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Plenárne zasadnutie  sa vyznacovalo prítomnostou Dalie GRYBAUSKAITE, clenky Európskej komisie, 
ktorá hovorila v mene Európskej komisie.  

 
1.  STRATÉGIA TRVALÉHO ROZVOJA 

 
• Oznámenie akcného plánu k environmentálnym technológiám  
–   Spravodajca : P. BUFFETAUT (Zamestnávatelia – FR) 

 
–   Referencie  : COM(2004) 38 final  –  CESE 854/2004 

 
–   Klúcové body : 

EHSV uznáva dôležitost postupu Komisie smerujúceho k vypracovaniu akcného plánu v 
prospech ekotechnológií a nazdáva sa, že konkrétny rozvoj ekotechnológií ide nevyhnutne cez 
výber, hierarchiu výberov a klasifikáciu financných zdrojov, ktoré sú obmedzené a musia byt 

využívané s rozumom: rizikový kapitál pri rozbiehaní, « klasickejšie » pôžicky v etape rozvoja, 
danové motivácie na konsolidáciu trhu, prípadne zdanenie podla internacionalizácie ekologických 
nákladov pre technológie, ktoré neberú ohlad na životné prostredie. EHSV žiada o podporovanie 

tých environmentálnych technológií, ktoré je rozumné rozvíjat, v závislosti od ich efektívnosti, 
podmienok trhu, požiadaviek životného prostredia, situácie zamestnanosti z kvantitatívneho a 
kvalitatívneho hladiska, životnej úrovne a rozvoja 
Pri stanovení právneho rámca by mal zákonodarca zohladnit velký inovatívny potenciál 
hospodárstva a vedy tak, že stanoví len ciele, ale  nie technológie, resp. kroky na ich dosiahnutie. 
Zatial co takáto legislatíva sa môže prejavit vo zvýšených prevádzkových nákladoch, ktoré však 
môžu byt zmysluplné z národohospodárskeho hladiska. Rastúce uvedomovanie si nových 
možností odbytu pri zachovaní prídavných sociálnych a ekologických kritérií je dôležitou hnacou 
silou pre tento akcný plán a posilnením konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva.    
EHSV považuje za dôležité, definovat metódy využívania vedomej z ekologicko-politického 
hladiska dobrej praxe,  resp. na rozvíjanie  zodpovedajúcich ekotechnológií (pôžicky, dotácie, 
danové motivácie), ktoré povzbudia a ulahcia prístup na trh, prípadne vytvorenie trhu. 
Zdôraznuje význam systému schvalovania efektívnosti ekotechnológií a šírenie údajov, ktoré sú o 
nich k dispozícii. Je to jedna z podmienok rozširovania ekotechnológií a ich uplatnovania 
podnikmi a verejnými spolocenstvami. 
 

 

–   Kontakt :   pán Johannes Kind  
                      (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail :  johannes.kind@esc.eu.int) 
 

• Regionálna integrácia a trvalý rozvoj 
– Spravodajca : P. DIMITRIADIS (Zamestnávatelia – EL) 
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− Referencia : Z vlastného podnetu – EESC 852/2004 
 

–   Klúcové body :  
 

Problematika “Regionálna integrácia a udržatelný rozvoj”  je stálou témou prác Odbornej sekcie 
EHSV pre vonkajšie vztahy  na roky 2003 a 2004.  Táto problematika bola prerokúvaná v rámci 
vztahov s mnohými krajinami a regiónmi, s ktorými EHSV udržiava trvalé styky. 
 

 Toto stanovisko má byt príspevkom k identifikácii základných prvkov pracovného rámca, 
prostredníctvom ktorého môžu európske politiky regionálneho rozvoja, ako sú koncipované cez 
medzivládne a regionálne dohody a rozvojové programy, zahrnat koncept trvalo udržatelného 
rozvoja. Na základe uvedeného spocíva pridaná hodnota stanoviska v návrhoch, ktoré predkladá 
s cielom vytvorit zo zahrnutia konceptu trvalo udržatelného rozvoja do opatrení regionálnej 
integrácie klúcový bod v programe pracovných rozhovorov medzi EHSV a zástupcami rozvíjajúcich 
sa krajín a krajín Euro-stredomorského partnerstva.  
 
