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ÚVODNÍK Dánsko siedmykrát 
na čele Rady EÚMilí čitatelia,

európske dejiny sú plné turbulencií a  nádeje. 
Napriek mnohým útrapám a vojnám Európa vždy 
dokázala prekonať zdanlivo neprekonateľné pre-
kážky. Dnes musí, bohužiaľ, čeliť ďalším veľkým 
problémom.

Viac než kedykoľvek predtým sa musíme teraz 
zomknúť zoči-voči fi nančnej kríze, ktorej dôsledky 
pocítia aj ďalšie generácie. Ako to už často býva, 

kríza najviac postihla tých, ktorí sú vylúčení, izolovaní a žijú na okraji spoloč-
nosti. Nemôžeme len tak postávať a prizerať sa tomu, ako sa rozplývajú sny mla-
dých ľudí. V takýchto chvíľach si musíme uvedomiť význam hodnôt EÚ: integrá-
cie, rozmanitosti, solidarity a tolerancie.

Na základe týchto hodnôt sa bude 7. decembra udeľovať Cena EHSV pre občian-
sku spoločnosť. Táto cena sa odovzdáva štvrtý rok a uchádzať sa o ňu môžu všetky 
organizácie občianskej spoločnosti v EÚ, ktoré podporujú integráciu, rozmani-
tosť, solidaritu a toleranciu prostredníctvom dialógu a účasti. Chceme oceniť ich 
úsilie a prínos pre občanov v celej Európe.

EHSV sa neúnavne zasadzuje za podporu ideálov EÚ. V septembri sme spolu 
s Radou Európy a Francúzskou hospodárskou, sociálnou a environmentálnou 
radou zorganizovali konferenciu venovanú Európskej sociálnej charte. V súčasnosti 
spolupracujeme s cieľom zaručiť, aby Európania mohli plne využívať svoje práva 
na bývanie, zamestnanie, zdravotnú starostlivosť, vzdelanie a slobodu pohybu. 
Nemôžeme dovoliť, aby rozpočtové defi city ohrozovali európsky systém sociál-
nej ochrany a aby úsporné opatrenia obmedzovali právo občanov združovať sa. 
Nesmieme však zabúdať ani na to, o čom je Európa.

Musíme zostať verní vízii mierovej a prosperujúcej Európy. Nemôžeme preto 
dovoliť, aby nás táto kríza rozdelila. Namiesto toho musíme nastoliť rovnováhu 
medzi hospodárskym rastom a sociálnou agendou. Pomocou dialógu môžeme 
zaistiť udržateľnosť a rast. Ak prejavíme solidaritu, môžeme vybudovať spravod-
livejšiu a vyváženejšiu Európu.

Organizácie občianskej spoločnosti zohrávajú kľúčovú a neodmysliteľnú úlohu 
pri budovaní udržateľnejšej Európy. Nová Lisabonská zmluva uznáva túto ich 
funkciu tým, že umožňuje občanom a zástupcom združení vyjadriť svoje názory 
a požiadavky v celej EÚ.

Angažovaní občania sa hlásia o slovo. Prostredníctvom organizácií občianskej 
spoločnosti je ich hlasy počuť po všetkých chodbách v Bruseli. Nastal čas konať 
a spoločne vybudovať silnejšiu a udržateľnejšiu Európu.

Staff an Nilsson
predseda

9. decembra 2011
EHSV, Brusel: Verejná diskusia 
v rámci schôdze študijnej 
skupiny CCMI/94 „Čo sa mení 
pre bankovníctvo v Európe 
novými fi nančnými predpismi?“

12. decembra 2011
EHSV, Brusel: Konferencia 
s názvom „Jadrová 
bezpečnosť: skutočne 
potrebná verejná diskusia“

21. decembra 2011
EHSV, Brusel: Konferencia 
s názvom „Prípravy 
európskych vedúcich 
predstaviteľov, šampiónov 
a priekopníkov v oblasti 
trvalej udržateľnosti na 
konferenciu Rio+20“

V TOMTO VYDANÍ

2 EHSV a VR chcú zlepšiť svoje 
výsledky v oblasti ochrany 
životného prostredia

3 Šoková terapia

4 Práca ďaleko od domova

5 Daň pre bohatých aj 
chudobných v duchu 
Robina Hooda

6 Ako obnoviť stabilitu a rast 
v eurozóne

7 EHSV a CDES zbližujú 
brazílsku a európsku 
občiansku spoločnosť

8 Genetické modifi kácie 
v Európskej únii

DÔLEŽITÉ DÁTUMY

V prvom polroku 2012 sa predsed-
níctva Rady Európskej únie ujme 
Dánsko. Bude to už siedme dán-
ske predsedníctvo, odkedy sa táto 
krajina stala v  roku 1973 členom 
Európskeho spoločenstva. EHSV 
a jeho členovia, z ktorých najmenej 
9 pochádza z Dánska, sa už na túto 
chvíľu pripravujú (pozri zoznam 
členov na stránke http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.members).

Od posledného dánskeho pred-
sedníctva sa mnohé zmenilo: nado-
budla účinnosť Lisabonská zmluva 
a inštitucionálna štruktúra EÚ pre-
šla veľkými zmenami.

Zmluva ustanovila nových inšti-
tucionálnych aktérov, konkrétne 
funkcie stáleho predsedu Európskej 
rady a vysokého predstaviteľa Európ-
skej únie pre zahraničné veci a bez-
pečnostnú politiku. Okrem toho for-
málne zakotvila trojicu predsedníc-
tiev v snahe zabezpečiť väčšiu koor-
dináciu a konzistentnosť. Lisabon-
ská zmluva takisto priznala vplyvnej-
šiu úlohu Európskemu parlamentu, 
ktorý sa stal spoluzákonodarcom pri 
schvaľovaní väčšiny nových práv-
nych predpisov. Pre dánske predsed-

níctvo v roku 2012 bude preto dôle-
žité spolupracovať s Európskym par-
lamentom a ostatnými inštitúciami.

V snahe neprerušiť kontinuitu 
práce súčasného predsedníctva 
a  dosiahnuť väčšiu efektivitu sa 
o  konkrétnejších prioritách roz-
hodne až ku koncu poľského pred-
sedníctva. Mnohé z otázok, ktorými 
sa bude dánske predsedníctvo zaobe-
rať, sú už známe, pretože sú súčasťou 
legislatívneho programu EÚ. Oča-
káva sa preto, že najväčší dôraz sa 
bude klásť na tieto otázky (Zdroj: 
http://um.dk/en):

 ■  ako vytvoriť v EÚ hospodársky 
rast a zdravé hospodárstvo;

 ■  podnebie, vnútorný trh s ener-
giou, ekologický rozvoj a poľno-
hospodárstvo;

 ■  spravodlivosť a vnútorné záleži-
tosti;

 ■  výrazná úloha EÚ v celosveto-
vom meradle;

 ■  rokovania o rozpočte EÚ v dlho-
dobom horizonte.

V roku 2012 bude Európa 
ešte stále zápasiť s  hospodárskou 
a fi nančnou krízou. To sa odrazí aj 
na programe predsedníctva, ktoré 
sa zameria na vytvorenie hospo-
dárskeho rastu a zabezpečenie lep-
šej hospodárskej koordinácie medzi 
členskými štátmi.

Pokiaľ ide o EHSV, jeho dánski čle-
novia sa zúčastnili na orientačných 
stretnutiach s ministerstvom zahra-
ničných vecí a  inými významnými 
ministerstvami v Kodani. Boli dohod-
nuté bilaterálne stretnutia so stálym 
zastúpením Dánska pri EÚ v Bru-
seli, ktoré boli veľmi užitočné a niesli 
sa v znamení spolupráce. Dúfame, 
že onedlho budeme môcť privítať 
na našom plenárnom zasadnutí na 
začiatku dánskeho predsedníctva 
niektorého z  dánskych ministrov. 
Okrem toho dánski členovia plánujú 
na februárovom plenárnom zasadnutí 
usporiadať dánsky večer a čakajú nás 
ešte mnohé ďalšie dánske kultúrne 
podujatia. Odborné sekcie a skupiny 
sa takisto snažili vybudovať kontakty 
s nadchádzajúcim predsedníctvom 
– napríklad Európsky deň spotrebi-
teľov v polovici marca 2012 sa usku-
toční v Kodani a v spolupráci s dán-
sku radou spotrebiteľov. Rovnako by 
sa už mal pripravovať zoznam poten-
ciálnych prieskumných stanovísk.

Tešíme sa na pokračovanie spo-
lupráce s predsedníckym triom Poľ-
sko, Dánsko a Cyprus, ako aj na dyna-
mické predsedníctvo, zamerané na 
výsledky. (pln) ●

Po Európe 
za novými nápadmi

Podpredsedníčka EHSV Anna 
Maria Darmanin a prvý podpred-
seda Európskeho parlamentu Gianni 
Pittella úspešne absolvovali prvé tri 
stretnutia, ktoré sú súčasťou ini-
ciatívy „5 nápadov pre mladšiu 
Európu“.

V rámci série návštev európskych 
univerzít, ktorých cieľom je hľadať 
nové nápady pre Európu, už zaví-
tali do Leedsu (Spojené kráľovstvo), 
Vallety (Malta) a Rende (Taliansko), 
a budú v týchto návštevách pokračo-
vať do konca jari 2012.

Onedlho sa zastavia v Belgicku, 
potom vo Francúzsku, Španielsku, 
Poľsku a mnohých ďalších členských 
štátoch EÚ, aby si vypočuli mladých 
Európanov a ich názory na projekt 
EÚ a zozbierali nápady, ktoré bude 
možné začleniť do budúcej činnosti 
obidvoch inštitúcií.

Na stránke www.facebook.
com/5ideas možno nájsť mnoho 
ďalších informácií o  tomto pro-
jekte, vrátane denníka z poslednej 
zastávky, fotografi í a videí, a takisto 
tu možno sledovať každodenný dia-
lóg medzi oboma podpredsedami 
a európskou mládežou. (rdr) ●

Prvý podpredseda Európskeho parlamentu, Gianni Pittella, a podpredsedníčka Európskeho 
hospodárskeho a sociálneho výboru, Anna Maria Darmanin
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Milí čitatelia,

ráno 10. októbra nás hlboko zarmútila správa o smrti 
bývalého predsedu Európskeho hospodárskeho a soci-
álneho výboru Maria Sepiho, ktorý sa tešil veľkej obľube 
a všeobecnému uznaniu. Bol to pre nás všetkých obrov-
ský šok, ktorému sme v prvej chvíli nemohli ani uveriť.

