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Hlavné výsledky zasadnutia Rady 

V Rade sa v súvislosti s príspevkom k zasadnutiu Európskej rady, ktoré sa uskutoční 24. 
a 25. marca, uskutočnila diskusia o smerovaní o otázkach zamestnanosti a sociálnych aspektoch. 
V tejto súvislosti Rada prijala spoločnú správu o zamestnanosti, ako aj závery k tejto správe 
a k európskej platforme proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. 

Rada bola informovaná o programe tripartitného samitu o sociálnych veciach, ktorý sa uskutoční 
24. marca ráno pred zasadnutím Európskej rady. 

Vo forme záverov Rady prijala nový európsky pakt pre rodovú rovnosť na obdobie rokov 2011 – 
2020.  

Ministri si vymenili názory na výsledok konzultácie k zelenej knihe s názvom „Snaha o primerané, 
trvalo udržateľné a bezpečné európske dôchodkové systémy“. 

mailto:press.office@consilium.europa.eu
http://www.consilium.europa.eu/Newsroom
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1 � Ak vyhlásenia, závery alebo uznesenia formálne prijala Rada, je to uvedené v nadpise príslušného bodu a 
text je vložený do úvodzoviek. 

 � Dokumenty, na ktoré sa odkazuje v texte, sú sprístupnené na internetovej stránke Rady 
(http://www.consilium.europa.eu). 

 � Akty prijaté s vyhláseniami do zápisnice zo zasadnutia Rady, ktoré sa môžu zverejniť, sú označené 
hviezdičkou; tieto vyhlásenia sú k dispozícii na internetovej stránke Rady alebo ich možno získať z 
tlačového úradu. 
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PREROKOVANÉ BODY 

PRÍSPEVOK K JARNÉMU ZASADNUTIU EURÓPSKEJ RADY 

Rada viedla diskusiu o smerovaní o otázkach týkajúcich sa ročného prieskumu rastu a európskeho 
semestra, a to o spoločnej správe o zamestnanosti a usmerneniach pre politiky zamestnanosti 
členských štátov a o otázkach spojených so stratégiou Európa 2020, t. j. o „Európskej platforme 
proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu“ a hlavných posolstvách správy o sociálnom rozmere 
stratégie. Výsledky tejto diskusie a spoločná správa o zamestnanosti sa majú predložiť na 
zasadnutie Európskej rady 24. – 25. marca ako súčasť príspevku Rady pre zamestnanosť, sociálnu 
politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti (EPSCO). 

Diskusia vychádzala z dotazníka predsedníctva (dokument 6912/11).  

Ministri konkrétne odpovedali, že v ročnom prieskume rastu a spoločnej správe o zamestnanosti sú 
presne identifikované makroekonomické perspektívy a situácia v oblasti zamestnanosti a 
dokumenty predstavujú dobrý východiskový bod pre európsky semester. V tejto súvislosti 
zdôraznili vzájomnú prepojenosť rôznych oblastí politík.  

Niektorí ministri poznamenali, že sociálny rozmer ročného prieskumu rastu by sa mohol posilniť. 
Taktiež skonštatovali, že riadne posúdenie otázok zamestnanosti a sociálneho začlenenia si 
vyžaduje čas. 

Niekoľko ministrov ďalej zdôraznilo, že na dosiahnutie dlhodobých cieľov EÚ v oblasti 
zamestnanosti a sociálneho začlenenia je potrebná dostatočná ambicióznosť pri stanovovaní 
národných cieľov. Rovnako nevyhnutné je však zachovať si realistický pohľad a do úvahy vziať aj 
rozdielne východiskové pozície členských štátov. 

Štrukturálne reformy v oblasti tvorby pracovných miest a rastu sa musia urýchliť, pričom v tomto 
procese zohráva úlohu aj Rada EPSCO. V kontexte nového paktu konkurencieschopnosti má Rada 
EPSCO dôležitú úlohu zohrávať aj pri prejednávaní otázok dôchodkov a mzdovej politiky spolu s 
Radou pre hospodárske a finančné záležitosti. V tejto súvislosti je dôležitá rozpočtová konsolidácia 
a zvyšovanie konkurencieschopnosti v podnikateľskom odvetví. 

