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ÚVODNÍK
Viac Európy aj v oblasti energetikyMilí čitatelia,

koncom roka 2011 naše hlavy štátov a predse-
dovia vlád oživili solidaritu a dôveru v euro, keď 
sa na decembrovom zasadnutí Európskej rady 
dohodli – okrem Spojeného kráľovstva – na 
rokovaniach o zmene zmluvy s cieľom posil-
niť hospodárske riadenie EÚ. Európa síce ešte 
nie je z najhoršieho vonku, ale naša hospodár-
ska a menová únia by konečne mala byť posta-

vená na pevnejšie nohy. Tento pokrok sa zrodil z poznania – a s ním spoje-
ného zmyslu pre zodpovednosť – našich vedúcich politických predstaviteľov, 
že jediný spôsob, ako sa vymaniť z krízy, je postupovať spoločne.

Politickí lídri Európy našli impulz potrebný na napredovanie smerom 
k posilneniu právomocí EÚ v hospodárskych a rozpočtových záležitostiach. 
Paleta politických oblastí, ktorým by takáto koordinácia prospela, je však oveľa 
širšia. V tejto súvislosti by som chcel odkázať na slová, ktoré Jean-Claude Tri-
chet 28. decembra povedal v rozhovore pre denník Les Echos: „Dnes je rov-
nako veľa dôvodov bojovať za stále „integrovanejšiu úniu“ v Európe ako v roku 
1945, a tieto dôvody sa týkajú výlučne budúcnosti“. Všetko na to poukazuje: 
nová geopolitická mapa sveta, naše globálne hospodárske prostredie, otázky 
zdaňovania, ochrana našej planéty a potreba rastu, inovácií a konkurencie-
schopnosti, ktoré súčasne zachovávajú sociálne práva a zabezpečujú dôstojný 
život pre všetkých.

Táto nová Európa sa môže sformovať a získať legitimitu potrebnú na dlho-
dobé fungovanie jedine s podporou svojich občanov. Preto sa EHSV snaží 
v celej Európe podnietiť ešte väčšiu verejnú diskusiu. Konferencia o Európ-
skom energetickom spoločenstve, ktorá sa konala 31. januára, ukázala náš dvo-
jaký cieľ, ktorým je doviesť Európsku úniu k nájdeniu spoločnej odpovede na 
súčasné problémy, akými sú napr. dodávky energie, a súčasne zapojiť do dis-
kusie občiansku spoločnosť s cieľom vdýchnuť integračnému procesu nový 
život a dodať mu demokratickú legitímnosť.

Európa môže a musí zostať jednotná, ak chce na medzinárodných roko-
vaniach o klimatických zmenách uplatniť svoj vplyv. Konferencia s názvom 
„Požadovať udržateľnosť, prevziať zodpovednosť!“, ktorá sa konala 7. a 8. febru-
ára, poskytla dôležitý priestor na výmenu nápadov a názorov. Jej výsledky sa 
zahrnú do podkladov na marcové zasadnutie Európskej rady, na ktorom sa 
má defi novať postoj EÚ pre konferenciu Spojených národov Rio+20 o trvalo 
udržateľnom rozvoji.

V týchto a v mnohých ďalších oblastiach môže EÚ jednotným postupom 
iba získať. Ako často hovorím: pamätajme na to, že Európa nie je problé-
mom, ale riešením.
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DÔLEŽITÉ DÁTUMY

„Energetika predstavuje oblasť, 
v  ktorej Európa svojich občanov 
sklamala,“ uviedla Anna Maria Dar-
manin, podpredsedníčka Európ-
skeho hospodárskeho a sociálneho 
výboru, v úvode konferencie, ktorá 
sa konala 31. januára pod názvom 
„Európska únia na ceste k Európ-
skemu energetickému spoločen-
stvu“. Podľa najnovšieho prieskumu 
sa väčšina Európanov vyjadrila, že by 
sa cítila bezpečnejšie, keby v EÚ exis-
tovala väčšia koordinácia v oblasti 
energetiky (60 %) a solidarita medzi 
štátmi v prípade prerušenia dodá-
vok (79 %).

Napriek týmto jasným očakáva-
niam je Európa žalostne pomalá, 
pokiaľ ide o dokončovanie vnútor-
ného trhu pre elektrickú energiu 
a plyn. „Energetická politika jed-
notlivých štátov ukázala svoje limity, 
no doteraz nejestvuje žiadna spo-
ločná európska energetická politika 
na prekonanie týchto obmedzení,“ 
uviedol vo svojom písomnom sta-
novisku pri príležitosti konferencie 
Jacques Delors. Práve bývalý pred-
seda Komisie prišiel ako prvý s myš-
lienkou vytvoriť Európske energe-
tické spoločenstvo, aby sa tak urých-
lilo zavedenie skutočného európ-
skeho trhu s energiou. Člen Európ-
skej komisie zodpovedný za oblasť 
energetiky Günther Oettinger uvie-
dol: „Musíme prekonať segmentá-
ciu trhu a dokončiť vnútorný trh do 
roku 2014. HDP EÚ by sa tým do 
roku 2020 zvýšilo o ďalších 0,8 %.“

Vzhľadom na súčasnú neradostnú 
situáciu ide o  obrovskú úlohu. 
Ako zdôraznil Pierre-Jean Cou-

lon, spravodajca aktuálneho stano-
viska EHSV o Európskom energe-
tickom spoločenstve, v súčasnosti 
predstavuje tranzit elektriny medzi 
krajinami len 10 %, spotrebitelia si 
nemôžu vybrať prevádzkovateľa so 
sídlom v  zahraničí, narastá ener-
getická chudoba, plánovanie siete 
zostáva vo veľkej miere vnútro-
štátnou záležitosťou a EÚ nerokuje 
s dodávateľskými krajinami ako jed-
notný celok.