Mario bol dobrý kolega. Za všetky tie roky, čo sme spolu 
pôsobili v EHSV, som mal možnosť veľmi dobre ho spo-
znať, učiť sa od neho, inšpirovať sa jeho nápadmi, čerpať 
zo skúseností, ktoré získal ako mediátor, a z poznatkov, 
ktoré sformovali jeho charakter počas dlhoročnej odbo-
rárskej činnosti v Taliansku i v Európe. Pri rokovaniach 
o stanoviskách bol niekedy protivníkom, inokedy spojen-

com, ale vždy lojálnym, čestným a trpezlivým kolegom, 
ktorý rešpektoval názory ostatných.

Mario bol zanietený Európan.

Jeho medzinárodná vízia a jeho nadšenie pre európsky 
projekt predchli jeho myšlienky, prácu i život.

Mario ukážkovo plnil poslanie EHSV pôsobiť ako most 
medzi Európou a organizovanou občianskou spoloč-
nosťou, najprv ako člen, potom ako predseda skupiny 
„Zamestnanci“ a napokon aj ako predseda výboru.

Pod jeho vedením výbor v ťažkých časoch bezpečne pre-
plával všetkými úskaliami. Množstvo problémov, ktorým 
sme museli čeliť, Mario premenil na príležitosti posilniť 
úlohu výboru v rámci európskej inštitucionálnej štruktúry. 
Jeho vízia Európy, ktorú načrtol vo svojom programe, bola 
a bude pre výbor zdrojom inšpirácie.

Počas jeho predsedníctva sa EHSV podarilo zvýšiť svoj 
vplyv a ukázať nesmierny prínos, ktorým môže občianska 
spoločnosť prispieť k európskemu projektu. Pocty, ktoré 
v uplynulých týždňoch prichádzali zo všetkých strán sved-
čia o tom, aké účinné bolo Mariovo úsilie, a dokazujú, aké 
prázdno zostane po ňom v srdciach tých, ktorí mali šťastie 
poznať ho a pracovať s ním.

Mario bol priateľ.

Bol otvorený a plný pozitívnej energie. Jeho prítomnosť 
ostatných posmeľovala a vzbudzovala v nich dôveru. Bude 
ďalej žiť v mojich spomienkach a výbor naňho nezabudne.

Ciao Mario!

Staff an Nilsson

predseda Európskeho hospodárskeho 
a sociálneho výboru

Mario Sepi, bývalý predseda EHSV

Mario sníval o Európe, v ktorej 
by mal každý svoje miesto

EHSV info: Pred niekoľkými 
týždňami nás náhle opustil 
Mario Sepi. Kedy ste sa 
s ním zoznámili? Za akých 
okolností?

G. DASSIS: Maria som spoznal pred 
mnohými rokmi vďaka našim spoloč-
ným odborárskym aktivitám. Patril 
k talianskym odborárom, ktorí pod-
porovali boj proti diktatúram rov-
nako na západe, ako aj na východe. 
Lepšie som ho však spoznal počas 
rokov, ktoré sme spoločne strávili 
v skupine „Zamestnanci“ v EHSV. 
Mario patril k mojej generácii, bol 
jedným z povojnových detí, ktoré 
zasvätili život boju za mier, obnove, 
rokom hospodárskeho rastu a neskôr 
veľkému a výnimočnému projektu 
zjednotenej Európy. Preto mal Mario 
také pochopenie a vedel prejaviť takú 
solidaritu so všetkými, ktorí, tak ako 
ja, na vlastnej koži zažili tragédiu dik-
tatúry.

EHSV info: Hovoríte, že ste ho 
lepšie spoznali tu vo výbore, 
kde ste ho vystriedali na 
čele skupiny II, skôr než sa 
v roku 2008 stal predsedom 
EHSV. Čo považujete za 
najdôležitejší odkaz, ktorý 
zanechal?

G. DASSIS: Za Mariovho predsedníc-
tva pribudli do našej skupiny odbo-
rári z viacerých krajín, ktoré vtedy 
vstúpili do Európskej únie. Mario sa 
usiloval, aby sa noví kolegovia začle-
nili čo najlepšie, a ich životné skúse-
nosti a poznatky považoval za dôle-
žitý prvok, ktorý sa v priebehu rokov 

stal pre skupinu ešte väčším príno-
som a  posilnil jej súdržnosť. Sme 
odborári s  rôznymi skúsenosťami, 
pochádzame z rôznych kultúr. Veľ-
kou výzvou v tých rokoch bolo preto 
vybudovať spoločné fórum, priestor 
pre výmenu názorov a  informácií. 
Okrem toho v tom čase prebiehala 
medzivládna konferencia, diskusia 
o budúcnosti Lisabonskej zmluvy, 
a Mario sa zasadzoval za to, aby bol 
výbor do tohto textu zahrnutý so 
všetkými možnosťami, ktoré má, 
a v celom svojom význame.

EHSV info: Mario Sepi 
bol vášnivým zástancom 
európskeho projektu. Akým 
smerom sa v tomto období, 
ktoré je pre Úniu veľmi ťažké, 
uberalo jeho federalistické 
zmýšľanie a jeho sociálna 
vízia Európy?

G. DASSIS: Mario ustavične písal, 
čítal a študoval. S nadšením pristu-
poval k svojej práci a vždy sa usiloval 
dotiahnuť veci čo najďalej, bez ohľadu 
na to, či šlo o  veľké alebo o  malé 
úlohy. Za jeho predsedníctva vypukla 
vo svete hospodárska a fi nančná kríza 
a jeho prvou reakciou bolo, že zorga-
nizoval dôležitú konferenciu na vyso-
kej úrovni vo Florencii, kde sa hovo-
rilo o sociálnom vylúčení, chudobe 
a „novej chudobe“, ale aj o veľkých 
myšlienkach. Mario sníval o Európe, 
v ktorej by mal každý svoje miesto. 
Dôkazom toho boli aj mnohoná-
rodné koncerty pre široké publikum, 
ktoré rád organizoval. Jeho sen je aj 
naším snom a nikdy sa ho nevzdáme.
 ●

Nové publikácie EHSVEHSV a VR chcú dosiahnuť lepšie výsledky 
v oblasti ochrany životného prostredia

Počuli ste už o  schéme Spoločen-
stva pre environmentálne manažér-
stvo a audit? Skratka EMAS je Vám 
možno viac známa a ak nie, tak one-
dlho bude. Čoraz viac organizá-
cií má záujem riadiť svoje environ-
mentálne dôsledky a získať osved-
čenie EMAS. Znamená to, že úsilie 
a zdroje investované do znižovania 
negatívnych dôsledkov vlastnej čin-
nosti na životné prostredie môžu byť 
ofi ciálne potvrdené.

Nariadenie o EMAS bolo prijaté 
v roku 1993 a odvtedy bolo dvakrát 
zmenené a  doplnené –  v  rokoch 
2001 a 2009. Táto iniciatíva zaujala 
pozornosť spoločností a  inštitúcií, 
samozrejme vrátane EHSV a  VR, 
ktoré podpísali dohovor v roku 2009 
a zaviazali sa poskytovať podporu 
a zdroje tomuto projektu.

Predsedovia a generálny tajomník 
obnovili 10. októbra 2011 záväzok 

svojich predchodcov z mája 2010, 
keď podpísali stratégiu pre životné 
prostredie, ktorá bude zverejnená 
vo vyhlásení o životnom prostredí. 
Výborom to umožnilo aktualizo-
vať opatrenia, ktoré majú zabezpe-
čiť väčšiu účinnosť v oblasti spot-
reby energie, plynu a  papiera, pri 
triedení odpadu a  znižovaní emi-
sií v dôsledku toho, aké dopravné 
prostriedky zamestnanci využívajú 
pri dochádzaní do práce. Pred ude-
lením certifi kátu EMAS musia tieto 
dokumenty najprv prejsť externým 
auditom.

Ako uviedol generálny tajomník 
Martin Westlake, „podpora udrža-
teľného rozvoja a boj proti klimatic-
kým zmenám sú dve veci, o ktoré sa 
výbor rozhodne zasadzuje, a to na 
politickej, ako aj na administratív-
nej úrovni“. Certifi kát EMAS možno 
získať len vtedy, ak si všetci uvedo-
míme, aký obrovský kumulatívny 
prínos môže mať naša každodenná 
činnosť pre ochranu našej planéty. 
Túto príležitosť si nesmieme nechať 
ujsť. (mvd/asp) ●

Rozhovor poskytol Georgios Dassis, 
predseda skupiny „Zamestnanci“

1.  Services of General Interest

2.  Demographic change: a  chal-
lenge and an opportunity

3.  Transport, energy, infrastructu-
res, information society

4.  Th e European Union Budget

5.  Rio+20: a milestone on the road 
to sustainable development

6.  2011 European Design Award 
for a Sustainable Present

7.  Transport, energy, infrastructu-
res, information society – Energy

Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.publications ●

w

IN MEMORIAM

In memoriam Mario Sepi
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Šoková terapia

Hľadanie východiska z krízy

ÚVODNÍK
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Milí čitatelia,
Európa zaznamenáva v uplynulých rokoch 
jeden neúspech za druhým, od zlej daňovej 
politiky a nezodpovedných výdavkov vlád 
až po americkú bankovú krízu v roku 2008, 
ktorú zapríčinili rizikové fi nančné deriváty, 
swapy na úverové zlyhanie a chamtivosť bánk. 
V súčasnosti ďalej zápasíme s hospodárskou 
neistotou, zatiaľ čo na obzore sa už črtá druhá 

banková kríza. V septembri 2011 ukazovateľ ekonomickej dôvery pre eurozónu 
klesol už siedmy mesiac za sebou.

Dôsledky prehlbujúcej sa recesie nemusíme nikomu vykresľovať. Stačí sa pozrieť 
na to, ako sa nám čoraz viac odcudzuje mládež, na dlhé rady nezamestnaných 
na úradoch práce a na smutný obrázok Grécka, ktoré sa topí v dlhoch. Musíme 
sa spoľahnúť na našich volených zástupcov, že sa konečne zomknú a spoločne 
uzavrú túto kapitolu európskych dejín. Musíme sa spoľahnúť jeden na druhého, 
ako členovia dôstojnej spoločnosti, a pomôcť tým, ktorých kríza a úsporné opat-
renia zasiahli najviac.

Európa sa musí vymaniť z paradoxu „úsporné opatrenia/rast“ – na jednej strane 
nevyhnutnosť vyrovnať rozpočty v členských štátoch, na druhej strane naliehavá 
potreba dosiahnuť hospodárske oživenie v EÚ. Takisto je nevyhnutná väčšia poli-
tická koherentnosť v srdci Európy. Musíme opäť dosiahnuť rast v reálnej ekono-
mike a začať všetci ťahať za ten istý koniec povrazu. Je rozhodne nevyhnutné zau-
jať k tvorbe politiky v celej Európe symetrickejší prístup.

