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ÚVODNÍK

Více Evropy i v energetické oblastiVážení čtenáři,
koncem roku 2011 jsme byli svědky oživení 
solidarity a důvěry v euro u našich hlav států 
a předsedů vlád, kteří – s výjimkou Spojeného 
království – na prosincovém zasedání Evropské 
rady souhlasili s jednáním o změně Smlouvy 
s cílem posílit hospodářskou správu EU. Světlo 
na konci tunelu možná Evropa nemá ještě na 
dosah, přinejmenším však naše hospodářská 

a měnová unie konečně bude stát na solidnějším základě. Tento krok vpřed 
vyplývá ze skutečnosti, že naši političtí představitelé pochopili – a zároveň 
přijali odpovědnost s tím spojenou –, že jediným východiskem z této krize 
je společný postup.

Političtí představitelé Evropy shromáždili síly potřebné ke změně, jejímž 
výsledkem bude „více Evropy“ v hospodářských a rozpočtových záležitostech. 
Spektrum politik, které by mohly těžit z této koordinace, je však mnohem 
širší. V této souvislosti bych rád připomněl komentář Jeana-Clauda Tricheta 
ve vydání Les Echos z 28. prosince, kdy poznamenal, že „Dnes existuje stejný 
počet důvodů jako v roce 1945 k boji za ‚stále integrovanější unii‘ v Evropě 
a tyto důvody se týkají budoucnosti, ničeho jiného“. Vše tomu nasvědčuje: 
nová geopolitická mapa světa, naše globální hospodářská scéna, otázky zda-
nění, ochrana naší planety a potřeba růstu, inovací a konkurenceschopnosti, 
jež musejí zároveň zachovat sociální práva a zajistit pro všechny důstojný život.

Tato nová Evropa se může zformovat a získat legitimitu potřebnou k dlou-
hodobému fungování pouze s podporou vlastních občanů. Proto EHSV usi-
luje o vyvolání ještě širší veřejné diskuse v celé Evropě. Konference o evrop-
ském energetickém společenství, kterou jsme uspořádali 31. ledna, je dokla-
dem našeho dvojího úsilí pomoci Evropské unii nalézt společnou odpověď 
na současné problémy, jako jsou dodávky energie, a zapojit občanskou spo-
lečnost do diskuse tak, aby proces integrace nabral druhý dech a získal urči-
tou demokratickou legitimitu.

Evropa může a musí zůstat jednotná, bude-li chtít zasáhnout do mezi-
národních jednání o klimatu. Konference „Přechod k udržitelnosti je naší 
odpovědností!“ ve dnech 7. a 8. února se stala důležitým fórem k výměně myš-
lenek a její závěry se zařadí mezi podklady březnového zasedání Evropské 
rady, jehož cílem bude defi novat postoj EU pro konferenci OSN o udržitel-
ném rozvoji Rio+20.

V těchto oblastech i řadě dalších může EU velmi získat tím, že bude vystu-
povat jednotně. Jak rád říkávám: nezapomeňme, že Evropa není problém, 
ale řešení.
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POZNAMENEJTE SI

„Energetika je oblastí,  v  níž 
Evropa své občany zatím zkla-
mala“, řekla Anna Maria Darma-
nin, místopředsedkyně Evrop-
ského hospodářského a  sociál-
ního výboru dne 31. ledna na zahá-
jení konference „Evropská unie na 
cestě k evropskému energetickému 
společenství“. V  nedávném prů-
zkumu většina Evropanů odpo-
věděla, že by se cítila bezpečněji, 
kdyby existovala větší koordinace 
v  oblasti energetiky v  EU (60%) 
a  mezistátní solidarita v  případě 
přerušení dodávek (79%).

I přes tato jasná očekávání 
se dokončení evropského vnitř-
ního trhu s energií a plynem zou-
fale vleče. „Vnitrostátní energe-
tická politika ukázala svá omezení 
a  stále ještě neexistuje společná 
evropská politika v  oblasti ener-
getiky k vyřešení těchto omezení,“ 
uvedl Jacques Delors v písemném 
prohlášení zaslaném konferenci. 
Bývalý předseda Evropské komise 
byl autorem myšlenky na vytvoření 
Evropského energetického spole-
čenství, s  jehož pomocí měl být 
rychleji vytvořen skutečný evrop-
ský energetický trh. „Musíme pře-
konat roztříštěnost trhů a dokon-
čit vnitřní trh v roce 2014. Pro HDP 
EU by to znamenalo dalších 0.8 % 
v roce 2020“, řekl evropský komisař 
pro energetiku Günther Oettinger. 

Vzhledem k současnému špat-
nému stavu se jedná o  obrovský 
úkol. Jak uvedl Pierre-Jean Cou-
lon, zpravodaj nedávného stano-
viska EHSV o evropském energetic-

kém společenství, pouze 10 % ener-
getických přenosů se v  současné 
době odehrává přeshraničně, spo-
třebitelé si nemohou zvolit operá-
tora se sídlem v zahraničí, energe-
tická chudoba roste, plánování sítí 
zůstává ve velké míře na vnitros-
tátní úrovni a EU nejedná s doda-
vatelskými zeměmi jako jeden celek.

