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Na plenárnom zasadnutí sa zúcastnil pán Philippe Maystadt, prezident Európskej investicnej banky, 
ktorý hovoril o stratégii EIB pre najbližšie roky a jej novej informacnej politike.  
 

1. ZAMESTNANOST: PODPORA ZAMESTNANOSTI, SOCIÁLNEJ 
ZODPOVEDNOSTI PODNIKOV A RIADENIA MIGRACNÝCH TOKOV 
 

• Usmernenia pre politiky zamestnanosti – 2005/2008 
− Spravodajca: pán Malosse (Zamestnávatelia – FR) 
 
− Ref.: CESE 675/2005 
 
− Hlavné body: 

Vo svojom stanovisku, ktoré EHSV prijal 31. mája v skrátenom konaní a odoslal Rade pre 
zamestnanost a sociálne veci 2. júna 2005, výbor vyjadril znepokojenie nad nedostatkom 
súdržnosti medzi jednotlivými stratégiami Európskej únie. 
 
V stanovisku je vyjadrené polutovanie nad tým, že v súlade s Európskym paktom mládeže, ktorý bol 
prijatý na jarnom summite Európskej rady nebol predložený žiadny konkrétny návrh usmernenia na 
tému zamestnanosti mládeže. Pretrvávajúca vysoká miera (a v niektorých krajinách nárast) 
nezamestnanosti mládeže, ktorá sa tiež dotýka absolventov, je pre Európu klúcovou výzvou; 
spolocnost, ktorá mladým ludom neponúka žiadne možnosti caká neradostná budúcnost. 
 
Výbor tiež navrhuje, aby sa viac pozornosti venovalo zamestnanosti žien a ludí zo znevýhodnených 
skupín, ktorí by si zaslúžili špecifické usmernenie. 
 
Stanovisko zdôraznuje, že inovacná schopnost podnikov je nevyhnutá pre rozvoj dynamiky 
európskeho hospodárstva. Bez nových a zlepšených výrobkov a služieb, a bez lepšej produktivity 
bude Európa zaostávat. Výbor preto podporuje myšlienku, aby sa do usmernení pre zamestnanost 
zaradili opatrenia na podporu miestnych iniciatív a programov pre rozvoj podnikania, vrátane 
odstránenia administratívnych prekážok pri zacatí podnikatelskej cinnosti, reforma zdanenia pri 
presune podnikov, postup proti monopolom a boj proti deformáciám hospodárskej sútaže. 
 

 Výbor žiada, aby sa usmernenia pre zamestnanost zamerali na zlepšenie kvality pracovných miest 
prostredníctvom dalšieho vzdelávania a vnútornej a vonkajšej mobility. Coraz vyššie kvalifikacné 
predpoklady tiež prispievajú k potlácaniu nestálosti pracovných miest, najmä mladých ludí, žien 
a ludí zo znevýhodnených skupín. 

 
 Na záver Výbor navrhuje, aby sa v budúcnosti skutocne demokraticky diskutovalo 

o usmerneniach pre zamestnanost a hlavných usmernenia hospodárskej politiky na 
európskej a národnej úrovni s aktívnou úcastou obcianskej spolocnosti. 
 

 
− Kontaktná osoba: Alan Hick 
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 (Tel.: (+32-2) 546 93 02 – Email: alan.hick@esc.eu.int) 
 

• Nástroje pre hodnotenie a informovanost  o sociálnej zodpovednosti 
podnikov v globalizovanej ekonomike  

− Spravodajkyna: pani Pichenot (Rôzne záujmy – FR) 
 

− Ref.: stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 692/2005 
 
− Hlavné body: 

Sociálna zodpovednost podnikov (SZP) má podobu žiadosti voci podnikom, aby na báze 
dobrovolnosti urobili viac než je ich povinnostou. SZP je úzko spojená so súborom medzinárodných 
zvyklostí, noriem a princípov, a tiež s normami EÚ. 

 
Nástroje na hodnotenie SZP musia splnat požiadavky v zmysle legitímnosti, relevantnosti 
a spolahlivosti.  
 
