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ÚVODNÍK

Kríza verejného dlhu a fi škálna únia: 
Dve strany jednej mince?

Milí čitatelia,
Konferencia OSN „Rio+20“ o trvalo udržateľnom 
rozvoji, ktorá sa konala od 20. do 22. júna v Riu 
de Janeiro, nadviazala na Summit Zeme z roku 
1992 a bola dôležitou príležitosťou na diskusiu 
o tom, ako zabezpečiť skutočne udržateľnú budúc-

nosť pre všetkých. Výsledky konferencie však boli menej presvedčivé, ako by 
si delegácia EHSV bola želala.

V priebehu minulého roka EHSV pracoval na inkluzívnom a komplex-
nom programe, v ktorom by všetky tri piliere udržateľného rozvoja – soci-
álny, hospodársky a environmentálny – stáli na rovnakej úrovni. Žiadali sme 
predovšetkým o vypracovanie plánu s konkrétnymi cieľmi, krokmi, opatre-
niami a nástrojmi. Môžeme teda len ľutovať, že mnohé očakávania európskej 
a celosvetovej občianskej spoločnosti ostali nenaplnené, a musíme už iba dúfať, 
že počas realizačnej fázy budú ešte možnosti na zlepšenie a že ciele uvedené 
v záverečnom vyhlásení z Ria bude možné prekročiť.

Vedúci predstavitelia štátov a vlád, ktorí sa stretli v Riu, premárnili jedi-
nečnú šancu podniknúť rozhodujúci krok vpred smerom k väčšej sociálnej 
a environmentálnej spravodlivosti. Najviac ľutujem, že nebol navrhnutý kon-
krétny akčný plán na nadchádzajúce roky a neboli uzavreté záväzné dohody 
o postupoch v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Sociálny rozmer udržateľ-
ného rozvoja zostal bohužiaľ v úzadí a cieľom, ako je odstránenie chudoby 
a zabezpečenie prístupu k potravinám, čistej vode a udržateľnej energii, nebol 
venovaný taký priestor, ako sme dúfali. Okrem toho sme očakávali, že sa 
Program OSN pre životné prostredie stane osobitnou agentúrou, čo sa nestalo.

Posledným sklamaním bolo, že nebola vytvorená funkcia ombudsmana pre 
budúce generácie. Malo by symbolický význam, keby sa uznalo, že potrebu-
jeme medzinárodnú autoritu, ktorá dokáže presadiť práva budúcich generácií 
pred krátkodobými hospodárskymi záujmami.

Niektoré výsledky konferencie však možno považovať za úspech. Potešilo 
nás, že ťažiskom záverečného vyhlásenia sa stal pojem „zelené hospodárstvo“ 
ako hnacia sila trvalo udržateľného rozvoja. Takisto sme ocenili zavedenie 
konceptu cieľov udržateľného rozvoja, ktorý musíme teraz spresniť a čo naj-
rýchlejšie preniesť do praxe, aby sa tento summit stal odrazovým mostíkom 
celosvetovej transformácie, vďaka ktorej bude naša spoločnosť udržateľnejšia 
a inkluzívnejšia. V neposlednom rade treba konštatovať, že bola uznaná úloha 
občianskej spoločnosti v úsilí o podporu trvalo udržateľného rozvoja a jeho 
uskutočnenie v praxi.

Ako som povedal už predtým: cesta z Ria je rovnako dôležitá ako cesta do 
Ria. Ďalšie kroky v nadväznosti na konferenciu „Rio+20“ musia patriť medzi 
priority občianskej spoločnosti do budúcnosti a zostanú stredobodom môjho 
záujmu až do konca môjho funkčného obdobia v predsedníckom kresle EHSV.
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Európske včely!

Včely už odpradávna zohrávali 
významnú úlohu v prirodzenom kolo-
behu prírody a vďaka opeľovaniu sú 
zároveň nevyhnutnou súčasťou poľno-
hospodárskych postupov. V uplynu-
lých rokoch sa včely medonosné začali 
vytrácať v alarmujúcej miere. Príčina 
tohto javu zatiaľ nie je známa, no 
medzi možné dôvody patrí znečistenie, 
neustále siatie jedného druhu obilnín 
aj nadmerné používanie pesticídov.

Náš výbor si uvedomuje tento problém a jeho vplyv na biodiverzitu, kva-
litu a bezpečnosť potravín. Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor 
regiónov preto 7. mája 2012 umiestnili na strechu budovy Jacques Delors 
v Bruseli včelie úle. Zavŕšil sa tak projekt, ktorý naše výbory spustili asi pred 
rokom s pomocou združenia Apis Bruoc Sella, ktoré sa usiluje propagovať, aby 
sa na strechy domov v mestách viac umiestňovali úle. Zámerom projektu je 
ukázať, že aj mestá majú svoju úlohu pri zachovávaní biodiverzity a že každý 
z nás môže prispieť svojou troškou do mlyna a pomôcť chrániť naše ohrozené 
ekosystémy.

Niekoľko šťastných výhercov, ktorí sa 31. mája zúčastnili na ofi ciálnom 
uvedení projektu mestských včiel vo výboroch, malo možnosť ochutnať ich 
prvý med (výsledok približne 20 dňovej „práce“). Očakáva sa, že včely z týchto 
dvoch úľov vyprodukujú asi 40 kilogramov medu ročne. (rdr) ●

Deň otvorených dverí 2012
EHSV otvoril svoje dvere verejnosti

Viac ako 3 000 ľudí navštívilo EHSV 
počas Dňa otvorených dverí inštitú-
cií EÚ, ktorého 20. ročník sa konal 
12. mája 2012. Témou tohtoročného 
podujatia bola udržateľnosť a ekolo-
gické hospodárstvo, čo prispelo k zvý-
šeniu informovanosti o  kľúčových 
témach spojených s  konferenciou 
OSN Rio+20 o udržateľnom rozvoji. 

Tvorivým a interaktívnym spôsobom sa tu prezentovali kľúčové otázky, ako 
napr. ekologické pracovné miesta, energia z obnoviteľných zdrojov, udržateľné 
mestá a spotreba vody. Návštevníci mali príležitosť porozprávať sa s členmi 
a zamestnancami výboru, dozvedieť sa viac o činnosti EHSV a venovať sa 
zábavným aktivitám pre celú rodinu. Predseda Staff an Nilsson a podpredsed-
níčka Anna Maria Darmanin, ako aj generálny tajomník Martin Westlake, boli 
prítomní počas celého dňa, vítali návštevníkov a pomáhali zvyšovať informo-
vanosť o environmentálnych otázkach. Členovia a zamestnanci výboru, zastú-
pení vo veľkom počte, prispeli aj tohto roku svojou skvelou (a dobrovoľnou) 
prácou k úspechu tohto podujatia a poskytli verejnosti dynamický a pulzujúci 
obraz našej inštitúcie. (rdr) ●
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Ďalšie číslo vyjde v septembri 2012

Hospodárska kríza, ktorá sa začala 
v  USA, je od roku 2008  v  centre 
pozornosti médií a na prvom mieste 
politických programov svetových 
lídrov. Teraz, keď sa kríza rozšírila 
do Európy, sa čoraz populárnejším 
stáva porovnávanie systému fede-
rálnych rezerv v USA a Európskej 
centrálnej banky. Časopis Th e Eco-
nomist vo svojom vydaní zo 16. júna 
porovnáva verejné fi nancie Kalifor-
nie a Grécka. Z tohto článku, ktorého 
autorom je korešpondent časopisu 

v Los Angeles, vyplýva, že zahraničie 
považuje EÚ za integrovanejšiu, než 
ako sa vníma samotná Európa. Prečo 
inak porovnávať jeden z federálnych 
štátov USA s členským štátom EÚ? 
Európsky hospodársky a  sociálny 
výbor je presvedčený, že viac Európy 
prinesie väčší počet lepších nástro-

jov, ako prekonať svetovú krízu a ako 
jej v budúcnosti predísť.

Diskusia o tom, akú cestu by si EÚ 
mala zvoliť, pokiaľ ide o hospodársku 
integráciu, je stredobodom záujmu 
výboru, pretože v  hre je samotný 
európsky sociálny model. Preto sa 
odborná sekcia ECO zodpovedná za 
hospodárske a  finančné záležitosti 
zaoberá témami, ako je zavedenie 
európskych dlhopisov, zriadenie 
Európskej ratingovej agentúry, osveta 

o fi nanciách pre našich občanov alebo 
regulácia fi nančných trhov.

V tejto súvislosti sa 7. júna 2012 
konala v  EHSV konferencia na 
vysokej úrovni, ktorej cieľom bolo 
prediskutovať súčasnú krízu verej-
ného dlhu. Medzi jej účastníkmi 

Cyprus za lepšiu Európu*

Cyperské predsedníctvo uznáva, že 
Európa musí zo súčasnej krízy povstať 
ešte silnejšia, a preto sa chce prostred-
níctvom udržateľného rastu, sociálnej 
súdržnosti a tvorby pracovných miest 
snažiť o vytvorenie lepšej Európy. 
Súčasný sociálno-ekonomický vývoj 
nás viedol k tomu, že sme si stanovili 
za cieľ dosiahnuť, aby vďaka solida-
rite Únia nadobudla väčší význam 
pre svojich občanov a významnejšiu 
pozíciu na svetovej scéne.

Veľmi dôležitá je podpora efek-
tívnejšej a udržateľnejšej Európy. 
V tejto súvislosti sú najdôležitejším 
bodom programu rokovania o viac-
ročnom fi nančnom rámci na obdobie 
rokov 2014 – 2020. Tieto rokovania 
sú príležitosťou schváliť taký rozpo-
čet a také politické odporúčania, ktoré 
prispejú k rastu a zvýšeniu konkuren-
cieschopnosti. Cyperské predsedníc-
tvo sa bude snažiť dokončiť rokovania 
o viacročnom fi nančnom rámci a tiež 
dosiahnuť čo najväčší pokrok v roko-
vaniach o  spoločných politikách, 
vrátane spoločnej poľnohospodár-
skej a  rybárskej politiky a politiky 
súdržnosti. Vzhľadom na to, že pred-
sedníctvo zdôrazňuje význam poli-
tiky súdržnosti, požiadali sme EHSV 
o vypracovanie stanoviska o rozvoji 
makroregionálnej stratégie pre Stre-
dozemie a jej prínose pre ostrovné 
členské štáty. Ďalšími kľúčovými 
témami predsedníctva bude ekolo-
gizácia, energetická účinnosť a snaha 
zmierniť účinky klimatických zmien.

Na prekonanie súčasnej hospo-
dárskej krízy a  posilnenie konku-

rencieschopnosti EÚ je tiež potrebné 
zabezpečiť, aby Európa mala výkon-
nejšie hospodárstvo založené na 
raste. Dôraz sa bude preto klásť na 
posilnenie kontroly fi škálnych a mak-
roekonomických politík a  zabez-
pečenie fiškálnej stability. Zároveň 
musíme povzbudiť rast a  cyperské 
predsedníctvo sa zameria na posilne-
nie vnútorného trhu a podporu tvorby 
pracovných miest, výskumu a inová-
cií, pričom bude klásť dôraz na malé 
a stredné podniky s cieľom posilniť 
konkurencieschopnosť Európy.

V snahe dosiahnuť, aby mala 
Európa väčší význam pre svojich 
občanov, prostredníctvom solidarity 
a sociálnej súdržnosti, sa bude vzhľa-
dom na rastúcu nezamestnanosť v EÚ 
klásť dôraz na zamestnanosť mladých 
ľudí. Prioritou je takisto vytvoriť do 
konca roka 2012 spoločný európsky 
azylový systém. V  tejto súvislosti 
sme požiadali EHSV o vypracovanie 
prieskumného stanoviska o vytvorení 
systému Eurodac na porovnávanie 
odtlačkov prstov žiadateľov o  azyl 
a  určitých kategórií nelegálnych 
prisťahovalcov. Predsedníctvo tiež 
požiadalo EHSV, aby vypracoval sta-
novisko o posilnení participatívnych 
procesov a zapojení miestnych orgá-
nov, občianskej spoločnosti a soci-
álnych partnerov do implementácie 
stratégie Európa 2020.

Okrem toho sa cyperské pred-
sedníctvo bude snažiť priblížiť 
Európu k jej susedom tým, že bude 
pokračovať v programe rozširovania 
a vyzdvihne južnú dimenziu európ-
skej susedskej politiky, pričom sa 
bude usilovať ešte viac upevniť pozíciu 
Únie na svetovej scéne a zameria sa 
na dosiahnutie rozvojových cieľov EÚ 
a posilnenie jej vonkajšej obchodnej 
politiky.

Únia musí mať bližšie k  svojim 
občanom. Našou predstavou je pod-
pora Európy ako „filoxenos topos“, 
pohostinného prostredia pre podniky, 
nápady, služby, inováciu a kultúru. 
Iniciatíva fi loxenos topos je súčasťou 
našich snáh o  lepšiu Európu, teda 
o takú Úniu, ktorá svojim občanom, 
a najmä mladším generáciám, ponúka 
nádej. ●

*Andreas Mavroyiannis, štátny tajomník pre európske záležitosti v kancelárii prezidenta, Cyperské predsedníctvo Rady EÚ

Čo očakávajú cyperskí členovia EHSV 
od svojej krajiny počas predsedníctva 
Rady Európskej únie*

Región Stredozemného mora potrebuje novú víziu

Michalis Antoniou
Skupina „Zamestnávatelia“
Zástupca generálneho riaditeľa, Cyperská federácia zamestnávateľov a priemyselníkov (OEB) 
Cyperské predsedníctvo prichádza v najbúrlivejšom období, aké Európa od druhej svetovej vojny zažila. Obdobie 
nepokojov však so sebou prináša aj príležitosti a zmeny. EHSV by mal preto v úzkej spolupráci s ostatnými inštitúciami 
EÚ podporovať a presadzovať politické opatrenia nevyhnutné na to, aby sa nastolil rast, znížila nezamestnanosť 
a všetkým európskym občanom poskytli vyhliadky na prosperitu.