S tanovisko  EHSV vyzývá 
k vytvoření evropského energetic-
kého společenství. Jedním z  jeho 
klíčových prvků je vytvoření regi-
onálních energetických bloků, 
v  jejichž rámci by státy a  operá-
toři koordinovali svá klíčová roz-
hodnutí o skladbě zdrojů energie 
a rozvoji sítí. „Přineslo by to značné 
úspory z rozsahu a průmyslový roz-
voj nových zdrojů energie,“ uvedl 
pan Coulon. Vedlo by to podle něj 
také k  postupné integraci dosud 
oddělených trhů a ke konvergenci 
cen.

Martin Schulz, předseda EP, zdů-
raznil, že tento projekt by urovnal 
cestu k nízkouhlíkové společnosti 
tím, že by pomohl vytvořit nová 
pracovní místa a zvýšit růst.

Mnoho účastníků konference 
obhajovalo společný přístup 
k výrobě, přenosu a spotřebě ener-
gie a uvedlo, že dopady na konečné 
spotřebitele členských států, které 
by se rozhodly nepřipojit se, by 
byly značné, zejména by vzrostly 
ceny a docházelo by k výkyvům ve 
výrobě a spotřebě energie. Někteří 
účastníci se vehementně vyslovo-
vali proti tomu, aby se předčasně 

přestala využívat atomová ener-
gie a přešlo se na méně čisté zdroje 
energie, neboť by to mohlo ohro-
zit cíle EU v oblasti energetiky a kli-
matu.

Mnohokrát se hovořilo o  nut-
nosti koordinované činnosti za 
účelem optimalizace environmen-
tálních, sociálních a průmyslových 
transformací budoucího energetic-
kého přechodu. Energetické poli-
tika by měla být v naprostém sou-
ladu s politikou v oblasti klimatu 
a měla by se zaměřit na konečné 
spotřebitele. Na konferenci se kon-
statovalo, že je třeba udělat více pro 
vytvoření energetické politiky pod-
porující začlenění co do dostup-
nosti energie a zapojení občanské 
společnosti do zásadních energetic-
kých rozhodnutí.

Po zakončení konference bylo 
vypracováno společné prohlášení, 
které mají podepsat předseda EHSV 
Staff an Nilsson a  Jacques Delors. 
Toto prohlášení požaduje rychlé 
a funkční kroky směrem integraci 
energetické politiky EU.

Této úspěšné konference se 
zúčastnilo více než 200 účast-
níků. Konferenci společně pořádal 
EHSV a Notre Europe, celoevrop-
ské výzkumné centrum, které zalo-
žil Jacques Delors. (mb) ●

Zleva doprava: Martin Schulz, předseda Evropského parlamentu, Anna Maria Darmanin, místopředsedkyně EHSV, 
a Günther Oettinger, komisař EU pro energetiku
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Lednové plenární zasedání bylo 
prvním za dánského předsednictví 
Rady. Pan Nicolai Wammen, dánský 
ministr pro evropské záležitosti, na 
něm přednesl priority své vlády pro 
nadcházejících 6 měsíců.

Hlavním sjednocujícím tématem 
dánského programu není jen zasta-
vení hospodářské a sociální krize, ale 
také nezbytné potlačení jejích poli-
tických dopadů, upřesnil ministr. 
Proto se bude dánské předsednictví 
snažit udržet jednotnou EU, která 
se musí podobat „rodině 27 členů“, 
nikoli „klubu o 10 nebo 17 členech“.

Priority dánského předsednictví 
jsou postaveny na odpovědné, dyna-
mické, zelené a bezpečné Evropě.

Odpovědná Evropa je taková, 
která ovládá své fi nance jak na celo-
státní, tak na unijní úrovni. To by 
znamenalo provádět a  dodržo-
vat novou ekonomickou správu, 
která předpokládá větší koordi-
naci celostátních rozpočtových 
a hospodářských politik a dohled 
nad nimi. Pokud jde o  rozpočet 
na období 2014–2020, který bude 

dojednán do konce roku 2012, Dán-
sko si přeje, aby spojil „finanční 
odpovědnost“ a „vytváření růstu“.

Pod pojmem dynamické Evropy 
předsednictví rozumí modernizaci 
vnitřního trhu, jenž po 20 letech 
musí získat větší přitažlivost pro 
kapitál, větší pružnost pravidel pro 
veřejné zakázky, větší bezpečnost 
pro spotřebitele a dostupnější paten-
tový systém pro podniky.

