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Na 412. plenárnom zasadnutí sa uskotocnila volba nového predsedu EHSV a obmena grémia ako aj 
iných pracovných štruktúr Výboru.  
 

1. STANOVISKO K ZMLUVE ZAKLADAJÚCEJ ÚSTAVU PRE EURÓPU  
 
• Návrh stanoviska  k Zmluve zakladajúcej ústavu pre Európu 
– Hlavný spravodajca: pán MALOSSE (Zamestnávatelia FR) 

 
– Referencie: CESE 1373/2004 final – CESE 1445/2004 
 
– Klúcové body:  
 

Toto stanovisko bolo vypracované na žiadost Parlamentu, ktorý sa na základe iniciatívy svojej 
komisie pre ústavné záležitosti rozhodol s Výborom prekonzultovat Zmluvu zakladajúcu Ústavu pre 
Európu.  

 
V prvej casti EHSV predstavuje hlavné dôvody, ktoré ho viedli k vyjadreniu sa v prospech 
ratifikácie ústavnej zmluvy clenskými štátmi. V tejto súvislosti sa Výbor domnieva, že:  

 
• Spôsob vypracovania ústavnej zmluvy sám o sebe predstavuje krok vpred v demokratizácii 

budovania Európy a  je plodom skutocnej demokratickej diskusie.  
 

• Ústavná zmluva poskytuje nový rámec fungovania pre Úniu a ciní ho omnoho zrozumitelnejším 

a prístupným pre každého. 

 
• Ústavná zmluva posilnuje demokratickú legitimitu Únie. 
 
• Zaclenenie Európskej charty základných práv do zmluvy je významným pokrokom v ochrane 

práv fyzických a právnických osôb. 
 
• Vdaka dosiahnutému pokroku vo viacerých smeroch Ústavná zmluva poskytuje obcanom 

prostriedky na to, aby sami rozhodovali o obsahu politík a aktivít, ktoré musí Únia konkrétne 
viest na to, aby splnila ich ocakávania.  

 
Hoci si EHSV myslí, že Konvent a IGC (medzivládna konferencia) nemohli vziat do úvahy velké 
množstvo požiadaviek obcianskej spolocnosti, domnieva sa, že odmietnutie Ústavy by vyslalo 
negatívny signál o európskom vývoji a znamenalo by vzdat sa demokratického pokroku, ktorý 
obcianska spolocnost dosiahla prostredníctvom Konventu, a rovnako je presvedcený, že je možno 
stavat na inštitucionálnom rámci vytvorenom Ústavou a dokonca ho zlepšit prostredníctvom 
operacných opatrení. 
 
EHSV dalej zvažuje, aká komunikacná stratégia by mala byt prijatá, aby sa využila Ústava, pretože 
sa domnieva, že kvalita komunikacnej stratégie bude rozhodujúcim faktorom pre prijatie ústavnej 
zmluvy obyvatelmi Európy. Výbor navrhuje štyri nasledovné postupy:  
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• vytvorenie informacných nástrojov, ktoré by mohli mat formu výkladových príruciek k Ústave, 

zameraných na záujmy rôznych skupín obyvatelstva v každom clenskom štáte (bod 3.1.3.); 

• naštartovanie spravodajských kampaní za použitia mediálnych a komunikacných kanálov 
blízkych k obcanovi (miestne a regionálne orgány, politické skupiny a obcianske organizácie) 
(body 3.2. a 3.2.1.); 

• organizovanie verejných debát pre všetkých obcanov, aby sa podnietili výmeny názorov 
a posilnili presvedcenia (bod 3.3.); 

• aktívna úcast európskych inštitúcií pôsobiacich bok po boku s clenskými štátmi na vypracovaní 
a zavedení spravodajskej stratégie o Ústave, aby diskusie a ratifikácia Ústavnej zmluvy získali 
skutocne nadnárodný rozmer (body 3.4.3 a 2.4.2); 

 
− Kontakt:   pán Patrick Fève 
           (Tel.: 00 32 2 546 96 16 – e-mail : patrick.feve@esc.eu.int) 
 
 

2.  LISABONSKÁ STRATÉGIA:  
 

• Zlepšovanie implementácie Lisabonskej stratégie 
–     Spravodajca: pán VEVER (Zamestnávatelia FR) 
–   Pomocní spravodajcovia: pán EHNMARK (Zamestnanci SE), pán SIMPSON (Rôzne záujmy 
 UK) 
 
– Referencie: Žiadost Európskej rady – CESE 1438/2004 
 
– Klúcové body:  
 

Dna 25. - 26. marca 2004 Európska rada vyzvala Európsky hospodársky a sociálny výbor, aby 
preskúmal spôsoby a prostriedky pre zlepšovanie implementácie Lisabonskej stratégie. 
 
V tomto stanovisku sa navrhuje zoznam konkrétnych cinností, ktorými by sa mal zaoberat summit 
na jar budúceho roku, týkajúcich sa „posilnenia rastu a súdržnosti“, „úcinnejšej realizácie 
vnútorného trhu“, „podpory inovácií a kvality“, „podpory partnerstva súkromného a verejného 
sektoru pre výskum“, „vylepšenie sociálnej politiky” a „aktívnejšiu ochranu životného prostredia“. 
 
Návrhy vychádzajú z dvoch hlavných zásad: 
 
Po prvé si jednotlivé clenské státy musia túto stratégiu lepšie osvojit. Je potrebné úcinnejšie 
presadzovat takzvanú otvorenú metódu koordinácie. Po druhé je potrebné, aby organizácie 
obcianskej spolocnosti a obcania Európy boli lepšie oboznámení s lisabonskou stratégiou. 
Organizácie obcianskej spolocnosti a sociálni partneri musia hrat jasnejšiu a širšiu úlohu pri 
realizácii  lisabonskej stratégie. 
 