Stanovisko EHSV vyzýva na 
vytvorenie Európskeho energetic-
kého spoločenstva. Jedným z jeho 
kľúčových prvkov je ustanovenie 
regionálnych energetických blokov, 
v rámci ktorých by krajiny a pre-
vádzkovatelia koordinovali svoje 
kľúčové rozhodnutia týkajúce sa 
energetického mixu a rozvoja siete. 
Pán Coulon argumentoval tým, že 
„to prinesie značné úspory z rozsahu 
a priemyselný rozvoj nových zdro-
jov energie“ a „zároveň to povedie 
k postupnej integrácii doteraz odde-
lených trhov a zosúladeniu cien“.

Martin Schulz, predseda EP, zase 
zdôraznil, že tento projekt by uľah-
čil cestu k hospodárstvu s nízkymi 
emisiami CO
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 tým, že by pomohol 

vytvoriť nové pracovné miesta a rast.

Veľa účastníkov konferen-
cie obhajovalo spoločný prístup 
k výrobe, prenosu a spotrebe ener-
gie a vyjadrilo sa, že dôsledky pre 
konečných užívateľov z členských 
štátov, ktoré pôjdu svojou cestou, 
by mohli byť veľmi vážne, predo-
všetkým pokiaľ ide o prudké zvýše-
nie cien a výkyvy pri výrobe a spot-

rebe energie. Niektorí boli veľmi 
dôrazne proti predčasnému vyra-
deniu jadrovej energie v prospech 
menej čistých zdrojov energie, pre-
tože by to mohlo ohroziť ciele EÚ 
v oblasti energetiky a zmeny klímy.

Potreba koordinovaného postupu 
v záujme optimalizácie environmen-
tálnej, ale aj sociálnej a priemyselnej 
transformácie budúcej energetickej 
zmeny sa v skutočnosti ukázala pri 
mnohých príležitostiach. Energe-
tická politika by mala byť v abso-
lútnom súlade s politikou v oblasti 
zmeny klímy a mala by sa zameriavať 
na konečných užívateľov energie. Na 
konferencii bola uznaná skutočnosť, 
že by sa malo urobiť viac v záujme 
dosiahnutia inkluzívnosti energe-
tickej politiky, pokiaľ ide o cenovú 
dostupnosť energie a  zapojenie 
občianskej spoločnosti do zásadných 
rozhodnutí v oblasti energetiky.

Po konferencii podpíšu Staffan 
Nilsson a Jaques Delors spoločné 
vyhlásenie, v ktorom vyzvú, aby 
sa podnikli urýchlené a konkrétne 
kroky na integráciu energetickej 
politiky EÚ. 

Na tejto úspešnej konferencii, 
ktorú usporiadal EHSV spoločne 
s organizáciou Notre Europe, sku-
pinou odborníkov z celej Európy, 
ktorá vznikla na podnet Jacqu-
esa Delorsa, sa zúčastnilo viac ako 
200 účastníkov. (mb) ●

Zľava: Martin Schulz, predseda Európskeho parlamentu, Anna Maria Darmanin, podpredsedníčka EHSV a Günter Oettinger, 
člen Európskej komisie zodpovedný za energetiku
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Januárové plenárne zasadnutie bolo 
prvým zasadnutím dánskeho pred-
sedníctva. Nicolai Wammen, minis-
ter zodpovedný za európske zále-
žitosti, na ňom predstavil priority 
svojej vlády pre nasledujúcich šesť 
mesiacov.

Hoci prekonanie hospodárskej 
a  sociálnej krízy je všeobecným 
leitmotívom dánskeho programu, 
treba zvládnuť aj jej politické 
dôsledky, spresnil minister. Preto 
sa dánske predsedníctvo bude usi-
lovať o  zachovanie jednotnej EÚ, 
ktorá musí vystupovať ako „rodina 
s 27 členmi“ a nie ako „klub s 10 alebo 
17 členmi“.

Dánskymi prioritami je zodpo-
vedná, dynamická, ekologická a bez-
pečná Európa.

Zodpovedná Európa je taká 
Európa, ktorá má pod kontrolou 
tak domáce financie, ako i  finan-
cie EÚ. Predpokladalo by to zave-
denie a dodržiavanie nového riade-
nia hospodárstva, ktoré zaručuje väč-
šiu koordináciu vnútroštátnych roz-
počtových a hospodárskych politík 

a dozor nad nimi. V súvislosti s roz-
počtom na obdobie rokov 2014 – 
2020, na ktorom sa má dohodnúť do 
konca roka 2012, chce Dánsko spojiť 
„fi nančnú zodpovednosť“ s „vytvá-
raním rastu“.

Pod dynamickou Európou pred-
sedníctvo rozumie modernizáciu 
vnútorného trhu, ktorý po 20 rokoch 
svojej existencie musí prilákať viac 
kapitálu, spružniť pravidlá vzťahu-
júce sa na verejné obstarávanie, spot-
rebiteľom zaručiť väčšiu bezpečnosť 
a podnikom vo väčšej miere sprístup-
niť patentový systém.