Dimitris Kittenis
Skupina „Pracovníci“
Bývalý generálny tajomník Cyperskej konfederácie pracovníkov (SEK) 
Cyprus, ktorý sa nachádza na križovatke medzi Európou, Blízkym východom a Afrikou, preberá predsedníctvo 
Rady EÚ v čase, keď sa na križovatke ocitá i samotná Únia. Cyperské predsedníctvo sa bude musieť usilovať vyriešiť 
problémy spojené s nedostatkom rovnosti a solidarity a prijať naliehavé rozhodnutia súvisiace s krízou, aby sa znížila 
nezamestnanosť, zlepšila kvalita života a prehĺbila európska integrácia.

Kostakis Konstantinidis
Skupina „Iné záujmy“
Predseda Únie cyperských poľnohospodárov (EKA) 
Prostredníctvom našich cieľov a ambícií sa budeme počas celého predsedníctva usilovať posilniť spoluprácu a solidaritu 
medzi členskými štátmi a vyvíjať intenzívnejšie úsilie na podporu mieru nielen v Stredozemí a na Blízkom východe, 
ale tiež v Európe a vo svete. Okrem toho by sme chceli, aby by sa zlepšili životné podmienky obyčajných ľudí a zvýšil 
rast nielen v Európe, ale aj v krajinách mimo EÚ.

Michalis Lytras
Skupina „Iné záujmy“
Cyperské predsedníctvo prispeje k úsiliu o dosiahnutie cieľov sociálnej a hospodárskej súdržnosti v Európskej únii 
a bude podporovať hospodársky rast a všetky snahy prekonať hospodársku krízu, bude sa usilovať dokončiť a prijať 
spoločnú poľnohospodársku politiku na obdobie rokov 2014 – 2020, odstraňovať nezamestnanosť a nastoliť mier 
v Európe a vo svete. Verím, že pôjde o úspešné a plodné predsedníctvo.

Andreas Pavlikkas
Skupina „Pracovníci“
Vedúci oddelenia pre výskum a štúdie Pancyperskej federácie práce
Verím, že predsedníctvo Cyperskej republiky bude úspešné vo všetkých aspektoch, tak z politického, ako i z organi-
začného hľadiska. Naša krajina musí čo možno najviac prispieť k prijatiu rozhodnutí týkajúcich sa solidarity medzi 
veľkými a malými krajinami, k posilneniu a rozšíreniu agendy Európskej únie a upevneniu vzťahov EÚ s krajinami 
Stredozemia a Blízkeho východu. Toto predsedníctvo navyše umožní Cypru, aby sa v Európe a vo svete prezentoval 
ako krajina, aby ukázal svoje silné stránky a prednosti a aby prilákal investície a turistov. ●

*Po odstúpení jedného z cyperských členov EHSV sa začal postup, na základe ktorého bude vymenovaný nový člen. V čase, keď sa informačný bulletin zadával do tlače, tento postup ešte nebol 
ukončený. Úplný zoznam členov EHSV je dostupný na internetovej stránke: eesc.europa.eu.

Pán Dimitris Dimitriadis, grécky 
člen EHSV a predseda monitoro-
vacieho výboru pre Euromed, bol 
vymenovaný za spravodajcu tohto 
stanoviska.

EHSV info: Prečo potrebuje 
EÚ novú makroregionálnu 
stratégiu pre región 
Stredozemia?

Dimitris Dimitriadis: Všetko 
úsilie, ktoré EÚ vyvinula s cieľom 
riešiť problémy v regióne Stredo-
zemného mora úplne zlyhalo. Bar-
celonský proces spustený v  roku 
1995  a  zameraný na vytvorenie 
rámca pre vzťahy medzi EÚ a part-
nermi z tejto oblasti zastal na mŕt-
vom bode.

Medzičasom sa geopolitické 
súvislosti v  tomto regióne úplne 

Dimitris Dimitriadis, člen EHSV

ROZHOVOR MEDZI KOLEGAMI

V novej sérii rozhovorov sa Tomasz 
Jasiński, poľský člen skupiny „Pra-
covníci“ v EHSV a zástupca členov 
v  redakcii informačného bulle-
tinu EHSV info, bude rozprávať 
so svojimi kolegami členmi EHSV 
a bude zisťovať, čo ich motivuje. 
Ako prvého vyspovedal Martina 
Sieckera, holandského člena sku-
piny „Pracovníci“, ktorý zastupuje 
Holandskú federáciu odborových 
zväzov.

Tomasz Jasiński: Aké sú Vaše 
profesionálne skúsenosti?

Martin Siecker: Povolaním som 
novinár. Svoju kariéru som začal 
v 70. rokoch 20. storočia, keď som 
pracoval ako reportér pre ľavicovo 
orientovaný denník. O desať rokov 
neskôr som prešiel do robotníckeho 
hnutia, kde som sa stal šéfredaktorom 
informačného bulletinu pre členov.

TJ: Čo spôsobilo, že ste sa 
začali usilovať o kariéru 
v odborovom hnutí?

MS: Čím dlhšie som sa venoval 
reportážam o pracovných vzťahoch, 
tým viac som sa v týchto otázkach 
angažoval. Jedného dňa som zistil, 
že mladí reportéri z  týchto novín 
nedostávajú takú mzdu, na akú majú 
nárok. Spolu s mojimi kolegami som 
vytvoril akčný výbor na ich ochranu. 
Rokovali sme s vydavateľom a nako-
niec sme vyhrali. Vtedy som sa roz-
hodol pracovať pre organizáciu, 
ktorá chráni práva pracovníkov.

TJ: Ako dlho ste členom 
odborov?

MS: K odborom som sa pridal hneď 
ako som začal pracovať, čo bolo 
v roku 1967. Než som sa stal novi-
nárom, vykonával som všetky možné 
druhy dočasnej práce. Bolo to moje 
rozhodnutie. V tom čase som nech-
cel stále pracovné miesto ani pevný 
pracovný čas. Páčila sa mi sloboda: 
keď svietilo slnko, mohol som si ísť 
namiesto práce napríklad zaplávať.

TJ: Aké sú Vaše záľuby?

MS: Hudba. Počúvam jej veľmi veľa. 
Hrám na bicie, no nie som dosť 
dobrý na to, aby som sa stal členom 
nejakej kapely. Vlastne, aj keby som 
hral lepšie, nemal by som na kapelu 
dosť času. A milujem tiež čítanie, 
neexistuje takmer nič lepšie ako 
dobrá detektívka.

TJ: Myslel som si, že každý 
človek v Holandsku je 
fanúšikom futbalu?

Som fanúšikom futbalu. Fandím 
Ajaxu Amsterdam. V čase, keď bol 
Ajax na vrchole, som býval vedľa 
Olympijského štadiónu v Amster-
dame. Videl som všetky ich európske 
zápasy na domácej pôde začiatkom 
70. rokov, keď vyhrali Pohár maj-
strov európskych krajín tri razy za 
sebou.

TJ: Kedy ste sa stali členom 
EHSV?

MS: Pred desiatimi rokmi. V roku 
2010 som bol vymenovaný za člena 
EHSV po tretí raz.

TJ: Čo je podľa Vás 
najpálčivejší problém, ktorý 
musí EÚ riešiť?

MS: Rastúci euroskepticizmus. Ten 
je skutočnou hrozbou. Je tu totiž 
nebezpečenstvo, že ak ho nedoká-
žeme potlačiť, všetko, čo zo zjedno-
tenej Európy zostane, bude kilometer 
štvorcový betónu, skla a ocele v blíz-
kosti centra Bruselu, ktorý bude 
pripomínať ideál, ktorý bol kedysi 
považovaný za úžasný a podmanivý, 
no skončil sa smutne v odpadovom 
koši dejín ako najväčšie a najdrahšie 
politické zlyhanie. ●

Už čoskoro v EHSV
Zintenzívniť úsilie o silnejšiu európu

Občianska spoločnosť: plnohodnotný 
partner v rámci stratégie Európa 2020

Toto podujatie, ktoré sa uskutoční 
25.  septembra 2012, bude venované 
nástrojom na stimulovanie rastu 
a vytvoreniu európskeho paktu rastu. 
Na štyroch paralelne prebiehajúcich 
workshopoch sa bude diskutovať 
o vytvorení koherentného rámca pre 
európsku stratégiu rastu, oživení jed-
notného trhu, obnovení a vytváraní 

pracovných miest, ako i o inováciách 
v kontexte inteligentného a udržateľ-
ného rastu.

Predsedovia skupín EHSV pred-
stavia svoje konkrétne názory na to, 
ako vrátiť Európu späť na cestu udr-
žateľného rastu. Zástupcovia na vyso-
kej úrovni budú potom za okrúhlym 
stolom diskutovať o spôsoboch, ako čo 
najlepšie využiť príležitosti rastu, ktoré 
ponúka stratégia Európa 2020.

Na konferencii sa zúčastnia zain-
teresované strany z členských štátov, 
zástupcovia EÚ, poslanci Európskeho 
parlamentu a poslanci národných par-

lamentov, predstavitelia vlád a štátnych 
správ členských štátov, zástupcovia 
občianskej spoločnosti z členských štá-
tov a na úrovni EÚ, zástupcovia miest-
nych a regionálnych orgánov, expertné 
skupiny a vplyvné osobnosti.

EHSV a národné HSR predstavia na 
konferencii svoje myšlienky a podelia sa 
o svoje skúsenosti a osvedčené postupy. 
Cieľom bude využiť uvedené nástroje 
na vytvorenie udržateľnej a konkuren-
cieschopnej Európy. (kf) ●

Chcete sa dozvedieť viac? Program 
podujatia nájdete na stránke: http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.
home

V prípade ďalších otázok kontak-
tujte: europe2020-eesc@eesc.europa.eu

CYPERSKÉ PREDSEDNÍCTVO RADY EURÓPSKEJ ÚNIE

zmenili v  dôsledku revolučných 
prevratov v severoafrických kraji-
nách.

Preto musíme začať odznova. 
Musíme navrhnúť novú víziu a úplne 
iný prístup. Čoskoro sa prvýkrát stret-
nem s cyperským ministrom, aby sme 
prediskutovali, ako môže EHSV čo 
najlepšie odpovedať na žiadosť Cypru 
o vypracovanie stanoviska.

EHSV info: Mnohé výzvy, 
ktorým čelia členské štáty 
EÚ v regióne Stredozemia 
možno riešiť v rámci politiky 
súdržnosti EÚ...

DD: Politika súdržnosti nestačí. 
Potrebujeme širšiu víziu a dlhodobú 
perspektívu na nasledujúcich 15 až 20 
rokov, ktorá zohľadní celý región 
a nielen členské štáty EÚ, ktoré sa tu 

nachádzajú. V prvom rade musíme 
pre región stanoviť jasné, dlhodobé 
strategické ciele a  potom musíme 
zabezpečiť, aby politika súdržnosti 
tieto ciele podporovala.

EHSV info: Práve ste sa vrátili 
z konferencie o stratégii 
pre región Baltského mora. 
Myslíte si, že sa môžete 
inšpirovať niektorými 
riešeniami navrhnutými 
v tomto rámci?

DD: Stratégia pre región Baltského 
mora je nepochybne vzorom pre 
podobné stratégie. Poukázala na to, 
aký úspešný môže byť integrovaný 
prístup k spoločným problémom, do 
ktorého sú zapojené viaceré krajiny 
a orgány. Je samozrejme nemožné 
prevziať všetky riešenia tejto straté-
gie pre iné regióny, ale niektoré z nich 

sú užitočnou inšpiráciou. Pokiaľ ide 
o geopolitické aspekty, stratégia pre 
región Baltského mora priniesla 
jedno užitočné ponaučenie: hoci sa 
stratégia týka len členských štátov 
EÚ, rozhodujúci význam pre jej 
úspech majú vzťahy EÚ s Ruskom.

Ak teda chceme, aby bola stratégia 
EÚ pre Stredozemie úspešná, musia 
byť do nej zapojení všetci aktéri 
z oblasti Stredozemného mora: člen-
ské štáty EÚ, ostrovy, severoafrické 
krajiny, Turecko, Izrael a palestínske 
územia. (mb) ●

Stránka cyperského predsedníctva 
Rady EÚ je už hotová a dostupná.

Aktuálne správy o  cyperskom 
predsedníctve sa dozviete kliknutím 
na tento odkaz: www.cy2012.eu

Cyperské predsedníctvo Rady EÚ 
požiadalo EHSV o  vypracovanie 
stanoviska o makroregionálnej stra-
tégii pre Stredozemie a jej prínose 
pre ostrovné členské štáty.

Andreas Mavroyiannis, štátny tajomník pre európske 
záležitosti v kancelárii prezidenta, Cyperské 
predsedníctvo Rady EÚ

NOVÉ PUBLIKÁCIE EHSV

 ■ Consumer protection

 ■ Th e European Economic and Social Committee 
during the Cyprus Presidency of the Council of 
the EU

Bližšie informácie sú dostupné na adrese:

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.publica-
tions ●

opa.eu

boli Jean-Claude Juncker, predseda 
vlády Luxemburského veľkovoj-
vodstva a  predseda Euroskupiny, 
Enzo Moavero Milanesi, taliansky 
minister pre európske záležitosti, 
a významní predstavitelia Európ-
skej komisie, Európskej centrálnej 
banky a  Európskeho parlamentu. 
Predseda EHSV Staff an Nilsson vo 
svojom otváracom prejave vyzval 
na vytvorenie únie fi škálnej stability 
a zavedenie európskych dlhopisov. 
Zdôraznil, že sú potrebné konkrétne 
iniciatívy pre členské štáty zamerané 
na to, ako spoločne niesť fiškálnu 
zodpovednosť, čo by umožnilo 
pokles úrokovej sadzby verejného 
dlhu v krajinách, ktoré sa usilujú 
o fi škálnu konsolidáciu.