Potrebujeme a musíme nájsť riešenia, ako urýchliť návrat k inkluzívnemu a udr-
žateľnému rastu. Európsky hospodársky a sociálny výbor sa zasadzuje práve za 
tento cieľ. Ako to naznačuje už náš názov, venujeme sa rovnako hospodárskej, 
ako aj sociálnej sfére. Obe sú totiž navzájom prepojené. Mojím cieľom vo funk-
cii predsedu odbornej sekcie EHSV pre hospodársku a menovú úniu, hospodár-
sku a sociálnu súdržnosť (ECO) vždy bolo orientovať politiku EÚ smerom k obča-
nom. EHSV zohráva dôležitú úlohu v úsilí zabezpečiť budúcu stabilitu hospodár-
stva EÚ a našej spoločnej meny. Usilujeme sa o to predovšetkým prácou v teréne, 
tým, že neustále komunikujeme s občanmi po celej Európe a počúvame ich obavy. 
Potom ich odkazy tlmočíme tvorcom politiky a vyvíjame náležitý tlak tam, kde 
je to potrebné.

Podporujeme myšlienku zaviesť daň z  finančných transakcií. Súhlasíme 
s názormi Komisie, pokiaľ ide o eurobondy a tešíme sa na jej zelenú knihu, ktorá 
má byť zverejnená do konca roka. Takisto podporujeme čoraz väčšiu úlohu európ-
skeho fi nančného stabilizačného mechanizmu, predovšetkým nám však leží na 
srdci blaho pol miliardy európskych občanov.

Michael Smyth
predseda sekcie EHSV pre hospodársku a menovú úniu, 

hospodársku a sociálnu súdržnosť (ECO)

Európsky finančný sektor dostal 
doposiaľ 4,6 bilióna EUR v zárukách 
od občanov EÚ. Belgicko nedávno 
poskytlo záchrannú sieť banke Dexia 
Banque Belgique v hodnote 4 miliardy 
EUR. Zdá sa, že druhá banková kríza 
je na spadnutie a od občanov EÚ sa 
bude žiadať ešte väčší príspevok. Na 
oplátku Európska komisia navrhuje 
daň z  finančných transakcií, ktorá 
by priniesla 55 miliárd EUR ročne. 
Finančný sektor je proti tomuto 
návrhu.

EHSV však daň z  finančných 
transakcií podporuje, ale obáva sa, 
že snaha zamerať sa na štrukturálne 
reformy by mohla stiahnuť Európu 
do fázy recesie. Ročná infl ácia v euro-
zóne bola v septembri 3 % v porov-
naní s 1,9 % v minulom roku. Kon-

Hospodárska kríza, v ktorej sa zmieta 
celá Európa, ťažko dolieha na jej obča-
nov. Riešenia sú vždy globálne, ak 
však chceme nájsť východisko z krízy, 
musíme investovať aj do miestnych, 
národných a celoeurópskych inicia-
tív. Vzdelávanie, odborná príprava pre 
nízko a vysoko kvalifi kovaných pra-
covníkov a revízia smernice o vysie-
laní pracovníkov v rámci Aktu o jed-
notnom trhu patria medzi oblasti, 
ktoré EHSV považuje v tejto súvis-
losti za kľúčové.

„Nepretržité vzdelávanie prostred-
níctvom programov celoživotného 
vzdelávania je veľmi dôležité pre kaž-
dého, kto chce mať väčšie šance na 
trhu práce,“ povedal člen EHSV Mar-
tin Siecker, spravodajca stanoviska 

troverzné škrty v rozpočte EÚ, pokiaľ 
ide o potravinovú pomoc najchudob-
nejším, ako aj znižovanie dôchodkov 
a  všeobecne rozšírené znižovanie 
platov a škrtanie prémií pre pracov-
níkov v EÚ spôsobujú veľký tlak na 
cieľ vytvoriť inteligentné, udržateľné 
a inkluzívne hospodárstvo. V rokoch 
2009 a 2010 prišla Európa o 3,25 mili-
óna pracovných miest a  takmer 
80 miliónom Európanov teraz hrozí 
chudoba.

„Vlády zachraňujú banky a potom 
očakávajú, že ľudia budú platiť. 
Musíme preskúmať dôvody hospo-
dárskej a sociálnej krízy,“ povedala 
Bernadette Ségol, generálna tajom-
níčka Európskej konfederácie odbo-
rových zväzov (ETUC). Konfederá-
cia zastáva názor, že fi nančná kríza 

EHSV o opatreniach EÚ na 
prekonanie krízy. Približne 
47 % občanov EÚ sa v súčas-
nosti zúčastňuje na odbornom 
vzdelávaní a  príprave, hoci 
medzi jednotlivými členskými 
štátmi sú kvalitatívne a kvan-
titatívne rozdiely. Napríklad 
v Holandsku sa do odbornej 
prípravy zapojilo 76 % oby-
vateľstva, zatiaľ čo v Portugal-

sku len 24 %.

Podľa pána Sieckera Európa upred-
nostnila hospodársky rast pred svojimi 
sociálnymi záväzkami voči občanom. 
Predpisy, ktoré mali chrániť občanov 
EÚ, ako je to zakotvené v Lisabonskej 
zmluve, a ktoré sú právne záväzné, sa 
porušujú a ignorujú. Mnoho ľudí je 
odkázaných na dočasnú alebo nízko-
kvalifi kovanú prácu.

Takisto sa zvyšuje trend uzatvára-
nia dočasných zmlúv, ktorý prispieva 
k prehlbovaniu rozdielov. „Spoloč-
nosti s veľkými sociálnymi rozdielmi 
nemajú dobré hospodárske výsledky,“ 
konštatoval pán Siecker a dodal, že 
vzájomná dôvera medzi ľuďmi a ich 
dôvera v Európu sa vytratila. Soci-

je dôsledkom nedostatočnej fi nanč-
nej regulácie a špekulácií, a nesúhlasí 
s najrozšírenejším názorom, že za to 
môžu nezodpovedne vysoké výdavky 
verejných orgánov.

„Preto žiadame európskych poli-
tických lídrov, aby zaviedli primerané 
nápravné opatrenia a zmenili systém, 
ktorý poskytol priestor špekuláciám 
a  podporil chamtivosť niektorých 
bánk a hedžových fondov,“ povedala 
pani Ségol a dodala, že podmienky 
na záchranu, ktoré nariadila trojica 
EÚ – ECB – MMF by mohli ohroziť 
európsky sociálny model v Grécku, 
Taliansku a Portugalsku. V októbro-
vom návrhu správy o Grécku táto tro-
jica pripustila, že hospodárske aktivity 
krajiny budú v roku 2012 ďalej upadať.

ETUC sa nazdáva, že na to, aby 
sme mohli stimulovať rast, vytvá-
rať kvalitné pracovné miesta a vybu-
dovať udržateľné hospodárstvo, sú 
nevyhnutné politické opatrenia zalo-
žené na spravodlivosti a solidarite. EÚ 
a národné vlády to podnecuje, aby 
zaviedli eurobondy s cieľom pomôcť 
iniciatívam v záujme fi nančnej obnovy 
a zabrániť fi nančným trhom v útokoch 
na euro.

„Okrem toho treba zharmonizovať 
daňový základ pre príjmy právnických 
osôb, stanoviť minimálnu daňovú 
sadzbu a skoncovať s daňovými rajmi,“ 
povedala pani Ségol a dodala, že ráz-
nejšie opatrenia v mzdovej oblasti by 
takisto mohli posilniť hospodársky 
rast. ●

álne dôsledky pre EÚ sú nevyčísliteľné 
a hospodárske straty sa takmer každo-
denne znovu prepočítavajú.

Opätovné získanie vzájomnej 
dôvery si bude vyžadovať investície 
do vzdelávania a odbornej prípravy. 
Bude to dlhý proces, ale revíziou smer-
nice o  vysielaní pracovníkov by sa 
mohli dosiahnuť rýchlejšie a pozitív-
nejšie sociálno-hospodárske výsledky. 
Táto smernica mala zabrániť nekalej 
hospodárskej súťaži z hľadiska miezd 
a pracovných podmienok v rámci EÚ. 
EHSV sa však domnieva, že to nie vždy 
tak funguje.

Uvedená smernica znemožňuje vlá-
dam uplatňovať svoje národné soci-
álne predpisy a nariadenia v rámci 
verejnej súťaže určenej zahranič-
nému dodávateľovi. Výsledkom je, 
že miestna pracovná sila musí ustúpiť 
pred lacnejšou alternatívou.

„Ak sa nám to nepodarí, môže sa 
stať, že z EÚ zostane len kilometer 
štvorcový betónu, skla a ocele neďa-
leko centra Bruselu,“ uviedol na záver 
spravodajca. ●
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Pochod na Brusel

Hnutie rozhorčených, ktoré sa 
v  uplynulých mesiacoch rozšírilo 
po celej Európe, dorazilo do Bru-
selu 8. októbra. Stovky ľudí prešli 
pešo z Madridu viac než 1 500 km 
dlhú trasu. Cestou sa k nim pridávali 
ďalší účastníci z Barcelony, Toulouse, 
Aachenu či Amsterdamu. Všetci pri-
šli do Bruselu so spoločným cieľom: 
protestovať proti súčasnému sys-
tému riadenia a hospodárstva, ktorý 
pokladajú za prekážku rozvoja ľud-
skej spoločnosti. V Bruseli sa utábo-
rili v Alžbetinom parku, z ktorého 
boli vyhostení a presunutí do opuste-
nej budovy fl ámskej univerzity HUB.

„Úplne sa zabudlo na ľudský roz-
mer spoločnosti,“ vyhlásil v  roz-
hovore pre EHSV Info Ben Borges, 
30-ročný belgický indignado, ktorý je 

členom medzinárodnej komisie roz-
horčených. 19.  októbra mu nadá-
cia Madariaga umožnila stretnutie 
s vysokým úradníkom EÚ Koosom 
Richellem generálnym riaditeľom GR 
pre zamestnanosť.

„Nezastupujeme celé hnutie, 
hovoríme len za seba. Európska 
komisia prejavila otvorený záujem 
o naše myšlienky. Trochu nás to síce 
prekvapilo, ale tento rozhovor nám 
dobre padol, aspoň sa nám poda-
rilo sprostredkovať naše posolstvo,“ 
skonštatoval a dodal, že zástupcom 
Európskej komisie povedali, že EÚ 
stratila kontakt so svojimi občanmi.

