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1. JEDNOTNÝ TRH – HARMONIZÁCIA PRÁVNYCH PREDPISOV 
SPOLOCENSTVA 

 

• Európska poist ovacia zmluva 
− Spravodajca: pán Pegado Liz (Rôzne záujmy – PT) 

 
− Referencie: stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 1626/2004 
 
− Hlavné body: 

 
Úroven harmonizácie povinných pravidiel známych ako „všeobecná cast“ poistovacieho práva by 
mohla významne prispiet k odstráneniu celého radu prekážok a tažkostí, ktorým celia poistovacie 
spolocnosti, sprostredkovatelia poistenia, poistené osoby a poistníci, ci profesionáli alebo 
individuálni zákazníci, pri vykonávaní cezhranicných poistovacích transakcií. 
 
Prípravy musia zohladnit návrhy v smernici Komisie z rokov 1979-80 v zmysle pripomienok a 
analýz uskutocnených zainteresovanými stranami.  
 
Nástrojom Spolocenstva na používanie by malo byt nariadenie, ktorého právnym základom je 
clánok 95 Zmluvy. 
 
Na základe pripomienok v predloženom stanovisku EHSV vyzýva Komisiu, aby znovu otvorila tieto 
materiály a zacala skúmat porovnávacie právo a národné praktiky v oblasti poistovacích zmlúv na 
potvrdenie, že je potrebné, vhodné a možné pokracovat v úsilí o harmonizáciu práva poistných 
zmlúv na úrovni Spolocenstva. 
 
EHSV odporúca Komisii, aby sa o takejto práci poskytli informácie a aby bola predložená na 
verejnú diskusiu konkrétne prostredníctvom zelenej knihy, co je nevyhnutným základom pre 
prípravu toho, co sa pokladá za najvhodnejší nástroj Spolocenstva. 

 
− Kontakt:   pán João Pereira Dos Santos 
  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  
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• Rámec pre štátnu pomoc – verejné služby 
− Spravodajca: pán Hernandez Bataller (Rôzne záujmy – ES) 

 

− Pomocný spravodajca: pán Burani (Zamestnávatelia - IT) 
 

− Referencie: CESE 1632/2004 
 

− Hlavné body: 
  

Pri chýbajúcom predbežnom návrhu rámcovej smernice, ako odporúca Výbor, by tento návrh 
nemohol zarucit úroven právnej istoty potrebnej pre tento sektor vnútorného trhu. 
 
EHSV vyzýva na predloženie návrhu na lepšie riešenie klasifikácie urcitých metód financovania 
služieb všeobecného hospodárskeho záujmu a na ustanovenie kritérií na posúdenie najlepších 
postupov na úrovni Spolocenstva. 
 
Môže byt potrebné prijat nový prístup k politike štátnej pomoci na komunitárnej úrovni, pretože 
cím dalej, tým viac bude dochádzat ku komplikovanejším vztahom medzi Komisiou a 
regionálnymi a miestnymi orgánmi, s ktorými by Komisia mala byt v priamom kontakte v každej 
veci poskytovania verejných dotácií týmito verejnými orgánmi.  

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

• Európske pravidlá cestnej premávky/register vozidiel 
− Spravodajca: pán Pegado Liz (Rôzne záujmy – PT) 

 

− Referencie: stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 1630/2004 
 

− Hlavné body: 
  

EESC zastáva názor, že 
 

−  urcitý stupen harmonizácie legislatívy o pravidlách cestnej premávky nie je len efektívnym 
spôsobom urýchlenia dokoncenia jednotného trhu, môže byt aj klúcovým príspevkom k 
podpore bezpecnosti na cestách a podpore prevencie nehôd, cím by sa zaistila dôslednejšia 
sloboda pohybu pre Európanov; 

−  kedže záležitosti v súcasnosti stagnujú, možnost používania smernice pre minimálnu 
harmonizáciu by sa mala považovat za prvý krok smerom k vytvoreniu európskych pravidiel 
cestnej premávky, s využitím Viedenskej konvencie ako modelu, s definovaním základných 
pravidiel premávky a dopravných signálov, spôsobilostí vodicov a vodicských preukazov a 
charakteru priestupkov a súvisiacich pokút; 
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−  záväzný nástroj spolocenstva by mohol tiež definovat základnu pre vytvorenie jednotného 
systému pre európsky register vozidiel,  dôrazne založenom na skúsenostiach k danému 
dátumu v spolupráci medzi zodpovednými národnými orgánmi.  

 
Napokon EHSV vyzýva Komisiu, aby zacala štúdie potrebné pre analyzovanie 
nákladovej/výnosovej situácie týkajúcej sa rôznych oblastí, ktoré by sa mali harmonizovat. 

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

2.  HOSPODÁRSKA SÚTAŽ – PRIEMYSELNÁ POLITIKA 
 

• Priemyselná zmena 
− Spravodajca: pán Van Iersel (Zamestnávatelia – NL) 

 
− Pomocný spravodajca: pán Legelius (delegát – SE) 
 
− Referencie: COM(2004) 274 v konecnom znení – CESE 1640/2004 
 
− Hlavné body: 

 
Po mnohých rokoch je priemyselná politika opät prioritou európskeho programu. Samozrejme v 
poslednom desatrocí sa prijali konkrétne opatrenia priemyselnej politiky a tematické prístupy, ale 
neboli vždy riadne koordinované alebo vyvážené z hladiska európskeho obchodu. Meniaci sa svet – 
s USA, Cínou, Indiou zohrávajúcimi hlavnú úlohu– vyžaduje prehodnocovanie a zvýšené úsilie. 
Nadišiel cas na opätovné prehodnotenie výrobného odvetvia a na vysvetlenie komplexného vztahu 
medzi priemyslom a službami.  
 