Diskusiu viedol predseda odbor-
nej sekcie ECO Michael Smyth, 
ktorý sa jasne vyjadril, že podľa 
jeho názoru čelíme podobnej kríze 
dopytu ako v 30. rokoch minulého 
storočia a prísnosť úsporných opat-
rení nás iba poženie k recesii, ktorá 
je živnou pôdou pre populizmus 
a  radikálne politické strany. Car-
melo Cedrone a  Gerard Dantin, 
spravodajcovia dvoch stanovísk 
o európskych dlhopisoch a podob-
ných dlhových nástrojoch, a Pedro 
Augusto Almeida Freire, predseda 
stálej študijnej skupiny pre koor-
dináciu hospodárskej politiky, sa 
vyslovili za integráciu ako jediné 
možné riešenie v súčasnej situácii. 
V stanovisku pána Cedroneho, ktoré 
bolo nedávno prijaté, sa konkrétne 
navrhuje podporovať zavedenie 
dvoch druhov dlhopisov: stabilizač-
ných dlhopisov na rozloženie dlhu 
so spoločnými zodpovednosťami 
a  investičných dlhopisov na pri-
lákanie kapitálu od rýchlo sa roz-
víjajúcich hospodárskych veľmocí 
ako Brazília, Rusko, India a Čína. 
Pán Dantin pripravuje stanovisko, 
v ktorom sa bude zaoberať rozlože-
ním dlhu medzi členské štáty a ktoré 
bude predložené na hlasovanie na 
júlovom plenárnom zasadnutí.

Zástupca komisie vyzdvihol, že je 
dôležité vytvoriť európsky ochranný 
mechanizmus pre finančný sek-
tor a postupovať smerom k  lepšej 
fi škálnej integrácii. Členka Európ-
skeho parlamentu Sylvie Goulard 
upozornila, že Európska rada by 
nemala byť jedinou politickou aré-
nou, kde sa bojuje so súčasnou krí-
zou, a naznačila, že je potrebný širší 
prístup. Jean-Claude Juncker uzavrel 

Na prekonanie krízy chýba politická vôľa

Pán Cedrone, vo svojom nedávnom 
stanovisku ste uviedli, že terajšia európska 
kríza je skôr politická než hospodárska...

Európa si už nemôže dovoliť jednotnú menovú politiku 
a 17 hospodárskych a fi nančných politík. EÚ by mala 
pokročiť smerom k fi škálnej únii, pričom prvým krokom 
v tomto smere by bolo zavedenie dvoch komplementár-
nych, ale odlišných dlhopisov EÚ: neobchodovateľných 
dlhopisov Únie určených na stabilizáciu dlhu a európ-
skych dlhopisov pre obnovu a rast.

Dá sa to uskutočniť?

Tieto dlhopisy by pomohli obnoviť dôveru investorov a nahradili úsporné 
opatrenia tým, že by znovu nastolili sociálny štát. Okrem toho si náš plán 
nevyžaduje reformu zmluvy alebo vytvorenie nových inštitúcií. Využili by 
sa existujúce nástroje EÚ, ako je Európsky investičný fond (EIF). Jediné, čo 
chýba, je politická vôľa. (rdr) ●

Martin Siecker: milovník hudby a fanúšik detektívnych príbehov
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PLENÁRNE ZASADNUTIE V SKRATKE
Digitálny trh na podporu rastu

Na žiadosť dánskeho predsedníctva Rady EÚ vypracoval EHSV 
stanovisko o podpore rastu prostredníctvom digitálneho jednot-
ného trhu, ktoré prijal na svojom májovom plenárnom zasadnutí. 
Pre EÚ je v hre veľa, keďže podľa viacerých štúdií by jednotný 
digitálny trh do roku 2020 dokázal zvýšiť európsky HDP o 4 %.

V stanovisku sa požaduje urýchlené dobudovanie infraštruk-
túry na území celej EÚ, vrátane odľahlých oblastí, aby sa zaručil 
univerzálny prístup k internetu.

Vzhľadom na to, že do roku 
2015  sa budú v  prípade 95  % 
pracovných miest vyžadovať 
zručnosti spojené s používaním 
internetu, je podľa spravodajkyne 
stanoviska Laure Batut (Fran-
cúzsko, skupina „Pracovníci“), 

rozhodne nevyhnutná odborná príprava. Pani Batut je tiež pre-
svedčená o tom, že základným predpokladom na zvládnutie tejto 
výzvy je, aby hardvér a soft vér a odborná príprava zameraná na 
ich využívanie boli dostupné pre všetkých, vrátane starších osôb.

Na to, aby sa mohol rozprúdiť elektronický obchod, EHSV 
požaduje harmonizáciu právnych predpisov v oblasti obchodu 
a nepriameho zdanenia. Nemalo by sa to však zneužívať ako 
zámienka na zvýšenie daní. (mb) ●

Európa zaostáva v dosahovaní energetických cieľov

Pokiaľ ide o prechod na hospodárstvo s nízkymi emisiami CO
2
, 

EÚ a niektoré členské štáty výrazne zaostávajú v plnení stanove-

ných cieľov, varuje EHSV. 
Výbor vo svojom stano-
visku o  pláne postupu 
v  energetike do roku 
2050, ktoré bolo prijaté 
na májovom plenárnom 
zasadnutí.

Podľa výboru si EÚ neu-
vedomuje, do akej miery zaostáva v plnení svojich vlastných cie-
ľov. „Tým, že sa od výrobných postupov s vysokými emisiami 
upúšťa v EÚ, ale rozširujú sa v iných častiach sveta a potom 
dovážame takéto výrobky do EÚ, nevidíme dobre rozsah tohto 
defi citu,“ hovorí spravodajca tohto stanoviska Pierre-Jean Cou-
lon (skupina „Pracovníci“, Francúzsko).

Spravodajca v  stanovisku kritizuje pokrok dosiahnutý 
v oblasti energetickej účinnosti a vo využívaní obnoviteľných 
zdrojov energie. Tvrdí, že rozvoj v oblasti obnoviteľných zdro-
jov energie brzdí neistá podpora zo strany vlád a v niektorých 
prípadoch aj miestny odpor.

Výbor v stanovisku opakuje svoju požiadavku na vytvorenie 
Európskeho fóra občianskej spoločnosti, ktoré by podnietilo väč-
šiu výmenu názorov v EÚ, pretože by pravidelne združovalo 
všetky zainteresované strany, aby spoločne diskutovali o trans-
formácii energetiky do roku 2050.

„Pre európske demokracie je v súčasnosti veľkou výzvou získať 
pre rozhodnutia v oblasti energetiky podporu verejnej mienky,“ 
konštatuje pomocný spravodajca Richard Adams (skupina „Iné 
záujmy“, Spojené kráľovstvo), pričom dodáva, že „plán postupu 
do roku 2050 bude treba využiť nielen na rozprúdenie čo najšir-

šej diskusie medzi Európanmi, ale aj na podporu angažovanosti 
na všetkých úrovniach: zo strany jednotlivcov, regiónov, štátov 
a EÚ.“ (mb) ●

Európske sociálne podniky a fondy sociálneho 
podnikania

EHSV vo svojich dvoch stanoviskách – o európskych fondoch 
sociálneho podnikania (spravodajkyňa Ariane Rodert, skupina 
„Iné záujmy“) a o iniciatíve pre sociálne podnikanie (spravodajca 
Giuseppe Guerini, skupina „Iné záujmy) – nabádal Komisiu 
a členské štáty, aby verejné obstarávanie a fi nancovanie väčšmi 
sprístupnili pre sociálne podniky, rozvinuli národné rámce pre 

rast sociálnych podnikov a, pokiaľ 
je to možné, implementovali európ-
sky fond sociálneho podnikania.

Odvetvie sociálneho hospo-
dárstva zamestnáva už viac ako 
11 miliónov ľudí v EÚ, čo predsta-
vuje 6 % pracovnej sily. Približne 
každý štvrtý podnik založený 
v Európe je sociálnym podnikom. 

V období terajšej krízy, keď neustále rastie počet ľudí bez práce 
alebo bez prístupu k ekonomickým zdrojom, chce EHSV posilniť 
rast, zamestnanosť a hospodársku súťaž a vytvoriť inkluzívnejšiu 
spoločnosť v súlade so stratégiou Európa 2020.

Podľa EHSV by budúci európsky fond sociálneho podnikania 
mali dopĺňať aj iné fi nančné nástroje určené na rozvoj sociálnych 
podnikov. Európsky fond sociálneho podnikania sám osebe prí-
stup k primeranému kapitálu nezlepší. (ail) ●

Pred piatimi rokmi poverila Európ-
ska rada dvanásť popredných európ-
skych osobností úlohou vypracovať 
správu o  výzvach, ktorým by EÚ 
mala čeliť v  nasledujúcich dvoch 
desaťročiach. Skupina „erudo-
vaných“, ktorej predsedal Felipe 
González a ktorej členmi boli okrem 
iného Mario Monti a Lech Wałęsa, 
dospela v  máji 2010  k  záveru, že 
je nevyhnutné postaviť Európu 
na nové základy. Medzi priority 
vymenované v správe patrí hospo-
dársky rast, konkurencieschopnosť, 
demokratická legitímnosť a vedúce 
postavenie v boji proti klimatickým 
zmenám. Práve tieto témy tvoria 
hlavnú náplň každodennej práce 
európskej organizovanej občian-
skej spoločnosti v EHSV, na jeho 
verejných diskusiách, konferenci-
ách, v rámci študijných skupín i pri 
príprave stanovísk. Nie je náhoda, 
že odpovede tejto skupiny sa zho-
dujú s väčšinou politických posto-
jov EHSV v jednom hlavnom bode: 
„Potrebujeme viac, a  nie menej 
Európy“.

„Viac Európy“ musí byť pre nás 
v EHSV hlavnou zásadou viacroč-
ného finančného rámca na roky 
2014 – 2020, ktorým sa bude riadiť 
rozpočet EÚ na nasledujúcich šesť 
rokov. V  čase, keď bol schválený 
predchádzajúci rámec, väčšina 
európskych hospodárstiev zazna-
menávala rast a nikto nepochybo-
val o fi nančnej stabilite. Vzhľadom 
na súčasnú neistú situáciu a vlnu 
úsporných opatrení, ktorá sa pre-
hnala Európou, hrozí, že bude 
prijatý minimalistický rozpočet. 
Európska komisia preto navrhuje, 
aby sa objem celkového rozpočtu 
EÚ zachoval na súčasnom 1  % 
HDP EÚ, zatiaľ čo niektoré člen-
ské štáty požadujú jeho krátenie. 
EHSV na svojom májovom plenár-
nom zasadnutí prijal stanovisko, 

v ktorom žiada zvýšenie rozpočtu 
na 1,11  % HDP EÚ. Rozpočet je 
podľa definície „odhad výdav-
kov, príjmov a zdrojov v určitom 
období, zohľadňujúci budúci vývoj 
finančných podmienok a  pláno-
vané ciele“. V súčasnej situácii EÚ 
to znamená, že treba prehodnotiť 
výdavky i príjmy, keďže aktuálne 
ciele sú náročnejšie. Ak chce EÚ 
dosiahnuť naozaj výrazný pokrok 
v integrácii a prevziať väčšiu zod-
povednosť, musí rozprúdiť rast, 
aby dokázala zabezpečiť prežitie 
európskeho sociálneho modelu. 
A to bude možné jedine vtedy, ak 
rozpočet – teda nástroj, ktorý EÚ 
pomáha dosahovať jej ciele – bude 
dostatočne ambiciózny.

Odhliadnuc od toho Komi-
sia v  navrhovanom viacročnom 
fi nančnom rámci naozaj vylepšuje 
a zjednodušuje štruktúru rozpočtu. 
Ďalším pozitívnym aspektom je 
skutočnosť, že EK kritizuje postoj 
niektorých členských štátov k roko-
vaniam, v ktorých prevažuje zásada 
primeranej návratnosti a horizon-
tálnej spravodlivosti. Pokiaľ ide 
o príjmy, EHSV podporuje zavede-
nie nového systému vlastných zdro-
jov, ktorý zahŕňa upravený systém 
DPH a daň z fi nančných transak-
cií. Pokiaľ ide o výdavky, inštitúcie 
a členské štáty by mali mať na zreteli 
zásadu európskej pridanej hodnoty 
spočívajúcu na presvedčení, že 
jedno euro vynaložené na úrovni EÚ 
prinesie vyšší zisk než jedno euro 
vynaložené na národnej úrovni. Dve 
hlavné položky výdavkov v rozpočte 
– SPP a politika súdržnosti – majú 
v návrhu EK tiež vylepšenú štruk-
túru, ktorá podporuje účinné a efek-
tívne poľnohospodárstvo a mala by 
zabrániť rozptyľovaniu fi nančných 
prostriedkov tým, že podnecuje rea-
lizáciu veľkých projektov. Napriek 
tomu EHSV varuje, že súčasná poli-

tika súdržnosti by mohla poškodiť 
najzaostalejšie regióny EÚ, ak sa na 
prideľovanie zdrojov uplatní zásada 
makroekonomickej podmienenosti.