Toto stanovisko prijíma definíciu trvalo udržatelného rozvoja uvedenú v predchádzajúcich 
stanoviskách EHSV 1, ktorá je zase založená na Brundtlandskej správe a summite v Gothenburgu. 
Obzvlášt dôležité je clenenie definície trvalo udržatelného rozvoja na tri piliere, konkrétne 
hospodársky rozvoj, environmentálnu kompatibilitu a sociálnu spravodlivost.  
 
S trvalo udržatelným rozvojom sa zaobchádza a musí sa zaobchádzat ako s nadradeným a nie 
doplnujúcim rozmerom regionálnej integrácie. Ciele vytýcené pre snahy EÚ v tomto smere môžu 
priniest významné výsledky. Prostredníctvom programov regionálnej spolupráce EÚ nielen pomáha 
rozvíjajúcim sa krajinám a NRK, ale aj vysiela kultúrne, politické a sociálne posolstvá. Tie to 
posolstvá sa dajú zhrnút do konceptu trvalo udržatelného rozvoja a realizovat, okrem iného, 
prostredníctvom regionálnej integrácie  
 
Jedným zo záujmov EÚ ako casti jej snahy v tejto oblasti by malo byt vyhladávanie príležitostí 
medzinárodnej spolupráce. V tejto otázke sa musí obzvlášt spomenút spolupráca s Organizáciou 
spojených národov. 
 
Vzhladom na regionálnu integráciu, musia kooperacné programy EÚ, hlavne tie, ktoré sa týkajú 
regionálnej integrácie s rozvíjajúcimi sa krajinami a NRK, klást zvláštny dôraz na rôzne dimenzie 
trvale udržatelného rozvoja, t.j. hospodárske, sociálne a environmentálne.  
 
EHSV môže výrazne prispiet k úspechu týchto snáh, pretože je to orgán EÚ s najvhodnejšími 
právomocami, ktorý sa môže zamerat na tieto otázky v rámci obcianskej spolocnosti. 

 
 

                                                 
1  Stanovisko EHSV k Príprave stratégie Európskej únie pre trvalo udržatelný rozvoj, Ú.v. C 221, 7.8.2001. 
 Stanovisko EHSV k dokumentu Trvalo udržatelná Európa  za lepší svet, Ú.v.  C 48, 21.2.2002 
 Stanovisko EHSV k Stratégii trvalo udržatelného rozvoja: Signály pre Barcelonu, Ú.v.  C 94, 18.4.2002 
 Stanovisko EHSV k Lisabonskej stratégii a trvalo udržatelnému rozvoju zo dna 27.2.2003 
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−      Kontakt :   pani Susanna Baizou 
                      (Tel.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail : susanna.baizou@esc.eu.int) 
 

 
2.    BOJ PROTI DISKRIMINÁCII A NEROVNOSTI V   
 PRÍSTUPE NA TRH PRÁCE A V DALŠÍCH OBLASTIACH 

 

• Rovnoprávnost  
 

– Spravodajca : P. SHARMA  (Rôzne aktivity – UK) 
 

– Referencie : COM(2003) 840 final – CESE 849/2004 
 

 

– Klúcové body:   
Vítame entuziazmus pre partnerstvo a potvrdzujeme, že je dôležité posilnovat partnerstvo medzi 
skupinami, ktoré predtým nespolupracovali. Toto je jeden z najdôležitejších faktorov úspechu 
EQUAL a tiež to, že by sa mali vytvorit administratívne a podporné procesy, aby udržali 
partnerstvo, ktoré by fungovalo ako najväcšia priorita. 

 
EHSV sa teší z vývoja venovaného inklúzii tých, ktorí sú priamo ovplyvnení diskrimináciou, ale je 
potrebné uznat, že zavedenie « EQUAL » prostredníctvom európskej, národnej, regionálnej a 
miestnej úrovne má casto hierarchickú povahu a môže stažit administratívu a spôsobit straty 
kontroly, pokial to nerobíme tak, aby sme tieto problémy predvídali a vyhli sa nim. 