– Kontakt:  pán Gilbert Marchlewitz 
             (Tel.: 00 32 2 546 93 58 - e-mail : gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
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• Konkurencieschopnost  európskych podnikov  
–   Spravodajca: pán VEVER (Zamestnávatelia – FR) 

 
− Referencie: prieskumné stanovisko vypracované na žiadost predsedu Európskej komisie – CESE 

1439/2004 
 
− Klúcové body:  

 
EHSV sa domnieva, že pre opätovné dosiahnutie konkurencieschopnosti podnikov v Európe sú 
dôležité štyri navzájom súvisiace ciele:  
 
• Prvou prioritou je obnovenie dôvery hospodárskych subjektov.  

• Dalšou prioritou je dobudovat základy jednotného trhu. Nemalo by sa to odkladat až za 
konecný termín v r. 2010 stanovený v Lisabone – aj ked bude neskôr potrebné ho doladit.  

• Dosiahnutie konkurencieschopnosti spolocností EÚ tiež znamená vytvorenie dynamickej 
hospodárskej únie postavenej na mene euro pomocou prístupu zameraného na r. 2010, ktorého 
cielom je podporit rast a zamestnanost za pomoci primeranej menovej politiky.  

• Takisto je potrebné, aby sa štrukturálne reformy lisabonskej stratégie realizovali rozhodnejšie a 
dôslednejšie.  

 
Na záver poukazuje EHSV na to, že nedostatky v konkurencieschopnosti podnikov EÚ sú  vysokou 
cenou, ktorou dnes platíme za Európu, ktorá nedostatocne podniká, pomaly rozhoduje a prispôsobuje 
sa medzinárodným zmenám, ktorá je v mnohých oblastiach stále nedobudovaná, ktorá zaostává vo 
svojich reformách, a ktorej využíva svoje tromfy neuskpojivým spôsobom, ktorý je casto zastaralý, 
niekedy nesúvislý a teda kontraproduktívny. Aby sa toto napravilo, je potrebné zaviest príslušné 
opatrenia. Aby sa mohol dosiahnut úspech, bude sa treba viac zamerat na rast a oživenie 
hospodárskych faktorov ponuky a dopytu v rámci premenlivejšieho a výkonnejšieho jednotného 
európského trhu. EHSV obzvlášt podporuje výzvu z posledného jarného summitu na podporu 
nových partnerstiev pre reformu, tak na vnútroštátnej, ako aj na európskej úrovni, do ktorých budú 
viac zapojení sociálni partneri. EHSV zdôraznuje nutnost zamerat sa na r. 2010, co musí zahrnt tak 
realizáciu lisabonských reforiem a dobudovanie jednotného trhu, ako aj skutocnú 
konkurencieschopnú hospodársku úniu pri plnom využití menovej únie a súcasne pri plnom 
zohladnení požiadaviek udržatelného rozvoja 

 
− Kontakt:   pán Alberto Allende 
                       (Tel. : 00 32 2 546 96 79  - e-mail : alberto.allende@esc.eu.int) 
 

 

• Odborná príprava a produktivita 

–   Spravodajca:. pán KORYFIDIS (Zamestnanci – EL) 
 
–   Referencie: prieskumné stanovisko – CESE 1435/2004 
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–   Klúcové body: 
 
Napriek všetkým existujúcim rozdielom vzdelávacích systémov sa musia clenské štáty EÚ stotožnit s 
úlohou utvárania „priestoru odbornej prípravy“.  
 
Vyššie uvedená perspektíva posilnenej európskej spolupráce na zaoberanie sa omeškaním, ktoré existuje 
v prístupe k lisabonským cielom a to celkovým a zjednoteným spôsobom predpokladá nasledovné 
špecifické politické opatrenia: 
 
– dostatocné zdroje na pokrytie celého spektra pracovníkov a hlbky odbornej prípravy, ktorej by sa to 

týkalo; 
– nájdenie potrebných pedagógov v európskom meradle; 
– vytváranie moderného rámca a prostredia pre vzdelávanie; 
– informovanost, aktívnu prítomnost a úcast správ na všetkých úrovniach, sociálnych partnerov 

a obcianskej spolocnosti vo všeobecnosti; 
– jasnejšie vymedzenie rolí a zodpovedností prislúchajúcich akýmkolvek príjemcom vzdelávacích 

iniciatív, dodávatelom týchto iniciatív a mechanizmy sledovania všetkých iniciatív na miestnej, 
národnej a európskej úrovni; 

– intenzívna mobilizácia, aby sa podporila celková iniciatíva a dôsledky jej obsahu a cielov. 
 
A konecne, vyššia miera využívania a lepšia koordinácia tradicných oblastí, v ktorých sa vzdelávacia 
cinnost realizuje – rodina, škola a práca – by mala byt impulzom k takému posunu. Impulz tohoto typu 
je absolútne nevyhnutným faktorom pre dosiahnutie hlavnej úlohy: ucinit do roku 2010 Úniu 
najdynamickejšou svetovou ekonomikou založenou na poznatkoch.  
 
–   Kontakt:   pani Stefania Barbesta 
    (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int) 

 
 

•  Životné prostredie ako hospodárska príležitost  
–   Spravodajca: pán BUFFETAUT (Zamestnávatelia – FR) 

 
–   Referencie: prieskumné stanovisko CESE 1446/2004 

 
–   Klúcové body: 

 
Listom z apríla 2004 predložilo budúce holandské predsedníctvo EHSV žiadost o vypracovanie 
prieskumného stanoviska na tému „Životné prostredie ako hospodárska príležitost“. Holandské 
predsedníctvo by si v skutocnosti želalo zdôraznit možnosti obojstrannej výhodnosti („win-win“), 
pomocou ktorých môže pokrok v oblasti enironmentálnych technológií dosiahnut hospodárske 
a sociálne ciele Lisabonskej stratégie.  
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Prebieha teda diskusia. Je silná a preniká celou spolocnostou, v prvom rade v hospodárskych a 
sociálnych kruhoch a v organizáciách zaoberajúcich sa ochranou životného prostredia. Položená 
otázka je jasná: je zohladnovanie požiadaviek životného prostredia iba prekážkou pre sútaživost 
podnikov alebo môže predstavovat príležitost pre rozvoj nových povolaní, nových trhov, nových 
technológií? 

