výbor berie do úvahy, že pocas nadchádzajúceho predsedníctva je dôležité presne a jasne definovat 
význam výrazu „REGIÓN“ v cezhranicnom a priemyselnom kontexte. Mali by sa rozlišovat 
regióny hraniciace s neclenskými štátmi EÚ a treba brat do úvahy, ci dané susediace štáty sú 
kandidátskymi krajinami, alebo nie. 

 
Je dôležité urcit, ako možno odlíšit dosahy zmien ku ktorým došlo v týchto regiónoch v 90-tych 
rokoch 20. storocia od tých, ktoré sú dôsledkom vstupu do EÚ. Tak sa ohodnotí úcinnost nástrojov 
politiky Spolocenstva, ktoré boli v týchto oblastiach použité pred vstupom a po vstupe, a urcí sa 
casový odstup, s ktorým bola v týchto oblastiach zavedená politika EÚ, v porovnaní s inými 
oblastami.  

 
Výbor berie na vedomie, že velmi dôležitým a možno rozhodujúcim faktorom, ktorý ovplyvnil 
riadenie a rozvoj priemyselnej politiky v cezhranicných regiónoch a rozšírenej Európe, bola 
v minulosti a aj teraz je schopnost zainteresovaných skupín v týchto regiónoch získat prístup 
k zdrojom zo štrukturálnych fondov EÚ. Je nesmierne dôležité zvýšit ich úlohu v týchto regiónoch. 
Novou príležitostou v tejto oblasti je návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení 
Európskeho zoskupenia cezhranicnej spolupráce (EZCS). Výbor zvlášt zdôraznuje potrebu 
zaclenenia hospodárskych a sociálnych záujmových skupín, ako aj dalších organizácií obcianskej 
spolocnosti, ktorých sa zriadenie EZÚS týka, predovšetkým vzdelávacích inštitúcií. Vytvorenie 
takýchto právnych subjektov by mohlo byt podnetom cezhranicnej spolupráce a mohlo by v týchto 
regiónoch podporit pocit identity a prianie harmonizovat vlastné nariadenia. Výbor si myslí, že 
rozvoj pracovných trhov dotknutých regiónov je faktorom priemyselných zmien, ktorý by nemal 
byt podcenovaný. V súcasnosti nadalej existujú docasné prekážky volného pohybu pracovníkov 
v oblasti cezhranicnej mobility v rámci EÚ. Výbor vyzýva clenské štáty, aby vážne preskúmali, ci 
by nebolo možné zrušit prechodné obdobie skôr. Pritom je potrebné patricné zapojenie sociálnych 
partnerov a konzultácie s nimi na všetkých príslušných úrovniach. V súvislosti s nástrojmi 
priemyselnej politiky výbor zdôraznuje dôležitost možného zavedenia jednotného základu dane 
z príjmov právnických osôb. 

 
Výbor vo svojom stanovisku opakovane zdôraznuje obzvlášt významnú úlohu, ktorú môže sociálny 
dialóg a obcianska spolocnost zohrávat pri riadení priemyselnej politiky v týchto regiónoch, a to 



- 3 - 

Greffe CESE 73/2006 (FR-EN) HA/mv 

pri implementácii dynamických priemyselných politík, ako aj pri snahe prekonat problémy, ktoré 
ovplyvnujú vzájomné vztahy medzi rôznymi národnostami a etnickými a kultúrnymi skupinami.  

 
− Kontaktná osoba: pán Pol Liemans 

(Tel. : 00 32 2 546 82 15 – e-mail : pol.liemans@esc.eu.int) 
 

 

• Emisie skleníkových plynov a priemyselné zmeny 
– Spravodajca: pán ZBORIL (Zamestnávatelia – CZ) 
– Pomocný spravodajca: pán CINCERA (Rôzne záujmy – CZ) 
 
– Ref.: stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 593/2006 

 
– Hlavné body: 

 
Zmena klímy je jedinecným problémom, s ktorým sa ludstvo vo svojej modernej histórii doposial 
nestretlo. Je problémom globálnym, dlhodobým (až niekolko storocí) a znamená zložité vzájomné 
pôsobenie klimatických, environmentálnych, ekonomických, politických, inštitucionálnych, 
sociálnych a technologických procesov. Z toho vyplývajú významné medzinárodné 
a medzigeneracné dôsledky v kontexte širších spolocenských cielov, akými sú rovnost a trvalo 
udržatelný rozvoj. Vytvorenie odozvy na klimatické zmeny je charakterizované rozhodovaním 
v situácii významnej neurcitosti a s rizikom, vrátane možnosti nelineárnych, prípadne nezvratných 
zmien. 

 
Dalšie opatrenia na znižovanie emisií skleníkových plynov musia vziat do úvahy všetky 
hospodárske parametre. Ak pri stanovovaní dalších politík zameraných na znižovanie emisií 
skleníkových plynov nebudú zohladnené všetky ekonomické prepocty, hrozí tým krajinám, ktoré 
ratifikovali Kjótsky protokol, nebezpecenstvo odlivu niektorých priemyselných výrob do 
ekonomicky vyspelých štátov, ktoré s podpisom protokolu stále váhajú, príp. do rozvojových 
štátov, pre ktoré z Kjótskeho protokolu zatial nevyplývajú žiadne kvantitatívne záväzky. 
Výsledkom môžu byt ekonomické straty a strata konkurencieschopnosti, bez potrebného 
globálneho zníženia emisií. 

