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ÚVODNÍK

Krize veřejného dluhu a fi skální unie: 
Dvě strany téže mince?

Vážení čtenáři,
konference OSN o udržitelném rozvoji „Rio+20“, 
která proběhla v  Riu de Janeiro od 20.  do 
22. června a navázala na summit Země (Earth 
Summit) z roku 1992, byla důležitou příležitostí 
k  jednání o  přechodu ke skutečně udržitelné 

budoucnosti pro všechny, avšak výsledky jednání jsou méně výrazné, než by 
si bývala přála delegace EHSV. 

V průběhu minulého roku připravil EHSV inkluzivní a obsáhlý program, 
který by postavil všechny tři pilíře udržitelnosti – sociální, ekonomický a envi-
ronmentální – naroveň. Požadovali jsme zejména plán pro udržitelnost s kon-
krétními cíli, opatřeními a mechanismy. Můžeme tedy pouze litovat, že řada 
očekávání evropské i světové občanské společnosti nebyla naplněna, a nezbývá 
než doufat, že v prováděcí fázi bude prostor ke zlepšení a k tomu, aby se učinilo 
více, než obsahuje závěrečné prohlášení přijaté v Riu.

Vedoucí představitelé států a vlád, kteří se sešli v Riu, si nechali ujít jedi-
nečnou příležitost k tomu, aby učinili rozhodný krok vpřed směrem k větší 
sociální a environmentální spravedlnosti. Nejvíce mě však mrzí, že nevznikl 
žádný konkrétní akční plán pro nadcházející léta a závazné dohody v oblasti 
postupů udržitelného rozvoje. Na sociální rozměr udržitelného rozvoje byl 
bohužel položen příliš slabý důraz, a proto cílům jako vymýcení chudoby, 
zajištění přístupu k potravinám, čisté vodě a udržitelné energii se nedostalo 
prostoru, v jaký jsme doufali. Taktéž se nám nepodařilo prosadit přeměnu 
Programu OSN pro životní prostředí na specializovanou agenturu.

Že se nepodařilo vytvořit ani místo veřejného ochránce práv příštích gene-
rací, považujeme za poslední zklamání. Bylo by bývalo důležité symbolicky 
uznat, že je třeba mezinárodní orgán, který může prosazovat práva budoucích 
generací na úkor krátkodobých ekonomických zájmů.

Nicméně některé výsledky konference lze považovat za úspěch. Potěšilo 
nás, že koncepci „zelené ekonomiky“ coby hnací síle udržitelného rozvoje se 
dostalo ústředního postavení v závěrečném prohlášení. Rovněž jsme ocenili 
zavedení pojmu cíle udržitelného rozvoje; tyto cíle nyní musíme rozpracovat 
a zavést co nejrychleji do praxe, aby se právě uplynulý summit stal začátkem 
procesu, jenž změní svět, procesu, který učiní naše společnosti udržitelnějšími 
a bude znamenat jejich ještě silnější podporu začlenění. V neposlední řadě 
ještě musíme zmínit, že byla uznána úloha občanské společnosti při umožnění 
a provádění udržitelného rozvoje.

Jak jsem prohlásil již dříve, cesta z Ria je stejně důležitá jako cesta do Ria. 
Navázání na konferenci Rio+20 musí být napříště jednou z priorit občanské 
společnosti, a zůstane tedy jedním z hlavních úkolů pro zbývající část mého 
funkčního období předsedy EHSV.
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POZNAMENEJTE SI

VE STRUČNOSTI

Evropské včely

Včely od pradávna plní v  přírodě 
zásadní funkci a opylování je nezbyt-
nou součástí naší zemědělské činnosti. 
V posledních letech však pozorujeme 
alarmující úbytek včel. Příčiny tohoto 
jevu nejsou doposud známy, mezi 
možná vysvětlení však patří znečiš-
tění životního prostředí, monokultury 
a nadměrné používání pesticidů. 

Náš Výbor si je vědom tohoto problému a jeho dopadů na biologickou 
rozmanitost, na zabezpečení potravin i jejich kvalitu. Z toho důvodu Evrop-
ský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů 7. května 2012 instalovaly 
dva včelí úly na střeše budovy Jacques Delors v Bruselu. Jedná se o završení 
projektu zahájeného oběma výbory přibližně před rokem za pomoci sdružení 
Apis Bruoc Sella, jež se zasazuje za budování úlů na střechách městských domů. 
Smyslem projektu je ukázat, že i města se mohou připojit k úsilí o zachování 
biologické rozmanitosti a že každý z nás může svou troškou přispět k ochraně 
našich ohrožených ekosystémů.

31. května proběhlo slavnostní zahájení společného projektu obou výborů 
Městské včely, na němž mělo několik šťastných účastníků možnost ochutnat 
první med z těchto úlů (výsledek pouhé třítýdenní „práce“). Očekáváme, že 
oba úly dohromady vyprodukují přibližně 40 kilogramů medu ročně. (rdr)
 ●

Den otevřených dveří 2012
EHSV otevřel veřejnosti své dveře

Ve dvacátý Den otevřených dveří 
institucí EU, který byl uspořádán 
12. května 2012, přivítal EHSV přes 
3 000 návštěvníků. Tématem letošního 
ročníku se stala udržitelnost a zelená 
ekonomika a cílem bylo zvýšit infor-
movanost o klíčových tématech kon-
ference OSN o udržitelném rozvoji 
RIO+20. Výbor připravil neotřelou 

interaktivní prezentaci zásadních témat, jako jsou zelená pracovní místa, obno-
vitelná energie, udržitelná města či spotřeba vody. Návštěvníci měli možnost 
diskutovat se členy a zaměstnanci Výboru, získat informace o činnosti EHSV 
a zapojit se do zábavných aktivit pro celou rodinu. Po celý den je zde vítali a na 
prezentaci environmentálních témat se aktivně podíleli také předseda Staff an 
Nilsson, místopředsedkyně Anna Maria Darmanin a generální tajemník Mar-
tin Westlake. I letos byla tato iniciativa úspěchem díky skvělé (a dobrovolné) 
práci řady členů a zaměstnanců Výboru, kteří náš Výbor veřejnosti představili 
jako dynamickou a živou instituci. (rdr) ●
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Hospodářská krize, jež začala 
ve Spojených státech, se po roce 
2008 stala hlavním tématem sdě-
lovacích prostředků a  dostala se 
do čela politických programů 
osobností světového významu. 
Nyní, když se krize rozšířila po 
Evropě, získávají na popularitě 
srovnání systému federálních 

rezerv a Evropské centrální banky. 
Ve svém vydání z 16. června The 
Economist srovnává veřejné fi nance 
Kalifornie s řeckými. Tento článek 
korespondenta v Los Angeles uka-
zuje, že Evropská unie je za svými 
hranicemi považována za více 
integrovanou než u nás v Evropě. 
Proč jinak srovnávat stát fede-
rálních USA s  členským státem? 
Evropský hospodářský a sociální 
výbor je přesvědčen, že více Evropy 
znamená také větší a  kvalitnější 

nabídku nástrojů k potírání glo-
bální krize a jejímu předcházení.

Diskuse o tom, jak by se měla 
formovat EU z  hlediska hospo-
dářské integrace, je pro Výbor 
mimořádně závažným tématem, 
protože zde nejde o nic menšího 
než o sám evropský sociální model. 

Z toho důvodu se specializovaná 
sekce Výboru ECO, v jejíž působ-
nosti jsou hospodářské a fi nanční 
záležitosti, zabývá tématy, jako 
je zavedení eurobondů, vytvo-
ření evropské ratingové agentury, 
fi nanční vzdělávání našich občanů 
nebo regulace fi nančních trhů.

V této souvislosti se 7. června 
2012 konala v EHSV konference 
na vysoké úrovni, jež projedná-
vala současnou krizi veřejného 

Kypr za lepší Evropu*

Kyperské předsednictví si je vědomo 
toho, že se Evropa potřebuje ze sou-
časné hospodářské krize vyjít sil-
nější, a má proto v úmyslu pracovat 
prostřednictvím udržitelného růstu, 
sociální soudržnosti a vytváření pra-
covních míst za lepší Evropu. Sou-
časný společenský a  hospodářský 
vývoj nás dovedl k tomu, abychom 
si stanovili za cíl Unii, jež hraje větší 
úlohu pro své občany i v celosvěto-
vém měřítku a jež vychází ze zásady 
solidarity.

Je nezbytně nutné podporovat 
účinnější a udržitelnější Evropu. 
V  tomto ohledu jsou nejdůleži-
tějším bodem programu jednání 
o novém víceletém fi nančním rámci 
2014–2020, jež budou příležitostí 
dohodnout se na takovém rozpočtu 
a  hlavních směrech, jež přispějí 
k růstu a zvýšení konkurenceschop-
nosti. Kyperské předsednictví bude 
usilovat o završení jednání o vícele-
tém fi nančním rámci a o dosažení 
co největšího pokroku při jednáních 
o společných politikách, mj. o spo-
lečné zemědělské a rybářské politice 
a  o  politice soudržnosti. Protože 
předsednictví vyzdvihuje význam 
politiky soudržnosti, požádali jsme 
EHSV o  vypracování stanoviska 
k rozvoji makroregionální strategie 
pro Středomoří a  jejím přínosům 
pro ostrovní členské státy. K dalším 
klíčovým tématům předsednictví 
budou patřit ekologie, energetická 
účinnost, environmentální udrži-
telnost a  řešení důsledků změny 
klimatu.

Pro překonání současné hospo-
dářské krize a pro posílení konku-
renceschopnosti EU je nezbytná 
také Evropa s výkonnější a na růstu 
založenou ekonomikou. Proto bude 
položen důraz i na posílení dohledu 
nad rozpočtovou a  makroekono-
mickou politikou a  na zajištění 
rozpočtové stability. Nezbytností je 
zároveň i podpora růstu. Kyperské 
předsednictví se proto soustředí na 
posilování vnitřního trhu a na pod-
poru vytváření pracovních míst, na 
výzkum a  inovace, se zaměřením 
na malé a střední podniky, tak aby 
přispělo ke konkurenceschopnější 
Evropě. 

V duchu Evropy bližší občanům, 
solidární a sociálně soudržné, bude 
kladen důraz rovněž na zaměstna-
nost mladých, neboť nezaměstna-
nost v EU roste. Prioritou je také 
vytvoření společného evropského 
azylového systému do konce roku 
2012. V této souvislosti jsme požá-
dali EHSV o průzkumné stanovisko 
k  vytvoření systému Eurodac na 
porovnávání otisků prstů uchazečů 
o azyl a určitých kategorií nelegál-
ních přistěhovalců. Předsednictví 
dále požádalo EHSV o stanovisko 
k posílení participačních postupů 
a zapojení místních orgánů, občan-
ské společnosti a sociálních partnerů 
do provádění strategie Evropa 2020. 

Kyperské předsednictví usiluje 
rovněž o přiblížení Evropy jejím 
sousedům posilováním programu 
rozšiřování a  vyzdvižením jižní 
dimenze evropské politiky soused-
ství při současné snaze o další posí-
lení Unie v celosvětovém měřítku, 
s důrazem na plnění rozvojových 
cílů EU a posílení její politiky zahra-
ničního obchodu.

Evropská unie se musí přiblížit 
svým občanům. Naší vizí je podpo-
rovat Evropu jako „filoxenos topos“, 
tedy pohostinné místo pro podniky, 
nápady, služby, inovace a kulturu. 
„Filoxenos topos“ je součástí naší 
vize lepší Evropy, Unie poskytující 
svým občanům – a obzvláště mladé 
generaci – naději. ●

*Andreas Mavroyiannis, náměstek ministra pro evropské záležitosti při prezidentovi, Kyperské předsednictví Rady EU

Očekávání kyperských členů EHSV od kyperského 
předsednictví Evropské unie*
Michalis Antoniou
Skupina Zaměstnavatelé

Středomoří potřebuje novou vizi

náměstek generálního ředitele, Kyperská federace zaměstnavatelů a průmyslníků (OEB) 
Kyperské předsednictví nastává v nejbouřlivějším období poválečné historie Evropy. Bouřlivá období však bývají 
současně obdobími příležitostí a změn. EHSV by měl v jeho průběhu v těsné spolupráci s dalšími institucemi EU 
podporovat a prosazovat politiky nezbytné za účelem obnovy růstu, snížení nezaměstnanosti a vzkříšení vyhlídek 
na prosperitu pro všechny evropské občany.

Dimitris Kittenis
skupina Zaměstnanci
bývalý generální tajemník kyperské konfederace pracovníků (SEK) 
Kypr je křižovatkou mezi Evropou, Blízkým východem a Afrikou a předsednictví Unie přebírá v době, kdy sama Unie 
stojí na křižovatce. Je na kyperském předsednictví, aby pomohlo vyřešit problém nerovnosti a zabývalo se solidaritou 
a aby přijalo naléhavá rozhodnutí, jejichž cílem bude vyřešit krizi, snížit nezaměstnanost, zlepšit kvalitu života 
a podnítit evropskou integraci.

Kostakis Konstantinidis
skupina Různé zájmy
předseda Svazu kyperských zemědělců (EKA) 
Během předsednictví bude mezi naše cíle a ambice patřit snaha o posílení spolupráce a solidarity mezi členskými 
státy a rovněž o zvýšení úsilí zaměřeného na podporu míru, a to nejen ve Středomoří a na Blízkém východě, ale 
i v Evropě a ve světě obecně. Rádi bychom dosáhli také zvýšení životní úrovně obyčejných lidí a zrychlení růstu, a to 
nejen v Evropě, ale i v zemích mimo EU.

Michalis Lytras
skupina Různé zájmy
Kyperské předsednictví přispěje k dosažení cíle sociální a hospodářské soudržnosti v Evropské unii a bude usilovat 
o podporu hospodářského růstu a překonání hospodářské krize, o dokončení a přijetí společné zemědělské politiky na 
období 2014–2020, potírání nezaměstnanosti a nastolení míru v Evropě a celém světě. Věřím, že kyperské předsednictví 
bude úspěšné a plodné.

Andreas Pavlikkas
skupina Zaměstnanci
vedoucí oddělení pro výzkum a studie – Celokyperská federace práce
Přál bych si, aby bylo kyperské předsednictví úspěšné ve všech ohledech – jak z politického, tak z organizačního 
hlediska. Naše země musí v nejvyšší možné míře přispět k rozhodování v otázkách týkajících se solidarity mezi velkými 
a malými zeměmi, posílení a rozšíření agendy Unie a upevnění vztahů EU se středomořskými a blízkovýchodními 
státy. Kypr bude mít také příležitost prezentovat se jako stát a představit své silné stránky a svůj přínos – a to jak na 
úrovni Evropy, tak v globálním měřítku – a přilákat investice a turisty. ●

* Po rezignaci jednoho z kyperských členů EHSV byl zahájen proces jmenování nového člena. V době, kdy šel magazín do tisku, proces stále probíhal. Plný seznam členů EHSV je k dispozici na našich 
internetových stránkách: eesc.europa.eu.

Zpravodajem stanoviska byl jme-
nován pan Dimitris Dimitriadis, 
řecký člen EHSV a předseda Moni-
torovacího výboru Euromed. 

EHSV: Z jakého důvodu 
EU potřebuje novou 
makroregionální strategii 
pro Středomoří?

Dimitris Dimitriadis: Veškeré 
úsilí, které doposud EU vynakládala 
na řešení oblasti Středomoří jako 
celku, bylo bezvýsledné. Barcelon-
ský proces, jenž byl zahájen v roce 
1995 a měl poskytnout rámec pro 
vztahy mezi EU a partnery ve Stře-
domoří, selhal. 

Mezitím se geopolitická situ-
ace v této oblasti naprosto změnila 
v důsledku revolucí v severoafric-
kých zemích. 

Dimitris Dimitriadis, člen EHSV

ROZHOVOR MEZI KOLEGY

V novém seriálu rozhovorů se 
bude pan Tomasz Jasiński, polský 
člen skupiny Zaměstnanci EHSV 
a zástupce členů v redakci bulletinu 
EHSV info, ptát svých kolegů z řad 
členů na jejich záliby. Prvním 
dotazovaným je pan Martin 
Siecker, nizozemský člen skupiny 
Zaměstnanci EHSV a  zástupce 
Nizozemské federace odborových 
svazů.

Tomasz Jasiński: Jaké jsou 
Vaše profesní zkušenosti?

Martin Siecker: Jsem povoláním 
novinář. Má pracovní dráha začala 
v  sedmdesátých letech, kdy jsem 
pracoval jako reportér jednoho levi-
cově zaměřeného deníku. O deset let 
později jsem se zapojil do dělnického 
hnutí, kde jsem se stal redaktorem 
bulletinu pro jeho členy. 

TJ: Co Vás přimělo hledat 
profesní uplatnění 
v odborovém hnutí? 

MS: Čím více jsem informoval o pra-
covních vztazích, tím více jsem byl 
touto problematikou pohlcován. 
Jednoho dne jsem zjistil, že mladí 
reportéři těchto novin nedostali plat, 
který dostat měli. Společně se svými 
kolegy jsem zorganizoval akční 
výbor na jejich obranu. Vyjednávali 
jsme s vydavatelem a nakonec jsme 
vyhráli. To mě přivedlo k rozhod-
nutí, že budu pracovat pro organi-
zaci, jež hájí práva pracujících. 

TJ: Jak dlouho už jste členem 
odborů? 

MS: Do odborů jsem se dal ve chvíli, 
kdy jsem vstoupil na trh práce, tedy 
v roce 1967. Než jsem se stal novi-
nářem, vystřídal jsem řadu nejrůz-
nějších dočasných míst. Bylo to mé 
rozhodnutí. Nechtěl jsem v té době 
žádné stálé místo s pevnou pracovní 
dobou. Měl jsem rád svobodu. Když 
svítilo slunce, mohl jsem si jít zapla-
vat, a ne sedět v práci. 

TJ: Jaké jsou Vaše záliby? 

MS: Hudba. Hudbu poslouchám 
hodně často. Trochu hraji na bicí, 
ale nejsem tak dobrý, abych mohl 
hrát v kapele. I kdybych byl lepší, 
stejně bych na to neměl dost času. 
A miluji četbu, není snad nic lepšího 
než dobrá detektivka. 

TJ: Měl jsem za to, že 
v Nizozemsku je každý 
fotbalovým fanouškem.

MS: Já jsem fotbalovým fanouškem. 
Fandím Ajaxu Amsterdam. V době 
největší slávy Ajaxu jsem bydlel 
hned vedle Olympijského stadionu 
v Amsterdamu. Na začátku sedmde-
sátých let, kdy třikrát za sebou vyhrál 
evropskou Ligu mistrů, jsem sledo-
val všechny jeho domácí evropské 
zápasy. 

TJ: Kdy jste se stal členem 
EHSV?

MS: Před deseti lety. V  roce 
2010 jsem jím byl jmenován potřetí.

TJ: Jaký je podle Vašeho 
názoru největší problém, 
jímž se musí EU zabývat?

MS: Rostoucí euroskepticismus. Ten 
je skutečnou hrozbou. Pokud mu 
nedokážeme čelit, hrozí, že všechno, 
co zbude ze sjednocování Evropy, 
bude čtvereční kilometr betonu, 
skla a  oceli poblíž centra Bruselu 
jako památník ideálu, který vypa-
dal skvěle a přesvědčivě, ale skončil 
bohužel na smetišti dějin coby nej-
větší a nejdražší politický krach. ●

Brzy v EHSV
Krok vpřed pro silnější Evropu

Občanská společnost – plno-
hodnotný partner ve strategii 
Evropa 2020

Akce, která se uskuteční 25.  září 
2012, bude zaměřena na nástroje 
k  podnícení růstu a  pro rozvoj 
„evropského paktu růstu“. Ve čty-
řech pracovních skupinách souběžně 
se bude jednat o vytvoření uceleného 
rámce pro strategii růstu EU, oživení 
jednotného trhu, o obnově a vytvá-
ření pracovních míst i o inovacích 

v souvislosti s inteligentním a udr-
žitelným růstem. 

Každý z předsedů skupin EHSV 
předestře svůj osobitý pohled, jak 
dostat Evropu zpátky na cestu udr-
žitelného růstu. Panel na vysoké 
úrovni se bude následně věnovat 
způsobům, jak maximalizovat pří-
ležitosti k růstu, jež skýtá strategie 
Evropa 2020. 

Konference se zúčastní zaintere-
sované subjekty z vnitrostátní úrovně 
i úrovně EU, rozhodovací činitelé 
EU, poslanci Evropského parla-
mentu i vnitrostátních parlamentů, 
vládní představitelé členských států 

a správních orgánů, zástupci občan-
ské společnosti z vnitrostátní úrovně 
i úrovně EU, představitelé místních 
a  regionálních orgánů, skupin 
expertů a  osoby, které významně 
ovlivňují veřejné mínění.

EHSV a národní HSR představí na 
konferenci myšlenky, jak využít výše 
zmíněných nástrojů a  vybudovat 
udržitelnou a konkurenceschopnou 
Evropu, a podělí se o své zkušenosti 
a osvědčené postupy. (kf) ●

Chcete se dozvědět víc? Seznamte 
se s programem akce na: http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.home.

Pro další informace se prosím 
obraťte na: europe2020-eesc@eesc.
europa.eu.

KYPERSKÉ PŘEDSEDNICTVÍ RADY EVROPSKÉ UNIE

Musíme tedy začít znovu od nuly. 
Musíme přijít s novou vizí a zcela 
novým přístupem. Brzy budu mít 
první schůzku s kyperským minist-
rem, kde projednáme, jak by EHSV 
mohl nejlépe odpovědět na žádost 
Kypru o poradenství v této věci. 

EHSV info: Řadu nesnází, 
jimž čelí země EU v oblasti 
Středomoří, by bylo možné 
řešit v rámci politiky 
soudržnosti Evropské unie…

Dimitris Dimitriadis: Politika sou-
držnosti tady nestačí. Potřebujeme 
širší vizi a dlouhodobou perspek-
tivu v horizontu 15–20 let, která 
zahrne celý region, nejen členské 
státy EU v  této oblasti. Nejprve 
musíme definovat jednoznačné, 
dlouhodobé strategické záměry 
pro tuto oblast, a potom zajistit, 

aby jejich dosažení podporovala 
politika soudržnosti. 

EHSV info: Právě jste se vrátil 
z konference o strategii 
pro region Baltského moře. 
Domníváte se, že můžete 
čerpat inspiraci z některých 
řešení, která vznikla v rámci 
této strategie? 

Dimitris Dimitriadis: strategie 
pro region Baltského moře je nepo-
chybně vzorem pro podobné strate-
gie. Ukázala, jak úspěšný může být 
integrovaný přístup ke společným 
záležitostem, na kterém se podílí 
několik zemí a správních orgánů. 
Samozřejmě není možné univer-
zálně reprodukovat řešení strate-
gie pro region Baltského moře, ale 
některá z nich jsou užitečným zdro-
jem inspirace. Z geopolitického hle-

diska plyne ze strategie pro region 
Baltského moře jedno důležité pona-
učení: přestože tato strategie zahr-
nuje pouze členské státy EU, mají 
pro její úspěch naprosto zásadní 
význam vztahy mezi Evropskou unií 
a Ruskem. 