Niektorí ministri podčiarkli, že výzvou sa stáva využitie potenciálu trhu práce EÚ. Systémy dávok 
sociálneho zabezpečenia majú ľudí motivovať k práci, keďže práca je najlepším spôsobom, ako sa 
vymaniť z chudoby. Prístupy rôznych členských štátov založené na flexiistote je nutné posúdiť z 
hľadiska sociálneho začlenenia. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st06/st06912.sk11.pdf
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Ministri poznamenali, že je potrebné prijať opatrenia na zlepšenie odbornej prípravy a poskytnúť 
stimuly na zamestnanie sa najmä najzraniteľnejším skupinám, t. j. mladým ľuďom, ženám, starším 
ľuďom, aby mali možnosť prispôsobiť svoje kvalifikácie a zručnosti potrebám trhu práce.  

Privítali platformu proti chudobe a poukázali na to, že na dosiahnutie cieľov týkajúcich sa chudoby 
by vlády mali medzi sebou koordinovať kroky v oblasti sociálneho začlenenia.  

Viacero ministrov zdôraznilo dôležitosť úlohy sociálnych partnerov predovšetkým pri stanovovaní 
miezd a pri reformách systémov dôchodkového zabezpečenia. V tejto súvislosti sa niekoľko 
ministrov vyjadrilo, že aj keď koordinácia na úrovni EÚ môže byť užitočná, politika v oblasti miezd 
a dôchodkového zabezpečenia patrí do právomocí členských štátov. 

Európsky sociálny fond môže zohrávať účinnejšiu a efektívnejšiu kľúčovú úlohu, najmä pokiaľ ide 
o rozdelenie zdrojov a podporu uchádzačov o zamestnanie.  
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Spoločná správa o zamestnanosti – závery 

Rada prijala spoločnú správu o zamestnanosti (dokument 7396/11) spolu so závermi k tejto správe. 
V správe sa hodnotí aktuálna situácia v oblasti zamestnanosti v Európe a uplatňovanie usmernení 
týkajúcich sa zamestnanosti prijatých v októbri 2010. Tento rok má správa v porovnaní s 
predchádzajúcimi rokmi výhľadovejší charakter ako v predchádzajúcich rokoch, pričom sa v nej 
zohľadňuje aj počiatočná fáza vykonávania stratégie Európa 2020.  

Hlavným posolstvom spoločnej správy o zamestnanosti je, že napriek prebiehajúcej stabilizácii 
trhov práce v EÚ sa naďalej pociťujú účinky krízy a hlavnou obavou občanov EÚ je aj naďalej 
nezamestnanosť.  Kríza odhalila aj štrukturálne problémy na európskych trhoch práce, ktoré si 
vyžadujú naliehavé kroky. V súlade s cieľmi stratégie Európa 2020 majú pre vytvorenie podmienok 
na zvýšenie zamestnanosti, a to hlavne zamestnanosti na nových trvalých pracovných miestach, 
rozhodujúci význam štrukturálne reformy, ktoré stabilizujú ekonomiku a opätovne naštartúvajú 
hospodársky rast.  Pre znižovanie chudoby a sociálneho vylúčenia je tiež rozhodujúci rýchly návrat 
na cestu rastu, ako aj dobre navrhnuté politiky zamestnanosti a vzdelávania.  