 
Zmena klímy je globálnym javom, a preto by sme k nej mali takto pristupovat. Je potrebné využit 
všetky politické nástroje a postupy s cielom zahrnút všetkých podstatných svetových emitentov 
skleníkových plynov do úsilia o znižovanie globálnej úrovne koncentrácie skleníkových plynov 
v atmosfére. Úcinné zavedenie opatrení na zmiernenie klimatických zmien môže byt výraznejšie, 
ak budú opatrenia politík na zmenu klímy integrované s inými, neklimatickými cielmi národných 
a odvetvových politík a premenia sa na široké stratégie prechodu na dosiahnutie dlhodobých 
sociálnych a technologických zmien, vyžadovaných myšlienkou trvalo udržatelného rozvoja ako aj 
zmiernením klimatických zmien. 
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Tieto problémy nemožno riešit bez výrazného prehlbenia vedomostí o prícinách javov, ako aj 
o možnostiach obmedzovania príslušných antropogénnych vplyvov. Bez primeraných prostriedkov 
vynakladaných na vedu a výskum, monitorovanie a systematické pozorovanie nemožno zabezpecit 
požadovaný rýchlejší rozvoj vedeckého poznania skutocných prícin klimatických zmien. Je 
nepochybné, že v mnohých ohladoch je klúcovým faktorom hospodárskeho úspechu, ako aj 
postupného znižovania emisií skleníkových plynov, hospodárna výroba a predovšetkým 
hospodárne využitie energií. 

 
Stanovisko navrhuje celý rad nástrojov, ktoré budú tiež vyžadovat znacné objemy prostriedkov na 
vedu a výskum a velké implementacné úsilie, ak EÚ naozaj chce prevziat vedúce postavenie v boji 
proti klimatickým zmenám. Všetky opatrenia musia byt prijímané po vykonaní dôkladnej analýzy 
väzieb a dosahov, aby kvôli neprimeraným krokom nebola ohrozovaná konkurencieschopnost 
a v podstate aj akcieschopnost EÚ ako celku a jednotlivých clenských štátov. Pre zabezpecenie 
bezpecnosti obyvatelstva je nutné pri súcasnom zohladnení regionálnych podmienok pripravit 
plány na obmedzenie zranitelnosti klimatickými zmenami a podporovat rozvoj varovných 
a výstražných systémov v náväznosti na monitorovanie a systematické pozorovania. 

 
− Kontaktná osoba: pán José Miguel Cólera Rodríguez 

(Tel.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail : josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 
 

 2.  SOCIÁLNA OCHRANA 
 

• Stratégia pre otvorenú koordináciu sociálnej ochrany 
− Spravodajca: pán OLSSON (Rôzne záujmy – SE) 
 
− Ref.: KOM(2005) 706, konecné znenie – CESE 596/2006 
 
− Hlavné body: 
 

EHSV súhlasí s tlakom, ktorý vyvíja oznámenie. Posilní sociálny rozmer Lisabonskej stratégie, ak 
clenské štáty prostredníctvom nového rámca zvýšia politický význam ciela modernizácie 
a zlepšenia sociálnej ochrany. 
 
Hoci EHSV víta iniciatívu, rád by poukázal na to, že je potrebné prihliadat na špecifické vlastnosti 
všetkých troch oblastí, odlišné fázy ich vývoja, ale aj na rozdiely medzi clenskými štátmi.  

 
Jedným z troch hlavných cielov je „posilnenie správy, transparentnosti a úcasti zainteresovaných 
strán v rámci návrhu, implementácie a monitorovania politiky“. Sociálni partneri a ostatné 
významné subjekty zo strany organizovanej obcianskej spolocnosti musia byt viac zapájaní do 
všetkých klúcových prvkov procesu. 
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EHSV by v rámci prebiehajúcich cinností mal dosledovat nový rámec pre otvorenú koordináciu 
a podávat správy o pokroku pred jarným summitom v roku 2007. 

 
− Kontaktná osoba: pani Susanne Johansson 

(Tel.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int) 
 

• Prenosnost  nároku na doplnkový dôchodok 
 
− Spravodajkyna: pani ENGELEN-KEFER (Zamestnanci – DE) 
 
− Ref.: KOM(2005) 507, konecné znenie – 2005/0214 COD – CESE 589/2006 
 
− Hlavné body: 
 

EHSV kladne hodnotí ciele navrhované Komisiou a podporuje návrh smernice, aj ked opatrenia na 
dosiahnutie týchto cielov hodnotí rozdielne. 
Pri dalšom spracovávaní návrhu smernice by sa preto mali zohladnovat nasledujúce hladiská: 

 
• Aby sa odstránili prekážky mobility pracovníkov, je nevyhnutné uplatnovat možnost 

nadobúdania i zachovania a prevodu nároku aj pri doplnkovom dôchodku. Pritom sa 
musia dostatocne zohladnovat úcinky na rôzne doplnkové dôchodkové systémy 
v clenských štátoch. 