Popri presvedčení, že potrebu-
jeme „viac Európy, a nie menej“, 
sa v EHSV čoraz častejšie a neod-
bytnejšie poukazuje na náklady 
v  prípade, že sa nezasiahne na 
úrovni EÚ. Ak objem, efektívnosť 
a  transparentnosť rozpočtu EÚ 
nebudú zodpovedať závažnosti 
problémov, ktoré treba riešiť, môže 
sa stať, že výzvam 21. storočia bude 
čeliť oslabená EÚ, a  to by viedlo 
úplne opačným smerom než je ten, 
ktorý vytýčila skupina erudova-
ných. (asp) ●

Jedenásteho júla si každoročne pri-
pomíname Svetový deň populácie, 
ktorý v roku 1989 vyhlásila Výkonná 
rada Rozvojového programu OSN. 
Jeho cieľom je zlepšiť informovanosť 
o  problémoch svetovej populácie 
a otázkach udržateľnosti. Keďže tieto 
dve problematiky sú úzko späté, 
časopis EHSV info položil niekoľko 
otázok na túto tému predsedovi 
Strediska EHSV pre monitorovanie 

11. júl – Svetový deň populácie

trvalo udržateľného rozvoja Han-
sovi-Joachimovi Wilmsovi.

EHSV info: Má ešte význam 
pripomínať si v súčasnosti 
Svetový deň populácie?

Hans-Joachim Wilms: Áno, má, pre-
tože musíme premýšľať o tom, ako by 
sme mali riešiť problémy súvisiace 
s populáciou, a najmä potravinovou 

bezpečnosťou. Je zrejmé, a vidíme to 
aj tu v EHSV, že poľnohospodári sú 
v tejto otázke rozdelení na dva tábory. 
Zástancovia tradičného poľnohospo-
dárstva tvrdia, že môžeme vyrábať 
viac, ak zväčšíme plochu poľnohos-
podárskej pôdy. Ja patrím do druhej 
skupiny, ktorá je presvedčená o tom, 
že ak bude prerozdeľovanie spravod-
livé, naša planéta môže uživiť všet-
kých ľudí.

EHSV info: Čo to znamená?

HJW: Zo štatistík Organizácie OSN 
pre výživu a  poľnohospodárstvo 
(FAO) vyplýva, že na svete je možné 
vyprodukovať dostatok potravín pre 
všetkých, avšak potraviny sa nevy-
rábajú tam, kde je to potrebné, ani 
v požadovanej kvalite a množstve. 
Otázkou je, ako to zmeniť. Dôsledky 
sú hrozné, stačí sa pozrieť na odles-
ňovanie v Brazílii a Argentíne. Sku-
točnosť, že Európania nedokážu 
vyrobiť dostatok potravín, svedčí 
o tom, že je potrebná zmena sprá-
vania, a to tak z našej strany, ako aj 
zo strany výrobcov v rozvojových 
krajinách. Takisto treba poukázať 

na to, ako výrazne sa v priebehu 
minulého storočia zmenili stravo-
vacie návyky, napríklad sa zvýšila 
konzumácia mäsa.

EHSV info: Čo by sa malo 
zmeniť?

HJW: Na to, aby sme si vytvorili 
ucelený obraz, musí dôjsť k mno-
hým zmenám. Presadzovať rozší-
renie plochy poľnohospodárskej 
pôdy je príliš jednoduché. Musíme 
dosiahnuť, aby jednotlivé kra-
jiny boli čo najviac nezávislé. Je 
napríklad nezmyselné prepravovať 
krmivá pre zvieratá po celom svete. 
Takisto nie je správne, že niekdajšie 
prírodné rezervácie v Nemecku sa 
teraz využívajú na pestovanie bio-
masy. A to sú len dva príklady.

EHSV info: EHSV už 
niekoľkokrát jasne 
upozornil, že musíme 
prehodnotiť naše výrobné 
postupy a spotrebiteľské 
návyky. Myslíte si, že 
to do budúcna stačí na 
dosiahnutie udržateľnosti?

Budujeme mosty ponad rozbúrené vody
Rozhovor s Nicolaiom Wammenom, dánskym ministrom pre európske záležitosti

EHSV info: Aké ciele 
si stanovilo dánske 
predsedníctvo?

Nicolai Wammen: Od začiatku 
bolo jasné, že Dánsko preberá 
predsedníctvo Rady v čase vážnej 
hospodárskej krízy. Jasným cie-
ľom dánskeho predsedníctva bolo 

pomôcť Európe dostať sa späť na 
správnu cestu a prekonať krízu – nie 
prostredníctvom veľkých titulkov 
v európskych médiách, ale tvrdou 
prácou a  dosiahnutím výsledkov, 
ktoré Európa potrebuje. Aby sme 
tento cieľ dosiahli, v uplynulých šies-
tich mesiacoch sme sa vytrvalo sna-
žili „budovať mosty ponad rozbúrené 
vody“ a napredovať v rokovaniach.

Dánske predsedníctvo pomohlo 
sformovať hospodársku politiku, 
ktorá umožňuje pristupovať ku 
kríze z dvoch uhlov: na zabezpeče-
nie obnovy bolo potrebné opätovne 
nastoliť dôveru konsolidáciou verej-
ných financií a  na podporu rastu 
a  nových pracovných miest sme 
potrebovali reformy a nové iniciatívy.

Keď sa teraz spätne pozerám na 
obdobie predsedníctva, podľa môjho 
názoru treba uznať, že sa nám určite 
podarilo výrazne posunúť Európu 
správnym smerom.

EHSV info: Čo považujete za 
svoj najväčší úspech?

NW: Dánske predsedníctvo sa od 
začiatku zameriavalo na dôslednú 
a  tvrdú prácu, ktorá by Európe 
pomohla napredovať. Počas uply-
nulých šiestich mesiacov sme sa 
snažili dosiahnuť reálne výsledky vo 
všetkých oblastiach. Najväčší úspech 
sa nedá zhrnúť do jednej vety, ide 
skôr o to, že sme preukázali, že EÚ 
i napriek kríze funguje a dosahuje 
výsledky. Som hrdý na to, že dán-
ske predsedníctvo v  spolupráci 
s ostatnými inštitúciami EÚ výrazne 
prispelo k prekonaniu krízy v Európe.

Ďalej by som rád poukázal na 
tri úspechy. Okrem hospodárskej 
agendy je to určite dohoda o smer-
nici o energetickej účinnosti, ktorá 
je prínosom nielen z hľadiska prob-
lematiky klímy a našej energetic-
kej závislosti, ale pomôže vytvoriť 
v  Európe 400  000 pracovných 

miest. Vyzdvihnúť treba aj nariade-
nie o roamingu, ktoré zaručí nižšie 
ceny za využívanie mobilného tele-
fónu v zahraničí. Tretím úspechom 
je udelenie štatútu kandidátskej 
krajiny Srbsku, čím sme urobili 
dôležitý krok k zaisteniu demokra-
cie v Európe.

EHSV info: Efektívnosť 
nákladov bola 
charakteristickou črtou 
dánskeho predsedníctva. 
Tým, že ste na schôdzach 
podávali len vodu 
z vodovodu ste v angličtine 
získali prezývku „Tap Water 
Presidency“ ...

NW: Ak mám byť úprimný, som hrdý 
na túto prezývku. Prečo? Pretože sa 
zakladá na pravde: nielenže má Dán-
sko úžasnú vodu z  vodovodu, ale 
veľmi si ceníme ekologickú efektív-
nosť nákladov. Záleží nám na našich 
zdrojoch a emisiách CO
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. A presne 

táto zásada bola základom pri cel-
kovej príprave nášho predsedníctva.

Všetky miesta konania schôdzí 
a hotelové izby mali preto environ-
mentálnu značku. Ponúkané jedlá 
boli pripravené zo sezónnych potra-
vín, z ktorých 50 % pochádzalo od 
miestnych dodávateľov. Okrem toho 
sme zaviedli programy, ako obme-
dziť plytvanie potravinami, a všetok 
potravinový odpad sa odvážal priamo 
do miestnej továrne na bioplyn a pre-
mieňal na energiu pre dánske domác-
nosti.

Viem, že niektorí moji kolegovia 
sa inšpirovali dánskym ekologickým 
prístupom, a preto dúfam, že ďalšie 
predsedníctva budú tento príklad 
nasledovať. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, dánsky minister 
pre európske záležitosti

Benedicte Federspiel, členka EHSV, 
skupina „Iné záujmy“

Marie-Louise Knuppert, členka EHSV, 
skupina „Pracovníci“

Nils Juhl Andreasen, člen EHSV, 
skupina „Zamestnávatelia“

©
Andreas Bergm
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Dánske predsedníctvo Rady EÚ 
očami dánskych členov EHSV
Niet inej možnosti než zmeniť naše spotrebiteľské návyky
Rozhovor s pani Benedicte FEDERSPIEL, členkou EHSV a hlavnou poradkyňou 

Dánskej rady spotrebiteľov

Predsedníctvo v epicentre krízy
Rozhovor s pánom Nilsom Juhlom Andreasenom, 

členom skupiny „Zamestnávatelia“ v EHSV a riaditeľom 

Dánskej rady pre poľnohospodárstvo a potraviny

EESC info: Pri príležitosti 
Európskeho dňa 
spotrebiteľov, ktorý sme 
si pripomenuli 15. marca 
2012, zorganizoval 
Európsky hospodársky 
a sociálny výbor v spolupráci 
s Dánskou radou 
spotrebiteľov konferenciu 

EHSV info: V predvečer 
dánskeho predsedníctva 
ste požadovali, aby 
svoju pozornosť 
zameralo na zvýšenie 
konkurencieschopnosti 
európskych podnikov, a to 
najmä v potravinárskom 
sektore. Ako hodnotíte 
výsledky, ktoré 
predsedníctvo v tejto oblasti 
dosiahlo?

Nils Juhl Andreasen: Ťažko posú-
diť, keďže sa veľmi veľa úsilia vyna-
ložilo na riešenie finančnej krízy 
v EÚ a napokon aj na záchranu eura. 
Išlo skôr o to, ako obmedziť škody, 
než o pozitívny stimul na zlepšenie 
konkurencieschopnosti európskych 
podnikov. Napriek tomu verím, 
že z dlhodobého hľadiska to bude 
pre európsky podnikateľský sektor 
konkurenčnou výhodou, vrátane 
poľnohospodárskeho a potravinár-
skeho sektora.

EHSV info: Dánske 
predsedníctvo 
viedlo rozhovory 
o reforme spoločnej 
poľnohospodárskej 
politiky, v ktorých bude 

o udržateľnej spotrebe v čase 
krízy. Myslíte si, že dánske 
predsedníctvo Rady EÚ 
vypočulo našu výzvu, že je 
nevyhnutné prehodnotiť naše 
spotrebiteľské návyky?

Benedicte Federspiel: Tieto dvere už 
boli otvorené, pretože slová „ekolo-
gický“ a „udržateľný“ boli kľúčovými 
pojmami a cieľmi dánskej vlády vo 
všeobecnosti a tiež dánskeho predsed-
níctva. Ministri a ďalší poprední reč-
níci dali na konferencii jasne najavo, 
že naše terajšie spotrebiteľské návyky 
je možné zmeniť.

EESC info: Neoslabila kríza 
úsilie o udržateľnú spotrebu?

BF: Nemôžeme si dovoliť vynechať 
udržateľnosť z našich politík. Hľa-
danie východiska z krízy je tiež prí-
ležitosťou, ako nájsť nové, dostupné 
a udržateľné riešenia. Jedným z prí-

teraz pokračovať cyperské 
predsedníctvo. Myslíte si, že 
sa rokovania hýbu správnym 
smerom?

NJA:  Pokiaľ viem, rokovania 
nevedú nikam, takže ťažko pove-
dať, či idú správnym smerom. Veľa 
času sa venovalo snahe vyjasniť 
návrh, ktorý predložila Európska 
komisia a  jeho dôsledky. Členské 
štáty a mimovládne organizácie len 
nedávno prezentovali jasné názory 
a postoje.

Situácia sa však neustále rýchlo 
mení vzhľadom na prehlbujúcu 
sa finančnú krízu v  Európskej 
únii, meniace sa modely ponuky 
a dopytu po potravinách na sveto-
vom trhu a skutočnosť, že sa kladie 
väčší dôraz na udržateľnú výrobu 
a spotrebu. Celkovo by to mohlo 
silne ovplyvniť postoj politikov 
k  významu poľnohospodárstva 
a potravinárstva v Európskej únii 
a európskeho modelu poľnohospo-
dárskej výroby.

EHSV info: Bolo dánske 
predsedníctvo témou 
rozhovorov medzi 
obyvateľmi Dánska 
alebo zostalo viac-menej 
nepovšimnuté?

NJA: V Dánsku i v Bruseli sa usku-
točnilo mnoho podujatí rôzneho 
typu a  dánska vláda vykonala 
v tomto smere dobrú prácu. V novi-
nových titulkoch však nanešťastie 
prevažovali niektoré domáce zále-
žitosti a fi nančná kríza v Európe, čo 
odviedlo pozornosť od záležitostí 
EÚ a snáh dánskeho predsedníc-
tva. (pln/mb) ●

kladov je smernica o  energetickej 
účinnosti, na ktorej sa práve dosiahla 
dohoda. Dánsky priemysel nedávno 
potvrdil, že hospodárske aj environ-
mentálne ciele stanovené do roku 
2020 bude možné splniť.

EESC info: Čo by sme mali 
robiť, aby sa spotrebitelia 
ľahko rozhodovali pre 
udržateľnú spotrebu?