V záveroch Rady sa zdôrazňujú hlavné odkazy Európskej rade (dokument 7397/11). Konkrétne sa: 

– podčiarkuje, že fiškálna konsolidácia by mala ísť ruka v ruke s obnovou hospodárskeho 
rastu a zvyšovaním zamestnanosti,  

– zdôrazňuje, že reformy trhu práce sú samy osebe nedostatočné na vytvorenie dopytu po 
pracovnej sile. Na vytvorenie väčšieho počtu lepších pracovných príležitostí, zvýšenie 
sociálnej súdržnosti a plné využitie potenciálu ľudského kapitálu Únie je potrebné 
podnikateľské prostredie viac naklonené zamestnanosti, ako aj výraznejší hospodársky 
rast, ktorý je poháňaný inovačnou hospodárskou činnosťou a hospodárskou činnosťou s 
vysokou pridanou hodnotou i príležitosťami vyplývajúcimi z ekologizácie hospodárstva, 

– členské štáty vyzývajú, aby si vytýčili ambiciózne ciele v oblasti zamestnanosti a podporili 
sociálne začleňovanie znížením chudoby a dosiahli tak mieru zamestnanosti na úrovni 75 
% a do roku 2020 vymanili aspoň 20 miliónov ľudí z ohrozenia chudobou a sociálnym 
vylúčením. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st07/st07396.sk11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st07/st07397.sk11.pdf
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Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov 

Rada odsúhlasila všeobecné smerovanie k rozhodnutiu o usmerneniach pre oblasť zamestnanosti  
členských štátov na rok 2011 (dokument 6192/2/11). Vzhľadom na to, že usmernenia pre oblasť 
zamestnanosti sa prijali len v októbri 2010, navrhuje sa ponechať ich na rok 2011 nezmenené. 

Rada však dnes usmernenia pre oblasť zamestnanosti prijať nemohla, keďže musí počkať, kým 
svoje závery na základe spoločnej správy o zamestnanosti prijme Európska rada 24. marca, ktorá 
tiež čaká na stanovisko Výboru regiónov. Európsky parlament, Výbor pre zamestnanosť a 
Hospodársky a sociálny výbor návrh Komisie ponechať usmernenia na rok 2011 nezmenené už 
akceptovali.  

Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu - závery 

Rada prijala závery o Európskej platforme proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (dokument 
7434/1/11), a tak stanovila svoju pozíciu ohľadom kľúčových prvkov hlavnej iniciatívy Komisie v 
rámci opatrení, ktoré sa majú prijať na dosiahnutie cieľa EÚ v oblasti sociálneho 
začlenenia/znižovania chudoby, ktoré stanovila Európska rada v júni 2010.  

Rada v záveroch pripomína, že niektoré skupiny obyvateľov sú obzvlášť vystavené riziku chudoby, 
sociálneho vylúčenia alebo najextrémnejším formám chudoby, zdôrazňuje, že opatrenia proti 
chudobe a sociálnemu vylúčeniu si vyžadujú spojenie všetkých príslušných snáh a nástrojov na 
úrovni EÚ a členských štátov a v tomto kontexte víta integrovaný prístup v rámci platformy na 
účely boja proti mnohorozmerným aspektom sociálneho vylúčenia. 

Rada tiež schválila stanovisko Výboru pre sociálnu ochranu k platforme, ktoré odprezentoval 
predsedu tohto výboru (dokument 6491/11). V stanovisku sa poukazuje na úlohu, ktorú Výbor pre 
sociálnu ochranu zamýšľa zohrávať pri vykonávaní opatrení plánovaných v rámci platformy a jeho 
príspevok v rôznych oblastiach ako je napríklad aktívne začleňovanie, dôchodky, zdravotná 
starostlivosť, služby sociálneho zabezpečenia, chudoba detí a sociálne začlenenie ohrozených 
skupín. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st06/st06192-re02.sk11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st07/st07434-re01.sk11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st06/st06491.sk11.pdf
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Sociálny rozmer stratégie Európa 2020 

Rada prijala hlavné posolstvá správy (dokument 6624/11) o sociálnom rozmere stratégie Európa 
2020, ktorú vypracoval Výbor pre sociálnu ochranu. Predseda tohto výboru poukázal na to, že 
výbor dokončil svoju prvú správu o monitorovaní sociálnej situácie a rozvoji politík v oblasti 
sociálnej ochrany vrátane zhodnotenia sociálneho rozmeru stratégie Európa 2020. Táto správa sa 
sústreďuje na: 

– pokrok v dosahovaní hlavného cieľa EÚ v oblasti sociálneho začlenenia/znižovania 
chudoby a vzájomné ovplyvňovanie s ďalšími cieľmi,  

– monitorovanie vykonávania sociálnych aspektov integrovaných usmernení so zameraním  
najmä na usmernenie č. 10: Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe, 

– prioritné témy v rámci otvorenej metódy koordinácie v sociálnej oblasti. 