Vydávanie výrocných správ zacína byt medzi velkými podnikmi pomerne rozšírené. To je v súlade 
s požiadavkou transparentnosti podnikatelskej stratégie, vrátane praxe so SZP. Kvalita informácií je 
však nadalej velmi nerovnomerná, v tomto smere sa preto musia urobit nápravy. Kvôli nedostatku 
financných prostriedkov a ludských zdrojov nie je možné žiadat od malých a stredných podnikov 
(MSP), aby už od zaciatku svojej cinnosti poskytovali rovnakú úroven informácií ako sa žiada od 
velkých podnikov. Krokom vpred v tomto smere by bolo povzbudit MSP, aby informovali svojich 
akcionárov o prijatých závažných opatreniach. 
 
Je potrebné zladit prítomnost jedného súboru princípov so súcasným rešpektovaním rôznorodosti. 
Bolo by užitocné, keby ukazovatele umožnovali porovnávanie. Bolo by vítané, keby tieto kritériá 
a ukazovatele boli vytvorené spolocne s partnermi sociálneho dialógu v danom odvetví po 
konzultáciách s ostatnými zúcastnenými stranami a verejnými orgánmi. 
 
Usmernenia iniciatívy GRI (Global Reporting Initiative) sú uznávanými súkromnými referencnými 
kritériami. Európski aktéri by sa mali empaticky podielat na práci GRI v snahe priblížit metódy 
a kritériá iniciatívy európskemu kontextu. 
 
Medzinárodná normalizacná organizácia (ISO) vypracovala hlavné usmernenia týkajúce sa sociálnej 
zodpovednosti. Tieto usmernenia však neznamenajú všeobecnú normu pre riadiace systémy a na ich 
základe nemožno vydávat certifikáty. 
 
EHSV odporúca, aby sa zriadil informacný portál o praktikách SZP, ktoré prijali velké podniky. Bolo 
by vhodné, aby inštitucionálny pozorovatel porovnal vyhlásenia podnikov na jednej strane 
a hodnotenia zúcastnených strán na strane druhej. Úlohou vykonania takejto kvalitatívnej analýzy by 
mohla byt poverená organizácia ako Dublinská nadácia. 
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Dobrovolné záväzky podnikov musia byt verejne známe a ich úcinnost musí byt vždy 
kontrolovatelná. Dobrovolný záväzok musí íst ruka v ruke s dobre organizovaným dialógom 
so zúcastnenými stranami. Pri vypracúvaní dobrovolnej podnikovej stratégie je potrebné viest 
sociálny dialóg o SZP. Zapojenie predstavitelov zamestnancov pozostáva z troch fáz: vypracovanie 
špecifickej podnikovej stratégie prihliadajúc na princípy trvalo udržatelného rozvoja, zavedenie  
opatrení potrebných na realizáciu tejto stratégie a nezávislé monitorovanie úcinnosti zavedených 
opatrení na všetkých úrovniach podniku. 
 
Rozhodujúcim krokom na európskej úrovni je dobrovolné a/alebo vyjednané stanovenie záväzkov 
týkajúcich sa SZP vo všetkých nadnárodných spolocnostiach, ktoré majú európsky podnikový výbor. 
Týmto spôsobom sa môžu do tohto dynamického procesu zapájat aj nové clenské štáty. Európske 
podnikové výbory by sa mali podielat na integrácii SZP do politiky riadenia spolocností. Sú 
inštanciou, na ktorú sa najcastejšie obracajú interné zúcastnené strany. Malo by sa však pamätat na 
fakt, že koherentná politika SZP musí takisto zohladnovat externé zúcastnené strany, obzvlášt 
všetky osoby pracujúce v podniku alebo pre podnik ako celok a pokial je to možné, všetky zložky 
hodnototvorného retazca (subdodávatelia, dodávatelia). 