 
Vo svojom prieskumnom stanovisku EHSV zdôraznuje, že ochrana životného prostredia ako 
skutocnej hospodárskej príležitosti nie je iba záležitostou špecialistov na životné prostredie. Stalo sa 
to už základným prvkom takého hospodársky dôležitého sektoru, akým je cestovný ruch 
a priemysel volného casu. Pokial ide o eko-technológie, klúcom úspechu zostáva vytvorenie 
skutocného trhu a  schopnost podnikov reagovat. Bolo by treba lepšie zhodnotit dobrovolné 
iniciatívy podnikov alebo odborných kruhov v oblasti technologických inovácií a ochrany životného 
prostredia.  

 
 Je jasné, že ak eko-technológie vytvoria možnost efektívne znížit výrobné náklady znížením 
využitia energie a surovín, vytvoria lepší imidž podniku a jeho výrobkom, rozšíria predaj a znížia 
náklady na životné prostredie, podniky sa o ne budú zaujímat a zabezpecia ich rozvoj. Treba ešte, 
aby ich poznali a boli schopné ocenit ich úcinnost. Z toho vyplýva nevyhnutnost zaviest skutocnú 
informacnú a výmennú siet o najlepších praktikách a environmentálnych technológiách, ktoré by 
mohli zhromaždit verejné správy, profesionálne združenia, technické a výskumné centrá.  

 
Je potrebné, aby sa podnikatelia a odborníci zmobilizovali. Nutná je aj mobilizácia klientov a 
spotrebitelov. Bez nich by nemohol existovat trh. Eko-technológie sa musia teda širokej verejnosti 
javit ako úcinné tak z hladiska ochrany životného prostredia ako i výroby, bez ktorých zostanú 
sympatickým, ale okrajovým prvkom hospodárskeho rozvoja, ktorý sa bude vyvíjat bez nich.  

 
 Je nesmierne dôležité, aby environmentálne politiky zohladnovali svoj ekonomický dosah, tak 
ako hospodárske politiky musia zohladnovat potreby životného prostredia. Musia nájst nejaký 
spôsob vzájomnej interakcie,  kedže sa nedá  dosiahnut úspech bez toho, aby sa vzali do úvahy 
hospodárska únosnost spomínaných politík a ich pozitívny dosah na životné prostredie. 

 

–    Kontakt:   pán Robert Wright  
  (Tel. : 00 32 2 546 91 09 – e-mail : robert.wright@esc.eu.int) 

 
 

• Hospodárska dynamika 
–   Spravodajca: pani FUSCO (Rôzne záujmy – IT) 
 
–   Referencie: prieskumné stanovisko CESE 1425/2004 
  
–   Klúcové body: 

 
EHSV sa domnieva, že MSP sú základnou hospodárstva a zamestnanosti v Európe a z tohto hladiska sú 
prvým aktérom, ktorého sa týkajú Lisabonské ciele. Podniky sociálneho hospodárstva (social economy 
enterprises – SEE) zohrávajú narastajúcu úlohu v sociálnej súdržnosti a miestnom rozvoji. Možnost 
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spolupôsobenia medzi MSP a SEE, hlavne v širokom využívaní služieb SEE v MSP v záujme oboch 
typov podnikov, bola doteraz v širokej miere velmi málo využívaná. 

 
V dôsledku toho EHSV navrhuje Komisii, aby znova preskúmala existujúce a potenciálne 
spolupôsobenie medzi MSP a SEE a prispela k tomu, aby sa demonštrovalo, že toto spolupôsobenie je 
užitocné pre rozvoj týchto dvoch typov podnikov v rámci hlbokých zmien, spôsobených hospodárskou 
dynamikou a hlavne pre politiky regionálneho rozvoja, sociálnej súdržnosti a obnovy. 
 
–   Kontakt:   pán Nemesio Martinez 
        (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 

3. DOPRAVA 
 

• Celoeurópske dopravné koridory 
–   Spravodajca: pani ALLEWELDT (Zamestnanci – DE) 
  
–   Referencie: Stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 1426/2004 
 
–   Klúcové body:  

Rozšírenie Európskej únie v máji 2004, ako i prístupové perspektívy pre juhovýchodné štáty menia 
rámcové podmienky pre spolocnú politiku infraštruktúr a spoluprácu v koridoroch. 
 
V nasledujúcich dvoch rokoch by mal EHSV preniest tažisko na praktickú spoluprácu a zapojenie 
miestnych organizácií obcianskej spolocnosti.  Týmto umožní príslušným organizáciám obcianskej 
spolocnosti prispiet k realizácii dopravno-politických cielov.  
 
Spolupráca EHSV s koordinacnými výbormi koridorov a Komisiou EÚ by sa mala nadalej 
zintenzívnovat.  Stála pracovná skupina by sa preto mala: 
 
- plne zhostit svojej novej úlohy v rámci zavedenia základnej siete regionálnej dopravy 
juhovýchodnej Európy 
 
- zamysliet nad tým, ako by bolo možné lepšie zohladnit operatívne aspekty dopravného ruchu pri 
realizácii celoeurópskych dopravných osí, predovšetkým by sa mali skonkretizovat aspekty 
intermodality, ochrany životného prostredia, bezpecnosti, sociálnych podmienok a efektívnosti v 
súvislosti s politikou koridorov;    

 

-  zapojit do plánovania nových dopravných osí v rámci Európskej susedskej politiky (ESP).  
 