Pokud tedy chceme, aby strategie 
EU pro Středomoří byla úspěšná, 
musí se zaměřit na všechny hráče ve 
středomořské oblasti: země EU, ost-
rovy, severoafrické státy, Turecko, 
Izrael i Palestinská území. (mb) ●

Webové stránky kyperského 
předsednictví jsou nyní v provozu.

Klikněte na odkaz a seznamte se 
s nejžhavějšími novinkami o kyper-
ském předsednictví: www.cy2012.eu.

Kyperské předsednictví požádalo 
EHSV, aby připravil stanovisko 
k makroregionální strategii pro Stře-
domoří, jež by vyhodnotilo přínosy 
pro ostrovní členské státy.

Andreas Mavroyiannis, náměstek ministra pro 
evropské záležitosti při prezidentovi,
kyperské předsednictví Rady EU

NOVÉ PUBLIKACE EHSV

 ■ Ochrana spotřebitele

 ■ Evropský hospodářský a sociální výbor v prů-
běhu kyperského předsednictví Rady EU

Další informace naleznete na adrese http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications. ●en.p

dluhu. Mezi účastníky byl Jean-
-Claude Juncker, lucemburský 
premiér a prezident Euroskupiny, 
Enzo Moavero Milanesi, italský 
ministr pro evropské záležitosti, 
a významní představitelé Evrop-
ské komise, Evropské centrální 
banky a Evropského parlamentu. 
Staff an Nilsson, předseda EHSV, 
zahájil zasedání projevem, v němž 
vyzval k vytvoření unie rozpočtové 
stability a k zavedení eurobondů. 
Zdůraznil potřebu konkrétních 
iniciativ, aby členské státy sdílely 
rozpočtovou zodpovědnost, což by 
umožnilo pokles úrokových sazeb 
u veřejného dluhu zemí usilujících 
o konsolidaci rozpočtů. 

Diskusi řídil Michael Smyth, 
předseda sekce ECO, který objas-
nil svůj názor, že čelíme krizi 
poptávky podobně, jako tomu 
bylo ve třicátých letech, a že tera-
pie úsporných škrtů povede jen do 
recese, jež se stane úrodnou půdou 
pro populismus a radikální strany. 
Carmelo Cedrone a Gerard Dan-
tin, zpravodajové dvou stanovisek 
EHSV k eurobondům a podobným 
nástrojům sdílení dluhu, a Pedro 
Augusto Almeida Freire, před-
seda stálé studijní skupiny EHSV 
pro koordinaci hospodářské poli-
tiky, se vyslovili pro integraci jako 
jediné možné řešení současné situ-
ace. Konkrétní návrh již přijatého 
stanoviska pana Cedroneho se 
vyslovuje pro zavedení dvou druhů 
dluhopisů: dluhopisů stability, 
jimiž by se dluh sdílel se solidární 
zodpovědností, a  investičních 
dluhopisů, jež by zajistily příliv 
kapitálu z  nově se rozvíjejících 
velmocí, jako je Brazílie, Rusko, 
Indie a Čína. Pan Dantin připra-
vuje stanovisko, které se zabývá 
rozložením dluhu mezi členské 
státy a o němž se bude hlasovat na 
červencovém plenárním zasedání. 

Zástupce Komise připomněl 
význam vytvoření záchytu pro 
finanční sektor na úrovni EU 
a postupu směrem k vyšší fi skální 
integraci. Sylvie Goulard, poslan-
kyně Evropského parlamentu, 
zdůraznila, že Evropská rada 
by neměla být jedinou politic-
kou arénou, kde se řeší současná 
krize, a že je zde nutný širší pří-
stup. Jean-Claude Juncker uza-
vřel konferenci v  optimistickém 
duchu, když vyzval účastníky, aby 
si představili, jak obtížné by bylo 

K vyřešení krize chybí politická vůle

Pane Cedrone, ve svém nedávném stanovisku 
jste uvedl, že současná politická krize je spíše 
politická než hospodářská.

Evropa si již nemůže dovolit jednotnou měnovou politiku 
a sedmnáct hospodářských a fi nančních politik. EU by 
měla pokročit směrem k fi skální unii a prvním krokem 
v tomto smyslu by bylo zavedení dvou komplementár-
ních, ale odlišných dluhopisů EU: neobchodovatelných 
unijních bondů Unie určených ke stabilizaci zadlužení 
a eurobondů pro obnovu a růst.

Je to uskutečnitelné?

Tyto dluhopisy by obnovily důvěru investorů a nahradily úsporná opatření 
tím, že by znovu nastolily sociální stát. Náš plán navíc nevyžaduje reformu 
smluv ani vytvoření nových institucí. Využil by stávajících nástrojů EU, jako 
je Evropský investiční fond (EIF). Jediné, co chybí, je politická vůle. (rdr) ●

Martin Siecker: milovník hudby a fanda detektivek
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PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ V KOSTCE
Digitální trh pro růst

S cílem pomoci dánskému předsednictví dosáhnout pokroku 
v digitální oblasti přijal EHSV v květnu stanovisko k dosa-
žení růstu prostřednictvím jednotného digitálního trhu. EU 
jde o hodně, jelikož studie ukazují, že jednotný digitální trh 
by do roku 2020 přispěl 4 % k HDP Evropy.

Ve stanovisku byl kladen důraz na rychlý rozvoj infra-
struktury na celém území Evropy včetně odlehlých oblastí, 
aby byl zajištěn všeobecný přístup k internetu.

Vzhledem k  tomu, že do 
roku 2015 bude 95 % pracov-
ních míst vyžadovat interne-
tové dovednosti, „odborná 
příprava je zcela nezbytná“, 
napsala paní Laure Batut 
(Francie, skupina Zaměstna-

vatelé), zpravodajka tohoto stanoviska. Dodala, že dostup-
nost všech (včetně starších občanů) k hardwaru a soft waru 
a učení se tomu, jak je používat, jsou základním předpokla-
dem pro splnění tohoto úkolu.

Za účelem podpory elektronického obchodu vyzval EHSV 
k harmonizaci obchodní legislativy a legislativy v oblasti 
nepřímého zdanění. Varoval však před tím, aby tato har-
monizace nebyla použita jako výmluva pro zvýšení daňových 
sazeb. (mb) ●

Evropa je pozadu za energetickými cíli

Pokrok učiněný směrem k nízkouhlíkovému hospodářství 
v EU a v některých členských státech nebezpečně zaostává za 

současnými cíli, varuje 
Evropský hospodář-
ský a  sociální výbor 
(EHSV) ve svém stano-
visku k energetickému 
plánu do roku 2050, 
které bylo přijato na 
květnovém plenárním 
zasedání. 

EU si podle Výboru neuvědomuje míru, v níž za svými 
vlastními cíli zaostává. „Úbytek vysoce znečišťujících výrob-
ních procesů v  EU, jejich nárůst v  jiných částech světa 
a následný dovoz do EU maskují míru neplnění,“ říká Pie-
rre Jean Coulon (skupina Zaměstnanci, Francie), zpravodaj 
stanoviska.

Stanovisko kritizuje pokrok v oblasti energetické účin-
nosti a obnovitelných zdrojů energie. Tvrdí se v něm, že roz-
voj výroby obnovitelné energie brzdí nestálá vládní podpora 
a v některých případech lokální odpor. 

Výbor znovu připomíná svůj požadavek na zřízení evrop-
ského fóra občanské společnosti, na němž by se pravidelně se 
setkávaly všechny zúčastněné strany, aby projednaly otázky 
energetického přechodu do roku 2050, a jehož prostřednic-
tvím by se tak zvýšil tok informací v EU.

„Evropské demokracie se v současnosti potýkají s veřej-
ným přijetím rozhodnutí učiněných na poli energetiky,“ 
konstatuje Richard Adams (skupina Různé zájmy, Spojené 
království), spoluzpravodaj stanoviska, a dodává, že „plán do 
roku 2050 musí být využit nejen k odstartování co nejširší 
diskuse mezi Evropany, ale měl by rovněž podpořit anga-

žovanost na všech úrovních: osobní, regionální, celostátní 
a unijní.“ (mb) ●

Sociální podnikání v Evropě a evropské fondy 
sociálního podnikání

Ve dvou stanoviscích, z nichž jedno se týká evropských fondů 
sociálního podnikání (zpravodajka: paní Ariane Rodert, sku-
pina Různé zájmy) a druhé Iniciativy pro sociální podnikání 
(zpravodaj pan Giuseppe Guerini, skupina Různé zájmy), 
vybídl EHSV Komisi a členské státy, aby zjednodušily přístup 
sociálních podniků k veřejným zakázkám a k fi nancování, 

aby vypracovaly národní rámce 
pro růst sociálních podniků 
a patřičným způsobem zavedly 
evropský fond sociálního pod-
nikání.

Odvětví  sociální  ekono-
miky již v EU zaměstnává přes 
11 milionů osob, což představuje 
6 % celkové pracovní síly. Zhruba 

každý čtvrtý podnik založený v Evropě je sociálním podni-
kem. V současné situaci krize, kdy trvale roste počet neza-
městnaných či lidí bez přístupu k ekonomickým zdrojům, 
chce EHSV posílit růst, zaměstnanost a konkurenceschop-
nost a současně – v souladu se strategií Evropa 2020 – vytvo-
řit společnost, která bude více podporovat začlenění.

EHSV je toho názoru, že budoucí evropský fond soci-
álního podnikání by měly doplnit další fi nanční nástroje 
zaměřené na rozvoj sociálních podniků. Samotný Evropský 
fond sociálního podnikání nepostačí ke zlepšení přístupu 
k přiměřenému kapitálu. (ail) ●

Evropská rada před pěti lety pově-
řila tucet významných evropských 
osobností úkolem vypracovat 
zprávu o  výzvách, kterým bude 
EU čelit v příštích 20 letech. Tato 
skupina „moudrých mužů“, jejímž 
předsedou byl Felipe González 
a  jejímiž členy byli Mario Monti 
či Lech Wałęsa, dospěla v květnu 
2010 k závěru, že Evropa potřebuje 
obrození. Mezi prioritami uvede-
nými ve zprávě byly hospodářský 
růst, konkurenceschopnost, demo-
kratická legitimita a vedoucí úloha 
v boji proti změně klimatu. Právě 
tato témata jsou podstatou kaž-
dodenní činnosti evropské občan-
ské společnosti v  EHSV při jeho 
veřejných slyšeních, konferencích, 
v rámci studijních skupin a stano-
visek. Není to vůbec náhoda, že 
odpovědi předložené moudrými 
muži vycházejí ze stejné hlavní 
zásady, jako má většina politických 
postojů přijatých v EHSV: „Potře-
bujeme více, nikoli méně Evropy.“

Pro nás v EHSV musí být „více 
Evropy“ zároveň ústředním prin-
cipem pro víceletý fi nanční rámec 
na období 2014–2020, jenž určí roz-
počet EU pro příštích šest let. Když 
byl schválen předchozí víceletý 
fi nanční rámec, většina evropských 
ekonomik rostla a fi nanční stabilita 
byla považována za samozřejmost. 
Vzhledem k  současné nestabilitě 
a vlně úsporných opatření, která 
zaplavuje Evropu, hrozí, že bude 
přijat minimalistický rozpočet. 
Evropská komise tedy navrhuje, 
aby byl celkový rozpočet EU zacho-
ván na současném 1 % HDP EU, 
zatímco některé členské státy poža-
dují škrty. Pokud jde o EHSV, při-
jal na svém květnovém plenárním 
zasedání stanovisko vyzývající ke 
zvýšení na 1,11 %. Připomeňme si 
defi nici rozpočtu: „odhad nákladů, 
výnosů a zdrojů za určité období, 
jenž odráží interpretaci budou-

cích fi nančních podmínek a cílů“. 
Uplatníme-li tento postup na situ-
aci, před níž v současnosti stojí EU, 
musíme nyní, kdy máme vyšší cíle, 
znovu posoudit náklady a výnosy. 
Chce-li EU skutečně významně 
pokročit k  integraci a  přijmout 
větší odpovědnost, musí kontrolo-
vat růst, a zajistit tak evropský soci-
ální model. To bude možné pouze 
tehdy, bude-li rozpočet – nástroj, 
který EU využívá k dosažení svých 
cílů – dostatečně ambiciózní.

Návrh víceletého finančního 
rámce předložený Komisí tedy zlep-
šuje a zjednodušuje strukturu roz-
počtu. Dalším pozitivním krokem 
je to, že Komise kritizuje přístup 
některých členských států k jedná-
ním vyznačujícím se zásadami při-
měřené návratnosti a horizontální 
spravedlivosti. Co se týče výnosů, 
EHSV podporuje zavedení nového 
systému vlastních zdrojů, jenž zahr-
nuje upravený zdroj z DPH a daň 
z fi nančních transakcí. Pokud jde 
o výdaje, instituce a členské státy by 
měly mít na paměti zásadu přidané 
evropské hodnoty, tj. myšlenku, že 
jedno euro utracené na úrovni EU 
je účinnější než jedno euro utracené 
na úrovni jednotlivých členských 
států. Evropská komise ve svém 
návrhu také zlepšila strukturu dvou 
hlavních výdajových položek v roz-
počtu – SZP a politiky soudržnosti 
– ve prospěch účinnosti a výkon-
nosti zemědělství a ve snaze ome-
zit účinek způsobující rozptýlenost 
fondů tím, že podpoří makropro-
jekty. EHSV nicméně varuje před 
nebezpečím, že stávající politika 
soudržnosti znevýhodní nejméně 
rozvinuté regiony EU, až se makro-
ekonomická podmíněnost uplatní 
na vyplácení fi nančních prostředků.

Ke sloganu „Potřebujeme více, 
nikoli méně Evropy“, existuje 
doplňující koncept, jenž v EHSV 

neustále zaznívá a získává na síle, 
totiž „náklady na neexistenci 
Evropy“. Nebude-li velikost, účin-
nost a transparentnost rozpočtu EU 
úměrná vážnosti témat, která jsou 
v sázce, můžeme nakonec výzvám 
21.  století čelit se slabší EU, což 
by bylo v rozporu s doporučeními 
moudrých mužů. (asp) ●

Světový den populace, který byl 
ustaven Radou guvernérů Rozvojo-
vého programu OSN v roce 1989, se 
slaví každý rok 11. července a jeho 
účelem je zvýšit povědomí o problé-
mech světové populace a udržitel-
nosti. Tyto dvě problematiky jsou 
úzce propojeny, a EHSV info tedy 
položil několik otázek na toto téma 
předsedovi Střediska pro sledování 

11. července – Světový den populace

udržitelného rozvoje panu Hansi-
-Joachimu Wilmsovi.

EHSV info: Má slavení 
Světového dne populace 
i v dnešní době smysl?

Hans-Joachim Wilms: Má, jeli-
kož musíme uvažovat o tom, jak si 
přejeme řešit problémy související 

s populací a zvláště se zajišťováním 
potravin. Mezi zemědělci existují 
dvě tendence, které se projevují 
i zde v EHSV. Tradiční zemědělci 
tvrdí, že můžeme vyrábět více tím, 
že rozšíříme plochu zemědělské 
půdy. Patřím ke druhé skupině, 
která věří, že planeta může uživit 
všechny díky spravedlivému roz-
dělování. 

EHSV info: Co to znamená?

Hans-Joachim Wilms: Statis-
tiky Organizace OSN pro výživu 
a zemědělství ukazují, že na světě 
lze vyrobit dostatek potravin pro 
všechny, ale potraviny nejsou pro-
dukovány tam, kde je to potřebné, 
ani v požadované kvalitě a kvan-
titě. Otázkou je, jak tuto situaci 
změnit. Důsledky jsou katastro-
fální, například úbytek lesů v Bra-
zílii a Argentině. To, že Evropané 
nejsou schopni vyrobit dostatek 
potravin, svědčí o tom, že je třeba 
změny v chování na obou stranách: 
jak u nás, tak u výrobců v rozvo-
jových zemích. Dále je třeba zdů-
raznit, nakolik se v minulém století 

změnily stravovací návyky, napří-
klad stoupla spotřeba masa.

EHSV info: Co by se mělo 
změnit?

Hans-Joachim Wilms: Abychom 
si vytvořili celkový obraz, musí 
dojít k celé řadě změn. Prosazovat 
rozšíření plochy zemědělské půdy 
je příliš jednoduché. Musíme docí-
lit toho, aby země byly co nejvíce 
nezávislé. Například nemá smysl 
přepravovat živočišné produkty 
po celém světě. Využívání přírod-
ních rezervací v Německu pro vyšší 
výrobu biomasy rovněž není kro-
kem správným směrem. A to jsou 
jenom dva příklady. 

EHSV info: EHSV několikrát 
jasně poukázal na to, že 
musíme přehodnotit svoje 
způsoby výroby a spotřeby. 
Myslíte si, že to k udržitelné 
budoucnosti stačí?

Hans-Joachim Wilms: Před 
deseti lety nikdo nebral udrži-
telnost vážně. V  současné době 

Stavění mostů nad rozbouřenými vodami
Rozhovor s Nicolaiem Wammenem, dánským ministrem pro evropské záležitosti

EHSV info: Jaké byly ambice 
dánského předsednictví?

Nicolai Wammen: Od začátku 
bylo jasné, že Dánsko přebírá 
předsednictví Rady v časech vážné 

hospodářské krize. Jasnou ambicí 
dánského předsednictví bylo pomoci 
Evropu opět rozhýbat a  dostat ji 
z krize – nikoli pomocí bombastic-
kých novinových titulků v evrop-
ských denících, ale tvrdou prací 
a dosahováním výsledků, jež Evropa 
potřebuje. Za posledních šest měsíců 
jsme na tom tvrdě pracovali tak, že 
jsme „stavěli mosty nad rozbouře-
nými vodami“ a posunovali debatu. 

Dánské předsednictví napomohlo 
při formování hospodářské politiky, 
která tuto krizi řeší ze dvou úhlů: pro 
zajištění obnovy bylo nutné nasto-
lit důvěru konsolidací veřejných 
fi nancí, ovšem potřebovali jsme také 
podpořit růst a nová pracovní místa 
pomocí reforem a nových iniciativ. 

Při zpětném pohledu na předsed-
nictví si nyní myslím, že můžeme 
s  čistým svědomím prohlásit, že 
jsme Evropu dokázali posunout zase 
o krok vpřed. 

EHSV info: Co považujete za 
svůj největší úspěch? 

NW: Od počátku se dánské předsed-
nictví zaměřovalo na tvrdou práci, 
s jejíž pomocí se Evropa posune zase 
o kousek vpřed. Za posledních šest 
měsíců jsme usilovali o  dosažení 
reálných výsledků ve všech oblas-
tech. Nejvýznamnější úspěch nelze 
shrnout do jedné věty, jde spíše 
o  skutečnost, že se nám podařilo 
prokázat, že Evropa navzdory krizi 
funguje a má výsledky. Jsem hrdý 
na to, že dánské předsednictví ve 
spolupráci s dalšími institucemi EU 
přispělo k tomu, že se Evropa vyma-
ňuje z krize. 

A pokud mohu poukázat na 
tři úspěchy mimo ekonomickou 
agendu, jedním z nich by mohla být 
dohoda o  směrnici o  energetické 
účinnosti. Nejenže řeší klima a naši 
závislost na energii, ale také pomáhá 
vytvořit 400 000 pracovních míst 

v Evropě. Je nutné jmenovat také 
nařízení o roamingu. Zajistí nižší 
ceny volání z mobilního telefonu při 
použití chytrých telefonů. A konečně 
udělením statusu kandidátské země 
Srbsku jsme se významně posunuli 
k zajištění demokracie v Evropě. 

EHSV info: Nákladová 
efektivnost byla 
charakteristickým rysem 
dánského předsednictví. 
To, že jste na schůzích 
nabízeli pouze vodu 
z kohoutku, Vám vyneslo 
přezdívku „kohoutkové 
předsednictví“…

NW: Abych byl upřímný, na tuto 
přezdívku jsem vlastně velmi hrdý. 
Proč? Protože ukazuje pravdu: 
Nejenže máme v Dánsku výbornou, 
čerstvou vodu z kohoutku, ale také 
považujeme ekologickou náklado-
vou efektivnost za mimořádně hod-
notnou. Staráme se o naše zdroje 

i  o  emise CO
2. 

A  přesně to bylo 
základním vodítkem při plánování 
našeho předsednictví jako celku. 

Proto byla všechna místa konání 
schůzí i hotelové pokoje opatřeny 
ekoznačkou. Nabídka jídel vycházela 
ze sezónních potravin, z nichž 50 % 
pocházelo od místních dodavatelů. 
Byly také zavedeny programy ome-
zující plýtvání potravinami a veškeré 
zbytky byly okamžitě převezeny do 
místní bioplynové stanice a přemě-
něny na energii pro dánské domác-
nosti.

Vím, že dánským ekologickým 
přístupem se nechalo inspirovat 
několik mých kolegů, takže držím 
palce a  doufám, že se podobnou 
cestou vydají i budoucí předsednic-
tví. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, dánský ministr pro evropské 
záležitosti

Benedicte Federspiel, členka EHSV, 
skupina Různé zájmy

Marie-Louise Knuppert, členka EHSV, 
skupina Zaměstnanci

Nils Juhl Andreasen, člen EHSV, 
skupina Zaměstnavatelé

©
Andreas Bergm

ann Steen/Europabevæ
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Dánské předsednictví očima 
dánských členů EHSV
Nemáme jinou možnost volby než změnit způsob spotřeby
Rozhovor s Benedicte FEDERSPIEL, členkou EHSV 

a hlavní poradkyní dánské Rady spotřebitelů

Předsednictví, které se snažilo zabránit 
nejhoršímu
Rozhovor nám poskytl pan Nils Juhl Andreasen, 

člen skupiny Zaměstnavatelé v EHSV, ředitel Dánské 

zemědělské a potravinářské rady 

EHSV info: Jako 
připomenutí Evropského 
dne spotřebitelů, jenž se 
slavil 15. března 2012, 
Evropský hospodářský 
a sociální výbor uspořádal 
spolu s dánskou Radou 
spotřebitelů konferenci na 
téma udržitelné spotřeby 

EHSV info: Krátce 
předtím, než Dánsko 
převzalo předsednictví, 
jste zdůrazňoval, že se 
musí zaměřit na zvýšení 
konkurenceschopnosti 
evropských podniků, 
především potravinářských. 
Jak hodnotíte výsledky 
předsednictví v této oblasti?

Nils Juhl Andreasen: To je těžké 
posoudit, protože se velké úsilí 
muselo věnovat fi nanční krizi v EU 
a nakonec záchraně eura. Šlo spíš 
o  omezování škod než o  odhod-
laný postup ke zvýšené konkuren-
ceschopnosti evropských podniků. 
Přesto věřím, že v  dlouhodobé 
časové perspektivě to přinese 
evropským podnikům konku-
renční výhodu, a to i v zemědělství 
a potravinářství. 

EHSV info: Dánské 
předsednictví vedlo 
jednání o reformě společné 
zemědělské politiky. Nyní 
tuto úlohu převezme 
kyperské předsednictví. 

v době krize. Domníváte 
se, že dánské předsednictví 
EU zaznamenalo naši výzvu 
k přehodnocení našich 
spotřebních návyků?