Podla názoru Výboru potreba zvýšit informovanost verejnosti predstavuje dôležitú výzvu. 
Verejnosti sa musia sprístupnit prehladné údaje a analýzy a tým podnecovat konsenzus a verejnú 
podporu. EHSV bezvýhradne schvaluje tri strategické línie: „lepšiu tvorbu zákonov“; integrovaný 
prístup na úrovni EÚ; odvetvové politiky s osobitnými a prispôsobenými opatreniami. „Lepšia 
tvorba zákonov“ znamená pozorné a neustále hodnotenie súcasných a nových opatrení. Integrovaný 
prístup znamená efektívnu koordináciu politík EÚ a národných politík. Novým prístupom v 
dokumente Komisie je predovšetkým odvetvový rozmer a konkrétne prístupy. Napriek urcitým 
spolocným menovatelom sa obraz mení podla jednotlivých odvetví. Komisia uskutocnila množstvo 
odvetvových analýz a ešte dalšie sa plánujú. EHSV schvaluje tento postup ako základ pre „nový 
štýl“ priemyselnej politiky. 
 
Výbor pokladá priemyselnú politiku za užitocný nástroj, ktorý privedie európsku politiku na 
popredné miesto co do konkurencieschopnosti, vedomostí a trvalo udržatelného vývoja, ako plánuje 
Lisabonská stratégia. Z tohto dôvodu sa musia analýzy a politiky viac prispôsobit dynamike rôznych 
zainteresovaných odvetví a podnikov. „Nový štýl“ priemyselnej politiky musí byt skutocne 
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založený na konformite trhu a na procese liberalizácie. Zahrna však aj znaky špecifické pre sektory, 
ako napríklad neustále konzultácie obchodného sektora, reguláciu, odstránenie neobchodných bariér, 
výskum a vývoj a cielené riadenie ludských zdrojov. Okrem toho predpokladá zriadenie 
technologických platforiem, ktoré môžu vytvárat nové súkromno-súkromné a verejno-súkromné 
spolocenstvá v Európe, napr. medzi univerzitami, výskumnými centrami a podnikmi.  
 
V rámci Komisie je žiaduce zlepšit koordináciu (napr. pod záštitou GR Podnikanie) a v Rade 
ministrov na podporu zviditelnenia a na podnietenie synergií. Strednodobý akcný plán schválený 
Komisiou a vytvorenie Rady pre hospodársku sútaž by boli najviac potrebné. EHSV vyzýva k 
tomu, aby sa zohladnil „nový štýl“ priemyselnej politiky pri príprave revízie v polovici obdobia 
Lisabonskej stratégie v marci 2005. 

 
− Kontakt:  pán José Miguel Cólera Rodríguez  
        (Tel.: 00 32 2 546 96 29 - e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 

 

• Rocné úctovné závierky  a konsolidované závierky 
− Spravodajca: pán Frank von Fürstenwerth (Zamestnávetelia – DE) 

 
− Referencie: KOM(2004) 177 v konecnom znení - 2004/0198 COD – CESE 1648/2004 

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

3.  HOSPODÁRSKA SÚTAŽ – ODVETVOVÉ POLITIKY 
 

• Turizmus a šport 
− Spravodajca: pán Pesci (Zamestnávatelia - IT) 

 
− Referencie: stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 1628/2004 

 
− Hlavné body: 
 

Turizmus a šport môžu z velkej casti prispiet k plneniu cielov ustanovených v Lisabonskej 
stratégii.  
 
Na základe toho, že sa turizmus a šport zahrnuli do konecnej verzie Európskej ústavy, EHSV verí v 
znacnú aktivitu na kumunitárnej úrovni a navrhuje použit otvorenú metódu koordinácie, aby sa 
zarucila vzájomná výmena zrucností a poznatkov a diskusia n európskej úrovni.  
 
EHSV preto navrhuje: 
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• zriadit spolocnú európsku monitorovaciu agentúru a databanku na zhromaždovanie a klasifikáciu 
poznatkov a najlepších postupov a ich rozširovanie v clenských štátoch na podporu rozvoja týchto 
dvoch odvetví. 

• podporit štúdie a výskum, aby sa umožnila porovnávacia analýza na európskej úrovni sociálneho, 
ekonomického a environmentálneho vplyvu kombinácie turizmu a športu. 

• zriadit Európsku turistickú agentúru, ktorej úlohou bude chránit osobitné charakteristiky tohto 
odvetvia, analyzovat jeho problémy, vydávat prípadné usmernenia pre rozvoj a identifikovanie 
nových nástrojov trvalo udržatelného rozvoja, aby sa zabudovali do štrukturálnych opatrení EÚ. 
 
EHSV pomenoval svoje stanovisko Rímska deklarácia k turizmu a športu. 
 

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

 

4.  HOSPODÁRSKA SÚTAŽ - VÝSKUM 
 

• Veda a technológia 
− Spravodajca: pán Wolf (Rôzne záujmy – DE) 

 
− Referencie: KOM(2004) 353 v konecnom znení – CESE 1647/2004 

 
− Hlavné body: 

 
Výbor zdôraznuje, že výskum má klúcovú úlohu pre lisabonské ciele.  
 