Príprava tripartitného samitu o sociálnych veciach 

Predsedníctvo informovalo Radu o programe tripartitného samitu o sociálnych veciach, ktorý sa 
uskutoční 24. marca ráno pred zasadnutím Európskej rady. Táto platforma je  dôležitým priestorom 
pre diskusie so sociálnymi partnermi o raste a zamestnanosti v časoch rozpočtovej/fiškálnej 
konsolidácie. 

So zreteľom na úlohu, ktorú sociálni partneri zohrávajú v riadení stratégie EÚ 2020 sa na samite 
bude rokovať aj o tom, ako priority navrhnuté v ročnom prieskume rastu pomôžu dosiahnuť ciele 
stanovené v stratégii. 

Tripartitný samit o sociálnych veciach, ktorý sa obvykle koná dvakrát ročne, má za úlohu 
zabezpečiť, aby medzi Radou, Komisiou a sociálnymi partnermi prebiehal nepretržitý dialóg na 
najvyššej úrovni. Schádzajú sa tu predseda Európskej rady, predseda Európskej komisie, predseda 
vlády úradujúceho predsedníctva (Maďarska) a predsedovia vlád dvoch nadchádzajúcich 
predsedníctiev (Poľska a Dánska) spolu so svojimi ministrami zodpovednými za zamestnanosť, 
komisár pre zamestnanosť a predsedovia/generálni tajomníci hlavných organizácií zamestnávateľov 
a odborových zväzov v Európe. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st06/st06624.sk11.pdf
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SMERNICA O VYSIELANÍ PRACOVNÍKOV  

Rada prijala závery týkajúce sa spustenia pilotnej fázy elektronického systému výmeny informácií, 
ktorý zjednodušuje administratívnu spoluprácu v rámci smernice o vysielaní pracovníkov 
(dokument 6196/1/11). 

Smernicou o vysielaní pracovníkov prijatou v roku 1996 vzniká pre členské štáty povinnosť 
spolupracovať a vymieňať si administratívne informácie o vyslaných pracovníkoch. 

Vzhľadom na to Rada dospela k záveru, že by sa mal spustiť pilotný projekt s cieľom otestovať 
užitočnosť osobitného modulu elektronického systému výmeny informácií na účely zlepšenia 
administratívnej spolupráce medzi členskými štátmi, ako sa to predpokladá v smernici o vysielaní 
pracovníkov. Komisia už naznačila, že je pripravená v blízkej budúcnosti tento pilotný projekt 
spustiť. Rada so záujmom očakáva správy o výsledkoch tohto pilotného projektu. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st06/st06196-re01.sk11.pdf
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NOVÝ EURÓPSKY PAKT PRE RODOVÚ ROVNOSŤ NA OBDOBIE ROKOV 2011 – 2020 
- závery 

Rada prijala nový európsky pakt pre rodovú rovnosť na obdobie rokov 2011 – 2020.  

Novým paktom uvedeným v prílohe k záverom Rady (dokument 7370/11) sa znovu potvrdzujú 
záväzky EÚ odstrániť rodové rozdiely v oblasti zamestnanosti, vzdelávania a sociálnej ochrany, 
podporovať lepšie vyváženie pracovného a súkromného života mužov a žien a bojovať proti 
všetkým formám násilia na ženách. 