 
Hodnotiaci proces odporúca väcší dôraz na udržanie pracovného miesta, kvalitu zamestnania a 
priame vytváranie pracovných miest. 
 

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

• Rovnost  v zaobchádzaní so ženami a mužmi/ prístup k tovarom a 
službám Spravodajca: pani CARROLL (zamestnávatelia– IE) 

 

−  Referencie : COM(2003) 657 fin – 2003/0265 (CNS) – CESE 853/2004 
 

−  Klúcové body:   
 
Tento návrh je prvým krokom v reakcii Komisie na požiadavky Európskej rady týkajúcich sa 
rovnosti práv oboch pohlaví v oblastiach iných než zamestnanost a profesionálna cinnost v zmysle 
clánku 13 Zmluvy o Európskom spolocenstve. Po konzultácii s rôznymi partnermi Komisia vybadala 
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velkú zhodu v názore, že je potrebná právna úprava v oblasti prístupu k tovaru a službám.  Na 

druhej strane však dospela k záveru, že by na tomto stupni vývoja nemala robit návrhy, ktoré sa 
týkajú oblasti vzdelávania, danovníctva alebo obsahu médií.  
 
Výbor: 

• podciarkuje dôležitost princípu zakazovania diskriminácie pohlaví vo vztahu k prístupnosti 

a poskytovaniu tovaru a služieb pre mužov a ženy; považuje za nerozumné nechat možnost 
clenským štátom robit výnimky z tejto nediskriminácie na poli poistenia pocas šiestich rokov 

• považuje vynatie vzdelávania z cielov smernice za polutovaniahodné, hoci by tam mohli byt 
problémy ohladom kompetencií Spolocenstva v tejto oblasti; Komisia by mala robit to, co je v jej 
silách a vyzvat clenské štáty, aby garantovali rovnost v prístupe k možnostiam vzdelávania a ich 
poskytovaní pre chlapcov a dievcatá; 

• vyzýva Komisiu, aby pokracovala v konzultáciách o obsahu médií a reklamy, a aby podnikla 
vhodné kroky; 

• víta skutocnost, že muži a ženy budú mat rovnaký prístup k financiám a financným službám;  
musí sa však uznat, že to bude mat tak negatívne ako i pozitívne dôsledky pre spotrebitelov, 
predovšetkým v oblasti poistovníctva; návrh by však nemal umožnovat vytváranie nových 
diskriminacných kritérií; vyžaduje sa podrobnejšie vyhodnotenie dlhodobého dopadu na 
poistenie/dôchodky; rovnako je potrebné monitorovat udalosti po tom, co smernica vstúpi do 
platnosti  

• víta clánok 5, ktorý umožnuje pozitívnu cinnost, a jednoznacne súhlasí s uznesením o dialógu 
s mimovládnymi organizáciami; 

• dôrazne pripomína, že bude nesmierne dôležité zabezpecit propagáciu  a informovanost  
o smernici, ked bude prijatá, aby si spotrebitelia plne uvedomili svoje práva a poskytovatelia tovaru 
a služieb pochopili svoje povinnosti vyplývajúce z ustanovení smernice.   

 

− Kontakt :   pán Torben Bach Nielsen 
                  (Tel. : 00 32 546 96 19 – e-mail : torben.bachnielsen@esc.eu.int) 

 
 
 

 
3.  VNÚTORNÝ TRH A HARMONIZÁCIA SÚKROMNÉHO PRÁVA 
 

 Nezmluvné povinnosti  
– Spravodajca : P. von FÜRSTENWERTH (Zamestnávatelia – DE) 
 

– Referencie  : COM(2003) 427 final – 2003/0168 COD – CESE 841/2004 

 
– Klúcové body : 
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Výbor navrhuje viacero konkrétnych úprav návrhu Komisie a vyzýva, po vykonaní úprav, k co 
možno najrýchlejšiemu ukonceniu prác, ktoré sa týkajú nariadenia, aby mohlo vstúpit do platnosti.  

