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ÚVODNÍK
Študentské iniciatívy získali cenu EHSV 
pre občiansku spoločnosť za rok 2011

Milí čitatelia,
v  uplynulých mesiacoch mnohých Európanov 
zasiahli obavy a pesimizmus. Pretrvávajúca hos-
podárska kríza si vyberá veľkú daň v podobe soci-
álnych nákladov, pokiaľ ide o nezamestnanosť mla-
dých, sociálne vylúčenie a zhoršujúcu sa situáciu 
stále narastajúceho počtu malých a stredných pod-
nikov. Nemožno poprieť, že existujú dôvody obá-
vať sa o našu budúcnosť, o budúcnosť Európanov.

Skôr než to vzdáme, mali by sme sa obzrieť späť do histórie EÚ. Zistíme, že ide 
o príbeh kolektívneho úspechu, ktorý vždy ohrozovali rozličné druhy kríz. Celá gene-
rácia Európanov vyrastala s hodnotami, ktoré sformovali tento ambiciózny poli-
tický, sociálny a ekonomický projekt. Tieto zásady priniesli výrazné výsledky. Jed-
ným z nich je, že EÚ je najatraktívnejším jednotným trhom na svete a predstavuje 
najvyššiu úroveň politickej integrácie štátov. Za posledných 61 rokov ponúkli soli-
darita, integrácia a inovácie našej generácii nové a lepšie príležitosti. Preto sa našich 
hodnôt nemôžeme vzdať.

Vyznávať európske hodnoty znamená mať dlhodobú víziu a zároveň aj schop-
nosť rýchlo reagovať. Stratégia Európa 2020 ponúka ucelený program reforiem, ktoré 
majú zabezpečiť udržateľný rast a posilniť budúcu Európu. Je to spôsob, ako zlepšiť 
konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií a vytvoriť lepšie príležitosti pre mla-
dých Európanov, ktorí sa usilujú zvládnuť krízu. Naša každodenná práca vo výbore 
sa vždy zameriavala na túto dlhodobú perspektívu. Prijímame stanoviská a orga-
nizujeme verejné diskusie o všetkých otázkach, ktoré sa týkajú európskej občian-
skej spoločnosti. Týmto každodenným úsilím prispievame k budúcnosti Európy.

Súčasná situácia si však vyžaduje okamžité opatrenia na zabezpečenie nášho 
dlhodobého projektu, o čo sa výbor usiloval aj na poslednom plenárnom zasadnutí. 
Diskutovali sme na ňom o európskych dlhopisoch, fi nančnej regulácii a fi škálnej 
politike, pričom sme našu inštitúciu ponúkli ako platformu pre výmenu názorov 
občianskej spoločnosti.

Európski občania si v posledných šiestich desaťročiach zvolili veľmi rôznorodé 
vlády. Všetci títo politickí predstavitelia považujú európsku integráciu za hnaciu silu 
blahobytu v Európe. Najlepším príkladom je neustále zlepšovanie jednotného trhu, 
ku ktorému prispeli aj mnohé stanoviská a iniciatívy EHSV. Na stretnutí Európskej 
rady v decembri boli odsúhlasené viaceré dôležité opatrenia, ale európska občian-
ska spoločnosť, ktorú zastupujeme, nám každý deň dáva najavo, že potrebujeme viac 
Európy. Je to posolstvo, ktoré v EHSV počúvame už vyše 50 rokov a malo by poli-
tických predstaviteľov povzbudiť, aby podnikli potrebné kroky.

Anna Maria Darmanin
podpredsedníčka EHSV

31. januára 2012
EHSV, Brusel: konferencia 
„Európska únia na ceste 
k európskemu energetickému 
spoločenstvu“

7. – 8. februára 2012
EHSV, Brusel: konferencia 
„Požadovať udržateľnosť, 
prevziať zodpovednosť! 
Európska občianska 
spoločnosť na ceste ku 
konferencii Rio+20“

9. – 10. februára 2012
EHSV, Brusel: verejná diskusia 
„Revízia usmernení pre 
letectvo a letiská EÚ z roku 
1994 a 2005“
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6 Začínajúce podniky na 
vedľajšej koľaji

7 Summit Euromed 
v Istanbule 2011

8 6. schôdza Európskeho fóra 
pre integráciu

DÔLEŽITÉ DÁTUMY

Sieť Erasmus Student Network (ESN) 
získala za svoj program Social Erasmus 
cenu EHSV pre občiansku spoloč-
nosť za rok 2011. Od začiatku tohto 
programu v roku 2008 sa stovky štu-
dentov dobrovoľníkov vystriedali 
pri plnení rôznych úloh – vysádzali 
stromy, premenili sa na Santa Klausa 
alebo Mikuláša pre deti v  miest-
nych nemocniciach, darovali krv, 
a dokonca sa zapojili do boja proti 
lesným požiarom.

Program má pomôcť študentom 
zapojiť sa do diania v hostiteľských 
krajinách tým, že ich povzbudzuje, aby 
sa zúčastňovali na aktivitách prospeš-
ných pre miestne spoločenstvo. „Niek-
torí ľudia si myslia, že zahraniční štu-
denti prídu, vezmú si čo chcú a odídu. 
Tento projekt však miestnemu obyva-
teľstvu ukazuje užitočnosť programu 
Erasmus a pomáha dosiahnuť sku-
točnú integráciu,“ vysvetľuje pred-
sedníčka siete Tania Berman.

Druhú cenu získala organizácia 
European Alternatives za každoročný 
TranseuropaFestival, ktorý sa usku-
točnil v máji 2011 súčasne v 12 európ-
skych mestách a  ponúkol hudbu, 
filmy, výstavy, prednášky a  disku-
sie. TranseuropaFestival je festivalom 
kultúry a súčasne politickou udalos-
ťou. Počas dvoch týždňov sa po celej 
Európe uskutočňujú bezplatné akcie 
pre verejnosť, zamerané na politickú 
integráciu, solidaritu, sociálnu rozma-
nitosť, toleranciu a výmenu. „Vedieme 
kampaň za alternatívnu Európu, za 
demokratickú Európu, ktorú budujú 
jej občania, Európu, v  ktorej sú si 
všetci rovní,“ povedal Niccolò Mila-
nese, spolupredseda organizácie 
European Alternatives, ktorá pozo-
stáva z jednotlivcov a miestnych sku-
pín z približne 17 členských krajín EÚ 
i z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ.

Tretia cena bola udelená organizač-
nej platforme únií študentov európ-

skych škôl Th e Organising Bureau of 
European School Students Unions 
(OBESSU), ktorá združuje únie štu-
dentov stredných škôl z 21 európskych 
krajín a zasadzuje sa za podporu práv 
študentov. Okružná cesta autobusom 
„Light on the Rights“ (Posvieťme si 
na práva), za ktorú dostala OBESSU 
tretiu cenu, sa začala na jeseň 2010. 
Aktivisti platformy prešli autobusom 
po Európe 10 000 km a získali pre-
hľad o výzvach, ktorým čelia študenti 
od Balkánu až po Fínsko. Cesta bola 
súčasťou širšieho projektu na podporu 
Európskej deklarácie práv študentov 
a pridruženej kampane „Light on the 
Rights“. „Cenu chápeme ako impulz 
ďalej pokračovať v úsilí šíriť osvetu 
o Deklarácii práv študentov,“ pove-
dala generálna tajomníčka Viviana 
Galli.

Cena EHSV pre občiansku spoloč-
nosť je podľa predsedu Staff ana Nils-
sona symbolom výnimočnosti ini-
ciatív subjektov občianskej spoloč-
nosti v Európe, ktoré pripravili pro-
jekty s pozitívnym dosahom na život 
Európanov a podporili európsku iden-
titu a integráciu. Na rok 2011 vybral 
tému „Dialóg a angažovanosť za hod-
noty EÚ: integráciu, rozmanitosť, soli-
daritu a toleranciu“. (cw) ●

Bližšie informácie nájdete na 
stránke:

http://www.eesc.europa.eu/?i=-
portal.en.organised-civil-society-
prize-2011

Rok 2012 je Európskym rokom aktív-
neho starnutia a solidarity medzi gene-
ráciami. Pre nás všetkých je to príleži-
tosť zamyslieť sa nad skutočnosťou, že 
Európania dnes žijú dlhšie a sú zdravší 
ako kedykoľvek v minulosti, ale aj prí-
ležitosť pouvažovať o tom, aké mož-
nosti sa nám núkajú.

Pre politikov a  zainteresované 
strany to bude výzva, aby sa usilo-
vali zlepšiť možnosti na aktívne star-

nutie, a najmä na život bez závislosti 
od iných. Budú sa preto zameriavať na 
najrôznejšie oblasti, ako je zamestna-
nosť, zdravotná starostlivosť, sociálne 
služby, vzdelávanie dospelých, dobro-
voľníctvo, bývanie, informačné a tele-
komunikačné služby alebo doprava.

Európsky rok má za cieľ zvý-
šiť informovanosť o týchto otázkach 
a o najlepších spôsoboch, ako ich rie-
šiť. V prvom rade má však povzbudiť 

všetkých politických činiteľov a zain-
teresované strany, aby si stanovili ciele 
a prijali opatrenia na ich plnenie. Rok 
2012 by sa nemal stráviť len disku-
siami, ale mali by sa začať objavovať 
aj hmatateľné výsledky. (ail) ●

Víťazi ceny EHSV pre občiansku spoločnosť
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Viac Európy: jediné 
východisko z krízy

Druhý deň 476. plenárneho zasadnutia 
otvoril predseda EHSV Staff an Nilsson 
príhovorom na tému „Prekonať krízu 
– politický program v záujme udrža-
teľnej hospodárskej obnovy“. Vyhlá-
sil, že existuje len jeden spôsob, ako 
vyviesť Európu z fi nančnej, hospodár-
skej a sociálnej krízy a krízy štátneho 
dlhu, a tým je prehĺbenie európskej 
integrácie. Potrebujeme viac Európy, 
pokiaľ ide o fi škálnu politiku, spoločné 
znášanie rizika štátnych dlhov, obnovu 
dlhodobej solventnosti a tiež v súvis-
losti s rastom, konkurencieschopnos-
ťou a pracovnými miestami. Musí sa 
upevniť metóda Spoločenstva a posil-
niť vedúce postavenie Komisie. Pred-
seda kládol dôraz na to, aké dôležité je, 
aby sme si zachovali náš hospodársky 
a sociálny model, a uviedol, že Výbor 
je pevne rozhodnutý rozšíriť svoju sieť 
národných HSR, pretože ak má byť 
východisko z krízy zo sociálneho hľa-
diska prijateľné, bude potrebné zapojiť 
všetky zainteresované strany.