Členské štáty a Únia sa v ňom naliehavo vyzývajú prijať opatrenia s cieľom: 

– odstrániť rodové stereotypy, zabezpečiť rovnakú odmenu za rovnakú prácu a rovnosť 
účasti na rozhodovacom procese pre ženy, 

– zlepšiť poskytovanie dostupných a vysokokvalitných služieb starostlivosti o deti a 
podporovať pružné pracovné podmienky, 

– posilniť predchádzanie násiliu na ženách a zvýšiť ochranu obetí a zdôrazniť úlohu a 
zodpovednosť mužov a chlapcov v procese odstraňovania násilia. 

Má dôležitý hospodársky rozmer a všetky členské štáty sa dohodli na tom, že v kontexte stratégie 
Európa 2020 zvýšia zamestnanosť žien i mužov.  

Členským štátom sa preto odporúča podporovať politiky rodovej rovnosti, najmä pokiaľ ide o 
usmernenia EÚ pre zamestnanosť. Komisia a Rada sa taktiež vyzývajú, aby hľadisko rodovej 
rovnosti začlenili do ročného prieskumu rastu EÚ. 

Opätovne sa tiež potvrdzuje význam začlenenia hľadiska rodovej rovnosti do všetkých politík 
vrátane vonkajších činností EÚ. 

Závery sa uverejnia v úradnom vestníku. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st07/st07370.sk11.pdf
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POKROK DOSIAHNUTÝ V OBLASTI ROVNOSTI ŽIEN A MUŽOV V ROKU 2010  

Rada vzala na vedomie správu Komisie (dokument 6571/11) a súhlasila s jej predložením na 
zasadnutí Európskej rady. 

Komisia na základe požiadavky z jarného zasadnutia Európskej rady v roku 2003 predložila 
výročnú správu o rovnosti žien a mužov.  

V správe sa opisuje najnovší vývoj v oblasti rodovej rovnosti v EÚ a predkladá sa štatistika zo 
všetkých oblastí, na ktoré sa vzťahuje, ako aj najnovší vývoj v členských štátoch. 

Uvádza sa v nej súčasný stav v piatich prioritných oblastiach vymedzených v stratégii pre rovnosť 
žien a mužov (2010 – 2015), ktorú prijala Komisia. Ide konkrétne o: 

– rovnakú ekonomickú nezávislosť, 

– rovnakú odmenu za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty, 

– rovnosť pri prijímaní rozhodnutí,  

– dôstojnosť, nedotknuteľnosť osôb a koniec násilia založeného na rodovej príslušnosti, a 

– rodovú rovnosť mimo Únie.  

Správa tiež bude základom pre rokovania na nadchádzajúcom dialógu na vysokej úrovni o 
rodových otázkach, ktorý Komisia ohlásila v novej stratégii v oblasti rodovej rovnosti, a na ktorom 
sa majú zúčastniť predseda Komisie Barroso, podpredsedníčka Komisie Redingová a zástupcovia 
trojice predsedníctiev, Európskeho parlamentu, sociálnych partnerov a mimovládnych organizácií. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st06/st06571.sk11.pdf
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DÔCHODKOVÉ SYSTÉMY: SPRÁVA O KONZULTÁCII K ZELENEJ KNIHE 

V Rade sa uskutočnila výmena názorov na počiatočné závery správy (dokument 6918/11). Komisár 
László Andor informoval Radu o výsledku konzultácie k zelenej knihe a o možných smerovaniach 
k opatreniam, ktoré sa majú prijať, a ktoré by sa mohli odraziť v bielej knihe, ktorá sa má predložiť 
do konca roka.  

Všetci ministri zdôraznili, že pri každom zlepšení súčasného rámca dôchodkového zabezpečenia 
EÚ by sa malo vyhnúť univerzálnemu riešeniu a mala by sa plne rešpektovať zásada subsidiarity 
vzhľadom na rozmanitosť vnútroštátnych systémov sociálnej ochrany vyplývajúcu z rozdielnej 
hospodárskej výkonnosti a demografických trendov. 

Modernizácia dôchodkových systémov by mala umožniť dosiahnuť rovnováhu medzi cieľmi v 
oblasti udržateľnosti a primeranosti: z toho vyplýva zachovanie proporcionality medzi príspevkami 
a dávkami z dôchodkového systému.  