Práca Komisie EÚ a práca koordinacných výborov v koridoroch a dopravných oblastiach by mala 
byt vzájomne prepojená vo väcšej miere. Žiaduca je aj výraznejšia úcast Európskeho parlamentu. 
 

 
– Kontakt:   pán Luis Lobo  
                      (Tel. : 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
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• Bezpecnost prístavov/Úprava 
 

–   Spravodajca: pani BREDIMA SAVOPOULOU (Zamestnávatelia – EL) 
  
–   Referencie:  COM(2004) 393 final – 2004/0031 COD – CESE 1428/2004 
  
–   Kontakt: pán Luis Lobo  
                      (Tel. : 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

4. ENERGETIKA 
 

• Bezpecnost dodávok elektrickej energie a investície do infraštruktúry (energetický 
balícek) 

–   Spravodajca: pani SIRKEINEN (Zamestnávatelia – FI) 
  
–   Referencie: COM(2003) 740 final – 2003/0301 COD – CESE 1444/2004 
  
– Kontakt :   pán Siegfried Jantscher  

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

 

• Energetická úcinnost  pri konecnom používaní a energetické služby 
(energetický balík) 

– Spravodajca: pani SIRKEINEN (Zamestnávatelia – FI) 
  
–   Referencie: COM(2003) 739 final – 2003/0300 COD – CESE 1443/2004 
  
– Kontakt:   pán Siegfried Jantscher  
                        (Tel. : 00 32 2 546 82 87 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

5. PRIEMYSELNÉ ZMENY  
 

• Štátna pomoc v oceliarskom sektore  
–  Spravodajca : pán LAGERHOLM (Zamestnávatelia – SE) 
–    Pomocný spravodajca: pán KORMANN (delegát DE) 
  
–    Referencie :  Stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 1431/2004 

 
–    Klúcové body : 

 
Toto stanovisko vypracované z vlastnej iniciatívy poradnou komisiou pre priemyselné zmeny 
(CCMI) skúma rolu, ktorú hrá štátna pomoc vo všeobecnosti v kontexte štrukturálnych zmien 
a úlohy, ktoré zohráva hlavne s ohladom na európsky oceliarsky priemysel.  
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Predošlé skúsenosti s reštrukturalizáciou európskeho oceliarskeho priemyslu ukazujú, že štátna 
podpora podnikom je dvojsecná v tom zmysle, že prináša výhody len niektorým podnikom a jej 
výsledkom je nesprávne rozdelenie prostriedkov; nekonkurencná výrobná kapacita je tak na trhu 
strednodobo udržiavaná. Pokial je však štátna podpora súcastou dohodnutého programu 
reštrukturalizácie, môže zmiernit sociálny dosah a podporit tak prijatelnost a následky 
priemyselných zmien. Potvrdilo sa, že je potrebné tento proces kontrolovat prostredníctvom 
sociálneho dialógu. 
 
V súvislosti s pristúpením nových clenských štátov je ešte dôležitejšie trvat na prísnom dodržiavaní 
jasných pravidiel pre podporu v oceliarskom priemysle. Nesmú sa opakovat chyby, ktorých se 
dopustila európska pätnástka. 
 
Existuje všeobecná zhoda o nevyhnutelnosti priemyselných zmien a o nutnosti formovat tieto 
zmeny prostredníctvom medzinárodných rámcových dohôd. Rokovania v rámci OECD by mali 
viest k udržatelnému zlepšeniu súcasnej situácie, t.j.: 

 
 

– žiadne nadmerné úlavy pre rozvojové krajiny, novo vznikajúce ekonomiky a  krajiny v prechodnej 
situácii, ako napríklad Cína, 

– žiaden zákaz nevyhnutných právnych úprav v rámci EÚ v oblasti výskumu vývoja, 
environmentálnych opatrení (napr. stropy pre náklady spolocností na dodržiavanie predpisov, aby sa 
predišlo tomu, že by environmentálne opatrenia viedli k deformácii hospodárskej sútaže), ako aj pri 
zatváraní nehospodárnych výrobných kapacít 

– žiadne kompenzacné clá pre vývoz ocele v dôsledku takýchto úlav. 
 

  
– Kontakt :   pán Jakob Andersen  
                      (Tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int) 
 
 

6. ZDRAVIE 
 

• Zdravotnícka bezpecnost : kolektívna povinnost , nové právo 
–  Spravodajca: pán BEDOSSA (Rôzne záujmy – FR) 
 
– Referencie: stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 1432/2004  
 
–  Klúcové body : 
 
Na európskej úrovni je zdravotnícka administratíva nedostatocná a jej právny základ je velmi slabý. 
Takisto chýba lekárska legitimita z dôvodu nedostatocných prostriedkov. Toto všetko si vyžaduje 
nápravu. 
 
Zavedenie európskej siete verejných zdravotníckych zariadení svedcí o vôli všetkých verejných 
európskych správ združit do federácie cinitelov verejného zdravotníctva a vytvorit pre zdravotnícke 
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nástroje ochrany zdravia, ktoré existujú v každej z krajín Európskej únie, novú súdržnost a novú 
úcinnost. 
 
Berúc do úvahy krízy, ktoré otriasli svetom v priebehu posledných dvoch desatrocí, Európsky 
hospodársky a sociálny výbor navrhuje, aby sa pravidelne konali Konferencie o verejnom zdraví na 
vysokej úrovni.  
 
Cielom týchto konferencií je prediskutovat, ktoré opatrenia treba prijat, akým spôsobom poskytnút 
presné informácie o krízových situáciách, predložit vhodné, koordinované odpovede, hodnotit riziká 
hrozieb zvonka, pomôct rýchle diagnostikovat a priniest primerané odpovede. 
 
Európsky hospodársky a sociálny výbor odporúca, aby sa uchoval rozšírený mandát pre budúce 
Európske centrum na zdravotnícku ochranu v Göteborgu, aby sa vytvorili v oblasti zdravotníctva 
primerané a trvalé vztahy a aby sa pri rešpektovaní princípu subsidiarity prijali potrebné opatrenia 
v krajinách Európskej únie. 
 
