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Pán Atzo Nicolaï, holandský štátny tajomník pre európske záležitosti, nacrtol priority holandského 
predsedníctva. 
 

1. EURÓPSKE HOSPODÁRSKE RIADENIE  
 
• Lepšie hospodárske riadenie v EÚ 

 
–   Spravodajca: pán van Iersel (Zamestnávatelia – Holandsko) 
 
− Referencie: stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 1203/2004 
 
− Hlavné body:  
 
1. Efektívna politika a integrácia sú nemyslitelné bez jasného spolahlivého inštitucionálneho rámca, 

ktorý zarucuje pokracovanie európskych záväzkov. Z toho dôvodu EHSV dáva explicitný zretel na 
inštitucionálne a administratívne podmienky, t.j. dobré riadenie. 

 
2. Komisia bude potrebovat v rozšírenej Európe pevnú prevádzkovú základnu. Medzivládne reflexy 

majú tendenciu silniet. EHSV dôrazne vystríha pred touto tendenciou. V tomto rozhodujúcom 
období bude mat pozitívne úcinky rozširovanie metódy kvalifikovanej väcšiny. EHSV argumentuje 
tým, že Rada pre konkurencieschopnost sa musí stat transparentnejšou. 

 
3. Európska rada poznamenáva, že Komisia plánuje zostavit „cestovnú mapu“ na posilnenie 

a implementáciu Lisabonskej stratégie. EHSV poznamenáva, že Lisabonský proces „nového štýlu“ 
by  mal nieco  prevziat z úspešných metód „Európy ´92“. V implementácii však predsa pretrvávajú 
konštantné nedostatky. V Lisabonskom procese „nového štýlu“ si zaslúžia miesto aj iné témy, ku 
ktorým patria: 

 
– Sektorová priemyselná politika vychádzajúca zo spolocnej konzultácie medzi priemyslom 

(vrátane strán na kolektívne vyjednávanie), Komisiou a Radou; 
– Tvorba technologických programov a platform EÚ, intenzívnejšia cezhranicná spolupráca 
medzi  výskumnými  inštitútmi a výskumnými pracovníkmi v Únii a podpora spolupráce 
medzi univerzitami a podnikmi; 
– Regionálna politika, so zvláštnym dôrazom na vedomosti a inováciu. 

 
4. Partnerstvo pre zmenu má velký potenciál. Môže viest k novému druhu komunikácie a novým 

alianciám medzi mnohými skupinami zapojenými do európskeho integracného procesu. Toto je tiež 
súcastou „dobrého riadenia.“ 

 
− Kontakt: pán Gilbert Marchlewitz 
  (Tel.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
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• Financné výhl ady na obdobie 2007-2013 
 

–   Spravodajca: pán Dassis (Zamestnávatelia – Grécko) 
 

− Referencie: COM(2004) 101 final – CESE 1204/2004 
 
− Hlavné body:  

 
Výbor poukazuje na všeobecne pozitívny pohlad Oznámenia Komisie Rade a Európskemu 
parlamentu s názvom „Budovanie našej spolocnej budúcnosti: politické výzvy a rozpoctové 
prostriedky rozšírenej Únie 2007-2013". Výbor však poukazuje na niekolko výhrad voci Oznámeniu, 
najmä co sa týka nedostatku financií na podporu Liasbonskej stratégie EÚ a trvalo udržatelného 
rozvoja. 

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

 
2. REVITALIZÁCIA HOSPODÁRSKEJ CINNOSTI 
 
• Akcný plán: európska agenda pre podnikanie 
 
– Spravodajca: pán Butters (Zamestnávatelia – UK) 
 
– Referencie: COM(2004) 70 final – CESE 1198/2004 
 
– Hlavné body: 
 

Výbor víta Akcný plán Komisie a znovu opakuje svoje ocenenie snáh generálneho riaditelstva 
Podnikanie od zaciatku tohto procesu zaciatkom roku 2002. Výbor však volá po definícii 
špecifických akcných bodov v každej strategickej oblasti Akcného plánu, ktoré sú potrebné na 
úspešné zaistenie jeho implementácie. Výbor zároven uznáva, že mnoho z pokracujúcich 
požadovaných cinností musia vykonat zákonodarcovia mimo DG Enterprise (generálneho 
riaditelstva Podnikanie). 
 