Zástupcovia hnutia rozhorče-
ných vyzvali aj poslancov Európ-
skeho parlamentu, aby diskutovali 

o kríze. „Chceme debatovať 
s politikmi, ale nepáči sa nám 
myšlienka vyslať malú sku-
pinku ľudí do Európskeho 
parlamentu, aby tam zastu-
povali naše hnutie v celej jeho 
pestrosti a  rozmanitosti,“ 
vysvetlil Ben Borges a dodal: 
„Chceme, aby politici pri-
šli medzi nás na naše ľudové 
zhromaždenia. Chceme, aby 
videli, ako to na uliciach 
vyzerá. Ale oni naše pozva-
nie neprijali.“

Ben Borges, ktorému sa 
nepodarilo nájsť stále zamest-
nanie, využil svoje skúsenosti 
s vytváraním sociálnych sietí 
na to, aby zachytil a usmernil 
hlas tých, ktorí majú pocit, že 
ich Európa opustila. Z nedáv-

neho vydania Eurobarometra vyply-
nulo, že väčšina Európanov je nespo-
kojná s tým, ako sa v ich krajinách 
pristupuje k problematike rozdie-
lov medzi občanmi a chudobe. Bor-
ges, ktorý v opustenej univerzitnej 
budove vytvoril internetové termi-
nály, označil existujúce podmienky 
za úbohé.

„Pochod na Brusel sa zrodil z jed-
noduchej správy na Facebooku, ktorá 
sa bleskurýchlo stala skutočnosťou,“ 
povedal. Je presvedčený, že schop-
nosť internetu organizovať občian-
ske hnutie a  presadzovať priamu 
demokraciu bude neustále naras-
tať: „Európa nás nepočúva, ale ľudia 
áno.“ ●

Cesta k obnove 
hospodárstva

Úsporné opatrenia v reakcii na celosve-
tovú hospodársku krízu a snahy zaviesť 
sankcie voči márnotratným krajinám sa 
odrazili aj na mnohých sociálnych progra-
moch. O krátkodobých dôsledkoch tohto 
úsilia svedčia i bezútešné štatistické údaje 
Eurostatu a  skľučujúce príbehy ľudí, 
ktorí beznádejne hľadajú dôstojnú prácu 
a dúfajú v lepšiu budúcnosť.

Miera nezamestnanosti v eurozóne 
v súčasnosti dosahuje 10 % v porovnaní 
s 9,2 % v auguste minulého roka. Európ-
sky ukazovateľ ekonomickej dôvery, ktorý 
hodnotí obchodnú dôveru, zazname-
nal v septembri v EÚ a eurozóne pokles 
o  3,4  bodu. Podľa Európskej komisie 
tento pokles odzrkadľuje rozsiahle zhor-
šenie situácie vo všetkých sektoroch, pri-
čom mimoriadne veľká je strata dôvery 
v priemysle a službách.

Podľa názoru, ktorý vyslovil Conny 
Reuter, generálny tajomník SOLIDAR, 
skutočnosť, že sa EÚ zameriava na zvy-
šovanie konkurencieschopnosti a posil-
ňovanie Paktu o stabilite a raste, oslabuje 
sociálnu súdržnosť a nepriaznivo vplýva 
na kvalitu života najzraniteľnejších skupín 
obyvateľstva. SOLIDAR je európska sieť 
mimovládnych organizácií, ktoré sa zasa-
dzujú za sociálnu spravodlivosť v Európe 
a na celom svete. Úsporné opatrenia sa 
spájajú s dlhodobými daňovými a fi nanč-
nými opatreniami. „Pravidlá nemôže dik-
tovať trh,“ povedal pán Reuter pre EHSV 
info. „V čase krízy treba investovať. 
Zdravú hospodársku budúcnosť nedo-
siahnete tým, že zničíte sociálny rozmer.“

Podľa jeho názoru dôjde k obnove hos-
podárstva vtedy, keď EÚ začne realizovať 

ciele v oblasti zamestnanosti, znižovania 
miery chudoby a zlepšovania sociálneho 
začlenenia, stanovené v stratégii Európa 
2020. Iniciatívy tejto stratégie, ako naprí-
klad „Nové zručnosti pre nové pracovné 
miesta“ a „Mládež v pohybe“, sú podľa 
neho najlepším príkladom, ako podpo-
rovať rast a zároveň zabezpečiť sociálny 
rozmer.

Dostať ľudí späť do práce však nestačí. 
„V  Nemecku vzniklo 45  % všetkých 
nových pracovných miest vďaka agentú-
ram ponúkajúcim dočasnú prácu,“ skon-
štatoval pán Reuter. Ak je hospodárska 
súťaž založená na nízkej cene práce, pra-
covné miesta sa presúvajú do krajín, kde 
je pracovná sila lacnejšia. Aby sme tomu 
zamedzili, musia sa vo všetkých krajinách 
EÚ zvýšiť sociálne štandardy, aby dosaho-
vali skutočne vysokú úroveň. Chudobou 
trpí aj 18 % obyvateľov EÚ, ktorí spadajú 
do kategórie chudobných pracujúcich.

EHSV podporuje stratégiu Európa 
2020 a už dlho sa zasadzuje za opatrenia, 
ktoré by pomohli znížiť počet ľudí žijúcich 
na hranici chudoby o 20 miliónov. V júni 
2010 vyzval nedávno zosnulý bývalý pred-
seda EHSV Mario Sepi Európsku radu, 
aby riešila otázku sociálnych rozdielov, 
posilnila sociálnu ochranu a presadzo-
vala začlenenie do spoločnosti.

Mario Sepi ešte pár dní pred smrťou 
povedal, že úlohou EHSV v týchto pohnu-
tých časoch je chrániť európsky sociálny 
kapitál. Motto jeho predsedníctva znelo: 
„Práva a solidarita ako riadiace faktory 
globalizácie“. Pre EHSV je toto motto 
stále aktuálne. ●

Práca ďaleko od domova

Dvadsaťšesťročná Virág Gulyás sa 
považuje za dieťa šťasteny. Po skon-
čení vysokej školy v  júli minulého 
roka si našla platenú stáž v Bruseli. 
Priznáva, že plat nie je veľký, ale 
s podporou priateľov s ním vyjde.

„Stáž ma finančne hodila o pár 
krokov späť, ale v  Maďarsku som 
nemohla nájsť to, čo som hľadala,“ 
povedala pre EHSV info. Podľa 
prieskumov Eurobarometra približne 
53 % mladých Európanov je ochot-
ných presťahovať sa za prácou, alebo 

by tak radi urobili. Mobilita pracov-
níkov v Európe dosahuje 3 %.

Želanie pani Gulyás odísť z Maďar-
ska nebolo motivované iba fi nančne. 
Vždy veľmi túžila žiť v zahraničí. Na 
svoju dvanásťmesačnú stáž nastú-
pila v septembri. Počas nej by chcela 
nadviazať kontakty a  učiť sa po 
francúzsky. Niektorí jej spolužiaci 
v Maďarsku nemali také šťastie, hovorí. 
Mnohí z  nich pracujú v  krčmách 
v Londýne, zatiaľ čo iní sú nezamest-
naní a snažia sa poradiť si, ako sa dá.

Jej prípad je výnimkou. Medzi 
mladými ľuďmi v  Európe možno 
pozorovať tendenciu, ktorá je zne-
pokojivá. Takmer každý piaty z nich, 
teda vyše 5 miliónov mladých ľudí, 
si nemôže nájsť prácu. Vo svojom 
prejave o stave Európskej únie pred-
seda Európskej komisie José Manuel 
Barroso opísal situáciu mladých ľudí 
v niektorých členských štátoch ako 
„jednoducho dramatickú“. Medziná-
rodný menový fond varuje, že kvôli 
kríze môže byť celá jedna generácia 
stratená pre trh práce.

Peter Matjašič, predseda Európ-
skeho fóra mládeže, pre EHSV info 
povedal, že kríza bráni mladým 
ľuďom stať sa nezávislými, pretože 
si nevedia nájsť stále zamestnanie 
a začleniť sa do spoločnosti. „Nebez-
pečenstvo, že celá jedna generácia 
bude stratená, je reálne. Európska 
únia si preto musí túto skutočnosť 
uvedomiť a investovať do mládeže, 
aby tak prispela k trvalému zotaveniu 
sa z krízy,“ uviedol a dodal, že mladí 
ľudia sú odkázaní na stáže, ak sa chcú 
dostať na čoraz menší trh práce.

„Žiaľ, stále viac a viac mladých stá-
žistov je využívaných ako lacná pra-
covná sila a často vykonávajú úlohy, 
ktorými si nijako nerozšíria vzdela-
nie, ani nevybudujú kariéru, a navyše 
nemajú prístup k sociálnemu zabez-
pečeniu a zdravotnému poisteniu,“ 
pokračoval pán Matjašič.

EHSV vyzýva EÚ a národné vlády, 
aby vytvorili rámec kvality pre stáže. 
Podľa stanoviska EHSV „Mládež 
v pohybe“ by sa malo vyhnúť aké-
mukoľvek kráteniu prostriedkov 
v existujúcich európskych plánoch 
a programoch, ktoré sú pre mladých 
ľudí veľkým prínosom. Európske 
fórum mládeže a milióny mladých 
ľudí, ktoré fórum zastupuje, však 
pochybujú o schopnosti EÚ dodržať 
svoje záväzky.

„Namiesto toho, aby sa sústredili 
iba na rekapitalizáciu bánk, mali by 
európski politici myslieť na to, aby sa 
viac a lepšie investovalo do mládeže,“ 
povedal pán Matjašič. ●
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Daň pre bohatých aj chudobných 
v duchu Robina Hooda

Daň z  finančných transakcií nie-
lenže pomôže zlepšiť hospodársku 
spravodlivosť a bude novým zdro-
jom príjmov do štátneho rozpočtu, 
ale zároveň ochráni fi nančné trhy pre 
nebezpečenstvom nadmerných špe-
kulácií.

O dani z  finančných transakcií 
v  duchu Robina Hooda sa hovorí 
už celé desaťročie. Po vypuknutí 
fi nančnej krízy v roku 2008 a s ňou 
spojeného vážneho hospodárskeho 
úpadku, sa však konečne podarilo 
dosiahnuť široký konsenzus, pokiaľ 
ide o jej podporu.

Hoci táto daň ešte nebola zave-
dená, na úrovni EÚ aj počas zasad-
nutí G20 sa o nej vášnivo diskutuje. 
EHSV túto myšlienku vo všeobec-
nosti podporuje.