Tiež sa musí urýchliť prechod 
na udržateľné hospodárstvo, pre-
tože inak hrozí odlev poznatkov 
a pracovných miest do iných krajín, 
domnieva sa minister. Ekologickej-
šia Európa znamená nielen politiku 
v oblasti rastu, ale tiež v oblasti ener-
getiky, poľnohospodárstva alebo ryb-
ného hospodárstva, ktoré sú centrál-
nymi témami dánskeho programu.

Napokon prioritou je posil-
niť spoluprácu v  rámci schengen-
ského priestoru a smerovať k európ-

skemu azylovému systému v čase, 
keď v dôsledku arabskej jari je nutné 
zabezpečiť primerané podmienky pre 
prijatie utečencov a spracovanie ich 
žiadostí. V otázke rozšírenia budú 
prípady Turecka, Islandu alebo Srb-
ska a Čiernej Hory preskúmané podľa 
zásluh každej krajiny.

Inštitucionálna štruktúra, ktorá 
je v  platnosti od Lisabonu, oča-
káva od rotujúceho predsedníctva, 
že bude zohrávať úlohu „čestného 
sprostredkovateľa“, čo má dánska 
vláda v úmysle rešpektovať.

Predseda Staff an Nilsson uvítal, 
že toto predsedníctvo je „novou dáv-
kou vitamínov“ pre činnosť výboru. 
Pán Wammen sa vyjadril, že dánske 
predsedníctvo považuje výbor za viac 
ako vplyvného partnera – považuje 
ho za kľúčového partnera – zatiaľ čo 
predsedovia troch skupín sa spolie-
hajú na to, že dánske predsedníctvo 
postaví Európu znova na nohy. Dán-
sko a EHSV počítajú s pevným part-
nerstvom a budú úzko spolupracovať 
na tom, aby EÚ nabrala nový smer. ●

Zľava: predseda EHSV Staff an Nilsson a Nicolai Wammen, dánsky minister pre európske záležitosti

Občianska spoločnosť bude dánskemu predsedníctvu 
Rady EÚ partnerom

Hospodárska kríza má vážne 
dôsledky na trh práce. Tisícky pod-
nikov ukončujú činnosť, nezamest-
nanosť ostáva na vysokej úrovni, 
mzdy klesajú, v  systémoch sociál-
neho zabezpečenia dochádza k roz-
počtovým škrtom, narastá chudoba 
a sociálne vylúčenie.

Predpokladom úspešného pre-
konania krízy je vzdelaná mladá 
generácia, ktorá je schopná zvo-
liť si svoju cestu. Členské štáty by 
preto mali venovať osobitnú pozor-
nosť verejným investíciám do vzde-
lávania a odbornej prípravy, ktoré sú 
a naďalej musia byť základným ľud-
ským právom a verejným statkom. 
Investície do vzdelávania pomáhajú 
pri plnení cieľov stratégie Európa 

2020 v súvislosti s mierou zamest-
nanosti (v skupine 20 až 64-roč-
ných má byť do roku 2020 zamest-
naných 75 %) a sociálnym začlene-
ním (20 miliónov ľudí, ktorí majú byť 
zbavení chudoby).

Otázky vzdelávania sa týkajú 
všetkých životných etáp, od pred-

školského až po vyššie vzdelávanie 
a vzdelávanie dospelých, a pokrývajú 
rôzne učebné prostredia – formálne, 
nie formálne a neformálne. V tomto 
duchu usporiadala odborná sekcia 
SOC 24. januára 2012 konferenciu na 
tému „Hospodárska kríza, vzdeláva-
nie a trh práce“ s cieľom nájsť lepšie 
spôsoby ako začleniť mladých do trhu 
práce, vyrovnať sa s výzvami celoži-
votného vzdelávania a zlepšiť zruč-
nosti starších zamestnancov.

Na konferencii sa zúčastnili via-
cerí politickí predstavitelia, vrátane 
pani Androully Vassiliou, členky 
Európskej komisie zodpovednej za 
vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť 
a mládež, Christine Antorini, dán-
skej ministerky pre deti a vzdeláva-

nie, a poslancov Európskeho parla-
mentu za EĽS a S&D. Do diskusie sa 
zapojili aj zástupcovia OECD, Európ-
skeho študentského fóra, Európskeho 
fóra mládeže, Európskeho odboro-
vého zväzu (výbor pre vzdelávanie) 
a mnohí ďalší. (mvd) ●

Investície do vzdelávania 
ako základný predpoklad 
vyriešenia krízy v EÚ

Dánsky aplikovaný dizajn v Európe

Nasledujúcich šesť mesiacov nebude 
pre Európsku úniu ľahkých. „Pevná 
ruka, ktorou bude Dánsko Európu 
viesť uprostred možno najhoršej 
hospodárskej, sociálnej, politickej 

a inštitucionálnej krízy, bude rozho-
dujúcim faktorom,“ zdôraznil Staf-
fan Nilsson, predseda Európskeho 
hospodárskeho a sociálneho výboru. 
EHSV sa zaviazal, že bude aktívne 
bok po boku s predsedníctvom pod-
porovať a podnecovať environmen-
tálny, hospodársky a sociálny pokrok, 
pričom do tejto spolupráce úzko 
zapojí občiansku spoločnosť v celej 
Európe.