 
− Kontaktná osoba: Alan Hick 
 (Tel.: (+32-2) 546 93 02 – Email: alan.hick@esc.eu.int) 
 

 
• Zelená kniha o prístupe EÚ k riadeniu ekonomickej migrácie 
– Spravodajca: pán PARIZA CASTAÑOS (Zamestnanci – ES) 

 
– Ref. : KOM(2004) 811 v konecnom znení – CESE 694/2005 
 
− Hlavné body: 

EHSV poukazuje na to, že je skutocne potrebné, aby prijímanie ekonomických migrantov bolo 
regulované v rámci EÚ, a preto je potrebné dosiahnut vysoký stupen legislatívnej harmonizácie a 
otvorenú legislatívu tak pre vysokokvalifikovaných pracovníkov ako aj pre pracovníkov v oblastiach 
vyžadujúcich nižšiu kvalifikáciu. Princíp „prednosti Spolocenstva“ musí zahrnat všetky osoby, 
ktoré sú súcastou pracovného trhu Európskej únie, a nielen pracovníkov pochádzajúcich z 
jednotlivých clenských štátov alebo Spolocenstva EHSV zdôraznuje potrebu existencie dvoch 
systémov pre legálne prijímanie migrantov: disponovat pracovnou ponukou už vtedy, ked sa 
migrant ešte nachádza v krajine pôvodu a povolením na docasný pobyt kvôli hladaniu práce. Pokial 
ide o práva, východiskovým bodom v tejto diskusii by mala byt zásada nediskriminácie. 

− Kontaktná osoba: Pierluigi Brombo 
 (Tel.: (+32-2) 546 97 18 - e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

2. SVETOVÝ OBCHOD: FAKTOR ROZVOJA S LUDSKOU TVÁROU 

• Všeobecná dohoda o obchode so službami (GATS) – rokovania o spôsobe 
4 (pohyb fyzických osôb) 
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− Spravodajkyna: pani FLORIO (Zamestnanci – IT) 
 
− Ref. : Prieskumné stanovisko – CESE 695/2005 
 
− Hlavné body: 

Rokovania GATS o spôsobe 4 sú právom považované za klúcový prvok v prebiehajúcich 
rokovaniach WTO o otvorení medzinárodného obchodu so službami. Prítomnost fyzických osôb 
je štvrtým spôsobom poskytovania služieb a ide o vstup osôb jedného clenského štátu na územie 
iného clenského štátu na urcité casové obdobie, aby tu poskytovali služby (napríklad úctovníci, 
lekári alebo ucitelia). Nevztahuje sa na osoby, ktoré žiadajú o obcianstvo alebo hladajú stále 
zamestnanie ci trvalý pobyt v krajine. 

 
Podla EHSV treba pre dosiahnutie väcšej liberalizácie obchodu v oblasti služieb v EÚ predbežne 
upresnit, že Smernica o vyslaných pracovníkoch tiež upravuje docasný pohyb pracovníkov. 
Okrem toho treba vyjasnit, ktorý legislatívny referencný rámec má byt uplatnený pri liberalizácii 
služieb v rámci vnútorného trhu EÚ (vid. návrh Smernice o službách na vnútornom trhu) a jasne 
rozlišovat medzi službami všeobecného významu (medzi nimi zdravotníctvo, vzdelávanie, 
vodárenstvo, energetika, plynárenstvo atd.), ekonomickými a neekonomickými službami; službami 
na komercné a nekomercné úcely a službami iného charakteru. 
 
EHSV nalieha na EÚ a clenské štáty, aby v súcasnosti neakceptovali žiadne rozšírenie spôsobu 4 
o polokvalifikovaných alebo nekvalifikovaných pracovníkov. V opacnom prípade by to viedlo 
k ohrozeniu základného princípu Medzinárodnej organizácie práce (MOP) „práca nie je komodita“. 
EHSV nemôže akceptovat fakt, že docasný pohyb pracovníkov, de facto docasná migrácia, by 
bola primárne regulovaná WTO a dohodou GATS bez garancie ludských práv alebo dodržiavania 
základných štandardov v oblasti práce, ako napríklad rovnoprávne zaobchádzanie. Bolo by treba 
zabezpecit fungujúcu spoluprácu z praktického hladiska aspon medzi WTO a MOP, 
Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IMO) a OSN pri ochrane práv docasných migrantov. 
 