Benedicte Federspiel: Dveře již byly 
otevřené, jelikož „ekologie“ a „udr-
žitelnost“ patří mezi aktuální pojmy 
a cíle dánské vlády obecně, což platí 
i pro předsednictví. Ministři a další 
význační řečníci na konferenci se 
jasně vyjádřili v tom smyslu, že není 
možné, abychom nezměnili náš sou-
časný způsob spotřeby. 

EHSV info: Neoslabila 
krize snahy o udržitelnou 
spotřebu?

BF: Nemůžeme si dovolit, aby udrži-
telnost nebyla součástí všech našich 
politik. Nalezení východiska z krize 
je rovněž příležitostí pro nalezení 
nových dostupných a udržitelných 

Myslíte si, že tato jednání 
pokračují správným 
směrem?

Nils Juhl Andreasen: Pokud vím, 
tak ta jednání nevedou nikam, 
a proto nelze říct, jestli pokračují 
správným směrem. Hodně času 
zabralo ujasnění toho, co přináší 
návrh předložený Evropskou 
komisí a jaké jsou jeho důsledky. 
Teprve nedávno členské státy 
a  nevládní organizace vyjádřily 
jednoznačné názory a postoje.

Mezitím se ovšem rychle mění 
okolnosti, protože se prohlubuje 
finanční krize v  Evropské unii, 
na světovém trhu se mění vzorce 
nabídky a poptávky po potravinách 
a zvyšuje se důraz na udržitelnou 
produkci a spotřebu. V souhrnu to 
může silně ovlivnit politické hod-
nocení významu zemědělského 
a potravinářského odvětví v Evrop-
ské unii a  evropského modelu 
zemědělské produkce.

EHSV info: Bylo dánské 
předsednictví v Dánsku 
tématem číslo jedna, nebo 
proběhlo z větší části bez 
povšimnutí?

Nils Juhl Andreasen: V  Dán-
sku i  v  Bruselu proběhla řada 
akcí všeho druhu a dánská vláda 
v  tomto směru udělala spoustu 
práce. Bohužel ve zpravodajství 
dominovala řada domácích zále-
žitostí a fi nanční krize v EU, což 
odvrátilo pozornost od evropských 
témat a výkonu dánského předsed-
nictví. (pln/mb)  ●

řešení. Jako příklad mohu uvést 
směrnici o  energetické účinnosti, 
která byla právě přijata. Dánský prů-
mysl nedávno potvrdil, že by mělo 
být možné splnit jak hospodářské, 
tak environmentální cíle do roku 
2020. 

EHSV info: Co bychom 
měli udělat pro to, aby se 
spotřebitelé snadno rozhodli 
pro udržitelnou spotřebu?

BF: Všichni musíme převzít zod-
povědnost a  podporovat udrži-
telnou spotřebu by se mělo stát 
módní tendencí. V této souvislosti 
předsednictví požádalo EHSV, aby 
vypracoval stanovisko k tomu, jak 
pokročit v oblasti udržitelné výroby 
a spotřeby. Neexistují však jedno-
duchá řešení a v budoucích letech 
bude neustálým úkolem poskyto-
vat dostupné a udržitelné produkty 
a služby. (pln/mb)  ●

Energetická účinnost: made in Denmark
Rozhovor s paní Marie-Louise Knuppert, členkou skupiny Zaměstnanci EHSV 

a tajemnicí dánské Konfederace odborových svazů

EHSV info: V prosinci 
loňského roku jste 
prohlásila, že by 
předsednictví mělo 
klást důraz na vytváření 
zelených pracovních míst 
a začleňování mladých 
do trhu práce. Byly snahy 
předsednictva v tomto 
ohledu dostatečné?

Marie-Louise Knuppert: Předsed-
nictví udělalo, co mohlo, aby se růst 

a zaměstnanost dostaly do popředí 
jeho programu – což vzhledem 
k hospodářské krizi nebylo jednodu-
ché. Mám radost, že se předsednictví 
podařilo zajistit dohodu nad směr-
nicí o energetické účinnosti.

Pokud by se nám to nepodařilo, 
přišli bychom o  skvělou šanci, jak 
pomoci zemím EU, aby účinně přistu-
povaly ke spotřebě energie a podporo-

valy vytváření tisíců pracovních míst 
v době, kdy je toho tolik zapotřebí.

Dánské předsednictví se stále zamě-
řuje na nezaměstnanost mladých. Teď 
nastala chvíle jednat. To znamená, že 
EU musí svoji politiku nasměrovat 
k vytváření prostoru pro mladé lidi. 
To by se mohlo povést pomocí proak-
tivnějšího využívání Evropského soci-
álního fondu. V tomto ohledu dánská 
Konfederace odborových svazů a dán-
ští zaměstnavatelé navrhli, aby se pro-
středky z ESF využívaly na podporu 
zavádění programů odborné přípravy 
v členských státech. 

Tento cíl by se měl také zohlednit 
při jednáních o směrnici o veřejných 
zakázkách, která by mohla vcelku 
legitimně obsahovat požadavek, aby 
zájemci o veřejnou zakázku poskyto-
vali také určitý počet míst pro stážisty. 
To jsou pouze dva praktické příklady.

EHSV info: Nedávno jste se 
v Kodani zúčastnila schůzky, 
která se zabývala různými 
způsoby zapojení občanů do 
evropského projektu. Je těžké 
zapojit dánské občany do 
evropské diskuze?

MLK: Důvěru občanů a  veřejnou 
podporu pro členství v EU lze získat 
pouze tehdy, pokud budou politici 
EU viditelně řešit problémy obyčej-
ných občanů. Lidé musí být schopni 
rozpoznat přínos EU v každodenním 
životě. Existují konkrétní příklady, jak 
toho dosáhnout, v neposlední řadě 
i pomocí výše uvedených příkladů.

EHSV info: Víte o nějakých 
činnostech v oblasti 
komunikace, které probíhají 
v Dánsku a ze kterých by se 
mohla EU poučit?

MLK: V  komunikační práci musí 
být EU co nejkonkrétnější, ačkoli jde 
hlavně a především o úkol pro roz-
hodovací orgány v členských státech. 
Jedním z příkladů přímého dialogu 
mezi politiky a veřejností je občanská 
platforma (Folkemødet) vytvořená na 
ostrově Bornholm podle švédského 
vzoru. Komunikační politika EU by 
měla vycházet z otevřených mecha-
nismů koordinace a výměn zkuše-
ností, čehož se v současnosti využívá 
v mnoha dalších odvětvích. (pln/
mb) ●

Globalizace a přemístění: má průmysl 
v EU budoucnost?
Josef po léta pracoval v továrně 
na solární panely v  jednom 
členském státu EU. Měl skvě-
lou práci, smlouvu na dobu 
neurčitou a dobré pracovní pod-
mínky. Společnost prosperovala 
a neustále expandovala. Těšila 
se totiž výhodným podmínkám 
místních orgánů a čerpala státní 
dotace na podporu obnovitelné 
energie. Všechno vypadalo bez-
chybně. Než přišla krize. A pak 
legrace skončila. 

Národní vláda byla nucena 
v   důsledku rozpočtových 
škrtů omezit dotace, což dra-
maticky snížilo poptávku po 
solárních panelech. Společnost 
se následně rozhodla továrnu 
uzavřít a přesunout výrobu do 
Mexika. Všichni zaměstnanci 
nakonec přišli o místo a vstou-
pili do řad nezaměstnaných, 
jejichž počet již dosahoval 40 % 
pracovní síly státu. 

Josefův život se náhle ocitl 
v troskách. Nakonec přijal práci 
na dobu určitou, jejíž náplní 
bylo školení místních dělníků 
v nové továrně na solární panely 
v Mexiku. Dělníků, kteří ho měli 
nahradit. Po planých slibech se 
posléze stal nezaměstnaným. 

Tisíce dělníků v  Evropě 
jsou podobně jako Josef zasa-
ženy průmyslovými změnami 
a  globalizací, s  nimiž se stále 
integrovanější vnitřní trh musí 
vypořádat. Pro řešení této situ-
ace zřídila EU společně s EHSV 
v roce 2002 Poradní komisi pro 
průmyslové změny (CCMI). 
CCMI je pověřena předpovídá-
ním, prevencí a analýzou vývoje, 
aby zajistila společné pozitivní 
přístupy k  řízení průmyslo-

vých změn, které budou udrži-
telné z ekonomického, sociálního, 
územního a  environmentálního 
hlediska. Její členové, kteří pochá-
zejí z různých odvětví zasažených 
modernizací hospodářství, jí dávají 
morální právo přímo jednat s dal-
šími tvůrci politik EU. Jejich cíl 
je jasný: zachovat konkurence-

schopnost průmyslových odvětví 
EU a zároveň zajistit, aby vývoj byl 
společensky prospěšný. Pan Pegado 
Liz, předseda CCMI, defi nuje tři 
hlavní cíle komise jako „propagaci 
zásad zakladatelů EU prostřednic-
tvím stanovisek; řešení fenoménů 
jako jsou globalizace, sociální sítě 
a nové pracovní metody; a před-
povídání průmyslových změn 
a restrukturalizace a příprava na 
ně. Je třeba se poučit z minulosti, 
aktivně sledovat současnost a před-
povídat budoucnost.“

CCMI od začátku hospodář-
ské, finanční a  kdo ví jaké ještě 
krize zastupuje všechny příslušné 
průmyslové subjekty, jak pracov-
níky, tak zaměstnavatele. V květnu 
2011 přijala tři stanoviska zabýva-
jící se stávajícím dopadem globa-
lizace na průmyslovou politiku 
EU. Její postoj je zřejmý a  jed-
noznačný. Globalizace vytvořila 
klima, v  jehož důsledku se pod-

niky přesouvají do zahraničí nebo 
provádějí restrukturalizaci. Vzniká 
tak riziko, že levná pracovní síla 
a špatné pracovní podmínky mimo 
Evropu sníží rentabilitu domácích 
pracovních míst a posléze je zničí. 
Řízení a  pracovníci tedy musí 
pochopit, že musí spolupracovat, 
aby přemisťování bránili. Existuje 
totiž jediné východisko: Evropa 
si může zachovat své postavení 
přední hospodářské mocnosti 
pouze prostřednictvím vzdělávání 
a odborné přípravy, inovací a udr-
žitelného rozvoje. 

Technologie a  výzkum jsou 
stále důležitější, a CCMI se tedy 
zaměřuje na IKT a  služby, sek-
tory v nichž Evropa zaostává. „Na 
tomto poli se rozhoduje, a musíme 
být proto lepší než Čína a Indie,“ 
dodává pan van Iersel, člen EHSV 
a zpravodaj stanoviska Průmyslová 
politika pro éru globalizace. 

Dne 12. června oslavila CCMI 
10.  výročí a  u  jeho příležitosti 
uspořádala konferenci na téma 
Pokračujme  v   udrž i t e lných 
průmyslových změnách. Sešli se 
na ní zástupci evropských průmy-
slových asociací, zástupci odborů 
a politici a jejich cílem bylo ana-
lyzovat stav evropského průmyslu, 
jeho minulé problémy a budoucí 
orientaci. 

Josefův příběh se v Evropě neu-
stále opakuje. CCMI to hodlá změ-
nit. (ail) ●

Proč EU potřebuje jiný rozpočet 
a jak by měl vypadat

existuje obecné povědomí o tom, 
že nemůžeme v takovém chování 
pokračovat. Dnes se samozřejmě 
všichni soustředí na krizi, která 
vyžaduje krátkodobá řešení. Udr-
žitelnost a krátkodobost si ale pro-
tiřečí. Udržitelnost se naštěstí stává 
něčím běžným a  tato tendence 
bude pokračovat.

EHSV info: V čem je nutné 
v plánu udržitelnosti 
pokročit?

Hans-Joachim Wilms: Potřebu-
jeme jasně vidět, kterým směrem se 
vydat a s jakým časovým harmono-
gramem, a musíme se dohodnout 
na oblastech činnosti a  moni-
torování. Podle mého názoru je 
nejdůležitější, aby naši političtí 
představitelé dostáli své odpověd-
nosti, prokázali, že jsou ochotni 
zavázat se ke změnám ve strategii, 
a  aby panovala dohoda ohledně 
konkrétních programů a akčních 
plánů. (kf) ●

pro většinu členských států přežít 
světovou fi nanční krizi, pokud by 
jí státy čelily samy. 

Celkovým cílem, který EHSV 
sledovala pořádáním této konfe-
rence, jíž se dostalo značné pozor-
nosti sdělovacích prostředků, bylo 
přispět k  diskusi o  tom, jak by 
měla vypadat hospodářská správa 
EU. Vždy existuje nebezpečí, že 
takový druh diskuse bude zamě-
řen pouze na dlouhodobé politiky 
– tentokrát si však přednášející byli 
vědomi skutečnosti, že rozhodnutí, 
jež musí padnout během příštích 
měsíců, bude mít pro budouc-
nost EU zcela zásadní význam. 
Toto rozhodnutí bude mít přímé 

důsledky pro život občanů, když 
se přímo dotkne např. zaměstna-
nosti, rostoucí sociální nerovnosti 
a  dostupnosti úvěrů pro MSP. 
EHSV tedy bude nadále jedineč-
ným diskusním fórem, v němž se 
uplatňují konkrétní návrhy vychá-
zející z jeho stanovisek a dialogu 
s  dalšími evropskými subjekty. 
Součástí tohoto přístupu se stala 
i konference 7. června, jež se také 
pokusila dokázat, že Evropská unie 
se spíše stane jednotnou a respek-
tovanou, než by se zadřela a upadla 
do strnulosti. (asp) ●

DÁNSKÉ PŘEDSEDNICTVÍ RADY EVROPSKÉ UNIE

Active citizenship
For a better European society

Aktivní občanství je nejdůležitější součástí 
úlohy Evropského hospodářského a sociál-
ního výboru. V této knize vypovídá 24 členů 
EHSV o tom, jaký byl jejich osobní přínos 
v této oblasti v roli podnikatelů, odborářů, 
agitátorů a  dobrovolníků, a  odhalují tak 
rozsáhlý a fascinující záběr zájmů a priorit. 
Jejich společným rysem je smysl pro solida-
ritu s ostatními členy společnosti a zájem 
o jejich prospěch. (cl) ●

VE STRUČNOSTI

Pierre Jean Coulon, člen EHSV, 
skupina Zaměstnanci

p o k r a č o v á n í  z e  s t r a n y  4  –
Energetická účinnost: made in Denmark

>>>  s t r a n a  5

p o k r a č o v á n í  z e  s t r a n y  1  –
Krize veřejného dluhu a fi skální unie: 

Dvě strany téže mince?

Více informací naleznete na stránkách: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionsp
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Krize veřejného dluhu a fi skální unie: 
Dvě strany téže mince?

Vážení čtenáři,
konference OSN o udržitelném rozvoji „Rio+20“, 
která proběhla v  Riu de Janeiro od 20.  do 
22. června a navázala na summit Země (Earth 
Summit) z roku 1992, byla důležitou příležitostí 
k  jednání o  přechodu ke skutečně udržitelné 

budoucnosti pro všechny, avšak výsledky jednání jsou méně výrazné, než by 
si bývala přála delegace EHSV. 

V průběhu minulého roku připravil EHSV inkluzivní a obsáhlý program, 
který by postavil všechny tři pilíře udržitelnosti – sociální, ekonomický a envi-
ronmentální – naroveň. Požadovali jsme zejména plán pro udržitelnost s kon-
krétními cíli, opatřeními a mechanismy. Můžeme tedy pouze litovat, že řada 
očekávání evropské i světové občanské společnosti nebyla naplněna, a nezbývá 
než doufat, že v prováděcí fázi bude prostor ke zlepšení a k tomu, aby se učinilo 
více, než obsahuje závěrečné prohlášení přijaté v Riu.

Vedoucí představitelé států a vlád, kteří se sešli v Riu, si nechali ujít jedi-
nečnou příležitost k tomu, aby učinili rozhodný krok vpřed směrem k větší 
sociální a environmentální spravedlnosti. Nejvíce mě však mrzí, že nevznikl 
žádný konkrétní akční plán pro nadcházející léta a závazné dohody v oblasti 
postupů udržitelného rozvoje. Na sociální rozměr udržitelného rozvoje byl 
bohužel položen příliš slabý důraz, a proto cílům jako vymýcení chudoby, 
zajištění přístupu k potravinám, čisté vodě a udržitelné energii se nedostalo 
prostoru, v jaký jsme doufali. Taktéž se nám nepodařilo prosadit přeměnu 
Programu OSN pro životní prostředí na specializovanou agenturu.

Že se nepodařilo vytvořit ani místo veřejného ochránce práv příštích gene-
rací, považujeme za poslední zklamání. Bylo by bývalo důležité symbolicky 
uznat, že je třeba mezinárodní orgán, který může prosazovat práva budoucích 
generací na úkor krátkodobých ekonomických zájmů.

Nicméně některé výsledky konference lze považovat za úspěch. Potěšilo 
nás, že koncepci „zelené ekonomiky“ coby hnací síle udržitelného rozvoje se 
dostalo ústředního postavení v závěrečném prohlášení. Rovněž jsme ocenili 
zavedení pojmu cíle udržitelného rozvoje; tyto cíle nyní musíme rozpracovat 
a zavést co nejrychleji do praxe, aby se právě uplynulý summit stal začátkem 
procesu, jenž změní svět, procesu, který učiní naše společnosti udržitelnějšími 
a bude znamenat jejich ještě silnější podporu začlenění. V neposlední řadě 
ještě musíme zmínit, že byla uznána úloha občanské společnosti při umožnění 
a provádění udržitelného rozvoje.

Jak jsem prohlásil již dříve, cesta z Ria je stejně důležitá jako cesta do Ria. 
Navázání na konferenci Rio+20 musí být napříště jednou z priorit občanské 
společnosti, a zůstane tedy jedním z hlavních úkolů pro zbývající část mého 
funkčního období předsedy EHSV.

Staff an Nilsson
předseda

13. července 2012
Reykjavík, Island: první 
schůze smíšeného poradního 
výbor EU-Island

6. září 2012
Kypr: veřejné slyšení 
k tématu Odvětví osobních 
sociálních, sanitárních 
a vzdělávacích služeb

25. září 2012
EHSV, Brusel: Krok vpřed pro 
silnější Evropu. Občanská 
společnost – plnohodnotný 
partner ve strategii 
Evropa 2020

28. září 2012
Lisabon, Portugalsko: 
konference k tématu 
Reformy trhu práce jako 
reakce na krizi

V TOMTO VYDÁNÍ

2 Proč EU potřebuje jiný 
rozpočet a jak by měl vypadat

3 Kypr za lepší Evropu, rozhovor 
s Andreasem Mavroyiannisem, 
náměstkem ministra pro 
evropské záležitosti při 
prezidentovi

4 Stavění mostů nad 
rozbouřenými vodami, 
rozhovor s Nicolaiem 
Wammenem, dánským 
ministrem pro evropské 
záležitosti

5 Globalizace a přemístění: má 
průmysl v EU budoucnost?

6 Občanská společnost – 
plnohodnotný partner ve 
strategii Evropa 2020

POZNAMENEJTE SI

VE STRUČNOSTI

Evropské včely

Včely od pradávna plní v  přírodě 
zásadní funkci a opylování je nezbyt-
nou součástí naší zemědělské činnosti. 
V posledních letech však pozorujeme 
alarmující úbytek včel. Příčiny tohoto 
jevu nejsou doposud známy, mezi 
možná vysvětlení však patří znečiš-
tění životního prostředí, monokultury 
a nadměrné používání pesticidů. 

Náš Výbor si je vědom tohoto problému a jeho dopadů na biologickou 
rozmanitost, na zabezpečení potravin i jejich kvalitu. Z toho důvodu Evrop-
ský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů 7. května 2012 instalovaly 
dva včelí úly na střeše budovy Jacques Delors v Bruselu. Jedná se o završení 
projektu zahájeného oběma výbory přibližně před rokem za pomoci sdružení 
Apis Bruoc Sella, jež se zasazuje za budování úlů na střechách městských domů. 
Smyslem projektu je ukázat, že i města se mohou připojit k úsilí o zachování 
biologické rozmanitosti a že každý z nás může svou troškou přispět k ochraně 
našich ohrožených ekosystémů.

31. května proběhlo slavnostní zahájení společného projektu obou výborů 
Městské včely, na němž mělo několik šťastných účastníků možnost ochutnat 
první med z těchto úlů (výsledek pouhé třítýdenní „práce“). Očekáváme, že 
oba úly dohromady vyprodukují přibližně 40 kilogramů medu ročně. (rdr)
 ●

Den otevřených dveří 2012
EHSV otevřel veřejnosti své dveře

Ve dvacátý Den otevřených dveří 
institucí EU, který byl uspořádán 
12. května 2012, přivítal EHSV přes 
3 000 návštěvníků. Tématem letošního 
ročníku se stala udržitelnost a zelená 
ekonomika a cílem bylo zvýšit infor-
movanost o klíčových tématech kon-
ference OSN o udržitelném rozvoji 
RIO+20. Výbor připravil neotřelou 

interaktivní prezentaci zásadních témat, jako jsou zelená pracovní místa, obno-
vitelná energie, udržitelná města či spotřeba vody. Návštěvníci měli možnost 
diskutovat se členy a zaměstnanci Výboru, získat informace o činnosti EHSV 
a zapojit se do zábavných aktivit pro celou rodinu. Po celý den je zde vítali a na 
prezentaci environmentálních témat se aktivně podíleli také předseda Staff an 
Nilsson, místopředsedkyně Anna Maria Darmanin a generální tajemník Mar-
tin Westlake. I letos byla tato iniciativa úspěchem díky skvělé (a dobrovolné) 
práci řady členů a zaměstnanců Výboru, kteří náš Výbor veřejnosti představili 
jako dynamickou a živou instituci. (rdr) ●
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Hospodářská krize, jež začala 
ve Spojených státech, se po roce 
2008 stala hlavním tématem sdě-
lovacích prostředků a  dostala se 
do čela politických programů 
osobností světového významu. 
Nyní, když se krize rozšířila po 
Evropě, získávají na popularitě 
srovnání systému federálních 

rezerv a Evropské centrální banky. 
Ve svém vydání z 16. června The 
Economist srovnává veřejné fi nance 
Kalifornie s řeckými. Tento článek 
korespondenta v Los Angeles uka-
zuje, že Evropská unie je za svými 
hranicemi považována za více 
integrovanou než u nás v Evropě. 
Proč jinak srovnávat stát fede-
rálních USA s  členským státem? 
Evropský hospodářský a sociální 
výbor je přesvědčen, že více Evropy 
znamená také větší a  kvalitnější 

nabídku nástrojů k potírání glo-
bální krize a jejímu předcházení.

Diskuse o tom, jak by se měla 
formovat EU z  hlediska hospo-
dářské integrace, je pro Výbor 
mimořádně závažným tématem, 
protože zde nejde o nic menšího 
než o sám evropský sociální model. 

