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ÚVODNÍK

Zásada partnerstva musí byť jadrom 
politiky súdržnosti

Milí čitatelia, 

v januári požiadal Janusz Lewandowski, člen 
Európskej komisie zodpovedný za rozpočet, 
inštitúcie EÚ, aby obmedzili svoje rozpočtové 
požiadavky pri príprave návrhu rozpočtu na 
rok 2013. Európsky parlament navrhol zmraze-
nie rozpočtu a vyzval inštitúcie, aby „zohľadnili 
svoje právne záväzky a nové fi nančné nároky, 

ako je napríklad rozšírenie o Chorvátsko“. Návrh rozpočtu EHSV na rok 
2013, ktorý nedávno schválilo predsedníctvo výboru, sa nesie v tomto duchu.

Súčasný rozpočet na rok 2012, ktorý sme začali pripravovať v októbri 
2010, keď som bol zvolený za podpredsedu výboru, vykazuje oproti rozpočtu 
na rok 2011 nárast len o 0,19 %, čo vzhľadom na infl áciu predstavuje reálny 
pokles rozpočtových prostriedkov o 3,5 %. Návrh rozpočtu na rok 2013 bol 
zmrazený na týchto úrovniach. Inými slovami: odhliadnuc od dodatočných 
nákladov na prijatie chorvátskych členov, ktorí sa zapoja do práce výboru, 
keď sa ich krajina stane 1. júla 2013 členom EÚ, je reálny nárast rozpočtu 
EHSV nulový. V čase, keď sa všade v členských krajinách uťahujú opasky, 
výbor ako zástupca organizovanej občianskej spoločnosti drží krok s poli-
tikou, ktorá sa zavádza na úrovni jednotlivých štátov.

Náš zodpovedne poňatý a rozumný návrh rozpočtu je výsledkom procesu 
prípravy, v ktorom spravodajca podrobil – v rámci premysleného a realistic-
kého harmonogramu – každú oblasť výdavkov dôkladnému preskúmaniu, 
pričom cieľom bolo zlepšiť účinnosť tým, že sa prehodnotia doterajšie roz-
počtové prostriedky a navrhnú synergie, presunutie zdrojov a lepšie stano-
venie rozpočtových priorít. Konečný návrh rozpočtu bude vypracovaný na 
základe týchto správ a po zohľadnení politických stanovísk rôznych orgánov 
výboru, ako aj všeobecných politických priorít EHSV. Celý proces prebieha 
transparentne a v spolupráci s administratívou výboru.

Jedným z príkladov novátorských postupov, ktoré šetria fi nančné pros-
triedky, je zlučovanie prekladov a ďalších pomocných služieb, ako napríklad 
IT a logistika, s Výborom regiónov. Žiadna iná európska inštitúcia nepoužíva 
nič podobné.

EHSV dokazuje, že aj s nižšími prostriedkami ako v roku 2010 je schopný 
urobiť viac. Naďalej pokračuje svojím bežným tempom a ročne vydáva 150 až 
200 stanovísk k širokej škále tém, od politiky zamestnanosti a energetickej 
politiky po fi škálnu a dopravnú politiku. Tieto stanoviská sú výsledkom 
žiadostí zo strany inštitúcií EÚ alebo vlastnej iniciatívy výboru. EHSV je 
však schopný čeliť aj novým výzvam, ktoré vyplývajú z úloh, ktorými ho 
poveruje Lisabonská zmluva, najmä v oblasti participatívnej demokracie.

EHSV bude aj naďalej napredovať týmto smerom. Bude predkladať kva-
litný politický výstup vďaka cieleným postupom a obozretnému využíva-
niu zdrojov. Európski občania na to majú právo od všetkých európskych 
inštitúcií.

Jacek Krawczyk
podpredseda

7. júna 2012 
EHSV, Brusel: Konferencia na tému 
„Kríza štátneho dlhu: na ceste 
k európskej rozpočtovej únii?“

8. júna 2012
Sofi a, Bulharsko: Mimoriadna 
schôdza predsedníctva skupiny 
III (Iné záujmy) na tému „Mládež, 
vzdelávanie a zamestnanie“ 

19. júna 2012 
Rio de Janeiro, Brazília: šieste 
stretnutie za okrúhlym stolom 
EÚ – Brazília

19. júna 2012 
Rio de Janeiro, Brazília: stretnutie 
európskych hospodárskych 
rád a zástupcov občianskej 
spoločnosti z EÚ, Číny, 
Ruska, Indie a Južnej Afriky 
ku konferencii Rio+20

V TOMTO VYDANÍ

2 Myslite ekologicky! Možnosti 
trvalo udržateľného rozvoja 
a ekologického hospodárstva

2 EHSV sa bude zaujímať 
o aktívne starnutie 
vo všetkých jeho aspektoch

3 Plenárne zasadnutie EHSV 
25. a 26. apríla 2012

4 Omladenie Európy

DÔLEŽITÉ DÁTUMY

Politika súdržnosti je od roku 
1986  jednou z  najdôležitejších 
investičných oblastí EÚ a slúži ako 
vynikajúci príklad finančnej soli-
darity a  silný motor integrácie. 
Počas 26 rokov existencie politiky 
súdržnosti sa o nej pravidelne vedú 
diskusie a  táto politika prešla via-

cerými reformami, ktorých cieľom 
bolo zlepšiť jej funkčnosť a účinnosť. 
Politika súdržnosti významne ovplyv-
ňuje každodenný život Európanov, 
pretože zmierňuje rozdiely medzi 
menej rozvinutými regiónmi a boha-
tými regiónmi. Ako príklad môžeme 
uviesť štyri kohézne fondy, vďaka 
ktorým bolo vytvorených 1,4 milióna 
pracovných miest,  financovaných 
47 000 km diaľnic a boli poskytnuté 
zariadenia na čistenie odpadových 
vôd pre 23 miliónov ľudí.