Európsky hospodársky a sociálny výbor pripomína, že jeho odporúcania na seba nadväzujú a vyžadujú 
si pevnú vôlu krajín Európskej únie, aby odteraz zavádzali: 

• posilnenie administratívnych kapacít, ktoré prekracujú hranice, a administratívu, 
ktorá bude uznávaná a akceptovaná všade; 

• kompetencie a právne nástroje, ktoré ich budú podporovat; 
• transparentnost v rozhodovacích postupoch a posilnený morálny kódex pri 

vypracúvaní správ o ochrane zdravia, ktorú budú všetci dodržiavat; 
• väcšiu spoluprácu a zaradenie všetkých orgánov kontroly a dozoru do svetovej 
 siete  

 
− Kontakt :   pán Alan Hick 
                      (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail : alan.hick@esc.eu.int) 
 

• Mobilita pacientov v EÚ 
–  Spravodajca: pán BEDOSSA (Rôzne záujmy – FR) 
 
– Referencie: COM(2004) 301 final – CESE 1433/2004 
 
–  Klúcové body: 

 
Oznámenie o mobilite pacientov obsahuje sériu konkrétnych návrhov, ktoré sa týkajú mnohých oblastí. 
Vdaka týmto návrhom ciel zmluvy zabezpecit vysokú úroven ochrany zdravia cloveka sa bude dat 
zaclenit do politiky Spolocenstva. 
 
Právo Spolocenstva oprávnuje obcanov, aby vyhladali zdravotnícku starostlivost v iných clenských 
štátoch a dostali odškodnenie. V praxi však casto nie je jednoduché tieto práva uplatnovat . 

 
EHSV podporuje európsku stratégiu pre: 

• podporu európskej spolupráce, aby sa umožnilo lepšie využívanie zdrojov 
• dosiahnutie spolocnej interpretácie práv a povinností pacientov na európskej úrovni  



- 10 - 

Greffe CESE 180/2004 FR-EN-IT-ES/SK HA/dkos/ssem    

• poskytnutie volných kapacít a transnárodnej zdravotnej strarostlivosti 
 

Európsky hospodársky a sociálny výbor silne podporuje rozhodnutie využívat kohézny fond 
a štrukturálne fondy EÚ na podporu investícií v sfére zdravotníctva a rozvoj zdravotníckej 
infraštruktúry a zdravotníckych zrucností, co sa stáva prioritnými cielmi na podporu z financných 
nástrojov Spolocenstva. 

 
Spolupráca medzi clenskými štátmi musí urcit spolocné ciele, ktoré povedú k národným plánom, 
a volba vhodných ukazovatelov umožní dôsledné monitorovanie vytvárania politík zdravotníckej 
starostlivosti realizovaných v každej krajine Európskej únie. 
 
Výbor pripomína, že jeden nástroj bude nevyhnutný: malo by sa vytvorit observatórium a agentúra, 
ktorá by  zbierala komentáre, analýzy a výmeny stanovísk k národnej zdravotníckej politike - v prísnom 
súlade s existujúcimi zmluvami a princípmi subsidiarity a národných právomocí.   
 
Európsky hospodársky a sociálny výbor môže len vítat zámer Komisie využívat otvorenú metódu 
koordinácie, ktorá pokrýva otázky ako sú napríklad:  

• výmena správnej praxe  
• relevantné ukazovatele štruktúr a praktík; 

• zlepšovanie dostupnosti zdravotníckych produktov 

• koordinácia národných systémov, aby sa predišlo akémukolvek dumpingovému efektu 

v dôsledku straty zrucností v iných krajinách; 

• potrebného dobudovania spolocného trhu s liekmi.  

Toto je jeden z prvých príkladov spolocného využívania politickej vôle, zrucností a zdrojov piatich 
generálnych riaditelstiev Európskej komisie, aby sa dosiahol ciel, v tomto prípade ciel poskytnutia 
prostriedkov koordinácie politík zdravotníckej a sociálnej ochrany rôznym krajinám Európy v prospech 
všetkých obcanov EÚ. 
 
Európsky hospodársky a sociálny výbor by preto chcel, aby sa vytvorila pracovná skupina s lahkou ale 
trvalou štruktúrou, ktorá by monitorovala tieto politiky. 
 
− Kontakt:   pán Alan Hick 
                      (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail : alan.hick@esc.eu.int) 
 

• Zdravotnícka starostlivost  a dlhodobá starostlivost  o starších 
− Spravodajca: pán BRAGHIN (Zamestnávatelia – IT) 

 
− Referencie: COM(2004) 340 final – CESE 1447/2004  
 
− Klúcové body: 
 Kedže politika Spolocenstva ohladom zdravotníckej a dlhodobej starostlivosti z právneho 
hladiska nie je možná, EHSV sa domnieva, že otvorená metóda koordinácie má primárnu dôležitost pre 
efektívnu modernizáciu a rozvoj dostupnej, trvalo udržatelnej, dlhodobej kvalitnej zdravotníckej 
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starostlivosti, a aby sa zabezpecila ochrana zdravia verejnosti v rôznych kontextoch a navzdory 
rastúcemu tlaku a výzvam. 
 
 Aplikácia otvorenej metódy koordinácie so sebou prináša identifikáciu indikátorov, ktoré môžu 
presne urcit existujúci vedomostný deficit, pricom sa do úvahy berú prevažujúce situácie a dlhodobá 
sociálna dynamika, ktoré ovplyvnuje systém zdravotníckej starostlivosti. Zoznam ukazovatelov musí 
zahrnat všetky štrukturálne úvahy (siet služieb, dostupnost zariadení a pracovníkov, úrovne 
vzdelávania a skúseností atd.). Tiež musí zahrnat skutocné kvality zdravotníckej starostlivosti (metódy 
pre poskytovanie služieb a vykonávanie lekárskych zákrokov, prevádzkové smernice, zdravotnícke 
predpisy a prax, ochranu práv pacienta atd.). Nakoniec musí pokrývat kvalitu špecifických výsledkov 
zdravotníckej starostlivosti, podla typu a sociálnych ocakávaní. 
 