Víta najmä 3% ciel, ako aj návrh na dvojnásobné zvýšenie rozpoctu EÚ na výskum a vývoj.  
 
Výbor zdôraznuje, že 3% ciel je v súlade so súcasnými výdavkami konkurentov a v budúcnosti 
bude musiet byt revidovaný, aby držal krok s tendenciu rastu, napr. v USA a juhovýchodnej Ázii.  
 
Výbor podporuje plán Komisie venovat cast zdrojov zo štrukturálnych fondov na výstavbu 
výskumnej kapacity a výskumných infraštruktúr. Okrem toho výbor odporúca použit na tento úcel 
Európsky investicný fond. 
 
Výbor odporúca zjednodušit nástroje, ktoré by mal byt flexibilnejšie za súcasného zachovania 
kontinuity. Podporuje Marimonovu správu. 
 
Výbor odporúca užšie zapojenie vhodných MSP do výskumu, vývoja a inovácie, ako tomu bolo 
doteraz. 
 
Výbor podporuje plán Komisie na prijatie výskumu vesmíru a bezpecnosti ako nových tematických 
priorít. 
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Výbor podporuje plány Komisie zriadit nezávislú Európsku radu pre výskum.  
 
Výbor zdôraznuje, že súhra medzi kategóriami základného výskumu, aplikovaného výskumu 
(predbežného výskumu) a vývoja má zásadnú dôležitost a preto by mala byt podpora týchto 
oblastí vyvážená. 
 
Výbor podporuje plány Komisie na zvýšenie prítažlivosti Európy pre špickových vedcov a plány na 
motiváciu talentovaných mladých ludí, aby sa venovali vedeckej kariére, ktorej sa bude poskytovat 
podpora.   

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

 

• Nanotechnológia 
− Spravodajca: pán Pezzini (Zamestnávatelia - IT) 

 
− Referencie: KOM(2004) 338 v konecnom znení – CESE 1629/2004 

 
Hlavné body: 
 
Európsky hospodársky a sociálny výbor plne súhlasí so závermi Rady pre hospodársku sútaž z 24. 
septembra 2004 o dôležitej úlohe a potenciáli nanovedy a nanotechnológie.  
 
EHSV odporúca významný nárast zdrojov vyhradených na základný výskum.   
 
3% ciel stanovený v Barcelone by sa mal realizovat, pricom sa zdroje sústredia prioritne v oblasti 
nanovedy. 
 
Financné výhlady Spolocenstva na roky 2007-2013, ktoré Komisia nedávno uverejnila, by sa mali 
posúdit a preformovat vzhladom na úlohy, ktoré vyplývajú z tejto novej nanotechnologickej 
revolúcie. 
 
Predpokladané zvýšenie financných prostriedkov sa musí zohladnit v príslušnom financnom 
ustanovení v rámci budúceho siedmeho rámcového programu. Sumy by mali zohladnovat sumy 
vyhradené v iných krajinách, ako napr. USA. 
 
Podla názoru Výboru je potrebné zriadit technologické platformy s velkým rozhodujúcim 
množstvom a vysokou pridanou hodnotou Európy. 
 
Výbor by mal opätovne zdôraznit naliehavú potrebu na zriadenie európskych zariadení vysokej 
úrovne a posilnit kompetencné centrá (KC).   
 
EHSV verí, že riešenie otázky patentov jasným a uspokojivým spôsobom je najvyššou prioritou. 
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Co sa týka medzinárodnej spolupráce, práca na bezpecnostných a normalizacných opatreniach a 
procesoch by mala postupovat v súcinnosti so štátmi, ktoré nie sú clenmi EÚ.  
 
Priemyselné združenia tu môžu zohrávat dôležitú úlohu ako na národnej, tak aj miestnej úrovni.  
 
Podla názoru EHSV zriadenie Európskeho strediska výmeny informácií by bolo velmi dôležitým 
aparátom. 
 
Spolu a v spojení s európskymi fórami, by sa malo vytvorit množstvo celosvetových fór. 
 
Európska investicná banka (EIB) podla možnosti s praktickou podporou Európskeho investicného 
fondu (EIF) by mala zriadit úverové služby. 
 
Musia sa prijat kroky na posúdenie vplyvu nanotechnológie na zdravie a životné prostredie a všetky 
iniciatívy EÚ (zhora - nadol) by sa mali úzko spájat s krokmi, ktoré sú stanovené a podporované 
miestne (zdola - nahor).  
 
EHSV verí, že nastane narastajúce a priame prepojenie medzi výsledkami výskumu a univerzálne 
uznávanými etickými zásadami, pre ktoré bude potrebná medzinárodná diskusia.  
 
EHSV verí, že koordinácia výskumu na rozsiahlom poli nanovedy by mala zostat v zodpovednosti 
Komisie.  
 
Napokon EHSV žiada Komisiu, aby mu každé dva roky predkladala správa o vývoji 
nanotechnológií. 
 