„Podľa názoru EHSV musí namiesto 
myslenia v krátkodobom horizonte 
nastúpiť myslenie v dlhodobom hori-
zonte, pri ktorom sa prémie nevypo-
čítavajú na základe špekulatívnych 
obchodov,“ uvádza sa v  stanovisku 
EHSV k významnej správe vypraco-
vanej skupinou na vysokej úrovni 
pre fi nančný dohľad, ktorej predsedal 
Jacques de Larosière. „V tomto zmysle 
EHSV podporuje myšlienku zdaňova-
nia fi nančných transakcií.“

Cieľom zavedenia tejto dane by malo 
byť nájsť nové zdroje príjmov do verej-
ných rozpočtov, ktoré by sa mohli vyu-
žiť na fi nancovanie rozvojových a envi-
ronmentálnych iniciatív a mohli by 
zmenšiť tlak na verejné fi nancie.

Daň z fi nančných transakcií by 
sa tiež pozitívne odrazila na sprá-

vaní trhu, najmä pokiaľ ide o špe-
kulácie obchodníkov a fi nančných 
inštitúcií. „Táto daň je potrebná, 
ak chceme zmenšiť podiel špeku-
lácií v  bankových obchodoch, na 
ktoré nemá dohľad nad fi nančným 
trhom žiaden dosah,“ hovorí bývalý 
člen EHSV Lars Nyberg, ktorý bol 
od roku 1995 do roku 2010 členom 
skupiny „Zamestnanci“.

Pán Nyberg vypracoval aj sta-
novisko z vlastnej iniciatívy, v kto-
rom sa osobitne venoval otázke dane 
z fi nančných transakcií a v ktorom 
opisuje, ako sa za necelé dve desať-
ročia prudko rozmohli trhy s deri-
vátmi a  iné formy špekulatívnej 
činnosti. Napríklad celková hod-
nota fi nančných transakcií sa zvý-
šila z 15-násobku globálneho HDP 
v roku 1990 na 70-násobok v roku 
2007. Daň z fi nančných transakcií by 
tento trend pribrzdila.

Táto daň by nielenže stabilizo-
vala svetové trhy, ale znamenala by 
aj nezanedbateľný zisk pre verejné 
fi nancie. Ak by sa uplatňovala v celej 
Európe, príjmy z  nej by celkovo 
predstavovali aj 1,5  % HDP. „Ak 
by sa uplatňovala v celosvetovom 
meradle, tak by to bolo približne 
1,2 % celosvetového HDP.“ ●

Finančné trhy: 
od regulácie k výchove

EHSV sa domnieva, že reforma nesta-
bilných európskych fi nančných trhov 
s cieľom zvýšiť ich prínos k udržateľ-
nému hospodárskemu rastu a vytvá-
raniu pracovných miest si vyžaduje 
široký, holistický prístup, ktorý by 
zahŕňal celú škálu opatrení od regu-
lácie až po výchovu.

Reakcia Európskej únie na fi nančnú 
a hospodársku krízu, ako aj na krízu 
verejného dlhu bola rázna a rýchla, čo 
umožnilo trochu zmierniť negatívne 
dôsledky týchto štrukturálnych prob-
lémov.

EÚ sa zamerala predovšetkým na 
reformu fi nančného sektora, a to aj na 
medzinárodnej úrovni, aby sa zabez-
pečilo, že tento sektor v budúcnosti 
nespôsobí ďalšie, ešte hlbšie krízy. 
EÚ zaviedla nové pravidlá a vytvorila 
nové agentúry, ktorých úlohou je včas 
identifi kovať problémy a predchádzať 
im, a zaistiť, že všetci fi nanční aktéri 
sú vhodne kontrolovaní a majú nad 
sebou primeraný dohľad.

Stratégia Európa 2020, ktorá je 
dominujúcou stratégiou tohto desať-
ročia, stanovila za jeden z cieľov zlep-

šenie hospodárskeho riadenia. Patria 
sem aj všetky kroky na nápravu fi nanč-
ného sektora, ako aj budúce opatre-
nia, ktoré majú zabezpečiť, že európ-
ske banky budú mať dostatočné kapi-
tálové rezervy, aby mohli v budúcnosti 
odolávať akýmkoľvek otrasom fi nanč-
ného systému.

Počas celého procesu zohrával 
EHSV významnú úlohu pri posudzo-
vaní navrhovaných opatrení a pred-
kladal svoje vlastné návrhy na rieše-
nie situácie. Skvelým praktickým prí-
kladom tohto postupu je hodnote-

Zachráňte 
európske banky

Kríza dlhu verejných fi nancií ohrozuje 
úspech reforiem európskeho banko-
vého sektora, čo znamená, že vlády 
štátov EÚ musia prehodnotiť svoj prí-
stup k jednotnej mene a k pomoci člen-
ským štátom, ktoré sa ocitli vo fi nanč-
ných ťažkostiach, tvrdí člen EHSV 
Peter Morgan.

Finančná kríza z roku 2008 spôso-
bila, že mnohé banky na oboch stra-
nách Atlantiku boli prakticky nesol-
ventné a v bankovom sektore bol nedo-
statok likvidity. „Bankové výkazy boli 
prepchané derivátmi nezabezpečených 
hypotekárnych úverov, ktorých hod-
notenie ratingové agentúry dramaticky 
znížili a už sa nedali speňažiť,“ konšta-
tuje pán Morgan, ktorý je členom sku-
piny „Zamestnávatelia“ a v súčasnosti 
predsedá združeniu členov Lloyd’s. 
„Bol to dvojitý úder, ktorý postihol 
aktíva aj likviditu,“ povedal ďalej.

Hoci niektoré banky boli pone-
chané napospas konkurzu, vlády sa 
vo väčšine prípadov rozhodli pomôcť 
bankám, poskytli im potrebnú likvi-
ditu a začali s ich reštrukturalizáciou. 
„Po počiatočnom šoku sa banky, ktoré 
zostali, začali zaoberať nápravou škôd 
v hospodárení,“ vysvetlil pán Morgan.

EÚ sa okrem toho pustila do zásad-
nej reformy bankového sektora, a to 
podľa plánov, ktoré vo svojej význam-
nej správe navrhla skupina na vysokej 
úrovni pre fi nančný dohľad v EÚ, ktorej 
predsedal Jacques de Larosière. Medzi 
krokmi, ktoré v správe fi gurovali, bolo 
aj zriadenie európskeho bankového 
orgánu a nové právomoci, ktoré člen-
ským štátom pomôžu reštrukturalizo-
vať banky, ktoré bojujú o prežitie.

„Avšak skôr, než akékoľvek z týchto 
nariadení a ustanovení začalo platiť, 
prišla kríza verejného dlhu,“ dodal pán 
Morgan, pričom uviedol, že „v čase, 

keď prišla kríza verejného dlhu banky 
v  niektorých členských štátoch ešte 
neozdravili dostatočne svoje bilancie 
a nezískali ani dostatok nového kapi-
tálu, čo situáciu ešte viac skompliko-
valo.“

Kríza verejného dlhu bola spôso-
bená tým, že dlh niektorých členských 
krajín dosahoval v  pomere k  HDP 
takú výšku, že to vyvolalo pochyb-
nosti, či sú schopné splatiť svoje dlhy. 
Hoci Pakt rastu a  stability stanovil 
maximálnu hranicu verejného dlhu na 
60 % HDP, Grécko, ktorého dlh dosa-
huje 180 % HDP, trojnásobne prekro-
čilo túto hranicu. Na zníženie tohto 
dlhu je potrebné znížiť verejné výdavky 
a zabezpečiť vysoký hospodársky rast, 
avšak úsporné opatrenia v hospodár-
stvach, ktoré majú vážne ťažkosti, budú 
mať skôr za následok zníženie vyhlia-
dok rastu, pripomenul pán Morgan.

Dodal tiež, že táto kríza aj odhalila 
štrukturálne nedostatky eura. „EMU 
sa dá v súčasnosti najlepšie opísať ako 
oklieštená menová únia. Eurozóna 
musí buď zaviesť fi škálnu úniu, alebo 
sa skutočne racionálne zaoberať nezlu-
čiteľnosťou postojov medzi samospráv-
nymi severnými krajinami a južnými 
krajinami.“

Keďže ani jedna z týchto možností sa 
nezdá byť pravdepodobná, pán Morgan 
to hodnotí takto: „Európa bude čeliť 
komplikovanej a dlhej kríze, a banky 
budú počas nej stáť v prvej línii.“

Podľa neho by nemalo byť priori-
tou EÚ odpísať dlhy členských štátov 
v ťažkostiach. „Kríza by sa mala vyu-
žiť na to, aby sa potlačili všeobecné 
hrozby v oblasti likvidity a  solvent-
nosti, kým banky nebudú schopné zís-
kať nový kapitál a nezlepšia kvalitu svo-
jich aktív,“ uzavrel pán Morgan. ●

nie a spätná väzba zo strany EHSV 
k  balíku opatrení, ktoré Európska 
komisia navrhla v rámci širšej oblasti, 
pod názvom „Regulácia fi nančných 
služieb v záujme udržateľného rastu“.

Súčasťou  opatrení bol aj návrh 
Komisie na vytvorenie troch európ-
skych orgánov dohľadu pre sektor 
bankovníctva, sektor cenných papie-
rov a sektor poisťovníctva a dôchod-
kového poistenia. Tieto nové štruk-
túry boli vytvorené v rekordne krát-
kom čase, začiatkom roka 2011, ani nie 
dva roky po tom, ako boli navrhnuté.

EHSV uvítal návrhy na zavedenie 
týchto opatrení a okrem toho odpo-
ručil, aby európska exekutíva zvážila 

a preskúmala myšlienku zriadiť orgán 
na ochranu spotrebiteľov v  oblasti 
fi nančných služieb, podľa vzoru toho, 
ktorý sa chystajú zriadiť v USA.

V podobnom duchu EHSV vo svo-
jom stanovisku z  júla 2011 zdôraz-
nil, že okrem lepšej regulácie trhov 
je v  dnešnom svete potrebná vyš-
šia fi nančná gramotnosť občanov. Je 
v záujme Európanov „zlepšovať svoje 
finančné povedomie počas celého 
svojho života“, ako sa uvádza v stano-
visku, v ktorom EHSV zároveň žiada, 
aby bolo fi nančné vzdelávanie začle-
nené ako povinný predmet do učeb-
ných osnov v školách a aby sa stalo aj 
súčasťou plánov ďalšieho vzdelávania 
a rekvalifi kácie pracovníkov. ●
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Ako obnoviť stabilitu 
a rast v eurozóne

Účinné presadzovanie rozpočtového 
dohľadu v eurozóne by sa malo stať 
súčasťou Paktu o stabilite a raste, ak 
chceme v budúcnosti zabrániť vzniku 
novej krízy štátneho dlhu v eurozóne. 
K týmto záverom dospel EHSV v sta-
novisku, ktoré vypracoval spravodajca 
Vincent Farrugia.