 „Dalšie kroky“ navrhnuté v oznámení sa dotýkajú extrémne závažných aspektov problému 
a rozširujú debatu na relevantné sféry záujmu. Návrhy však majú všeobecný charakter, a preto je tu 
riziko, že v dôsledku toho budú nejasné a nepovedú k významným krokom dopredu  v otvorenej 
metóde koordinácie. 

 
 EHSV si želá, aby sa vytypovali  konkrétnejšie “spolocné ciele”, ak nebudú prehnane 
normatívne a nebudú negatívne zasahovat do organizácie systémov jednotlivých štátov, a aby sa 
plánované predbežné správy stali užitocným nástrojom bez zbytocného navýšenia administratívnych 
nákladov alebo prílišnej zátaže pre obmedzené kapacity nových clenských štátov. 

 
 Obzvlášt dôležitou a neodkladnou potrebou je podpora aktivít s cielom zlepšenia zrucností 
operátorov a profesionálov vytváraním vhodných vzdelávacích schém, ktoré zahrnajú spolocnú 
profesionálnu pôdu medzi zdravotníckou starostlivostou a sociálnou prácou súvisiacou so zdravím. To 
prekracuje technické aspekty a vyžaduje si nadobúdanie nových zrucností, ako je manažment 
informácií, hlavne používanie pocítacových sietí  a širokej financnej správy. Takéto nové vzdelávacie 
schémy by mali byt podporované a propagované Spolocenstvom, aby sa využili skúsenosti vymienané 
v rámci otvorenej metódy koordinácie. 
 
– Kontakt: pani Stefania Barbesta 
  (Tel. 32 2 546 96 19 – e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

7. KONTROLA VONKAJŠÍCH HRANÍC A VOLNÝ POHYB OSÔB  
• Povolenie vstupu štátnym príslušníkom tretích krajín za úcelom 

vykonávania vedeckého výskumu v Európskom spolocenstve 
–    Spravodajca: pani KING (Zamestnávatelia – UK) 
 
– Referencie: COM(2004) 178 final 2004/0061-0063 CNS – CESE 1434/2004 

– Klúcové body:  

EHSV víta oznámenie a v princípe podporuje predložené návrhy. Napriek tomu by rád poukázal na 
nasledovné skutocnosti: 
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• Ciel získania dalších 700 000 výskumníkov do roku 2010 nie je realistický, ak sa nevynaloží 
 úsilie vo viacerých oblastiach.  

• Bolo by užitocné uviest komparatívne údaje o zdrojoch investovaných krajinami ako 
 Japonsko a USA na podporu odbornej prípravy, mobility a kariérneho rozvoja výskumníkov.  

• Definícia pojmu „výskumná organizácia“ poskytnutá Komisiou by mala byt rozšírená takým 
 spôsobom, aby zahrnala verejné alebo súkromné organizácie, ktoré pridelujú granty na 
 výskum.  

• Postavenie výskumných pracovníkov môže v niektorých prípadoch ostat nevyriešené. 
 Niektorí z tých, ktorým bol vstup povolený, môžu tiež potrebovat azyl a ochranu podla 
 Ženevskej konvencie z roku 1951. 

• Komisia by mala vytvorit postup, pomocou ktorého by bolo možné nájst výskumných 
pracovníkov z tretích krajín, ktorí sa už nachádzajú v EÚ a vziat ich do úvahy na vykonávanie 
výskumu. 

• Otázkou, ktorou sa treba zaoberat, je nedostatok transparentnosti v kvalifikáciách a 
kompetenciách. 

• Medzi výskumnými pracovníkmi sú nedostatocne zastúpené ženy, obzvlášt v manažérskych a 
vedúcich funkciách. Ide hlavne o výskumných pracovníkov z tretích krajín. 

• Odliv mozgov z niektorých rozvíjajúcich sa krajín vzbudzuje obavy. 

• Od Spojeného královstva sa požaduje, aby sa pripojilo ku smernici, tak ako to už urobilo Írsko.  
 
– Kontakt: pán Torben Bach Nielsen 
  (Tel. : 32 2 546 96 19 – e-mail : torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
 

8. DROGY  A DROGOVÁ ZÁVISLOST  
 

• Program ARGO 
  – Spravodajca: pán PARIZA CASTANÕS (Zamestnanci – ES) 

 
– Referencie: COM(2004)384 final – 2004/0122 (CNS) – CESE 1436/2004 
 
– Klúcové body : 

 
Tažkosti, ktoré mali národné administratívy pri vzájomnej spolupráci v rámci programu ARGO, 
poukázali na chýbajúcu spoluprácu clenských štátov v oblasti správy vonkajších hraníc.  
 
EHSV sa domnieva, že v budúcnosti bude potrebné prekrocit hranice administratívnej spolupráce 
a v rámci jednotnej spolocnej politiky vytvorit systém komunitárnej solidarity v oblasti ochrany 
vonkajších hraníc, víz a imigrácie. Financné vyhliadky na obdobie od roku 2007 by mali zohladnit tento 
prístup.  
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EHSV požaduje, aby kompetentné orgány v rámci administratívnej spolupráce v oblasti vonkajších 
hraníc, víz, azylu a imigrácie zabezpecili vždy humánne a dôstojné zaobchádzanie v súlade s Chartou 
základných ludských práv EÚ a medzinárodnými zmluvami o ludských právach.  
 