Z toho důvodu se specializovaná 
sekce Výboru ECO, v jejíž působ-
nosti jsou hospodářské a fi nanční 
záležitosti, zabývá tématy, jako 
je zavedení eurobondů, vytvo-
ření evropské ratingové agentury, 
fi nanční vzdělávání našich občanů 
nebo regulace fi nančních trhů.

V této souvislosti se 7. června 
2012 konala v EHSV konference 
na vysoké úrovni, jež projedná-
vala současnou krizi veřejného 

Kypr za lepší Evropu*

Kyperské předsednictví si je vědomo 
toho, že se Evropa potřebuje ze sou-
časné hospodářské krize vyjít sil-
nější, a má proto v úmyslu pracovat 
prostřednictvím udržitelného růstu, 
sociální soudržnosti a vytváření pra-
covních míst za lepší Evropu. Sou-
časný společenský a  hospodářský 
vývoj nás dovedl k tomu, abychom 
si stanovili za cíl Unii, jež hraje větší 
úlohu pro své občany i v celosvěto-
vém měřítku a jež vychází ze zásady 
solidarity.

Je nezbytně nutné podporovat 
účinnější a udržitelnější Evropu. 
V  tomto ohledu jsou nejdůleži-
tějším bodem programu jednání 
o novém víceletém fi nančním rámci 
2014–2020, jež budou příležitostí 
dohodnout se na takovém rozpočtu 
a  hlavních směrech, jež přispějí 
k růstu a zvýšení konkurenceschop-
nosti. Kyperské předsednictví bude 
usilovat o završení jednání o vícele-
tém fi nančním rámci a o dosažení 
co největšího pokroku při jednáních 
o společných politikách, mj. o spo-
lečné zemědělské a rybářské politice 
a  o  politice soudržnosti. Protože 
předsednictví vyzdvihuje význam 
politiky soudržnosti, požádali jsme 
EHSV o  vypracování stanoviska 
k rozvoji makroregionální strategie 
pro Středomoří a  jejím přínosům 
pro ostrovní členské státy. K dalším 
klíčovým tématům předsednictví 
budou patřit ekologie, energetická 
účinnost, environmentální udrži-
telnost a  řešení důsledků změny 
klimatu.

Pro překonání současné hospo-
dářské krize a pro posílení konku-
renceschopnosti EU je nezbytná 
také Evropa s výkonnější a na růstu 
založenou ekonomikou. Proto bude 
položen důraz i na posílení dohledu 
nad rozpočtovou a  makroekono-
mickou politikou a  na zajištění 
rozpočtové stability. Nezbytností je 
zároveň i podpora růstu. Kyperské 
předsednictví se proto soustředí na 
posilování vnitřního trhu a na pod-
poru vytváření pracovních míst, na 
výzkum a  inovace, se zaměřením 
na malé a střední podniky, tak aby 
přispělo ke konkurenceschopnější 
Evropě. 

V duchu Evropy bližší občanům, 
solidární a sociálně soudržné, bude 
kladen důraz rovněž na zaměstna-
nost mladých, neboť nezaměstna-
nost v EU roste. Prioritou je také 
vytvoření společného evropského 
azylového systému do konce roku 
2012. V této souvislosti jsme požá-
dali EHSV o průzkumné stanovisko 
k  vytvoření systému Eurodac na 
porovnávání otisků prstů uchazečů 
o azyl a určitých kategorií nelegál-
ních přistěhovalců. Předsednictví 
dále požádalo EHSV o stanovisko 
k posílení participačních postupů 
a zapojení místních orgánů, občan-
ské společnosti a sociálních partnerů 
do provádění strategie Evropa 2020. 

Kyperské předsednictví usiluje 
rovněž o přiblížení Evropy jejím 
sousedům posilováním programu 
rozšiřování a  vyzdvižením jižní 
dimenze evropské politiky soused-
ství při současné snaze o další posí-
lení Unie v celosvětovém měřítku, 
s důrazem na plnění rozvojových 
cílů EU a posílení její politiky zahra-
ničního obchodu.

Evropská unie se musí přiblížit 
svým občanům. Naší vizí je podpo-
rovat Evropu jako „filoxenos topos“, 
tedy pohostinné místo pro podniky, 
nápady, služby, inovace a kulturu. 
„Filoxenos topos“ je součástí naší 
vize lepší Evropy, Unie poskytující 
svým občanům – a obzvláště mladé 
generaci – naději. ●

*Andreas Mavroyiannis, náměstek ministra pro evropské záležitosti při prezidentovi, Kyperské předsednictví Rady EU

Očekávání kyperských členů EHSV od kyperského 
předsednictví Evropské unie*
Michalis Antoniou
Skupina Zaměstnavatelé

Středomoří potřebuje novou vizi

náměstek generálního ředitele, Kyperská federace zaměstnavatelů a průmyslníků (OEB) 
Kyperské předsednictví nastává v nejbouřlivějším období poválečné historie Evropy. Bouřlivá období však bývají 
současně obdobími příležitostí a změn. EHSV by měl v jeho průběhu v těsné spolupráci s dalšími institucemi EU 
podporovat a prosazovat politiky nezbytné za účelem obnovy růstu, snížení nezaměstnanosti a vzkříšení vyhlídek 
na prosperitu pro všechny evropské občany.

Dimitris Kittenis
skupina Zaměstnanci
bývalý generální tajemník kyperské konfederace pracovníků (SEK) 
Kypr je křižovatkou mezi Evropou, Blízkým východem a Afrikou a předsednictví Unie přebírá v době, kdy sama Unie 
stojí na křižovatce. Je na kyperském předsednictví, aby pomohlo vyřešit problém nerovnosti a zabývalo se solidaritou 
a aby přijalo naléhavá rozhodnutí, jejichž cílem bude vyřešit krizi, snížit nezaměstnanost, zlepšit kvalitu života 
a podnítit evropskou integraci.

Kostakis Konstantinidis
skupina Různé zájmy
předseda Svazu kyperských zemědělců (EKA) 
Během předsednictví bude mezi naše cíle a ambice patřit snaha o posílení spolupráce a solidarity mezi členskými 
státy a rovněž o zvýšení úsilí zaměřeného na podporu míru, a to nejen ve Středomoří a na Blízkém východě, ale 
i v Evropě a ve světě obecně. Rádi bychom dosáhli také zvýšení životní úrovně obyčejných lidí a zrychlení růstu, a to 
nejen v Evropě, ale i v zemích mimo EU.

Michalis Lytras
skupina Různé zájmy
Kyperské předsednictví přispěje k dosažení cíle sociální a hospodářské soudržnosti v Evropské unii a bude usilovat 
o podporu hospodářského růstu a překonání hospodářské krize, o dokončení a přijetí společné zemědělské politiky na 
období 2014–2020, potírání nezaměstnanosti a nastolení míru v Evropě a celém světě. Věřím, že kyperské předsednictví 
bude úspěšné a plodné.

Andreas Pavlikkas
skupina Zaměstnanci
vedoucí oddělení pro výzkum a studie – Celokyperská federace práce
Přál bych si, aby bylo kyperské předsednictví úspěšné ve všech ohledech – jak z politického, tak z organizačního 
hlediska. Naše země musí v nejvyšší možné míře přispět k rozhodování v otázkách týkajících se solidarity mezi velkými 
a malými zeměmi, posílení a rozšíření agendy Unie a upevnění vztahů EU se středomořskými a blízkovýchodními 
státy. Kypr bude mít také příležitost prezentovat se jako stát a představit své silné stránky a svůj přínos – a to jak na 
úrovni Evropy, tak v globálním měřítku – a přilákat investice a turisty. ●

* Po rezignaci jednoho z kyperských členů EHSV byl zahájen proces jmenování nového člena. V době, kdy šel magazín do tisku, proces stále probíhal. Plný seznam členů EHSV je k dispozici na našich 
internetových stránkách: eesc.europa.eu.

Zpravodajem stanoviska byl jme-
nován pan Dimitris Dimitriadis, 
řecký člen EHSV a předseda Moni-
torovacího výboru Euromed. 

EHSV: Z jakého důvodu 
EU potřebuje novou 
makroregionální strategii 
pro Středomoří?

Dimitris Dimitriadis: Veškeré 
úsilí, které doposud EU vynakládala 
na řešení oblasti Středomoří jako 
celku, bylo bezvýsledné. Barcelon-
ský proces, jenž byl zahájen v roce 
1995 a měl poskytnout rámec pro 
vztahy mezi EU a partnery ve Stře-
domoří, selhal. 

Mezitím se geopolitická situ-
ace v této oblasti naprosto změnila 
v důsledku revolucí v severoafric-
kých zemích. 

Dimitris Dimitriadis, člen EHSV

ROZHOVOR MEZI KOLEGY

V novém seriálu rozhovorů se 
bude pan Tomasz Jasiński, polský 
člen skupiny Zaměstnanci EHSV 
a zástupce členů v redakci bulletinu 
EHSV info, ptát svých kolegů z řad 
členů na jejich záliby. Prvním 
dotazovaným je pan Martin 
Siecker, nizozemský člen skupiny 
Zaměstnanci EHSV a  zástupce 
Nizozemské federace odborových 
svazů.

Tomasz Jasiński: Jaké jsou 
Vaše profesní zkušenosti?

Martin Siecker: Jsem povoláním 
novinář. Má pracovní dráha začala 
v  sedmdesátých letech, kdy jsem 
pracoval jako reportér jednoho levi-
cově zaměřeného deníku. O deset let 
později jsem se zapojil do dělnického 
hnutí, kde jsem se stal redaktorem 
bulletinu pro jeho členy. 

TJ: Co Vás přimělo hledat 
profesní uplatnění 
v odborovém hnutí? 

MS: Čím více jsem informoval o pra-
covních vztazích, tím více jsem byl 
touto problematikou pohlcován. 
Jednoho dne jsem zjistil, že mladí 
reportéři těchto novin nedostali plat, 
který dostat měli. Společně se svými 
kolegy jsem zorganizoval akční 
výbor na jejich obranu. Vyjednávali 
jsme s vydavatelem a nakonec jsme 
vyhráli. To mě přivedlo k rozhod-
nutí, že budu pracovat pro organi-
zaci, jež hájí práva pracujících. 

TJ: Jak dlouho už jste členem 
odborů? 

MS: Do odborů jsem se dal ve chvíli, 
kdy jsem vstoupil na trh práce, tedy 
v roce 1967. Než jsem se stal novi-
nářem, vystřídal jsem řadu nejrůz-
nějších dočasných míst. Bylo to mé 
rozhodnutí. Nechtěl jsem v té době 
žádné stálé místo s pevnou pracovní 
dobou. Měl jsem rád svobodu. Když 
svítilo slunce, mohl jsem si jít zapla-
vat, a ne sedět v práci. 

TJ: Jaké jsou Vaše záliby? 

MS: Hudba. Hudbu poslouchám 
hodně často. Trochu hraji na bicí, 
ale nejsem tak dobrý, abych mohl 
hrát v kapele. I kdybych byl lepší, 
stejně bych na to neměl dost času. 
A miluji četbu, není snad nic lepšího 
než dobrá detektivka. 

TJ: Měl jsem za to, že 
v Nizozemsku je každý 
fotbalovým fanouškem.

MS: Já jsem fotbalovým fanouškem. 
Fandím Ajaxu Amsterdam. V době 
největší slávy Ajaxu jsem bydlel 
hned vedle Olympijského stadionu 
v Amsterdamu. Na začátku sedmde-
sátých let, kdy třikrát za sebou vyhrál 
evropskou Ligu mistrů, jsem sledo-
val všechny jeho domácí evropské 
zápasy. 

TJ: Kdy jste se stal členem 
EHSV?

MS: Před deseti lety. V  roce 
2010 jsem jím byl jmenován potřetí.

TJ: Jaký je podle Vašeho 
názoru největší problém, 
jímž se musí EU zabývat?

MS: Rostoucí euroskepticismus. Ten 
je skutečnou hrozbou. Pokud mu 
nedokážeme čelit, hrozí, že všechno, 
co zbude ze sjednocování Evropy, 
bude čtvereční kilometr betonu, 
skla a  oceli poblíž centra Bruselu 
jako památník ideálu, který vypa-
dal skvěle a přesvědčivě, ale skončil 
bohužel na smetišti dějin coby nej-
větší a nejdražší politický krach. ●

Brzy v EHSV
Krok vpřed pro silnější Evropu

Občanská společnost – plno-
hodnotný partner ve strategii 
Evropa 2020

Akce, která se uskuteční 25.  září 
2012, bude zaměřena na nástroje 
k  podnícení růstu a  pro rozvoj 
„evropského paktu růstu“. Ve čty-
řech pracovních skupinách souběžně 
se bude jednat o vytvoření uceleného 
rámce pro strategii růstu EU, oživení 
jednotného trhu, o obnově a vytvá-
ření pracovních míst i o inovacích 

v souvislosti s inteligentním a udr-
žitelným růstem. 

Každý z předsedů skupin EHSV 
předestře svůj osobitý pohled, jak 
dostat Evropu zpátky na cestu udr-
žitelného růstu. Panel na vysoké 
úrovni se bude následně věnovat 
způsobům, jak maximalizovat pří-
ležitosti k růstu, jež skýtá strategie 
Evropa 2020. 

Konference se zúčastní zaintere-
sované subjekty z vnitrostátní úrovně 
i úrovně EU, rozhodovací činitelé 
EU, poslanci Evropského parla-
mentu i vnitrostátních parlamentů, 
vládní představitelé členských států 

a správních orgánů, zástupci občan-
ské společnosti z vnitrostátní úrovně 
i úrovně EU, představitelé místních 
a  regionálních orgánů, skupin 
expertů a  osoby, které významně 
ovlivňují veřejné mínění.

EHSV a národní HSR představí na 
konferenci myšlenky, jak využít výše 
zmíněných nástrojů a  vybudovat 
udržitelnou a konkurenceschopnou 
Evropu, a podělí se o své zkušenosti 
a osvědčené postupy. (kf) ●

Chcete se dozvědět víc? Seznamte 
se s programem akce na: http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.home.

Pro další informace se prosím 
obraťte na: europe2020-eesc@eesc.
europa.eu.

KYPERSKÉ PŘEDSEDNICTVÍ RADY EVROPSKÉ UNIE

Musíme tedy začít znovu od nuly. 
Musíme přijít s novou vizí a zcela 
novým přístupem. Brzy budu mít 
první schůzku s kyperským minist-
rem, kde projednáme, jak by EHSV 
mohl nejlépe odpovědět na žádost 
Kypru o poradenství v této věci. 

EHSV info: Řadu nesnází, 
jimž čelí země EU v oblasti 
Středomoří, by bylo možné 
řešit v rámci politiky 
soudržnosti Evropské unie…

Dimitris Dimitriadis: Politika sou-
držnosti tady nestačí. Potřebujeme 
širší vizi a dlouhodobou perspek-
tivu v horizontu 15–20 let, která 
zahrne celý region, nejen členské 
státy EU v  této oblasti. Nejprve 
musíme definovat jednoznačné, 
dlouhodobé strategické záměry 
pro tuto oblast, a potom zajistit, 

aby jejich dosažení podporovala 
politika soudržnosti. 

EHSV info: Právě jste se vrátil 
z konference o strategii 
pro region Baltského moře. 
Domníváte se, že můžete 
čerpat inspiraci z některých 
řešení, která vznikla v rámci 
této strategie? 

Dimitris Dimitriadis: strategie 
pro region Baltského moře je nepo-
chybně vzorem pro podobné strate-
gie. Ukázala, jak úspěšný může být 
integrovaný přístup ke společným 
záležitostem, na kterém se podílí 
několik zemí a správních orgánů. 
Samozřejmě není možné univer-
zálně reprodukovat řešení strate-
gie pro region Baltského moře, ale 
některá z nich jsou užitečným zdro-
jem inspirace. Z geopolitického hle-

diska plyne ze strategie pro region 
Baltského moře jedno důležité pona-
učení: přestože tato strategie zahr-
nuje pouze členské státy EU, mají 
pro její úspěch naprosto zásadní 
význam vztahy mezi Evropskou unií 
a Ruskem. 

Pokud tedy chceme, aby strategie 
EU pro Středomoří byla úspěšná, 
musí se zaměřit na všechny hráče ve 
středomořské oblasti: země EU, ost-
rovy, severoafrické státy, Turecko, 
Izrael i Palestinská území. (mb) ●

Webové stránky kyperského 
předsednictví jsou nyní v provozu.

Klikněte na odkaz a seznamte se 
s nejžhavějšími novinkami o kyper-
ském předsednictví: www.cy2012.eu.

Kyperské předsednictví požádalo 
EHSV, aby připravil stanovisko 
k makroregionální strategii pro Stře-
domoří, jež by vyhodnotilo přínosy 
pro ostrovní členské státy.

Andreas Mavroyiannis, náměstek ministra pro 
evropské záležitosti při prezidentovi,
kyperské předsednictví Rady EU

NOVÉ PUBLIKACE EHSV

 ■ Ochrana spotřebitele

 ■ Evropský hospodářský a sociální výbor v prů-
běhu kyperského předsednictví Rady EU

Další informace naleznete na adrese http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications. ●en.p

dluhu. Mezi účastníky byl Jean-
-Claude Juncker, lucemburský 
premiér a prezident Euroskupiny, 
Enzo Moavero Milanesi, italský 
ministr pro evropské záležitosti, 
a významní představitelé Evrop-
ské komise, Evropské centrální 
banky a Evropského parlamentu. 
Staff an Nilsson, předseda EHSV, 
zahájil zasedání projevem, v němž 
vyzval k vytvoření unie rozpočtové 
stability a k zavedení eurobondů. 
Zdůraznil potřebu konkrétních 
iniciativ, aby členské státy sdílely 
rozpočtovou zodpovědnost, což by 
umožnilo pokles úrokových sazeb 
u veřejného dluhu zemí usilujících 
o konsolidaci rozpočtů. 

Diskusi řídil Michael Smyth, 
předseda sekce ECO, který objas-
nil svůj názor, že čelíme krizi 
poptávky podobně, jako tomu 
bylo ve třicátých letech, a že tera-
pie úsporných škrtů povede jen do 
recese, jež se stane úrodnou půdou 
pro populismus a radikální strany. 
Carmelo Cedrone a Gerard Dan-
tin, zpravodajové dvou stanovisek 
EHSV k eurobondům a podobným 
nástrojům sdílení dluhu, a Pedro 
Augusto Almeida Freire, před-
seda stálé studijní skupiny EHSV 
pro koordinaci hospodářské poli-
tiky, se vyslovili pro integraci jako 
jediné možné řešení současné situ-
ace. Konkrétní návrh již přijatého 
stanoviska pana Cedroneho se 
vyslovuje pro zavedení dvou druhů 
dluhopisů: dluhopisů stability, 
jimiž by se dluh sdílel se solidární 
zodpovědností, a  investičních 
dluhopisů, jež by zajistily příliv 
kapitálu z  nově se rozvíjejících 
velmocí, jako je Brazílie, Rusko, 
Indie a Čína. Pan Dantin připra-
vuje stanovisko, které se zabývá 
rozložením dluhu mezi členské 
státy a o němž se bude hlasovat na 
červencovém plenárním zasedání. 

Zástupce Komise připomněl 
význam vytvoření záchytu pro 
finanční sektor na úrovni EU 
a postupu směrem k vyšší fi skální 
integraci. Sylvie Goulard, poslan-
kyně Evropského parlamentu, 
zdůraznila, že Evropská rada 
by neměla být jedinou politic-
kou arénou, kde se řeší současná 
krize, a že je zde nutný širší pří-
stup. Jean-Claude Juncker uza-
vřel konferenci v  optimistickém 
duchu, když vyzval účastníky, aby 
si představili, jak obtížné by bylo 

K vyřešení krize chybí politická vůle

Pane Cedrone, ve svém nedávném stanovisku 
jste uvedl, že současná politická krize je spíše 
politická než hospodářská.

Evropa si již nemůže dovolit jednotnou měnovou politiku 
a sedmnáct hospodářských a fi nančních politik. EU by 
měla pokročit směrem k fi skální unii a prvním krokem 
v tomto smyslu by bylo zavedení dvou komplementár-
ních, ale odlišných dluhopisů EU: neobchodovatelných 
unijních bondů Unie určených ke stabilizaci zadlužení 
a eurobondů pro obnovu a růst.

Je to uskutečnitelné?

Tyto dluhopisy by obnovily důvěru investorů a nahradily úsporná opatření 
tím, že by znovu nastolily sociální stát. Náš plán navíc nevyžaduje reformu 
smluv ani vytvoření nových institucí. Využil by stávajících nástrojů EU, jako 
je Evropský investiční fond (EIF). Jediné, co chybí, je politická vůle. (rdr) ●

Martin Siecker: milovník hudby a fanda detektivek
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PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ V KOSTCE
Digitální trh pro růst

S cílem pomoci dánskému předsednictví dosáhnout pokroku 
v digitální oblasti přijal EHSV v květnu stanovisko k dosa-
žení růstu prostřednictvím jednotného digitálního trhu. EU 
jde o hodně, jelikož studie ukazují, že jednotný digitální trh 
by do roku 2020 přispěl 4 % k HDP Evropy.

Ve stanovisku byl kladen důraz na rychlý rozvoj infra-
struktury na celém území Evropy včetně odlehlých oblastí, 
aby byl zajištěn všeobecný přístup k internetu.

Vzhledem k  tomu, že do 
roku 2015 bude 95 % pracov-
ních míst vyžadovat interne-
tové dovednosti, „odborná 
příprava je zcela nezbytná“, 
napsala paní Laure Batut 
(Francie, skupina Zaměstna-

vatelé), zpravodajka tohoto stanoviska. Dodala, že dostup-
nost všech (včetně starších občanů) k hardwaru a soft waru 
a učení se tomu, jak je používat, jsou základním předpokla-
dem pro splnění tohoto úkolu.

Za účelem podpory elektronického obchodu vyzval EHSV 
k harmonizaci obchodní legislativy a legislativy v oblasti 
nepřímého zdanění. Varoval však před tím, aby tato har-
monizace nebyla použita jako výmluva pro zvýšení daňových 
sazeb. (mb) ●

Evropa je pozadu za energetickými cíli

Pokrok učiněný směrem k nízkouhlíkovému hospodářství 
v EU a v některých členských státech nebezpečně zaostává za 

současnými cíli, varuje 
Evropský hospodář-
ský a  sociální výbor 
(EHSV) ve svém stano-
visku k energetickému 
plánu do roku 2050, 
které bylo přijato na 
květnovém plenárním 
zasedání. 

EU si podle Výboru neuvědomuje míru, v níž za svými 
vlastními cíli zaostává. „Úbytek vysoce znečišťujících výrob-
ních procesů v  EU, jejich nárůst v  jiných částech světa 
a následný dovoz do EU maskují míru neplnění,“ říká Pie-
rre Jean Coulon (skupina Zaměstnanci, Francie), zpravodaj 
stanoviska.

Stanovisko kritizuje pokrok v oblasti energetické účin-
nosti a obnovitelných zdrojů energie. Tvrdí se v něm, že roz-
voj výroby obnovitelné energie brzdí nestálá vládní podpora 
a v některých případech lokální odpor. 