 
• Financná úcast zamestnávatelov pri vytváraní doplnkového zabezpecenia v starobe je 

nevyhnutná a žiaduca. Preto je potrebné mat prechodné ustanovenia, ktoré 
zamestnávatelom umožnia postupné prispôsobenie poriadkov v oblasti zabezpecenia, aby 
sa zabránilo negatívnym úcinkom. 

 
• Aby sa splnili zásadné ciele smernice, musia byt lehoty na transpozíciu co najkratšie 

a zodpovedat skutocným národným potrebám. 
 

• Takisto by sa malo rozmýšlat o všeobecnom a casovo neobmedzenom vynatí urcitých 
systémov uplatnovania. 

 
• Musí sa vyvíjat sprievodná cinnost na odstranovanie prekážok mobility v oblasti 

doplnkových dôchodkových systémov v oblasti danového posudzovania týchto systémov. 
 
− Kontaktná osoba: pani Ewa Kaniewska 

(Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
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3.  ROVNOST PRÍLEŽITOSTÍ 
 

• Situácia l udí so zdravotným postihnutím – Európsky akcný plán 2006 - 
2007 

− Spravodajkyna: pani GREIF (Rôzne záujmy – SL) 
 
− Ref.: KOM(2005) 604, konecné znenie – CESE 591/2006 
 
− Hlavné body: 
 

EHSV podporuje opatrenia navrhnuté Európskou komisiou v APP 2006 – 2007 a domnieva sa, že 
monitorovanie smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní a povolaní by malo v období, na 
ktoré sa vztahuje APP, nadalej zostat prioritou. 
 
EHSV vyzýva Komisiu, aby predložila návrh osobitnej smernice o zdravotnom postihnutí po 
spracovaní štúdie uskutocnitelnosti pre rozvoj nediskriminacnej legis latívy na úrovni EÚ. 
 
Revidované ciele Európskej stratégie zamestnanosti by mali posilnit presadzovanie otázok 
týkajúcich sa zdravotného postihnutia v usmerneniach pre zamestnanost a národných reformných 
programoch. 
 
EÚ sa musí zaviazat k zásade presadzovania týchto otázok v takých iniciatívach, ako: 

 
− štrukturálne fondy a zabezpecit, aby súcasné právne predpisy, strategické usmernenia 

a operacné programy zohladnili zásady nediskriminácie a dostupnosti pre ludí so 
zdravotným postihnutím; 

− 7. rámcový program a zabezpecit, aby existovali projekty výskumu v takých oblastiach 
ako návrh pre všetkých, systémy IKT, prechod k nezávislému životu, atd.; 

− doprava podporujúca zaclenenie dostupnejšej železnicnej dopravy, medzinárodných 
autobusov a námornej dopravy. 

 
EHSV nalieha na Komisiu, aby v budúcom programe sústredila pozornost na tieto konkrétne 
otázky: 

− koncepcia nezávislého života a právo zdravotne postihnutých ludí nebyt segregovaní 
v ústavoch ci vylúcení zo spolocnosti; v tejto súvislosti je prioritou modernizácia systému 
sociálnej ochrany; 

− aktívna politická úcast ludí so zdravotným postihnutím v spolocnosti; úloha príslušných 
MVO by mala byt posilnená na národnej aj európskej úrovni, cím by svoje miesto medzi 
inými väcšími združeniami mali získat aj menšie a slabšie MVO; 
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− oblasti mimo zamestnania, napríklad vzdelávanie, kultúra, volný cas, atd., ktoré by mali 
byt v budúcnosti riešené; 

− vplyv viacnásobnej diskriminácie, kultúrnych rozdielov, chudoby, atd. 

− prispôsobené pracovisko (vrátane asistencných technológií, prípravy na zamestnanie) 
a menovanie pracovníkov pre rovnoprávnost  vo firmách by mohlo byt stimulom 
rovnakých príležitostí v zamestnaní; 

− bezpecnost pri práci vzhladom na predchádzanie zdravotnému postihnutiu. 

 
– Kontaktná osoba: pani Anna Redstedt 

(Tel.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail : anna.redstedt@esc.eu.int) 
 
 

4.  HOSPODÁRSKA A SOCIÁLNA SÚDRŽNOST 
 

• Strategické usmernenia kohéznej politiky (2007-2013) 
− Spravodajca: pán VEVER (Zamestnávatelia – FR) 

 
− Ref.: KOM(2005) 299, konecné znenie – SEC(2005) 904 – CESE 592/2006 
 
− Hlavné body: 
 

EHSV sa domnieva, že väzby medzi prioritami strategických usmernení a cielmi štrukturálnych 
fondov nie sú zretelne formulované a že podmienky ich implementácie by mali byt upresnené. 
Vzhladom na nepostacujúci rozpocet Spolocenstva odporúca diverzifikáciu politických 
prostriedkov kohéznej politiky, využívanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov 
koncentrovanejším spôsobom a modernizáciu metód riadenia s cielom podporit väcšiu 
transparentnost a vzájomnú súcinnost. 