Biela kniha o doprave

EHSV a Európska komisia usporia-
dali 5. decembra 2011 v sídle Výboru 
spoločnú jednodňovú konferenciu 
s  názvom „Biela kniha o  doprave 
– názory európskej občianskej spoloč-
nosti“. Na podujatí sa zúčastnila celá 
plejáda užívateľov dopravy a zainte-
resovaných strán, ktorí si v diskusii 
vymenili názory na tento významný 
politický dokument. Ako zdôraznil 
predseda EHSV Staff an Nilsson: „Zišli 
sme sa tu dnes preto, že opatrenia, 
ktoré EÚ navrhuje vo svojom pláne, 
musia mať plnú podporu európskej 

občianskej spoločnosti. Hlavným cie-
ľom dnešného podujatia je kriticky 
prediskutovať návrhy Komisie.“

Európska komisia predstavila svoj 
Plán jednotného európskeho doprav-
ného priestoru v marci 2011. Jeho 
súčasťou je 40 osobitných iniciatív 
na ďalšie desaťročie, ktorých cieľom 
je vybudovať konkurencieschopný 
dopravný systém, ktorý pomôže zvý-
šiť mobilitu, odstrániť najväčšie pre-
kážky v hlavných oblastiach a pod-
poriť rast a zamestnanosť. Tento sys-

Zľava: Pierre-Jean Coulon, spravodajca EHSV, Siim Kallas, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za dopravu, Staff an Nilsson, predseda EHSV, Jacki Davis, moderátorka konferencie, 
Anna Midera, zástupkyňa riaditeľa z poľského ministerstva dopravy, a Antonio Costa, spravodajca VR

tém zároveň umožní výrazne znížiť 
závislosť Európy od dovozu ropy a do 
roku 2050 zredukovať emisie CO

2
 

z dopravy o 60 %.

Počas prípravy bielej knihy sa pri 
viacerých príležitostiach uskutoč-
nili konzultácie so zainteresovanými 
stranami a samotná biela kniha je od 
svojho uverejnenia podrobená prís-
nemu posudzovaniu. Konferencia 
však poskytla Európskemu hospodár-
skemu a sociálnemu výboru, Výboru 
regiónov a Európskemu parlamentu 

príležitosť predstaviť svoje názory 
a postoje širšiemu publiku. Pierre-
Jean Coulon, spravodajca stanoviska 
EHSV, zdôraznil, že „nájsť rovno-
váhu medzi stanovenými dlhodo-
bými cieľmi z hľadiska zníženia emi-
sií a snahou uspokojiť dopyt európ-
skej spoločnosti po doprave bude 
ťažký oriešok, ktorý si bude vyžado-
vať, aby Komisia aktívnejšie usmer-
ňovala úsilie v tejto oblasti“.

Traja európski občania boli tak-
tiež vyzvaní, aby sa aktívne zapojili do 

diskusií a povedali, čo ako pravidelní 
užívatelia dopravy, očakávajú. „Rov-
nako ako Európska komisia aj my si 
uvedomujeme, že niektoré návrhy 
z bielej knihy asi nenájdu dostatočnú 
politickú podporu a odozvu u verej-
nosti,“ zdôraznil predseda EHSV. 
„Počas nasledujúcich troch rokov 
bude výbor i naďalej podporovať pra-
videlnú diskusiu s občianskou spoloč-
nosťou o uplatňovaní opatrení z bie-
lej knihy,“ dodal na záver. (ac) ●

Predseda Francúzskej hospodár-
skej, sociálnej a environmentálnej rady 
J.-P. Delevoye vystúpil s realistickým 
a proeurópskym prejavom, v ktorom 
vyjadril presvedčenie, že „Európa nie 
je problém, ale riešenie“. Prehĺbenie 
integrácie pre neho znamená predo-
všetkým to, že členské štáty uznajú prí-
nos EÚ.

Obom rečníkom sa dostalo podpory 
od všetkých troch predsedov skupín. 
G. Dassis (skupina „Zamestnanci“) 
sa podelil o svoje obavy týkajúce sa 
sily fi nančných trhov, L. Jahier (sku-
pina „Iné záujmy“) požadoval štruk-
túrovaný systém európskych dlhopisov 
s cieľom vyhnúť sa ďalším fi nančným 
turbulenciám a H. Malosse (skupina 
„Zamestnávatelia“) poukázal na to, že 
je potrebné lepšie vzdelávanie a silnej-
šia podpora pre MSP. (asp/mvd) 
 ●

Jednotný európsky vzdušný priestor je príliš 
dôležitý na to, aby jeho realizácia zlyhala

Konferencia na vysokej úrovni, 
ktorá sa konala 28.  novembra vo 
Varšave s  cieľom posvietiť si na 
neisté uplatňovanie legislatívneho 
balíka Jednotný európsky vzdušný 
priestor II (SES II), sa niesla v duchu 
naliehavej potreby konať. Balík bol 
prijatý pred dvoma rokmi a mal za 
cieľ ukončiť nákladné a neefektívne 
rozdelenie európskeho vzdušného 
priestoru podľa národných hraníc, 
doteraz sa však nezačal uplatňovať.

„Vytvorenie jednotného európ-
skeho vzdušného priestoru je zatiaľ 
stále v nedohľadne. Hrozí, že v nasle-
dujúcich rokoch nebudeme schopní 
uspokojiť čoraz väčší dopyt po ces-
tovaní lietadlom,“ varoval Siim Kal-
las, člen Európskej komisie zodpo-
vedný za dopravu. K jeho názoru sa 
pridal aj Jacek Krawczyk, podpred-
seda EHSV a  spravodajca niekoľ-

kých stanovísk na túto tému: „Ak sa 
nám nepodarí zaviesť tento balík do 
praxe, bude to mať vážne negatívne 
dôsledky pre budúcnosť európskeho 
letectva, ktoré budú musieť znášať 
prevádzkovatelia aj cestujúci.“

Kľúčovým prvkom balíka je 
vytvorenie funkčných blokov 
vzdušného priestoru, v rámci kto-
rých sa poskytujú navigačné služby 
na základe prísnych požiadaviek 
z hľadiska výkonnosti a bez ohľadu 
na štátne hranice. Avšak z devia-
tich plánovaných blokov zatiaľ 
uzreli svetlo sveta len dva. Dán-
sko-Švédsko a Spojené kráľovstvo-
Írsko. Jacek Krawczyk povedal, že 
krajiny, ktoré sú v zavádzaní blo-
kov pozadu musia urýchlene začať 
konať, a že „Pacta sunt servanda. Ak 
sa raz na niečom dohodlo, treba to 
rešpektovať.“

Člen Komisie Kallas ďalej zdô-
raznil lehotu na zavedenie balíka do 
praxe a povedal, že len päť krajín EÚ 
dosiahlo stanovené ciele z hľadiska 
kapacity a nákladovej efektívnosti. 
„Nie som tu na to, aby som ukazo-
val prstom na niektoré krajiny, ale 
je jasné, že čas na premýšľanie vypr-
šal. Treba urýchlene začať konať,“ 
povedal.

V  súlade s  otvorenou politi-
kou krajiny nový poľský minister 
dopravy Sławomir Nowak, ktorý 
zastupoval poľské predsedníctvo, 
jednoznačne potvrdil, že „vonkajší 
rozmer jednotného vzdušného 
priestoru má pre Poľsko rozhodu-
júci význam“. V súvislosti s názvom 
konferencie „Zavedenie jednotného 
európskeho vzdušného priestoru do 
praxe a jeho rozšírenie za hranice 
Európskej únie“ povedal, že spo-
ločný letecký priestor sa nesmie 
končiť na hraniciach EÚ.

Na záver konferencie bolo pri-
jaté Varšavské vyhlásenie, v  kto-
rom bolo opätovne zdôraznené, že 
je nevyhnutné rýchlo zaviesť SES II, 
ktorý prinesie veľký úžitok všetkým 
zainteresovaným stranám. „Jed-
notný európsky vzdušný priestor je 
príliš dôležitý na to, aby jeho reali-
zácia zlyhala,“ povedal.

Táto úspešná konferencia pri-
lákala okolo 300 účastníkov a bola 
spoločným podujatím poľského 
predsedníctva Rady EÚ, Európskej 
komisie a Európskeho hospodár-
skeho a sociálneho výboru. (mb)
 ●

Zľava: Jacek Krawczyk, podpredseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, 
Sławomir Nowak, poľský minister dopravy, výstavby a námorného hospodárstva, a Siim 
Kallas, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za dopravu
Zdroj: Poľské ministerstvo dopravy, výstavby a námorného hospodárstva
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Príprava na Rio+20

Je udržateľné hospodárstvo 
nedosiahnuteľným cieľom?
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Milí čitatelia,
Nadchádzajúca konferencia Organizácie Spo-
jených národov o trvalo udržateľnom rozvoji 
v Riu sa bude zameriavať na ekologickejšie hos-
podárstvo a zníženie miery chudoby, ktoré vzá-
jomne súvisia. Tento summit má obnoviť závä-
zok politických lídrov splniť celosvetové ciele 
v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Okrem toho, že takéto iniciatívy si zaslúžia 
uznanie, konferencia je aj vhodným pripome-

nutím, že politici nemôžu sami a len politikou zvíťaziť nad chudobou a chorobami, 
alebo zaistiť čistú vodu a ovzdušie. Od prijatia rozvojových cieľov tisícročia uplynulo 
už skoro päť rokov a takmer miliarda ľudí ešte stále trpí hladom.