Akcný plán je len pociatocný bod prebiehajúceho dlhodobého procesu. Tento proces bude úspešný 
len vtedy, ak sa horizontálne prepojí cez široký pás strategických oblastí a vertikálne pomedzi 
zákonodarcami na mnohých úrovniach. Akcný plán a iné nadchádzajúce iniciatívy Komisie musia 
spustit pozitívnu odozvu od týchto zákonodarcov. Výbor vyzýva hlavne iné orgány generálnych 
riaditelstiev Komisie a clenských štátov, aby hrali aktívnu úlohu. Zaclenenie prístupu „myslenia 
najprv v malom“ do zákonodarného procesu EÚ by znamenalo jednotný a najvýznamnejší prínos 
EÚ inštitúcií pri podpore väcšej podnikatelskej cinnosti v Európe. 
 



- 3 - 

CESE 165/2004  EN/SK  ASE/ss .../... 

Európski zákonodarcovia potrebujú nájst aj spôsob „oddramatizovania“ podnikatelstva v zmysle 
povrchných dojmov. Také špecifické skupiny ako mladí ludia, ale aj starší ludia musia byt 
povzbudzované, aby vážne uvažovali o podnikatelskej cinnosti ako reálnej a pozitívnej volbe 
kariéry. 

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

• Politika cestovného ruchu a verejno-súkromná spolupráca 
 

–   Spravodajca: pán Mendoza (Zamestnanci – Španielsko) 
 
–   Referencie: Stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 1199/2004 
 
–   Hlavné body: 
 

Výbor stanovuje rôzne sektorové, sociálne, hospodárske a environmentálne ciele pre súcasnú 
verejno-súkromnú spoluprácu.   
 
Stanovuje aj niekolko princípov a kritérií pre spoluprácu:  
 

Princípy:  

− právomoci  
− spoluzodpovednost  
− dobrovolnícky charakter  
− demokracia. 

  

Kritériá:  

− konkrétne ciele  
− významnost  
− monitorovanie výsledkov  
− proporcionálnost. 
 

Opisuje aj niektoré špecifické typy partnerstva – formálne i neformálne. 
 
Vzhladom na porovnávanie pomocou štandardov cituje Výbor niektoré úspešné skúsenosti verejno-
súkromnej spolupráce vo sfére európskeho cestovného ruchu. 
 
V závere Výbor vyzýva Komisiu, aby preštudovala možnost vytvorenia Európskej konzultacnej rady 
pre turistický ruch a znovu opakuje svoju podporu, cez každorocnú deklaráciu, Svetovému dnu 
cestovného ruchu, ktorý iniciovala Svetová organizácia cestovného ruchu. 
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–    Kontakt: pán Nemesio Martinez 
  (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 

 

3. RIADENIE DEMOGRAFICKÝCH A SOCIÁLNYCH ZMIEN 
 
• Demografické zmeny a potreba výskumu 

 
–   Spravodajca: pani Heinisch (Rôzne záujmy – Nemecko) 
 
–   Referencie: Stanovisko z vlastnej iniciatívy  – CESE 1206/2004 
 
–   Hlavné body: 

 
na základe demografických zmien, príležitostí a rizík týkajúcich sa kvality života rastúceho poctu 
starších ludí v Európe Výbor požaduje:  
 
a) zahrnutie hlavnej cinnosti v tejto oblasti do siedmeho Rámcového programu pre výskum; a  
 
b) opatrenia na vytvorenie správnej základne pre vcasné strategické plánovanie, rozhodovanie 

a cinnost tak na európskej, ako aj štátnej úrovni.  
 