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

 
 

5.  OCHRANA SPOTREBITELA 
 

• Bezpecnejšie používanie internetu 
− Spravodajca: pán Retureau (Zamestnanci – FR) 

 
− Pomocný spravodajca: pani Davison (Rôzne záujmy – UK) 

 
− Referencie: KOM(2004) 91 v konecnom znení - 2004/0023 COD – CESE 1651/2004 

  
− Kontakt:   pán Raffaele Del Fiore  

 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 - e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)  
 



- 8 - 

Registry CESE 217/2004   EN/SK  freelance …/… 

6.  SOCIÁLNE A SPOLOCENSKÉ PRÁVA 
 

• Medzigeneracné vzt ahy  
− Spravodajca: pán Bloch-Lainé (Rôzne záujmy - FR) 

 
− Referencie: (stanovisko z vlastnej iniciatívy) – CESE 1655/2004 

 
− Hlavné body: 

 
Spolocnosti Európy a európska spolocnost, ktorú sa zaviazali spolocne budovat, sú a priebežne 
budú konfrontované s rizikami sociálnych, politických, etnických a kultúrnych rozdielov. Je 
dôležité, aby sme urobili všetko co sa dá, aby sa k nim nepripojili hrozby medzigeneracných 
rozdielov. 
 
Velké množstvo a komplexnost sektorových aspektov, ktoré je nutné zohladnit, nie sú 
ospravedlnením pre to, aby sa nevypracoval prezieravý, holistický a systematický prístup; v tejto 
oblasti, ako aj iných nestoja tieto otázky samostatne a nedajú sa ani oddelit. Okrem toho je 
potrebné zdôraznit, že správne riadenie problémov medzigeneracných vztahov bude mat velmi 
pozitívny vplyv na hospodárstvo. 
 
Európsky hospodársky a sociálny výbor pokladá diskusie v tejto oblasti za velmi dôležité. Zjavne 
vzbudzujú zvýšenú pozornost, ale clenské štáty a EÚ jej ešte musia poskytnút politický zretel, aký 
si zasluhuje. 
 
Toto stanovisko je reakciou na výzvu: výzvu umožnit v budúcnosti väcší rozvoj konzultácií 
o základnej otázke, kde sú koordinované, trvalé opatrenia velkého množstva úcastníkov 
a kontinuita konštruktívneho plánu potrebné a kde sa nesmie povolit, aby prevládli krátkodobé 
záujmy.  
Je potrebné budovat krok za krokom nový medzigeneracný pakt na území celej EÚ. 
 
V tejto súvislosti Výbor vyzýva k co najskoršej reálne možnej verejnej diskusii o tomto rozsiahlom 
predmete. 
 
Pri svojom zaangažovaní do tejto rozsiahlej oblasti sa Výbor môže a musí trvale úzko 
spolupracovat s inštitúciami Únie. 

 
− Kontakt:   pani Stefania Barbesta 

       (Tel.: 00 32 2 546 95 10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
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• Stratégie na predlženie veku pre odchod z trhu práce 
− Spravodajca: pán Dantin (Zamestnanci – FR) 
 
− Referencie: COM(2004) 146 v konecnom znení – CESE 1649/2004 

 
− Hlavné body: 

 
EHSV vo všeobecnosti súhlasí s hlavnou líniou návrhov na opatrenia uvedenými v oznámení. 
Predstavujú možné riešenia a budú sa pokladat za pozitívne, s výhradou pripomienok 
nachádzajúcich sa v tomto stanovisku a povahy a kvality vybratých opatrení, pokial ide o 
predcasné dôchodky a financné stimuly, reformu podmienok predcasných dôchodkov, organizáciu 
pružnej pracovnej doby, bezpecnost a ochranu zdravia pri práci, ako aj skvalitnovanie zamestnania. 
 
Okrem praktických opatrení, ktoré je potrebné prijat, Komisia však pokladá za zásadné, aby sa na 
úrovni vnímania ucinilo všetko pre dosiahnutie zmeny postojov a zvýšenie informovanosti ako 
v podnikoch, tak aj medzi zamestnancami. Je potrebné, aby zapojenie do pracovného procesu 
po dosiahnutí 55 rokov považovali zamestnanci za prospešné a aby si spolocnosti a verejné služby 
uvedomovali výhody, ktoré im môžu starší pracovníci priniest. Je dôležité, aby sa pozdvihlo 
kolektívne uvedomenie o tejto záležitosti, aby sa zabezpecilo, že prijaté konkrétne opatrenia 
budú plne úcinné. 
 
Z tohto dôvodu Výbor vo svojom stanovisku z vlastnej iniciatívy z októbra 2000 opätovne vyzýva 
Komisiu, aby podporila v spolupráci s clenskými štátmi rozsiahlu informacnú a osvetovú kampan 
zameranú na hlavných úcastníkov a spolocnost všeobecne, aby sa prispelo k pozitívnemu vnímaniu 
úlohy, ktorú zohrávajú starší pracovníci v spolocnostiach, verejných službách a spolocnosti 
celkove.  
 
EHSV s uspokojením konštatuje, že jeho návrhy sa zohladnili v Správe skupiny na vysokej úrovni 
o budúcnosti sociálnej politiky v rozšírenej Európskej únii, ktorá sa vyšla ku koncu prvej polovice 
roku 2004. 

 
− Kontakt:   pani Stefania Barbesta 

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

• Prepracovanie smerníc o rovnosti pohlaví 
− Spravodajca: pani Sharma (Zamestnávatelia – UK) 
 
− Referencie: COM(2004) 279 v konecnom znení – 2004/0084 COD – CESE 1641/2004 

 
− Hlavné body:  

 
EHSV blahoželá Komisii k jej práci smerom k zjednodušeniu a lepšiemu sprístupneniu velkého 
množstva smerníc o rovností pohlaví na základe procesu prepracovania, ale zdôraznuje, že zatial 



- 10 - 

Registry CESE 217/2004   EN/SK  freelance …/… 

co sa nezmenila podstata, aktualizácia a modernizácia smerníc, spolu s výsledným precedencným 
právom môžu znamenat zmeny do budúcna. 
 