Tieto otázky presahujú hranice. Obnovený politický záväzok nemôže sám osebe 
postaviť školy, vyčistiť ovzdušie alebo zmeniť naše nadmerne konzumné návyky. 
Keby mal každý človek taký konzumný spôsob života ako obyvatelia bohatých krajín, 
potrebovali by sme deväť planét, ako je Zem, na to, aby absorbovali naše emisie CO

2
.

Vlády na všetkých úrovniach riadenia musia prevziať globálnu zodpovednosť. 
Na to, aby to fungovalo, je nevyhnutné, aby sa občianska spoločnosť podieľala na 
všetkých prechodných fázach, vrátane navrhovania stratégií a plánovania, zavádza-
nia zmien do praxe a dôsledného monitorovania. Občianska spoločnosť musí mať 
na konferencii Rio+20 možnosť vyjadriť svoj názor, pretože je to práve ona, kto bude 
vytvárať politiku a riadiť a zavádzať zmeny v návykoch v záujme udržateľnej a eko-
logickejšej budúcnosti. Občianska spoločnosť môže vydláždiť cestu tejto zmene.

EHSV bude v Riu nabádať svetových lídrov, aby investovali do udržateľných 
technológií a projektov a zároveň postupne odstránili všetky typy dotácií, ktoré vedú 
k poškodzovaniu životného prostredia. Spravodlivý prechod na ekologickejšie hos-
podárstvo si vyžaduje dialóg s občianskou spoločnosťou a sociálnymi partnermi 
o účinkoch tohto prechodu na trh práce a spoločnosť.

Musíme zabezpečiť dialóg medzi občianskou spoločnosťou a rozhodujúcimi čini-
teľmi. Občianska spoločnosť bude odporúčať a realizovať potrebné politické usmer-
nenia.
Sme pripravení. Sme súčasťou zmeny.

Staff an Nilsson
predseda EHSV

EHSV usporiada 7. a 8. februára 2012 
veľkú konferenciu o trvalo udržateľnom 
rozvoji, ktorá bude prípravou na júnový 
summit OSN Rio+20. Cieľom konfe-
rencie EHSV je vyjadriť postoje európ-
skej občianskej spoločnosti k summitu 
Rio+20 a prispieť k jeho úspechu. EHSV 
postúpi závery rokujúcim stranám na 
konferencii OSN a partnerským organi-
záciám občianskej spoločnosti vo svete.

Po úvodnom prehľade aktuálneho 
vývoja situácie v súvislosti so summitom 
Rio+20 sa konferencia EHSV sústredí 
na ekologické hospodárstvo ako spô-
sob, ktorý umožňuje podporiť udrža-
teľný rozvoj prostredníctvom rešpekto-
vania obmedzených zásob prírodných 
zdrojov. V rámci prvej všeobecnej dis-
kusie sa bude hovoriť o európskom prí-
spevku k udržateľnosti, kým druhá sa 
zameria na udržateľný rozvoj v kraji-
nách mimo EÚ.

Príležitosť podrobnejšie predisku-
tovať tieto otázky a sformulovať závery 

Otázka udržateľnosti sa netýka len život-
ného prostredia, ale zasahuje aj do mno-
hých ďalších oblastí. Udržateľnosť sa 
dotýka našich hospodárstiev, vlád a ľudí 
všetkých vrstiev. Preto by sa v záujme 
vyriešenia globálnych problémov mala 
udržateľnosť zohľadniť v širokom spek-
tre rôznych oblastí politiky.

Vzhľadom na našu vzájomnú závis-
losť v globalizovanom svete je prekvapu-
júce, že ešte stále chýbajú udržateľné rie-
šenia. Dlhodobé dôsledky krátkodobého 

konferencie ponúknu nasledujúce štyri 
semináre:

 ■ Potraviny, voda a  energia pre 
všetkých.

 ■ Udržateľná spotreba a výroba.

 ■ Spravodlivý prechod na ekologické 
hospodárstvo – sociálny rozmer.

 ■ Zapojenie občianskej spoločnosti 
do prechodu na ekologické hospo-
dárstvo.

V uplynulom roku EHSV koordino-
val prípravu na summit Rio+20 so zain-
teresovanými stranami v EÚ a inde vo 
svete. Zamýšľa tiež vydať spoločné vyhlá-
senie so svojimi partnermi v Brazílii, 
Číne, Indii, Rusku a Južnej Afrike, ktoré 
bude prezentované na konferencii OSN.

Po rozsiahlej konzultácii s európskou 
občianskou spoločnosťou, ktorú formou 
série verejných diskusií usporiadalo stre-

prínosu a zisku sa často ignorujú. Tým, 
že sa náš dopyt po zdrojoch a energii zvy-
šuje, celkové problémy, ktorým čelíme, sa 
stávajú čoraz zložitejšími. To je logické.

Hospodárstvo je motorom nášho 
dnešného sveta, ktorý riadia ľudia. 
Často zničujúci dosah nášho systému 
hospodárstva na životné prostredie má 
však pre miliardy ľudí priame dôsledky. 
Voda, jeden z primárnych zdrojov, je 
čoraz vzácnejšia v mnohých regiónoch, 
ktoré sú závislé od poľnohospodárstva 
a chovu hospodárskych zvierat. Fosílne 
palivá otravujú naše rieky a našu atmo-
sféru. Zmeny v rovnováhe v prírode zna-
menajú, že mnohé rastliny a zvieratá už 
nemôžu prežiť. Tieto faktory len zhor-
šujú všadeprítomnú chudobu a zlý zdra-
votný stav.

Musíme prerušiť spojitosť medzi hos-
podárskym rastom a poškodzovaním 
životného prostredia. To je základ eko-
logického hospodárstva. Ekologické hos-
podárstvo môže pomôcť odstrániť chu-
dobu a sociálnu nespravodlivosť a záro-

disko EHSV pre monitorovanie trvalo 
udržateľného rozvoja, prijal Výbor v sep-
tembri 2011 stanovisko, v ktorom vysvet-
lil, ako môže občianska spoločnosť pri-
spieť k summitu Rio+20. Uvedené sta-
novisko ovplyvnilo pozíciu Európskej 
únie v otázke trvalo udržateľného roz-
voja. Dokument bol následne postúpený 
sekretariátu konferencie OSN Rio+20.

EHSV sa nazdáva, že konferencia 
Rio+20 sa musí usilovať o celosvetový 
posun smerom k ekologickému a udr-
žateľnému hospodárstvu. Zároveň je 
potrebné zapojiť do konferencie pred-
sedov vlád. A  napokon, všetky vlády 
na všetkých úrovniach, ako aj občian-
ska spoločnosť musia prevziať globálnu 
zodpovednosť.

EÚ musí tiež podporovať zmenu 
v spotrebiteľských návykoch a zabezpe-
čiť, že prechod na ekologické hospodár-
stvo nepôjde na úkor ľudí žijúcich tesne 
nad hranicou chudoby alebo dokonca 
pod ňou. Odstránenie chudoby a spl-
nenie zdanlivo nesplniteľných milénio-
vých rozvojových cieľov musí preto stáť 
na popredných miestach programu sum-
mitu Rio+20.

Na konferencii EHSV sa má veno-
vať osobitná pozornosť environmentál-
nemu a sociálnemu pilieru udržateľného 
rozvoja. Podľa Výboru musí akýkoľvek 
prechod na ekologickejšie hospodárstvo 
nájsť vyváženú súčinnosť medzi život-
ným prostredím a sociálnym rozvojom. 
Ekologickejšie hospodárstvo by malo 
pomôcť posilniť trvalo udržateľný roz-
voj, zachovať prírodné zdroje a zmier-
niť klimatické zmeny. ●

veň zachovať prírodné zdroje pre budúce 
generácie. Aby sa tak stalo, musia sa pri 
prechode na takéto hospodárstvo rešpek-
tovať zásady spravodlivosti, spolupráce 
a spoločnej zodpovednosti. Stojí to však 
veľa úsilia a politickej vôle – dvoch komo-
dít, ktorých je príliš často nedostatok.

EHSV však má plán, ktorý by mohol 
pomôcť konečne premeniť tento svetový 
„motor nenásytne požierajúci palivo“ na 
vyrovnanejšie, spravodlivejšie a udržateľ-
nejšie hospodárstvo. Navrhujeme man-
dát OSN na „ekologické hospodárstvo“ 
založený na šiestich pilieroch: ukazova-
tele, predpisy, vzdelávanie, fi škálna poli-
tika, výskum a ciele ekologického hos-
podárstva.

Veríme, že sa nám to môže podariť. 
Veríme, že dokážeme prinavrátiť rovno-
váhu v prospech prírody a ľudí.

Hans-Joachim Wilms
predseda strediska EHSV na monitoro-
vanie trvalo udržateľného rozvoja

EHSV spustil novú interaktívnu internetovú plat-
formu. Chce do nej zapojiť subjekty, ktoré zastupuje. 
Platforma je preto určená, avšak nie výlučne, orga-
nizáciám občianskej spoločnosti, ktoré by chceli pri-
spieť k príprave postoja európskej občianskej spoloč-
nosti ku konferencii Rio+20. 

Tešíme sa na výmenu názorov so zástupcami rôz-
nych organizácií, odborníkmi a občanmi, ktorí sa živo 
zaujímajú o trvalo udržateľný rozvoj a od ktorých sa 
môžeme veľa naučiť.

Pripravte sa s nami na Rio+20 a zapojte sa do disku-
sií v rámci platformy: 

http://www.eesc.europa.eu/rio20-platform

Hans-Joachim Wilms, predseda strediska 
EHSV pre monitorovanie trvalo 
udržateľného rozvoja
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Akcia Nepál

Boj Nepálu o zaistenie potravinovej bez-
pečnosti je ohrozený rozsiahlym dovozom 
hybridného osiva, ktoré nie je vhodné pre 
miestne klimatické podmienky a pôdu. 
Hybridné plodiny neprodukujú semená 
pre ďalšie plodiny a vyžadujú si drahé che-
mické ochranné látky.