EHSV je toho názoru, že európske vlády by mali prehodnotit ratifikáciu Medzinárodného dohovoru 
o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a clenov ich rodín, ktorá vstúpila do platnosti v 
júli 2003. 
 

− Kontaktná osoba: pani Beatriz Porres 
 (Tel: (+32-2) 546 91 31 – e-mail : beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 

3. OBCHOD: ŠPECIFICKÉ PRÍSTUPY V OBLASTI PRÁVA 
DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 
 
• Priemyselné vzory a modely 
– Hlavný spravodajca : pán RANOCCHIARI (Zamestnávatelia – IT) 
 Výbor schválil protinávrh stanoviska, ktorý predložili páni PEGADO LIZ a STEFFENS 
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– Ref.: KOM(2004) 582 v konecnom znení – 2004/0203 COD – CESE 691/2005 
 
– Hlavné body: 

Výbor teda potvrdzuje svoj názor, vyjadrený v predošlých stanoviskách, že ak by náhradné diely 
spadajúce pod klauzulu o oprave podliehali režimu platnému pre ochranu priemyselných vzorov a 
modelov, viedlo by to k vytvoreniu monopolu na výrobky na sekundárnom trhu, co by bolo 
v rozpore so základnou podstatou právnej ochrany priemyselných vzorov a modelov. 

 
 Okrem toho treba dodat, že režim uvedený v smernici 98/71/ES umožnil zachovanie a po 

nedávnom rozšírení EÚ prispel aj k znásobeniu rôznych, ba až navzájom protichodných národných 
režimov v nesmierne dôležitej oblasti sektora, ktorý má na európskom trhu obrovskú váhu. 

 
 Návrh Komisie sa preto snaží docielit vytvorenie vnútorného trhu v tejto oblasti zosúladením 

národných systémov tým, že sa liberalizuje použitie chránených priemyselných vzorov a modelov pri 
oprave komplexného výrobku produktu s cielom obnovy jeho pôvodného vzhladu (sekundárny 
trh). 

 
 Výbor podporuje návrh Komisie, ktorý chápe ako další krok po sérii legislatívnych iniciatív, ktoré už 

v minulosti získali jeho podporu a ktoré môžu prispiet k väcšej konkurencii, zníženiu cien a 
vytvoreniu nových pracovných miest najmä v malých a stredných podnikoch. 

 
 Podla názoru Výboru by sa však návrh Komisie mohol ešte zlepšit, keby sa jasnejšie preukázala 

jeho kompatibilita s dohodou TRIPS, keby bol lepšie podložený, pokial ide o poukázanie na jeho 
úcinky na zamestnanost, a najmä keby spotrebitelom zarucoval nielen právo na informácie, ktoré je 
aj tak zabezpecené, ale aj to, že nebude ukrátené ani ich právo výberu, ci už priamo, co sa týka 
hladiska bezpecnosti a spolahlivosti náhradných dielov nezávislých dodávatelov, alebo nepriamo, 
ako dôsledok použitia týchto castí pri oprave komplexných produktov (hlavne motorových vozidiel), 
bud vzhladom na ich zvyškovú trhovú hodnotu, alebo vzhladom na nepriame náklady (napr. 
poistenie). 

 
– Kontaktná osoba: pán João Pereira dos Santos 
 (Tel.:(+32-2) 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

• Patenty farmaceutických výrobkov 
– Spravodajca: pán BRAGHIN (Zamestnávatelia – IT) 
 
– Ref.: KOM(2004) 737 v konecnom znení – 2004/0258 COD – CESE 689/2005 
 
– Hlavné body: 

EHSV súhlasí s návrhom nariadenia Komisie, ktorým sa uvádza do platnosti rozhodnutie generálnej 
rady Svetovej obchodnej organizácie (WTO) z 30. augusta 2003. 
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Súhlasí s postupom pre udelovanie povinných licencií týkajúcich sa patentov alebo doplnkových 
ochranných osvedcení pre farmaceutické výrobky, ako aj so stanovenými kontrolnými 
mechanizmami. 
 