Podpora dialógu a účasti, ako aj 
posilnenie zapojenia občanov na 
miestnej úrovni sú ťažiskom poslania 
EHSV. Členovia výboru zohrávajú 
kľúčovú úlohu pri vysvetľovaní poli-
tiky EÚ vo svojich krajinách, načú-
vaní záujmom a potrebám občanov 
a pri sprostredkúvaní tejto spätnej 
väzby v diskusiách v Bruseli. Úspešne 
prekonať krízu a naplniť scenár, ktorý 
zahŕňa udržateľný rast a nové pra-

covné miesta, sa podarí jedine vtedy, 
ak sa celá spoločnosť bude cítiť zaan-
gažovaná a všetci aktéri preberú na 
seba plnú zodpovednosť. A hoci sú na 
prekonanie krízy potrebné okamžité 
opatrenia, nesmieme zabúdať ani na 
dlhodobé ciele, a to vytvoriť čo naj-
lepšie podmienky pre život budúcich 
generácií v Európe.

Práve preto sa EHSV aj naďalej 
zameriava na udržateľnosť a zaviazal 
sa dozrieť na to, aby bola súčasťou 
všetkých politických opatrení. Snažiť 
sa dosiahnuť inteligentný, udržateľný 
a inkluzívny rast, ktorý je cieľom stra-
tégie Európa 2020, je už pre EHSV 
prioritou a jeho riadiaci výbor pre 
stratégiu Európa 2020 na to dohliada.

Keďže EHSV disponuje oso-
bitnými odbornými poznatkami 
v oblasti ochrany spotrebiteľov, uspo-

riada v marci 2012 v Kodani európ-
sky deň spotrebiteľov. „Dôvera spot-
rebiteľov je nevyhnutným predpokla-
dom oživenia jednotného trhu,“ zdô-
razňuje Benedicte Federspiel, členka 
výboru a zástupkyňa dánskej rady 
spotrebiteľov.

EHSV tiež formuje svoje posolstvo 
a príspevok na konferenciu Organi-
zácie Spojených národov Rio+20 
o trvalo udržateľnom rozvoji, ktorá 
sa uskutoční v júni 2012. Stredisko 
EHSV pre monitorovanie trvalo udr-
žateľného rozvoja sa ujalo koordiná-
cie rozsiahlej verejnej konzultácie 
a vo februári 2012 usporiada spolu 
s Európskou komisiou konferenciu 
s  cieľom podporiť dialóg, výmenu 
skúseností, hľadanie osvedčených 
postupov, diskusiu a nájdenie dohody 
o  tom, čo treba urobiť, a predložiť 
rozhodujúcim činiteľom návrhy 

v oblastiach ako ekologické hospo-
dárstvo, spotreba, riadenie a odstrá-
nenie chudoby.

V   n a j b l i ž š í c h  m e s i a c o c h 
nesmieme opomenúť ani sociálne 
dôsledky krízy. „Najväčším problé-
mom v Európe je nezamestnanosť, 
a v neposlednom rade nezamestna-
nosť mladých ľudí,“ hovorí Marie-
Louise Knuppert, členka výboru 
a zástupkyňa dánskej konfederácie 
odborových zväzov. Vyzýva preto, 
aby boli predložené návrhy, ako 
by sa dalo pomôcť mladým uchá-
dzačom o zamestnanie dostať sa na 
trh práce. Výbor sa osobitne zau-
jíma aj o názory a skúsenosti mla-
dých Európanov – a budúcich roz-
hodujúcich činiteľov – a v apríli 2012 
usporiada v Bruseli už tretie plenárne 
zasadnutie mládeže s názvom: „Vaša 
Európa, vaše rozhodnutia“. ●

European Economic and Social Committee

The European Economic
and Social Committee 

during the
Danish Presidency

January – June 2012     
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EHSV na Medzinárodnom zelenom 
týždni v Berlíne

Opäť budú 
kvitnúť sakury

Predseda EHSV Staffan Nilsson 
a odborná sekcia EHSV pre poľno-
hospodárstvo, rozvoj vidieka a životné 
prostredie (NAT) hrali aktívnu úlohu 
počas prvých dní Medzinárodného 
zeleného týždňa, ktorý sa konal 19. 
až 21. januára 2012 v Berlíne.

Medzinárodný zelený týždeň je 
najväčší svetový veľtrh potravinár-
stva, poľnohospodárstva a záhrad-
níctva. Jeho súčasťou sú komerčné 
i  nekomerčné výstavy, ktorých 
témy sa každý rok menia. Na hlav-
nom podujatí tohto veľtrhu, Globál-
nom fóre o výžive a poľnohospodár-
stve (GFFA), sa stretli poprední poli-
tici z celého sveta, zástupcovia prie-
myslu, odborníci v oblasti rozvojo-
vej spolupráce, vedci a predstavite-
lia občianskej spoločnosti, aby dis-

V  rámci schôdze odbornej sek-
cie NAT, ktorá sa konala 20.  janu-
ára v  areáli veľtrhu, sa uskutočnila 
verejná diskusia na tému „Spoločná 
poľnohospodárska politika do roku 
2020: Poskytne nová spoločná orga-
nizácia trhu poľnohospodárom väčšie 
právomoci?“ Závery verejnej diskusie 
budú zahrnuté do stanoviska EHSV 
na tému „SPP do roku 2020“, ktorého 
schválenie je naplánované na marec 
2012. (fda) ●

Ďalšie informácie:

Medzinárodný zelený týždeň: 
http://www.gruenewoche.de/en/

Globálne fórum o výžive a poľno-
hospodárstve: http://www.gffa-ber-
lin.de/en

Úloha EÚ pri budovaní mieru

Stanovisko REX/326 (spravo-
dajkyňa: Jane Morrice, Spojené 
kráľovstvo, skupina III) hod-
notí úlohu EÚ pri budovaní 
mieru, navrhuje niektoré osved-
čené postupy a budúcu politiku 
v tejto oblasti, pričom kladie oso-
bitný dôraz na to, aby významnej-

šiu úlohu zohrávala občianska spoločnosť. Založenie Európskej 
služby pre vonkajšiu činnosť predstavuje ideálnu príležitosť na 
zlepšenie súčinnosti a rozvoj integrovaného systému pre globálne 
riešenie konfl iktov. Keďže EÚ predstavuje najúspešnejší model 
politickej integrácie, mohla by ísť v oblasti misií zameraných na 
budovanie mieru ešte ďalej a zaujať holistický prístup. V praxi 
by sa táto nová stratégia mohla dosiahnuť súčasným vykonáva-
ním civilných, vojenských, diplomatických, humanitárnych, roz-
vojových, obchodných a investičných krokov. V rámci nového 
koordinovaného prístupu by organizácie občianskej spoločnosti 
zohrávali kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní efektívnosti a dlhodo-
bej udržateľnosti všetkých mierových stratégií. Konkrétne návrhy 
v tejto súvislosti zahŕňajú vytvorenie databázy európskych exper-
tov na budovanie mieru z oblasti súdnictva, polície, mimovlád-
nych organizácií, mediácie atď. a založenie odbornej skupiny, 
ktorá by zahŕňala zástupcov Európskeho parlamentu, Európskej 
komisie, Výboru regiónov a samozrejme EHSV. ●

GMO v EÚ

Na januárovom plenárnom zasadnutí podporila väčšina členov 
stanovisko EHSV ku geneticky modifi kovaným organizmom 
(GMO) v EÚ, ktoré predstavil spravodajca Martin Siecker (sku-
pina „Zamestnanci“, Holandsko).  Súčasný právny rámec EÚ pre 
GMO prechádza zmenami, preto sa EHSV bude v blízkej budúc-
nosti vyjadrovať k politike a legislatíve v oblasti GMO častejšie. 
V rámci prípravy a usmernenia na budúcu diskusiu poskytuje 
stanovisko základný náčrt súčasnej situácie a diskusií o GMO, 
ako aj ich právnej úpravy v EÚ. Predmetom diskusie sú mnohé 

etické, ekologické, technolo-
gické, sociálno-ekonomické, 
právne a  politické otázky, 
ktoré treba zohľadniť v širo-
kom spoločenskom kontexte. 
Cieľom tohto stanoviska je 
poskytnúť plán postupu na 
vyváženú a relevantnú poli-

tickú diskusiu o týchto dôležitých otázkach. (ail) ●

Energetická politika: viac Európy, prosím...

EHSV vo svojom stanovisku z vlastnej iniciatívy nadviazal na 
myšlienku bývalého predsedu Európskej komisie Jacquesa 
Delorsa o vytvorení európskeho energetického spoločenstva s cie-
ľom znovu rozbehnúť proces dokončovania celoeurópskeho vnú-
torného trhu s energiou.

Výbor zdôrazňuje význam spoločného prístupu k výrobe, 
prenosu a spotrebe energie a uvádza, že členské štáty by v tejto 
oblasti mali konať „zodpovedne“. Vyjadril tiež sklamanie, pokiaľ 
ide o jednostranné rozhodnutia o výbere energie a uviedol, že „v 
duchu solidarity a účinnosti“ by sa takéto rozhodnutia mali pri-
jímať „spoločne na úrovni EÚ“.

Ako prvý krok k vytvoreniu európskeho energetického spolo-
čenstva EHSV podporil myšlienku vytvorenia regionálnych ener-
getických blokov, v rámci ktorých by krajiny a prevádzkovatelia 
koordinovali svoje kľúčové rozhodnutia o kombinácii energe-
tických zdrojov a rozvoji siete. Ako uviedol EHSV, umožnilo by 
to značné úspory z rozsahu a viedlo by to k postupnej integrá-
cii doposiaľ oddelených trhov, vďaka čomu by sa zosúladili ceny.

Výbor podporil Delorsovu myšlienku vytvorenia európskeho 
zoskupenia pre nákup plynu na posilnenie rokovacej sily člen-
ských štátov a podnikov. EHSV trval na tom, že Európska komi-
sia by mala v mene členských štátov rokovať s tretími krajinami 
o dohodách v oblasti energetiky a mala by mať možnosť vetovať 

dohody jednotlivých štátov v tejto oblasti predtým, ako vstúpia 
do platnosti. (mb) ●

Zamestnanosť mladých ľudí, odborné kvalifi kácie 
a mobilita

Dôsledky hospodárskej krízy ukázali, že trhy práce majú štruk-
turálne problémy. Najviac sú postihnutí mladí ľudia: je pre nich 
stále ťažšie uchytiť sa na trhu práce. Stanovisko EHSV z vlast-
nej iniciatívy SOC/421 (spravodajkyňa: Dorthe Andersen, sku-
pina „Zamestnávatelia“, Dánsko) určuje opatrenia, ktoré uľah-
čia vstup mladých ľudí na trh práce a ich mobilitu. Tento doku-
ment sa zameriava na význam hlbšej spolupráce medzi podni-
kateľským sektorom a rezortom školstva, ktorá má zlepšiť pra-
covné príležitosti tým, že umožní študentom stredných škôl zís-
kať primeranú kvalifi káciu. (rdr) ●