Pán Bed Prasad Khatiwada z organi-
zácie ActionAid Nepál uviedol, že poľno-
hospodári sú každý rok nútení nakupovať 
nové osivo od spoločností, ktoré ho produ-
kujú. Vláda Nepálu dovážané osivo a che-
mické ochranné látky dotuje v snahe kom-
penzovať tieto náklady.

„Dlhodobé účinky a dôraz na mono-
kultúrne poľnohospodárstvo sú však kon-
traproduktívne,“ doplnil pán Khatiwada. 
V Nepále je veľmi rôznorodé podnebie, od 
subtropického, cez mierne až po arktické. 
Tá istá plodina nemôže rásť vo všetkých 
týchto podmienkach.

V roku 2009 nevyrástli plodiny hyb-
ridnej kukurice, čo priviedlo na mizinu 
niekoľko tisíc osôb. V roku 2010 sa stalo 
to isté s hybridnou ryžou. Vláda Nepálu 
kompenzovala straty poľnohospodárov 
tým, že im poskytla chemické ochranné 
látky pre budúcoročnú úrodu.

V septembri 2011 podpísala spoločnosť 
Monsanto dohodu s organizáciou USAID 
v Nepále. „Chceli spolupracovať s nepál-
skym ministerstvom poľnohospodárstva,“ 
povedal pán Khatiwada pre EHSV info. 
„Miestni poľnohospodári však protestovali 
a vláda musela od svojho zámeru upustiť.“

„Naša organizácia [ActionAid] nie 
je proti spoločnosti Monsanto, ale proti 
dovozu hybridného osiva, ktoré nevyho-
vuje miestnym klimatickým podmien-
kam a nie je udržateľné z hľadiska záso-
bovania a nákladov.“ Ďalej dodal, že poľ-
nohospodársky sektor v Nepále zamest-
náva približne 75 % obyvateľov a predsta-
vuje takmer 34 % HDP krajiny.

V roku 2008 vytvoril pán Khatiwada 
prostredníctvom ActionAid Nepál banku 
osív obsahujúcu 60 druhov rôznych obil-
nín a strukovín. Dodal, že osivá sú domá-
ceho pôvodu a zaručujú vysoké výnosy 
plodín, čo prispieva k väčšej potravino-
vej bezpečnosti. Túto banku osív využíva 
približne 400 nepálskych poľnohospodá-
rov. V roku 2012 by sa mal tento projekt 
rozšíriť.

Mnohé z  výziev, ktorým čelí pro-
jekt organizácie ActionAid, sú podobné 
výzvam, s ktorými sa stretávajú miestne 
spoločenstvá na celom svete. EHSV sa 
domnieva, že zabezpečenie prístupu 
k zdrojom, potravinám a energii musí 
patriť k prioritným bodom celosvetového 
programu trvalo udržateľného rozvoja.

Akýkoľvek prechod k udržateľnému 
rozvoju sa musí zaoberať sociálnym roz-
merom v súlade so stanoviskom EHSV na 
tému „Rio+20: Na ceste k ekologickému 
hospodárstvu a lepšiemu riadeniu.“ Potra-
vinová bezpečnosť a trvalo udržateľné poľ-
nohospodárstvo sú jednou zo siedmich 
priorít, o ktorých sa bude diskutovať na 
samite.

Politická poradkyňa organizácie Acti-
onAid Dánsko, pani Kirsten Hjørnholm 
Sørensen, sa však obáva, že samit OSN 
nezohľadní obavy rozvojových krajín, ako 
sú napríklad obavy spoločenstiev malých 
poľnohospodárskych podnikov v Nepále.

Ako uviedla pre EHSV info, „existuje 
riziko, že samit Rio+20 sa zameria na pre-
chod na ekologické hospodárstvo preto, 
lebo by mohlo nahradiť jedno mocenské 
postavenie, ktoré využívajú bohaté kra-
jiny, iným mocenským postavením,“ pri-
čom dodala, že akýkoľvek prechod sa musí 
spájať so snahou podeliť sa o technológie, 
znížiť zadlženosť, zabezpečiť demokratickú 
účasť a zavádzať opatrenia na zmiernenie 
dôsledkov zmeny klímy. ●

RIO+20, najvyšší čas na zmenu

Generálny tajomník OSN zodpo-
vedný za konferenciu RIO+20, Sha 
Zukang, má nezávideniahodnú 
úlohu dosiahnuť, aby sa trvalo udr-
žateľný rozvoj stal fungujúcou globál-
nou politikou. Dvadsať rokov po tom, 
čo sa v Riu de Janeiro konal Summit 
Zeme, sa vysokí úradníci a zástupco-
via občianskej spoločnosti a inštitú-
cií z celého sveta opäť zídu v Brazílii.

Cieľom summitu je dohodnúť sa 
na sérii všeobecne záväzných zásad, 
ktoré zabezpečia všetkým ľuďom, ako 
aj prírode na našej planéte, lepšiu 
budúcnosť. Ubehlo 20 rokov a stále 
neexistuje taká defi nícia trvalo udr-

žateľného rozvoja, ktorá by bola vše-
obecne akceptovaná. V hre je však 
veľa. Podľa predsedu EHSV Staff ana 
Nilssona je Rio+20 „rozhodujúcim 
míľnikom na ceste k novému hospo-
dárskeho poriadku“.

Pri prípravách summitu sa obja-
vili odlišné názory na to, ako najlep-
šie pristupovať k otázke trvalo udr-
žateľného rozvoja. V  máji 2010 sa 
uskutočnila prvá prípravná schôdza, 
v marci 2011 druhá. Tretia a záve-
rečná schôdza sa bude konať kon-
com  mája  2012. Tieto stretnutia 
umožňujú zistiť, čo možno očaká-
vať v Riu.

„Počas príprav sme zatiaľ prebrali 
pokrok a nedostatky pri plnení dote-
rajších záväzkov a pomenovali nové 
a budúce výzvy,“ povedal pán Zukang. 
„Hoci názory a predstavy do budúc-
nosti sa rôznia, zainteresované strany 
sa čoraz viac zhodujú na chápaní dvoch 
hlavných tém a spôsoboch, ako k nim 
pristupovať,“ dodal.

Konferencia sa bude zameria-
vať na to, ako vybudovať ekologic-
kejšie hospodárstvo v kontexte boja 
proti chudobe a úsilia o dosiahnutie 
trvalo udržateľného rozvoja. Ďalším 
cieľom bude vytvoriť pre trvalo udr-
žateľný rozvoj inštitucionálny rámec. 
EHSV sa však domnieva, že úspech 
závisí od priameho príspevku občian-
skej spoločnosti. OSN preto aktívne 
nabáda občiansku spoločnosť, aby sa 
do tohto celosvetového dialógu zapo-
jila prostredníctvom internetu a soci-
álnych sietí.

EHSV vyzýva politických lídrov, 
aby zabezpečili, aby prechod na eko-
logický hospodársky systém bol zalo-
žený na kvalitatívnom hospodárskom 
raste, ktorý pomôže odstrániť chudobu 
a sociálnu nespravodlivosť. Sociálny 
rozmer je totiž nevyhnutnou súčasťou 
trvalo udržateľného rozvoja a spravod-
livejšej spoločnosti na celom svete. ●
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Ekologické hospodárstvo si vyžaduje 
podporu ekologicky zmýšľajúcej spoločnosti

Ako povedal pán Hans-Joachim 
Wilms, člen EHSV, bez aktívneho 
zapojenia občianskej spoločnosti 
nebude konferencia Rio+20 schopná 
nasmerovať potrebné úsilie na dosiah-
nutie ekologického hospodárstva.

V  rámci európskych príprav 
na konferenciu Rio+20 predložili 
v  novembri EÚ a  jej členské štáty 
sekretariátu konferencie spoločné 
stanovisko (pozri príslušný článok). 
V  súlade s  postojom Únie, podľa 
ktorého je dôležité väčšie zapojenie 
občianskej spoločnosti, bolo záme-
rom EHSV podstatnou mierou pri-
spieť k tomuto dokumentu.

„Pre nás v EHSV je veľmi dôle-
žité, aby bola občianska spoločnosť 
od začiatku zapojená“, povedal pán 
Wilms (skupina „Zamestnanci“, 
Nemecko), spravodajca stanoviska 
EHSV. „Nechceli sme iba vytvoriť 
rozsiahlu správu, (…) chceli sme nájsť 
odpovede a predovšetkým zabezpe-
čiť účasť celej občianskej spoločnosti,“ 
dodal pán Wilms, ktorý je tiež pred-
sedom Strediska pre monitorovanie 
trvalo udržateľného rozvoja.

Vo svojom stanovisku o príspev-
koch európskej občianskej spoloč-
nosti ku konferencii Rio+20 EHSV 
privítal skutočnosť, že EÚ začína 

hovoriť o „sociálnom rozmere trvalo 
udržateľného rozvoja“. Podľa názoru 
Výboru však Európska komisia vo 
svojom oznámení o  konferencii 
Rio+20 sociálny rozmer dostatočne 
nezdôraznila.

„Úspešný prechod na udržateľné 
hospodárstvo závisí od toho, či ho 
občianska spoločnosť bude akcepto-
vať a podporovať,“ uviedol pán Wilms 
a podotkol, že si to vyžaduje zapojenie 
mimovládnych organizácií a podni-
kov pred konferenciou, počas nej a po 
jej skončení, a to nielen na medziná-
rodnej, ale aj na regionálnej, národ-
nej a miestnej úrovni. Je to preto, že 
občianska spoločnosť – najmä spot-
rebitelia a  podniky –  budú musieť 
vo veľkej miere investovať do inová-
cií, zmeniť svoje správanie a možno 
dokonca priniesť istú obeť.

V stanovisku pána Wilmsa výbor 
nielen požaduje plnú účasť občian-
skej spoločnosti na procese Rio+20, 
ale tiež vyzýva EÚ, aby si upratala pred 
vlastným prahom, a posilnila tak svoju 
pozíciu pri rokovaniach a slúžila ako 
vzor pre ostatné regióny.