EHSV podporuje názor Komisie, že zaclenenie piatich zostávajúcich smerníc by skomplikovalo a 
predlžilo prepracovanú smernicu, chce však zdôraznit, že smernica 86/613/EHS potrebuje 
okamžitú úpravu. 
 
EHSV sa nazdáva, že výmena a podporovanie správnych postupov a zintenzívnovanie sociálneho 
dialógu v tejto oblasti sú konkrétnym spôsobom dosiahnutia pokroku smerom ku skutocnej rovnosti 
a plne uznáva fundamentálnu úlohu sociálnych partnerov, pricom Komisia musí urobit viac pri 
presadzovaní rovnakého zaobchádzania, rovnakých príležitostí a ocenenia žien pre európske 
hospodárstvo, ak sa majú dosiahnut lisabonské ciele.  
 
EHSV žiada Komisiu, aby pobádala clenské štáty k vypracovaniu brožúry, v ktorej by sa uvádzali 
hlavné crty európskych smerníc o rovnosti zaobchádzania s mužmi a ženami tak, ako boli 
transponované do národnej legislatívy na odstránenie ignorancie okolo rovnakého zaobchádzania a 
zvýšeniu prínosu pre hospodárstvo. 

 
− Kontakt: pán Torben Bach Nielsen 

 (Tel.: 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 

7.  EURÓPSKA SÚDRŽNOST 
 

• Jednotný postup/PEACE 
− Spravodajca: pán Simpson (Rôzne záujmy – UK) 

 
− Referencie: KOM(2004) 631 v konecnom znení - 2004/0224 (AVC) – CESE 1653/2004 

 
− Hlavné body: 

 
Výbor schválil návrh Komisie. 

 
− Kontakt:   pán Roberto Pietrasanta 

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

• Jednotný postup/NUTS 
− Spravodajca: pán Tóth (Rôzne záujmy – HU) 

 
− Referencie: COM(2004) 592 v konecnom znení -2004/0202 COD – CESE 1654/2004 

 
− Hlavné body: 
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Výbor schválil návrh Komisie. 
 

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

8.  SPOLOCNÁ IMIGRACNÁ POLITIKA 
 

• Politické nástroje imigrácie 
− Spravodajca: pán Pariza Castanos (Zamestnanci – ES) 

 
− Referencie: COM(2004) 412 v konecnom znení – CESE 1642/2004 

 
− Hlavné body: 

 
EHSV víta skutocnost, že Komisia predkladá toto oznámenie, ktorým dáva nový impulz imigracnej 
politike Spolocenstva. Diskusie vo vnútri Rady sa rozvíjajú velmi pomaly kvôli laxnému prístupu 
niektorých vlád ku spolupráci. EHSV už konštatoval v rôznych stanoviskách, že existuje jasná 
súvislost medzi legálnym a nelegálnym pristahovalectvom. Tam, kde neexistujú vhodné, 
transparentné a pružné cesty pre legálnu imigráciu, zvyšuje sa imigrácia nelegálna. Tiež je potrebná 
aj rozumná azylová politika podobne ako harmonizovaná legislatíva, ktoré zabezpecia dostatocnú 
ochranu tým, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu. 
 
V odpovedi na otázku Komisie zastáva EHSV názor, že je skutocne nevyhnutné, aby bolo 
prijímanie ekonomických pristahovalcov regulované na úrovni EÚ, co je možné zabezpecit len 
pokial bude existovat vysoká miera harmonizácie zákonov, tak ako to stanovuje návrh Zmluvy o 
založení Ústavy pre Európu.  
 
Existujúce legálne cesty pre pristahovalectvo pracovníkov sú nedostatocné. Obojstranné dohody, 
kvóty, programy pre prijímanie vysoko kvalifikovaných pracovníkov a dalšie v súcasnosti dostupné 
nástroje celkom evidentne nestacia zabezpecit, aby ekonomické pristahovalectvo prebiehalo 
legálnymi cestami a nelegálne pristahovalectvo sa tak nadalej zvyšuje. Európska únia a clenské 
štáty potrebujú otvorenú formu legislatívy, ktorá umožní pracovnú imigráciu cestami, ktoré sú 
legálne a transparentné, a to ako pre vysoko kvalifikovaných pracovníkov, tak aj pre tých, ktorí 
robia menej kvalifikovanú prácu.  

 
− Kontakt: pán Pierluigi Brombo 

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

• Jednotný postup/žiadosti o ochranu v clenských štátoch 
− Spravodajca: pani Le Nouail (Zamestnanci – FR) 
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− Referencie: COM(2004) 503 v konecnom znení – SEC(2004) 937 – CESE 1644/2004 
 

− Hlavné body: 
 

Výbor víta ambiciózny ciel Komisie a zdiela pozornost, ktorú Komisia venuje tomu, aby jednotný 
postup zachovával integritu Ženevského dohovoru z roku 1951. Za týmto úcelom a podla 
ustanovení Kvalifikacnej smernice je nutné, aby nárok na udelenie azylu bol najprv skúmaný na 
základe postupov, ktoré sú stanovené v dohovore z 1951 a možnost udelenia druhotnej ochrany by 
mala byt zvažovaná na druhom mieste, ak podmienky požadované pre udelenie prvého postavenia 
podla dohovoru nie sú naplnené. 
 