Výbor znovu připomíná svůj požadavek na zřízení evrop-
ského fóra občanské společnosti, na němž by se pravidelně se 
setkávaly všechny zúčastněné strany, aby projednaly otázky 
energetického přechodu do roku 2050, a jehož prostřednic-
tvím by se tak zvýšil tok informací v EU.

„Evropské demokracie se v současnosti potýkají s veřej-
ným přijetím rozhodnutí učiněných na poli energetiky,“ 
konstatuje Richard Adams (skupina Různé zájmy, Spojené 
království), spoluzpravodaj stanoviska, a dodává, že „plán do 
roku 2050 musí být využit nejen k odstartování co nejširší 
diskuse mezi Evropany, ale měl by rovněž podpořit anga-

žovanost na všech úrovních: osobní, regionální, celostátní 
a unijní.“ (mb) ●

Sociální podnikání v Evropě a evropské fondy 
sociálního podnikání

Ve dvou stanoviscích, z nichž jedno se týká evropských fondů 
sociálního podnikání (zpravodajka: paní Ariane Rodert, sku-
pina Různé zájmy) a druhé Iniciativy pro sociální podnikání 
(zpravodaj pan Giuseppe Guerini, skupina Různé zájmy), 
vybídl EHSV Komisi a členské státy, aby zjednodušily přístup 
sociálních podniků k veřejným zakázkám a k fi nancování, 

aby vypracovaly národní rámce 
pro růst sociálních podniků 
a patřičným způsobem zavedly 
evropský fond sociálního pod-
nikání.

Odvětví  sociální  ekono-
miky již v EU zaměstnává přes 
11 milionů osob, což představuje 
6 % celkové pracovní síly. Zhruba 

každý čtvrtý podnik založený v Evropě je sociálním podni-
kem. V současné situaci krize, kdy trvale roste počet neza-
městnaných či lidí bez přístupu k ekonomickým zdrojům, 
chce EHSV posílit růst, zaměstnanost a konkurenceschop-
nost a současně – v souladu se strategií Evropa 2020 – vytvo-
řit společnost, která bude více podporovat začlenění.

EHSV je toho názoru, že budoucí evropský fond soci-
álního podnikání by měly doplnit další fi nanční nástroje 
zaměřené na rozvoj sociálních podniků. Samotný Evropský 
fond sociálního podnikání nepostačí ke zlepšení přístupu 
k přiměřenému kapitálu. (ail) ●

Evropská rada před pěti lety pově-
řila tucet významných evropských 
osobností úkolem vypracovat 
zprávu o  výzvách, kterým bude 
EU čelit v příštích 20 letech. Tato 
skupina „moudrých mužů“, jejímž 
předsedou byl Felipe González 
a  jejímiž členy byli Mario Monti 
či Lech Wałęsa, dospěla v květnu 
2010 k závěru, že Evropa potřebuje 
obrození. Mezi prioritami uvede-
nými ve zprávě byly hospodářský 
růst, konkurenceschopnost, demo-
kratická legitimita a vedoucí úloha 
v boji proti změně klimatu. Právě 
tato témata jsou podstatou kaž-
dodenní činnosti evropské občan-
ské společnosti v  EHSV při jeho 
veřejných slyšeních, konferencích, 
v rámci studijních skupin a stano-
visek. Není to vůbec náhoda, že 
odpovědi předložené moudrými 
muži vycházejí ze stejné hlavní 
zásady, jako má většina politických 
postojů přijatých v EHSV: „Potře-
bujeme více, nikoli méně Evropy.“

Pro nás v EHSV musí být „více 
Evropy“ zároveň ústředním prin-
cipem pro víceletý fi nanční rámec 
na období 2014–2020, jenž určí roz-
počet EU pro příštích šest let. Když 
byl schválen předchozí víceletý 
fi nanční rámec, většina evropských 
ekonomik rostla a fi nanční stabilita 
byla považována za samozřejmost. 
Vzhledem k  současné nestabilitě 
a vlně úsporných opatření, která 
zaplavuje Evropu, hrozí, že bude 
přijat minimalistický rozpočet. 
Evropská komise tedy navrhuje, 
aby byl celkový rozpočet EU zacho-
ván na současném 1 % HDP EU, 
zatímco některé členské státy poža-
dují škrty. Pokud jde o EHSV, při-
jal na svém květnovém plenárním 
zasedání stanovisko vyzývající ke 
zvýšení na 1,11 %. Připomeňme si 
defi nici rozpočtu: „odhad nákladů, 
výnosů a zdrojů za určité období, 
jenž odráží interpretaci budou-

cích fi nančních podmínek a cílů“. 
Uplatníme-li tento postup na situ-
aci, před níž v současnosti stojí EU, 
musíme nyní, kdy máme vyšší cíle, 
znovu posoudit náklady a výnosy. 
Chce-li EU skutečně významně 
pokročit k  integraci a  přijmout 
větší odpovědnost, musí kontrolo-
vat růst, a zajistit tak evropský soci-
ální model. To bude možné pouze 
tehdy, bude-li rozpočet – nástroj, 
který EU využívá k dosažení svých 
cílů – dostatečně ambiciózní.

Návrh víceletého finančního 
rámce předložený Komisí tedy zlep-
šuje a zjednodušuje strukturu roz-
počtu. Dalším pozitivním krokem 
je to, že Komise kritizuje přístup 
některých členských států k jedná-
ním vyznačujícím se zásadami při-
měřené návratnosti a horizontální 
spravedlivosti. Co se týče výnosů, 
EHSV podporuje zavedení nového 
systému vlastních zdrojů, jenž zahr-
nuje upravený zdroj z DPH a daň 
z fi nančních transakcí. Pokud jde 
o výdaje, instituce a členské státy by 
měly mít na paměti zásadu přidané 
evropské hodnoty, tj. myšlenku, že 
jedno euro utracené na úrovni EU 
je účinnější než jedno euro utracené 
na úrovni jednotlivých členských 
států. Evropská komise ve svém 
návrhu také zlepšila strukturu dvou 
hlavních výdajových položek v roz-
počtu – SZP a politiky soudržnosti 
– ve prospěch účinnosti a výkon-
nosti zemědělství a ve snaze ome-
zit účinek způsobující rozptýlenost 
fondů tím, že podpoří makropro-
jekty. EHSV nicméně varuje před 
nebezpečím, že stávající politika 
soudržnosti znevýhodní nejméně 
rozvinuté regiony EU, až se makro-
ekonomická podmíněnost uplatní 
na vyplácení fi nančních prostředků.

Ke sloganu „Potřebujeme více, 
nikoli méně Evropy“, existuje 
doplňující koncept, jenž v EHSV 

neustále zaznívá a získává na síle, 
totiž „náklady na neexistenci 
Evropy“. Nebude-li velikost, účin-
nost a transparentnost rozpočtu EU 
úměrná vážnosti témat, která jsou 
v sázce, můžeme nakonec výzvám 
21.  století čelit se slabší EU, což 
by bylo v rozporu s doporučeními 
moudrých mužů. (asp) ●

Světový den populace, který byl 
ustaven Radou guvernérů Rozvojo-
vého programu OSN v roce 1989, se 
slaví každý rok 11. července a jeho 
účelem je zvýšit povědomí o problé-
mech světové populace a udržitel-
nosti. Tyto dvě problematiky jsou 
úzce propojeny, a EHSV info tedy 
položil několik otázek na toto téma 
předsedovi Střediska pro sledování 

11. července – Světový den populace

udržitelného rozvoje panu Hansi-
-Joachimu Wilmsovi.

EHSV info: Má slavení 
Světového dne populace 
i v dnešní době smysl?

Hans-Joachim Wilms: Má, jeli-
kož musíme uvažovat o tom, jak si 
přejeme řešit problémy související 

s populací a zvláště se zajišťováním 
potravin. Mezi zemědělci existují 
dvě tendence, které se projevují 
i zde v EHSV. Tradiční zemědělci 
tvrdí, že můžeme vyrábět více tím, 
že rozšíříme plochu zemědělské 
půdy. Patřím ke druhé skupině, 
která věří, že planeta může uživit 
všechny díky spravedlivému roz-
dělování. 

EHSV info: Co to znamená?

Hans-Joachim Wilms: Statis-
tiky Organizace OSN pro výživu 
a zemědělství ukazují, že na světě 
lze vyrobit dostatek potravin pro 
všechny, ale potraviny nejsou pro-
dukovány tam, kde je to potřebné, 
ani v požadované kvalitě a kvan-
titě. Otázkou je, jak tuto situaci 
změnit. Důsledky jsou katastro-
fální, například úbytek lesů v Bra-
zílii a Argentině. To, že Evropané 
nejsou schopni vyrobit dostatek 
potravin, svědčí o tom, že je třeba 
změny v chování na obou stranách: 
jak u nás, tak u výrobců v rozvo-
jových zemích. Dále je třeba zdů-
raznit, nakolik se v minulém století 

změnily stravovací návyky, napří-
klad stoupla spotřeba masa.

EHSV info: Co by se mělo 
změnit?

Hans-Joachim Wilms: Abychom 
si vytvořili celkový obraz, musí 
dojít k celé řadě změn. Prosazovat 
rozšíření plochy zemědělské půdy 
je příliš jednoduché. Musíme docí-
lit toho, aby země byly co nejvíce 
nezávislé. Například nemá smysl 
přepravovat živočišné produkty 
po celém světě. Využívání přírod-
ních rezervací v Německu pro vyšší 
výrobu biomasy rovněž není kro-
kem správným směrem. A to jsou 
jenom dva příklady. 

EHSV info: EHSV několikrát 
jasně poukázal na to, že 
musíme přehodnotit svoje 
způsoby výroby a spotřeby. 
Myslíte si, že to k udržitelné 
budoucnosti stačí?

Hans-Joachim Wilms: Před 
deseti lety nikdo nebral udrži-
telnost vážně. V  současné době 

Stavění mostů nad rozbouřenými vodami
Rozhovor s Nicolaiem Wammenem, dánským ministrem pro evropské záležitosti

EHSV info: Jaké byly ambice 
dánského předsednictví?

Nicolai Wammen: Od začátku 
bylo jasné, že Dánsko přebírá 
předsednictví Rady v časech vážné 

hospodářské krize. Jasnou ambicí 
dánského předsednictví bylo pomoci 
Evropu opět rozhýbat a  dostat ji 
z krize – nikoli pomocí bombastic-
kých novinových titulků v evrop-
ských denících, ale tvrdou prací 
a dosahováním výsledků, jež Evropa 
potřebuje. Za posledních šest měsíců 
jsme na tom tvrdě pracovali tak, že 
jsme „stavěli mosty nad rozbouře-
nými vodami“ a posunovali debatu. 

Dánské předsednictví napomohlo 
při formování hospodářské politiky, 
která tuto krizi řeší ze dvou úhlů: pro 
zajištění obnovy bylo nutné nasto-
lit důvěru konsolidací veřejných 
fi nancí, ovšem potřebovali jsme také 
podpořit růst a nová pracovní místa 
pomocí reforem a nových iniciativ. 

Při zpětném pohledu na předsed-
nictví si nyní myslím, že můžeme 
s  čistým svědomím prohlásit, že 
jsme Evropu dokázali posunout zase 
o krok vpřed. 

EHSV info: Co považujete za 
svůj největší úspěch? 

NW: Od počátku se dánské předsed-
nictví zaměřovalo na tvrdou práci, 
s jejíž pomocí se Evropa posune zase 
o kousek vpřed. Za posledních šest 
měsíců jsme usilovali o  dosažení 
reálných výsledků ve všech oblas-
tech. Nejvýznamnější úspěch nelze 
shrnout do jedné věty, jde spíše 
o  skutečnost, že se nám podařilo 
prokázat, že Evropa navzdory krizi 
funguje a má výsledky. Jsem hrdý 
na to, že dánské předsednictví ve 
spolupráci s dalšími institucemi EU 
přispělo k tomu, že se Evropa vyma-
ňuje z krize. 

A pokud mohu poukázat na 
tři úspěchy mimo ekonomickou 
agendu, jedním z nich by mohla být 
dohoda o  směrnici o  energetické 
účinnosti. Nejenže řeší klima a naši 
závislost na energii, ale také pomáhá 
vytvořit 400 000 pracovních míst 

v Evropě. Je nutné jmenovat také 
nařízení o roamingu. Zajistí nižší 
ceny volání z mobilního telefonu při 
použití chytrých telefonů. A konečně 
udělením statusu kandidátské země 
Srbsku jsme se významně posunuli 
k zajištění demokracie v Evropě. 

EHSV info: Nákladová 
efektivnost byla 
charakteristickým rysem 
dánského předsednictví. 
To, že jste na schůzích 
nabízeli pouze vodu 
z kohoutku, Vám vyneslo 
přezdívku „kohoutkové 
předsednictví“…

NW: Abych byl upřímný, na tuto 
přezdívku jsem vlastně velmi hrdý. 
Proč? Protože ukazuje pravdu: 
Nejenže máme v Dánsku výbornou, 
čerstvou vodu z kohoutku, ale také 
považujeme ekologickou náklado-
vou efektivnost za mimořádně hod-
notnou. Staráme se o naše zdroje 

i  o  emise CO
2. 

A  přesně to bylo 
základním vodítkem při plánování 
našeho předsednictví jako celku. 

Proto byla všechna místa konání 
schůzí i hotelové pokoje opatřeny 
ekoznačkou. Nabídka jídel vycházela 
ze sezónních potravin, z nichž 50 % 
pocházelo od místních dodavatelů. 
Byly také zavedeny programy ome-
zující plýtvání potravinami a veškeré 
zbytky byly okamžitě převezeny do 
místní bioplynové stanice a přemě-
něny na energii pro dánské domác-
nosti.

Vím, že dánským ekologickým 
přístupem se nechalo inspirovat 
několik mých kolegů, takže držím 
palce a  doufám, že se podobnou 
cestou vydají i budoucí předsednic-
tví. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, dánský ministr pro evropské 
záležitosti

Benedicte Federspiel, členka EHSV, 
skupina Různé zájmy

Marie-Louise Knuppert, členka EHSV, 
skupina Zaměstnanci

Nils Juhl Andreasen, člen EHSV, 
skupina Zaměstnavatelé

©
Andreas Bergm

ann Steen/Europabevæ
gelsen

Dánské předsednictví očima 
dánských členů EHSV
Nemáme jinou možnost volby než změnit způsob spotřeby
Rozhovor s Benedicte FEDERSPIEL, členkou EHSV 

a hlavní poradkyní dánské Rady spotřebitelů

Předsednictví, které se snažilo zabránit 
nejhoršímu
Rozhovor nám poskytl pan Nils Juhl Andreasen, 

člen skupiny Zaměstnavatelé v EHSV, ředitel Dánské 

zemědělské a potravinářské rady 

EHSV info: Jako 
připomenutí Evropského 
dne spotřebitelů, jenž se 
slavil 15. března 2012, 
Evropský hospodářský 
a sociální výbor uspořádal 
spolu s dánskou Radou 
spotřebitelů konferenci na 
téma udržitelné spotřeby 

EHSV info: Krátce 
předtím, než Dánsko 
převzalo předsednictví, 
jste zdůrazňoval, že se 
musí zaměřit na zvýšení 
konkurenceschopnosti 
evropských podniků, 
především potravinářských. 
Jak hodnotíte výsledky 
předsednictví v této oblasti?

Nils Juhl Andreasen: To je těžké 
posoudit, protože se velké úsilí 
muselo věnovat fi nanční krizi v EU 
a nakonec záchraně eura. Šlo spíš 
o  omezování škod než o  odhod-
laný postup ke zvýšené konkuren-
ceschopnosti evropských podniků. 
Přesto věřím, že v  dlouhodobé 
časové perspektivě to přinese 
evropským podnikům konku-
renční výhodu, a to i v zemědělství 
a potravinářství. 

EHSV info: Dánské 
předsednictví vedlo 
jednání o reformě společné 
zemědělské politiky. Nyní 
tuto úlohu převezme 
kyperské předsednictví. 

v době krize. Domníváte 
se, že dánské předsednictví 
EU zaznamenalo naši výzvu 
k přehodnocení našich 
spotřebních návyků?

Benedicte Federspiel: Dveře již byly 
otevřené, jelikož „ekologie“ a „udr-
žitelnost“ patří mezi aktuální pojmy 
a cíle dánské vlády obecně, což platí 
i pro předsednictví. Ministři a další 
význační řečníci na konferenci se 
jasně vyjádřili v tom smyslu, že není 
možné, abychom nezměnili náš sou-
časný způsob spotřeby. 

EHSV info: Neoslabila 
krize snahy o udržitelnou 
spotřebu?

BF: Nemůžeme si dovolit, aby udrži-
telnost nebyla součástí všech našich 
politik. Nalezení východiska z krize 
je rovněž příležitostí pro nalezení 
nových dostupných a udržitelných 

Myslíte si, že tato jednání 
pokračují správným 
směrem?

Nils Juhl Andreasen: Pokud vím, 
tak ta jednání nevedou nikam, 
a proto nelze říct, jestli pokračují 
správným směrem. Hodně času 
zabralo ujasnění toho, co přináší 
návrh předložený Evropskou 
komisí a jaké jsou jeho důsledky. 
Teprve nedávno členské státy 
a  nevládní organizace vyjádřily 
jednoznačné názory a postoje.

Mezitím se ovšem rychle mění 
okolnosti, protože se prohlubuje 
finanční krize v  Evropské unii, 
na světovém trhu se mění vzorce 
nabídky a poptávky po potravinách 
a zvyšuje se důraz na udržitelnou 
produkci a spotřebu. V souhrnu to 
může silně ovlivnit politické hod-
nocení významu zemědělského 
a potravinářského odvětví v Evrop-
ské unii a  evropského modelu 
zemědělské produkce.

EHSV info: Bylo dánské 
předsednictví v Dánsku 
tématem číslo jedna, nebo 
proběhlo z větší části bez 
povšimnutí?

Nils Juhl Andreasen: V  Dán-
sku i  v  Bruselu proběhla řada 
akcí všeho druhu a dánská vláda 
v  tomto směru udělala spoustu 
práce. Bohužel ve zpravodajství 
dominovala řada domácích zále-
žitostí a fi nanční krize v EU, což 
odvrátilo pozornost od evropských 
témat a výkonu dánského předsed-
nictví. (pln/mb)  ●

řešení. Jako příklad mohu uvést 
směrnici o  energetické účinnosti, 
která byla právě přijata. Dánský prů-
mysl nedávno potvrdil, že by mělo 
být možné splnit jak hospodářské, 
tak environmentální cíle do roku 
2020. 

EHSV info: Co bychom 
měli udělat pro to, aby se 
spotřebitelé snadno rozhodli 
pro udržitelnou spotřebu?

BF: Všichni musíme převzít zod-
povědnost a  podporovat udrži-
telnou spotřebu by se mělo stát 
módní tendencí. V této souvislosti 
předsednictví požádalo EHSV, aby 
vypracoval stanovisko k tomu, jak 
pokročit v oblasti udržitelné výroby 
a spotřeby. Neexistují však jedno-
duchá řešení a v budoucích letech 
bude neustálým úkolem poskyto-
vat dostupné a udržitelné produkty 
a služby. (pln/mb)  ●

Energetická účinnost: made in Denmark
Rozhovor s paní Marie-Louise Knuppert, členkou skupiny Zaměstnanci EHSV 

a tajemnicí dánské Konfederace odborových svazů

EHSV info: V prosinci 
loňského roku jste 
prohlásila, že by 
předsednictví mělo 
klást důraz na vytváření 
zelených pracovních míst 
a začleňování mladých 
do trhu práce. Byly snahy 
předsednictva v tomto 
ohledu dostatečné?

Marie-Louise Knuppert: Předsed-
nictví udělalo, co mohlo, aby se růst 

a zaměstnanost dostaly do popředí 
jeho programu – což vzhledem 
k hospodářské krizi nebylo jednodu-
ché. Mám radost, že se předsednictví 
podařilo zajistit dohodu nad směr-
nicí o energetické účinnosti.

Pokud by se nám to nepodařilo, 
přišli bychom o  skvělou šanci, jak 
pomoci zemím EU, aby účinně přistu-
povaly ke spotřebě energie a podporo-

valy vytváření tisíců pracovních míst 
v době, kdy je toho tolik zapotřebí.

Dánské předsednictví se stále zamě-
řuje na nezaměstnanost mladých. Teď 
nastala chvíle jednat. To znamená, že 
EU musí svoji politiku nasměrovat 
k vytváření prostoru pro mladé lidi. 
To by se mohlo povést pomocí proak-
tivnějšího využívání Evropského soci-
álního fondu. V tomto ohledu dánská 
Konfederace odborových svazů a dán-
ští zaměstnavatelé navrhli, aby se pro-
středky z ESF využívaly na podporu 
zavádění programů odborné přípravy 
v členských státech. 

Tento cíl by se měl také zohlednit 
při jednáních o směrnici o veřejných 
zakázkách, která by mohla vcelku 
legitimně obsahovat požadavek, aby 
zájemci o veřejnou zakázku poskyto-
vali také určitý počet míst pro stážisty. 
To jsou pouze dva praktické příklady.

EHSV info: Nedávno jste se 
v Kodani zúčastnila schůzky, 
která se zabývala různými 
způsoby zapojení občanů do 
evropského projektu. Je těžké 
zapojit dánské občany do 
evropské diskuze?

MLK: Důvěru občanů a  veřejnou 
podporu pro členství v EU lze získat 
pouze tehdy, pokud budou politici 
EU viditelně řešit problémy obyčej-
ných občanů. Lidé musí být schopni 
rozpoznat přínos EU v každodenním 
životě. Existují konkrétní příklady, jak 
toho dosáhnout, v neposlední řadě 
i pomocí výše uvedených příkladů.

EHSV info: Víte o nějakých 
činnostech v oblasti 
komunikace, které probíhají 
v Dánsku a ze kterých by se 
mohla EU poučit?

MLK: V  komunikační práci musí 
být EU co nejkonkrétnější, ačkoli jde 
hlavně a především o úkol pro roz-
hodovací orgány v členských státech. 
Jedním z příkladů přímého dialogu 
mezi politiky a veřejností je občanská 
platforma (Folkemødet) vytvořená na 
ostrově Bornholm podle švédského 
vzoru. Komunikační politika EU by 
měla vycházet z otevřených mecha-
nismů koordinace a výměn zkuše-
ností, čehož se v současnosti využívá 
v mnoha dalších odvětvích. (pln/
mb) ●

Globalizace a přemístění: má průmysl 
v EU budoucnost?
Josef po léta pracoval v továrně 
na solární panely v  jednom 
členském státu EU. Měl skvě-
lou práci, smlouvu na dobu 
neurčitou a dobré pracovní pod-
mínky. Společnost prosperovala 
a neustále expandovala. Těšila 
se totiž výhodným podmínkám 
místních orgánů a čerpala státní 
dotace na podporu obnovitelné 
energie. Všechno vypadalo bez-
chybně. Než přišla krize. A pak 
legrace skončila. 

Národní vláda byla nucena 
v   důsledku rozpočtových 
škrtů omezit dotace, což dra-
maticky snížilo poptávku po 
solárních panelech. Společnost 
se následně rozhodla továrnu 
uzavřít a přesunout výrobu do 
Mexika. Všichni zaměstnanci 
nakonec přišli o místo a vstou-
pili do řad nezaměstnaných, 
jejichž počet již dosahoval 40 % 
pracovní síly státu. 