Dále musí být urychlen přechod 
k udržitelnému hospodářství, jinak 
hrozí únik našich znalostí a pracov-
ních míst do jiných zemí, domnívá 
se pan ministr. K  vytvoření zele-
nější Evropy dojde pomocí politiky 
růstu, ale také energetické, zeměděl-
ské či rybářské politiky, které jsou 
všechny na předním místě dánského 
programu.

V  neposlední řadě je prioritou 
posílení schengenské spolupráce 
a pokrok k evropskému azylovému 
systému v době, kdy arabské jaro 
vyžaduje přijetí uprchlíků a zpraco-
vání případných žádostí. V případě 
rozšíření budou složky Turecka, 

Islandu nebo i Srbska a Černé Hory 
přezkoumány v souladu s přístupem 
založeným na zásluhách.

Institucionální rozložení platné 
od Lisabonu od rotujícího předsed-
nictví mimo jiné vyžaduje, aby hrálo 
úlohu „čestného zprostředkovatele“, 
které se dánská vláda hodlá držet.

Předseda Staff an Nilsson uvítal, 
že toto předsednictví bude „novým 
přísunem vitamínů“ pro činnost 
Výboru. Pan Wammen dal najevo, 
že dánské předsednictví považuje 
Výbor za více než vlivného partnera 
– považuje ho za klíčového partnera 
–, zatímco předsedové tří skupin 
podle svých slov spoléhají na to, že 
dánské předsednictví vrátí Evropu 
do správných kolejí. Dánsko a EHSV 
počítají se vzájemným pevným part-
nerstvím a budou úzce spolupraco-
vat na tom, aby Evropa nabrala nový 
směr. (mvd) ●

Zleva doprava: Staff an Nilsson, předseda EHSV, a Nicolai Wammen, dánský ministr pro evropské záležitosti

Občanská společnost partnerem dánského předsednictví EU

Hospodářská krize velmi vážně 
zasáhla trh práce. Zavírají se tisíce 
podniků, nezaměstnanost je stále 
velmi vysoká, snižují se platy, škrtají 
se rozpočtové prostředky na sociální 
zabezpečení a roste chudoba a soci-
ální vyloučení.

Dobře vzdělaná mladá gene-
race schopná činit vlastní rozhod-
nutí je podmínkou úspěšného pře-
konání této krize. Členské státy by 
tedy měly věnovat mimořádnou 
pozornost veřejným investicím do 
vzdělávání a odborné přípravy. Ty 
jsou – a musí zůstat – základním 
lidským právem a veřejným stat-
kem. Investice do vzdělání mohou 
pomoci dosáhnout cílů strategie 
Evropa 2020 v oblasti míry zaměst-

nanosti (75 % osob ve věku 20–64 let 
do roku 2020) a sociálního začlenění 
(20 milionů osob je třeba vymanit 
z chudoby).

Otázka vzdělávání se týká všech 
životních etap – od předškolního 
věku až po vysoké školy a dospělý 
věk – a různých forem vzdělávání 

– formálního, neformálního a infor-
málního. Za tímto účelem uspořá-
dala specializovaná sekce SOC dne 
24. ledna konferenci na téma Krize, 
vzdělávání a trh práce, jejímž cílem 
bylo nalézt lepší způsob, jak integro-
vat mladé lidi do trhu práce, řešit 
výzvy celoživotního učení a zlep-
šit dovednosti starších pracovníků.

Konference se zúčastnil velký 
počet politiků, včetně Androully 
Vassiliouové, evropské komisařky 
pro vzdělávání, kulturu, mno-
hojazyčnost a  mládež, Christine 
Antoriniové, dánské ministryně 
pro děti a vzdělávání, a poslanců 
Evropského parlamentu. Diskuse 
se zúčastnili i zástupci Organizace 
pro hospodářskou spolupráci a roz-

voj (OECD), Evropského fóra stu-
dentů (AEGEE), Evropského fóra 
mládeže (YJF), Výboru pro vzdělá-
vání Evropské konfederace odboro-
vých svazů (ETUCE) a mnoho dal-
ších. ●

Investice do vzdělání 
jsou předpokladem pro 
vyvedení EU z krize

Dánský design aplikovaný na Evropu

Nadcházející půlrok nebude pro 
Evropskou unii lehký. „Za pravdě-
podobně nejhorší hospodářské, soci-
ální, politické a institucionální krize, 
jež Evropu kdy zasáhla, bude důrazné 

dánské vedení rozhodující,“ zdůraz-
nil předseda Evropského hospodář-
ského a  sociálního výboru Staffan 
Nilsson. EHSV se zavázal, že před-
sednictví aktivně podpoří činností, 
do níž bude úzce zapojena evropská 
občanská společnost a jejímž účelem 
bude povzbudit a propagovat envi-
ronmentální, hospodářský a spole-
čenský pokrok.