BF: Všetci musíme prevziať zodpo-
vednosť a podpora udržateľnej spot-
reby by sa mala stať novým módnym 
trendom. Predsedníctvo požiadalo 
v tejto súvislosti EHSV o vypracova-
nie stanoviska o tom, ako zintenzívniť 
udržateľnú výrobu a spotrebu. Nájsť 
riešenie však nie je jednoduché a úlo-
hou do budúcich rokov bude aj naďa-
lej výroba udržateľných produktov 
a poskytovanie udržateľných služieb, 
ktoré si môžeme dovoliť. (pln/mb)
 ●

Energetická účinnosť „made in“ Dánsko
Rozhovor s Marie-Louise Knuppert, členkou skupiny „Pracovníci“ v EHSV 

a tajomníčkou Dánskej konfederácie odborových zväzov

EHSV info: V decembri 
minulého roka ste povedali, 
že predsedníctvo by malo 
klásť dôraz na vytváranie 
ekologických pracovných miest 
a začleňovanie mladých ľudí 
do trhu práce. Vykonalo toho 
predsedníctvo v tomto smere 
dosť?

Marie-Louise Knuppert: Predsedníc-
tvo urobilo všetko, čo mohlo, aby sa rast 
a pracovné miesta dostali medzi priority 

politickej agendy. Na pozadí hospodár-
skej krízy to určite nebola jednoduchá 
úloha. Som rada, že sa predsedníctvu 
podarilo zaistiť dohodu v súvislosti so 
smernicou o energetickej účinnosti.

Keby sme boli zlyhali, premeškali 
by sme výnimočnú príležitosť pomôcť 
krajinám EÚ zaviesť účinné opatrenia 
v oblasti spotreby energie a podporiť 

vytváranie tisícok pracovných miest 
v čase, keď sú tak veľmi potrebné.

Dánske predsedníctvo sústredilo 
svoju pozornosť na nezamestnanosť 
mladých. Práve teraz je čas konať. Zna-
mená to, že EÚ musí zamerať svoju 
politiku tak, aby ňou pomohla vytvo-
riť priestor pre mladých ľudí. Dá sa to 
dosiahnuť prostredníctvom proaktív-
nejšieho využívania Európskeho soci-
álneho fondu. Dánska konfederácia 
odborových zväzov a dánski zamestná-
vatelia navrhli, aby sa jeho zdroje využí-
vali na podporu zavádzania programov 
zameraných na získavanie pracovných 
skúseností.

Mohlo by sa to odraziť aj v rámci 
rokovaní o  smerniciach o  verejnom 
obstarávaní, ktoré by mohli celkom 
oprávnene zahŕňať požiadavku, aby 
uchádzači o verejné zákazky poskytli 
určitý počet stáží. A to sú len dva prak-
tické príklady.

EHSV info: Nedávno ste sa 
zúčastnili na schôdzi v Kodani, 
na ktorej sa hľadali spôsoby, 
ako zaangažovať občanov do 
budovania spoločnej Európy. Je 
ťažké zapojiť Dánov do diskusie 
o Európe?

MLK: Dôvera v členstvo v EÚ a jeho 
podpora zo strany verejnosti sa dajú 
dosiahnuť len vtedy, keď bude očividné, 
že politici EÚ riešia problémy bežných 
občanov. Ľudia musia vedieť rozpoznať 
prínos EÚ pre ich každodenný život. 
Existujú konkrétne návrhy, ako sa to dá 
dosiahnuť, v neposlednom rade vďaka 
už uvedeným príkladom.

EHSV info: Viete o nejakých 
komunikačných aktivitách 
podniknutých v Dánsku, 
z ktorých by si EÚ mohla vziať 
ponaučenie?

MLK: EÚ musí byť vo svojej komu-
nikačnej činnosti čo najkonkrétnejšia, 
hoci toto je v prvom rade a predovšet-
kým úloha rozhodujúcich činiteľov 
v členských štátoch. „Platforma obča-
nov“ (Folkemødet), ktorá vznikla 
na ostrove Bornholm na základe 
myšlienky, ktorá prišla zo Švédska, 
je len jednou ukážkou priameho dia-
lógu medzi politikmi a verejnosťou. 
Komunikačná politika EÚ by mala byť 
založená na mechanizmoch otvorenej 
koordinácie a výmene skúseností, ktoré 
sa teraz používajú v mnohých iných 
oblastiach. (pln/mb) ●

Globalizácia a delokalizácia: 
má priemysel v EÚ budúcnosť?
Pepe roky pracoval v továrni na 
výrobu solárnych panelov v jed-
nom členskom štáte EÚ. Mal 
skvelú prácu so zmluvou na dobu 
neurčitú a dobré pracovné pod-
mienky. Spoločnosť bola zisková 
a neustále rástla. Využívala tiež 
zvýhodnené podmienky poskyto-
vané miestnymi orgánmi a štátne 
dotácie pre odvetvie energie 
z obnoviteľných zdrojov. Bolo to 
ako sen ... až kým neprišla kríza. 
A sen sa rozplynul.

Vzhľadom na rozpočtové škrty 
bola vláda členského štátu nútená 
znížiť dotácie, čím sa dramatický 
znížil dopyt po solárnych pane-
loch. Spoločnosť sa preto roz-
hodla zavrieť továreň a presunúť 
výrobu do Mexika. Všetci zamest-
nanci napokon prišli o  prácu 
a rozšírili rady nezamestnaných, 
ktorí už aj tak predstavovali 40 % 
pracovnej sily v krajine.

Pepeho život sa zrazu zosypal 
ako domček z  karát. Napokon 
prijal ponúknutú krátkodobú 
zmluvu ako školiteľ miestnych 
pracovníkov v novej továrni na 
solárne panely v  Mexiku, čiže 
pracovníkov, ktorí ho mali nahra-
diť. Všeličo sa mu sľubovalo, no 
napriek tomu sa Pepe ocitol bez 
práce.

Rovnako ako on, tisícky pra-
covníkov v Európe pocítili dosah 
priemyselných zmien a globalizá-
cie, s ktorými sa čoraz integrova-
nejší vnútorný trh musí vyrovnať. 
V snahe riešiť túto situáciu zriadili 
EÚ a EHSV v roku 2002 poradnú 
komisiu pre priemyselné zmeny 
(CCMI). Medzi úlohy poradnej 
komisie CCMI patrí anticipácia, 
prevencia a analýza vývoja s cie-
ľom zaistiť spoločný pozitívny 

prístup k  riadeniu priemyselných 
zmien z  hospodárskeho, sociál-
neho, územného a environmentál-
neho hľadiska. Poradná komisia má 
vďaka svojim členom, ktorí pochá-
dzajú z rôznych odvetví ovplyvne-
ných modernizáciou hospodárstva, 
morálnu autoritu priamo osloviť 
ostatných politických činiteľov EÚ. 

Ich cieľ je jednoznačný: zachovať 
konkurencieschopnosť priemyslu 
EÚ a  zároveň zaistiť, aby zmeny 
boli zo sociálneho hľadiska pro-
spešné. Predseda poradnej komisie 
CCMI Jorge Pegado Liz defi nuje jej 
tri hlavné funkcie ako „propagácia 
zásad zakladateľov EÚ prostred-
níctvom jej stanovísk, reakcia na 
výzvy, ktoré prináša vývoj, ako je 
globalizácia, sociálne siete a nové 
pracovné postupy, a  predvídanie 
priemyselnej zmeny a reštruktura-
lizácie a príprava na ne […] Čiže 
poučenie sa z minulosti, proaktívne 
pozorovanie súčasnosti a predvída-
nie budúcnosti“.

Od počiatku hospodárskej, 
finančnej a kto vie ešte akej krízy 
sprostredkováva poradná komisia 
CCMI názor všetkých relevant-
ných priemyselných subjektov, tak 
pracovníkov, ako aj zamestnávate-
ľov. Poradná komisia prijala v máji 
2011 tri stanoviská, ktoré sa zaobe-

rajú vplyvom globalizácie na prie-
myselnú politiku EÚ. Postoj CCMI 
je jednoznačný a  priamy. Globa-
lizácia dala podnikom príležitosť 
presťahovať sa do zahraničia a/alebo 
reštrukturalizovať. Avšak zoči-voči 
hrozbe, že lacná pracovná sila a zlé 
pracovné podmienky mimo Európy 
by mohli podkopať alebo zničiť pra-
covné príležitosti vo výrobe doma, 
si manažment i pracovníci musia 
uvedomiť, že s problémom deloka-
lizácie sa musia vyrovnať spoločne. 
Existuje iba jeden spôsob, ako si 
Európa môže udržať svoje posta-
venie ako špičková hospodárska 
veľmoc, a to prostredníctvom vzde-
lávania a odbornej prípravy, inovácie 
a udržateľného rozvoja.

Poradná komisia CCMI sa vzhľa-
dom na narastajúci význam techno-
lógie a výskumu zameriava na IKT 
a  služby, čiže odvetvia, v ktorých 
Európa zaostávala. „Toto je nové 
bojisko, na ktorom si musíme udr-
žať prevahu nad Čínou a Indiou“, 
dodáva Joost P.  van Iersel, člen 
EHSV a spravodajca stanoviska na 
tému „Priemyselná politika vo veku 
globalizácie“.

Poradná komisia CCMI oslávila 
12. júna svoje 10. výročie konferen-
ciou s  názvom „Za neustálu udr-
žateľnú priemyselnú zmenu“. Na 
konferencii sa zišli zástupcovia zdru-
žení európskeho priemyslu, odboro-
vých zväzov a politickí činitelia, aby 
zanalyzovali stav európskeho prie-
myslu, jeho problémy v minulosti 
a budúce smerovanie.

Pepeho príbeh sa odohráva v celej 
Európe znova a  znova: poradná 
komisia CCMI je odhodlaná to zme-
niť. (ail) ●

Prečo potrebuje EÚ iný rozpočet 
a ako by mal tento rozpočet vyzerať

HJW: Pred desiatimi rokmi nikto 
nebral udržateľnosť vážne. Dnes je 
už všetkým jasné, že to tak nemôže 
ísť ďalej. V súčasnosti sa samozrejme 
všetci zaoberajú krízou, ktorá si 
vyžaduje rýchle riešenia v krátkom 
čase. Avšak udržateľnosť je v roz-
pore s krátkodobým horizontom. 
Našťastie sa koncepcia udržateľnosti 
stáva „bežnou záležitosťou“ a táto 
tendencia bude pokračovať.

EHSV info: V čom 
treba v rámci agendy 
udržateľnosti pokročiť?

HJW: Musíme mať jasno v  tom, 
ktorým smerom sa vydáme a aký 
bude náš harmonogram, a taktiež 
sa musíme dohodnúť na oblastiach 
činnosti a  monitorovaní. Podľa 
môjho názoru je však najdôležitej-
šie, aby si naši politickí lídri plnili 
svoje povinnosti, aby preukázali, že 
sú pripravení zmeniť stratégiu, a aby 
boli dohodnuté konkrétne plány 
realizácie a akčné plány. (kf) ●

konferenciu v optimistickom duchu 
a vyzval účastníkov, aby si predsta-
vili, aké ťažké by to bolo pre väčšinu 
členských štátov, keby takejto globál-
nej fi nančnej kríze museli čeliť samy.

Celkovým cieľom tejto kon-
ferencie EHSV, ktorá si získala 
značnú pozornosť médií, bolo pri-
spieť k diskusii o tom, ako by malo 
vyzerať hospodárske riadenie v EÚ. 
Hrozí, že tento druh diskusie sa bude 
zameriavať iba na dlhodobú politiku, 
avšak tentoraz si rečníci boli vedomí 
skutočnosti, že rozhodnutia, ktoré sa 
majú prijať v nasledujúcich mesia-
coch, budú mať zásadný význam pre 

budúcnosť EÚ. Tieto rozhodnutia 
budú mať priamy dosah na životy 
občanov a priamy vplyv na oblasti, 
ako je zamestnanosť, rastúce sociálne 
rozdiely a  dostupnosť úverov pre 
malé a stredné podniky. EHSV preto 
bude aj naďalej jedinečným diskus-
ným fórom, ktoré prostredníctvom 
svojich stanovísk a dialógu s ostat-
nými európskymi aktérmi predkladá 
konkrétne návrhy. Dôkazom tohto 
prístupu bola i spomínaná júnová 
konferencia, ktorej cieľom bolo uká-
zať, že EÚ má možno bližšie k jed-
note, ktorú vyžaruje navonok, než 
k tomu, aby sa jednoducho zasekla 
a viac nepohla z miesta. (asp) ●

DÁNSKE PREDSEDNÍCTVO RADY EURÓPSKEJ ÚNIE

Active citizenship
For a better European society

Aktívne občianstvo je dôležitou súčasťou 
úlohy Európskeho hospodárskeho a sociál-
neho výboru. V tejto knihe hovoria 24 členo-
via EHSV o svojom osobnom príspevku ako 
podnikatelia, odborári, agitátori a dobrovoľ-
níci, pričom odhaľujú rozsiahlu a fascinujúcu 
škálu záujmov a priorít. To, čo ich spája, je 
pocit solidarity s ostatnými členmi spoloč-
nosti a snaha o ich spokojnosť. (cl) ●

STRUČNE

Pierre Jean Coulon, člen EHSV, 
skupina „Pracovníci“

P o k r a č o v a n i e  z o  s t r a n y  4
Energetická účinnosť „made in“ Dánsko

>>> pokračovanie na strane 5

P o k r a č o v a n i e  z o  s t r a n y  1
Kríza verejného dlhu a fi škálna únia: 

Dve strany jednej mince?

Viac informácií získate na: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions
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Kríza verejného dlhu a fi škálna únia: 
Dve strany jednej mince?