Finančná kríza v roku 2008 nie-
lenže otriasla celosvetovým fi nanč-
ným systémom, ale vyvolala aj naj-
horšiu hospodársku recesiu, na 
akú sa pamätáme. Hospodársky 
pokles kombinovaný s nákladnými 
záchrannými finančnými opat-
reniami vyvinuli značný tlak na 
verejné pokladnice v  Európe. To 
spolu s dlhodobými štruktúrnymi 
problémami v  niektorých člen-
ských štátoch viedlo k medzičasom 

smutne preslávenej kríze štátneho 
dlhu v eurozóne.

Zatiaľ čo sa európski vedúci pred-
stavitelia snažia udržať v miere škody 
spôsobené krízou verejného dlhu 
a upokojiť nervózne trhy, EÚ múdro 
zamerala zrak do budúcnosti a vyvíja 
mechanizmy, ktoré by mali zabrániť 
opätovnému vzniku takýchto situá-
cií. Hoci existujúce politické nástroje 
a hospodárska a menová únia umož-
nili Európe prežiť búrku, sú potrebné 
zlepšenia.

S týmto zámerom predložila 
Európska komisia v roku 2010 návrh 
na reguláciu tejto oblasti.

Pakt o stabilite a raste, ktorý stano-
vuje hornú hranicu pre verejný dlh, 

je kľúčovým nástrojom na zabezpe-
čenie rozpočtovej disciplíny v euro-
zóne pomocou koordinácie a kon-
troly politiky. Avšak nedávna kríza 
svedčí o tom, že ho treba prehodno-
tiť, a preto Komisia navrhla doplniť ho 
o účinnejšie mechanizmy presadzo-
vania a dohľadu v eurozóne, ktoré by 
mali sprevádzať ustanovenia týkajúce 
sa národných rozpočtových právnych 
rámcov.

V decembri požiadala Rada Európ-
skej únie EHSV o stanovisko k tomuto 
návrhu nariadenia, ktoré bolo vo svo-
jej záverečnej verzii prijaté v máji 139 
hlasmi za, pričom 10 členovia hlaso-
vali proti a 33 sa hlasovania zdržali.

EHSV v tomto stanovisku, ktoré 
vypracoval Vincent Farrugia, malt-
ský člen skupiny I („Zamestnávate-
lia“), síce víta návrh nariadenia, avšak 
zdôrazňuje, že „je potrebná prime-
raná revízia preventívnych a náprav-
ných prvkov tohto návrhu“. Fiškálne 
pravidlá by podľa jeho názoru mali 
dôsledne zohľadňovať otázku kvality 
fi škálnych činností, klásť väčší dôraz 
na preventívne prístupy namiesto 
nápravy a sprevádzať represívne opat-
renia viacerými stimulmi.

V stanovisku sa zdôrazňuje obrov-
ský význam presadzovania nových 
pravidiel, pretože „nedostatočné pre-
sadzovanie v minulosti oslabilo Pakt 
o stabilite a raste a narušilo jeho dôve-
ryhodnosť“. ●

Hypotéka stabilná ako dom

ska komisia návrh smernice o úvero-
vých zmluvách týkajúcich sa obytných 
nehnuteľností, neskôr usporiadala roz-
siahlu konzultáciu so zainteresovanými 
stranami a uverejnila na túto tému aj 
bielu knihu.

„Jednotný európsky hypotekárny 
trh zabezpečí väčšiu ponuku hypote-
kárnych úverov a podporí hospodár-
sku súťaž,“ vyhlásila pani Reine-Claude 
Mader, spravodajkyňa stanoviska EHSV 
k návrhu smernice a predsedníčka fran-
cúzskeho zväzu spotrebiteľov CLCV. 
„Okrem toho pomôže ochrániť posky-
tovateľov úverov a spotrebiteľov.“

Cieľom návrhu smernice je vytvo-
riť jednotný európsky hypotekárny 

Prehodnotiť prístup EÚ: 
hospodárske riadenie 
samotné nestačí

Úsporné opatrenia na prekonanie 
súčasnej krízy musia dopĺňať „stra-
tégie vstupu“ s cieľom podporiť hos-
podársku obnovu a rast, zdôraznil 
bývalý člen EHSV Lars Nyberg.

Vzhľadom na to, že balíky opat-
rení na oživenie hospodárstva, ktoré 
majú pomôcť Európskej únii vymaniť 
sa z fi nančnej a hospodárskej krízy, 
ako aj z  najnovšej krízy štátneho 
dlhu, stoja čoraz viac, mnohé člen-
ské štáty prijali doteraz najdrastic-
kejšie úsporné opatrenia s hlavným 
cieľom znížiť do roku 2014 až 2015 
schodky v rozpočtoch na 3 % HDP.

Dôsledkom bolo hromadné pre-
púšťanie a škrty v oblasti verejných 
služieb a  vo verejnom sektore, čo 
vyvolalo medzi obyvateľstvom nespo-
kojnosť a sociálne nepokoje v mno-
hých častiach Európy. Z dlhodobého 
hľadiska môžu tieto úsporné opatre-
nia pomôcť zaplatiť náklady na rie-
šenie série kríz, ktorým EÚ čelí, 
ale je takisto pravdepodobné, že sa 
súčasný pokles konjunktúry ešte pre-
hĺbi a vyhliadky na rýchlu obnovu sa 
oddialia.

„Programy úsporných opat-
rení brzdia všetky prípadné ten-
dencie oživiť hospodárstvo. Väčšina 
z týchto opatrení znižuje súkromnú 
spotrebu,“ varoval bývalý člen EHSV 
Lars Nyberg, ktorý bol v roku 2010 
autorom stanoviska na tému hos-
podárskej obnovy. „Je nutné spojiť 
programy úsporných opatrení s roz-
siahlymi verejnými investíciami, 

ktoré sú nielen naliehavo potrebné, 
ale dokážu tiež oživiť súkromný 
dopyt, čo je prvým krokom na ceste 
k trvalej obnove.“

„Úsporné opatrenia sú stratégiou 
ústupu. Investičné programy sú stra-
tégiou vstupu,“ uviedol na záver pán 
Nyberg, ktorý bol členom EHSV 
v skupine „Zamestnanci“ v rokoch 
1995 až 2010. Zastupoval švédsku 
konfederáciu odborových zväzov 
(LO), pre ktorú pracoval tri desať-
ročia.

V stanovisku EHSV z  minulej 
jesene vypracovanom pod vedením 
pána Nyberga sú načrtnuté hlavné 
prvky tejto „stratégie vstupu“. Zahŕ-
ňajú oživenie agregovaného dopytu, 
najmä spotreby súkromného sek-
tora, zmierňovanie dosahu úspor-
ných opatrení, zvyšovanie konkuren-
cieschopnosti s cieľom znížiť defi city 
bežného účtu, začlenenie produkti-
vity a reálnych miezd do paktu sta-
bility a rastu, ako aj lepší dohľad nad 
fi nančnými trhmi.

Stanovisko tiež odporučilo roz-
siahlejšie verejné investície do 
infraštruktúry a energetiky, aktívnu 
politiku trhu práce zameranú na hľa-
danie nových zručností pre nové pra-
covné miesta a hľadanie nových zdro-
jov príjmov na fi nancovanie týchto 
opatrení, ako je napr. daň z fi nanč-
ných transakcií (pozri príslušný člá-
nok) a daň z emisií. ●

Navrhovaná legislatíva EÚ, ktorou 
sa má vytvoriť jednotný trh s hypo-
tekárnymi úvermi, pomôže chrániť 
spotrebiteľov pred nezodpovedným 
poskytovaním úverov a zároveň zlep-
šiť stabilitu bankového systému, hoci 
spravodajkyňa EHSV, Reine-Claude 
Mader, sa domnieva, že bude treba 
podniknúť ďalšie kroky.

Finančná kríza, ktorá vyvolala 
najväčšiu celosvetovú hospodársku 
krízu od krachu na Wall Street v roku 
1929, sa z veľkej časti pripisuje práve 
nezodpovedným nezaisteným hypo-
tekárnym úverom v Spojených štá-
toch. Takýmito postupmi sa banky 
a  iné finančné inštitúcie na oboch 
stranách Atlantiku vystavili riziku, 

takže keď hypotekárna bublina 
konečne praskla, neúmerne vzrástol 
počet exekúcií a zhabaných domov.

„Počas rokov prudkého hos-
podárskeho rastu sme videli, že sa 
úvery poskytovali a brali na základe 
predpokladu, že dobré časy sa nikdy 
nepominú,“ konštatoval Michel 
Barnier, člen Komisie zodpovedný za 
vnútorný trh a služby. „Poskytova-
telia úverov aj sprostredkovatelia sa 
púšťali do nezodpovedných špekulá-
cií, a spotrebitelia často neboli upo-
zornení na to, aké dôsledky môže mať 
ich rozhodnutie.“

Aby sa takáto situácia už neopa-
kovala, predstavila v  marci Európ-

trh, ktorý by nahradil súčasné roz-
trieštené trhy jednotlivých kra-
jín. Návrh stanovuje, okrem iného, 
podmienky pre propagáciu hypote-
kárnych úverov a informácie, ktoré 
musia byť poskytnuté spotrebite-
ľom, zabezpečuje primeranú regulá-
ciu poskytovateľov úverov, uľahčuje 
cezhraničné schvaľovanie poskyto-
vateľov úverov a stanovuje pravidlá 
úverovej bonity.

A  hoci EHSV vo svojom sta-
novisku, ktoré vypracovala pani 
Mader, víta návrh smernice, pou-
kazuje zároveň na celý rad otázok. 
Medzi ne patria aj obavy, že návrh 

nezohľadňuje dostatočne celú paletu 
legislatívnych predpisov na ochranu 
spotrebiteľov na európskej a národ-
nej úrovni a že opatrenia v tomto 
návrhu nie sú dostatočne razantné 
na to, aby zabezpečili skutočne 
zodpovedné poskytovanie úverov. 
Okrem toho sú potrebné aj doda-
točné opatrenia zamerané na regu-
láciu fi nančných sprostredkovateľov.

„Balík dodatočných opatrení 
zaistí, že sa už nikdy nestane, aby bol 
kupujúcemu zhabaný jeho majetok,“ 
prízvukovala pani Mader. ●

EHSV info — Decembra 2011/9 — Mimoriadne Vydanie



7

EHSV a CDES zbližujú brazílsku 
a európsku občiansku spoločnosť

Českí členovia EHSV 
sprostredkúvajú Európu 
občanom

Koncom septembra a  začiatkom 
októbra zorganizovala Európska komi-
sia vo viacerých veľkých českých mes-
tách sériu verejných podujatí, na kto-
rých sa zúčastnili aj európske infor-
mačné a konzultačné agentúry so sídlom 
v Českej republike. Cieľom bolo názorne 
ukázať hlavný prínos EÚ a možnosti, 
ktoré sa vďaka nej občanom otvárajú.