Ústředním prvkem mise EHSV 
je podporovat dialog a účast a posí-
lit zapojení  obyčejných lidí. Čle-
nové Výboru hrají klíčovou úlohu, 
neboť vysvětlují politiky EU ve svých 
zemích, naslouchají zájmům a potře-
bám veřejnosti a vnášejí tuto zpětnou 
vazbu do diskuse v Bruselu. Úspěš-
ného východiska z  krize a  vývoje 
směrem k udržitelným pracovním 
místům a růstu dosáhneme pouze 
tehdy, pokud se celá společnost 

postaví za tuto věc a všichni zúčast-
nění přijmou plnou odpovědnost. 

K překonání krize jsou sice zapo-
třebí krátkodobá opatření, je však 
důležité držet se i dlouhodobé vize 
pro vytvoření co nejlepších sociál-
ních podmínek pro budoucí evrop-
ské generace.

Maje toto na paměti, EHSV se 
i  nadále zaměřuje na udržitelnost 
a  zavázal se, že se pokusí zajistit, 
aby byla začleněna do všech politik. 
Plnění cílů inteligentního a udržitel-
ného růstu podporujícího začlenění, 
uvedených ve strategii Evropa 2020, 
je již jednou z priorit EHSV, kterou 
má v kompetenci Řídící výbor pro 
strategii Evropa 2020.

EHSV zhodnotí svou odbornost 
v  oblasti ochrany spotřebitele na 

výročním Evropském dni spotře-
bitelů, jejž uspořádá v březnu 2012 
v Kodani. „Důvěra spotřebitelů je 
zásadní, pokud máme oživit vnitřní 
trh,“ zdůraznila členka EHSV Bene-
dicte Federspiel zastupující dánskou 
Radu spotřebitelů.

EHSV pracuje rovněž na svém 
poselství, jímž přispěje ke konferenci 
OSN o udržitelném rozvoji Rio+20, 
která proběhne v červnu 2012. Stře-
disko EHSV pro sledování udrži-
telného rozvoje se postavilo do čela 
koordinace široké veřejné konzul-
tace a v únoru 2012 uspořádá Výbor 
ve spolupráci s Evropskou komisí 
konferenci, jejímž cílem bude pod-
pořit dialog, vyměnit si zkušenosti, 
určit osvědčené postupy, diskutovat 
a dohodnout se na tom, co je třeba 
učinit, a předložit osobám přijímají-
cím rozhodnutí návrhy týkající se mj. 

zelené ekonomiky, spotřeby, řízení 
a vymýcení chudoby.

V  nadcházejících měsících 
nesmíme zapomínat na sociální 
dopad krize. „Největším  evrop-
ských  problémem je nezaměstna-
nost, a  to nejen u  mladých lidí,“ 
řekla členka  EHSV  Marie-Louise 
Knuppert zastupující dánskou Kon-
federaci odborových svazů. Vyzvala 
k  předložení nových návrhů, jak 
pomoci mladým lidem hledají-
cím zaměstnání integrovat se na 
trh práce. Výbor se zvláště zajímá 
o názory a zkušenosti mladých Evro-
panů, budoucích tvůrců rozhodnutí, 
a  v  dubnu  2012 uspořádá v  Bru-
selu třetí plenární zasedání mládeže 
s názvem Vaše Evropa, váš názor. ●

European Economic and Social Committee

The European Economic
and Social Committee 

during the
Danish Presidency

January – June 2012     
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EHSV na berlínském mezinárodním 
veletrhu Zelený týden 

Sakury opět pokvetou

Předseda EHSV Staffan Nils-
son a členové specializované sekce 
EHSV Zemědělství, rozvoj ven-
kova, životní prostředí (NAT) hráli 
aktivní roli během prvních dní ber-
línského mezinárodního veletrhu 
Zelený týden, který se konal ve dnech 
19.–21. ledna 2011.

Mezinárodní veletrh Zelený týden 
je největším světovým veletrhem 
zaměřeným na potraviny, zeměděl-
ství a zahradnictví, který zahrnuje 
komerční a  nekomerční výstavy 
s měnícími se ročními tématy. Klí-
čovou politickou akcí tohoto vele-
trhu bylo Globální fórum o výživě 
a zemědělství (GFFA), na kterém se 
sešli významní politici z celého světa, 
zástupci průmyslových odvětví, 
odborníci v oblasti rozvojové spolu-

Schůze specializované sekce NAT 
EHSV se konala dne 20. ledna v místě 
mezinárodního veletrhu Zelený 
týden a v jejím rámci bylo také uspo-
řádáno veřejné slyšení nazvané SZP 
do roku  2020: dají nové společné 
organizace zemědělských trhů více 
pravomocí zemědělcům? Závěry 
z tohoto slyšení budou zahrnuty do 
stanoviska EHSV k tématu SZP do 
roku 2020, jehož přijetí je napláno-
váno na březen 2012. (fda) ●

Pro další informace navštivte:

Mezinárodní veletrh Zelený týden: 
http://www.gruenewoche.de/en/

Globální fórum o výživě a země-
dělství: http://www.gff a-berlin.de/en

Úloha EU při budování míru

Stanovisko REX/326 (zpravo-
dajka: Jane Morrice, skupina 
Různé zájmy, Spojené králov-
ství) hodnotí úlohu EU při budo-
vání míru a  předkládá určitý 
návod k osvědčeným postupům 
a budoucí politice v této oblasti se 
zvláštním důrazem na výraznější 

postavení občanské společnosti. Zřízení Evropské služby pro 
vnější činnost představuje ideální příležitost k posílení soudrž-
nosti a vyvinutí integrovaného systému pro celosvětové řešení 
konfl iktů. EU by jako světově nejúspěšnější vzor politické inte-
grace mohla jít při svých mírových misích o krok dále a při-
jmout celostní přístup. V praxi by to znamenalo, že by tato nová 
strategie mohla být naplňována simultánním prováděním civil-
ních, vojenských, diplomatických, humanitárních, rozvojových, 
obchodních a investičních opatření. V rámci tohoto nového 
koordinovaného přístupu by organizace občanské společnosti 
hrály klíčovou úlohu při zajišťování účinnosti a dlouhodobé 
udržitelnosti jakékoliv strategie budování míru. Konkrétním 
návrhem v této souvislosti je vytvoření databáze evropských 
odborníků na budování míru z řad justice, policie, nevládních 
organizací, mediátorů apod. a pracovní skupiny, která by se 
skládala ze zástupců Evropského parlamentu, Evropské komise, 
Výboru regionů a samozřejmě EHSV. (asp) ●

GMO v EU

Na lednovém plenárním zasedání podpořila většina členů EHSV 
stanovisko ke geneticky modifi kovaným organismům (GMO), jež 
zde prezentoval pan Martin Siecker (skupina Zaměstnanci, Nizo-
zemsko). Stávající právní rámec pro GMO prochází v současné 
době změnami, takže EHSV se bude k opatřením a právním před-
pisům týkajícím se této oblasti vyjadřovat v blízké budoucnosti 
častěji. V rámci přípravy a vedení nadcházející debaty shrnuje sta-
novisko v hlavních bodech stav a témata související s GMO a pří-

slušné právní předpisy v EU. 
S tím souvisí celá řada etic-
kých, ekologických, techno-
logických, socioekonomic-
kých, právních a politických 
otázek, a všechny je potřeba 
vidět v  širokém společen-
ském kontextu. Stanovisko 

má sloužit jako orientace při vyvážené a věcné politické debatě 
o těchto důležitých otázkách. (ail) ●

Energetická politika: více Evropy, prosím…

EHSV ve svém stanovisku z vlastní iniciativy rozvinul myšlenku 
bývalého předsedy Evropské komise Jacquesa Delorse o vytvo-
ření Evropského energetického společenství, aby se dokončo-
vání celounijního vnitřního trhu s energií dostalo znovu do 
obrátek.

Výbor zdůraznil význam společného přístupu k výrobě, pře-
nosu a spotřebě energie a řekl, že členské státy by měly v této 
oblasti jednat „zodpovědně“. Dal také volný průchod svému 
zklamání z jednostranných rozhodnutí o volbách v oblasti ener-
getiky a řekl, že tato rozhodnutí by se měla v duchu solidarity 
a účinnosti „koordinovat na úrovni EU“.

Jako první krok k Evropskému energetickému společenství 
EHSV podpořil myšlenku vytvoření regionálních energetic-
kých bloků, v jejichž rámci by země a provozovatelé koordino-
vali svá klíčová rozhodnutí o skladbě zdrojů energie a rozvoji 
sítí. To by přineslo značné úspory z rozsahu a vedlo k postupné 
integraci dosud oddělených trhů, což by vedlo ke konvergenci 
cen, uvedl EHSV.

Výbor podpořil myšlenku pana Delorse vytvořit „evropské 
seskupení pro nákup zemního plynu“, aby se posílila vyjedná-
vací pozice členských států a podniků. EHSV pevně trval na 
tom, že Evropská komise by měla vyjednávat se třetími zeměmi 

o energetických dohodách jménem členských států a mělo by jí 
být umožněno zkontrolovat energetické dohody jednotlivých 
zemí před jejich vstupem v platnost. (mb) ●

Zaměstnanost mladých lidí, odborné kvalifi kace 
a mobilita

Důsledky hospodářské krize ukázaly, že trhy práce mají struktu-
rální problémy. Nejvíce tím trpí mladí lidé, neboť je stále obtíž-
nější se na trhu práce uchytit. Stanovisko EHSV z vlastní inici-
ativy SOC/421 (zpravodajka: paní Dorthe Andersen, skupina 
Zaměstnavatelé, Dánsko) stanoví opatření, jejichž smyslem je 
usnadnit přístup mladých lidí na trh práce a jejich mobilitu na 
tomto trhu. Dokument se zaměřuje na význam užší spolupráce 
mezi podniky a vzdělávacími institucemi, jež má zlepšit pra-
covní příležitosti tím, že umožní středoškolským studentům 
získat odpovídající kvalifi kaci. (rdr) ●