Josefův život se náhle ocitl 
v troskách. Nakonec přijal práci 
na dobu určitou, jejíž náplní 
bylo školení místních dělníků 
v nové továrně na solární panely 
v Mexiku. Dělníků, kteří ho měli 
nahradit. Po planých slibech se 
posléze stal nezaměstnaným. 

Tisíce dělníků v  Evropě 
jsou podobně jako Josef zasa-
ženy průmyslovými změnami 
a  globalizací, s  nimiž se stále 
integrovanější vnitřní trh musí 
vypořádat. Pro řešení této situ-
ace zřídila EU společně s EHSV 
v roce 2002 Poradní komisi pro 
průmyslové změny (CCMI). 
CCMI je pověřena předpovídá-
ním, prevencí a analýzou vývoje, 
aby zajistila společné pozitivní 
přístupy k  řízení průmyslo-

vých změn, které budou udrži-
telné z ekonomického, sociálního, 
územního a  environmentálního 
hlediska. Její členové, kteří pochá-
zejí z různých odvětví zasažených 
modernizací hospodářství, jí dávají 
morální právo přímo jednat s dal-
šími tvůrci politik EU. Jejich cíl 
je jasný: zachovat konkurence-

schopnost průmyslových odvětví 
EU a zároveň zajistit, aby vývoj byl 
společensky prospěšný. Pan Pegado 
Liz, předseda CCMI, defi nuje tři 
hlavní cíle komise jako „propagaci 
zásad zakladatelů EU prostřednic-
tvím stanovisek; řešení fenoménů 
jako jsou globalizace, sociální sítě 
a nové pracovní metody; a před-
povídání průmyslových změn 
a restrukturalizace a příprava na 
ně. Je třeba se poučit z minulosti, 
aktivně sledovat současnost a před-
povídat budoucnost.“

CCMI od začátku hospodář-
ské, finanční a  kdo ví jaké ještě 
krize zastupuje všechny příslušné 
průmyslové subjekty, jak pracov-
níky, tak zaměstnavatele. V květnu 
2011 přijala tři stanoviska zabýva-
jící se stávajícím dopadem globa-
lizace na průmyslovou politiku 
EU. Její postoj je zřejmý a  jed-
noznačný. Globalizace vytvořila 
klima, v  jehož důsledku se pod-

niky přesouvají do zahraničí nebo 
provádějí restrukturalizaci. Vzniká 
tak riziko, že levná pracovní síla 
a špatné pracovní podmínky mimo 
Evropu sníží rentabilitu domácích 
pracovních míst a posléze je zničí. 
Řízení a  pracovníci tedy musí 
pochopit, že musí spolupracovat, 
aby přemisťování bránili. Existuje 
totiž jediné východisko: Evropa 
si může zachovat své postavení 
přední hospodářské mocnosti 
pouze prostřednictvím vzdělávání 
a odborné přípravy, inovací a udr-
žitelného rozvoje. 

Technologie a  výzkum jsou 
stále důležitější, a CCMI se tedy 
zaměřuje na IKT a  služby, sek-
tory v nichž Evropa zaostává. „Na 
tomto poli se rozhoduje, a musíme 
být proto lepší než Čína a Indie,“ 
dodává pan van Iersel, člen EHSV 
a zpravodaj stanoviska Průmyslová 
politika pro éru globalizace. 

Dne 12. června oslavila CCMI 
10.  výročí a  u  jeho příležitosti 
uspořádala konferenci na téma 
Pokračujme  v   udrž i t e lných 
průmyslových změnách. Sešli se 
na ní zástupci evropských průmy-
slových asociací, zástupci odborů 
a politici a jejich cílem bylo ana-
lyzovat stav evropského průmyslu, 
jeho minulé problémy a budoucí 
orientaci. 

Josefův příběh se v Evropě neu-
stále opakuje. CCMI to hodlá změ-
nit. (ail) ●

Proč EU potřebuje jiný rozpočet 
a jak by měl vypadat

existuje obecné povědomí o tom, 
že nemůžeme v takovém chování 
pokračovat. Dnes se samozřejmě 
všichni soustředí na krizi, která 
vyžaduje krátkodobá řešení. Udr-
žitelnost a krátkodobost si ale pro-
tiřečí. Udržitelnost se naštěstí stává 
něčím běžným a  tato tendence 
bude pokračovat.

EHSV info: V čem je nutné 
v plánu udržitelnosti 
pokročit?

Hans-Joachim Wilms: Potřebu-
jeme jasně vidět, kterým směrem se 
vydat a s jakým časovým harmono-
gramem, a musíme se dohodnout 
na oblastech činnosti a  moni-
torování. Podle mého názoru je 
nejdůležitější, aby naši političtí 
představitelé dostáli své odpověd-
nosti, prokázali, že jsou ochotni 
zavázat se ke změnám ve strategii, 
a  aby panovala dohoda ohledně 
konkrétních programů a akčních 
plánů. (kf) ●

pro většinu členských států přežít 
světovou fi nanční krizi, pokud by 
jí státy čelily samy. 

Celkovým cílem, který EHSV 
sledovala pořádáním této konfe-
rence, jíž se dostalo značné pozor-
nosti sdělovacích prostředků, bylo 
přispět k  diskusi o  tom, jak by 
měla vypadat hospodářská správa 
EU. Vždy existuje nebezpečí, že 
takový druh diskuse bude zamě-
řen pouze na dlouhodobé politiky 
– tentokrát si však přednášející byli 
vědomi skutečnosti, že rozhodnutí, 
jež musí padnout během příštích 
měsíců, bude mít pro budouc-
nost EU zcela zásadní význam. 
Toto rozhodnutí bude mít přímé 

důsledky pro život občanů, když 
se přímo dotkne např. zaměstna-
nosti, rostoucí sociální nerovnosti 
a  dostupnosti úvěrů pro MSP. 
EHSV tedy bude nadále jedineč-
ným diskusním fórem, v němž se 
uplatňují konkrétní návrhy vychá-
zející z jeho stanovisek a dialogu 
s  dalšími evropskými subjekty. 
Součástí tohoto přístupu se stala 
i konference 7. června, jež se také 
pokusila dokázat, že Evropská unie 
se spíše stane jednotnou a respek-
tovanou, než by se zadřela a upadla 
do strnulosti. (asp) ●

DÁNSKÉ PŘEDSEDNICTVÍ RADY EVROPSKÉ UNIE

Active citizenship
For a better European society

Aktivní občanství je nejdůležitější součástí 
úlohy Evropského hospodářského a sociál-
ního výboru. V této knize vypovídá 24 členů 
EHSV o tom, jaký byl jejich osobní přínos 
v této oblasti v roli podnikatelů, odborářů, 
agitátorů a  dobrovolníků, a  odhalují tak 
rozsáhlý a fascinující záběr zájmů a priorit. 
Jejich společným rysem je smysl pro solida-
ritu s ostatními členy společnosti a zájem 
o jejich prospěch. (cl) ●

VE STRUČNOSTI

Pierre Jean Coulon, člen EHSV, 
skupina Zaměstnanci

p o k r a č o v á n í  z e  s t r a n y  4  –
Energetická účinnost: made in Denmark

>>>  s t r a n a  5

p o k r a č o v á n í  z e  s t r a n y  1  –
Krize veřejného dluhu a fi skální unie: 

Dvě strany téže mince?

Více informací naleznete na stránkách: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionsp
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PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ V KOSTCE
Digitální trh pro růst

S cílem pomoci dánskému předsednictví dosáhnout pokroku 
v digitální oblasti přijal EHSV v květnu stanovisko k dosa-
žení růstu prostřednictvím jednotného digitálního trhu. EU 
jde o hodně, jelikož studie ukazují, že jednotný digitální trh 
by do roku 2020 přispěl 4 % k HDP Evropy.

Ve stanovisku byl kladen důraz na rychlý rozvoj infra-
struktury na celém území Evropy včetně odlehlých oblastí, 
aby byl zajištěn všeobecný přístup k internetu.

Vzhledem k  tomu, že do 
roku 2015 bude 95 % pracov-
ních míst vyžadovat interne-
tové dovednosti, „odborná 
příprava je zcela nezbytná“, 
napsala paní Laure Batut 
(Francie, skupina Zaměstna-

vatelé), zpravodajka tohoto stanoviska. Dodala, že dostup-
nost všech (včetně starších občanů) k hardwaru a soft waru 
a učení se tomu, jak je používat, jsou základním předpokla-
dem pro splnění tohoto úkolu.

Za účelem podpory elektronického obchodu vyzval EHSV 
k harmonizaci obchodní legislativy a legislativy v oblasti 
nepřímého zdanění. Varoval však před tím, aby tato har-
monizace nebyla použita jako výmluva pro zvýšení daňových 
sazeb. (mb) ●

Evropa je pozadu za energetickými cíli

Pokrok učiněný směrem k nízkouhlíkovému hospodářství 
v EU a v některých členských státech nebezpečně zaostává za 

současnými cíli, varuje 
Evropský hospodář-
ský a  sociální výbor 
(EHSV) ve svém stano-
visku k energetickému 
plánu do roku 2050, 
které bylo přijato na 
květnovém plenárním 
zasedání. 

EU si podle Výboru neuvědomuje míru, v níž za svými 
vlastními cíli zaostává. „Úbytek vysoce znečišťujících výrob-
ních procesů v  EU, jejich nárůst v  jiných částech světa 
a následný dovoz do EU maskují míru neplnění,“ říká Pie-
rre Jean Coulon (skupina Zaměstnanci, Francie), zpravodaj 
stanoviska.

Stanovisko kritizuje pokrok v oblasti energetické účin-
nosti a obnovitelných zdrojů energie. Tvrdí se v něm, že roz-
voj výroby obnovitelné energie brzdí nestálá vládní podpora 
a v některých případech lokální odpor. 

Výbor znovu připomíná svůj požadavek na zřízení evrop-
ského fóra občanské společnosti, na němž by se pravidelně se 
setkávaly všechny zúčastněné strany, aby projednaly otázky 
energetického přechodu do roku 2050, a jehož prostřednic-
tvím by se tak zvýšil tok informací v EU.

„Evropské demokracie se v současnosti potýkají s veřej-
ným přijetím rozhodnutí učiněných na poli energetiky,“ 
konstatuje Richard Adams (skupina Různé zájmy, Spojené 
království), spoluzpravodaj stanoviska, a dodává, že „plán do 
roku 2050 musí být využit nejen k odstartování co nejširší 
diskuse mezi Evropany, ale měl by rovněž podpořit anga-

žovanost na všech úrovních: osobní, regionální, celostátní 
a unijní.“ (mb) ●

Sociální podnikání v Evropě a evropské fondy 
sociálního podnikání

Ve dvou stanoviscích, z nichž jedno se týká evropských fondů 
sociálního podnikání (zpravodajka: paní Ariane Rodert, sku-
pina Různé zájmy) a druhé Iniciativy pro sociální podnikání 
(zpravodaj pan Giuseppe Guerini, skupina Různé zájmy), 
vybídl EHSV Komisi a členské státy, aby zjednodušily přístup 
sociálních podniků k veřejným zakázkám a k fi nancování, 

aby vypracovaly národní rámce 
pro růst sociálních podniků 
a patřičným způsobem zavedly 
evropský fond sociálního pod-
nikání.

Odvětví  sociální  ekono-
miky již v EU zaměstnává přes 
11 milionů osob, což představuje 
6 % celkové pracovní síly. Zhruba 

každý čtvrtý podnik založený v Evropě je sociálním podni-
kem. V současné situaci krize, kdy trvale roste počet neza-
městnaných či lidí bez přístupu k ekonomickým zdrojům, 
chce EHSV posílit růst, zaměstnanost a konkurenceschop-
nost a současně – v souladu se strategií Evropa 2020 – vytvo-
řit společnost, která bude více podporovat začlenění.

EHSV je toho názoru, že budoucí evropský fond soci-
álního podnikání by měly doplnit další fi nanční nástroje 
zaměřené na rozvoj sociálních podniků. Samotný Evropský 
fond sociálního podnikání nepostačí ke zlepšení přístupu 
k přiměřenému kapitálu. (ail) ●

Evropská rada před pěti lety pově-
řila tucet významných evropských 
osobností úkolem vypracovat 
zprávu o  výzvách, kterým bude 
EU čelit v příštích 20 letech. Tato 
skupina „moudrých mužů“, jejímž 
předsedou byl Felipe González 
a  jejímiž členy byli Mario Monti 
či Lech Wałęsa, dospěla v květnu 
2010 k závěru, že Evropa potřebuje 
obrození. Mezi prioritami uvede-
nými ve zprávě byly hospodářský 
růst, konkurenceschopnost, demo-
kratická legitimita a vedoucí úloha 
v boji proti změně klimatu. Právě 
tato témata jsou podstatou kaž-
dodenní činnosti evropské občan-
ské společnosti v  EHSV při jeho 
veřejných slyšeních, konferencích, 
v rámci studijních skupin a stano-
visek. Není to vůbec náhoda, že 
odpovědi předložené moudrými 
muži vycházejí ze stejné hlavní 
zásady, jako má většina politických 
postojů přijatých v EHSV: „Potře-
bujeme více, nikoli méně Evropy.“

Pro nás v EHSV musí být „více 
Evropy“ zároveň ústředním prin-
cipem pro víceletý fi nanční rámec 
na období 2014–2020, jenž určí roz-
počet EU pro příštích šest let. Když 
byl schválen předchozí víceletý 
fi nanční rámec, většina evropských 
ekonomik rostla a fi nanční stabilita 
byla považována za samozřejmost. 
Vzhledem k  současné nestabilitě 
a vlně úsporných opatření, která 
zaplavuje Evropu, hrozí, že bude 
přijat minimalistický rozpočet. 
Evropská komise tedy navrhuje, 
aby byl celkový rozpočet EU zacho-
ván na současném 1 % HDP EU, 
zatímco některé členské státy poža-
dují škrty. Pokud jde o EHSV, při-
jal na svém květnovém plenárním 
zasedání stanovisko vyzývající ke 
zvýšení na 1,11 %. Připomeňme si 
defi nici rozpočtu: „odhad nákladů, 
výnosů a zdrojů za určité období, 
jenž odráží interpretaci budou-

cích fi nančních podmínek a cílů“. 
Uplatníme-li tento postup na situ-
aci, před níž v současnosti stojí EU, 
musíme nyní, kdy máme vyšší cíle, 
znovu posoudit náklady a výnosy. 
Chce-li EU skutečně významně 
pokročit k  integraci a  přijmout 
větší odpovědnost, musí kontrolo-
vat růst, a zajistit tak evropský soci-
ální model. To bude možné pouze 
tehdy, bude-li rozpočet – nástroj, 
který EU využívá k dosažení svých 
cílů – dostatečně ambiciózní.

Návrh víceletého finančního 
rámce předložený Komisí tedy zlep-
šuje a zjednodušuje strukturu roz-
počtu. Dalším pozitivním krokem 
je to, že Komise kritizuje přístup 
některých členských států k jedná-
ním vyznačujícím se zásadami při-
měřené návratnosti a horizontální 
spravedlivosti. Co se týče výnosů, 
EHSV podporuje zavedení nového 
systému vlastních zdrojů, jenž zahr-
nuje upravený zdroj z DPH a daň 
z fi nančních transakcí. Pokud jde 
o výdaje, instituce a členské státy by 
měly mít na paměti zásadu přidané 
evropské hodnoty, tj. myšlenku, že 
jedno euro utracené na úrovni EU 
je účinnější než jedno euro utracené 
na úrovni jednotlivých členských 
států. Evropská komise ve svém 
návrhu také zlepšila strukturu dvou 
hlavních výdajových položek v roz-
počtu – SZP a politiky soudržnosti 
– ve prospěch účinnosti a výkon-
nosti zemědělství a ve snaze ome-
zit účinek způsobující rozptýlenost 
fondů tím, že podpoří makropro-
jekty. EHSV nicméně varuje před 
nebezpečím, že stávající politika 
soudržnosti znevýhodní nejméně 
rozvinuté regiony EU, až se makro-
ekonomická podmíněnost uplatní 
na vyplácení fi nančních prostředků.

Ke sloganu „Potřebujeme více, 
nikoli méně Evropy“, existuje 
doplňující koncept, jenž v EHSV 

neustále zaznívá a získává na síle, 
totiž „náklady na neexistenci 
Evropy“. Nebude-li velikost, účin-
nost a transparentnost rozpočtu EU 
úměrná vážnosti témat, která jsou 
v sázce, můžeme nakonec výzvám 
21.  století čelit se slabší EU, což 
by bylo v rozporu s doporučeními 
moudrých mužů. (asp) ●

Světový den populace, který byl 
ustaven Radou guvernérů Rozvojo-
vého programu OSN v roce 1989, se 
slaví každý rok 11. července a jeho 
účelem je zvýšit povědomí o problé-
mech světové populace a udržitel-
nosti. Tyto dvě problematiky jsou 
úzce propojeny, a EHSV info tedy 
položil několik otázek na toto téma 
předsedovi Střediska pro sledování 

11. července – Světový den populace

udržitelného rozvoje panu Hansi-
-Joachimu Wilmsovi.

EHSV info: Má slavení 
Světového dne populace 
i v dnešní době smysl?

Hans-Joachim Wilms: Má, jeli-
kož musíme uvažovat o tom, jak si 
přejeme řešit problémy související 

s populací a zvláště se zajišťováním 
potravin. Mezi zemědělci existují 
dvě tendence, které se projevují 
i zde v EHSV. Tradiční zemědělci 
tvrdí, že můžeme vyrábět více tím, 
že rozšíříme plochu zemědělské 
půdy. Patřím ke druhé skupině, 
která věří, že planeta může uživit 
všechny díky spravedlivému roz-
dělování. 

EHSV info: Co to znamená?

Hans-Joachim Wilms: Statis-
tiky Organizace OSN pro výživu 
a zemědělství ukazují, že na světě 
lze vyrobit dostatek potravin pro 
všechny, ale potraviny nejsou pro-
dukovány tam, kde je to potřebné, 
ani v požadované kvalitě a kvan-
titě. Otázkou je, jak tuto situaci 
změnit. Důsledky jsou katastro-
fální, například úbytek lesů v Bra-
zílii a Argentině. To, že Evropané 
nejsou schopni vyrobit dostatek 
potravin, svědčí o tom, že je třeba 
změny v chování na obou stranách: 
jak u nás, tak u výrobců v rozvo-
jových zemích. Dále je třeba zdů-
raznit, nakolik se v minulém století 

změnily stravovací návyky, napří-
klad stoupla spotřeba masa.

EHSV info: Co by se mělo 
změnit?

Hans-Joachim Wilms: Abychom 
si vytvořili celkový obraz, musí 
dojít k celé řadě změn. Prosazovat 
rozšíření plochy zemědělské půdy 
je příliš jednoduché. Musíme docí-
lit toho, aby země byly co nejvíce 
nezávislé. Například nemá smysl 
přepravovat živočišné produkty 
po celém světě. Využívání přírod-
ních rezervací v Německu pro vyšší 
výrobu biomasy rovněž není kro-
kem správným směrem. A to jsou 
jenom dva příklady. 

EHSV info: EHSV několikrát 
jasně poukázal na to, že 
musíme přehodnotit svoje 
způsoby výroby a spotřeby. 
Myslíte si, že to k udržitelné 
budoucnosti stačí?

Hans-Joachim Wilms: Před 
deseti lety nikdo nebral udrži-
telnost vážně. V  současné době 

Stavění mostů nad rozbouřenými vodami
Rozhovor s Nicolaiem Wammenem, dánským ministrem pro evropské záležitosti

EHSV info: Jaké byly ambice 
dánského předsednictví?

Nicolai Wammen: Od začátku 
bylo jasné, že Dánsko přebírá 
předsednictví Rady v časech vážné 

hospodářské krize. Jasnou ambicí 
dánského předsednictví bylo pomoci 
Evropu opět rozhýbat a  dostat ji 
z krize – nikoli pomocí bombastic-
kých novinových titulků v evrop-
ských denících, ale tvrdou prací 
a dosahováním výsledků, jež Evropa 
potřebuje. Za posledních šest měsíců 
jsme na tom tvrdě pracovali tak, že 
jsme „stavěli mosty nad rozbouře-
nými vodami“ a posunovali debatu. 

Dánské předsednictví napomohlo 
při formování hospodářské politiky, 
která tuto krizi řeší ze dvou úhlů: pro 
zajištění obnovy bylo nutné nasto-
lit důvěru konsolidací veřejných 
fi nancí, ovšem potřebovali jsme také 
podpořit růst a nová pracovní místa 
pomocí reforem a nových iniciativ. 

Při zpětném pohledu na předsed-
nictví si nyní myslím, že můžeme 
s  čistým svědomím prohlásit, že 
jsme Evropu dokázali posunout zase 
o krok vpřed. 

EHSV info: Co považujete za 
svůj největší úspěch? 

NW: Od počátku se dánské předsed-
nictví zaměřovalo na tvrdou práci, 
s jejíž pomocí se Evropa posune zase 
o kousek vpřed. Za posledních šest 
měsíců jsme usilovali o  dosažení 
reálných výsledků ve všech oblas-
tech. Nejvýznamnější úspěch nelze 
shrnout do jedné věty, jde spíše 
o  skutečnost, že se nám podařilo 
prokázat, že Evropa navzdory krizi 
funguje a má výsledky. Jsem hrdý 
na to, že dánské předsednictví ve 
spolupráci s dalšími institucemi EU 
přispělo k tomu, že se Evropa vyma-
ňuje z krize. 

A pokud mohu poukázat na 
tři úspěchy mimo ekonomickou 
agendu, jedním z nich by mohla být 
dohoda o  směrnici o  energetické 
účinnosti. Nejenže řeší klima a naši 
závislost na energii, ale také pomáhá 
vytvořit 400 000 pracovních míst 

v Evropě. Je nutné jmenovat také 
nařízení o roamingu. Zajistí nižší 
ceny volání z mobilního telefonu při 
použití chytrých telefonů. A konečně 
udělením statusu kandidátské země 
Srbsku jsme se významně posunuli 
k zajištění demokracie v Evropě. 

EHSV info: Nákladová 
efektivnost byla 
charakteristickým rysem 
dánského předsednictví. 
To, že jste na schůzích 
nabízeli pouze vodu 
z kohoutku, Vám vyneslo 
přezdívku „kohoutkové 
předsednictví“…

NW: Abych byl upřímný, na tuto 
přezdívku jsem vlastně velmi hrdý. 
Proč? Protože ukazuje pravdu: 
Nejenže máme v Dánsku výbornou, 
čerstvou vodu z kohoutku, ale také 
považujeme ekologickou náklado-
vou efektivnost za mimořádně hod-
notnou. Staráme se o naše zdroje 

i  o  emise CO
2. 

A  přesně to bylo 
základním vodítkem při plánování 
našeho předsednictví jako celku. 