Tieto opatrenia sú medzi iným považované za potrebné aj na zaistenie zhody s clánkom 25 Charty 
základných ludských práv, ktorá zarucuje  všetkým starším obcanom EÚ právo na dôstojný život 
a aktívnu úcast ako obcanov v rozhodovacom procese: 
 
– Zriadenie spolocného Európskeho observatória na vybudovanie Európskej agentúry pre starnutie 

a databázy  na vytváranie, koncentrovanie a šírenie poznatkov kvôli zlepšeniu otvorenej metódy 
koordinácie a nacrtnutiu praktických záverov; a 

 
– Zriadenie kategórie „Starnúcej spolocnosti“ v EHSV. 

 
 
–   Kontakt: pán  Nemesio Martinez 
  (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

• Ženské organizácie/Realizácia Zmluvy z Cotonou 
 

–   Spravodajca: pani Florio (Zamestnanci – Taliansko) 
 

− Referencie: Stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 1205/2004 
 

–   Hlavné body:  
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V júni 2000 bola v Cotonou podpísaná  dohoda medzi Európskou úniou a krajinami ACP(Afrika, 
Karibik a Pacifik). Táto dohoda zaviedla participacný prístup k rozvoju spolupráce uznaním 
dôležitého prínosu neštátnych subjektov a ich zapojenia do definície národných rozvojových stratégií. 
 
Cielom tohto stanoviska je zdôraznit špecifický prínos, ktorý môžu mat ženské organizácie pre 
rozvojové stratégie v krajinách ACP a preskúmat, ako ich prínos  posilnit. 

 
Na základe dôkazov pozbieraných na rôznych regionálnych seminároch a fórach by sa zdalo, že 
zapojenie ženských združení, organizácií a mimovládnych organizácií do prípravy národných stratégií 
bolo velmi obmedzené. Je velký rozpor medzi zámermi uvedenými v Dohode z Cotonou a ich 
implementáciou. Okrem toho sa zdá, že bolo urobených len málo opatrení na ulahcenie participácie 
žien. 
 
Ak chce mat Európska únia naozaj pozitívny vplyv na životné podmienky žien a chudobných ludí, 
je potrebné viacej objasnit a stanovit, definovat ciele podpory pre ženy a kroky, ktoré je potrebné 
k tomu vykonat. 

 
Cielom je vytvorit základné podmienky, ktoré by umožnili ženám skutocne sa zapojit, byt vážené 
a podporované tak, aby pri rozvoji svojej krajiny dosiahli rovnost s mužmi. 
 
Niektoré z navrhovaných odporúcaní sú tieto: 
 
– Delegácie Európskej komisie by mali byt poverené, aby presadzovali otázky rovnakých práv 

žien;   
– Mala by sa vykonat analýza existujúcej situácie týkajúcej sa štatútu ženských organizácií 

v krajinách ACP; 
– Dokumenty národných stratégií by mali obsahovat pozitívne opatrenia pre ženské organizácie; 
– Mal by sa vytvorit špeciálny rozpocet pre ženské obcianske organizácie;  
– Mali by sa zaviest kanály najkratšej cesty na financovanie pomocou ženských organizácií;  
– Ženské organizácie by mali byt rovnako zastúpené na seminároch organizovaných EHSV; 
– V dohladnej budúcnosti by  mal EHSV zorganizovat konferenciu o podpore úlohy žien ako 

aktérok v rozvojovom procese.  
 

− Kontakt: pani Susanna Baizou 
 (Tel.: 00 32 2 546 98 45  – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 

 

4. POLNOHOSPODÁRSTVO – FAKTOR SOCIÁLNO-
EKONOMICKÉHO ROZVOJA 

 
• Prímestské pol nohospodárstvo 

 
–   Spravodajca: pán Caball i Subirana  (Rôzne záujmy – Španielsko) 
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 –   Referencie: Stanovisko z vlastnej iniciatívy  – CESE 1209/2004 

 
 –   Hlavné body: 
 