Výbor vyzýva Komisiu, aby vzala na vedomie vo svojom oznámení a pri uskutocnovaní prípravnej 
a legislatívnej fázy zásadu neprípustnosti vyhostenia (clánok 33 Ženevského dohovoru) a potrebu 
zaviest prístup k opravným prostriedkom proti zamietavým rozhodnutiam s odkladným úcinkom. 

 
− Kontakt: pán Pierluigi Brombo 

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

• Usporiadanejší vstup pre osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu 
− Spravodajca: pani Le Nouail (Zamestnanci – FR) 
 
− Referencie: COM(2004) 410 v konecnom znení – CESE 1643/2004 

 
− Hlavné body: 
 

Výbor schvaluje zámer Komisie, ktorý sa opiera o odporúcania Úradu Vysokého komisára pre 
utecencov OSN, ale myslí si, že v oznámení Komisie sú nedostatocne uvedené garancie úrovne 
medzinárodnej ochrany, ktorá sa dosiahla od roku 1951.  
 
Výbor sa však obáva, že rezerva, ktorá sa ponecháva clenských štátom, aby urcili kritéria prístupu 
k programom na presídlenie, vedie iba k pomalému zníženiu garantovanej ochrany. 
 
Výbor podporuje návrh Komisie ako príspevok EÚ k úcinnej ochrane utecencov s priznaným 
štatútom, ak sa budú uplatnovat právno-procesné garancie a dodržiavat individuálne práva 
žiadatelov o azyl.  
 
Napriek potrebe odbremenit krajiny prvého prijatia alebo tranzitu v regiónoch pôvodu a zvýšit 
príspevok na to, aby sa utecencom opät vytvorili podmienky pre normálny a dôstojný život, nesmie 
spolupráca s krajinami prvého príjmu alebo tranzitu vo veci programov na opätovné premiestenie v 
žiadnom prípade nahradit právo jednotlivca požiadat o azyl na území EÚ, ani povinnosti štátov 
ženevského dohovoru, v ktorých bude individuálna žiadost o azyl podaná.  

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

9. VONKAJŠIA POMOC 
 

• Prístup k vonkajšej pomoci Spolocenstva 
− Spravodajca: pani Zufiaur Narvaiza (Zamestnanci – ES) 
 
− Referencie: COM(2004) 313 v konecnom znení – 2004/0099 COD 1645/2004 

 
− Hlavné body: 
 

Tento návrh predstavuje jediné nariadenie, ktoré definuje prístup k celkovej pomoci Spolocenstva 
na implementáciu do všetkých základných zákonov upravujúcich externú pomoc, ktorá spadá pod 
rozpocet ES. Jeho pôsobnost sa nevztahuje na všetky nástroje vonkajšej pomoci, ako napr. 
makrofinancnú pomoc riadenú priamo prijímatelskou krajinou. Ciele návrhu sú dosiahnut vyšší 
úcinok pri nižších nákladoch a uskutocnit diskusiu v súvislosti s úcastou rozvojových krajín na 
implementácii pomoci. Tento návrh je preto reakciou na všeobecný spolocný názor, ktorý sa objavil 
na medzinárodnej scéne, že prax spájania udelenia pomoci priamo alebo nepriamo s nákupom 
tovaru a služieb získaným prostredníctvom pomoci darcovskej krajiny znižuje jej úcinnost. 
 
Návrh zodpovedá stanovenému princípu darcovských organizácií a skôr prijatým stanoviskám 
inštitúciami Spolocenstva a clenskými štátmi. Preto EHSV nenachádza nic nevhodné alebo škodlivé, 
co by mohlo bránit spolupráci pre rozvoj alebo vonkajším akciám Únie. Naopak sa domnieva, že 
prispeje k zlepšeniu úcinnosti komunitárnej spolupráce a k známym „trom K“: koordinácia, 
komplementarita a koherencia. 
 
Vo svojom stanovisku EHSV odporúca množstvo aspektov, kde by nariadenie mohlo byt prísnejšie 
a presnejšie: 

 
a) Je potrebné zdôraznit proaktívnu úlohu, ktorú musia zohrávat prijímatelské krajiny ako 

klúcoví úcastníci rozvoja. 
 
b) Aspekty komunitárnej pomoci, ako sú náklady dodávky, reálne dopravné náklady alebo 

umiestnenie zdrojov, by sa mali podrobit hlbšej analýze. EHSV sa obáva, aby nové a prísne 
pravidlá, ktoré by sa mohli zaviest, neviedli k zvýšeniu byrokracie a nebránili rýchlemu 
poskytnutiu pomoci.  

 
c) Celé nariadenie by malo smerovat k dodržiavaniu medzinárodných noriem v sociálno-

profesných záležitostiach a v oblasti životného prostredia a musí sa venovat pozornost tomu, 
aby žiadne z jeho ustanovení neumožnovalo pracovné, sociálne alebo environmentálne 
dumpingové praktiky.  
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− Kontakt: pani Beatriz Porres de Mateo 
        (Tel.: 00 32 2 546 91 31 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 

 

10. POLNOHOSPODÁRSTVO, CHOV DOBYTKA, RYBOLOV A 
ZOHLADNOVANIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

 

• Koexistencia geneticky modifikovaných plodín a konvencných a 
ekologických plodín 

− Spravodajca: pán Voss (Rôzne záujmy – DE) 
 

− Referencie: stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 1656/2004 
 

− Hlavné body: 
 

Výbor predkladá odporúcania k princípom koexistencie, vypracovaniu vedeckých princípov 
a riešeniu súcasného stavu vedeckých poznatkov, opatreniam a používaniu najlepších dostupných 
technológií v riadení rizika a uchovávaniu informácií potrebných na identifikáciu a oznacenie. Výbor 
tiež predkladá návrhy, pokial ide o to, ktoré aspekty koexistencie by sa mali regulovat na európskej 
úrovni a ktoré by sa mali regulovat na národnej a regionálnej úrovni.  
 