 
− Kontaktná osoba: pán Roberto Pietrasanta 

(Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 

• Podporit  strategické partnerstvo EÚ – LAKO 
− Spravodajca: pán ZUFIAUR NARVAIZA (Zamestnanci – ES) 
 
− Ref.: informacná správa – CESE 68/2006 fin 
 
− Hlavné body : 

 
Nasledujúci summit EÚ – LACO, ktorý sa bude konat vo Viedni 11. a 12. mája, je príležitostou na 
prehlbenie strategického partnerstva. To vyžaduje jasnú politickú vôlu a globálne strategické 
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zameranie, aby došlo k pokroku v oblasti dohôd o partnerstve, pri rozvoji nových inštitucných 
mechanizmov, solidarite a rozvojovej spolupráci.  
 
Organizovaná obcianska spolocnost bude bezpochyby jedným z hlavných aktérov pri realizácií 
týchto aktivít a projektov. EHSV a jemu podobné organizácie v LAKO, ako jej zastupitelské 
inštitúcie sú pripravené zohrat v tejto politike úlohu strategických spojencov. 
 
Organizácie obcianskej spolocnosti LAKO vždy považovali európsky sociálny model za 
nasledovaniahodný vzor. Pre organizácie európskej obcianskej spolocnosti má podpora modelu 
trvalo udržatelného rozvoja v Latinskej Amerike velký význam nielen z hladiska solidarity, ale aj 
preto, že umožnuje konsolidáciu európskeho sociálneho modelu. 
 
EHSV v tejto súvislosti považuje za velmi povzbudivé odporúcanie Európskeho parlamentu, aby sa 
castejšie usporadúvali sociálne fóra, na ktorých by sa stretávali predstavitelia zamestnávatelov 
a zamestnancov, spotrebitelov atd. ako aj jeho vyzvanie adresované Európskemu hospodárskemu 
a sociálnemu výboru, aby rozšíril svoju cinnost v tejto oblasti (otvorenie dialógu zameraného na 
sociálnu súdržnost) a podelil sa o svoje skúsenosti s latinskoamerickými partnermi.  
 
Európske obcianske spolocnosti a ich partnerské organizácie v krajinách a regiónoch Latinskej 
Ameriky majú záujem nadviazat na dohody o partnerstve s dat im sociálny rozmer. Zároven majú 
záujem vypracovat návrhy na podporu hospodárskych a obchodných aspektov ako aj na podporu 
spolupráce. Tento sociálny rozmer by mohli tvorit referencné normy zarucujúce dodržiavanie 
základných práv pracujúcich a ochranu ludských, demokratických a environmentálnych práv, ktoré 
sú neoddelitelnou súcastou takýchto dohôd, a konzultacné mechanizmy podobné mechanizmom 
uvedeným vyššie. 
 

− Kontaktná osoba: pán Gatis Eglitis 
(Tel.: 00 32 2 546 81 69 – e-mail : gatis.eglitis@esc.eu.int) 

 

5.  ZDRAVIE A OCHRANA SPOTREBITELOV 
 

• Právny rámec politiky Spolocenstva na ochranu spotrebitel a 
– Spravodajca: pán PEGADO LIZ (Rôzne záujmy – PT) 
 
− Ref.: stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 594/2006 
 
− Hlavné body: 
 

Politika na ochranu spotrebitela je zjavne jednou z politík, ktoré sa najviac približujú európskym 
obcanom. V širokej miere môže ovplyvnit ich priblíženie sa k európskemu ideálu, pokial uspokojí 
ich potreby a snahy, ako tomu nebolo vždy v minulosti. 
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Vo svojom stanovisku výbor konštatuje: 
• že je nevyhnutná politická vôla dalej presadzovat politiku ochrany záujmov spotrebitelov 
• a že je rovnako potrebné pristúpit k hlbkovému prehodnoteniu právneho rámca, aby bolo 

možné vytvorit pevný základ politiky ochrany spotrebitela, vzhladom na to, že ustanovenia 
obsiahnuté v Maastrichtskej zmluve (cl.  129 A) a Amsterdamskej zmluve (cl.  153) nie sú 
postacujúce. 

 
Pomocou príspevkov mnohých európskych právnikov, ktorých  odbornost je v danej oblasti 
všeobecne uznávaná, Európsky hospodársky a sociálny výbor môže záverom predložit návrh 
nového právneho základu politiky spotrebitela. 

 
– Kontaktná osoba: pán Luis Lobo 

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

6.  DOPRAVA 
 

•  Vnútrozemská lodná doprava v Európe 
–  Spravodajca: pán SIMONS (Zamestnávatelia – NL) 
  
– Ref.: stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 599/2006 
 
– Hlavné body: 

 
EHSV podporuje každú iniciatívu, ktorej konceným cielom bude vytvorenie nezávislej organizácie 
prostredníctvom dohovoru a ktorá by zoskupovala prinajmenšom medzinárodné organizácie ako 
EÚ, clenské krajiny EÚ prevádzkujúce vnútrozemskú lodnú dopravu a neclenské krajiny ako 
Švajciarsko a podunajské štáty, ktoré nie sú clenmi EÚ. V rámci organizácie signatárov takého 
dohovoru by mohlo zhromaždenie ministrov prijímat právne záväzné politické rozhodnutia 
a dohliadat na národné kontrolné orgány. Táto organizácia by teda mohla nielen sústredit všetky 
znalosti a odborné skúsenosti, ktoré sú v súcasnosti k dispozícií v existujúcich oblastiach, ale 
zároven dohliadat na to, aby sa udržala aspon existujúca úroven ochrany a bezpecnosti a aby 
pokracoval odvetvový sociálny dialóg. 