 

–- Kontakt :   pán  João Pereira dos Santos  
            (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

 

4. PRIEMYSELNÁ A SEKTOROVÁ POLITIKA 
 

• Farmaceutický priemysel 
– Spravodajca : pani O'NEILL (Rôzne aktivity – UK) 
 

– Referencie  : COM(2003) 383 final – CESE 842/2004 

 

– Klúcové body : 
 

EHSV podporuje ambiciózny program, ktorý Komisia vytýcila vo svojom Oznámení. 
 
EHSV uznáva tažkosti pri dosahovaní integrovaného jednotného trhu, co sa týka farmaceutického 
sektoru, prihliadajúc na jeho komplexnost a závislost na kompetenciách clenských štátov 
a rozdielnych národných systémoch.  Avšak zdôraznuje dôležitost  stanovenia jasných stratégií na 
dosiahnutie tohto ciela. 
 
EHSV sa stavia za názor, že existujúci systém farmakologického monitorovania musí byt nadalej 
posilnovaný a zdôraznuje, že ochrana ludského zdravia by mala mat prvoradé postavenie vo 
všetkých oblastiach regulácie.  

 
 EHSV odporúca stálu výmenu skúseností a zjednodušenie systémov, aby sa umožnila inovácia 

a vzájomné sprístupnenie poznatkov a vedomostí tak na posilnenie priemyslu, ako i na podporu 
a rozvoj odborných schopností a kapacity zamestnatelnosti ako výsledok  konkurencieschopného 
farmaceutického priemyslu. 

  
  
 

–   Kontakt :   pani Aleksandra Klenke 
           (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

• Úprava/Európske audiovizuálne observatórium 
– Spravodajca  : P. GREEN   (Zamestnávatelia – DK) 
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–  Referencie : COM(2003) 763 final – 2003/0293 COD  –  CESE 843/2004 

   

–   Kontakt :  pán Raffaele Del Fiore  
                       (Tel. : 00 32 2 546 97 94 – e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

5.  ENERGIA 
 
• Podmienky vstupu do sietí pre prepravu plynu 

– Spravodajca  : pani SIRKEINEN (Zamestnávatelia – FI) 

  
–   Referencie : COM(2003) 741 final – 2003/0302 COD – CESE 851/2004 

   
–   Klúcové body : 
  

EHSV víta návrh Komisie. V záujme stabilného, úcinného a harmonizovaného právneho rámca pre 
jednotný trh so zemným plynom sa vyslovuje za širokú oblast uplatnenia.  Návrh Komisie by sa mal 
v súlade s dohodami dosiahnutými na Madridskom fóre okrem toho co najskôr rozšírit aj na 
skladovacie zariadenia. EHSV kladie dôraz na to, aby sa v príslušných ustanoveniach nariadenia 
plánovalo so zapojením zainteresovaných partnerov do navrhovaného komitologického konania.  
Zmeny definovania relevantných bodov siete, o ktorých treba zverejnit informácie, by sa mali 
podnikat len v rámci spolurozhodovacieho konania. Na záver Výbor zdôraznuje, že treba plánovat 
koncepty a ustanovenia, ktoré by umožnili prevádzkovatelom v tejto oblasti konat 
v predstihu a dobre riadit svoje dodávky plynu.  
 

  

–  Kontakt :   pán Siegfried Jantscher  
                     (Tel. : 00 32 2 546 82 87 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int) 

 
TEN/178 

• Revízia smerovaní  / RTE energie 
–   Spravodajca : pani SIRKEINEN (Zamestnávatelia – FI) 

  
–   Referencie : COM(2003) 742 final – 2003/0297 COD  –  CESE 844/2004 

   

–  Kontakt :   pán Siegfried Jantscher  
                     (Tel. : 00 32 2 546 82 87– e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int) 

 
 

6. DOPRAVA 
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• Úprava/Náklady na infraštruktúru pre nákladné automobily 
– Spravodajca : P. SIMONS (Zamestnávatelia – NL) 

  
–   Referencie : COM(2003) 448 final – 2003/0175 COD  –  CESE 856/2004 

   
–   Klúcové body : 

 
 
Výbor sa teší z iniciatívy Komisie, avšak sa domnieva, že je príliš ambiciózna: snaží sa vlastne 
vyriešit, prostredníctvom návrhu úpravy smernice 1999/62/CE, príliš vela rozlicných problémov. 
 