Odborné vzdelávanie a príprava ako kvalitná 
alternatíva k vysokoškolskému vzdelávaniu

Prognózy týkajúce sa zručností, ktoré budú v EÚ potrebné 
v budúcnosti, ukazujú, že až do roku 2020 bude rásť dopyt po 
pracovnej sile s vysokou kvalifi káciou. V stanovisku EHSV (spra-
vodajkyňa: pani Vladimíra Drbalová, skupina „Zamestnávatelia“, 
Česká republika) sa poukazuje na to, že nastal čas, aby členské 
štáty zreformovali svoje systémy odborného vzdelávania a prí-
pravy. Odborné vzdelávanie a príprava by mali predstavovať prí-
ťažlivú alternatívu k vysokoškolskému vzdelávaniu, pretože hos-
podársky rast a sociálny pokrok je možné zabezpečiť iba vtedy, 
ak budú tieto dve oblasti dobre vyvážené. Sociálni partneri by 

mali pomáhať vládam pri tvorbe 
a uplatňovaní politiky v oblasti 
odborného vzdelávania a  prí-
pravy, aby sa zabezpečilo, že 
poskytovaná odborná príprava 
bude zodpovedať potrebám trhu 
práce. (rdr) ●

PLENÁRNE ZASADNUTIE V SKRATKE

Jane Morrice, členka EHSV

Martin Siecker, člen EHSV

Vladimíra Drbalová, členka EHSV

kutovali o prioritných otázkach poľ-
nohospodárskej politiky podľa tohto-
ročného motta: „Potravinová bezpeč-
nosť prostredníctvom udržateľného 
rastu – poľnohospodárstvo s obme-
dzenými zdrojmi“, ktoré má aktuálnu 
platnosť aj pre nadchádzajúcu kon-
ferenciu OSN o udržateľnom rozvoji 
(Rio+20).

Pán Nilsson sa zúčastnil na niekoľ-
kých podujatiach na vysokej úrovni 
a  v  rámci GFFA vystúpil s  preja-
vom v panelovej diskusii ministrov 
poľnohospodárstva, ktorá sa konala 
21.  januára. Vo svojom príspevku 
znovu zdôraznil, že je potrebné viesť 
dialóg s poľnohospodármi a ich orga-
nizáciami a zapojiť ich do rozhodova-
nia o reformách týkajúcich sa udrža-
teľnejšieho poľnohospodárstva.

Zľava: predseda EHSV Staff an Nilsson a Ilse Aigner, nemecká ministerka pre potraviny, poľnohospodárstvo a ochranu spotrebiteľov

Kontaktná skupina EHSV pre Japon-
sko v novembri navštívila túto kra-
jinu, aby zhodnotila jej obnovu po 
katastrofálnom zemetrasení a  tsu-
nami, ktoré Japonsko zasiahli minulý 
rok v marci a v dôsledku ktorých je 
20 000 ľudí mŕtvych alebo nezvest-
ných a 350 000 ľudí zostalo bez stre-
chy nad hlavou. Desiatky tisíc ľudí 
v postihnutých oblastiach majú len 
prechodné bývanie, pričom rekon-
štrukcia sa práve začala.

Nešťastie prinútilo mnohých ľudí 
položiť si otázku, ako môžu pomôcť. 
Niektorí, ako napríklad študenti 
z univerzity Kwansei Gakuin, mali 
pocit, že nie je možné len nečinne sa 
prizerať. Stretli sa a iniciovali projekt 
„Heart on Coin“ (Srdce na minci), 
ktorého cieľom je zhromažďovať dary 
a odkazy z celého sveta a zasielať ich 
školám alebo družstvám rybárov 
v zničených oblastiach. Zároveň dar-
com posielajú odkazy od príjemcov 
tejto pomoci. Všetko je zverejnené 
na internetovej stránke, kde môžete 
nájsť povzbudzujúci odkaz od darcu 
z Turecka: „Nikdy nestrácajte nádej. 
Nie ste sami!“ alebo posmeľujúci 
odkaz z Th ajska: „Bojujte! Budúcnosť 

w

je zaliata slnkom“. Za desať mesiacov 
vyzbierali viac ako 30 000 EUR.

„Obnova po takejto katastrofe si 
vyžaduje čas a vedomie, že niekto sa 
zaujíma a myslí na Vás, je rovnako 
dôležité ako fi nančná pomoc“, pozna-
menala predsedníčka kontaktnej sku-
piny Eve Päärendson (Estónsko, sku-
pina „Zamestnávatelia“).

Hneď po zemetrasení vyras-
tali organizácie ako huby po daždi. 
Nájdete ich v  uliciach, kde soci-
álne zoskupenia zbierajú finančné 
prostriedky a koordinujú programy 
pomoci, a asi 2 000 dobrovoľníkov 
je aktívnych priamo v  dotknutých 
oblastiach, kde každodenne pomá-
hajú ľuďom.

Nielenže podporili úsilie vlády 
o obnovu tejto oblasti a jej vrátenie 
do života, no dokázali tiež prekonať 
niektoré ťažkosti, s ktorými sa stre-
távala vláda.