 
Ak sa chceme dopracovat k jednotnému celoeurópskemu právnemu režimu, musíme vziat do 
úvahy niekolko aspektov. 

 
• Z hladiska geografického dosahu ide o to, že vnútroštátna lodná doprava sa priamo netýka 

všetkých krajín EÚ na rozdiel od iných druhov dopravy, napríklad leteckej a cestnej dopravy. 
• Sú krajiny, ktoré sú dôležité pre vnútrozemskú lodnú dopravu a teda pre Európu a nie sú 

clenmi EÚ. 
• Iba spolocnou politickou aktivitou je možné dosiahnut potrebné zmeny infraštruktúry na 

vnútrozemských vodných cestách, co v každom štáte patrí do národných kompetencií. 
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• Je jasné, že vzhladom na rôzne prírodné danosti a rozdiely v infraštrukúre jednotlivých krajín 
a vzhladom na rôzny intenzitu vnútrozemskej lodnej dopravy nie je možné uplatnit všetky 
predpisy v rovnakom rozsahu a rovnako prísne na všetky európske toky. 

 
V rámci tohto nového systému bude potrebné venovat osobitnú pozornost sociálnej politike, ktorá 
bola doteraz pri existujúcich režimoch vnútrozemskej lodnej dopravy v Európe do velkej miery 
zanedbávaná. Do aktivít v tejto oblasti teda treba plne zapojit aj sociálnych partnerov. 

 
– Kontaktná osoba: pani Anna Wagner 

(Tel.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail : anna.wagner@esc.eu.int) 
 

• Spolocné pravidlá/EASA 
– Spravodajca: pán SIMONS (Zamestnávatelia – NL) 
  
- Ref.: KOM(2005) 579, konecné znenie – 2005/0228 COD – CESE 600/2006 
   
– Hlavné body: 
 

EHSV plne podporuje rozšírenie pôsobnosti nariadenia (ES) 1592/2002 na leteckú prevádzku, na 
certifikáciu palubného personálu a lietadlá tretích krajín. Ak normotvorná aktivita v oblasti leteckej 
bezpecnosti bude prevedená na jediný orgán, dosiahne sa vyššia efektívnost a vyšší stupen 
bezpecnosti.  

 
V kontexte dodatocných potvrdení pre komercných operátorov tretích krajín by však Spolocenstvo 
malo mat jasne definovanú možnost podpísat bilaterálne dohody s tretími krajinami o vzájomnom 
uznávaní relevantných potvrdení. Uvedené financovanie AESA z fondov Spolocenstva si vyžiada 
podstatne viac prostriedkov než je súcasný predpoklad. Zároven zabezpecenie zdrojov na úrovni 
EÚ prinesie so sebou potenciálnu úsporu v nákladoch, a to nielen pre priemysel, ale aj pre národné 
vlády. Touto záležitostou sa však návrh Komisie nezaoberá. 

 
EHSV je presvedcený, že definícia komercnej prevádzky by mala zahrnat aj lety prevádzkované 
spolocnostami a lety prevádzkované spoluvlastníkmi lietadla s cielom zarucit pre všetkých 
pasažierov v rámci EÚ rovnakú ochranu v oblasti bezpecnosti.  

 
– Kontaktná osoba: pani Anna Wagner 

(Tel.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail : anna.wagner@esc.eu.int)  
 

  Bezpecnost  civilného letectva 
– Spravodajca: pán McDONOGH (Zamestnávatelia – IE) 

 
 –   Ref.: KOM(2005) 429, konecné znenie – CESE 584/2006 
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– Kontaktná osoba: pán Raffaele Del Fiore 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int)  

 
 

7.  OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 

• Vplyvy leteckej dopravy na klímu 
– Spravodajca: pán SIMONS (Zamestnávatelia – NL) 

 
– Ref.: KOM(2005) 459, konecné znenie – CESE 25/2006 fin – CESE 598/2006 

 
– Hlavné body: 
 

Európsky hospodársky a sociálny výbor sa rovnako ako Komisia domnieva, že sú potrebné 
dodatocné (politické) opatrenia na zmiernenie vplyvu leteckej dopravy na klimatické zmeny. Nárast 
emisií skleníkových plynov v leteckej doprave bude predstavovat približne 50 % rocného 
percentuálneho nárastu leteckej dopravy, a to aj v prípade, že by sa v priebehu nasledujúcich 
desatrocí podarilo zrealizovat všetky ambiciózne ciele výskumu a vývoja. Rozpoctové prostriedky, 
ktoré sú na ne vyclenené v rámci 7. rámcového programu musia byt využívané cielene a úcelne. 
Európska komisia si sama stanovila od obdobia 2008 – 2012 politický ciel znižovania emisií CO2 
a NOx v európskej leteckej doprave, aby sa tak obmedzili klimatické zmeny. Vzhladom na 
medzinárodné zmluvy, dohovory a prebiehajúce štúdie považuje výbor za rozumné obmedzit 
prípadné opatrenia najskôr len na emisie CO2 vo vnútroeurópskej leteckej doprave, aby sa 
zabránilo prípadným dlhotrvajúcim prietahom pri ich zavádzaní. 
 