Na riešenie komplexnej povahy tejto otázky, ktorá zahŕňa také aspekty ako napríklad udržanie 
starších pracovníkov v zamestnaní, obmedzenie systémov predčasného dôchodku na pracovníkov v 
podnikoch v procese reštrukturalizácie, zlepšenie kvality služieb zamestnanosti, ďalší rozvoj 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a boj proti nelegálnej práci, sú potrebné dobre koordinované 
politiky. 

Podľa ministrov by cieľom malo byť dosiahnutie správnej rovnováhy medzi prácou a dôchodkom a 
uľahčenie dlhšieho pracovného života. Potrebné bude zabezpečiť zodpovedajúce dôchodkové 
príjmy ako „záchrannú sieť“ proti chudobe v staršom veku. 

Vyšší vek odchodu do dôchodku sa všeobecne považuje za nevyhnutné riešenie, no jeho výška by 
sa mala stanoviť prostredníctvom vnútroštátnych politík za účasti sociálnych partnerov. 

Niektorí ministri vyslovili názor, že vek odchodu do dôchodku by sa mal vyvíjať v súlade s 
celkovou dĺžkou života, iní sa vyjadrili, že dôchodkové reformy by mali byť kombinované s 
aktívnymi politikami trhu práce, možnosťami celoživotného vzdelávania, účinnými systémami 
zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia a zlepšenými pracovnými podmienkami.  

Viacerí ministri zdôraznili význam koordinovania politiky EÚ v oblasti dôchodkových politík 
prostredníctvom uľahčenia pozorovania, koordinácie a vzájomnej výmeny skúseností medzi 
členskými štátmi. Najmä otvorená metóda koordinácie v sociálnej oblasti bola prijatá ako riadny 
nástroj na podporu úsilia členských štátov o zlepšenie primeranosti dôchodkov. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st06/st06918.sk11.pdf
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V júli 2010 Komisia začala celoeurópsku diskusiu o tom, ako zabezpečiť primerané, udržateľné a 
bezpečné dôchodky a ako môže EÚ najlepšie podporiť politiky členských štátov. Od širokého 
spektra inštitúcií a zainteresovaných strán sa získalo takmer 1 700 odpovedí. 

V zelenej knihe sa integrovaným spôsobom zhodnotil rámec dôchodkového zabezpečenia EÚ, 
pričom sa do nej zahrnuli otázky ako dlhší produktívny vek, vnútorný trh s dôchodkami, mobilita 
dôchodkov v rámci EÚ, nedostatky týkajúce sa regulácie na úrovni EÚ, budúca platobná schopnosť 
dôchodkových fondov, riziko platobnej neschopnosti zamestnávateľa, rozhodovanie podložené 
informáciami a správa na úrovni EÚ. 
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INÉ SCHVÁLENÉ BODY 

HOSPODÁRSKE A FINANČNÉ ZÁLEŽITOSTI 

Grécko – postup pri nadmernom deficite 

Rada prijala rozhodnutie (dokument 6754/11), ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/320/EÚ, 
ktorým sa Grécko vyzýva k posilneniu a prehĺbeniu fiškálneho dohľadu a ktorým sa upozorňuje, 
aby prijalo opatrenia na zníženie deficitu považované za nevyhnutné na odstránenie nadmerného 
deficitu. 

V tejto zmene a doplnení sa zohľadňuje nižšia miera rastu HDP na rok 2011 a 2012 oproti 
predpokladu a aktualizované deflátory HDP na roky 2010 až 2014, ale lehota na odstránenie 
nadmerného deficitu sa ponecháva nezmenená. 

SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI 

Pristúpenie Lichtenštajnska k dohode medzi EÚ a Švajčiarskom o schengenskom acquis  

Rada prijala rozhodnutie (dokument 6077/10 + COR 1) o uzavretí, v mene Európskej únie, 
Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou 
a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi 
Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení 
Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis.  