Európsky hospodársky a  soci-
álny výbor je od svojho vzniku 
nepochybne v  popredí diskusií 
o  súdržnosti, pričom sa zasadzuje 
za  rozhodujúcu úlohu občianskej 
spoločnosti pri  vytváraní a  zavá-
dzaní politiky súdržnosti. V októbri 
2011 prijala Európska komisia legis-
latívny návrh týkajúci sa  politiky 
súdržnosti na obdobie 2014 – 2020, 
ktorým sa táto politika zosúlaďuje 
so stratégiou Európa 2020 s cieľom 

podnietiť investície do rastu, pracov-
ných miest a konkurencieschopnosti.

Predseda EHSV Staffan Nilsson 
otvoril diskusiu na tému politiky 
súdržnosti za prítomnosti Johannesa 
Hahna, člena Európskej komisie zod-
povedného za regionálnu politiku. 

Predseda zdôraznil, že Európania 
musia byť v centre všetkých politík 
EÚ a že zásada partnerstva obsiah-
nutá v politike súdržnosti EÚ je roz-
hodujúca na dosiahnutie tohto cieľa 
v rámci jej dlhodobých perspektív. 
Michael Smyth, predseda odbornej 
sekcie pre hospodársku a menovú 
úniu,  hospodársku a  sociálnu 
súdržnosť, to zopakoval a vyhlásil, že 
„EHSV je presvedčený, že osobitná 
pozornosť by sa mala venovať tomu, 
aby boli všetci partneri a zaintere-
sované strany skutočne zapojení do 
prípravy, vykonávania a vyhodno-
covania ex post projektov, ktoré sa 
uskutočňujú v rámci tejto politiky.“

Na jednom plenárnom zasadnutí 
bolo prijatých päť stanovísk na tému 
politiky súdržnosti, čo dokazuje 
širokú mieru podpory októbrovej ini-
ciatíve Komisie. Komisii bolo pred-
ložených množstvo návrhov vrátane 
návrhov týkajúcich sa významných 
zjednodušení administratívnych 

postupov a  lepšej implementácie 
spoločných ukazovateľov. V súvis-
losti s Európskym fondom regionál-
neho rozvoja EHSV odporúča väčšiu 
pružnosť, aby sa zjednodušilo uplat-
ňovanie územného prístupu. Pokiaľ 
ide o Kohézny fond, výbor podporil 
rozhodnutie sústrediť sa na hlavné 

tematické oblasti ako spôsob, akým 
možno obmedziť plytvanie a znásobiť 
multiplikačný účinok schopný vytvá-
rať rast a pracovné miesta.

Ioannis Vardakastanis, spravo-
dajca pre balík v  oblasti politiky 
súdržnosti, vyzdvihol, že diskusia 
prišla v správnom čase. Konštato-
val, že „sociálne princípy sú v súčas-
nosti vystavené zásadným útokom 
zo strany Rady Európskej únie. Rada 
pre všeobecné záležitosti sa včera 
rozhodla vyňať z podmienok ex ante 
návrhu všeobecných ustanovení 
všetky klauzuly týkajúce sa pohla-
via, nediskriminácie a zdravotného 
postihnutia. Uvedené otázky musia 
byť preto účinnejšie zakotvené 
vo zvyšku nariadenia, napríklad tak, 
že do všeobecných ustanovení sa vloží 
odkaz na dostupnosť pre ľudí so zdra-
votným postihnutím.“ (asp) ●
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Do roku 2050  bude na Zemi žiť 
9 miliárd ľudí, ktorí budú produko-
vať 9 miliárd ton CO

2
. Už dnes vyu-

žívame 1,3- až 1,4-násobok zdrojov 
Zeme. O niekoľko týždňov sa pozor-
nosť všetkých uprie na konferenciu 
OSN Rio+20, od ktorej sa budú oča-
kávať riešenia. Čo však robia občania 
a občianska spoločnosť pre to, aby 
podporovali účinné využívanie zdro-
jov a dlhodobo udržateľný rozvoj? 
Týmto a mnohým ďalším otázkam sa 
venovala konferencia „Myslite ekolo-
gicky! Možnosti trvalo udržateľného 
rozvoja a  ekologického hospodár-
stva“, ktorú 2. mája 2012 zorganizo-
vala v Bruseli skupina „Iné záujmy“ 

Európskeho hospodárskeho a sociál-
neho výboru.

Na konferencii sa zišlo asi 
140 účastníkov, medzi nimi aj pred-
seda EHSV Staff an Nilsson, predseda 
skupiny „Iné záujmy“ v EHSV Luca 
Jahier, zástupca generálneho riaditeľa 
GR pre životné prostredie Európskej 
komisie Alan Seater, či Chris van den 
Bilcke z kancelárie pre kontakty s EÚ 
programu OSN pre životné prostredie.