Kedže prispieva svojimi (každorocne vyššími) emisiami CO2 ku klimatickým zmenám, mala by 
byt celá vnútroeurópska letecká doprava zaclenená co najskôr do otvoreného európskeho systému 
obchodu s emisiami založeného na realistických predpokladoch. Pridelovanie by sa malo 
uskutocnovat na úrovni EÚ a dodatocné príspevky resp. ciele zníženia by sa mali uplatnovat 
priamo na letecké spolocnosti ako aktérov, pricom musí prístup na trh – a to bez znevýhodnení pre 
nových úcastníkov trhu v hospodárskej sútaži – zostat  aj nadalej otvorený. V prípade ostatných 
vplyvov by mali byt používané nástroje na miestnej úrovni, ako napríklad poplatok za emisie NOx 
alebo iné operatívne opatrenia. 

 
Investície do výskumu klimatického vplyvu emisií iných ako emisií CO2, ako aj technologický 
vývoj pre cistejšiu leteckú dopravu, by mali byt pre EÚ a priemysel jednou z hlavných priorít, a to 
najmä so zameraním na predchádzanie zlým kompromisom týkajúcim sa miestneho zataženia 
hlukom, miestnych a celkových emisií z lietadiel.  

 
Vzhladom na možnosti redukcie emisií v leteckej doprave by malo byt prioritou aj zlepšenie 
riadenia letovej prevádzky prostredníctvom iniciatívy na vytvorenia spolocného vzdušného 
priestoru a programu SESAR. 
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– Kontaktná osoba: pani Annika Korzinek 
 (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail : annika.korzinek@esc.eu.int) 

 

 
• Tematická stratégia - morské prostredie 
– Spravodajca:  pani SÁNCHEZ MIGUEL (Zamestnanci – ES) 

 
– Ref. : KOM(2005) 505, konecné znenie – 2005/0211 COD – CESE 585/2006 

 
– Hlavné body: 

 
EHSV víta návrh smernice o ustanovení rámca opatrení Spolocenstva v oblasti námornej 
environmentálnej politiky (Smernica o námornej stratégii). Výbor však zastáva kritický názor, že 
návrh smernice je síce potrebný, avšak nie je dostatocný, pretože stav morí a oceánov je natolko 
alarmujúci, že sú potrebné prísnejšie opatrenia na dosiahnutie uplatnovania a kontroly dodržiavania 
súcasných predpisov. Okrem toho sa návrh týka stavu morského prostredia len ciastocne. Z tohto 
dôvodu sa EHSV nazdáva, že rámcová smernica by lepšie slúžila na úcel integrácie a neskoršieho 
prehlbenia aspektov, ktoré tu nie sú podrobne uvedené. 

 
Využívanie existujúcich legislatívnych a riadiacich nástrojov – a nevytváranie nových – pomáha 
clenským štátom vyhnút sa novým nákladom na financovanie a hlavne vyhnút sa dalšej 
byrokratickej zátaži. Zároven sa zavádzajú systémy úcasti a konzultácie s verejnostou 
a zainteresovanými stranami, co je dôležité pre väcšie zapojenie obcanov do tematiky životného 
prostredia. 

 
EHSV konštatuje, že je nevyhnutné upresnit a posilnit monitorovanie a koordináciu zo strany 
Komisie voci regionálnym orgánom, ktoré majú úlohu hodnotit a stanovit ciele a opatrenia 
vykonávané v morskom prostredí v ich kompetencii. Týmto spôsobom by mali byt vytvorené vo 
všetkých pobrežných regiónoch jednotné a vyvážené postupy, pretože v tejto súvislosti musí byt 
zohladnený cezhranicný charakter morí a oceánov. Centralizovaná koordinácia by dokonca 
umožnila vykonávat aktivity v tretích krajinách, kde by bolo možné uskutocnit aktivity 
Spolocenstva, a to najmä v tých, s ktorými má EÚ medzinárodné dohody. 

 
Pretože kvalita vody morí a oceánov vo velkej miere závisí od kvantitatívnych faktorov, zastáva 
EHSV názor, že do stanovených definícií je potrebné zahrnút aj kvantitatívne ukazovatele 
(osobitne na definíciu dobrého ekologického stavu na základe všeobecných kvalitatívnych 
ukazovatelov), ako napríklad u RSV pre vnútorné vodné toky. 