–   Kontakt:   pán Pierluigi Brombo 
          (Tel. : 32 2 546 97 18 – e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int ) 
 

 

• Európske stredisko pre monitorovanie drog a drogovej závislosti 
– Hlavný spravodajca: pán OLSSON (Rôzne záujmy – SE) 

 
− Referencie: COM(2003) 808 final – 2003/0311 CNS – CESE 1437/2004 
 
–   Klúcové body :  
Výbor víta návrh nariadenia, ktorým by sa malo posilnit postavenie Európekskeho strediska pre 
monitorovanie drog a drogovej závislosti (ESMDDZ), prispôsobit fungovanie jeho výkonných orgánov a 
odstránit niektoré nejasnosti, ktoré sa vyskytli pri  aplikovaní pôvodného nariadenia. To je v súlade s  
postojmi EHSV k prevencii a znižovaniu rizika v súvislosti s drogovou závislostou vyjadrenými už 
minulosti v jeho stanoviskách. 
 
EHSV požaduje, aby zainteresované organizácie obcianskej spolocnosti boli zapojené do prác 
ESMDDZ.   

 
EHSV navrhuje vytvorit v ESMDDZ stycný výbor, ktorý by bol zložený zo zástupcov európskych sietí 
cinných v tejto oblasti, ktorí by mohli doplnat informácie poskytované kontaktnými miestami 
jednotlivých štátov o dodatocné informácie. Kontaktné miesta jednotlivých štátov sú súcastou európskej 
informacnej siete o drogách a drogovej závislosti (REITOX) strediska. 
 

 
− Kontakt:   pani Stefania Barbesta 

                 (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

 

9. DANE A FINANCNÉ SLUŽBY 
• Výrobky podliehajúce spotrebnej dani 
–   Spravodajca: pán WILKINSON (Zamestnávatelia – UK) 

 
− Referencie: COM(2004) 227 final – 2004/0072 CNS – CESE 1441/2004 
 
–   Klúcové body: 

 Fungovanie jednotného trhu  vzhladom na tovary podliehajúce spotrebnej dani bolo vo 
svojich detailoch komplikované, z coho vyplývala následná neistota o tom, ako by mali byt v niektorých 
prípadoch nariadenia aplikované a spôsobilo znacnú administratívnu zátaž pre zapojené podniky.  
 



- 14 - 

Greffe CESE 180/2004 FR-EN-IT-ES/SK HA/dkos/ssem    

Návrhy Komisie pokrývajú obchodné transakcie, predaje súkromníkom – jednotlivcom a predaje na 
dialku. Ssmerujú k objasneniu, zjednodušeniu a zladeniu existujúcich predpisov o preprave vo vnútri 
EÚ, pri ktorých už bola spotrebná dan zaplatená v jednom clenskom štáte pre dotycný výrobok, 
a k takej liberalizácii, aby spotrebitelia v EÚ mohli užívat viaceré výhody  vnútorného trhu.  
 
Výbor víta oba tieto ciele. 
 
− Kontakt:   pani Borbála Szij 

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

• DPH- Služby nárocné na l udskú prácu – Pristúpenie 
– Spravodajca: pán PEZZINI (Zamestnávatelia – IT) 

 
− Referencie: COM(2004) 295 final – 2004/0810 CNS – CESE 1442/2004 
 
− Kl úcové body :  

Výbor lutuje, že Rade sa ešte nepodarilo dospiet k dohode o návrhu základnej smernice a schvaluje 
výnimku navrhnutú Komisiou, ktorá sa vztahuje na smernicu 1999/85/CE.  

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

 

• Zaistenie 
–   Spravodajca: pán FRANK von FÜRSTENWERTH (Zamestnávatelia – DE) 
 
–   Referencie: COM(2004) 273 final – 2004/0097 COD – CESE 1423/2004 
 
–   Kontakt:   pán Jean-Pierre Faure 
           (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jeanpierrre.faure@esc.eu.int) 

 
 

10. POLITIKA HOSPODÁRSKEJ SÚTAŽE 
• Koncesie a verejné/súkromné partnerstvá  
–   Spravodajca: pán LEVAUX (Zamestnávatelia – FR) 
  
– Referencie: COM(2004) 327 final – CESE 1440/2004  
 
– Klúcové body : 
V rámci príspevku do diskusie otvorenej Komisiou týkajúcej sa Zelenej knihy o verejných/súkromných 
partnerstvách (PPP) sa EHSV domnieva, že v súcasnosti sa objavuje špecifická legislatíva vztahujúca sa 
na PPP v mnohých štátoch a prostredníctvom získavaných skúseností si zasluhuje, aby sa 
uprednostnovalo: 
 
a) nechat vyvíjat PPP v ich rôznych formách niekolko rokov, 
b) získavat od clenských štátov pravidelné správy o rôznych modeloch PPP a o problémoch, s ktorými 

sa stretli (výhody a nevýhody v porovnaní s tradicnými formami), 
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c) vytvorit s predstavitelmi štátov, Komisie a obcianskej spolocnosti, vrátane EHSV, monitorovacie 
stredisko o vývoji PPP,  

d) zdôraznit, že pre PPP a koncesie sa európske verejné limity (práce, služby) uplatnujú; pod týmito 
európskymi limitmi bude každý štát uplatnovat svoje vlastne pravidlá, aby sa vyhlo nežiadúcej 
administratívnej zátaži,  

e) zverejnit výkladovú správu, ktorá do roku 2007 objasní: 
– definíciu koncesií a PPP, 
– konkurencné postavenie zmiešaných alebo para-verejných entít, 
– dialóg hospodárskej sútaže a publicitu, 
– prístup k „sprostredkovatelom“, ktorí uprednostnujú inovácie, 
– opodstatnenost štátnej pomoci pre zmiešané alebo para-verejné entity. 