Pán Wilms zdôraznil, že snaha 
o  ekologizáciu hospodárstva má 
potenciál pomôcť odstrániť chudobu, 
v dôsledku ktorej vyše miliarda ľudí 
trpí hladom a núdzou, a vytvoriť mili-
óny nových a udržateľných pracov-
ných miest.

„EHSV je presvedčený, že prechod 
na ekologické hospodárstvo musí byť 
súčasťou celkovej stratégie trvalo udr-
žateľného rozvoja. Je potrebné zaviesť 
aktívne politické opatrenia, aby sa 
zabezpečil spravodlivý prechod na 
ekologické hospodárstvo,“ vyhlásil 
pán Wilms. Patria medzi ne opatre-
nia, ktorých cieľom je nastoliť rovno-
váhu medzi vytvorenými ekologickými 

pracovnými miestami a zaniknutými 
pracovnými miestami, ako aj uplat-
ňovať zásady „dôstojnej práce“ podľa 
Medzinárodnej organizácie práce 
(MOP) a udržiavať prebiehajúci dialóg 
medzi vládami a sociálnymi aktérmi. 
Ak máme dosiahnuť tieto ciele, bude 
potrebné vyčleniť značné finančné 
prostriedky na sociálny rozmer ekolo-
gického hospodárstva. ●

EESC TIMELINE

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

RIO +20 DECNOVOCTSEP 20
11AUGJULJUN•

EESC PRESIDENT STATEMENT
ON EUROPEAN COMMISSION

COMMUNICATION ON RIO +20
ADOPTION OF EESC 

OPINION ON RIO +20

21 217

RIO +20:
EESC HEARING ON GREEN ECONOMY

7-8 1-2

EESC-BRAZIL / ROUNDTABLE
ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT

EESC-CHINA / ROUNDTABLE
ON SUSTAINABLE HOUSING

RESOURCE EFFICIENCY ALLIANCE
CONFERENCE ON RIO +20
CO-ORGANISED BY EESC

EHSV info — Január 2012/1 Mimoriadne vydanie



5

Revolučný prechod na hospodárstvo s nízkymi emisiami CO
2

Vybudovať prosperujúce hospodár-
stvo s nízkymi emisiami CO

2
 nie je 

nemožné, sú však na to potrebné 
správne politické rozhodnutia, tech-
nológie a politické záväzky. Predo-
všetkým ale musíme radikálne zme-
niť postoj, tvrdí člen EHSV Richard 
Adams (skupina III).

Keďže svetová populácia prekračuje 
7 miliárd, jedna vec sa javí ako istá, ľud-
stvo míňa priveľa zdrojov a naša pla-
néta sa musí vyrovnať s prílišným zne-
čisťovaním.

„Základné zásady zdôrazňujúce 
udržateľnú ekonomiku si musíme vziať 
k  srdcu,“ zdôraznil Richard Adams, 
ktorý v Spojenom kráľovstve pôsobí aj 
ako konzultant pre obchod zohľadňujúci 
sociálny, environmentálny a etický roz-
mer. Tieto zásady zahŕňajú okrem iného 
snahu dosiahnuť udržateľnú rovnováhu 
medzi globálnou ekonomikou a ekosys-
témom a nevyhnutnosť usilovať sa uspo-
kojiť skôr potreby ľudí ako ich želania.

Keďže každá skutočná zmena sa 
začína doma, EÚ vykonala značný 

pokrok v znižovaní svojich negatív-
nych účinkov na podnebie. V uply-
nulých dvoch desaťročiach znížila 
emisie o  16  %, pričom jej ekono-
mika vzrástla o 40 %, čo dokazuje, že 
je možné dosiahnuť hospodársky rast 
spojený s nízkymi emisiami je v praxi 
možný.

EÚ chce tiež splniť ciele znížiť do 
roku 2020 emisie o 20 % v porovnaní 
s úrovňou z roku 1990 a rozšíriť podiel 
obnoviteľných zdrojov energie v ener-
getickom mixe na 20 %. Európa je však 

Kryštalizácia európskej vynaliezavosti

JUL AUG SEP OCTJUNMAYAPRMARFEBJAN26EESC HEARING «GDP ON
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20
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EESC 
SIDE EVENTS IN RIO

Člen EHSV Lutz Ribbe zastáva názor, 
že stratégia EÚ na účinnejšie využíva-
nie zdrojov je sľubná, no treba ju dopl-
niť o konkrétne ciele.

Stratégia EÚ Európa 2020 pri-
niesla sedem hlavných iniciatív, ktoré 
sú zamerané na podporu inteligent-

ného, ekologického a  inkluzívneho 
rastu v nadchádzajúcom desaťročí. 
Patrí sem aj hlavná iniciatíva „Európa 
efektívne využívajúca zdroje“, ktorej 
cieľom je inteligentnejším a účinnej-
ším spôsobom využívať obmedzené 
zdroje, a to od potravín a vody až po 
suroviny.

Podľa tejto iniciatívy by sa účinné 
využívanie zdrojov malo stať hlavnou 
zásadou politík EÚ v širokej a rozma-
nitej škále oblastí, vrátane energetiky, 
dopravy, zmeny klímy, priemyslu, 
komodít, poľnohospodárstva, rybného 
hospodárstva, biodiverzity a regionál-
neho rozvoja. Komisia načrtla celý rad 

osobitných čiastkových stratégií vrá-
tane plánu v oblasti hospodárstva s níz-
kymi emisiami CO

2
 (pozri príslušný 

článok), vďaka ktorým môžu rôzne 
zainteresované strany plne využiť svoj 
potenciál v oblasti účinného využíva-
nia zdrojov.

„EHSV víta hlavnú iniciatívu, 
nazdáva sa však, že jej chýba konkrét-
nosť,“ konštatoval Lutz Ribbe (sku-
pina III, Nemecko), ktorý bol spravo-
dajcom stanoviska EHSV k tejto ini-
ciatíve. „Nevyhnutnou podmienkou 
úspechu politiky trvalo udržateľného 
rozvoja je to, aby sa čo najkonkrétnej-
šie vysvetlilo, aké zmeny sú potrebné 
a ako sa majú uskutočniť.“

Pokiaľ ide o 20 ohlásených jednot-
livých iniciatív, EHSV požiadal Komi-
siu, aby vysvetlila, čo sa presne rozumie 
pod „efektívnosťou využívania zdro-
jov“, čo je možné dosiahnuť už pomo-
cou technologických zlepšení, v kto-
rých odvetviach presne musí dôjsť 
k  ohláseným „zásadným zmenám“ 
a  ako konkrétne majú výrobcovia 
a spotrebitelia zmeniť svoje správanie.

Okrem toho sa EHSV zamýšľa nad 
tým, prečo je iniciatíva „Európa efek-

v súčasnosti len na polceste k cieľu zlep-
šiť svoju energetickú účinnosť o 20 %.

Európska komisia v rámci vízie po 
roku 2020 predstavila svoj „Plán pre-
chodu na konkurencieschopné nízko-
uhlíkové hospodárstvo v roku 2050“, 
ktorého cieľom je znížiť európske emi-
sie o 80 – 95 % do polovice storočia. 
Dosiahnutie tohto cieľa si vyžaduje 
značné investície okrem iného do obno-
viteľných zdrojov energie, energeticky 
hospodárnych budov, hybridných vozi-
diel a elektromobilov, inteligentných 

rozvodových sietí a do výroby elektric-
kej energie s nízkymi emisiami CO

2
.

V  stanovisku o  tomto pláne, 
ktoré vypracoval pán Adams, EHSV 
„vyzýva všetky európske inštitúcie, 
aby ho v plnej miere vzali do úvahy 
ako usmernenie“. Výbor sa domnieva, 
že na to, aby sme splnili ciele pre rok 
2050, je potrebné stanoviť ambicióz-
nejšie priebežné ciele, ako napríklad 
znížiť emisie do roku 2020 o 25 % a do 
roku 2030 o 40 %.

Odporúča tiež, aby Komisia pred-
ložila „nový komplexný súbor opat-
rení na stimuláciu rozsiahlych investí-
cií“, ktoré sú potrebné, a okrem toho 
vyzýva, aby bola občianska spoločnosť 
„v plnej miere zapojená do tohto úsi-
lia prostredníctvom štruktúrovaného 
a stáleho dialógu o jednotlivých stra-
tegických plánoch“.

„Je to dôležité, pretože prechod na 
hospodárstvo s nízkymi emisiami CO

2 

si bude vyžadovať radikálnu zmenu 
v  postoji verejnosti smerom k  jed-
noduchšiemu, menej konzumnému 
životnému štýlu, čo dodá politikom 
odvahu prijať potrebné rozhodnutia,“ 
zdôraznil pán Adams. „Ekonomická 
udržateľnosť si vyžaduje, aby ľudia uro-
bili revolučnú zmenu vo svojich očaká-
vaniach a hodnotách.“

„Naše globálne inštitúcie sú naďalej 
len v začiatkoch, neschopné niesť bre-
meno budúcnosti,“ uzavrel. „Dúfam, 
že EÚ sa bude naďalej usilovať nájsť 
cestu vpred.“ ●

tívne využívajúca zdroje“ súčasťou 
stratégie Európa 2020. „Európa efek-
tívne využívajúca zdroje“ je kľúčovou 
súčasťou stratégie udržateľného roz-
voja, ktorú však táto iniciatíva nemôže 
nahradiť,“ vysvetlil pán Ribbe, ktorý 
je riaditeľom oddelenia pre politiku 
ochrany prírody nadácie Európske prí-
rodné dedičstvo (EuroNatur).

V snahe zdôrazniť, že je skutočne 
naliehavé začať konať, pán Ribbe 
poznamenal, že „negatívne dôsledky 
„neudržateľného“ hospodárenia plnou 
silou postihnú až budúce generácie, 
ktoré ich budú musieť niesť“.