EHSV túto príležitosť využil na to, 
aby prostredníctvom svojich českých 

členov zviditeľnil svoje hlavné aktivity, 
vrátane akčného programu predsedu, 
predstavil svoje najvýznamnejšie sta-
noviská a poskytol základné informá-
cie. Členovia sa na záver v Plzni stre-
tli s členom Komisie Štefanom Füllem, 
a dohodli sa s ním, že EK a EHSV uspo-
riadajú ešte tento rok v Prahe spoločnú 
verejnú diskusiu. (asp) ●

Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula 
da Silva sa v roku 2003 rozhodol zria-
diť brazílsku Radu pre hospodár-
sky a sociálny rozvoj (CDES), ktorá 
je poradným orgánom prezidenta 
v sociálno-ekonomických otázkach. 
Jej 102 členov, medzi ktorými sú 
ministri, zamestnávatelia a odborári, 
má za úlohu hlavne poskytovať vláde 
zosúladené postoje k jej politikám, aby 
bolo možné prepojiť hospodársky rast 
so sociálnou spravodlivosťou.

CDES a  EHSV spolupracujú 
v oblasti spoločnej stratégie s cieľom 
dať v rámci vzťahov medzi EÚ a Bra-
zíliou občianskej spoločnosti na oboch 

Konkrétnym výsledkom je spoločná 
pozícia o tom, ako zlepšiť a uplatňovať 
prístup v oblasti udržateľného rozvoja 
vzhľadom na nadchádzajúci summit 
OSN o tejto otázke, ktorý sa uskutoční 
v júni 2012 v Rio de Janeiro.

Staff an Nilsson využil túto príleži-
tosť na to, aby pripomenul, že počas 
stretnutí za okrúhlym stolom sa už 
diskutovalo o strategicky dôležitých 
otázkach, ako je napríklad potravi-
nová bezpečnosť, klimatické zmeny, 
či finančná kríza, čím si táto sku-
pina plní mandát, ktorý jej bol ude-
lený na summite EÚ – Brazília v roku 
2007. (asp) ●

Prehĺbenie sociálneho rozmeru pomôže Európe 
dostať sa z krízy

Viac ako 15 % Európanov 
žije pod hrozbou chudoby 
alebo vylúčenia zo spoloč-
nosti a bezdomovstvo sa 
uvádza ako štvrtý najčas-
tejší dôvod chudoby v EÚ. 
Európsky hospodársky 
a sociálny výbor je preto 

odhodlaný obhajovať nové sociálne modely podnikania, ktoré 
sú prostriedkom na dosiahnutie rastu a zvýšenie počtu pracov-
ných miest v Európe. Na svojom októbrovom plenárnom zasad-
nutí EHSV prijal dve stanoviská zamerané na podporu sociálneho 
podnikania a boja proti bezdomovstvu v EÚ.

Stanovisko o sociálnom podnikaní si vyžiadala Európska 
komisia, ktorá zamýšľa koncom októbra spustiť „Iniciatívu pre 
sociálne podnikanie“ ako súčasť rozsiahleho balíka zameraného 
na zvýšenie zodpovednosti európskych podnikov. Spravodajkyňa 
stanoviska EHSV Ariane Rodert (skupina „Iné záujmy“, Švédsko) 
zdôraznila, že sociálne podniky vytvárajú hospodárske a sociálne 
hodnoty a ponúkajú značné možnosti pre rast, a preto sú dôleži-
tým nástrojom na riešenie aktuálnych problémov.

Čo sa týka problému bezdomovstva v EÚ, spravodajca stano-
viska EHSV na túto tému, Eugen Lucan (skupina „Iné záujmy“, 
Rumunsko), povedal, že EÚ tento problém nerieši, a to ani zbie-
raním informácií, ani koordináciou opatrení na úrovni EÚ. Pou-
kázal tiež na to, že zatiaľ čo EÚ podnikla kroky na integráciu soci-
álnej politiky a politiky zamestnanosti, neprijala žiadne opatre-
nia na boj proti tejto zahanbujúcej realite v Európe. Zdôraznil, že 
milióny našich spoluobčanov si nemôžu uplatniť jedno z najdô-
ležitejších základných práv – právo na strechu nad hlavou. (ail)
 ●

Ochrana detí pred sexuálnym zneužívaním

EHSV zverejnil minulý rok stanovisko o sexuálnom zneužívaní 
detí a detskej pornografi i. Teraz na toto stanovisko nadviazal 
a vyslovil niekoľko pripomienok v súvislosti s prevenciou.

Nové stanovisko sa zameriava na 
niektoré slabé stránky, o ktorých sa už 
diskutovalo v študijnej skupine a v rámci 
odbornej sekcie: je nevyhnutné veno-
vať väčšiu pozornosť preventívnym opat-
reniam. Viacúrovňová prevencia je pre 
ochranu detí kľúčová. Detským obetiam 
sexuálneho zneužívania nielenže bolo 
neprípustným spôsobom odoprené právo 

na fyzickú integritu, navyše musia počas celého svojho života zná-
šať vážne spoločenské, emocionálne a psychologické následky. 
EHSV preto víta úsilie zaviesť preventívne opatrenia, ktoré vyví-
jajú mnohí aktéri občianskej spoločnosti, a najmä mimovládne 
organizácie.

Madi Sharma, spravodajkyňa tohto stanoviska EHSV, 
otvorila 27. októbra online databázu osvedčených postupov 
v záujme ochrany detí proti sexuálnemu zneužívaniu. Data-
báza je k dispozícii na tejto internetovej stránke:

www.eesc.europa.eu/prevent-child-abuse

Príklady osvedčených postupov zozbierali po celej Európe 
medzinárodné a štátne agentúry, ktoré zriaďujú horúce linky 
a organizujú osvetové kampane pre deti v školách, na internete 
alebo v televízii. Tieto postupy môžu byť dôležitou pomôckou 
v boji proti zneužívaniu detí. (ail) ●

EHSV podporil spoločný konsolidovaný základ dane 
z príjmov právnických osôb

Od vzniku jednotného trhu dosahuje EÚ pokroky pri jeho budo-
vaní a prijíma postupne opatrenia – hoci niektoré sú diskuta-
bilné – v snahe vytvoriť z 27 rozličných trhov jeden. Komisia pri-
jala 16. marca návrh spoločného konsolidovaného základu dane 
z príjmov právnických osôb (CCCTB), ktorého hlavným cieľom 
je zmierniť prekážky pre cezhraničnú činnosť v rámci EÚ, ktoré 
bránia dokončeniu jednotného trhu.

EHSV prijal stanovisko, v ktorom sa vyslovil za navrhovanú 
smernicu Rady a zdôraznil, že CCCTB podporí spravodlivú a udr-
žateľnú hospodársku súťaž. Domnieva sa preto, že tento legisla-

tívny akt bude mať priaznivý dosah na rast a zamestnanosť, a to 
aj zo strednodobého hľadiska.

V nadväznosti na živú diskusiu o tom, či by mal byť CCCTB 
povinný alebo dobrovoľný a na ktoré spoločnosti by sa mal vzťa-
hovať, sa výbor rozhodol nežiadať o okamžité povinné zavedenie 
CCCTB, ale podporil jeho dobrovoľné uplatňovanie počas úvod-
nej fázy. Z dlhodobého hľadiska by mal byť CCCTB povinný pre 
spoločnosti pôsobiace v zahraničí – prinajmenšom pri prekro-
čení určitej prahovej hodnoty. (asp) ●

Plán EÚ pre dopravu do roku 2050 je ambiciózny, 
ale má nedostatky

Na októbrovom plenárnom 
zasadnutí sa uskutočnila 
diskusia s členom Európskej 
komisie zodpovedným za 
dopravu, pánom Siimom 
Kallasom, v ktorej Európsky 
hospodársky a  sociálny 
výbor skritizoval plány 
EÚ pre dopravu ako príliš 
vágne, nepružné a  sčasti 

nerealistické.

EHSV poukázal na nesúlad medzi cieľmi, metódami na ich 
dosiahnutie a dostupnými rozpočtovými prostriedkami. Pripo-
menul tiež, že dlhodobá stratégia Európskej komisie neobsahuje 
žiadne konkrétne krátkodobé opatrenia alebo ciele, aby sa mohla 
zrealizovať. „Tomuto všeobecnému plánu chýba presnejší pra-
covný plán na obdobie rokov 2013 – 2030,“ uviedol spravodajca 
stanoviska Jean Coulon (skupina „Zamestnanci“, Francúzsko).

Výbor zdôraznil, že sa príliš veľká nádej vkladá hlavne do elek-
trických vozidiel a nových ekologickejších palív. „Okrem vývoja 
nových pohonných systémov a palív by EÚ mala urobiť viac pre 
optimalizáciu cestnej nákladnej dopravy,“ zdôraznil pomocný 
spravodajca stanoviska Stefan Back (skupina „Zamestnávatelia“, 
Švédsko). Počet jázd by sa mohol znížiť prostredníctvom lepšieho 
plánovania a logistiky a širšieho využívania opatrení v oblasti elek-
tronickej podpory nákladnej dopravy (e-freight). (mb) ●

PLENÁRNE ZASADNUTIE V SKRATKE

Eugen Lucan, člen EHSV

Madi Sharma, 

členka EHSV

Siim Kallas, podpredseda Európskej komisie 
zodpovedný za dopravu

stranách Atlantiku možnosť vyjadriť 
sa. Najnovším príkladom tejto spolu-
práce bolo piate stretnutie občianskej 
spoločnosti EÚ a Brazílie za okrúhlym 
stolom, ktoré sa konalo 7. – 9. novem-
bra v Porte. Okrem iných sa na ňom 
zúčastnil aj výkonný tajomník CDES 
Moreira Franco, predseda EHSV Staf-
fan Nilsson a vysokí predstavitelia 
Európskej služby pre vonkajšiu čin-
nosť a portugalskej vlády. Pracovné 
stretnutia boli teda venované vzťa-
hom medzi EÚ a Brazíliou, udržateľ-
nému rozvoju a ekologickému hos-
podárstvu, pričom sa tieto otázky rie-
šili z komplexného hľadiska a diskusie 
viedli k veľmi produktívnym záverom. 