Výbor berie na zretel, že  
 

• aplikácia princípu podla ktorého "používatel platí" je možná len ked máme vhodnú predstavu o 
 jednotlivých nákladových prvkoch a ked sú všetky dopravné prostriedky zrovnoprávnené; 

• fiškálna neutralita, ktorú navrhuje Komisia môže byt zarucená len prostredníctvom ciastocného 
 zníženia spotrebnej dane na naftu; 

• velká disparita, ktorá v súcasnosti charakterizuje národné predpisy a systémy zabranuje 
 harmonizácii metód spoplatnenia za používanie infraštruktúry; 

• Zdôvodnenie Komisie nie je najvhodnejšie ked z pôsobnosti smernice vylucuje osobné 
 vozidlá, ktoré spôsobujú velkú cast nákladov spojených so zápchami, dopravnými nehodami 
 a škodami na životnom prostredí;  

• Možnost používat príjmy zo zvýšenia poplatkov za používanie infraštruktúry na financovanie 
 financných nákladov pre novú dopravnú infraštruktúru európskeho významu musí byt využitá s 
 najväcšou opatrnostou a netreba vylúcit žiadnu dopravnú infraštruktúru. V tomto prípade treba 
 vyplatit tieto príjmy na komunitárny fond, kým bude projekt ukoncený. 
 

 

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

 
 

• Úprava/Kontroly cestnej dopravy 
–   Spravodajca : P. SIMONS (Zamestnávatelia – NL) 

  
–   Referencie : COM(2003) 628 final – 2003/0255 COD – CESE 857/2004 

  
 –   Kontakt :    pán Luís Lobo  
                            (Tel. : 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
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7.  TRANSATLANTICKÝ DIALÓG 
 
• Transatlantický  dialóg 
– Spravodajca : pani BELABED (Zamestnanci – AT) 
 

– Referencie : Stanovisko z vlastného podnetu– CESE 855/2004 

 

– Klúcové body :  
 

Tak ako to prehlásila Európska rada v decembri 2003 vo svojich záveroch, transatlantické vztahy 
sú  nenahraditelné a EÚ ostáva plne oddaná konštruktívnemu, vyrovnanému a do budúcnosti 
hladiacemu partnerstvu s našimi transatlantickými partnermi.  
 
I ked Americania a Európania zdielajú základné presvedcenia o demokracii a základných 
princípoch trhového hospodárstva, ich hodnoty a ciele nie sú vždy zhodné. 
 
EHSV na základe svojej roly konzultanta v rámci Európy a jej spolupráce so sociálnymi partnermi 
a obcianskou spolocnostou vo svete môže vhodne zaujat miesto podporovatela cinností na 
posilnovanie transatlantického dialógu a vniest don nové impulzy. Transatlantický dialóg sa 
v skutocnosti prejavuje vo viacerých formách: Transatlantický  dialóg o obchode (TABD); 
Transatlantický dialóg o práci (TALD); Transatlantický dialóg spotrebitelov (TACD) a 
Transatlantický dialóg o životnom prostredí (TAED), z ktorých nie všetky sú rovnako aktívne.  
 
 
Transatlantické hospodárstvo sa stalo navzájom ešte prepojenejším v priebehu casu, pricom vdaka 
priame investície tu zohrávajú dôležité postavenie.  Hoci sa obchodné spory dostávajú na prvé 
stránky novín,  týkajú sa len menej než 1 % transatlantického obchodovania.  
 
EÚ a USA môžu spolocnými silami prispiet k využívaniu hospodárskeho, sociálneho 
a environmentálneho potenciálu globalizácie zlepšením riadenia tak na národnej ako 
i medzinárodnej úrovni, zahrnajúc  sociálny a obciansky dialóg.  
 