Hoci sa v roku 2012 dostávajú do 
popredia otázky týkajúce sa život-
ného prostredia a spotreby, ešte stále 
pretrváva názor, že naša súčasná 
úroveň spotreby a dostupnosť zdrojov 
môžu pokračovať neobmedzene. 
„Skutočnosťou je, že nemôžeme 
naďalej pokračovať v našom životnom 
štýle a výrobnom cykle. Európa však 
nanešťastie rozšírila svoj priemyselný 
hospodársky model do celého sveta. 
Teraz nám len koordinované kroky 
a politické záväzky na všetkých úrov-
niach môžu pomôcť dostať sa na cestu 
k trvalo udržateľnému rastu a zvrátiť 
zhoršovanie životného prostredia,“ 
dodal Luca Jahier, predseda skupiny 
„Iné záujmy“ v EHSV.

Zo záverov konferencie vyplýva, že 
zavedenie novej stratégie trvalo udr-

žateľného rozvoja s  jasným vnútor-
ným prepojením medzi sociálnym, 
environmentálnym a  hospodár-
skym pilierom si vyžaduje, aby sme 
pochopili nutnosť tohto kroku, mali 
ambiciózne ciele, viedli koherentnú 
politiku a boli zodpovední za svoje 
kroky. Prechod na ekologické hos-
podárstvo je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto procesu, ale zároveň len jeho 
prvým krokom. Udržateľné a ekolo-
gické označovanie, výmena informácií 
a osvedčených postupov, udržateľnej-
šie modely spotreby a  vzdelávacie 
programy, to je len niekoľko kľúčo-
vých prvkov tak potrebného plánu 
prechodu na ekologické hospodárstvo. 
Ciele Rio +20 sa budú dať dosiahnuť 
len vďaka zastrešujúcemu politickému 
rámcu.

Väčšina účastníkov sa okrem toho 
zhodla, že je potrebné oddeliť hospo-
dársky rast od využívania zdrojov, 
zmodernizovať sektor energetiky 
a zaviesť udržateľnú politiku prepravy 
tovaru a  osôb. Miestna hromadná 
doprava v  Bielefelde (Nemecko), 
odpadové vody vo vidieckych oblas-
tiach (Sokoly, Poľsko) a ekologické 
európske sociálne bývanie predstavujú 
len niekoľko osvedčených postupov, 
ktoré boli na konferencii prezento-
vané. (ail) ●

EHSV sa bude zaujímať o aktívne 
starnutie vo všetkých jeho aspektoch

Myslite ekologicky! Možnosti trvalo 
udržateľného rozvoja a ekologického 
hospodárstva

Pred  začiatkom Európskeho roka 
aktívneho starnutia a medzigenerač-
nej solidarity (2012) vytvoril EHSV 
špeciálnu koordinačnú skupinu, kto-
rej úlohou je tlmočiť názory o hod-
note a úlohe seniorov v spoločnosti 
a pripraviť stanovisko na túto tému. 
Výbor postavil na čelo skupiny dvoch 
známych aktívnych seniorov: Renatu 
Heinisch, nemeckú členku, ktorá 
zastupuje Spolkové združenie orga-
nizácií starších nemeckých občanov 
(skupina „Iné záujmy“) a  Xaviera 
Verbovena, belgického člena, ktorý 
zastupuje Všeobecnú belgickú odbo-
rovú federáciu (skupina „Pracov-
níci“).

V rozvinutom svete sa starnutie 
často vníma ako záťaž pre hospodár-
stvo a problém, ktorý treba vyriešiť. 
Pani Heinisch tento názor odmieta 
a  považuje ho za jednostranný. 
Tvrdí, že význam a zodpovedajúci 
obraz starnutia sa musia zmeniť. 
Spoločnosť nemá núdzu o starších 
ľudí, ktorí sú pre ňu prínosom, alebo 
ktorí sa zapájajú do dobrovoľníckej 
činnosti. Myslí si, že ak by sa o ich 
činnosti a úlohe lepšie informovalo, 
viedlo by to v konečnom dôsledku 
k pravdivejšiemu, spravodlivejšiemu 
a pozitívnejšiemu vnímaniu.

Podľa údajov Eurostatu je miera 
nezamestnanosti u starších pracujú-
cich (vo veku od 55 do 64 rokov) vo 
väčšine krajín vyššia než je to v prí-
pade  ostatných vekových skupín. 
„Keď dôjde k  reštrukturalizácii 
podniku, starší pracovníci sú často 
prví, ktorí si to odnesú“, uvádza pán 
Verboven a s obavami sa vyjadruje 

k  tomu, že spoločnosť nedokáže 
zhodnotiť potenciál starších ľudí. Je 
absolútne nevyhnutné, aby si starší 
ľudia udržali svoju prácu a  tým, 
ktorí o ňu prídu, by sa mala venovať 
osobitná pozornosť, aby boli znovu 
začlenení na trh práce, a to najmä 
prostredníctvom odborného vzdelá-
vania a zlepšením pracovných pod-
mienok.

„Aktívne opatrenia v  oblasti 
zamestnanosti sa zdajú byť jedi-
ným riešením, ktoré zaručí stabi-
litu a  financovanie dôchodkových 
systémov v čase, keď sa dĺžka života 
zvyšuje“, hovorí pán Verboven. „Iba 
zvyšovanie dôchodkového veku 
problém s defi citom nevyrieši.“

Aktívne starnutie však nie je iba 
o práci. „Znamená tiež produktívny, 
uspokojujúci a  dôstojný život tak 
dlho, ako je to možné“, súhlasí pani 
Heinisch. Preto sa jednotlivé konfe-
rencie, ktoré koordinačná skupina 
plánuje zorganizovať v druhom pol-
roku tohto roka, budú zaoberať rôz-
nymi aspektmi starnutia. Skupina 
svoju činnosť zavŕši konferenciou 
na konci roka, ktorej zámerom bude 
sformulovať politické odporúčania.