 
Nakoniec je potrebné poukázat na dve témy, ktoré sú velmi dôležité pre dosiahnutie tu 
navrhovaných cielov. Prvá téma sa vztahuje na neodkladné uplatnenie všetkých skôr stanovených 
opatrení, ktoré sú obsiahnuté v balíkoch ERIKA I, II a III, a druhou témou je výskum v morskom 
prostredí. Na základe  rozsiahlych a odborných znalostí bude možné konkretizovat ciele a stanovit 
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programy opatrení potrebných na obnovenie dobrého stavu morského prostredia. Preto je potrebné 
širšie zapojenie do európskych rámcových výskumných programov. 
 

– Kontaktná osoba: pani Filipa Pimentel 
(Tel : 00 32 2 546 84 44 – e-mail : filipa.pimentel@esc.eu.int) 

 
 

8.  EURÓPSKE OBCIANSTVO A OBCIANSKE PRÁVA 
 

• Vyživovacia povinnost  
− Spravodajca: pán RETUREAU (Zamestnanci – FR) 
 
− Ref.: KOM(2005) 649, konecné znenie – 2005/0259 CNS – CESE 588/2006 
 
− Hlavné body: 

 
Výbor, berúc do úvahy isté konkrétne pripomienky, schvaluje legislatívnu iniciatívu Komisie 
a vyjadruje svoje potešenie nad úsilím vynaloženým na prípravu tohto kvalitného predpisu hlavne 
prostredníctvom predbežných konzultácií a predbežnou štúdiou dosahu. 
 
Taktiež schvaluje zvolenú formu nariadenia a zachovanie právneho základu, ktorý je vhodnejší pre 
harmonizáciu v prípadoch s európskym rozmerom, napriek rozdielom, ktoré budú pretrvávat 
v právnych systémoch jednotlivých štátov. 
 
Táto problematika sa týka rodinného práva ako aj vymáhania pohladávok, a po sociálnej stránke so 
sebou prináša riziko zbedacovania, co by malo byt tiež zohladnené. 
 
Návrh rovnako splna požiadavky na jasnost a právnu istotu úcastníkov konania, tretích strán 
zapojených do konania a dotknutých správnych orgánov. Taktiež chráni osobné údaje pred 
použitím na úcely, ktoré nesúvisia s riešením daného sporu a s plnením záväzkov dlžníka. 
 
Výbor na záver vyzýva vládu Spojeného královstva a vládu Írska, aby zvážili možnost zapojenia sa 
do tejto iniciatívy („opt in“). Vládu Dánska vyzýva, aby zjednodušila výkon rozhodnutí v oblasti 
výživného v súlade s Haagskym dohovorom o výkone vyživovacej povinnosti.  
 

− Kontaktná osoba: pani Ewa Kaniewska 
(Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@esc.eu.int) 

 
 

• Európsky rok dialógu medzi kultúrami (2008) 
− Spravodajkyna: pani CSER (Zamestnanci – HU) 
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− Ref.: KOM(2005) 467, konecné znenie – 2005/0203 (COD) – CESE 590/2006 
 
− Hlavné body: 
 

Európsky rok dialógu medzi kultúrami by mal pomôct predchádzat konfliktom odhalovaním ich 
prícin, oboznamovaním sa s kultúrnymi rozdielmi, ich rešpektovaním a využívaním dialógu medzi 
kultúrami ako vhodného nástroja. 
 
Malo by sa vytvorit verejné médium v podobe rozhlasovej alebo televíznej stanice s pôsobnostou 
v celom Spolocenstve, ktorá by vysielala vo všetkých jazykoch európskych obcanov a slúžila ako 
nástroj na dosiahnutie cielov Roka dialógu medzi kultúrami.  
 
EHSV pochybuje o možnosti naplnat prioritné ciele v rámci navrhovaného rozpoctu. Rozpocet je 
z velkej casti urcený na podporu cinnosti  na úrovni celého Spolocenstva, takže si možno položit 
otázku, ci osem plánovaných akcií nie je v nepomere ku stanoveným cielom. Z toho dôvodu je 
podpora miestnych obcianskych iniciatív tiež neistá. 
 
EHSV navrhuje, aby Komisia vypracovala nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne ukazovatele za 
spolupráce s EHSV. 
 
Na základe podujatí a aktivít v rámci Európskeho roka dialógu medzi kultúrami 2008 by sa mohla 
vypracovat encyklopédia európskej kultúry. EHSV sa pripája k návrhu, podla ktorého by bolo 
vhodné zaviest Den dialógu medzi kultúrami. Pri tejto príležitosti by inštitúcie Spolocenstva mohli 
udelovat symbolickú cenu vzdelávacím ustanovizniam a organizáciám obcianskej spolocnosti, 
ktoré sa vyznamenali pri vytváraní  a rozvíjaní dialógu medzi kultúrami.  

 
EHSV by sa chcel podielat na hodnotení za rok 2008. 
 