Japonsko má len málo skúseností 
so získavaním a spravovaním zahra-
ničnej pomoci. Tento nedostatok 
odbornosti v kombinácii s obrovským 
rozsahom katastrofy viedol k tomu, 
že vláda mala problémy s tým, ako 
rýchlo poskytnúť spoľahlivé infor-
mácie obyvateľstvu podliehajúcemu 
panike a účinne doručiť dary prichá-
dzajúce z celého sveta. V septembri 
2011 bolo potrebné doručiť príjem-
com pomoci ešte asi 60 % darov.

Napriek pozoruhodnému výkonu 
dobrovoľníkov je stále zrejmá potreba 

 

Dobrovoľníci, študenti z Osaky, ktorí sa zapojili do 
projektu „Heart on coin Kizuna“, odovzdávajú deťom 
na festivale „Tagajyo Fureai“ darčeky od EHSV

EHSV info — február 2012/2

Viac informácií získate na: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionsp
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Ďalšie číslo vyjde v marci 2012

STRUČNE

podporiť dobrovoľnícke organizácie 
a prejaviť väčšie uznanie, pokiaľ ide 
o ich kľúčovú úlohu pri poskytovaní 
pomoci obetiam.

Keďže zástupcovia EHSV nav-
štívili Japonsko tesne pred Via-
nocami, využili túto príležitosť na 
to, aby deťom rozdali malé dar-

čeky, napríklad kalendáre, farebné 
ceruzky či pravítka. „Nešťastie uro-
bilo z mnohých detí siroty, ktoré sa 
len sotva dokážu zúčastňovať na škol-
ských aktivitách alebo činnosti záuj-
mových krúžkov. Chceli sme im dať 
pocit, že nie sú samy, ako aj možnosť 
na chvíľu sa odpútať od reality,“ uvie-
dla pani Päärendson. ●

Súťaž videí 2012: odovzdajte svoj hlas!

Nádych moderného umenia v dánskom kráľovskom paláci

„Naše ekonomické základy sú pevné: EÚ len potrebuje 
dôveru“ Joost van Iersel pre ruskú TV

Na podnet Anny Marie Darma-
ninovej, podpredsedníčky EHSV 
zodpovednej za komunikačnú čin-
nosť, začal EHSV rok 2012 tým, že 
vyzval mladých ľudí z celej EÚ, aby 
sa zapojili do súťaže videí. Cieľom 
súťaže bolo, aby mladí ľudia hľadali 

Od 18. januára bude EHSV v rámci 
dánskeho predsedníctva Rady EÚ 
a v  spolupráci s dánskym kultúr-
nym inštitútom hostiť výstavu foto-
grafi í pod názvom „Moderná krá-
ľovská domácnosť“. Výstava pred-
stavuje inovatívne reštaurovanie 
umeleckých diel, ktoré prebiehalo 
v paláci Frederika VIII v Amalien-
borgu, v Kodani, v období od roku 
2004 do roku 2010.

Predseda riadiaceho výboru EHSV 
pre stratégiu Európa 2020 Joost van 
Iersel sa 7. decembra zúčastnil na 
diskusii „Cross Talk“, ktorú vysie-
lala televízna stanica Russia Today 
a  ktorú moderoval Peter Lavelle. 
Ďalší dvaja účastníci diskusie, Ann 
Pettifor a  James Meadway, zastá-
vali prevažne euroskeptické názory 
a predpovedali rozsiahlu politickú 
krízu a koniec eura. Obidvaja ostro 
kritizovali európskych predstavite-
ľov a politikov.

Napriek pomerne nepriateľskej 
atmosfére dokázal pán van Iersel 
dať jasne najavo, že euro si v porov-
naní s dolárom alebo yenom počína 
dobre a že ekonomika EÚ má vzhľa-
dom na zložitú situáciu v Európe 
a na Západe pomerne dobú pozí-
ciu. Problémy s  eurom sa časom 
prekonajú. Pán Iersel nemal, bohu-
žiaľ, dosť času na to, aby objasnil 

kreatívne spôsoby, ako „bez masiek 
a pretvárky“ vyjadriť, čo pre nich 
Európa znamená.

Všetky videá, ktoré boli od 
1.  januára do 15.  februára  2012 
prihlásené do súťaže, sú prí-
stupné na internetovej stránke 
EHSV http://www.eesc.europa.eu/
video-challenge. Okrem toho na 
tejto stránke môžete od 18. febru-
ára do 2.  marca  2012 hlasovať 
za video, ktoré sa  vám páči naj-
viac. Autori najlepších videí budú 
15.  marca  2012 na slávnostnom 
ceremoniáli ocenení finančnými 
cenami v celkovej výške 10 000 eur.

Korunný princ Frederik a prin-
cezná Mary sa rozhodli, že v rámci 
reštaurácie umožnia desiatim súčas-
ným dánskym umelcom, aby zreno-
vovali niektoré miestnosti paláca, 
čo dodalo palácu z  18.  storočia 
moderný nádych. Umelci sa inšpi-
rovali rôznymi spôsobmi: niektorí sa 
snažili zachytiť kultúrne a architek-
tonické dedičstvo paláca, iní chceli 
zanechať stopy vlastného umelec-

postoj Výboru k budúcemu hospo-
dárskemu modelu EÚ, ktorý vychá-
dza zo stratégie Európa 2020.