Milí čitatelia,
Konferencia OSN „Rio+20“ o trvalo udržateľnom 
rozvoji, ktorá sa konala od 20. do 22. júna v Riu 
de Janeiro, nadviazala na Summit Zeme z roku 
1992 a bola dôležitou príležitosťou na diskusiu 
o tom, ako zabezpečiť skutočne udržateľnú budúc-

nosť pre všetkých. Výsledky konferencie však boli menej presvedčivé, ako by 
si delegácia EHSV bola želala.

V priebehu minulého roka EHSV pracoval na inkluzívnom a komplex-
nom programe, v ktorom by všetky tri piliere udržateľného rozvoja – soci-
álny, hospodársky a environmentálny – stáli na rovnakej úrovni. Žiadali sme 
predovšetkým o vypracovanie plánu s konkrétnymi cieľmi, krokmi, opatre-
niami a nástrojmi. Môžeme teda len ľutovať, že mnohé očakávania európskej 
a celosvetovej občianskej spoločnosti ostali nenaplnené, a musíme už iba dúfať, 
že počas realizačnej fázy budú ešte možnosti na zlepšenie a že ciele uvedené 
v záverečnom vyhlásení z Ria bude možné prekročiť.

Vedúci predstavitelia štátov a vlád, ktorí sa stretli v Riu, premárnili jedi-
nečnú šancu podniknúť rozhodujúci krok vpred smerom k väčšej sociálnej 
a environmentálnej spravodlivosti. Najviac ľutujem, že nebol navrhnutý kon-
krétny akčný plán na nadchádzajúce roky a neboli uzavreté záväzné dohody 
o postupoch v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Sociálny rozmer udržateľ-
ného rozvoja zostal bohužiaľ v úzadí a cieľom, ako je odstránenie chudoby 
a zabezpečenie prístupu k potravinám, čistej vode a udržateľnej energii, nebol 
venovaný taký priestor, ako sme dúfali. Okrem toho sme očakávali, že sa 
Program OSN pre životné prostredie stane osobitnou agentúrou, čo sa nestalo.

Posledným sklamaním bolo, že nebola vytvorená funkcia ombudsmana pre 
budúce generácie. Malo by symbolický význam, keby sa uznalo, že potrebu-
jeme medzinárodnú autoritu, ktorá dokáže presadiť práva budúcich generácií 
pred krátkodobými hospodárskymi záujmami.

Niektoré výsledky konferencie však možno považovať za úspech. Potešilo 
nás, že ťažiskom záverečného vyhlásenia sa stal pojem „zelené hospodárstvo“ 
ako hnacia sila trvalo udržateľného rozvoja. Takisto sme ocenili zavedenie 
konceptu cieľov udržateľného rozvoja, ktorý musíme teraz spresniť a čo naj-
rýchlejšie preniesť do praxe, aby sa tento summit stal odrazovým mostíkom 
celosvetovej transformácie, vďaka ktorej bude naša spoločnosť udržateľnejšia 
a inkluzívnejšia. V neposlednom rade treba konštatovať, že bola uznaná úloha 
občianskej spoločnosti v úsilí o podporu trvalo udržateľného rozvoja a jeho 
uskutočnenie v praxi.

Ako som povedal už predtým: cesta z Ria je rovnako dôležitá ako cesta do 
Ria. Ďalšie kroky v nadväznosti na konferenciu „Rio+20“ musia patriť medzi 
priority občianskej spoločnosti do budúcnosti a zostanú stredobodom môjho 
záujmu až do konca môjho funkčného obdobia v predsedníckom kresle EHSV.

Staff an Nilsson
Predseda

13. júla 2012
Reykjavík, Island: 
1. schôdza zmiešaného 
poradného výboru EÚ – Island

6. septembra 2012
Cyprus: verejná diskusia na tému 
„Sektor osobných sociálnych, 
sanitárnych a vzdelávacích 
služieb“

25. septembra 2012
EHSV, Brusel: Zintenzívniť úsilie 
o silnejšiu Európu – Občianska 
spoločnosť: plnohodnotný 
partner v rámci stratégie 
Európa 2020

28. septembra 2012
Lisabon, Portugalsko: 
konferencia na tému 
„Reformy pracovných trhov 
ako reakcia na krízu“

V TOMTO VYDANÍ

2 Prečo potrebuje EÚ iný 
rozpočet a ako by mal tento 
rozpočet vyzerať

3 Cyprus za lepšiu Európu 
– rozhovor s Andreasom 
Mavroyiannisom, štátnym 
tajomníkom pre európske 
záležitosti v kancelárii 
prezidenta

4 Budujeme mosty ponad 
rozbúrené vody – rozhovor 
s Nicolaiom Wammenom, 
dánskym ministrom pre 
európske záležitosti

5 Globalizácia a delokalizácia: 
má priemysel v EÚ budúcnosť?

6 Občianska spoločnosť: 
plnohodnotný partner v rámci 
stratégie Európa 2020

DÔLEŽITÉ DÁTUMY

STRUČNE

Európske včely!

Včely už odpradávna zohrávali 
významnú úlohu v prirodzenom kolo-
behu prírody a vďaka opeľovaniu sú 
zároveň nevyhnutnou súčasťou poľno-
hospodárskych postupov. V uplynu-
lých rokoch sa včely medonosné začali 
vytrácať v alarmujúcej miere. Príčina 
tohto javu zatiaľ nie je známa, no 
medzi možné dôvody patrí znečistenie, 
neustále siatie jedného druhu obilnín 
aj nadmerné používanie pesticídov.

Náš výbor si uvedomuje tento problém a jeho vplyv na biodiverzitu, kva-
litu a bezpečnosť potravín. Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor 
regiónov preto 7. mája 2012 umiestnili na strechu budovy Jacques Delors 
v Bruseli včelie úle. Zavŕšil sa tak projekt, ktorý naše výbory spustili asi pred 
rokom s pomocou združenia Apis Bruoc Sella, ktoré sa usiluje propagovať, aby 
sa na strechy domov v mestách viac umiestňovali úle. Zámerom projektu je 
ukázať, že aj mestá majú svoju úlohu pri zachovávaní biodiverzity a že každý 
z nás môže prispieť svojou troškou do mlyna a pomôcť chrániť naše ohrozené 
ekosystémy.

Niekoľko šťastných výhercov, ktorí sa 31. mája zúčastnili na ofi ciálnom 
uvedení projektu mestských včiel vo výboroch, malo možnosť ochutnať ich 
prvý med (výsledok približne 20 dňovej „práce“). Očakáva sa, že včely z týchto 
dvoch úľov vyprodukujú asi 40 kilogramov medu ročne. (rdr) ●

Deň otvorených dverí 2012
EHSV otvoril svoje dvere verejnosti

Viac ako 3 000 ľudí navštívilo EHSV 
počas Dňa otvorených dverí inštitú-
cií EÚ, ktorého 20. ročník sa konal 
12. mája 2012. Témou tohtoročného 
podujatia bola udržateľnosť a ekolo-
gické hospodárstvo, čo prispelo k zvý-
šeniu informovanosti o  kľúčových 
témach spojených s  konferenciou 
OSN Rio+20 o udržateľnom rozvoji. 

Tvorivým a interaktívnym spôsobom sa tu prezentovali kľúčové otázky, ako 
napr. ekologické pracovné miesta, energia z obnoviteľných zdrojov, udržateľné 
mestá a spotreba vody. Návštevníci mali príležitosť porozprávať sa s členmi 
a zamestnancami výboru, dozvedieť sa viac o činnosti EHSV a venovať sa 
zábavným aktivitám pre celú rodinu. Predseda Staff an Nilsson a podpredsed-
níčka Anna Maria Darmanin, ako aj generálny tajomník Martin Westlake, boli 
prítomní počas celého dňa, vítali návštevníkov a pomáhali zvyšovať informo-
vanosť o environmentálnych otázkach. Členovia a zamestnanci výboru, zastú-
pení vo veľkom počte, prispeli aj tohto roku svojou skvelou (a dobrovoľnou) 
prácou k úspechu tohto podujatia a poskytli verejnosti dynamický a pulzujúci 
obraz našej inštitúcie. (rdr) ●
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Ďalšie číslo vyjde v septembri 2012

Hospodárska kríza, ktorá sa začala 
v  USA, je od roku 2008  v  centre 
pozornosti médií a na prvom mieste 
politických programov svetových 
lídrov. Teraz, keď sa kríza rozšírila 
do Európy, sa čoraz populárnejším 
stáva porovnávanie systému fede-
rálnych rezerv v USA a Európskej 
centrálnej banky. Časopis Th e Eco-
nomist vo svojom vydaní zo 16. júna 
porovnáva verejné fi nancie Kalifor-
nie a Grécka. Z tohto článku, ktorého 
autorom je korešpondent časopisu 

v Los Angeles, vyplýva, že zahraničie 
považuje EÚ za integrovanejšiu, než 
ako sa vníma samotná Európa. Prečo 
inak porovnávať jeden z federálnych 
štátov USA s členským štátom EÚ? 
Európsky hospodársky a  sociálny 
výbor je presvedčený, že viac Európy 
prinesie väčší počet lepších nástro-

jov, ako prekonať svetovú krízu a ako 
jej v budúcnosti predísť.

Diskusia o tom, akú cestu by si EÚ 
mala zvoliť, pokiaľ ide o hospodársku 
integráciu, je stredobodom záujmu 
výboru, pretože v  hre je samotný 
európsky sociálny model. Preto sa 
odborná sekcia ECO zodpovedná za 
hospodárske a  finančné záležitosti 
zaoberá témami, ako je zavedenie 
európskych dlhopisov, zriadenie 
Európskej ratingovej agentúry, osveta 

o fi nanciách pre našich občanov alebo 
regulácia fi nančných trhov.

V tejto súvislosti sa 7. júna 2012 
konala v  EHSV konferencia na 
vysokej úrovni, ktorej cieľom bolo 
prediskutovať súčasnú krízu verej-
ného dlhu. Medzi jej účastníkmi 

Cyprus za lepšiu Európu*

Cyperské predsedníctvo uznáva, že 
Európa musí zo súčasnej krízy povstať 
ešte silnejšia, a preto sa chce prostred-
níctvom udržateľného rastu, sociálnej 
súdržnosti a tvorby pracovných miest 
snažiť o vytvorenie lepšej Európy. 
Súčasný sociálno-ekonomický vývoj 
nás viedol k tomu, že sme si stanovili 
za cieľ dosiahnuť, aby vďaka solida-
rite Únia nadobudla väčší význam 
pre svojich občanov a významnejšiu 
pozíciu na svetovej scéne.

Veľmi dôležitá je podpora efek-
tívnejšej a udržateľnejšej Európy. 
V tejto súvislosti sú najdôležitejším 
bodom programu rokovania o viac-
ročnom fi nančnom rámci na obdobie 
rokov 2014 – 2020. Tieto rokovania 
sú príležitosťou schváliť taký rozpo-
čet a také politické odporúčania, ktoré 
prispejú k rastu a zvýšeniu konkuren-
cieschopnosti. Cyperské predsedníc-
tvo sa bude snažiť dokončiť rokovania 
o viacročnom fi nančnom rámci a tiež 
dosiahnuť čo najväčší pokrok v roko-
vaniach o  spoločných politikách, 
vrátane spoločnej poľnohospodár-
skej a  rybárskej politiky a politiky 
súdržnosti. Vzhľadom na to, že pred-
sedníctvo zdôrazňuje význam poli-
tiky súdržnosti, požiadali sme EHSV 
o vypracovanie stanoviska o rozvoji 
makroregionálnej stratégie pre Stre-
dozemie a jej prínose pre ostrovné 
členské štáty. Ďalšími kľúčovými 
témami predsedníctva bude ekolo-
gizácia, energetická účinnosť a snaha 
zmierniť účinky klimatických zmien.

Na prekonanie súčasnej hospo-
dárskej krízy a  posilnenie konku-

rencieschopnosti EÚ je tiež potrebné 
zabezpečiť, aby Európa mala výkon-
nejšie hospodárstvo založené na 
raste. Dôraz sa bude preto klásť na 
posilnenie kontroly fi škálnych a mak-
roekonomických politík a  zabez-
pečenie fiškálnej stability. Zároveň 
musíme povzbudiť rast a  cyperské 
predsedníctvo sa zameria na posilne-
nie vnútorného trhu a podporu tvorby 
pracovných miest, výskumu a inová-
cií, pričom bude klásť dôraz na malé 
a stredné podniky s cieľom posilniť 
konkurencieschopnosť Európy.

V snahe dosiahnuť, aby mala 
Európa väčší význam pre svojich 
občanov, prostredníctvom solidarity 
a sociálnej súdržnosti, sa bude vzhľa-
dom na rastúcu nezamestnanosť v EÚ 
klásť dôraz na zamestnanosť mladých 
ľudí. Prioritou je takisto vytvoriť do 
konca roka 2012 spoločný európsky 
azylový systém. V  tejto súvislosti 
sme požiadali EHSV o vypracovanie 
prieskumného stanoviska o vytvorení 
systému Eurodac na porovnávanie 
odtlačkov prstov žiadateľov o  azyl 
a  určitých kategórií nelegálnych 
prisťahovalcov. Predsedníctvo tiež 
požiadalo EHSV, aby vypracoval sta-
novisko o posilnení participatívnych 
procesov a zapojení miestnych orgá-
nov, občianskej spoločnosti a soci-
álnych partnerov do implementácie 
stratégie Európa 2020.

Okrem toho sa cyperské pred-
sedníctvo bude snažiť priblížiť 
Európu k jej susedom tým, že bude 
pokračovať v programe rozširovania 
a vyzdvihne južnú dimenziu európ-
skej susedskej politiky, pričom sa 
bude usilovať ešte viac upevniť pozíciu 
Únie na svetovej scéne a zameria sa 
na dosiahnutie rozvojových cieľov EÚ 
a posilnenie jej vonkajšej obchodnej 
politiky.