Táto diskusia sa týka všetkých 
z nás, pretože ako hovorí pani Hei-
nisch: „Všetci jedného dňa zostar-
neme.“ (asp/mb) ●

Odkaz na stránku skupiny: www.
eesc.europa.eu/ey2012

Družstvá a ich úsilie 
o spravodlivý 
a konkurencieschopný 
dodávateľský potravinový 
reťazec

Družstvá zohrávajú v  stratégii 
Európa 2020 pre rast a  zamestna-
nosť rozhodujúcu úlohu. EHSV, 
ktorého členmi sú aj zástupcovia 
družstevného sektora, si želá, aby 
boli družstvá v dodávateľskom potra-
vinovom reťazci dostatočne chránené 
a konkurencieschopné. EHSV preto 
v  spolupráci s  COPA-COGECA 
(Združenie európskych poľnohos-
podárov) a  Euro Coop (Európske 
spoločenstvo spotrebiteľských druž-
stiev) usporiadal 24. apríla konferen-
ciu s názvom „Družstvá a ich úsilie 
o spravodlivý a konkurencieschopný 
dodávateľský potravinový reťazec“. 
Otázka, ako môžu poľnohospodárske 
a spotrebiteľské družstvá spolupra-
covať vo vzájomnej rovnováhe a byť 
prínosom nielen pre svojich členov, 
ale tiež bojovať proti nespravodlivým 
a nečestným praktikám v dodávateľ-
skom potravinovom reťazci, bola 
v centre záujmu účastníkov konfe-
rencie. V radoch rečníkov boli zastú-
pení vysokí predstavitelia Európskej 
komisie (GR MARKT), Európskeho 
parlamentu, dánskeho predsedníctva 
Rady EÚ, EHSV a poľnohospodár-
skych a spotrebiteľských družstiev. 
Carlos Trías, člen EHSV a riaditeľ 
Únie spotrebiteľských družstiev 
Španielska (UNCCUE), sa na tejto 
konferencii zúčastnil a odpovedal na 
niekoľko otázok EHSV info.

Mohli by ste našim 
čitateľom priblížiť, čo je to 
spotrebiteľské družstvo a akú 
úlohu plní v dodávateľskom 
potravinovom reťazci?

Spotrebiteľské družstvo je spo-
ločnosť, ktorej vlastníkmi sú spot-
rebitelia. Preto môže ovplyvňovať 
ponuku tak, aby lepšie reagovala na 
dopyt. Môže tiež prijímať opatrenia, 
ktoré sú v súlade s cieľmi jej členov. 
Vďaka družstvu môže teda skupina 
spotrebiteľov zohrávať dôležitú úlohu 
v  poľnohospodársko-potravinár-
skom hodnotovom reťazci, pretože 
môže byť v priamom kontakte s jeho 
článkami a rokovať v rámci týchto 
parametrov.

Prečo je také dôležité zaviesť 
na trh EÚ nové modely 
zásobovania potravinami? 
Aký je súčasný stav a ako ho 
možno zlepšiť?

Súčasný spôsob fungovania poľ-
nohospodárskeho a  poľnohospo-
dársko-potravinárskeho reťazca nie 
je uspokojivý pre mnohých jeho akté-
rov. Ohrozuje ďalšiu existenciu poľ-
nohospodárskej činnosti a zároveň je 
prekážkou zodpovednej spotrebe. Ak 
chceme tento stav napraviť, musíme 
vytvoriť priamy a  transparentný 
vzťah medzi jednotlivými aktérmi, 
odstrániť medzičlánky, ktoré nepri-
nášajú žiadny prínos, a zbaviť sa zlých 
postupov niektorých subjektov. Náš 
návrh spočíva v propagovaní trhu, 
ktorý zahŕňa myšlienku takého fun-
govania, ktoré je v súlade s týmito 
zásadami a  hodnotami družstva, 
a ktorý podporuje v plnej miere vzá-
jomnú interakciu medzi spotrebi-
teľmi a udržateľnou výrobou.

Hoci stále hovoríme iba o vznika-
júcom trhu, už teraz existuje mnoho 
iniciatív, z ktorých môžeme vyzdvih-
núť tieto:

 ■ Postupy uplatňované družstvom 
v záujme vyváženého fungovania 
dodávateľského potravinového 
reťazca, Sodiaal Union, Fran-
cúzsko,

 ■ Miestne a ekologické potraviny 
ako súčasť optimalizácie potra-
vinového hodnotového reťazca 
v skupine S, SOK Corporation, 
Fínsko,

 ■ Ako ovocinárske a zeleninárske 
družstvá v  Holandsku spolu-
pracujú s  predajcami: príklad 
„Zeleň“, DPA, Holandsko,

 ■ Territory.coop: etické spojenie 
s  miestnymi spoločenstvami, 
Coop, Taliansko,

 ■ Chuť družstva, UNCCUE, Špa-
nielsko. (ail) ●u

Na dosiahnutie udržateľného hospodárstva 
potrebujeme politický záväzok na všetkých 
úrovniach.

Všetci jedného dňa zostarneme.