Proto byla všechna místa konání 
schůzí i hotelové pokoje opatřeny 
ekoznačkou. Nabídka jídel vycházela 
ze sezónních potravin, z nichž 50 % 
pocházelo od místních dodavatelů. 
Byly také zavedeny programy ome-
zující plýtvání potravinami a veškeré 
zbytky byly okamžitě převezeny do 
místní bioplynové stanice a přemě-
něny na energii pro dánské domác-
nosti.

Vím, že dánským ekologickým 
přístupem se nechalo inspirovat 
několik mých kolegů, takže držím 
palce a  doufám, že se podobnou 
cestou vydají i budoucí předsednic-
tví. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, dánský ministr pro evropské 
záležitosti

Benedicte Federspiel, členka EHSV, 
skupina Různé zájmy

Marie-Louise Knuppert, členka EHSV, 
skupina Zaměstnanci

Nils Juhl Andreasen, člen EHSV, 
skupina Zaměstnavatelé

©
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Dánské předsednictví očima 
dánských členů EHSV
Nemáme jinou možnost volby než změnit způsob spotřeby
Rozhovor s Benedicte FEDERSPIEL, členkou EHSV 

a hlavní poradkyní dánské Rady spotřebitelů

Předsednictví, které se snažilo zabránit 
nejhoršímu
Rozhovor nám poskytl pan Nils Juhl Andreasen, 

člen skupiny Zaměstnavatelé v EHSV, ředitel Dánské 

zemědělské a potravinářské rady 

EHSV info: Jako 
připomenutí Evropského 
dne spotřebitelů, jenž se 
slavil 15. března 2012, 
Evropský hospodářský 
a sociální výbor uspořádal 
spolu s dánskou Radou 
spotřebitelů konferenci na 
téma udržitelné spotřeby 

EHSV info: Krátce 
předtím, než Dánsko 
převzalo předsednictví, 
jste zdůrazňoval, že se 
musí zaměřit na zvýšení 
konkurenceschopnosti 
evropských podniků, 
především potravinářských. 
Jak hodnotíte výsledky 
předsednictví v této oblasti?

Nils Juhl Andreasen: To je těžké 
posoudit, protože se velké úsilí 
muselo věnovat fi nanční krizi v EU 
a nakonec záchraně eura. Šlo spíš 
o  omezování škod než o  odhod-
laný postup ke zvýšené konkuren-
ceschopnosti evropských podniků. 
Přesto věřím, že v  dlouhodobé 
časové perspektivě to přinese 
evropským podnikům konku-
renční výhodu, a to i v zemědělství 
a potravinářství. 

EHSV info: Dánské 
předsednictví vedlo 
jednání o reformě společné 
zemědělské politiky. Nyní 
tuto úlohu převezme 
kyperské předsednictví. 

v době krize. Domníváte 
se, že dánské předsednictví 
EU zaznamenalo naši výzvu 
k přehodnocení našich 
spotřebních návyků?

Benedicte Federspiel: Dveře již byly 
otevřené, jelikož „ekologie“ a „udr-
žitelnost“ patří mezi aktuální pojmy 
a cíle dánské vlády obecně, což platí 
i pro předsednictví. Ministři a další 
význační řečníci na konferenci se 
jasně vyjádřili v tom smyslu, že není 
možné, abychom nezměnili náš sou-
časný způsob spotřeby. 

EHSV info: Neoslabila 
krize snahy o udržitelnou 
spotřebu?

BF: Nemůžeme si dovolit, aby udrži-
telnost nebyla součástí všech našich 
politik. Nalezení východiska z krize 
je rovněž příležitostí pro nalezení 
nových dostupných a udržitelných 

Myslíte si, že tato jednání 
pokračují správným 
směrem?

Nils Juhl Andreasen: Pokud vím, 
tak ta jednání nevedou nikam, 
a proto nelze říct, jestli pokračují 
správným směrem. Hodně času 
zabralo ujasnění toho, co přináší 
návrh předložený Evropskou 
komisí a jaké jsou jeho důsledky. 
Teprve nedávno členské státy 
a  nevládní organizace vyjádřily 
jednoznačné názory a postoje.

Mezitím se ovšem rychle mění 
okolnosti, protože se prohlubuje 
finanční krize v  Evropské unii, 
na světovém trhu se mění vzorce 
nabídky a poptávky po potravinách 
a zvyšuje se důraz na udržitelnou 
produkci a spotřebu. V souhrnu to 
může silně ovlivnit politické hod-
nocení významu zemědělského 
a potravinářského odvětví v Evrop-
ské unii a  evropského modelu 
zemědělské produkce.

EHSV info: Bylo dánské 
předsednictví v Dánsku 
tématem číslo jedna, nebo 
proběhlo z větší části bez 
povšimnutí?

Nils Juhl Andreasen: V  Dán-
sku i  v  Bruselu proběhla řada 
akcí všeho druhu a dánská vláda 
v  tomto směru udělala spoustu 
práce. Bohužel ve zpravodajství 
dominovala řada domácích zále-
žitostí a fi nanční krize v EU, což 
odvrátilo pozornost od evropských 
témat a výkonu dánského předsed-
nictví. (pln/mb)  ●

řešení. Jako příklad mohu uvést 
směrnici o  energetické účinnosti, 
která byla právě přijata. Dánský prů-
mysl nedávno potvrdil, že by mělo 
být možné splnit jak hospodářské, 
tak environmentální cíle do roku 
2020. 

EHSV info: Co bychom 
měli udělat pro to, aby se 
spotřebitelé snadno rozhodli 
pro udržitelnou spotřebu?

BF: Všichni musíme převzít zod-
povědnost a  podporovat udrži-
telnou spotřebu by se mělo stát 
módní tendencí. V této souvislosti 
předsednictví požádalo EHSV, aby 
vypracoval stanovisko k tomu, jak 
pokročit v oblasti udržitelné výroby 
a spotřeby. Neexistují však jedno-
duchá řešení a v budoucích letech 
bude neustálým úkolem poskyto-
vat dostupné a udržitelné produkty 
a služby. (pln/mb)  ●

Energetická účinnost: made in Denmark
Rozhovor s paní Marie-Louise Knuppert, členkou skupiny Zaměstnanci EHSV 

a tajemnicí dánské Konfederace odborových svazů

EHSV info: V prosinci 
loňského roku jste 
prohlásila, že by 
předsednictví mělo 
klást důraz na vytváření 
zelených pracovních míst 
a začleňování mladých 
do trhu práce. Byly snahy 
předsednictva v tomto 
ohledu dostatečné?

Marie-Louise Knuppert: Předsed-
nictví udělalo, co mohlo, aby se růst 

a zaměstnanost dostaly do popředí 
jeho programu – což vzhledem 
k hospodářské krizi nebylo jednodu-
ché. Mám radost, že se předsednictví 
podařilo zajistit dohodu nad směr-
nicí o energetické účinnosti.

Pokud by se nám to nepodařilo, 
přišli bychom o  skvělou šanci, jak 
pomoci zemím EU, aby účinně přistu-
povaly ke spotřebě energie a podporo-

valy vytváření tisíců pracovních míst 
v době, kdy je toho tolik zapotřebí.

Dánské předsednictví se stále zamě-
řuje na nezaměstnanost mladých. Teď 
nastala chvíle jednat. To znamená, že 
EU musí svoji politiku nasměrovat 
k vytváření prostoru pro mladé lidi. 
To by se mohlo povést pomocí proak-
tivnějšího využívání Evropského soci-
álního fondu. V tomto ohledu dánská 
Konfederace odborových svazů a dán-
ští zaměstnavatelé navrhli, aby se pro-
středky z ESF využívaly na podporu 
zavádění programů odborné přípravy 
v členských státech. 

Tento cíl by se měl také zohlednit 
při jednáních o směrnici o veřejných 
zakázkách, která by mohla vcelku 
legitimně obsahovat požadavek, aby 
zájemci o veřejnou zakázku poskyto-
vali také určitý počet míst pro stážisty. 
To jsou pouze dva praktické příklady.

EHSV info: Nedávno jste se 
v Kodani zúčastnila schůzky, 
která se zabývala různými 
způsoby zapojení občanů do 
evropského projektu. Je těžké 
zapojit dánské občany do 
evropské diskuze?

MLK: Důvěru občanů a  veřejnou 
podporu pro členství v EU lze získat 
pouze tehdy, pokud budou politici 
EU viditelně řešit problémy obyčej-
ných občanů. Lidé musí být schopni 
rozpoznat přínos EU v každodenním 
životě. Existují konkrétní příklady, jak 
toho dosáhnout, v neposlední řadě 
i pomocí výše uvedených příkladů.

EHSV info: Víte o nějakých 
činnostech v oblasti 
komunikace, které probíhají 
v Dánsku a ze kterých by se 
mohla EU poučit?

MLK: V  komunikační práci musí 
být EU co nejkonkrétnější, ačkoli jde 
hlavně a především o úkol pro roz-
hodovací orgány v členských státech. 
Jedním z příkladů přímého dialogu 
mezi politiky a veřejností je občanská 
platforma (Folkemødet) vytvořená na 
ostrově Bornholm podle švédského 
vzoru. Komunikační politika EU by 
měla vycházet z otevřených mecha-
nismů koordinace a výměn zkuše-
ností, čehož se v současnosti využívá 
v mnoha dalších odvětvích. (pln/
mb) ●

Globalizace a přemístění: má průmysl 
v EU budoucnost?
Josef po léta pracoval v továrně 
na solární panely v  jednom 
členském státu EU. Měl skvě-
lou práci, smlouvu na dobu 
neurčitou a dobré pracovní pod-
mínky. Společnost prosperovala 
a neustále expandovala. Těšila 
se totiž výhodným podmínkám 
místních orgánů a čerpala státní 
dotace na podporu obnovitelné 
energie. Všechno vypadalo bez-
chybně. Než přišla krize. A pak 
legrace skončila. 

Národní vláda byla nucena 
v   důsledku rozpočtových 
škrtů omezit dotace, což dra-
maticky snížilo poptávku po 
solárních panelech. Společnost 
se následně rozhodla továrnu 
uzavřít a přesunout výrobu do 
Mexika. Všichni zaměstnanci 
nakonec přišli o místo a vstou-
pili do řad nezaměstnaných, 
jejichž počet již dosahoval 40 % 
pracovní síly státu. 

Josefův život se náhle ocitl 
v troskách. Nakonec přijal práci 
na dobu určitou, jejíž náplní 
bylo školení místních dělníků 
v nové továrně na solární panely 
v Mexiku. Dělníků, kteří ho měli 
nahradit. Po planých slibech se 
posléze stal nezaměstnaným. 

Tisíce dělníků v  Evropě 
jsou podobně jako Josef zasa-
ženy průmyslovými změnami 
a  globalizací, s  nimiž se stále 
integrovanější vnitřní trh musí 
vypořádat. Pro řešení této situ-
ace zřídila EU společně s EHSV 
v roce 2002 Poradní komisi pro 
průmyslové změny (CCMI). 
CCMI je pověřena předpovídá-
ním, prevencí a analýzou vývoje, 
aby zajistila společné pozitivní 
přístupy k  řízení průmyslo-

vých změn, které budou udrži-
telné z ekonomického, sociálního, 
územního a  environmentálního 
hlediska. Její členové, kteří pochá-
zejí z různých odvětví zasažených 
modernizací hospodářství, jí dávají 
morální právo přímo jednat s dal-
šími tvůrci politik EU. Jejich cíl 
je jasný: zachovat konkurence-

schopnost průmyslových odvětví 
EU a zároveň zajistit, aby vývoj byl 
společensky prospěšný. Pan Pegado 
Liz, předseda CCMI, defi nuje tři 
hlavní cíle komise jako „propagaci 
zásad zakladatelů EU prostřednic-
tvím stanovisek; řešení fenoménů 
jako jsou globalizace, sociální sítě 
a nové pracovní metody; a před-
povídání průmyslových změn 
a restrukturalizace a příprava na 
ně. Je třeba se poučit z minulosti, 
aktivně sledovat současnost a před-
povídat budoucnost.“

CCMI od začátku hospodář-
ské, finanční a  kdo ví jaké ještě 
krize zastupuje všechny příslušné 
průmyslové subjekty, jak pracov-
níky, tak zaměstnavatele. V květnu 
2011 přijala tři stanoviska zabýva-
jící se stávajícím dopadem globa-
lizace na průmyslovou politiku 
EU. Její postoj je zřejmý a  jed-
noznačný. Globalizace vytvořila 
klima, v  jehož důsledku se pod-

niky přesouvají do zahraničí nebo 
provádějí restrukturalizaci. Vzniká 
tak riziko, že levná pracovní síla 
a špatné pracovní podmínky mimo 
Evropu sníží rentabilitu domácích 
pracovních míst a posléze je zničí. 
Řízení a  pracovníci tedy musí 
pochopit, že musí spolupracovat, 
aby přemisťování bránili. Existuje 
totiž jediné východisko: Evropa 
si může zachovat své postavení 
přední hospodářské mocnosti 
pouze prostřednictvím vzdělávání 
a odborné přípravy, inovací a udr-
žitelného rozvoje. 

Technologie a  výzkum jsou 
stále důležitější, a CCMI se tedy 
zaměřuje na IKT a  služby, sek-
tory v nichž Evropa zaostává. „Na 
tomto poli se rozhoduje, a musíme 
být proto lepší než Čína a Indie,“ 
dodává pan van Iersel, člen EHSV 
a zpravodaj stanoviska Průmyslová 
politika pro éru globalizace. 

Dne 12. června oslavila CCMI 
10.  výročí a  u  jeho příležitosti 
uspořádala konferenci na téma 
Pokračujme  v   udrž i t e lných 
průmyslových změnách. Sešli se 
na ní zástupci evropských průmy-
slových asociací, zástupci odborů 
a politici a jejich cílem bylo ana-
lyzovat stav evropského průmyslu, 
jeho minulé problémy a budoucí 
orientaci. 

Josefův příběh se v Evropě neu-
stále opakuje. CCMI to hodlá změ-
nit. (ail) ●

Proč EU potřebuje jiný rozpočet 
a jak by měl vypadat

existuje obecné povědomí o tom, 
že nemůžeme v takovém chování 
pokračovat. Dnes se samozřejmě 
všichni soustředí na krizi, která 
vyžaduje krátkodobá řešení. Udr-
žitelnost a krátkodobost si ale pro-
tiřečí. Udržitelnost se naštěstí stává 
něčím běžným a  tato tendence 
bude pokračovat.

EHSV info: V čem je nutné 
v plánu udržitelnosti 
pokročit?

Hans-Joachim Wilms: Potřebu-
jeme jasně vidět, kterým směrem se 
vydat a s jakým časovým harmono-
gramem, a musíme se dohodnout 
na oblastech činnosti a  moni-
torování. Podle mého názoru je 
nejdůležitější, aby naši političtí 
představitelé dostáli své odpověd-
nosti, prokázali, že jsou ochotni 
zavázat se ke změnám ve strategii, 
a  aby panovala dohoda ohledně 
konkrétních programů a akčních 
plánů. (kf) ●

pro většinu členských států přežít 
světovou fi nanční krizi, pokud by 
jí státy čelily samy. 

Celkovým cílem, který EHSV 
sledovala pořádáním této konfe-
rence, jíž se dostalo značné pozor-
nosti sdělovacích prostředků, bylo 
přispět k  diskusi o  tom, jak by 
měla vypadat hospodářská správa 
EU. Vždy existuje nebezpečí, že 
takový druh diskuse bude zamě-
řen pouze na dlouhodobé politiky 
– tentokrát si však přednášející byli 
vědomi skutečnosti, že rozhodnutí, 
jež musí padnout během příštích 
měsíců, bude mít pro budouc-
nost EU zcela zásadní význam. 
Toto rozhodnutí bude mít přímé 

důsledky pro život občanů, když 
se přímo dotkne např. zaměstna-
nosti, rostoucí sociální nerovnosti 
a  dostupnosti úvěrů pro MSP. 
EHSV tedy bude nadále jedineč-
ným diskusním fórem, v němž se 
uplatňují konkrétní návrhy vychá-
zející z jeho stanovisek a dialogu 
s  dalšími evropskými subjekty. 
Součástí tohoto přístupu se stala 
i konference 7. června, jež se také 
pokusila dokázat, že Evropská unie 
se spíše stane jednotnou a respek-
tovanou, než by se zadřela a upadla 
do strnulosti. (asp) ●

DÁNSKÉ PŘEDSEDNICTVÍ RADY EVROPSKÉ UNIE

Active citizenship
For a better European society

Aktivní občanství je nejdůležitější součástí 
úlohy Evropského hospodářského a sociál-
ního výboru. V této knize vypovídá 24 členů 
EHSV o tom, jaký byl jejich osobní přínos 
v této oblasti v roli podnikatelů, odborářů, 
agitátorů a  dobrovolníků, a  odhalují tak 
rozsáhlý a fascinující záběr zájmů a priorit. 
Jejich společným rysem je smysl pro solida-
ritu s ostatními členy společnosti a zájem 
o jejich prospěch. (cl) ●

VE STRUČNOSTI

Pierre Jean Coulon, člen EHSV, 
skupina Zaměstnanci

p o k r a č o v á n í  z e  s t r a n y  4  –
Energetická účinnost: made in Denmark

>>>  s t r a n a  5

p o k r a č o v á n í  z e  s t r a n y  1  –
Krize veřejného dluhu a fi skální unie: 

Dvě strany téže mince?

Více informací naleznete na stránkách: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionsp
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Krize veřejného dluhu a fi skální unie: 
Dvě strany téže mince?

Vážení čtenáři,
konference OSN o udržitelném rozvoji „Rio+20“, 
která proběhla v  Riu de Janeiro od 20.  do 
22. června a navázala na summit Země (Earth 
Summit) z roku 1992, byla důležitou příležitostí 
k  jednání o  přechodu ke skutečně udržitelné 

budoucnosti pro všechny, avšak výsledky jednání jsou méně výrazné, než by 
si bývala přála delegace EHSV. 

V průběhu minulého roku připravil EHSV inkluzivní a obsáhlý program, 
který by postavil všechny tři pilíře udržitelnosti – sociální, ekonomický a envi-
ronmentální – naroveň. Požadovali jsme zejména plán pro udržitelnost s kon-
krétními cíli, opatřeními a mechanismy. Můžeme tedy pouze litovat, že řada 
očekávání evropské i světové občanské společnosti nebyla naplněna, a nezbývá 
než doufat, že v prováděcí fázi bude prostor ke zlepšení a k tomu, aby se učinilo 
více, než obsahuje závěrečné prohlášení přijaté v Riu.

Vedoucí představitelé států a vlád, kteří se sešli v Riu, si nechali ujít jedi-
nečnou příležitost k tomu, aby učinili rozhodný krok vpřed směrem k větší 
sociální a environmentální spravedlnosti. Nejvíce mě však mrzí, že nevznikl 
žádný konkrétní akční plán pro nadcházející léta a závazné dohody v oblasti 
postupů udržitelného rozvoje. Na sociální rozměr udržitelného rozvoje byl 
bohužel položen příliš slabý důraz, a proto cílům jako vymýcení chudoby, 
zajištění přístupu k potravinám, čisté vodě a udržitelné energii se nedostalo 
prostoru, v jaký jsme doufali. Taktéž se nám nepodařilo prosadit přeměnu 
Programu OSN pro životní prostředí na specializovanou agenturu.

Že se nepodařilo vytvořit ani místo veřejného ochránce práv příštích gene-
rací, považujeme za poslední zklamání. Bylo by bývalo důležité symbolicky 
uznat, že je třeba mezinárodní orgán, který může prosazovat práva budoucích 
generací na úkor krátkodobých ekonomických zájmů.

Nicméně některé výsledky konference lze považovat za úspěch. Potěšilo 
nás, že koncepci „zelené ekonomiky“ coby hnací síle udržitelného rozvoje se 
dostalo ústředního postavení v závěrečném prohlášení. Rovněž jsme ocenili 
zavedení pojmu cíle udržitelného rozvoje; tyto cíle nyní musíme rozpracovat 
a zavést co nejrychleji do praxe, aby se právě uplynulý summit stal začátkem 
procesu, jenž změní svět, procesu, který učiní naše společnosti udržitelnějšími 
a bude znamenat jejich ještě silnější podporu začlenění. V neposlední řadě 
ještě musíme zmínit, že byla uznána úloha občanské společnosti při umožnění 
a provádění udržitelného rozvoje.

Jak jsem prohlásil již dříve, cesta z Ria je stejně důležitá jako cesta do Ria. 
Navázání na konferenci Rio+20 musí být napříště jednou z priorit občanské 
společnosti, a zůstane tedy jedním z hlavních úkolů pro zbývající část mého 
funkčního období předsedy EHSV.

Staff an Nilsson
předseda

13. července 2012
Reykjavík, Island: první 
schůze smíšeného poradního 
výbor EU-Island

6. září 2012
Kypr: veřejné slyšení 
k tématu Odvětví osobních 
sociálních, sanitárních 
a vzdělávacích služeb

25. září 2012
EHSV, Brusel: Krok vpřed pro 
silnější Evropu. Občanská 
společnost – plnohodnotný 
partner ve strategii 
Evropa 2020

28. září 2012
Lisabon, Portugalsko: 
konference k tématu 
Reformy trhu práce jako 
reakce na krizi

V TOMTO VYDÁNÍ

2 Proč EU potřebuje jiný 
rozpočet a jak by měl vypadat

3 Kypr za lepší Evropu, rozhovor 
s Andreasem Mavroyiannisem, 
náměstkem ministra pro 
evropské záležitosti při 
prezidentovi

4 Stavění mostů nad 
rozbouřenými vodami, 
rozhovor s Nicolaiem 
Wammenem, dánským 
ministrem pro evropské 
záležitosti

5 Globalizace a přemístění: má 
průmysl v EU budoucnost?

6 Občanská společnost – 
plnohodnotný partner ve 
strategii Evropa 2020

POZNAMENEJTE SI

VE STRUČNOSTI

Evropské včely

Včely od pradávna plní v  přírodě 
zásadní funkci a opylování je nezbyt-
nou součástí naší zemědělské činnosti. 
V posledních letech však pozorujeme 
alarmující úbytek včel. Příčiny tohoto 
jevu nejsou doposud známy, mezi 
možná vysvětlení však patří znečiš-
tění životního prostředí, monokultury 
a nadměrné používání pesticidů. 

Náš Výbor si je vědom tohoto problému a jeho dopadů na biologickou 
rozmanitost, na zabezpečení potravin i jejich kvalitu. Z toho důvodu Evrop-
ský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů 7. května 2012 instalovaly 
dva včelí úly na střeše budovy Jacques Delors v Bruselu. Jedná se o završení 
projektu zahájeného oběma výbory přibližně před rokem za pomoci sdružení 
Apis Bruoc Sella, jež se zasazuje za budování úlů na střechách městských domů. 
Smyslem projektu je ukázat, že i města se mohou připojit k úsilí o zachování 
biologické rozmanitosti a že každý z nás může svou troškou přispět k ochraně 
našich ohrožených ekosystémů.