Únia musí mať bližšie k  svojim 
občanom. Našou predstavou je pod-
pora Európy ako „filoxenos topos“, 
pohostinného prostredia pre podniky, 
nápady, služby, inováciu a kultúru. 
Iniciatíva fi loxenos topos je súčasťou 
našich snáh o  lepšiu Európu, teda 
o takú Úniu, ktorá svojim občanom, 
a najmä mladším generáciám, ponúka 
nádej. ●

*Andreas Mavroyiannis, štátny tajomník pre európske záležitosti v kancelárii prezidenta, Cyperské predsedníctvo Rady EÚ

Čo očakávajú cyperskí členovia EHSV 
od svojej krajiny počas predsedníctva 
Rady Európskej únie*

Región Stredozemného mora potrebuje novú víziu

Michalis Antoniou
Skupina „Zamestnávatelia“
Zástupca generálneho riaditeľa, Cyperská federácia zamestnávateľov a priemyselníkov (OEB) 
Cyperské predsedníctvo prichádza v najbúrlivejšom období, aké Európa od druhej svetovej vojny zažila. Obdobie 
nepokojov však so sebou prináša aj príležitosti a zmeny. EHSV by mal preto v úzkej spolupráci s ostatnými inštitúciami 
EÚ podporovať a presadzovať politické opatrenia nevyhnutné na to, aby sa nastolil rast, znížila nezamestnanosť 
a všetkým európskym občanom poskytli vyhliadky na prosperitu.

Dimitris Kittenis
Skupina „Pracovníci“
Bývalý generálny tajomník Cyperskej konfederácie pracovníkov (SEK) 
Cyprus, ktorý sa nachádza na križovatke medzi Európou, Blízkym východom a Afrikou, preberá predsedníctvo 
Rady EÚ v čase, keď sa na križovatke ocitá i samotná Únia. Cyperské predsedníctvo sa bude musieť usilovať vyriešiť 
problémy spojené s nedostatkom rovnosti a solidarity a prijať naliehavé rozhodnutia súvisiace s krízou, aby sa znížila 
nezamestnanosť, zlepšila kvalita života a prehĺbila európska integrácia.

Kostakis Konstantinidis
Skupina „Iné záujmy“
Predseda Únie cyperských poľnohospodárov (EKA) 
Prostredníctvom našich cieľov a ambícií sa budeme počas celého predsedníctva usilovať posilniť spoluprácu a solidaritu 
medzi členskými štátmi a vyvíjať intenzívnejšie úsilie na podporu mieru nielen v Stredozemí a na Blízkom východe, 
ale tiež v Európe a vo svete. Okrem toho by sme chceli, aby by sa zlepšili životné podmienky obyčajných ľudí a zvýšil 
rast nielen v Európe, ale aj v krajinách mimo EÚ.

Michalis Lytras
Skupina „Iné záujmy“
Cyperské predsedníctvo prispeje k úsiliu o dosiahnutie cieľov sociálnej a hospodárskej súdržnosti v Európskej únii 
a bude podporovať hospodársky rast a všetky snahy prekonať hospodársku krízu, bude sa usilovať dokončiť a prijať 
spoločnú poľnohospodársku politiku na obdobie rokov 2014 – 2020, odstraňovať nezamestnanosť a nastoliť mier 
v Európe a vo svete. Verím, že pôjde o úspešné a plodné predsedníctvo.

Andreas Pavlikkas
Skupina „Pracovníci“
Vedúci oddelenia pre výskum a štúdie Pancyperskej federácie práce
Verím, že predsedníctvo Cyperskej republiky bude úspešné vo všetkých aspektoch, tak z politického, ako i z organi-
začného hľadiska. Naša krajina musí čo možno najviac prispieť k prijatiu rozhodnutí týkajúcich sa solidarity medzi 
veľkými a malými krajinami, k posilneniu a rozšíreniu agendy Európskej únie a upevneniu vzťahov EÚ s krajinami 
Stredozemia a Blízkeho východu. Toto predsedníctvo navyše umožní Cypru, aby sa v Európe a vo svete prezentoval 
ako krajina, aby ukázal svoje silné stránky a prednosti a aby prilákal investície a turistov. ●

*Po odstúpení jedného z cyperských členov EHSV sa začal postup, na základe ktorého bude vymenovaný nový člen. V čase, keď sa informačný bulletin zadával do tlače, tento postup ešte nebol 
ukončený. Úplný zoznam členov EHSV je dostupný na internetovej stránke: eesc.europa.eu.

Pán Dimitris Dimitriadis, grécky 
člen EHSV a predseda monitoro-
vacieho výboru pre Euromed, bol 
vymenovaný za spravodajcu tohto 
stanoviska.

EHSV info: Prečo potrebuje 
EÚ novú makroregionálnu 
stratégiu pre región 
Stredozemia?

Dimitris Dimitriadis: Všetko 
úsilie, ktoré EÚ vyvinula s cieľom 
riešiť problémy v regióne Stredo-
zemného mora úplne zlyhalo. Bar-
celonský proces spustený v  roku 
1995  a  zameraný na vytvorenie 
rámca pre vzťahy medzi EÚ a part-
nermi z tejto oblasti zastal na mŕt-
vom bode.

Medzičasom sa geopolitické 
súvislosti v  tomto regióne úplne 

Dimitris Dimitriadis, člen EHSV

ROZHOVOR MEDZI KOLEGAMI

V novej sérii rozhovorov sa Tomasz 
Jasiński, poľský člen skupiny „Pra-
covníci“ v EHSV a zástupca členov 
v  redakcii informačného bulle-
tinu EHSV info, bude rozprávať 
so svojimi kolegami členmi EHSV 
a bude zisťovať, čo ich motivuje. 
Ako prvého vyspovedal Martina 
Sieckera, holandského člena sku-
piny „Pracovníci“, ktorý zastupuje 
Holandskú federáciu odborových 
zväzov.

Tomasz Jasiński: Aké sú Vaše 
profesionálne skúsenosti?

Martin Siecker: Povolaním som 
novinár. Svoju kariéru som začal 
v 70. rokoch 20. storočia, keď som 
pracoval ako reportér pre ľavicovo 
orientovaný denník. O desať rokov 
neskôr som prešiel do robotníckeho 
hnutia, kde som sa stal šéfredaktorom 
informačného bulletinu pre členov.

TJ: Čo spôsobilo, že ste sa 
začali usilovať o kariéru 
v odborovom hnutí?

MS: Čím dlhšie som sa venoval 
reportážam o pracovných vzťahoch, 
tým viac som sa v týchto otázkach 
angažoval. Jedného dňa som zistil, 
že mladí reportéri z  týchto novín 
nedostávajú takú mzdu, na akú majú 
nárok. Spolu s mojimi kolegami som 
vytvoril akčný výbor na ich ochranu. 
Rokovali sme s vydavateľom a nako-
niec sme vyhrali. Vtedy som sa roz-
hodol pracovať pre organizáciu, 
ktorá chráni práva pracovníkov.

TJ: Ako dlho ste členom 
odborov?

MS: K odborom som sa pridal hneď 
ako som začal pracovať, čo bolo 
v roku 1967. Než som sa stal novi-
nárom, vykonával som všetky možné 
druhy dočasnej práce. Bolo to moje 
rozhodnutie. V tom čase som nech-
cel stále pracovné miesto ani pevný 
pracovný čas. Páčila sa mi sloboda: 
keď svietilo slnko, mohol som si ísť 
namiesto práce napríklad zaplávať.

TJ: Aké sú Vaše záľuby?

MS: Hudba. Počúvam jej veľmi veľa. 
Hrám na bicie, no nie som dosť 
dobrý na to, aby som sa stal členom 
nejakej kapely. Vlastne, aj keby som 
hral lepšie, nemal by som na kapelu 
dosť času. A milujem tiež čítanie, 
neexistuje takmer nič lepšie ako 
dobrá detektívka.

TJ: Myslel som si, že každý 
človek v Holandsku je 
fanúšikom futbalu?

Som fanúšikom futbalu. Fandím 
Ajaxu Amsterdam. V čase, keď bol 
Ajax na vrchole, som býval vedľa 
Olympijského štadiónu v Amster-
dame. Videl som všetky ich európske 
zápasy na domácej pôde začiatkom 
70. rokov, keď vyhrali Pohár maj-
strov európskych krajín tri razy za 
sebou.

TJ: Kedy ste sa stali členom 
EHSV?

MS: Pred desiatimi rokmi. V roku 
2010 som bol vymenovaný za člena 
EHSV po tretí raz.

TJ: Čo je podľa Vás 
najpálčivejší problém, ktorý 
musí EÚ riešiť?

MS: Rastúci euroskepticizmus. Ten 
je skutočnou hrozbou. Je tu totiž 
nebezpečenstvo, že ak ho nedoká-
žeme potlačiť, všetko, čo zo zjedno-
tenej Európy zostane, bude kilometer 
štvorcový betónu, skla a ocele v blíz-
kosti centra Bruselu, ktorý bude 
pripomínať ideál, ktorý bol kedysi 
považovaný za úžasný a podmanivý, 
no skončil sa smutne v odpadovom 
koši dejín ako najväčšie a najdrahšie 
politické zlyhanie. ●

Už čoskoro v EHSV
Zintenzívniť úsilie o silnejšiu európu

Občianska spoločnosť: plnohodnotný 
partner v rámci stratégie Európa 2020

Toto podujatie, ktoré sa uskutoční 
25.  septembra 2012, bude venované 
nástrojom na stimulovanie rastu 
a vytvoreniu európskeho paktu rastu. 
Na štyroch paralelne prebiehajúcich 
workshopoch sa bude diskutovať 
o vytvorení koherentného rámca pre 
európsku stratégiu rastu, oživení jed-
notného trhu, obnovení a vytváraní 

pracovných miest, ako i o inováciách 
v kontexte inteligentného a udržateľ-
ného rastu.

Predsedovia skupín EHSV pred-
stavia svoje konkrétne názory na to, 
ako vrátiť Európu späť na cestu udr-
žateľného rastu. Zástupcovia na vyso-
kej úrovni budú potom za okrúhlym 
stolom diskutovať o spôsoboch, ako čo 
najlepšie využiť príležitosti rastu, ktoré 
ponúka stratégia Európa 2020.

Na konferencii sa zúčastnia zain-
teresované strany z členských štátov, 
zástupcovia EÚ, poslanci Európskeho 
parlamentu a poslanci národných par-

lamentov, predstavitelia vlád a štátnych 
správ členských štátov, zástupcovia 
občianskej spoločnosti z členských štá-
tov a na úrovni EÚ, zástupcovia miest-
nych a regionálnych orgánov, expertné 
skupiny a vplyvné osobnosti.

EHSV a národné HSR predstavia na 
konferencii svoje myšlienky a podelia sa 
o svoje skúsenosti a osvedčené postupy. 
Cieľom bude využiť uvedené nástroje 
na vytvorenie udržateľnej a konkuren-
cieschopnej Európy. (kf) ●

Chcete sa dozvedieť viac? Program 
podujatia nájdete na stránke: http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.
home

V prípade ďalších otázok kontak-
tujte: europe2020-eesc@eesc.europa.eu

CYPERSKÉ PREDSEDNÍCTVO RADY EURÓPSKEJ ÚNIE

zmenili v  dôsledku revolučných 
prevratov v severoafrických kraji-
nách.

Preto musíme začať odznova. 
Musíme navrhnúť novú víziu a úplne 
iný prístup. Čoskoro sa prvýkrát stret-
nem s cyperským ministrom, aby sme 
prediskutovali, ako môže EHSV čo 
najlepšie odpovedať na žiadosť Cypru 
o vypracovanie stanoviska.

EHSV info: Mnohé výzvy, 
ktorým čelia členské štáty 
EÚ v regióne Stredozemia 
možno riešiť v rámci politiky 
súdržnosti EÚ...

DD: Politika súdržnosti nestačí. 
Potrebujeme širšiu víziu a dlhodobú 
perspektívu na nasledujúcich 15 až 20 
rokov, ktorá zohľadní celý región 
a nielen členské štáty EÚ, ktoré sa tu 

nachádzajú. V prvom rade musíme 
pre región stanoviť jasné, dlhodobé 
strategické ciele a  potom musíme 
zabezpečiť, aby politika súdržnosti 
tieto ciele podporovala.

EHSV info: Práve ste sa vrátili 
z konferencie o stratégii 
pre región Baltského mora. 
Myslíte si, že sa môžete 
inšpirovať niektorými 
riešeniami navrhnutými 
v tomto rámci?

DD: Stratégia pre región Baltského 
mora je nepochybne vzorom pre 
podobné stratégie. Poukázala na to, 
aký úspešný môže byť integrovaný 
prístup k spoločným problémom, do 
ktorého sú zapojené viaceré krajiny 
a orgány. Je samozrejme nemožné 
prevziať všetky riešenia tejto straté-
gie pre iné regióny, ale niektoré z nich 

sú užitočnou inšpiráciou. Pokiaľ ide 
o geopolitické aspekty, stratégia pre 
región Baltského mora priniesla 
jedno užitočné ponaučenie: hoci sa 
stratégia týka len členských štátov 
EÚ, rozhodujúci význam pre jej 
úspech majú vzťahy EÚ s Ruskom.

Ak teda chceme, aby bola stratégia 
EÚ pre Stredozemie úspešná, musia 
byť do nej zapojení všetci aktéri 
z oblasti Stredozemného mora: člen-
ské štáty EÚ, ostrovy, severoafrické 
krajiny, Turecko, Izrael a palestínske 
územia. (mb) ●

Stránka cyperského predsedníctva 
Rady EÚ je už hotová a dostupná.