Zľava: Wellington Moreira Franco (výkonný tajomník brazílskej CDES), Staff an Nilsson (predseda EHSV) 
a Katarzyna Skórzyńska (veľvyslankyňa Poľska v Portugalsku)
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Genetické modifi kácie v Európskej únii

Biotechnológia, resp. genetická modi-
fi kácia, je chúlostivou témou. Diskusie 
na túto tému sú často príliš emotívne, 
čo je poľutovaniahodné, pretože táto 
politicky citlivá problematika si zaslu-
huje vyššiu kvalitu debaty.

Európska komisia v  súčasnosti 
hodnotí legislatívny rámec EÚ pre 
geneticky modifikované potra-
viny a krmivá. Výsledkom môžu byť 
významné politické zmeny v  regu-

lačnom rámci v  roku 2012. Vývoj 
v oblasti geneticky modifikovaných 
organizmov napreduje mimoriadne 
rýchlo: prvé právne predpisy EÚ týka-
júce sa GMO boli prijaté v roku 1990. 
Neustále sa upravujú, a výsledkom 
je zmes právnych predpisov, ktoré si 
budú vyžadovať dôkladné preskúma-
nie.

EHSV usporiadal 20.  októbra 
verejnú diskusiu na tému „Poľnohos-
podárska biotechnológia: geneticky 
modifikované potraviny a  krmivá 
v EÚ“. Hlavným cieľom tohto stretnu-
tia bolo rozšíriť poznatky EHSV o pou-
žívaní geneticky modifi kovaných orga-
nizmov v poľnohospodárstve a oboha-
tiť prebiehajúcu diskusiu o fundované 
príspevky odborníkov. Diskutovalo sa 
najmä o právach duševného vlastníc-

tva, spojitosti medzi geneticky modi-
fi kovanými organizmami a celosveto-
vou potravinovou bezpečnosťou, ale 
i o ďalších otázkach, ako napr. koexis-
tencia, označovanie a úloha vedy.

Závery verejnej diskusie boli zapra-
cované do stanoviska, ktoré na decem-
brovom plenárnom zasadnutí pred-
staví spravodajca Martin Siecker a kto-
rého cieľom je poskytnúť komplexný 
prehľad o súčasnej situácii v biotech-
nológii. Stanovisko sa zaoberá otázkou, 
aké etické obmedzenia sú opodstat-
nené, aké ekologické záujmy sú v hre 
a aké neželané hospodárske dôsledky 
sa môžu prejaviť. Cieľom stanoviska 
je poskytnúť orientačný plán pre poli-
tickú diskusiu o týchto dôležitých otáz-
kach. (fda) ●

Týždeň venovaný výbušnej zmesi 
chémie a kultúry

Na podnet člena EHSV Davida 
Searsa výbor prispel k Medzinárod-
nému roku chémie tým, že uspo-
riadal tematický týždeň s názvom 
„Chémia a  kultúra“. Od 3. do 
7. októbra viacero podujatí upria-
milo pozornosť na to, ako sa postu-
pom času vyvíjal vzťah medzi ché-
miou a kultúrou. V budove Jacques 
Delors sa uskutočnili tri výstavy.

Prvá poskytla historický prehľad 
o  práci Marii Curie-Skłodowskej 
a úlohe, ktorú ako vedkyňa zohrala 
vo svete mužov. Na druhej výstave 
mohli návštevníci vidieť videofi lm 
o tom, ako deti na celom svete vní-
majú úlohu vody v dnešnej spoloč-
nosti. Na poslednej bol vystavený 
model lietadla Solar Impulse, ktorý 
predstavil Nicholas Edwards zo spo-
ločnosti Solvay. Je to prvé lietadlo na 
slnečný pohon. Je veľké ako Airbus 
A-340, má váhu motorového vozidla 
a výkon motora ako moped.

Profesor Tony Ryan a profesorka 
Helen Storey predstavili 8. októbra 
svoj projekt „catalytic clothing“ 
– odev, ktorý pri nosení čistí okolitý 

vzduch! Ako pani Storey v rozho-
vore pre EHSV info povedala, ich 
cieľom je „dosiahnuť, aby umenie 
a veda spolupracovali“ a pootvorila 
tak zhruba päťdesiatke prítomných 
„dvere k vede“.

Pán Ryan k  tomu dodal, že 
„tento projekt zmenil náš prístup 
k vede v tom zmysle, že sociálne 
aspekty našej práce sú zahrnuté do 
výskumu ešte pred jeho dokonče-
ním“.

Program otvorila pôsobivá show 
Technopolisu a o záver sa postaral 
Peter Casey interaktívnym predsta-
vením „Mendeleev Alive“. (mvd/
asp) ●

Čoskoro v EHSV
Ako dopomôcť summitu OSN Rio+20 k úspechu –
európske príspevky

Organizácia spojených národov zvoláva v lete 2012 v Riu de Janeiro konfe-
renciu na najvyššej úrovni o trvalo udržateľnom rozvoji. Ako EHSV vo svo-
jom stanovisku na tému Rio+20 (CESE 1386/2011) zdôraznil, z konferencie 
Rio+20 musí vyjsť jasný signál svetovému spoločenstvu na podporu prechodu 
na udržateľný celosvetový rozvoj, ktorý pomôže odstrániť chudobu a sociálnu 
nespravodlivosť a zároveň umožní zachovať prirodzené podmienky na život 
pre budúce generácie.

EHSV bude 21. decembra 2011 hostiteľom konferencie na tému „Príprava 
európskych vedúcich predstaviteľov, šampiónov a priekopníkov v oblasti trva-
lej udržateľnosti na konferenciu Rio+20“, ktorú usporiada organizácia Európ-
ski partneri pre životné prostredie (EPE). Na konferencii sa bude rokovať 
o tom, ako môžu priekopníci ekologického hospodárstva uzatvárať úspešné 
partnerstvá v Európe a vo svete s cieľom deliť sa o prírodné, fi nančné a vedo-
mostné zdroje, a tým pokročiť na ceste k udržateľnosti (Program konferencie 
je na internetovej stránke www.epe.be).

Závery z tejto konferencie budú užitočným príspevkom k hlavnej konferen-
cii EHSV s názvom „Požadovať udržateľnosť, prevziať zodpovednosť! Európ-
ska občianska spoločnosť na ceste ku konferencii Rio+20“, ktorá sa uskutoční 
7. a 8. februára 2012 v Bruseli a na ktorej budú prednesené postoje európskej 
občianskej spoločnosti k procesu Rio+20. (av) ●

Čo sa mení pre bankovníctvo v Európe novými 
fi nančnými predpismi?

Poradná komisia pre priemyselné zmeny zorganizuje 9. decembra 2011 
v budove výboru JDE verejnú diskusiu s názvom „Čo sa mení pre bankov-
níctvo v Európe novými fi nančnými predpismi?“. Jej cieľom je získať infor-
mácie pre pripravované stanovisko z vlastnej iniciatívy na rovnakú tému. Na 
tomto podujatí budú preskúmané aktuálne otázky vyplývajúce z nových práv-
nych predpisov, predovšetkým Bazilej III, a tiež vyhliadky na konsolidáciu 
bankového sektora a zdaňovanie fi nančných transakcií. Medzi ďalšie témy 
bude patriť prípadné oddelenie obchodných/korporátnych bánk od komerč-
ných a dôsledky tohto kroku na fi nancovanie reálnej ekonomiky.

Seminár sa bude tiež venovať úlohe Európskeho orgánu pre bankovníc-
tvo, jeho činnosti od jeho zriadenia, záťažovým testom a očakávaniam a oba-
vám spotrebiteľov v súvislosti s prístupom ku kvalitným bankovým službám, 
predovšetkým k spotrebným úverom a hypotékam. Posúdi sa tiež prístup 
malých a stredných podnikov k bankovému fi nancovaniu. Medzi rečníkmi 
budú zástupcovia rozličných zainteresovaných strán, ako je napríklad Európ-
ska banková federácia, Európsky orgán pre bankovníctvo, Európska organi-
zácia spotrebiteľov, Európska asociácia remesiel, malých a stredných podni-
kov a Business Europe. (ap) ●

„Digitálne začlenenie by sa malo stať základným právom každého občana“
EHSV v Gdansku – Fórum Click IT!

Zľava: Neelie Kroes (podpredsedníčka Európskej komisie, zodpovedná za digitálnu agendu), 
prof. Maria Elżbieta Orłowska (štátna tajomníčka na poľskom ministerstve pre vedu a vyššie 
vzdelávanie) a Laure Batut (členka EHSV)

V  nadväznosti na úspech akcií 
s  názvom „Save it!“ v  roku 2009 
a „Move it!“ v roku 2010, sa odborná 
sekcia TEN EHSV a  zástupcovia 
oddelenia pre komunikáciu zúčast-
nili na významnej konferencii na 
tému „Inovácia pre digitálne začle-
nenie“, ktorá sa konala od 5. do 
7. októbra 2011 pod záštitou poľ-
ského predsedníctva Rady EÚ. 
Vzhľadom na to, že sa konferencia 
zameriavala osobitne na digitálne 
začlenenie, sekretariát sekcie oslo-
vil usporiadateľov a podarilo sa mu 
s nimi dohodnúť, že súčasne s konfe-
renciou bude prebiehať fórum „Click 
IT!“. Toto fórum poskytlo desiatim 

vystavovateľom možnosť predstaviť 
originálne, novátorské a rozvíjajúce 
sa aplikácie a služby v oblasti digi-
tálneho začlenenia, ktoré pomôžu 
skutočne zmenšiť „digitálnu prie-
pasť“ v Európe, a to najmä pre tých, 
ktorí sa stretávajú s geografi ckými, 
fyzickými, finančnými, vzdeláva-
cími, sociálnymi alebo kultúrnymi 
prekážkami, ktoré bránia ich úspeš-
nému „pripojeniu“.

Na fóre „Click IT!“ sa zúčastnila 
dvanásťčlenná delegácia EHSV, zlo-
žená najmä z členov stálej študijnej 
skupiny pre digitálnu agendu, pod 
vedením podpredsedníčky výboru, 

pani Darmanin, ktorá sa zapojila 
aj do diskusie v pléne. Pani Batut 
predstavila v rámci workshopu sta-
novisko EHSV o digitálnom začle-
není. Fórum „Click IT!“ sa konalo 
v Gdansku (Poľsko) a medzi hlav-
nými rečníkmi boli Neelie Kroes 
(podpredsedníčka Európskej komi-
sie, zodpovedná za informačnú spo-
ločnosť) a Barbara Kudrycka (minis-
terka pre vedu a  vyššie vzdeláva-
nie), či poprední európski odbor-
níci v tejto oblasti. (ac) ●
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EHSV info v 22 jazykoch : http://www.eesc.europa.eu/activities/press/eescinfo/index_fr.asp
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