Odborné vzdělávání a příprava jako atraktivní 
alternativa k vysokoškolskému vzdělávání

Prognózy budoucích potřeb dovedností v EU ukazují, že až 
do roku 2020 bude vzrůstat poptávka po pracovní síle s vyso-
kou kvalifi kací. EHSV ve svém stanovisku (zpravodajka: paní 
Vladimíra Drbalová, skupina Zaměstnavatelé, Česká repub-
lika) uvádí, že nastal čas, aby členské státy reformovaly své sys-
témy odborného vzdělávání a přípravy. Odborné vzdělávání 
a příprava by měly představovat atraktivní alternativu k vyso-
koškolskému vzdělávání, protože hospodářský růst a sociální 
pokrok lze zajistit jen tehdy, budou-li tyto dvě oblasti dobře 

vyváženy. Vládám by měli být 
při tvorbě a  provádění poli-
tik v oblasti odborného vzdě-
lávání a přípravy nápomocni 
sociální partneři, aby bylo zajiš-
těno, že poskytovaná příprava 
bude odpovídat potřebám trhu 
práce. (rdr) ●

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ V KOSTCE

Jane Morrice, členka EHSV

Martin Siecker, člen EHSV

Vladimíra Drbalová, členka EHSV

práce, vědecká obec a představitelé 
občanské společnosti, aby zde disku-
tovali o prioritních otázkách země-
dělské politiky v rámci hesla letoš-
ního GFFA „Zabezpečení potravin 
prostřednictvím udržitelného růstu 
–  zemědělství s  omezenými pro-
středky“, jež je velmi relevantní pro 
nadcházející konferenci OSN o udr-
žitelném rozvoji (Rio+20).

Pan Nilsson se zúčastnil několika 
akcí na vysoké úrovni a zapojil se do 
panelové diskuse ministrů zeměděl-
ství v rámci GFFA, která proběhla 
dne 21.  ledna. Ve svém příspěvku 
znovu uvedl, že je třeba navázat dia-
log se zemědělci a se zemědělskými 
organizacemi a zapojit je do rozho-
dování o reformách týkajících se udr-
žitelnějšího zemědělství.

Zleva doprava: Staff an Nilsson, předseda EHSV, a Ilse Aigner, německá ministryně pro výživu, zemědělství a ochranu spotřebitele

Kontaktní skupina EHSV-Japonsko 
navštívila v listopadu Japonsko, aby 
posoudila obnovu země po katastro-
fálním zemětřesení a tsunami, které 
udeřily vloni v březnu a zanechaly po 
sobě 20 000 mrtvých či nezvěstných 
a 350 000 lidí bez střechy nad hla-
vou. Desítky tisíc lidí v postižených 
oblastech bydlí v dočasných obydlích 
a rekonstrukce teprve začala.

Tato katastrofa přiměla mnoho 
lidí položit si otázku „jak mohu 
pomoci?“. Někteří, jako napří-
klad studenti z univerzity Kwansei 
Gakuin, měli pocit, že není možné 
nic nedělat. Sešli se a zahájili projekt 
„Heart on Coin“ (Srdce v  minci), 
jehož cílem je shromažďovat dary 
a vzkazy z celého světa a posílat je 
školám nebo sdružením rybářů ve 
zničených oblastech. Zároveň dár-
cům posílají vzkazy od příjemců. 
Vše se zveřejňuje na internetových 
stránkách, kde lze nalézt povzbu-
divý vzkaz od dárce z Turecka „Nikdy 
neztrácejte naději. Nejste na to sami!“ 
nebo tuto vzpruhu přinášející zprávu 
z Th ajska: „Bojujte. Budoucnost je 
plná sluneční záře.“ Po deseti měsí-
cích vybrali více než 30 000 EUR. 

e

„Vzpamatovat se z takové kata-
strofy vyžaduje čas, a  vědomí, že 
se o vás někdo zajímá a myslí na 
vás, je stejně důležité jako fi nanční 
pomoc,“ poznamenala předsed-
kyně kontaktní skupiny paní Eve 
Päärendson (skupina Zaměstnava-
telé, Estonsko). 

Po zemětřesení začaly jako houby 
po dešti růst různé organizace. 
Můžete je potkat na ulicích, kde 
sociální skupiny získávají fi nanční 
prostředky a koordinují programy 
pomoci, v postižených oblastech je 
pak aktivních více než 2 000 dob-
rovolníků, kteří každý den pomá-
hají lidem. 

Nejen že posílili úsilí vlády znovu 
vybudovat a renovovat tuto oblast, 
ale dokázali také překonat některé 
problémy, s nimiž se vláda setkala. 