„Je nevyhnutné, aby sa medzi 
našimi súčasníkmi vytvorilo kolektívne 
povedomie zodpovednosti voči budú-
cim generáciám,“ povedal. „Nesmieme 
sa zameriavať iba na HDP a už dávno 
malo dôjsť k zásadnej verejnej diskusii 
o „pojme rastu.“

„Už od začiatku musíme jedno-
značne zapojiť do tohto procesu v čo 
najväčšej miere občiansku spoloč-
nosť a podniky,“ uviedol na záver pán 
Ribbe. ●

EHSV info — Január 2012/1 Mimoriadne vydanie
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Začínajúce podniky na vedľajšej koľaji

Ekologické investície by teoreticky 
mali pomôcť vytvárať nové pracovné 
príležitosti a pracovné miesta v mno-
hých odvetviach. Avšak podľa pred-
sedu Európskej konfederácie mladých 
podnikateľov Dimitrisa Tsigosa európ-
ska hospodárska dynamika a rizikový 
kapitál sú naďalej úplne neprimerané 
týmto cieľom.

„Hlavný problém vzniká, keď kapi-
tál a výskum a vývoj majú vytvárať 
nové produkty a služby, ktoré si vyža-
dujú rizikový kapitál,“ povedal pán 
Tsigos, a dodal, že európsky jednotný 
trh sa musí prejaviť v reálnej ekono-
mike, čo sa doposiaľ nestalo. „Rizi-
kové fi nancovanie začínajúcich pod-
nikov v Európe je v porovnaní s USA 
hrozné,“ pokračoval.

Krátkodobé tendencie Európy 
v súvislosti s investíciami, zamestnanos-
ťou a nezamestnanosťou, ako aj s HDP 
na obyvateľa a produktivitou práce sú 
stále neradostné. Takmer jedna tretina 
európskeho obyvateľstva vo veku 25 až 
64 rokov stále nemá formálnu kvalifi -
káciu.

Vzhľadom na takéto podmienky je 
naozaj ťažké vytvárať podniky a nájsť pre 
ne príležitosti. Napriek pochmúrnym 
vyhliadkam pán Tsigos verí, že súčasná 
fi nančná kríza by v skutočnosti mohla 
pomôcť Európe podporiť inovácie na 
reálnom trhu medzi podnikavými MSP.

Napriek tomu majú mladí európ-
ski podnikatelia problémy dostať nové 
a ekologickejšie podniky na nepokojné 

trhy. Banky stále nepožičiavajú peniaze. 
Neexistuje záruka, že na neoverené 
výrobky nájdete nákupcov, najmä ak 
ste mladý, tvrdí Codrin Paveliuc-Olariu, 
predseda združenia Young Professionals 
in Local Development (YPLD). Cieľom 
združenia je posilňovať miestne spolo-
čenstvá, aby sa rýchlejšie a lepšie roz-
víjali.

„Mladí podnikatelia sú považovaní 
za „druhotriednych“ občanov sveta. 
Hoci sú vysoko kvalifi kovaní, rozho-
dovacie orgány nezaujímajú ich názory 
a ani ich neberú do úvahy,“ povedal pán 
Paveliuc-Olariu.

Podľa jeho názoru výsledkom je, že 
mladí podnikatelia sa sústredia viac na 
podnikanie zamerané na služby. Ako 
vysvetlil pán Paveliuc-Olariu, výzvy, 
ktorým čelia, a aj prekážky, ktoré brá-
nia podpore pracovnej mobility, sú pre 
nich príliš náročné na to, aby zakladali 
inovatívne podniky.

EHSV zastáva názor, že vytvára-
nie podmienok na rozkvet podnikov 
v období prechodu na ekologickejšie 
hospodárstvo je pre udržateľný rozvoj 
prvoradé. Výbor žiada, aby tvorcovia 
politiky na všetkých úrovniach riade-
nia podporovali tento prechod.

To si však vyžaduje politické opatre-
nia, fi nančné nástroje a štátne výdavky 
a investície, ako aj zapojenie podnika-
vých jednotlivcov, ako sú Dimitris Tsi-
gos a Codrin Paveliuc-Olariu. ●

Ekologickejšie hospodárstvo, lepšie 
pracovné miesta

Eurokomisár pre životné prostredie 
Janez Potočnik sa o pláne vyjadril ako 
o programe pre lepšie životné prostre-
die, udržateľnejší životný štýl a budúci 
rast. EHSV však vyslovil aj isté výhrady 
k tomuto plánu, pričom ho označil za 
„príliš nejasný“. V stanovisku EHSV 
o Európe efektívne využívajúcej zdroje 
sa uvádza, že účinnosť zdrojov by mala 
tvoriť samostatnú politiku, nie byť 
začlenená do stratégie Európa 2020.

Perspektíva vytvorenia nových 
pracovných miest, nových podnikov 
a vyššieho rastu bez toho, aby sa ničilo 
životné prostredie, je však atraktívna 
tak pre európske odbory, ako aj pre 
politických činiteľov. Ciele týkajúce 

Zahryznime sa do 
potravinovej udržateľnosti

Vzhľadom na rast svetovej populácie 
a stenčujúce sa zásoby potravín môžu 
európski spotrebitelia a podniky zohrá-
vať rozhodujúcu úlohu pri zabezpe-
čovaní udržateľnosti potravinového 
dodávateľského reťazca, to je názor 
Johna Dalliho, člena Európskej komi-
sie zodpovedného za zdravie a spotre-
biteľskú politiku.

Celosvetová potravinová kríza, 
ktorá vypukla v uplynulých rokoch, 
a neprijateľný fakt, že viac ako miliarda 
ľudí na svete hladuje, sú dôvodom 
toho, že problematika potravinovej 
bezpečnosti bude patriť medzi hlavné 
body programu konferencie Rio+20.

„Hospodárska kríza, narastajúca 
globalizácia, klimatické zmeny, zvy-
šujúce sa ceny komodít a  ich nedo-
statok, ako aj sociálne a demografi cké 
zmeny majú značný vplyv na potravi-
nový dodávateľský reťazec na každej 
úrovni,“ komentoval pán Dalli.

Skutočnosť, že už musíme nakŕ-
miť 7 miliárd hladných úst a že poľ-
nohospodárske prebytky už roky kle-
sajú, neznamená, že Európania musia 
jesť menej, aby ostatní mohli jesť viac. 
Jedným z najdôležitejších príspevkov 
Európanov môže byť menšie plytvanie 
potravinami.

„Otázka plytvania potravinami 
a  balenia potravín sú dva dôležité 
aspekty v širšom kontexte účinného 
využívania zdrojov, finančnej krízy, 
celosvetovej potravinovej bezpečnosti 
a boja proti hladu,“ povedal pán Dalli.

Podľa nedávnej štúdie EÚ by sa 
odhadovaných 89 miliónov ton potra-
vinového odpadu, ktorý sa ročne 
v Európe vyprodukuje, mohlo o 60 % 
znížiť, keby spotrebitelia lepšie pláno-
vali svoje nákupy, predajcovia efektív-
nejšie spravovali svoje zásoby a mohli 

sa využiť zvyšky jedla z reštaurácií. Zní-
ženie takéhoto neprijateľného plytva-
nia potravinami si podľa pána Dalliho 
vyžaduje rozšíriť súčasné rozdrobené 
osvetové kampane. Na to sú potrebné 
informačné nástroje, logistické zlep-
šenia a programy na prerozdeľovanie 
potravín, ako napríklad potravinové 
banky.

„Zminimalizovať plytvanie potravi-
nami je náročná úloha, ktorá si vyža-
duje maximálnu angažovanosť a spolu-
prácu všetkých aktérov v celom potra-
vinovom reťazci a verejných orgánov 
s cieľom znížiť environmentálny, hos-
podársky a etický dosah,“ zdôraznil 
člen Komisie.

Zo širšieho hľadiska sa EHSV zasa-
dzuje za podporu myšlienky celosve-
tovej potravinovej bezpečnosti, na čo 
poukazujú jeho viaceré iniciatívy vrá-
tane jeho nedávnej konferencie na 
tému „Potraviny pre všetkých – na 
ceste k celosvetovej dohode“.

Vo svojich záveroch Staff an Nils-
son, predseda EHSV, poukázal na 
roky zanedbávania a  nedostatočné 
investície do odvetvia poľnohospo-
dárstva v rozvojovom svete, čo je jed-
ným z najdôležitejších dôvodov veľ-
kého tlaku na celosvetové zásobova-
nie potravinami. Uviedol, že náprava 
tejto situácie si vyžaduje väčšie investí-
cie do poľnohospodárstva, poľnohos-
podárskeho výskumu a inovácií, ako 
aj účinný trh a opatrenia zamerané na 
ochranu životného prostredia.

„Musíme uznať, že bezpečnosť záso-
bovania potravinami je celosvetová 
záležitosť a že je potrebné, aby sa do 
tohto úsilia zapojili všetky zaintereso-
vané strany a aby najmä poľnohospo-
dári, spotrebitelia, súkromný sektor, 
pracovníci a MVO viac prispeli svo-
jím dielom,“ zdôraznil pán Nilsson. ●Prechodom na ekologickejšie hospo-

dárstvo sa majú vytvoriť dôstojné pra-
covné podmienky a vysokokvalitné 
pracovné miesta, no vzhľadom na celo-
svetovú recesiu nie je nič isté.

Európske odborové zväzy privítali 
v roku 2010 vyhlásenia z Cancúnu, kto-
rých cieľom je zabezpečiť „spravodlivý 
prechod“ na hospodárstvo s nízkymi 
emisiami CO

2
. No Európska konfede-

rácia odborových zväzov (ETUC) skri-
tizovala plán Európskej komisie pre 
odvetvie energetiky do roku 2050 za 
to, že v ňom nie je ani zmienka o tom, 
ako budú počas prechodu zachované 
a rozvinuté pracovné miesta a zamest-
nanosť.