EHSV odporúca však navrhuje upravit znenie textu tak, aby sa zaistili tieto aspekty: 
 

• plné rešpektovanie platnej legislatívy, najmä pokial ide o kontroly kvality výroby, 
• posilnenie podmienok na udelenie povinnej licencie, predovšetkým aby sa tak predišlo 

nelegálnemu spätnému vývozu do Spolocenstva alebo tretích krajín, 
• koordinované úsilie spolocne s orgánmi dovážajúcich krajín, aby sa vyhlo podvodom, 

falšovaniu a používaniu odlišnému od pôvodne stanoveného, 
• pozorné monitorovanie uplatnovania colného poriadku a sankcných mechanizmov 

clenských štátov spôsobom, ktorý by odrádzal od akéhokolvek necestného konania, 
• väcšia publicita udelovania takýchto povinných licencií s cielom presadzovat úcinnejšiu 

ochranu práv duševného vlastníctva. 
 

EHSV vyslovuje želanie, aby sa oblast pôsobnosti rozšírila na veterinárne lieky vzhladom na 
možné zdravotné núdzové situácie v dôsledku chorôb prenášaných zvieratami alebo nákazy potravín 
živocíšneho pôvodu. 

EHSV vyslovuje želanie, aby Komisia pokracovala vo svojom úsilí na medzinárodnej úrovni, aby aj 
rozvojovým krajinám, ktoré nie sú clenmi WTO, umožnil prístup k liekom pre núdzové situácie a 
primeraným zdravotníckym zariadeniam. 

 
– Kontaktná osoba: pán Nemesio Martinez 
 (Tél.: (+32-2) 546 95 01 – e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 

4. SLUŽBY: SUBSIDIARITA A SPRUŽNENIE POSTUPOV 
• Sprostredkovanie vo veciach obcianskych a obchodných 
– Spravodajkyna: pani SÁNCHEZ MIGUEL (Zamestnanci – ES) 
 
– Ref.: KOM(2004) 718 v konecnom znení – 2004/0251 COD – CESE 688/2005 
 
– Hlavné body: 

Bolo by treba mat na zreteli možnost sprostredkovania pri obciansko-právnych žalobách, 
vyplývajúcich z trestných alebo fiškálnych záležitostí, ktoré – hoci boli na zaciatku vylúcené – by 
mohli napomôct riešeniu týchto obciansko-právnych záležitostí. 
 
EHSV chce zdôraznit podstatnú úlohu sprostredkovatela v priebehu celej procedúry s cielom 
zaistit jej uplatnenie a úcinnost. Komisia by mala stanovit požiadavku trvalého zabezpecenia 
profesionality, nezávislosti a zodpovednosti (fyzickej, ako aj právnej) osôb vykonávajúcich funkciu 
sprostredkovatela. 
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Riešenie problému nákladov spojených so sprostredkovaním nemožno dosiahnut ich prostým 
zahrnutím do nákladov na procedúru, kedže súdne systémy sa v jednotlivých krajinách navzájom 
líšia. 

 
– Kontaktná osoba: pán Nemesio Martinez 
 (Tel.: (+32-2) 546 95 01 – e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

5. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: ZODPOVEDNÉ ZAOBCHÁDZANIE 
S NEBEZPECNÝM ODPADOM 
• Zásielky rádioaktívneho odpadu/Vyhorené palivo 
– Spravodajca : pán BUFFETAUT (Zamestnávatelia – FR) 

 
– Ref.: KOM(2004) 716 v konecnom znení – 2004/0249 COD – CESE 696/2005 
 
– Kontaktná osoba: pán Siegfried Jantscher  
 (Tel.: (+32-2) 546 82 87 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int) 

 
 

 
 

 