Japonsko nemá dostatečnou 
zkušenost s přijímáním a řízením 
zahraniční pomoci. Důsledkem této 
nedostatečné zkušenosti a obrov-
ského rozsahu katastrofy bylo to, 
že se vláda potýkala s potížemi při 
rychlém poskytování spolehlivých 
informací zděšenému obyvatelstvu 
a při účinném předávání darů prou-
dících ve velkém množství z celého 
světa. V září 2011 stále nebylo pří-
jemcům rozděleno přibližně 60 % 
darů. 

I přes pozoruhodný výkon dob-
rovolníků je však zcela jasné, že je 
zapotřebí podpořit dobrovolnické 
organizace a projevit větší uznání 

 

Studenti z Osaky, dobrovolníci v projektu „Heart on 
Coin Kizuna“, předávají dětem na festivalu „Tagajo 
Fureai“ dárky od EHSV
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Více informací naleznete na stránkách: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions
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VE STRUČNOSTI

jejich klíčové roli při poskytování 
pomoci obětem.

Vzhledem k  tomu, že EHSV 
Japonsko navštívil těsně před 
vánoci, využil této příležitosti 
k  tomu, aby dětem předal malé 
dárky, jako jsou kalendáře, barevné 
pastelky nebo pravítka. „Po kata-

strofě osiřelo mnoho dětí, které 
se téměř nemohou účastnit škol-
ních a  zájmových aktivit. Chtěli 
jsme, aby pocítily, že nejsou samy, 
a  umožnit jim alespoň na chvíli 
odpoutat se od reality,“ řekla paní 
Päärendson. (ep/mb) ●

Soutěž videoklipů 2012: hlasujte i vy!

Trocha moderního umění v dánském královském paláci

„Ekonomický základ EU je solidní: EU potřebuje pouze 
důvěru,“ řekl Joost van Iersel v ruské televizi 

Na podnět místopředsedkyně 
EHSV pro komunikaci Anny 
Marie Darmaninové zahájil Výbor 
rok 2012 výzvou pro mládež z celé 
EU k účasti na soutěži videoklipů. 
Smyslem je povzbudit mladé lidi 
k tomu, aby tvořivým způsobem 

Od 18.  ledna bude EHSV v rámci 
dánského předsednictví EU a  ve 
spolupráci s  dánským kulturním 
institutem hostit výstavu foto-
grafií s názvem „Moderní králov-
ská domácnost“. Tato výstava je 
ukázkou inovativního restauro-
vání uměleckých děl, jež probíhalo 
v letech 2004–2010 v paláci Frede-
rika VIII. v Amalienborgu v Kodani. 

Dne 7. prosince se předseda řídí-
cího výboru EHSV pro strate-
gii Evropa  2020 Joost van Iersel 
zúčastnil debaty „Cross Talk“, kte-
rou vysílala ruská televizní stanice 
Russia Today a kterou moderoval 
Peter Lavelle. Další dva účastníci 
debaty, Ann Pettifor a James Mead-
way, zastávali velmi euroskeptický 
názor a  předpovídali rozsáhlou 
politickou krizi a dokonce konec 
eura. Oba se vyjadřovali velmi kri-
ticky na adresu evropských vedou-
cích představitelů a politiků.

I přes spíše nepřátelskou atmo-
sféru se panu van Ierselovi podařilo 
objasnit, že euro má oproti dolaru či 
jenu dobrou pozici a že ekonomika 
EU si vzhledem ke značně obtížné 
situaci v Evropě a v západním světě 
celkově stojí poměrně dobře. Pro-
blémy spojené s eurem budou vyře-

a  „bez obalu či kamenné tváře“ 
předvedli, co pro ně znamená 
Evropa. 

Všechna v idea  –   př ihlá-
šená v  době od 1.  ledna do 
15. února 2012 – najdete na strán-
kách EHSV na adrese http://www.
eesc.europa.eu/video-challenge. 
Od 18. února do 2. března 12:00 
hodin můžete navíc na těchto 
stránkách dát hlas svému oblíbe-
nému příspěvku. Mezi tři nejlepší 
videoklipy bude na slavnostním 
předání cen dne 15. března 2002 
rozděleno 10 000 EUR v peněži-
tých cenách. 

V rámci restaurování uměleckých 
děl se korunní princ Frederik a prin-
cezna Marie rozhodli, že umožní 
deseti současným dánským uměl-
cům renovovat některé místnosti 
paláce, aby královská rezidence zís-
kala moderní nádech. 

Každý umělec hledal inspiraci 
jiným způsobem: někteří se zaměřili 

šeny. Bohužel neměl pan van Iersel 
dost času, aby mohl objasnit názory 
Výboru týkající se budoucího hos-
podářského modelu EU vycházejí-
cího ze strategie Evropa 2020.