31. května proběhlo slavnostní zahájení společného projektu obou výborů 
Městské včely, na němž mělo několik šťastných účastníků možnost ochutnat 
první med z těchto úlů (výsledek pouhé třítýdenní „práce“). Očekáváme, že 
oba úly dohromady vyprodukují přibližně 40 kilogramů medu ročně. (rdr)
 ●

Den otevřených dveří 2012
EHSV otevřel veřejnosti své dveře

Ve dvacátý Den otevřených dveří 
institucí EU, který byl uspořádán 
12. května 2012, přivítal EHSV přes 
3 000 návštěvníků. Tématem letošního 
ročníku se stala udržitelnost a zelená 
ekonomika a cílem bylo zvýšit infor-
movanost o klíčových tématech kon-
ference OSN o udržitelném rozvoji 
RIO+20. Výbor připravil neotřelou 

interaktivní prezentaci zásadních témat, jako jsou zelená pracovní místa, obno-
vitelná energie, udržitelná města či spotřeba vody. Návštěvníci měli možnost 
diskutovat se členy a zaměstnanci Výboru, získat informace o činnosti EHSV 
a zapojit se do zábavných aktivit pro celou rodinu. Po celý den je zde vítali a na 
prezentaci environmentálních témat se aktivně podíleli také předseda Staff an 
Nilsson, místopředsedkyně Anna Maria Darmanin a generální tajemník Mar-
tin Westlake. I letos byla tato iniciativa úspěchem díky skvělé (a dobrovolné) 
práci řady členů a zaměstnanců Výboru, kteří náš Výbor veřejnosti představili 
jako dynamickou a živou instituci. (rdr) ●
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Hospodářská krize, jež začala 
ve Spojených státech, se po roce 
2008 stala hlavním tématem sdě-
lovacích prostředků a  dostala se 
do čela politických programů 
osobností světového významu. 
Nyní, když se krize rozšířila po 
Evropě, získávají na popularitě 
srovnání systému federálních 

rezerv a Evropské centrální banky. 
Ve svém vydání z 16. června The 
Economist srovnává veřejné fi nance 
Kalifornie s řeckými. Tento článek 
korespondenta v Los Angeles uka-
zuje, že Evropská unie je za svými 
hranicemi považována za více 
integrovanou než u nás v Evropě. 
Proč jinak srovnávat stát fede-
rálních USA s  členským státem? 
Evropský hospodářský a sociální 
výbor je přesvědčen, že více Evropy 
znamená také větší a  kvalitnější 

nabídku nástrojů k potírání glo-
bální krize a jejímu předcházení.

Diskuse o tom, jak by se měla 
formovat EU z  hlediska hospo-
dářské integrace, je pro Výbor 
mimořádně závažným tématem, 
protože zde nejde o nic menšího 
než o sám evropský sociální model. 

Z toho důvodu se specializovaná 
sekce Výboru ECO, v jejíž působ-
nosti jsou hospodářské a fi nanční 
záležitosti, zabývá tématy, jako 
je zavedení eurobondů, vytvo-
ření evropské ratingové agentury, 
fi nanční vzdělávání našich občanů 
nebo regulace fi nančních trhů.

V této souvislosti se 7. června 
2012 konala v EHSV konference 
na vysoké úrovni, jež projedná-
vala současnou krizi veřejného 

Kypr za lepší Evropu*

Kyperské předsednictví si je vědomo 
toho, že se Evropa potřebuje ze sou-
časné hospodářské krize vyjít sil-
nější, a má proto v úmyslu pracovat 
prostřednictvím udržitelného růstu, 
sociální soudržnosti a vytváření pra-
covních míst za lepší Evropu. Sou-
časný společenský a  hospodářský 
vývoj nás dovedl k tomu, abychom 
si stanovili za cíl Unii, jež hraje větší 
úlohu pro své občany i v celosvěto-
vém měřítku a jež vychází ze zásady 
solidarity.

Je nezbytně nutné podporovat 
účinnější a udržitelnější Evropu. 
V  tomto ohledu jsou nejdůleži-
tějším bodem programu jednání 
o novém víceletém fi nančním rámci 
2014–2020, jež budou příležitostí 
dohodnout se na takovém rozpočtu 
a  hlavních směrech, jež přispějí 
k růstu a zvýšení konkurenceschop-
nosti. Kyperské předsednictví bude 
usilovat o završení jednání o vícele-
tém fi nančním rámci a o dosažení 
co největšího pokroku při jednáních 
o společných politikách, mj. o spo-
lečné zemědělské a rybářské politice 
a  o  politice soudržnosti. Protože 
předsednictví vyzdvihuje význam 
politiky soudržnosti, požádali jsme 
EHSV o  vypracování stanoviska 
k rozvoji makroregionální strategie 
pro Středomoří a  jejím přínosům 
pro ostrovní členské státy. K dalším 
klíčovým tématům předsednictví 
budou patřit ekologie, energetická 
účinnost, environmentální udrži-
telnost a  řešení důsledků změny 
klimatu.

Pro překonání současné hospo-
dářské krize a pro posílení konku-
renceschopnosti EU je nezbytná 
také Evropa s výkonnější a na růstu 
založenou ekonomikou. Proto bude 
položen důraz i na posílení dohledu 
nad rozpočtovou a  makroekono-
mickou politikou a  na zajištění 
rozpočtové stability. Nezbytností je 
zároveň i podpora růstu. Kyperské 
předsednictví se proto soustředí na 
posilování vnitřního trhu a na pod-
poru vytváření pracovních míst, na 
výzkum a  inovace, se zaměřením 
na malé a střední podniky, tak aby 
přispělo ke konkurenceschopnější 
Evropě. 

V duchu Evropy bližší občanům, 
solidární a sociálně soudržné, bude 
kladen důraz rovněž na zaměstna-
nost mladých, neboť nezaměstna-
nost v EU roste. Prioritou je také 
vytvoření společného evropského 
azylového systému do konce roku 
2012. V této souvislosti jsme požá-
dali EHSV o průzkumné stanovisko 
k  vytvoření systému Eurodac na 
porovnávání otisků prstů uchazečů 
o azyl a určitých kategorií nelegál-
ních přistěhovalců. Předsednictví 
dále požádalo EHSV o stanovisko 
k posílení participačních postupů 
a zapojení místních orgánů, občan-
ské společnosti a sociálních partnerů 
do provádění strategie Evropa 2020. 

Kyperské předsednictví usiluje 
rovněž o přiblížení Evropy jejím 
sousedům posilováním programu 
rozšiřování a  vyzdvižením jižní 
dimenze evropské politiky soused-
ství při současné snaze o další posí-
lení Unie v celosvětovém měřítku, 
s důrazem na plnění rozvojových 
cílů EU a posílení její politiky zahra-
ničního obchodu.

Evropská unie se musí přiblížit 
svým občanům. Naší vizí je podpo-
rovat Evropu jako „filoxenos topos“, 
tedy pohostinné místo pro podniky, 
nápady, služby, inovace a kulturu. 
„Filoxenos topos“ je součástí naší 
vize lepší Evropy, Unie poskytující 
svým občanům – a obzvláště mladé 
generaci – naději. ●

*Andreas Mavroyiannis, náměstek ministra pro evropské záležitosti při prezidentovi, Kyperské předsednictví Rady EU

Očekávání kyperských členů EHSV od kyperského 
předsednictví Evropské unie*
Michalis Antoniou
Skupina Zaměstnavatelé

Středomoří potřebuje novou vizi

náměstek generálního ředitele, Kyperská federace zaměstnavatelů a průmyslníků (OEB) 
Kyperské předsednictví nastává v nejbouřlivějším období poválečné historie Evropy. Bouřlivá období však bývají 
současně obdobími příležitostí a změn. EHSV by měl v jeho průběhu v těsné spolupráci s dalšími institucemi EU 
podporovat a prosazovat politiky nezbytné za účelem obnovy růstu, snížení nezaměstnanosti a vzkříšení vyhlídek 
na prosperitu pro všechny evropské občany.

Dimitris Kittenis
skupina Zaměstnanci
bývalý generální tajemník kyperské konfederace pracovníků (SEK) 
Kypr je křižovatkou mezi Evropou, Blízkým východem a Afrikou a předsednictví Unie přebírá v době, kdy sama Unie 
stojí na křižovatce. Je na kyperském předsednictví, aby pomohlo vyřešit problém nerovnosti a zabývalo se solidaritou 
a aby přijalo naléhavá rozhodnutí, jejichž cílem bude vyřešit krizi, snížit nezaměstnanost, zlepšit kvalitu života 
a podnítit evropskou integraci.

Kostakis Konstantinidis
skupina Různé zájmy
předseda Svazu kyperských zemědělců (EKA) 
Během předsednictví bude mezi naše cíle a ambice patřit snaha o posílení spolupráce a solidarity mezi členskými 
státy a rovněž o zvýšení úsilí zaměřeného na podporu míru, a to nejen ve Středomoří a na Blízkém východě, ale 
i v Evropě a ve světě obecně. Rádi bychom dosáhli také zvýšení životní úrovně obyčejných lidí a zrychlení růstu, a to 
nejen v Evropě, ale i v zemích mimo EU.

Michalis Lytras
skupina Různé zájmy
Kyperské předsednictví přispěje k dosažení cíle sociální a hospodářské soudržnosti v Evropské unii a bude usilovat 
o podporu hospodářského růstu a překonání hospodářské krize, o dokončení a přijetí společné zemědělské politiky na 
období 2014–2020, potírání nezaměstnanosti a nastolení míru v Evropě a celém světě. Věřím, že kyperské předsednictví 
bude úspěšné a plodné.

Andreas Pavlikkas
skupina Zaměstnanci
vedoucí oddělení pro výzkum a studie – Celokyperská federace práce
Přál bych si, aby bylo kyperské předsednictví úspěšné ve všech ohledech – jak z politického, tak z organizačního 
hlediska. Naše země musí v nejvyšší možné míře přispět k rozhodování v otázkách týkajících se solidarity mezi velkými 
a malými zeměmi, posílení a rozšíření agendy Unie a upevnění vztahů EU se středomořskými a blízkovýchodními 
státy. Kypr bude mít také příležitost prezentovat se jako stát a představit své silné stránky a svůj přínos – a to jak na 
úrovni Evropy, tak v globálním měřítku – a přilákat investice a turisty. ●

* Po rezignaci jednoho z kyperských členů EHSV byl zahájen proces jmenování nového člena. V době, kdy šel magazín do tisku, proces stále probíhal. Plný seznam členů EHSV je k dispozici na našich 
internetových stránkách: eesc.europa.eu.

Zpravodajem stanoviska byl jme-
nován pan Dimitris Dimitriadis, 
řecký člen EHSV a předseda Moni-
torovacího výboru Euromed. 

EHSV: Z jakého důvodu 
EU potřebuje novou 
makroregionální strategii 
pro Středomoří?

Dimitris Dimitriadis: Veškeré 
úsilí, které doposud EU vynakládala 
na řešení oblasti Středomoří jako 
celku, bylo bezvýsledné. Barcelon-
ský proces, jenž byl zahájen v roce 
1995 a měl poskytnout rámec pro 
vztahy mezi EU a partnery ve Stře-
domoří, selhal. 

Mezitím se geopolitická situ-
ace v této oblasti naprosto změnila 
v důsledku revolucí v severoafric-
kých zemích. 

Dimitris Dimitriadis, člen EHSV

ROZHOVOR MEZI KOLEGY

V novém seriálu rozhovorů se 
bude pan Tomasz Jasiński, polský 
člen skupiny Zaměstnanci EHSV 
a zástupce členů v redakci bulletinu 
EHSV info, ptát svých kolegů z řad 
členů na jejich záliby. Prvním 
dotazovaným je pan Martin 
Siecker, nizozemský člen skupiny 
Zaměstnanci EHSV a  zástupce 
Nizozemské federace odborových 
svazů.

Tomasz Jasiński: Jaké jsou 
Vaše profesní zkušenosti?

Martin Siecker: Jsem povoláním 
novinář. Má pracovní dráha začala 
v  sedmdesátých letech, kdy jsem 
pracoval jako reportér jednoho levi-
cově zaměřeného deníku. O deset let 
později jsem se zapojil do dělnického 
hnutí, kde jsem se stal redaktorem 
bulletinu pro jeho členy. 

TJ: Co Vás přimělo hledat 
profesní uplatnění 
v odborovém hnutí? 

MS: Čím více jsem informoval o pra-
covních vztazích, tím více jsem byl 
touto problematikou pohlcován. 
Jednoho dne jsem zjistil, že mladí 
reportéři těchto novin nedostali plat, 
který dostat měli. Společně se svými 
kolegy jsem zorganizoval akční 
výbor na jejich obranu. Vyjednávali 
jsme s vydavatelem a nakonec jsme 
vyhráli. To mě přivedlo k rozhod-
nutí, že budu pracovat pro organi-
zaci, jež hájí práva pracujících. 

TJ: Jak dlouho už jste členem 
odborů? 

MS: Do odborů jsem se dal ve chvíli, 
kdy jsem vstoupil na trh práce, tedy 
v roce 1967. Než jsem se stal novi-
nářem, vystřídal jsem řadu nejrůz-
nějších dočasných míst. Bylo to mé 
rozhodnutí. Nechtěl jsem v té době 
žádné stálé místo s pevnou pracovní 
dobou. Měl jsem rád svobodu. Když 
svítilo slunce, mohl jsem si jít zapla-
vat, a ne sedět v práci. 

TJ: Jaké jsou Vaše záliby? 

MS: Hudba. Hudbu poslouchám 
hodně často. Trochu hraji na bicí, 
ale nejsem tak dobrý, abych mohl 
hrát v kapele. I kdybych byl lepší, 
stejně bych na to neměl dost času. 
A miluji četbu, není snad nic lepšího 
než dobrá detektivka. 

TJ: Měl jsem za to, že 
v Nizozemsku je každý 
fotbalovým fanouškem.

MS: Já jsem fotbalovým fanouškem. 
Fandím Ajaxu Amsterdam. V době 
největší slávy Ajaxu jsem bydlel 
hned vedle Olympijského stadionu 
v Amsterdamu. Na začátku sedmde-
sátých let, kdy třikrát za sebou vyhrál 
evropskou Ligu mistrů, jsem sledo-
val všechny jeho domácí evropské 
zápasy. 

TJ: Kdy jste se stal členem 
EHSV?

MS: Před deseti lety. V  roce 
2010 jsem jím byl jmenován potřetí.

TJ: Jaký je podle Vašeho 
názoru největší problém, 
jímž se musí EU zabývat?

MS: Rostoucí euroskepticismus. Ten 
je skutečnou hrozbou. Pokud mu 
nedokážeme čelit, hrozí, že všechno, 
co zbude ze sjednocování Evropy, 
bude čtvereční kilometr betonu, 
skla a  oceli poblíž centra Bruselu 
jako památník ideálu, který vypa-
dal skvěle a přesvědčivě, ale skončil 
bohužel na smetišti dějin coby nej-
větší a nejdražší politický krach. ●

Brzy v EHSV
Krok vpřed pro silnější Evropu

Občanská společnost – plno-
hodnotný partner ve strategii 
Evropa 2020

Akce, která se uskuteční 25.  září 
2012, bude zaměřena na nástroje 
k  podnícení růstu a  pro rozvoj 
„evropského paktu růstu“. Ve čty-
řech pracovních skupinách souběžně 
se bude jednat o vytvoření uceleného 
rámce pro strategii růstu EU, oživení 
jednotného trhu, o obnově a vytvá-
ření pracovních míst i o inovacích 

v souvislosti s inteligentním a udr-
žitelným růstem. 

Každý z předsedů skupin EHSV 
předestře svůj osobitý pohled, jak 
dostat Evropu zpátky na cestu udr-
žitelného růstu. Panel na vysoké 
úrovni se bude následně věnovat 
způsobům, jak maximalizovat pří-
ležitosti k růstu, jež skýtá strategie 
Evropa 2020. 

Konference se zúčastní zaintere-
sované subjekty z vnitrostátní úrovně 
i úrovně EU, rozhodovací činitelé 
EU, poslanci Evropského parla-
mentu i vnitrostátních parlamentů, 
vládní představitelé členských států 

a správních orgánů, zástupci občan-
ské společnosti z vnitrostátní úrovně 
i úrovně EU, představitelé místních 
a  regionálních orgánů, skupin 
expertů a  osoby, které významně 
ovlivňují veřejné mínění.

EHSV a národní HSR představí na 
konferenci myšlenky, jak využít výše 
zmíněných nástrojů a  vybudovat 
udržitelnou a konkurenceschopnou 
Evropu, a podělí se o své zkušenosti 
a osvědčené postupy. (kf) ●

Chcete se dozvědět víc? Seznamte 
se s programem akce na: http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.home.

Pro další informace se prosím 
obraťte na: europe2020-eesc@eesc.
europa.eu.

KYPERSKÉ PŘEDSEDNICTVÍ RADY EVROPSKÉ UNIE

Musíme tedy začít znovu od nuly. 
Musíme přijít s novou vizí a zcela 
novým přístupem. Brzy budu mít 
první schůzku s kyperským minist-
rem, kde projednáme, jak by EHSV 
mohl nejlépe odpovědět na žádost 
Kypru o poradenství v této věci. 

EHSV info: Řadu nesnází, 
jimž čelí země EU v oblasti 
Středomoří, by bylo možné 
řešit v rámci politiky 
soudržnosti Evropské unie…

Dimitris Dimitriadis: Politika sou-
držnosti tady nestačí. Potřebujeme 
širší vizi a dlouhodobou perspek-
tivu v horizontu 15–20 let, která 
zahrne celý region, nejen členské 
státy EU v  této oblasti. Nejprve 
musíme definovat jednoznačné, 
dlouhodobé strategické záměry 
pro tuto oblast, a potom zajistit, 

aby jejich dosažení podporovala 
politika soudržnosti. 

EHSV info: Právě jste se vrátil 
z konference o strategii 
pro region Baltského moře. 
Domníváte se, že můžete 
čerpat inspiraci z některých 
řešení, která vznikla v rámci 
této strategie? 

Dimitris Dimitriadis: strategie 
pro region Baltského moře je nepo-
chybně vzorem pro podobné strate-
gie. Ukázala, jak úspěšný může být 
integrovaný přístup ke společným 
záležitostem, na kterém se podílí 
několik zemí a správních orgánů. 
Samozřejmě není možné univer-
zálně reprodukovat řešení strate-
gie pro region Baltského moře, ale 
některá z nich jsou užitečným zdro-
jem inspirace. Z geopolitického hle-

diska plyne ze strategie pro region 
Baltského moře jedno důležité pona-
učení: přestože tato strategie zahr-
nuje pouze členské státy EU, mají 
pro její úspěch naprosto zásadní 
význam vztahy mezi Evropskou unií 
a Ruskem. 

Pokud tedy chceme, aby strategie 
EU pro Středomoří byla úspěšná, 
musí se zaměřit na všechny hráče ve 
středomořské oblasti: země EU, ost-
rovy, severoafrické státy, Turecko, 
Izrael i Palestinská území. (mb) ●

Webové stránky kyperského 
předsednictví jsou nyní v provozu.

Klikněte na odkaz a seznamte se 
s nejžhavějšími novinkami o kyper-
ském předsednictví: www.cy2012.eu.

Kyperské předsednictví požádalo 
EHSV, aby připravil stanovisko 
k makroregionální strategii pro Stře-
domoří, jež by vyhodnotilo přínosy 
pro ostrovní členské státy.

Andreas Mavroyiannis, náměstek ministra pro 
evropské záležitosti při prezidentovi,
kyperské předsednictví Rady EU

NOVÉ PUBLIKACE EHSV

 ■ Ochrana spotřebitele

 ■ Evropský hospodářský a sociální výbor v prů-
běhu kyperského předsednictví Rady EU

Další informace naleznete na adrese http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications. ●en.p

dluhu. Mezi účastníky byl Jean-
-Claude Juncker, lucemburský 
premiér a prezident Euroskupiny, 
Enzo Moavero Milanesi, italský 
ministr pro evropské záležitosti, 
a významní představitelé Evrop-
ské komise, Evropské centrální 
banky a Evropského parlamentu. 
Staff an Nilsson, předseda EHSV, 
zahájil zasedání projevem, v němž 
vyzval k vytvoření unie rozpočtové 
stability a k zavedení eurobondů. 
Zdůraznil potřebu konkrétních 
iniciativ, aby členské státy sdílely 
rozpočtovou zodpovědnost, což by 
umožnilo pokles úrokových sazeb 
u veřejného dluhu zemí usilujících 
o konsolidaci rozpočtů. 

Diskusi řídil Michael Smyth, 
předseda sekce ECO, který objas-
nil svůj názor, že čelíme krizi 
poptávky podobně, jako tomu 
bylo ve třicátých letech, a že tera-
pie úsporných škrtů povede jen do 
recese, jež se stane úrodnou půdou 
pro populismus a radikální strany. 
Carmelo Cedrone a Gerard Dan-
tin, zpravodajové dvou stanovisek 
EHSV k eurobondům a podobným 
nástrojům sdílení dluhu, a Pedro 
Augusto Almeida Freire, před-
seda stálé studijní skupiny EHSV 
pro koordinaci hospodářské poli-
tiky, se vyslovili pro integraci jako 
jediné možné řešení současné situ-
ace. Konkrétní návrh již přijatého 
stanoviska pana Cedroneho se 
vyslovuje pro zavedení dvou druhů 
dluhopisů: dluhopisů stability, 
jimiž by se dluh sdílel se solidární 
zodpovědností, a  investičních 
dluhopisů, jež by zajistily příliv 
kapitálu z  nově se rozvíjejících 
velmocí, jako je Brazílie, Rusko, 
Indie a Čína. Pan Dantin připra-
vuje stanovisko, které se zabývá 
rozložením dluhu mezi členské 
státy a o němž se bude hlasovat na 
červencovém plenárním zasedání. 

Zástupce Komise připomněl 
význam vytvoření záchytu pro 
finanční sektor na úrovni EU 
a postupu směrem k vyšší fi skální 
integraci. Sylvie Goulard, poslan-
kyně Evropského parlamentu, 
zdůraznila, že Evropská rada 
by neměla být jedinou politic-
kou arénou, kde se řeší současná 
krize, a že je zde nutný širší pří-
stup. Jean-Claude Juncker uza-
vřel konferenci v  optimistickém 
duchu, když vyzval účastníky, aby 
si představili, jak obtížné by bylo 

K vyřešení krize chybí politická vůle

Pane Cedrone, ve svém nedávném stanovisku 
jste uvedl, že současná politická krize je spíše 
politická než hospodářská.

Evropa si již nemůže dovolit jednotnou měnovou politiku 
a sedmnáct hospodářských a fi nančních politik. EU by 
měla pokročit směrem k fi skální unii a prvním krokem 
v tomto smyslu by bylo zavedení dvou komplementár-
ních, ale odlišných dluhopisů EU: neobchodovatelných 
unijních bondů Unie určených ke stabilizaci zadlužení 
a eurobondů pro obnovu a růst.

Je to uskutečnitelné?

Tyto dluhopisy by obnovily důvěru investorů a nahradily úsporná opatření 
tím, že by znovu nastolily sociální stát. Náš plán navíc nevyžaduje reformu 
smluv ani vytvoření nových institucí. Využil by stávajících nástrojů EU, jako 
je Evropský investiční fond (EIF). Jediné, co chybí, je politická vůle. (rdr) ●

Martin Siecker: milovník hudby a fanda detektivek
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