„Koherentná politika EÚ v oblasti 
energetiky je základným predpokla-
dom premeny na udržateľnú spoloč-
nosť s nízkymi emisiami CO

2
, ktorá by 

bola udržateľná zo sociálneho aj envi-
ronmentálneho hľadiska, pomocou 
demokraticky kontrolovaných regu-
lačných orgánov, ktoré garantujú pri-
jateľné ceny pre všetkých a bezpečnosť 
dodávok, ako aj prostredníctvom soci-
álneho dialógu,“ uviedla pre EHSV Info 
Emanuela Bonacina, tlačová hovor-
kyňa ETUC.

Plán pre odvetvie energetiky do 
roku 2050 je súčasťou hlavnej inicia-
tívy stratégie Európa 2020 zamera-
nej na efektívne využívanie zdrojov. 

sa klimatických zmien a zníženia emi-
sií CO

2
 ale nemožno obísť alebo odig-

norovať, uviedla konfederácia ETUC, 
a pri tom varovala, že hospodárska 
kríza oslabuje politickú vôľu a podko-
páva ekologické politické opatrenia. 
Odborári upozorňujú, že sú potrebné 
primerané investície, ktoré by pomohli 
zaistiť prechod.

Správa, ktorú v tomto roku zverej-
nila Medzinárodná organizácia práce, 
potvrdila, že ekologické investície sku-
točne vedú z krátkodobého a stredno-
dobého hľadiska k vyššej zamestna-

nosti. Podľa tejto správy je dokázané, že 
takéto investície vytvárajú krátkodobé 
príležitosti. A ako sa v nej ďalej uvádza, 
tieto príležitosti vedú potom k vyššej 
miere dlhodobej zamestnanosti.

„Ekologickejšie hospodárstvo bude 
založené na kapacite výskumu a ino-
vácie v oblasti ekologických technoló-
gií, ktoré by mali – pomocou verejných 
politík, regulácie a sociálneho dialógu 
– vytvárať kvalitné pracovné miesta 
a viesť k sociálnemu pokroku“, dodala 
na záver Judith Kirton-Darling, tajom-
níčka konfederácie ETUC. ●
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Summit Euromed v Istanbule 2011: 
Príležitosť bilancovať a pozerať sa 
do budúcnosti realisticky a pozitívne

10. stretnutie občianskej 
spoločnosti EÚ – Čína za 
okrúhlym stolom: Čas 
pokročiť v našom partnerstve

Už po desiaty raz sa zišli zástupco-
via občianskej spoločnosti z  Číny 
a EÚ, aby si vymenili názory a osved-
čené postupy v oblastiach spoločného 
záujmu. Stretnutie, ktoré Európsky 
hospodársky a sociálny výbor usporia-
dal 1. a 2. decembra 2011 v Mníchove, 
sa venovalo dvom hlavným témam: 
udržateľnému rozvoju miest a  star-
nutiu populácie a sociálnemu zabez-
pečeniu.

V  súvislosti so sociálnou ochra-
nou Staff an Nilsson, predseda EHSV 
a vedúci delegácie EÚ, vyjadril spo-
kojnosť s tým, že „v rámci summitu 
G20 vydali obchodné organizácie kra-
jín G20 (B20) a odborové organizá-
cie krajín G20 (L20) po prvý raz spo-
ločné vyhlásenie o zamestnanosti, soci-
álnej ochrane, základných princípoch 
a pracovných právach a multilaterálnej 
koherentnosti.“

Pani Barbara Stamm, predsedníčka 
bavorského parlamentu, v súvislosti 
s demografi ckými otázkami povzbu-
dila prítomných, aby nízku pôrodnosť 
a narastajúcu dĺžku života nepovažo-
vali za príťaž, ale za príležitosť posil-
niť solidaritu medzi generáciami. Pani 
Ursula Männle, predsedníčka Výboru 
pre európske záležitosti bavorského 
parlamentu, vyjadrila názor, že tieto 
dve otázky sa musia riešiť na národ-
nej úrovni v súlade so zásadou subsi-
diarity.

Pokiaľ ide o otázku udržateľných 
miest, predseda EHSV pripomenul 
prítomným, že na najbližšom summite 
EÚ – Čína sa rozbehne partnerstvo pre 
udržateľnú urbanizáciu. Pán Nilsson 
tiež zdôraznil, že občianska spoloč-
nosť bude musieť presadiť svoje názory 
v otázkach, o ktorých sa diskutovalo pri 
tomto okrúhlom stole. (mvd) ●

Kľúčový rok pre európsko-stre-
domorský región sa zavŕšil 16. 
–  18.  novembra podujatím, ktoré 
malo pre organizácie občianskej 
spoločnosti rozhodujúci význam. 
Tohtoročný summit HSR a podob-
ných inštitúcií krajín Euromedu 
bol prvým významným stretnutím 
všetkých sektorov občianskej spo-
ločnosti v  tomto regióne, odkedy 
sa začali nepokoje v arabských kra-
jinách. Delegácia EHSV na čele 
s predsedom Staff anom Nilssonom 
odcestovala do Istanbulu, aby sa 
ujala úlohy usporiadateľa summitu 
spoločne s partnermi Výboru, t. j. 
s Úniou obchodných komôr a komo-
ditných búrz Turecka a  tureckou 
delegáciou v zmiešanom poradnom 
výbore EÚ – Turecko. Podrobné dis-

profesijnými organizáciami, ktoré 
naďalej zohrávajú významnú úlohu 
v hospodárskom a politickom rozvoji 
týchto krajín.

Ako sa dalo predpokladať, v roku, 
ktorý bol podľa väčšiny komentáto-
rov pre tento región historický, pocit 
očakávania bol priam hmatateľný. 
Summit totiž otvoril dve kľúčové 
témy: „Politická reakcia na novú situ-
áciu v regióne“, v rámci ktorej sa dis-
kusia sústredila na hlavné rysy budú-
cej politiky, a  „Súčasná a  budúca 
úloha občianskej spoločnosti v novej 
Únii pre Stredozemie“, téma, ktorá 
je v centre pozornosti EHSV a ktorá 
v očiach tamojších politikov nadobu-
dla rozhodujúci význam.

Dôležitosť diskusií podčiarkla 
aj skutočnosť, že sa na nich zúčast-
nili rečníci na najvyššej úrovni, 
ako napr. eurokomisár Štefan Füle 
a  turecký minister rozvoja Cevdet 
Yilmaz. Spolu s účastníkmi načrtli 
priority regiónu do budúcna, medzi 
ktoré patrí upevnenie demokracie 
a základných ľudských a sociálnych 
práv, regionálna hospodárska integ-
rácia a sociálny rozvoj. Je teda zrejmé, 
že tento región čaká veľa výziev, záro-
veň tu však prevláda optimistický 
pocit, že občianska spoločnosť môže 
v nasledujúcom roku zohrávať roz-
hodujúcu úlohu. (gh) ●

Práva obetí v EÚ

Poskytuje sa obetiam trestných činov, ktoré sa stanú v zahra-
ničí, dostatočná ochrana? EHSV chce zabezpečiť, že obete 
trestných činov budú mať minimálne nediskriminačné práva 
v rámci celej EÚ, a to bez ohľadu na štátnu príslušnosť či kra-
jinu pobytu. Stanovisko EHSV o právach obetí, ktoré vypraco-
vala pani Kathleen Walker Shaw (skupina „Zamestnanci“, Spo-
jené kráľovstvo), nadväzuje na návrhy Európskej komisie, kto-
rých cieľom je posilniť existujúce vnútroštátne opatrenia. Tento 
legislatívny balík EÚ prispeje k tomu, aby sa potreby obetí trest-
ných činov stali ústredným prvkom justičných systémov, spolu 
so snahou zadržať a potrestať vinníkov.

EHSV je takisto zástancom toho, aby sa zvýšila úloha obete 
a posilnili sa práva a uznanie rodiny alebo zástupcu obete. 
EHSV sa domnieva, že Komisia by mala navrhnúť, aby mali 
všetky obete trestných činov prístup k špecifi ckým opatreniam 
na podporu, a nie určovať konkrétne „zraniteľné obete“, čo 
môže viesť k vytvoreniu akejsi hierarchie obetí. (ail) ●

Tachografy už preukázali svoju užitočnosť, 
môžu sa však ďalej vylepšovať

EHSV sa domnieva, že aj keď meranie času jazdy tachografmi 
už prešlo dlhým vývojom, vďaka ktorému sa podarilo dosiahnuť 
veľký pokrok z hľadiska zvýšenia bezpečnosti na cestách, zlepše-
nia pracovných podmienok a zabezpečenia rovnakých podmie-
nok pre dopravné spoločnosti v celej Európe, je možné ich ďalej 
vylepšovať. V stanovisku, ktoré vypracoval Jan Simons (sku-
pina „Zamestnávatelia“, Holandsko), Výbor uvádza, že na účely 
kontroly by sa mala lepšie využiť diaľková komunikácia z tacho-
grafu, ktorá umožní vyhnúť sa problémom spojeným s cest-
nými kontrolami.

EHSV takisto vyzval, aby sa zrealizoval rozsiahlejší výskum 
v súvislosti s komunikáciou cez európsky satelit, ktorá by mohla 
viesť k lacnejšiemu, jednoduchšiemu a spoľahlivejšiemu zazna-
menávaniu údajov.

Výbor okrem toho navrhol inštalovať snímače hmotnosti, 
ktoré sú schopné zistiť preťaženie. Takisto navrhol, aby zázna-
mové zariadenie zaznamenávalo aj miesto, kde sa každý deň 
začína a končí jazda. Toto by umožnilo členským štátom moni-
torovať kabotáž dovtedy, kým nebude v plnej miere liberalizo-
vaná. (mb) ●

Revidovaná obchodná politika: užitočný nástroj 
na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020

V stanovisku REX/331 (spravodajkyňa: Evelyne Pichenot, Fran-
cúzsko, skupina III), ktoré bolo vypracované na základe žiadosti 
Európskej komisie, sa uvádza, že návrh revidovanej obchodnej 
politiky ponúka užitočný náhľad na obchodné priority v súlade 
so stratégiou Európa 2020. Predovšetkým sa ním má zabezpe-
čiť, aby obchod ako vonkajší aspekt stratégie Európa 2020 pri-
spieval k udržateľnému rastu a udržateľnosti sociálneho trho-
vého hospodárstva.