Bylo však naprosto jasné, že si 
instituce EU musí získat stejnou 
důvěru jako hospodářský model 
EU. Hlavní myšlenka byla jasná: 
Evropa má plán na příštích osm 
let. Když se debata příliš stočila na 
poslední jednání Rady a nedávné 
události, poukázal pan van Iersel 
na to, že evropský model sociálně 
tržního hospodářství, jenž slučuje 
konkurenceschopnost a  sociální 
začleňování, musí být ohodnocen 
jako úspěšný.

Za účelem zachování eko-
nomické odolnosti v  obtížných 
dobách a v měnícím se světě je klí-
čové naslouchat návrhům evrop-
ské občanské společnosti týkají-
cím se dlouhodobých a krátkodo-
bých strategií.

Tato velmi živá debata byla 
vhodnou příležitostí prezento-
vat názory Výboru na tato klíčová 
témata mimo hranice EU. (asp) ●

Pro hlasování vám připomí-
náme, že rok  2012 je Evropským 
rokem aktivního stárnutí a mezige-
nerační solidarity a že EHSV vyzval 
účastníky soutěže, aby tuto sku-
tečnost reflektovali ve svých pro-
dukčních týmech. Další informace 
o  tomto evropském roku najdete 
na adrese http://europa.eu/ey2012/
ey2012main.jsp?langId=cs&ca-
tId=971. 

Podpořte prosím tvůrčí a aktivní 
mladé Evropany svým hlasem pro 
videoklip, který vás nejvíce oslo-
vil! (mvd) ●

na vyobrazení kulturního a architek-
tonického dědictví paláce, zatímco 
jiní spíše zanechali stopu svého 
vlastního uměleckého směru nebo 
přenesli do svého díla prvky života 
korunního prince a princezny.

Návštěva této výstavy je jedineč-
nou příležitostí pro veřejnost potě-
šit se úspěšnou kombinací rokoka 
a současného umění. 

EHSV měl 26.  ledna čest při-
vítat ve svých prostorách korun-
ního prince a princeznu. Fotografi e 
z jejich návštěvy naleznete na inter-
netové stránce EHSV: http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.event-
s-and-activities-culture-royal-mo-
dern-household-photos. 

Výstava byla zahájena dne 
18. ledna za přítomnosti pana Staf-
fana Nilssona a  bude přístupná 
veřejnosti od pondělí do pátku až 
do 23. března (mvd) ●

Zleva doprava: Dánská korunní princezna, dánský korunní princ a Staff an Nilsson, 
předseda EHSV

Joost van Iersel, člen EHSV

Dělnické komise během diktatury

Dělnické komise během dikta-
tury (Comisiones Obreras en la 
Dictadura) je název nedávno vydané 
španělské knihy, jejímž autorem je 
Juan Moreno, člen EHSV a bývalý 
tajemník konfederace pro meziná-
rodní vztahy Dělnických komisí 
(Comisiones Obreras, CCOO). 
Kniha byla představena v EHSV dne 
18. ledna na akci, kterou vedl Geor-
ges Dassis, předseda skupiny II.

Vyprávění o historii Dělnických 
komisí od jejich počátků za doby 
přísné frankistické vojenské dikta-
tury až po legalizaci Odborové kon-
federace v dubnu 1977 je vtěsnáno 
do 16 kapitol.

Kniha představuje souhrnný pře-
hled o sociálně politickém hnutí Děl-
nických komisí, přičemž se podrobně 
věnuje jejich protestům i obětem, jež 
si vynutily na straně jejich bojovníků 
a  vedoucích představitelů. Kniha 
končí v počátcích změn, kdy po smrti 
diktátora vyzvaly Dělnické komise 
k  mnoha stávkám proti návrhům 
na pokračování systému a pevně se 
postavily násilí extrémní pravice, 
čímž docílily toho, že zločiny jako 
masakr v  ulici Atocha se obrátily 
proti zastáncům systému, a urych-
lily přechod k demokracii.  ●Brzy v EHSV

14. Evropský den spotřebitelů: nové cesty k udržitelné spotřebě

V letošním roce se 15.  března 
v Kodani uskuteční již 14. Evropský 
den spotřebitelů, který bude zaměřen 
na udržitelnou spotřebu. 

Udržitelná spotřeba znamená 
zajistit uspokojení základních potřeb 
a lepší kvalitu života pro současnou 
generaci i  pro ty budoucí. V  této 
souvislosti vyvolává chování dneš-
ních spotřebitelů, energetická účin-
nost a změna klimatu závažné otázky 
a vynucuje si hledání nových způsobů, 
jak této udržitelné spotřeby dosáh-

nout. Těmito otázkami se budou 
zabývat tři panelové diskuse v rámci 
evropského dne spotřebitelů. Zvláštní 
pozornost bude věnována stávající 
krizi a jejímu vlivu na naše potřeby 
a spotřební vzorce. (mvd) ●

Podrobnější informace o této akci 
naleznete zde:

h t t p : / / w w w . e e s c . e u r o p a .
eu/?i=portal.en.events-and-activities-
european-consumer-day-2012. 
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EHSV info ve 22 jazycích: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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