Okrem toho výbor predkladá tieto poznámky: 

 
− záväzné, uskutocnitelné, overitelné a prísne normy pre správnu odbornú prax na všetkých 

stupnoch výroby sú klúcovým kritériom koexistencie; 
− nariadenia o oznacení a cistote osiva sú základom pre zabezpecenie koexistencie; 
− ustanovenia obcianskoprávnej zodpovednosti sa musia plne vztahovat na náhradu za financné 

škody; a 
− je potrebné stanovit celkové náklady koexistencie, udržiavat ich na minime a zdielat v súlade s 

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

 

• Európsky akcný plán pre ekologické potraviny a pol nohospodárstvo 
− Spravodajca: pán Voss (Rôzne záujmy – DE) 

 
− Referencie: COM(2004) 415 v konecnom znení – CESE 1657/2004 

 
− Hlavné body: 

 
Výbor víta akcný plán a najmä cielené marketingové kampane a informovanie spotrebitelov. Snahy 
o harmonizáciu noriem a inšpekcií nesmú podniky pretažovat a musia zohladnit regionálne 
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osobitosti. V prípade tovaru z EÚ, ako aj tovaru z tretích krajín, by logo EÚ malo nadalej 
umožnovat identifikáciu pôvodu. Na zabezpecenie ekologickej výroby v celej Európe Výbor 
odporúca, aby sa stanovili limity znecistenia GMO pre osivá na hraniciach detekovatelnosti.  
 
EHSV sleduje diskusiu o financných výhladoch s velkou obavou. Skrátenie zdrojov na rozvoj 
vidieka by pre ekologické polnohospodárstvo a odvetvie ekologickej výroby potravín v Európe 
znamenalo krok spät. Tento sektor významný pre výhlady zamestnanosti a výrobu verejných 
tovarov sa musí po zásluhe zohladnit v programe EARDF a velký význam pre spolocnost ako 
celok a nízke financné zdroje zo súkromného sektora pre ekologické polnohospodárstvo sú tiež 
argumentmi, ktoré slúžia na to, aby sa tomuto sektoru poskytla vyššia priorita v rámci rámcového 
programu pre výskum.  

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

 
• Európsky akcný plán – životné prostredie a zdravie 2004-2010 
− Spravodajca: pán Braghin (Zamestnávatelia - IT) 

 
− Referencie: COM(2004) 416 v konecnom znení – CESE 1636/2004 

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

• Agentúra na kontrolu rybolovu 
− Spravodajca: pán Sarró Iparraguirre (Rôzne záujmy – ES) 

 
− Referencie: KOM(2004) 289 v konecnom znení - 2004/0108 CNS – CESE 1635/2004 

 
− Kontakt: pani Katalin Gönczy  

      (Tel.: 32 2 546 98 - e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int) 
 

• Odchyt zvierat 
− Spravodajca: pán Donnelly (Rôzne záujmy – IE) 

 
− Referencie: COM(2004) 532 v konecnom znení - 2004/0183 COD – CESE 1637/2004 

 
− Kontakt:  pani Eleonora di Nicolantonio 
  (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonoradinicolantonio@esc.eu.int) 
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• Skladovanie spermy hovädzieho dobytka 
− Spravodajca: pán Nielsen (Rôzne záujmy – DK) 

 
− Referencie: COM(2004) 563 v konecnom znení - 2004/0188 COD – CESE 1638/2004 

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

11. SPP 
 

• Spolocná organizácia trhov/Cukor 
− Spravodajca: pán Bastian (Zamestnávatelia - FR) 
− Pomocný spravodajca: pán Strasser (Rôzne záujmy – AT) 

 
− Referencie: COM(2004) 499 v konecnom znení – CESE 1646/2004 

 
− Hlavné body: 

 
EHSV výbor uznáva potrebu reformy spolocnej organizácie trhov s cukrom, ale sa domnieva, že 
návrhy na reformu zachádzajú príliš daleko a že ich implementácia bude mat významné dôsledky 
pre európske odvetvie výroby cukru, najmä na zamestnanost. Je polutovaniahodné, že návrhy nie 
sú dostatocne odôvodnené a že sa ich dôsledky nepodrobili príslušnej analýze, ako by sa dalo 
ocakávat. Vzhladom na tieto okolnosti Európsky a sociálny výbor 
 
• odporúca, aby sa dátum nadobudnutia úcinnosti nariadenia posunul na 1. júl 2006;  
• usudzuje, že nariadenie by sa malo vztahovat na minimálne šestrocné obdobie, aby sa poskytla 

odvetviu primeraná perspektíva; 
• požaduje, aby Únia prerokovala dovozné kvóty pre cukor z najmenej rozvinutých krajín, ako 

požadovali tieto krajiny. Swapové praktiky by sa v žiadnom prípade nemali pripustit a pre 
prístup na trh EÚ by sa mala stanovit trvalá udržatelnost v sociálnej oblasti a oblasti životného 
prostredia a kritériá sebestacnosti v potravinách;  

• vyzýva, aby sa stanovili co najskôr dovozné kvóty pre balkánske krajiny; 
• usudzuje, že všetky zmeny cien a výrobných kvót by mali byt striktne v súlade s 

medzinárodnými záväzkami; 
• odporúca, aby sa zachovali súcasné mechanizmy intervencie spolocnej organizácie trhov na 

zarucenie úrovne cien;  
• žiada Komisiu, aby vysvetlila zámery týkajúce sa výroby cukru mimo kvóty.  
 