Carlos Trías, člen EHSV a riaditeľ Únie spotrebiteľských družstiev Španielska.

Spoločnosť nevyužíva potenciál starších 
ľudí naplno.
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SPP po roku 2013

EHSV na svojom aprílo-
vom plenárnom zasad-
nutí schválil stanovisko 
o  reforme SPP po roku 
2013 (spravodajkyňa: 
Diľana Slavova, skupina 
„Iné záujmy“, Bulharsko, 
pomocný spravodajca: 
Franco Chiriaco, skupina 

„Pracovníci“, Taliansko), v ktorom podporil úsilie o preko-
nanie rozdielov v podpore poskytovanej poľnohospodárom 
v jednotlivých členských štátoch. Prerozdelenie fi nančných 
prostriedkov v členských štátoch by však malo byť vyváženej-
šie a spravodlivejšie.

Ako sa uvádza v stanovisku, európsky model poľnohospo-
dárstva nemôže existovať za cien a podmienok na svetovom 
trhu bez dostatočných fi nančných zdrojov. Extrémna nestabi-
lita cien v posledných rokoch poukazuje na potrebu účinnejších 
nástrojov riadenia trhu. EHSV sa nazdáva, že je potrebná lepšia 
koordinácia ponuky a dopytu a opätovné vyváženie trhových 
síl v celom dodávateľskom potravinovom reťazci.

EHSV tiež žiada, aby sa zvýšila fl exibilita medzi priamymi 
platbami (prvý pilier) a rozvojom vidieka (druhý pilier). (ail) ●

Verejné obstarávanie v čase krízy: významná 
príležitosť podporiť jednotný trh

Orgány verejnej správy v Európe vynakladajú približne 18 % 
HDP na tovary, práce a služby. Vzhľadom na tento objem 
nákupu môže byť verejné obstarávanie účinným nástrojom 

na podporu vnútorného trhu. 
Súčasné rozpočtové obmedzenia 
a hospodárska kríza nútia verejné 
orgány, aby zaručili optimálne vyu-
žívanie týchto prostriedkov s cieľom 
podporiť rast a tvorbu pracovných 
miest. EHSV sa preto rozhodol pod-
poriť reformu právnych predpisov 
v  oblasti verejného obstarávania 
a modernizáciu systému verejného 
obstarávania. V stanovisku o verej-
nom obstarávaní a udeľovaní kon-
cesií (spravodajca: Miguel Ángel 

Cabra de Luna, skupina „Iné záujmy“), ktoré bolo predložené 
na aprílovom plenárnom zasadnutí, EHSV žiada, aby sa pri 
zadávaní verejných zákaziek stanovili sociálne a environmen-
tálne kritériá, osobitne zohľadnili sociálne podniky a podporilo 
zapojenie malých a stredných podnikov. (ail) ●

Družstevné podniky slúžia spoločným 
hospodárskym a sociálnym cieľom

EHSV by chcel v súvislosti s Medzinárodným rokom družstiev, 
ktorý na rok 2012 vyhlásila OSN, propagovať a chrániť druž-
stevné podniky predstavujúce neoddeliteľnú súčasť európskeho 
priemyslu. V čase krízy sú totiž družstvá odolnejšie a stabilnej-
šie ako iné formy podnikania a takisto rozvíjajú nové podni-
kateľské iniciatívy. Ako sa uvádza v stanovisku EHSV na tému 
„Družstvá a reštrukturalizácia“ (spravodajkyňa: Marie Zvol-
ská, skupina „Zamestnávatelia“, Česko), schválenom 25. apríla, 
družstvá by mali byť zohľadnené vo všetkých politikách EÚ, 
ktoré sa zasadzujú za inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, 
a mali by mať ľahší prístup k fi nančným mechanizmom EIB/
EIF. (ail) ●

Hľadá sa nový hospodársky model

Ak má Európa prejsť na ekologické hospodárstvo, ktorého zákla-
dom bude udržateľná výroba a spotreba, dobrovoľné opatrenia by 
mali byť sprevádzané záväznejšími opatreniami, uviedol EHSV 
vo svojom nedávnom stanovisku na žiadosť dánskeho predsed-
níctva. Dodal tiež, že ekologickejšie fi škálne politiky a trhovo 
orientované stimuly sú nevyhnutné na podnietenie tejto zmeny.

„Dobrovoľné opatrenia, ktoré sa doteraz používali na to, aby 
podporili udržateľnejšiu výrobu a spotrebu, majú svoje hranice. 
Využívanie týchto nástrojov zo strany podnikov a spotrebiteľov je 
slabé a nerovnomerne rozložené“, uviedla An Le Nouail Marlière, 
spravodajkyňa stanoviska (skupina „Pracovníci“, Francúzsko). 
Vyhlásila, že EÚ musí zintenzívniť svoje úsilie v oblasti regulá-
cie, aby postupne upustila od neudržateľných výrobkov, zrušila 
dotácie, ktoré v plnej miere nezohľadňujú negatívne dôsledky 
pre životné prostredie, a zaviedla ekologické pravidlá verejného 
obstarávania.