Bolo však úplne jasné, že inšti-
túcie EÚ potrebujú získať rovnakú 
dôveru ako hospodársky model EÚ. 
Hlavný odkaz bol jasný: Európa 
má plán na nadchádzajúcich osem 
rokov. Po tom, ako sa debata prí-
liš zamerala na posledné zasadnu-
tia Rady a  nedávne udalosti, pán 
van Iersel pripomenul, že európsky 
model sociálneho trhového hospo-
dárstva, ktorý spája konkurencie-
schopnosť a  sociálne začlenenie, 
treba považovať za vzor úspechu.

Na zachovanie hospodárskej 
odolnosti v ťažkých časoch a vzhľa-
dom na meniaci sa svet má rozho-
dujúci význam načúvať návrhom 
európskej občianskej spoločnosti 
na dlhodobé a krátkodobé stratégie.

Táto veľmi živá diskusia bola dob-
rou príležitosťou prezentovať názory 
Výboru na tieto kľúčové otázky 
mimo územia EÚ. (asp) ●

Keď budete odovzdávať svoj hlas, 
nezabudnite, že rok 2012 je európ-
skym rokom aktívneho starnu-
tia a solidarity medzi generáciami. 
EHSV totiž nabádal tvorcov, aby 
túto skutočnosť zohľadnili pri zosta-
vovaní svojich tímov. Viac informá-
cií o európskom roku 2012 nájdete 
na adrese http://europa.eu/ey2012/
ey2012main.jsp?langId=sk&ca-
tId=971

A  nezabudnite podporiť krea-
tívnych a  dynamických mladých 
ľudí z Európy tým, že budete hlaso-
vať za video, ktoré vás najviac oslo-
vilo. (mvd) ●

kého smeru alebo sa snažili vniesť 
do svojej práce prvky života korun-
ného princa a princeznej.

Návšteva tejto výstavy je pre 
verejnosť výbornou príležitos-
ťou zhliadnuť úspešnú kombiná-
ciu rokokového štýlu a moderného 
umenia.

EHSV mal tú česť privítať 
26. januára vo svojich priestoroch 
korunného princa a  princeznú. 
Zábery z návštevy sú dostupné na 
stránke EHSV na adrese http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.e-
vents-and-activities-culture-royal-
modern-household-photos.

Výstava bola otvorená 18. janu-
ára za prítomnosti Staffana Nil-
sona a  bude prístupná pre verej-
nosť od pondelka do piatka 
23. marca. (mvd) ●

Zľava: dánska korunná princezná, dánsky korunný princ a Staff an Nilsson, predseda EHSV

Joost van Iersel, člen EHSV

Španielske odborové zväzy v období diktatúry

„Comisiones Obreras en la Dicta-
dura“ (Odborové zväzy v  období 
diktatúry) je názov knihy nedávno 
vydanej v španielčine. Autorom je 
Juan Moreno, člen EHSV a bývalý 
tajomník pre medzinárodné vzťahy 
španielskych odborových zväzov 
(CCOO). Kniha bola 18.  januára 
predstavená v  EHSV na podujatí, 
ktorému predsedal pán Georges Das-
sis, predseda skupiny II.

Autor v 16 kapitolách zachytáva 
vývoj odborových zväzov v Španiel-
sku od ich vzniku počas tvrdej Fran-
kovej diktatúry až po legalizáciu 
Odborovej konfederácie v apríli 1977.

Publikácia ponúka všeobecný 
pohľad na sociálno-politické hnu-
tie odborových zväzov, pričom 
podrobne opisuje protesty a obete, 
ktoré priniesli jeho stúpenci a lídri. 
Kniha sa končí v období začiatku 
prechodu k  demokracii, keď po 
diktátorovej smrti CCOO zvolá-
vali početné štrajky proti snahám 
o  zachovanie vtedajšieho politic-
kého systému a  tvrdo vystupovali 
proti násiliu krajnej pravice, pričom 
dosiahli, že sa zločiny ako „Matanza 
de Atocha“ (masaker na ulici Ato-
cha) obrátili proti podporovate-
ľom systému a urýchlil sa prechod 
k demokracii. (ail) ●

Už čoskoro v EHSV
14. Európsky deň spotrebiteľov: nové cesty k udržateľnej spotrebe

V tomto roku sa 15. marca v Kodani 
uskutoční štrnásty ročník Európ-
skeho dňa spotrebiteľov, ktorý sa 
zameria na udržateľnú spotrebu.

Udržateľná spotreba znamená 
zabezpečiť uspokojenie základ-
ných potrieb a lepšiu kvalitu života 
tak súčasnej, ako aj budúcim gene-
ráciám. V  tejto súvislosti návyky 
dnešných spotrebiteľov, ale aj ener-
getická účinnosť a klimatické zmeny 
vyvolávajú zásadné otázky a vyža-
dujú si hľadanie nových spôso-

bov, ako túto udržateľnú spotrebu 
dosiahnuť. Počas Európskeho dňa 
spotrebiteľov sa týmito otázkami 
budú zaoberať tri panelové diskusie 
s osobitným zameraním na súčasnú 
krízu a  jej vplyv na naše potreby 
a modely spotreby. (mvd) ●

Viac informácií o tomto podujatí 
nájdete na stránke:

http://www.eesc.europa.eu/?i=-
portal.en.events-and-activities-eu-
ropean-consumer-day-2012. 
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