EHSV výrazne podporuje transatlantickú spoluprácu a konštruktívne zapojenie príslušných 
záujmových skupín americkej a európskej obcianskej spolocnosti. EHSV obhajuje myšlienku 
posilnenia sietí obcianskej spolocnosti, co by mohlo viest k pravidelnej a súvislej spolupráci 
a vytvoreniu Transatlantického hospodárskeho a sociálneho výboru a/alebo Hospodárskeho 
a sociálneho výboru Spojených štátov.  
 
EHSV sa ponúka slúžit ako fórum na podporovanie dialógu, kde sa môžu stretávat zainteresovaní 
partneri. Výbor sa v tomto kontexte ponúka zorganizovat konferenciu spolu so zainteresovanými 
partnermi a inštitúciami na posilnenie dialógu. Prínos posilneného dialógu by pozostával v aktivizácii 
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obcianskej spolocnosti na oboch brehoch Atlantiku nielen v dlhodobom záujme EÚ a USA ,ale aj 
pre zvyšok sveta.   

 

− Kontakt :   pán Michael Wells 
            (Tel.: 00 32 2 546 82 83 – e-mail : michael.wells@esc.eu.int) 

 
 
 
 
 
 

 
8.  EURÓPSKA POLITIKA V OBALSTI AZYLU 
 

• Európsky fond pre utecencov 
 

– Spravodajkyna : pani CASSINA  (Zamestnanci – IT) 
 

– Referencie : COM(2004) 102 final – 2004/0032 CNS – CESE 850/2004 
 

– Klúcové body :  
 

EHSV pokladá návrh na vytvorenie Európskeho fondu pre utecencov (EFU II) na obdobie  2005–
2010 za zmysluplný, dotovaný primeranými prostriedkami a štruktúrovaný tak, aby zvýraznil 
spoluzodpovednost clenských štátov a Komisie. Okrem toho trvá na tom, aby sa fázy prijímania 
a integrácie utecencov nadalej pokladali za pilier úcinnej azylovej politiky. 
 
EHSV dúfa, že sa o návrhu na vytvorenie EFU II rozhodne rýchlo a že toto rozhodnutie bude 
sprevádzané vhodnými a transparentnými vykonávacími predpismi. 

 

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

9. PREDVSTUPOVÉ OPATRENIA A ROZVOJ  VIDIEKU 
 

• Predvstupové opatrenia / pol nohospodárstvo a trvalý rozvoj 
–   Spravodajca : pán DONNELLY (Rôzne aktivity – IRL)       
 

–  Referencie : COM(2004) 163 final – 2004/0054 CNS – CESE 847/2004 
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–   Kontakt :   pani Katalin Gönczy 
                      (Tel : 00 32 2 546 98 18 – e-mail : katalin.gonczy@esc.eu.int) 

 
 

10. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTRENIA 
 

• Obaly a odpad z obalov 
– Spravodajca : pán ADAMS (Rôzne aktivity – UK) 

 

– Referencie : COM(2004) 127 final – 2004/0045 COD – CESE 846/2004 

 

– Kontakt :   pani Katalin Gönczy 
                       (Tel. : 00 32 2 546 98 18 – e-mail : katalin.gonczy@esc.eu.int) 

 
 

11. KODIFIKÁCIA A ZJEDNODUŠENIE KOMUINITÁRNEJ 
LEGISLATÍVY 
 

• Potraviny, zvláštna potrava  
–  Spravodajca  : pán DONNELLY   (Rôzne aktivity – IRL) 
 

–  Referencie : COM(2004) 290 final – 2004/0090 COD – CESE 848/2004 

   
–  Kontakt :  pani Eleonora Di Nicolantonio  
           (Tel. : 00 32 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 

• Kodifikácia/nákladná automobilová doprava 
  

–   Spravodajca : P. SIMONS  (Zamestnávatelia – NL) 

  
–   Referencie : COM(2004) 47 final – 2004/0017 COD – CESE 845/2004 

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

 
 

 
 