Stanovisko výboru vyzýva na prepracovanie súčasného hos-
podárskeho modelu, ktorý je 
založený na  ukazovateľoch 
HDP a zameraný na produ-
kovanie čoraz väčšieho rastu 
a dopytu, a ktorý neumožní 
vytvoriť skutočne udržateľné 
hospodárstvo. Zmena si bude 
vyžadovať ukazovatele, ktoré 
merajú nielen výsledky, ale 
tiež environmentálny dosah, 
ľudský blahobyt, sociálnu 
spravodlivosť a  prospe-
ritu. (mb) ●

PLENÁRNE ZASADNUTIE V SKRATKE

Neistá ekonomika skúša európsku módu

Z 25 najväčších módnych fi riem vo 
svete je 17 európskych. Okolo 70 % 
výrobkov sa produkuje v  Európe 
a odvetvie napriek kríze rastie, hoci 
najpomalšie za celú svoju históriu. 
Dokáže Európa držať krok s dobou, 
keď je svetová konkurencia stále nemi-
losrdnejšia? „Tomuto kľúčovému 
odvetviu sa v  posledných rokoch 
nevenovala zaslúžená pozornosť,“ 
povedal Henri Malosse, predseda 
skupiny „Zamestnávatelia“ v EHSV 
na pracovnom stretnutí so zástup-
cami odvetvia, ktoré zorganizovala 
jeho skupina spolu s Európskou komi-
siou, aby zvážili podporu módnemu 
priemyslu.

Musí sa vybudovať premostenie 
medzi digitálnym a módnym sekto-
rom a zlepšiť komunikácia rozličných 
aktérov v módnom priemysle. Takisto 
sa musí zlepšiť dostupnosť fi nančných 
prostriedkov a rozšíriť internacionali-
zácia. Keď zvažujeme budúcnosť mód-
neho priemyslu, je dôležité zaoberať sa 
aj problematikou mladých ľudí, pre-

dovšetkým nezamestnaných. Mladí 
ľudia musia zohrávať ústrednú úlohu, 
ak má byť toto odvetvie v  budúc-
nosti úspešné, a malo by sa teda viac 
prispievať ústavom všeobecného 
a odborného vzdelávania, aj v oblasti 
kvalifi kácie a kapacít.

Inovácia a  tvorivosť sú hnacou 
silou odvetvia, preto by sa mali 
podporovať a ochraňovať. Ak chce 
Európa chrániť duševné vlastníctvo 
a odborné zručnosti, musí sa zamerať 
na svoju mládež, aby zabránila úniku 
mozgov. Vo svete módy pomáha 
začiatočníkom len málo tvorivých 
odvetví, ale Dr. Wendy Malem, 
riaditeľka londýnskeho „Centre 
for Fashion Enterprise“ umožnila 
nahliadnuť, ako jej organizácia 
pomáha mladým návrhárom využiť 
ich schopnosti, poskytuje podporu 
mladým spoločnostiam a prispieva 
k  vytvoreniu spolupráce medzi 
návrhármi, výrobcami a predajcami 
v  odvetví. Okrem toho treba spo-
menúť, že v tomto odvetví neustále 

prebieha inovácia, napríklad pri 
vláknach boli vyvinuté inteligentné 
textílie.

Rečníci poznamenali, že EÚ 
potrebuje víziu týkajúcu sa smerova-
nia odvetvia, aby mohlo napredovať 
a zachovať si svoju konkurencieschop-
nosť. Na to sa však musí investovať do 
nových technológií. Úlohou EÚ je pri-
tom pomôcť vytvárať v odvetví siete 
a budovať vzťahy medzi návrhármi 
a podnikmi. Okrem toho by malo byť 
prepojenie digitálneho a módneho 
sektoru užšie, keďže tento vzťah je 
rozhodujúci pre budúcnosť módneho 
priemyslu.

Podnikateľský model európ-
skych spoločností špecializujúcich sa 
na luxusný tovar sa prezentuje ako 
model spočívajúci na neustálej ino-
vácii, kvalite, kvalifi kovaných zamest-
nancoch a medzinárodnom vývoze. 
Súkromné investície do udržateľného 
rozvoja okrem toho dali zrod originál-
nym podnikateľským modelom. Nové 
podnikateľské modely by sa mali ďalej 
propagovať.

Keďže malé a stredné podniky sú 
tepnou európskeho módneho prie-
myslu, mali by sa ich snahy podporovať. 
Väčšina malých a stredných podnikov 
v súčasnosti nepotrebuje až tak návr-
hárstvo, ale skôr marketing, aby mohli 
podniky ľahšie predávať svoje výrobky. 
Pokiaľ ide o problematiku fi nančných 
zdrojov a internacionalizácie, je nevy-
hnutné nabádať investorov, aby malým 
a stredným podnikom viac sprístupnili 
úvery a fi nancovanie a módny prie-
mysel (vrátane módnych návrhárov, 
ktorí potrebujú získať fi nančné zdroje 
na vývoj značiek, vyrábať v Európe, 
nakupovať kvalitné suroviny a prilákať 
kupujúcich) vo všeobecnosti podpo-
rili. (mp) ●

STRUČNE 

EHSV vyvíja od roku 2008 značné úsilie zamerané na vytvorenie systému 
environmentálneho riadenia, ktoré je v súlade so schémou pre environmen-
tálne manažérstvo a audit (EMAS), s cieľom zabezpečiť čo najekologickejšiu 
prevádzku. Ako príklad uvedieme, že EHSV sa za toto obdobie podarilo znížiť 
spotrebu elektriny o 16 % a spotrebu plynu o 28 %. Toto úsilie bolo po prvýkrát 
ocenené v roku 2009, keď výbor získal označenie „Ekodynamický podnik“ 
udeľované regiónom Brusel, pričom dostal maximálny počet troch hviezdičiek.