EHSV sa domnieva, že sa Komisia nemá vyhýbat svojej zodpovednosti, ale má predložit vhodný 
plán na reštrukturalizáciu európskeho priemyslu výroby cukru, ktorý zohladní záujmy výrobcov 
cukru, pestovatelov cukrovej repy a pracovníkov. 
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Výbor verí, že návrhy uvedené v jeho stanovisku, ktoré bolo predložené Európskemu parlamentu 
na verejnom vypocutí 30. novembra, Komisia zohladní pri prepracovaní jej legislatívnych návrhov 
koncom mája 2005. 
 

− Kontakt:  pani Eleonora di Nicolantonio 
  (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonoradinicolantonio@esc.eu.int) 
 

12. NÁMORNÁ DOPRAVA 
 

• Dostupnost  Európy námornou cestou 

− Spravodajca: pán Simons (Zamestnávatelia - NL) 
 
− Referencie: stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 1652/2004 
 
− Hlavné body: 

 
EHSV sa domnieva, že Komisia musí preskúmat problém pretaženosti prístavov v EÚ vo 
všeobecnosti a najmä kontajnerové prístavy a hladat možné spôsoby riešenia problému, aby EÚ 
zostala na svetovej úrovni konkurencieschopná. 
 
Európska únia by sa tiež mala snažit pôsobit na tomto fronte vždy, ked je to možné, ale by nemala 
uvažovat o tom, že ponúkne dalšie iné mechanizmy financnej podpory prístavom, okrem tých 
ktoré už existujú. 
 
Komisia by mala vypracovat celkovú dopadovú štúdiu o nákladoch na bezpecnost prístavov a 
navrhnút schému EÚ na financovanie týchto nákladov.  
 
Nakoniec, Európska únia je schopná vytvorit rovnaké podmienky pre spravodlivú hospodársku 
sútaž, presadzovat urcitý stupen liberalizácie trhu námornej dopravy, vysvetlit otázky štátnej 
pomoci poskytnutím prehladných usmernení, venovat väcšiu pozornost implementácii a 
presadzovaniu súcasných predpisov a zabezpecit transparentnost penažných tokov. 

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

• Skupinová výnimka/Konferencia o lodnej doprave 
− Spravodajca: pani Bredima Savopoulou (Zamestnávatelia - EL) 
 
− Referencie: COM(2004) 675 v konecnom znení – CESE 1650/2004 
 
− Hlavné body: 
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EHSV tvrdí, že nariadenie 4056/86 by sa malo zrušit a nahradit novým nariadením Komisie. Nové 
nariadenie pre konferencie o lodnej doprave by malo poskytovat pätrocnú skupinovú výnimku 
a malo by byt v súlade s prísnymi pravidlami stanovenými podla judikatúry Európkeho súdu 
prvého stupna a Komisie (napr. prípad TACA). Systém konferencií by mal byt zachovaný, aby 
bola ubránená konkurencieschopnost majitelov lodí Spolocenstva na celom svete. Kým pre 
velkých prepravcov môžu byt vhodné „aliancie“ a iné druhy zmlúv o spolupráci, pre malých a 
stredných prepravcov sú stále potrebné konferencie, aby si udržali svoj podiel na trhu, 
predovšetkým na trhoch s rozvojovými krajinami. Zrušenie výnimky môže mat na týchto malých 
prepravcov protikonkurencné úcinky, posilniac tak dominantnú pozíciu tých väcších. 
 
Toto predbežné prechodné obdobie by mala Komisia využit, aby zmonitorovala vývoj trhu linkovej 
lodnej prepravy, vrátane konsolidacných trendov. Okrem toho by Komisia mala uskutocnit 
konzultácie s ostatnými jurisdikciami (krajín OECD) s dôrazom na prepracovanie sa k vhodnému 
alternatívnemu celosvetovo-kompatibilnému systému. 
 

− Kontakt: pán Luís Lobo 
  (Tel.: 00 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• Propagácia námornej dopravy a náboru a odbornej prípravy námorníkov 
− Spravodajca: pán Chagas (Zamestnávatelia - PT) 
  
− Referencie: stanovisko z vlastnej iniciatívy – CESE 1631/2004 
  
− Kontakt: pán Luís Lobo 
    (Tel.: 00 32 2 546 97 17 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 

 

• Uznávanie osvedcení o odbornej spôsobilosti námorníkov  
− Spravodajca: pán Chagas (Zamestnávatelia - PT) 
 
− Referencie: COM(2004) 311 v konecnom znení - 2004/0098 COD – CESE 1633/2004 
 
− Kontakt:  pán Luís Lobo 
      (Tel.: 00 32 2 546 97 17 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• Informacné služby riecnej dopravy/vnútrozemské vodné cesty  
− Spravodajca: pán Simons (Zamestnávatelia - NL) 

  
− Referencie: COM(2004) 392 v konecnom znení - 2004/0183 COD – CESE 1634/2004 
  
− Kontakt: pán Siegfried Jantscher 
         (Tel.: 00 32 2 546 82 87 - e-mail:  siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
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