Pristúpenie Lichtenštajnska k dohode medzi EÚ a Švajčiarskom o azyle 

Rada prijala rozhodnutie o uzavretí Protokolu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou 
a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi 
Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu 
zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku 
(dokument 6242/10). 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st06/st06754.en11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/10/st06/st06077.sk10.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/10/st06/st06077-co01.sk10.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/10/st06/st06242.sk10.pdf
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ZAHRANIČNÉ VECI 

Finančné mechanizmy a protokoly v oblasti rybného hospodárstva – EÚ, Island, 
Lichtenštajnsko a Nórsko 

Rada prijala rozhodnutie o uzavretí (dokument 9902/10): 

– dohody medzi EÚ, Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom o finančnom mechanizme 
Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) na obdobie rokov 2009 – 2014, 

– dohody medzi EÚ a Nórskom o nórskom finančnom mechanizme na obdobie rokov 2009 – 
2014,  

– dodatkového protokolu k Dohode medzi EHS a Islandom, ktorý sa týka osobitných 
ustanovení uplatniteľných na dovoz určitých rýb a produktov rybného hospodárstva do EÚ 
na obdobie rokov 2009 – 2014,  

– dodatkového protokolu k Dohode medzi EHS a Nórskom, ktorý sa týka osobitných 
ustanovení uplatniteľných na dovoz určitých rýb a produktov rybného hospodárstva do EÚ 
na obdobie rokov 2009 – 2014.  

Uzavretie týchto dohôd a protokolov sa považuje za významný krok v rozvoji EHP. 

Týmito dvoma dohodami sa existujúce finančné mechanizmy nahrádzajú novými finančnými 
mechanizmami, ktoré sa vzťahujú na iné obdobia, iné objemy finančných prostriedkov a iné 
vykonávacie ustanovenia. Dodatkovými protokolmi sa rozširujú úľavy týkajúce sa určitých rýb a 
produktov rybného hospodárstva. 

Obnovenie opatrení na podporu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu 
(ICTY) 

Rozhodnutie Rady, ktorým sa na obdobie jedného roku obnovujú opatrenia na podporu účinného 
vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY). 

Rada prijala rozhodnutie, ktorým sa na obdobie jedného roku obnovujú opatrenia, po prvýkrát 
zavedené v roku 2004, na podporu účinného vykonávania mandátu Medzinárodného trestného 
tribunálu pre bývalú Juhosláviu. Účinnosť týchto opatrení uplynie 16. marca 2011 a predĺži sa do 
16. marca 2012. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/10/st09/st09902.sk10.pdf
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DOPRAVA 

Dohoda o spolupráci v oblasti bezpečnosti civilného letectva s USA 

Rada schválila uzavretie dohody medzi EÚ a USA o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného 
letectva (dokumenty 6821/11 + 8312/09) podpísanej v júni 2008. 

Účelom tejto dohody je umožniť vzájomné uznávanie zistení o zhode a schválení, presadzovať 
vysoký stupeň bezpečnosti v leteckej doprave a zabezpečiť spoluprácu a harmonizáciu v oblasti 
regulácie medzi Spojenými štátmi a EÚ pokiaľ ide o schvaľovanie letovej spôsobilosti a 
monitorovanie výrobkov civilnej leteckej techniky, environmentálne testovanie a schvaľovanie 
takýchto výrobkov a schvaľovanie a monitorovanie zariadení na údržbu. 

Certifikácia subjektov zodpovedných za údržbu železničných nákladných vozňov  

Rada sa rozhodla nevzniesť námietku proti tomu, aby Komisia prijala nariadenie o systéme 
certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu nákladných vozňov používaných v železničnej sieti 
v rámci Únie (dokument 5781/11). 

V návrhu nariadenia sa konkrétne vymedzujú požiadavky, ktoré každý subjekt zodpovedný za 
údržbu nákladných vozňov musí spĺňať, aby sa zaručil bezpečný stav vozňov, kritériá na 
akreditáciu certifikačných orgánov a vzor osvedčenia udeľovaného subjektom a platného v celej 
Únii. 