Zamestnanci EHSV sa do tohto projektu aktívne zapájajú. Medziodborové 
pracovné skupiny sa snažia o racionalizáciu spotreby papiera a environmen-
tálne kritériá sa čoraz viac začleňujú do výberových konaní v rámci verejného 
obstarávania.

EHSV na základe tohto úsilia nedávno získal certifi káty EMAS a ISO14001. 
(nk) ●

EHSV získal cenu za vynikajúce výsledky v oblasti ekológie

Nové publikácie EHSV

 ■  European Integration Forum

 ■  Th e EESC and the Mediterranean

 ■  Th e EESC and Latin America

 ■  Váš sprievodca európskou iniciatívou občanov

 ■  Freedom of the Media in the EU and Neighbouring Countries

 ■  EU transport at a crossroads

 ■  Immigration and integration

 ■  EHSV a západný Balkán

 ■  European Consumer Day

 ■ Th e EESC and international trade

Viac informácií nájdete na adrese http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.publications ●

eur
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Ďalšie číslo vyjde v júli 2012

Omladenie Európy

Anna Maria Darmanin, podpred-
sedníčka EHSV, a Gianni Pittella, 
prvý podpredseda Európskeho par-
lamentu, spojili na jeseň minulého 
roku svoje sily a rozbehli iniciatívu 
s názvom „5 nápadov pre mladšiu 
Európu“. V  rámci projektu, kto-
rého zámerom je zistiť očakávania 
a potreby mladých ľudí v krajinách 
Európskej únie, sa títo dvaja politici 
stretli s mladými ľuďmi z univerzít 
na celom kontinente. Iniciatíva je 
v plnom prúde a EHSV info sa preto 
stretol s  oboma podpredsedami 
a spýtal sa ich, čo sa dozvedeli.

EHSV info: Prečo ste sa 
rozhodli začať s touto 
iniciatívou?

Anna Maria Darmanin: Mladí 
ľudia dnes čelia nebývalým výzvam. 
Nezamestnanosť mládeže stále 
rastie a v rámci celej EÚ už dosiahla 
mieru 20 %, pričom v niektorých 
krajinách predstavuje až viac ako 
40  % či 50  %. To je neprijateľné 
plytvanie ľudským talentom, pri 
ktorom zostáva rozum stáť. Niet 
pochýb, že treba súrne konať. Mladí 
ľudia potrebujú podporu a jestvuje 
viacero programov, ktorých cieľom 
je im ju poskytnúť. Naša iniciatíva 
„5 nápadov pre mladšiu Európu“ 
nemá byť ďalším z projektov pre 
mladých ľudí, chceme, aby bola 
projektom s mladými ľuďmi.

Gianni Pittella: Mnohí mladí 
ľudia denne využívajú výhody, ktoré 
im ponúka EÚ. Mnohí z nich vyu-
žili rôzne iniciatívy EÚ zamerané 
na podporu mobility, vzdelávania 
alebo profesionálneho a osobného 

rozvoja. Napriek tomu však často 
nevidia, aký dosah má EÚ na ich 
život a  nestotožňujú sa s  touto 
Európou. Myslím si, že táto inicia-
tíva otvorila priamy komunikačný 
kanál, a  pomohla tak preklenúť 
priepasť medzi nimi a nami.

Navštívili ste viacero 
európskych univerzít. 
Čo Vás najviac prekvapilo?

AMD: To, čo som videla, je v roz-
pore so všeobecným presvedčením, 
že mladí ľudia nie sú politicky činní. 
Práve naopak, sú, a  to čoraz viac 
a viac, hoci nie vždy prostredníc-
tvom zavedených štruktúr. Píšu, 
diskutujú a  dohadujú sa o  nie-
ktorých z najdôležitejších politic-
kých tém, ako sú zamestnanosť, 
klimatické zmeny alebo znalostná 
ekonomika, avšak neobracajú sa 
na svojich politikov či poslancov 
Európskeho parlamentu. Zapájajú 
sa do politiky prostredníctvom soci-
álnych médií a sietí, ktoré vytvárajú.

GP: Mal som pocit, že veľmi chcú 
byť stredobodom pozornosti. Jeden 
zo študentov povedal doslova: „Už 
som sa dosť napočúval o tom, že ja 
som budúcnosť. Ja som súčasnosť“. 
Ďalšou vecou je silné nadšenie pre 
Európu. Mládež chce viac Európy, 
viac demokracie a väčšie zapojenie, 
a to všetko chcú HNEĎ. Nemáme 
právo ich sklamať.

AMD: Našou úlohou je zhro-
maždiť ich názory a  skĺbiť veľké 
množstvo ich príspevkov do dobre 
navrhnutej politiky.

Predstavujú mladí 
ľudia v Európe skupinu 
s jednotným postojom?

GP: Mladí ľudia, s ktorými sme sa 
stretli majú rôzne názory a  sny, 

avšak všetci bez výnimky rátajú 
s podporou EÚ pri získavaní práce. 
Takmer všetkých spája pocit neis-
toty a strach z budúcnosti.

AMD: Nezamestnanosť je postra-
chom pre všetkých z nich, avšak ich 
názory na príčinu neduhu, a teda 
aj jeho liečbu, sa líšia. Napríklad 
poľskí a talianski študenti označili 
nesúlad medzi vzdelávaním a poža-
dovanými schopnosťami za hlavnú 
prekážku vstupu na trh práce. 
Mladí ľudia v Španielsku presadzo-
vali názor, že EÚ by mala rozvíjať 
aktívnejšiu politiku zamestnanosti.