– Kontaktná osoba: pani Anna Redstedt 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail : anna.redstedt@esc.eu.int) 

 
 

9.  IMIGRACNÁ POLITIKA 
 

• Migrácia a medzinárodná ochrana 
− Spravodajca: pani SCIBERRAS (Zamestnávatelia – MT) 
 
− Ref.: KOM(2005) 375, konecné znenie – 2005/0156 (COD) – CESE 587/2006 
 
− Hlavné body: 
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Presné štatistické údaje sú velmi dôležité pri mapovaní migrujúcej populácie v štátoch EÚ, okrem 
iného pri urcovaní jej velkosti a iných demografických charakteristík. Výbor vyzýva Komisiu, aby 
zdôraznovala potrebu presných štatistických údajov v tejto oblasti, tak, aby clenské štáty uznali 
význam tejto otázky a presunuli sem viac zdrojov. 
 
Väcšina clenských štátov EÚ vypracovala dôkladné štatistiky o krajinách pôvodu žiadatelov o azyl. 
Stále však existuje rozsiahla potreba hlbkových štatistík založených na konzistentných kritériách 
medzi clenmi s cielom budúceho nadnárodného porovnávania. 
 
Jednou z úloh zásadného významu, ktorú štatistiky zohrávajú, je vplyv na tvorbu a revíziu politík. 

 
− Kontaktná osoba: pán Pierluigi Brombo 

(Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 

10.  VÝSKUM 
 
• Nanovedy a nanotechnológie 
– Spravodajca: pán PEZZINI (Zamestnávatelia – IT) 
 
– Ref.: KOM(2005) 243, konecné znenie – CESE 582/2006 
 
– Hlavné body: 
 

Výbor víta návrhy Komisie na realizáciu akcného plánu v oblasti N&N do roku 2009 a žiada, aby 
bol tento plán sprevádzaný národnými akcnými plánmi.  
 
Výbor sa domnieva, že európsky priemysel musí znásobit a urýchlit svoje snahy v oblasti výskumu 
a aplikácií N&N a investovat do tohto sektoru viac financných prostriedkov. 
 
Do roku 2015 môžu materiály, výrobky a služby založené na N&N vytvorit celosvetový trh 
s hodnotou stoviek miliárd EUR rocne za predpokladu, že sa podarí transformovat špickový 
vedecký výskum na obchodovatelné výrobky, postupy a služby. 

 
– Kontaktná osoba: pani Magdalena Bêlarová-Carabin 

(Tel.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail : magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int) 
 

• Osobitné programy v oblasti výskumu a technického rozvoja 
– Spravodajca: pán WOLF (Rôzne záujmy – DE) 
– Pomocný spravodajca: pán PEZZINI (Zamestnávatelia – IT) 
 
– Ref.: KOM(2005) 439-440-441-442-443-444-445, konecné znenie – CESE 583/2006 
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– Hlavné body: 

 
Ciel sformulovaný v Lisabonskej stratégii, aby sa z Európy vybudoval vedúci hospodársky priestor, 
si žiada výrazné posilnenie investícií do výskumu a vývoja. Výbor k tejto otázke opätovne 
poukazuje na to, že európska spolupráca vo výskume a vývoji je úcinným katalyzátorom európskej 
integrácie a súdržnosti. Výbor zdôraznuje svoje odporúcanie, aby sa téme výskumu a vývoja 
priradil výrazne väcší podiel ako doteraz. 

 
Výbor vo všeobecnosti odporúca, aby sa jednotlivým témam nepriradovali strnulé rozpoctové 
podiely, ale aby sa umožnila co najväcšia flexibilita. Tým sa má zabezpecit, aby Komisia mohla 
reagovat v priebehu realizácie programu rázne na novovzniknuté otázky alebo na štrukturálne 
zmeny, ktoré sa budú javit žiaduce. 

 
Na záver výbor odkazuje na svoje skoršie odporúcanie drasticky znížit administratívne náklady 
potrebné na strane žiadatelov, zjednodušit postupy, a súcasne zarucit najvyššiu mieru kontinuity, 
pokial ide o podporné nástroje a postupy pri poskytovaní. 

 
– Kontaktná osoba: pani Magdalena Bêlarová-Carabin 

(Tel.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail : magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int) 
 

11.  BOJ PROTI FINANCOVANIU TERORIZMU 
 

• Prevody financných prostriedkov s chýbajúcimi údajmi o príkazcovi 
− Spravodajca: pán BURANI (Zamestnávatelia – IT) 

 
− Ref.: KOM(2005) 343, konecné znenie – 2005/0138 (COD) – CESE 597/2006 
 
− Hlavné body: 
 

Výbor plne súhlasí s potrebou vypracovat nariadenie. Ako celok sú aktivity plánované 
v dokumente Komisie správne a rozumné, EHSV však má isté pochybnosti, pokial ide o ich 
praktickú úcinnost, prinajmenšom z krátkodobého hladiska. 

 
EHSV navrhuje vyjasnit, že opatrenia sa vztahujú nielen na terorizmus, ale aj na organizovaný 
zlocin a mali by sa odvolávat na platné predpisy pre boj proti praniu špinavých penazí. Tiež 
navrhuje vytvorit jediné kontaktné miesto poverené zhromaždovaním podnetov a distribúciou 
týchto informácií, ako aj to, aby orgány oznamovali podozrivé mená. 

 
− Kontaktná osoba: pani Imola Bedo 

(Tel.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail : : imola.bedo@esc.eu.int) 
____________ 