Návrh nariadenia podlieha regulačnému postupu s kontrolou. Keďže Rada s aktom súhlasila, 
Komisia ho môže prijať, ak proti nemu nevznesie námietku Európsky parlament. 

Interoperabilita európskeho systému železníc - železničné koľajové vozidlá  

Rada sa rozhodla nevzniesť námietku proti tomu, aby Komisia prijala rozhodnutie o technickej 
špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému železničných koľajových vozidiel systému 
transeurópskych konvenčných železníc (dokumenty 5145/11 + ADD 1). Príslušné železničné 
koľajové vozidlá zahŕňajú lokomotívy, osobné vozne a určité typy mobilných železničných 
zariadení na výstavbu a údržbu. 

Návrh rozhodnutia podlieha regulačnému postupu s kontrolou. Keďže Rada s aktom súhlasila, 
Komisia ho môže prijať, ak proti nemu nevznesie námietku Európsky parlament. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st06/st06821.sk11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/09/st08/st08312.sk09.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st05/st05781.sk11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st05/st05145.sk11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st05/st05145-ad01.sk11.pdf
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OBCHODNÁ POLITIKA 

Obchod s banánmi - uzavretie dohôd a nové clá na banány 

Rada prijala rozhodnutie (dokument 7782/10) o uzavretí týchto dvoch dohôd o obchode s banánmi: 

– Ženevskej dohody o obchode s banánmi medzi EÚ a Brazíliou, Kolumbiou, Kostarikou, 
Ekvádorom, Guatemalou, Hondurasom, Mexikom, Nikaraguou, Panamou, Peru a 
Venezuelou,  

– dohody medzi EÚ a Spojenými štátmi.  

Európsky parlament udelil 3. februára 2011 súhlas s uzavretím týchto dohôd.  

Ženevská dohoda stanovuje zníženie ciel na dovoz banánov do EÚ a umožňuje formálne vyriešenie 
sporov s krajinami Latinskej Ameriky, ktoré sú dodávateľmi banánov a sú zaradené do režimu 
najvyšších výhod. Zabezpečuje tiež, že konečné záväzky EÚ týkajúce sa prístupu na trh s banánmi 
na multilaterálnom rokovaní o prístupe na trh s poľnohospodárskymi výrobkami v rámci WTO 
neprekročia záväzky stanovené v dohodách o clách na banány. Navyše v súvislosti s novými clami 
na banány, ktoré sa podľa tejto dohody majú uplatniť, Rada v prvom čítaní prijala nariadenie, 
ktorým sa zrušuje súčasné nariadenie o colných sadzbách na banány. Tento návrh predtým prijal 
Európsky parlament 3. februára 2011 (dokument 7/11). 

Dohodou medzi EÚ a Spojenými štátmi sa rieši vzájomný spor týkajúci sa obchodu s týmto ovocím. 

Dohovor o medzinárodných výstavách 

Rada prijala rozhodnutie, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, pokiaľ ide o časti patriace do 
právomoci EÚ, na pristúpenie k Dohovoru o medzinárodných výstavách (Parížsky dohovor) 
(dokument 8100/10). 

V Parížskom dohovore sa vyžaduje, aby krajiny, ktoré organizujú výstavy, povoľovali účastníkom 
medzinárodných výstav dočasné použitie predmetov. Táto oblasť patrí do výlučnej právomoci Únie, 
pokiaľ ide o všeobecnú obchodnú politiku a upravuje ju Colný kódex Spoločenstva. 

Účelom Parížskeho dohovoru je regulovať pravidelnosť usporadúvania medzinárodných výstav 
spadajúcich do jeho sféry pôsobnosti, ich kvalitu a postupy pri nich. Európska únia ako taká 
k Parížskemu dohovoru pristúpiť nemôže, keďže jeho zmluvnými stranami môžu byť len 
zvrchované štáty. 

 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/10/st07/st07782.sk10.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/pe00/pe00007.sk11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/10/st08/st08100.sk10.pdf