Záleží im na európskej 
integrácii?

GP: Mladí ľudia vo všetkých kraji-
nách sa prihlásili k svojej národnej 
identite a  k  príslušnosti k  svojej 
kultúre. Jednoznačne uvádzali, že 
bohatstvo Európy spočíva v jej roz-
manitosti. Preto požadujú lepšie 
metódy výučby cudzích jazykov 
a  viac možností, ako získať mul-
tikultúrne skúsenosti. Považujú 
to za  predpoklad svojho plného 
zapojenia do projektu európskej 
integrácie.

AMD: Na európskej integrácii im 
záleží a zaujímajú sa o ňu. Študenti 
v Spojenom kráľovstve sa sťažovali 
na podľa ich názoru prehlbujúcu sa 
priepasť medzi EÚ a občanmi člen-
ských štátov. Rakúski študenti kládli 
veľký dôraz na priamu voľbu pred-
sedov Európskej komisie a Rady. 
Domnievajú sa, že to významne 
prispeje k demokratizácii Európy 
a k väčšiemu zapojeniu jej občanov.

Čo plánujete ďalej?

AMD: Čoskoro predložím návrh 
na vypracovanie stanoviska, ktoré 
bude vychádzať z príspevkov mla-
dých ľudí. Dúfam, že pomôže inšti-
túciám EÚ nasmerovať ich politiku 
tak, aby účinne riešila hlavné otázky 
mladých ľudí.

GP: Najzaujímavejšie nápady 
predložím Európskemu parlamentu 
a spolu s mojimi kolegami sa budem 
snažiť pretlmočiť ich do právnych 
predpisov. Táto výnimočná skúse-
nosť bude navyše ústredným prv-
kom knihy, ktorú napíšem spolu 
s  Annou Mariou. Naším cieľom 
je vydať ju do konca tohto roku. 
A dúfam, že budeme spolupraco-
vať na viacerých rovnako dobrých 
projektoch. (mb/rdr) ●

Našou úlohou je zhromaždiť názory 
mladých ľudí a skĺbiť veľké množstvo ich 
príspevkov do dobre navrhnutej politiky.

Takmer všetkých spája pocit neistoty 
a strach z budúcnosti.

European Economic and Social Committee

Už čoskoro v EHSV

Poradná komisia pre priemyselné 
zmeny (CCMI) EHSV oslávi 12. júna 
2012 v sídle EHSV v Bruseli 10. výro-
čie svojho vzniku.

Komisia, ktorá bola založená 
23.  júla 2002  po zániku Európ-
skeho spoločenstva uhlia a  ocele 

(ESUO) ako predchodcu súčasnej 
EÚ, uchováva a  rozvíja odborné 
znalosti získané počas existencie 
ESUO. Pokračovala v štruktúrova-
nom dialógu v sektore uhlia a ocele 
a jeho postupnom rozširovaní tak, 
že napokon pokrýval všetky otázky 
súvisiace s priemyselnými zmenami 
v rozšírenej EÚ.

Konferencia sa bude venovať 
aktuálnej situácii a budúcim tren-
dom v oblastiach záujmu výboru. 
Cieľom konferencie zameranej na 
nepretržité a  udržateľné priemy-
selné zmeny bude tiež zlepšiť pra-
covné metódy výboru pri predvídaní 
týchto zmien, ku ktorým dochádza 
v európskom priemysle, a reagovať 
na sociálne, hospodárske a environ-
mentálne problémy.

Vaša aktívna účasť je vítaná. 
Viac informácií nájdete na našej 
webovej stránke: www.eesc.europa.
eu. (mp) ●

10. výročie poradnej komisie pre 
priemyselné zmeny

Energetické scenáre budúcnosti 
a občianska spoločnosť v EÚ: 
vybudovať nízkouhlíkovú alianciu

EHSV vždy zastával názor, že vybu-
dovať hospodárstvo založené na níz-
kych emisiách uhlíka a  účinnom 
využívaní zdrojov si vyžaduje veľké 
zmeny v spôsobe našej práce a nášho 

života. V tomto duchu EHSV uspo-
riada 20.  júna  2012  konferenciu 
v snahe preskúmať, ako sa v rámci 
procesu, ktorý má viesť k budúcej 
kombinácii energetických zdrojov, 
a  ktorý sa začal Plánom postupu 
v energetike do roku 2050, môžeme 
zamerať na skutočnú účasť občanov 
na diskusii o  budúcej energetike 
s nízkymi emisiami uhlíka.

Východiskovým bodom celej 
konferencie budú osvedčené postupy 
týkajúce sa dialógu s občanmi alebo 
medzi občanmi o  energetických 
scenároch. Diskutovať sa bude 
o témach, ako sú energetické sce-
náre, riadenie zmien v európskych 
spoločnostiach, úloha médií a osveta 
a vzdelávanie Európanov.

Pre  podrobnejšie informácie 
a registráciu kontaktujte energyfu-
ture2012@eesc.europa.eu (mp) ●

Energy futures 
and civil society in the EU 

building a low carbon alliance

20/06/2012   9.30 a.m. – 5.p.m.
Room JDE 62, 6th floor 

EESC, Rue Belliard 99, 1040 Brussels

European Economic and Social Committee
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EHSV info v 22 jazykoch : http://www.eesc.europa.eu/activities/press/eescinfo/index_fr.asp
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