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

11. POLNOHOSPODÁRSTVO A TRETIE KRAJINY 
• Pol nohospodárstvo a potravinová bezpecnost  v kontexte euro-

stredomorského partnerstva 

–     Spravodajca: Pán Nilsson (Rôzne záujmy – SE) 
 
–     Referencie: Informacná správa CESE 731/2004 final  
 
–     Klúcové body: 
 

Každorocné európsko-stredomorské summity hospodárskych a sociálnych rád a podobných 
inštitúcií, ktoré sa konajú od r. 1995, sa snažia o lepšie pochopenie dôležitých tém, ktoré zaujímajú 
európsko-stredomorských partnerov a o výmenu informácií týkajúcich sa ich hospodárskej a 
sociálnej situácie.  
 
Na poslednom európsko-stredomorskom summite na Malte se rozhodlo, že budúci summit sa bude 
konat v r. 2004 v španielskej Valencii.  
 
Okrem Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zahrna prípravná skupina pre summit aj  
Hospodársku a sociálnu radu Španielskeho královstva, Maltskú radu pre hospodársky a sociálny 
rozvoj (MCESD) a Hospodársku a sociálnu radu Tuniska. EHSV je stálym clenom prípravnej 
skupiny pre európsko-stredomorské summity a prispieva okrem iného tým, že vypracúva príspevok 
vo forme informacnej správy. 
 
Tothorocná informacná správa EHSV je zameraná na tému Polnohospodárstvo a potravinová 
bezpecnost v kontexte európsko-stredomorského partnerstva a bola vypracovaná v spolupráci s 
Hospodárskou a sociálnou radou Grécka (OKE), Hospodárskym a sociálnym výborom Izraelu, 
talianskou CNEL, palestínskou delegáciou a tureckou delegáciou pri Spolocnom poradnom výbore 
EÚ a Turecka. 
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Hospodárska a sociálna rada Španielskeho královstva spolu s Hospodárskou a sociálnou radou 
Francúzska, Hospodárskou a sociálnou radou Grécka (OKE), talianskou CNEL a Hospodárskou a 
sociálnou radou Tuniska predloží príspevok na tému Imigrácia a spolupráca medzi krajinami 
v rovnakom regióne. 

 
Stredomorské krajiny sú druhým najdôležitejším exportným trhom pre polnohospodárske a 
potravinárske výrobky EÚ. Informacná správa sa zameriava na bezpecnost potravín a zdôraznuje, 
že je nutné, aby sa polnohospodárske organizácie, potravinárske podniky, spotrebitelia a pracovníci 
stali súcástou procesu rozvoja.  
 
EHSV by mohol využit svoju štruktúru a siete a zorganizovat konferenciu na tému spolupráce pre 
vyššiu potravinovú bezpecnost.   
 
Aby sa dosiahol požadovaný rozvoj v oblasti potravinárskej výroby a potravinovej bezpecnosti, je 
potrebné urcit a preskúmat niekolko oblastí, ako napr. vzdelávacie, poradenské a výskumné 
programy. 
 
Základným predpokladom je, aby tieto oblasti dostali v rámci barcelonského procesu politickú 
prioritu, co by umožnilo programu MEDA vytvorit správne podmienky pre rozvoj 
polnohospodárstva a potravinovej bezpecnosti.  

 
 
–     Kontakt:   pán Michael Wells 
             (Tel.:  00 32 2 546 82 83 – e-mail : michael.wells@esc.eu.int) 
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• Informácie o pol nohospodárskych výrobkoch a ich propagácia – tretie 
krajiny a vnútorný trh 

–   Spravodajca: pán NIELSEN (Rôzne záujmy – DK) 
 

–   Referencie: COM(2004) 233 final – 2004/0073 CNS – CESE 1430/2004  
 
– Kontakt:  pani Eleonora Di Nicolantonio  
                       (Tel. : 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

 
12. OCHRANA SPOTREBITELOV 

 

• PAU/Zmäkcovadlá a pneumatiky 
–   Spravodajca: pán SEARS (Zamestnávatelia – UK) 

 
–   Referencie: COM(2004) 98 final – 2004/0036 COD – CESE 1429/2004  

 
– Kontakt:   pán Robert Wright  

                   (Tel. : 00 32 2 546 91 09 – e-mail : robert.wright@esc.eu.int) 
 

 

• Toluén a trichlórobenzén 
– Spravodajca: pán SEARS (Zamestnávatelia – UK) 
 
– Referencie: COM(2004) 320 final – 2004/0111 COD – CESE 1424/2004  
 
–    Kontakt:   pán João Pereira dos Santos 
           (Tel. : 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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13. INFORMACNÉ A KOMUNIKACNÉ TECHNOLÓGIE 
 

• Európa vel kou rýchlost ou 
–   Spravodajca: pán McDONOGH (Zamestnávatelia – IE) 
  
–   Referencie:  COM(2004) 61 final – CESE 1427/2004 
  
–   Klúcové body: 

Výbor vyzýva Komisiu: 
 
− aby pokracovala v plnej realizácii rámca právnych úprav vo všetkých štátoch, vrátane nových 

clenských štátov; 

− aby vydala právne predpisy presne definujúce pojem „širokopásmový”, ktorý sa bude používat 
v Únii; 

− aby do svojej presnej definície pojmu „širokopásmový” zahrnula minimálne štandardy kvality 
spojenia; 

− aby podporovala rozšírenie širokopásmových sietí, ktoré by pokryli celú Úniu a aby vo svojich 
budúcich správach zdôraznovala nedostatky v sietach; 

− aby v záujme spotrebitelov a efektívneho využitia zdrojov v EÚ zvážila vydanie právnych 
predpisov týkajúcich sa spolocného využívania infraštruktúry medzi operátormi tretej generácie, 
zrýchlenie prístup na internet, zníženie negatívneho dosahu na životné prostredie, zníženie 
nákladov na poskytovanie služieb; 

− aby dohliadala na bezpecnostné otázky spojené s prijímaním nových služieb zo strany 
spotrebitelov a zvýšila tak ich dôveru v nové technológie a služby. 

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