V stanovisku sa tiež požaduje, aby sa venovala väčšia pozor-
nosť rozvojovej spolupráci, celosvetovej solidarite a diskusii 

o miléniových rozvojových cieľoch, pričom treba brať do úvahy 
vedúcu úlohu EÚ v rámci celosvetového ekologického hos-
podárstva.

Na príklade nedávnej dohody o voľnom obchode s Južnou 
Kóreou EHSV poukazuje na rastúcu úlohu občianskej spoloč-
nosti pri implementácii a monitorovaní týchto obchodných 
dohôd, predovšetkým v súvislosti s otázkami trvalo udržateľ-
ného rozvoja. V tomto zmysle sa v stanovisku navrhuje, že by 
výbor mohol uľahčovať spoluprácu s občianskou spoločnosťou 
v každej partnerskej krajine, aby tak zvýšil dôveru na všetkých 
stranách. (mvd) ●

Hodnotenie prvého európskeho semestra: 
národné vlády sa musia viac angažovať

V stanovisku EUR/002 (spravodajca: Michael Smyth, Spojené 
kráľovstvo, skupina III) sa hodnotí prvý európsky semester, t. j. 
nová metóda riadenia zameraná na zlepšenie koordinácie hos-
podárskej politiky medzi EÚ a jej členskými štátmi. V centre 
pozornosti stojí skutočnosť, že záväzky, ktoré si členské štáty 
stanovili vo svojich národných programoch reforiem, nepo-
stačujú na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020, ako uká-
zal ročný prieskum rastu 2012. Predseda Riadiaceho výboru 
pre stratégiu Európa 2020 Joost van Iersel zhrnul na plenár-
nom zasadnutí obsah stanoviska a poukázal na to, že úspech 
stratégie závisí najmä od členských štátov, ktoré musia reali-
zovať svoje vyhlásenia a zámery v praxi. Keďže väčšinu refo-
riem treba vykonať na vnútroštátnej úrovni, je veľmi dôležité, 
aby organizovaná občianska spoločnosť sledovala, čo národné 
vlády robia. V jednomyseľne schválenom stanovisku EHSV sa 
tiež zdôrazňuje významná úloha vzdelávania, ktoré sa považuje 
za jedinú cestu k inovácii, technologickému pokroku a podni-
kavosti. (mvd) ●

PLENÁRNE ZASADNUTIE V SKRATKE

kusie, ktoré na summite prebehli, 
pomôžu okrem iného formovať 
politiku EÚ voči občianskej spo-
ločnosti v regióne Euromedu počas 
roka 2012.

Na summite sa rovnako ako 
v minulých rokoch stretli zástup-
covia hospodárskych a sociálnych 
rád, organizácií zamestnávateľov 
a odborov, ako aj iných hospodár-
skych a sociálnych záujmových sku-
pín v regióne, hoci bolo medzi nimi 
i veľa nových tvárí. Prvýkrát sa na 
summite zúčastnilo aj niekoľko 
predstaviteľov mimovládnych orga-
nizácií. Cieľom ich účasti bolo posil-
niť väzby medzi novým, pulzujúcim 
sektorom mimovládnych organizá-
cií, ktorý v regióne vzniká, a socio-

Zľava: Dimitris Dimitriadis, predseda monitorovacieho výboru EHSV pre Euromed, Staff an Nilsson, 
predseda EHSV, Cevdet Yilmaz, turecký minister rozvoja, Rifat Hisarciklioğlu, 
predseda Únie obchodných komôr a komoditných búrz Turecka (TOBB)

476. plenárne zasadnutie EHSV

10. stretnutie občianskej spoločnosti EÚ – Čína za okrúhlym stolom, 1. – 2. decembra 2011
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Ďalšie číslo vyjde vo februári 2012

6. schôdza Európskeho fóra 
pre integráciu

Viac ako 90 zástupcov európskych 
a národných organizácií, ktoré sa 
venujú integrácií migrantov, sa 
9. – 10. novembra už šiestykrát zišlo 
v priestoroch výboru na Európskom 
fóre pre integráciu, ktoré spoločne 
dvakrát do roka organizujú Komi-
sia a EHSV. Zúčastnili sa na ňom aj 
zástupcovia príslušných národných 
ministerstiev a 21 členov stálej štu-
dijnej skupiny EHSV pre prisťaho-
valectvo a integráciu.

Zvláštnosťou fóra je, že členo-
via Komisie a iní prominentní hos-
tia neodchádzajú po svojom prí-
hovore, ale diskutujú s účastníkmi 
(často samotnými migrantmi) 
a počúvajú ich názory a problémy. 

Účastníci si cenia fórum aj preto, že 
im ponúka možnosti nadviazať kon-
takty a vymieňať si nápady na európ-
skej úrovni. Je miestom, kde sa môžu 
stretnúť Afganec zo Slovenska, Fili-
pínec z Grécka a Senegalčan z Írska 
a diskutovať o svojich problémoch.

Vzhľadom na tému stretnutia 
– Úloha krajín pôvodu v integračnom 
procese – sa účastníci zamerali na 
integráciu z  externého hľadiska. 
V diskusiách za okrúhlym stolom sa 
analyzovali príležitosti a problémy 
integračných opatrení pred vyces-
tovaním, vrátane prípravných kur-
zov a informovanosti potenciálnych 
migrantov, a účastníci sa zamýšľali 
nad tým, ako môžu diaspóry fungo-

vať ako spájacie články pre rozvíja-
júce sa hospodárstva, a diskutovali 
o výhodách a nevýhodách kyvadlo-
vej migrácie. Tieto otázky sú súčas-
ťou nového európskeho programu 
integrácie (prijatého v  júli 2011), 
ktorý prinesie nový vývoj v  tejto 
oblasti politiky. Stanovisko EHSV 
k tomuto programu vypracuje sku-
pina pre prisťahovalectvo a integrá-
ciu a bude prijaté začiatkom jari.

Fórum sa opäť stretne v  máji 
2012 a bude sa venovať hospodár-
skym aspektom integrácie migran-
tov. (bw) ●

STRUČNE

Laure Batut dostala francúzsky Rad Čestnej légie

Laure Batut (Francúzsko), ktorá je členkou EHSV od februára 2004, sa 14. novem-
bra 2011 stala nositeľkou Radu Čestnej légie. Toto vyznamenanie, ktoré je odme-
nou za „mimoriadne zásluhy“ v službách francúzskeho národa, jej v Paríži odo-
vzdal Michel Charasse, bývalý minister a senátor a člen francúzskej Ústavnej 
rady. Pani Batut je predstaviteľkou francúzskeho odborového zväzu CGT-FO 
(Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière) a v EHSV pôsobí ako kves-
torka a členka skupiny II (SOC/TEN). (mvd) ●

Henri Malosse o hospodárskej inovácii

Každoročné podujatie „Dni hospodárstva“ (Journées de l’Economie), ktoré sa 
uskutočnilo 9. – 11. novembra 2011 v Lyone, prilákalo viac ako 2 000 osobností 
politického života a hospodárskej a podnikateľskej obce. Boli medzi nimi aj Lau-
rence Parisot, predsedníčka hnutia francúzskych podnikov MEDEF a François 
Baroin, francúzsky minister hospodárstva, fi nancií a priemyslu. Henri Malosse, 
predseda skupiny „Zamestnávatelia“ v EHSV, vystúpil s príhovorom o vzťahoch 
medzi malými a veľkými fi rmami. Zdôraznil, že „musíme prejsť od dodávateľ-
sko-odberateľských vzťahov k vzťahom založeným na dôvere a partnerstve, hlavne 
v súvislosti so zoskupeniami, ktoré môžu podporiť inováciu, výskum a vývoj. 
Musíme vybudovať európsky model „ekosystému“, ktorý nám umožní byť kon-
kurencieschopnými a udržať veľkú väčšinu pracovných miest v Európe.“ (mm)
 ●

Už čoskoro v EHSV
EHSV a expertná skupina združenia Notre Europe spájajú vedúcich predstaviteľov 
a občiansku spoločnosť v záujme podpory spoločnej energetickej politiky

V stanovisku z vlastnej iniciatívy na tému „Zapojiť občiansku spoločnosť do vytvorenia budúceho európskeho energetic-
kého spoločenstva“, ktoré vypracoval Pierre-Jean Coulon (skupina II – Francúzsko) a ktoré EHSV preskúma na svojom ple-
nárnom zasadnutí v januári 2012, sa navrhuje konkrétna vízia, ako by mala vyzerať integrovanejšia a solidárnejšia európ-
ska energetická politika.

Prvým krokom v rámci tejto novej dynamiky je konferencia s názvom „Európska únia na ceste k európskemu energetic-
kému spoločenstvu“, ktorú zorganizuje EHSV a skupina expertov Notre Europe s podporou pána Jacquesa Delorsa 31. janu-
ára 2012. Na konferencii sa bude diskutovať o hlavných výzvach energetickej politiky EÚ, ako je dobudovanie vnútorného 
trhu EÚ, zaistenie zásobovania energiou a prechod na energetické systémy bez emisií CO

2
 do roku 2050.

Za prítomnosti pána Delorsa, iniciátora projektu európskeho energetického spoločenstva, vysokých politických pred-
staviteľov a zástupcov občianskej spoločnosti sa bude diskutovať o operačných etapách, ktorých cieľom je dosiahnuť sku-
točnú energetickú integráciu na úrovni EÚ. Cieľom je lepšie skoordinovať kroky členských štátov, Európskej únie a pre-
vádzkovateľov a zohľadniť veľké očakávania európskych občanov v oblasti energetiky, najmä pokiaľ ide o zvýšenú ochranu 
pri prerušení dodávok, kontrolu cien, cenovú dostupnosť a väčšiu solidaritu. (ac) ●

Členka Európskej komisie Cecilia Malmström, moderátor prof. Fargues, spravodajcovia A. Xuseyn, T. Baghajati, J. Bains

Laure Batut, členka EHSV

Henri Malosse, EESC member
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