Toto stanovisko EHSV z vlastnej iniciatívy navrhuje, aby sa podporovali  mechanizmy a nástroje na 
zachovanie a rozvoj prímestských polnohospodárskych oblastí. EHSV tvrdí, že prvý a najhlavnejší 
nástroj musí byt sociálne, politické a administratívne poznanie týchto prímestských oblastí a ich 
klúcová úloha vo vztahu medzi mestom a vidiekom. Aby sa zaistilo, že týmto oblastiam sa v Európe 
dá pochopenie, EHSV navrhuje, aby sa európskej aktivite týkajúcej sa prímestských 
polnohospodárskych oblastí udelila podpora. Taká cinnost musí spoznat hodnoty a úlohy takých 
oblastí a pripravit spôsob, ktorým by každá krajina mohla zostavit konkrétnu legislatívu na ich 
ochranu a rozvoj založenú na spolocných základných kritériách. Podla mienky EHSV možno 
dynamický a trvalo udržatelný rozvoj prímestského polnohospodárstva a oblastí, v ktorých sa 
praktizuje, zaistit iba tým, že sa umožní miestnym orgánom, aby hrali hlavnú rolu. Okrem toho 
z hladiska prekérnej situácie, ktorej celia prímestské polnohospodárske oblasti a európske 
prímestské polnohospodárstvo ako celok, EHSV si myslí, že je podstatné zriadit Európske 
observatórium pre prímestské polnohospodárstvo, ktoré nielen že má európsku perspektívu z 
hladiska prímestských polnohospodárskych oblastí a polnohospodárskej cinnosti v nich 
vykonávanej, ale funguje aj ako referencné centrum pre monitorovanie, analýzu a zvyšovanie 
povedomia situácie prímestského polnohospodárstva v Európe a ako miesto, kde sa môžu stretnút 
miestne a regionálne zastupitelstvá a rozlicné európske orgány, aby túto otázku prediskutovali 
a navrhli iniciatívy pre zachovanie a rozvoj týchto prímestských oblastí a ich polnohospodárstva. 
 

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

 

5. JEDNOTNÝ TRH – HARMONIZÁCIA DANÍ A ZJEDNODUŠENIE 
OBCHODNÝCH PREDPISOV 

 
• Spolocný systém DPH – (nové znenie) 

 
–   Spravodajca: pán Burani (Zamestnávatelia – Taliansko) 

 
− Referencie: COM(2004) 246 final – 2004/0079 (CNS) – CESE 1202/2004 

 
− Hlavné body:  
 

Zámer Výboru nie je kritizovat politiky clenských štátov ohladom DPH; Výbor si je plne vedomý 
toho, že ešte stále existujú mnohé vnútorné hospodárske a politické faktory ovplyvnujúce ich 
rozhodnutia. Výbor sa však dovoláva toho, aby bola táto otázka v blízkej budúcnosti prehodnotená 
kvôli tomu, aby sa mohol zaviest definitívny systém a aby sa mohla zredukovat alebo dokonca 



- 7 - 

CESE 165/2004  EN/SK  ASE/ss .../... 

odstránit jedna z hlavných zostávajúcich bariér dosiahnutia jednotného trhu založeného na 
spolocných pravidlách. 
 

− Kontakt: pani Borbála Szij 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 

 

• Semená – Oficiálne kontroly tretích krajín 
 

–   Spravodajca: pán Bros (Rôzne záujmy – Francúzsko) 
 

–   Referencie: COM(2004) 263 final – 2004/0086 CNS – CESE 1207/2004 
 

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

 

6. OHLAD NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE V PRIEMYSLE A OBCHODE 
 
• Evidencia a preberanie motorových vozidiel 

 
–   Spravodajca: pán Ranocchiari (Zamestnávatelia – Taliansko) 
 
–   Referencie: COM(2004) 162 final – 2004/0053 COD – CESE 1200/2004 
 
–   Kontakt:   pani Aleksandra Klenke 
    (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

• Integrácia environmentálnych aspektov 
 

–   Spravodajca: pán Pezzini  (Zamestnávatelia – Taliansko) 
 
–   Referencie: COM(2004) 130 final  –  CESE 1208/2004 

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

7. PROPAGÁCIA EURÓPSKEJ KULTÚRY 
  

• Filmové dedicstvo 
 
–   Spravodajca: pán Braghin (Zamestnávatelia – Taliansko) 
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–   Referencie: COM(2004) 171 final – 2004/0066 COD  –  CESE 1201/2004 
  
–   Kontakt:  pán Raffaele Del Fiore  
 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

 