Aktuálne správy o  cyperskom 
predsedníctve sa dozviete kliknutím 
na tento odkaz: www.cy2012.eu

Cyperské predsedníctvo Rady EÚ 
požiadalo EHSV o  vypracovanie 
stanoviska o makroregionálnej stra-
tégii pre Stredozemie a jej prínose 
pre ostrovné členské štáty.

Andreas Mavroyiannis, štátny tajomník pre európske 
záležitosti v kancelárii prezidenta, Cyperské 
predsedníctvo Rady EÚ

NOVÉ PUBLIKÁCIE EHSV

 ■ Consumer protection

 ■ Th e European Economic and Social Committee 
during the Cyprus Presidency of the Council of 
the EU

Bližšie informácie sú dostupné na adrese:

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.publica-
tions ●

opa.eu

boli Jean-Claude Juncker, predseda 
vlády Luxemburského veľkovoj-
vodstva a  predseda Euroskupiny, 
Enzo Moavero Milanesi, taliansky 
minister pre európske záležitosti, 
a významní predstavitelia Európ-
skej komisie, Európskej centrálnej 
banky a  Európskeho parlamentu. 
Predseda EHSV Staff an Nilsson vo 
svojom otváracom prejave vyzval 
na vytvorenie únie fi škálnej stability 
a zavedenie európskych dlhopisov. 
Zdôraznil, že sú potrebné konkrétne 
iniciatívy pre členské štáty zamerané 
na to, ako spoločne niesť fiškálnu 
zodpovednosť, čo by umožnilo 
pokles úrokovej sadzby verejného 
dlhu v krajinách, ktoré sa usilujú 
o fi škálnu konsolidáciu.

Diskusiu viedol predseda odbor-
nej sekcie ECO Michael Smyth, 
ktorý sa jasne vyjadril, že podľa 
jeho názoru čelíme podobnej kríze 
dopytu ako v 30. rokoch minulého 
storočia a prísnosť úsporných opat-
rení nás iba poženie k recesii, ktorá 
je živnou pôdou pre populizmus 
a  radikálne politické strany. Car-
melo Cedrone a  Gerard Dantin, 
spravodajcovia dvoch stanovísk 
o európskych dlhopisoch a podob-
ných dlhových nástrojoch, a Pedro 
Augusto Almeida Freire, predseda 
stálej študijnej skupiny pre koor-
dináciu hospodárskej politiky, sa 
vyslovili za integráciu ako jediné 
možné riešenie v súčasnej situácii. 
V stanovisku pána Cedroneho, ktoré 
bolo nedávno prijaté, sa konkrétne 
navrhuje podporovať zavedenie 
dvoch druhov dlhopisov: stabilizač-
ných dlhopisov na rozloženie dlhu 
so spoločnými zodpovednosťami 
a  investičných dlhopisov na pri-
lákanie kapitálu od rýchlo sa roz-
víjajúcich hospodárskych veľmocí 
ako Brazília, Rusko, India a Čína. 
Pán Dantin pripravuje stanovisko, 
v ktorom sa bude zaoberať rozlože-
ním dlhu medzi členské štáty a ktoré 
bude predložené na hlasovanie na 
júlovom plenárnom zasadnutí.

Zástupca komisie vyzdvihol, že je 
dôležité vytvoriť európsky ochranný 
mechanizmus pre finančný sek-
tor a postupovať smerom k  lepšej 
fi škálnej integrácii. Členka Európ-
skeho parlamentu Sylvie Goulard 
upozornila, že Európska rada by 
nemala byť jedinou politickou aré-
nou, kde sa bojuje so súčasnou krí-
zou, a naznačila, že je potrebný širší 
prístup. Jean-Claude Juncker uzavrel 

Na prekonanie krízy chýba politická vôľa

Pán Cedrone, vo svojom nedávnom 
stanovisku ste uviedli, že terajšia európska 
kríza je skôr politická než hospodárska...

Európa si už nemôže dovoliť jednotnú menovú politiku 
a 17 hospodárskych a fi nančných politík. EÚ by mala 
pokročiť smerom k fi škálnej únii, pričom prvým krokom 
v tomto smere by bolo zavedenie dvoch komplementár-
nych, ale odlišných dlhopisov EÚ: neobchodovateľných 
dlhopisov Únie určených na stabilizáciu dlhu a európ-
skych dlhopisov pre obnovu a rast.

Dá sa to uskutočniť?

Tieto dlhopisy by pomohli obnoviť dôveru investorov a nahradili úsporné 
opatrenia tým, že by znovu nastolili sociálny štát. Okrem toho si náš plán 
nevyžaduje reformu zmluvy alebo vytvorenie nových inštitúcií. Využili by 
sa existujúce nástroje EÚ, ako je Európsky investičný fond (EIF). Jediné, čo 
chýba, je politická vôľa. (rdr) ●

Martin Siecker: milovník hudby a fanúšik detektívnych príbehov
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PLENÁRNE ZASADNUTIE V SKRATKE
Digitálny trh na podporu rastu

Na žiadosť dánskeho predsedníctva Rady EÚ vypracoval EHSV 
stanovisko o podpore rastu prostredníctvom digitálneho jednot-
ného trhu, ktoré prijal na svojom májovom plenárnom zasadnutí. 
Pre EÚ je v hre veľa, keďže podľa viacerých štúdií by jednotný 
digitálny trh do roku 2020 dokázal zvýšiť európsky HDP o 4 %.

V stanovisku sa požaduje urýchlené dobudovanie infraštruk-
túry na území celej EÚ, vrátane odľahlých oblastí, aby sa zaručil 
univerzálny prístup k internetu.

Vzhľadom na to, že do roku 
2015  sa budú v  prípade 95  % 
pracovných miest vyžadovať 
zručnosti spojené s používaním 
internetu, je podľa spravodajkyne 
stanoviska Laure Batut (Fran-
cúzsko, skupina „Pracovníci“), 

rozhodne nevyhnutná odborná príprava. Pani Batut je tiež pre-
svedčená o tom, že základným predpokladom na zvládnutie tejto 
výzvy je, aby hardvér a soft vér a odborná príprava zameraná na 
ich využívanie boli dostupné pre všetkých, vrátane starších osôb.

Na to, aby sa mohol rozprúdiť elektronický obchod, EHSV 
požaduje harmonizáciu právnych predpisov v oblasti obchodu 
a nepriameho zdanenia. Nemalo by sa to však zneužívať ako 
zámienka na zvýšenie daní. (mb) ●

Európa zaostáva v dosahovaní energetických cieľov

Pokiaľ ide o prechod na hospodárstvo s nízkymi emisiami CO
2
, 

EÚ a niektoré členské štáty výrazne zaostávajú v plnení stanove-

ných cieľov, varuje EHSV. 
Výbor vo svojom stano-
visku o  pláne postupu 
v  energetike do roku 
2050, ktoré bolo prijaté 
na májovom plenárnom 
zasadnutí.

Podľa výboru si EÚ neu-
vedomuje, do akej miery zaostáva v plnení svojich vlastných cie-
ľov. „Tým, že sa od výrobných postupov s vysokými emisiami 
upúšťa v EÚ, ale rozširujú sa v iných častiach sveta a potom 
dovážame takéto výrobky do EÚ, nevidíme dobre rozsah tohto 
defi citu,“ hovorí spravodajca tohto stanoviska Pierre-Jean Cou-
lon (skupina „Pracovníci“, Francúzsko).

Spravodajca v  stanovisku kritizuje pokrok dosiahnutý 
v oblasti energetickej účinnosti a vo využívaní obnoviteľných 
zdrojov energie. Tvrdí, že rozvoj v oblasti obnoviteľných zdro-
jov energie brzdí neistá podpora zo strany vlád a v niektorých 
prípadoch aj miestny odpor.

Výbor v stanovisku opakuje svoju požiadavku na vytvorenie 
Európskeho fóra občianskej spoločnosti, ktoré by podnietilo väč-
šiu výmenu názorov v EÚ, pretože by pravidelne združovalo 
všetky zainteresované strany, aby spoločne diskutovali o trans-
formácii energetiky do roku 2050.

„Pre európske demokracie je v súčasnosti veľkou výzvou získať 
pre rozhodnutia v oblasti energetiky podporu verejnej mienky,“ 
konštatuje pomocný spravodajca Richard Adams (skupina „Iné 
záujmy“, Spojené kráľovstvo), pričom dodáva, že „plán postupu 
do roku 2050 bude treba využiť nielen na rozprúdenie čo najšir-

šej diskusie medzi Európanmi, ale aj na podporu angažovanosti 
na všetkých úrovniach: zo strany jednotlivcov, regiónov, štátov 
a EÚ.“ (mb) ●

Európske sociálne podniky a fondy sociálneho 
podnikania

EHSV vo svojich dvoch stanoviskách – o európskych fondoch 
sociálneho podnikania (spravodajkyňa Ariane Rodert, skupina 
„Iné záujmy“) a o iniciatíve pre sociálne podnikanie (spravodajca 
Giuseppe Guerini, skupina „Iné záujmy) – nabádal Komisiu 
a členské štáty, aby verejné obstarávanie a fi nancovanie väčšmi 
sprístupnili pre sociálne podniky, rozvinuli národné rámce pre 

rast sociálnych podnikov a, pokiaľ 
je to možné, implementovali európ-
sky fond sociálneho podnikania.

Odvetvie sociálneho hospo-
dárstva zamestnáva už viac ako 
11 miliónov ľudí v EÚ, čo predsta-
vuje 6 % pracovnej sily. Približne 
každý štvrtý podnik založený 
v Európe je sociálnym podnikom. 

V období terajšej krízy, keď neustále rastie počet ľudí bez práce 
alebo bez prístupu k ekonomickým zdrojom, chce EHSV posilniť 
rast, zamestnanosť a hospodársku súťaž a vytvoriť inkluzívnejšiu 
spoločnosť v súlade so stratégiou Európa 2020.

Podľa EHSV by budúci európsky fond sociálneho podnikania 
mali dopĺňať aj iné fi nančné nástroje určené na rozvoj sociálnych 
podnikov. Európsky fond sociálneho podnikania sám osebe prí-
stup k primeranému kapitálu nezlepší. (ail) ●

Pred piatimi rokmi poverila Európ-
ska rada dvanásť popredných európ-
skych osobností úlohou vypracovať 
správu o  výzvach, ktorým by EÚ 
mala čeliť v  nasledujúcich dvoch 
desaťročiach. Skupina „erudo-
vaných“, ktorej predsedal Felipe 
González a ktorej členmi boli okrem 
iného Mario Monti a Lech Wałęsa, 
dospela v  máji 2010  k  záveru, že 
je nevyhnutné postaviť Európu 
na nové základy. Medzi priority 
vymenované v správe patrí hospo-
dársky rast, konkurencieschopnosť, 
demokratická legitímnosť a vedúce 
postavenie v boji proti klimatickým 
zmenám. Práve tieto témy tvoria 
hlavnú náplň každodennej práce 
európskej organizovanej občian-
skej spoločnosti v EHSV, na jeho 
verejných diskusiách, konferenci-
ách, v rámci študijných skupín i pri 
príprave stanovísk. Nie je náhoda, 
že odpovede tejto skupiny sa zho-
dujú s väčšinou politických posto-
jov EHSV v jednom hlavnom bode: 
„Potrebujeme viac, a  nie menej 
Európy“.

„Viac Európy“ musí byť pre nás 
v EHSV hlavnou zásadou viacroč-
ného finančného rámca na roky 
2014 – 2020, ktorým sa bude riadiť 
rozpočet EÚ na nasledujúcich šesť 
rokov. V  čase, keď bol schválený 
predchádzajúci rámec, väčšina 
európskych hospodárstiev zazna-
menávala rast a nikto nepochybo-
val o fi nančnej stabilite. Vzhľadom 
na súčasnú neistú situáciu a vlnu 
úsporných opatrení, ktorá sa pre-
hnala Európou, hrozí, že bude 
prijatý minimalistický rozpočet. 
Európska komisia preto navrhuje, 
aby sa objem celkového rozpočtu 
EÚ zachoval na súčasnom 1  % 
HDP EÚ, zatiaľ čo niektoré člen-
ské štáty požadujú jeho krátenie. 
EHSV na svojom májovom plenár-
nom zasadnutí prijal stanovisko, 

v ktorom žiada zvýšenie rozpočtu 
na 1,11  % HDP EÚ. Rozpočet je 
podľa definície „odhad výdav-
kov, príjmov a zdrojov v určitom 
období, zohľadňujúci budúci vývoj 
finančných podmienok a  pláno-
vané ciele“. V súčasnej situácii EÚ 
to znamená, že treba prehodnotiť 
výdavky i príjmy, keďže aktuálne 
ciele sú náročnejšie. Ak chce EÚ 
dosiahnuť naozaj výrazný pokrok 
v integrácii a prevziať väčšiu zod-
povednosť, musí rozprúdiť rast, 
aby dokázala zabezpečiť prežitie 
európskeho sociálneho modelu. 
A to bude možné jedine vtedy, ak 
rozpočet – teda nástroj, ktorý EÚ 
pomáha dosahovať jej ciele – bude 
dostatočne ambiciózny.

Odhliadnuc od toho Komi-
sia v  navrhovanom viacročnom 
fi nančnom rámci naozaj vylepšuje 
a zjednodušuje štruktúru rozpočtu. 
Ďalším pozitívnym aspektom je 
skutočnosť, že EK kritizuje postoj 
niektorých členských štátov k roko-
vaniam, v ktorých prevažuje zásada 
primeranej návratnosti a horizon-
tálnej spravodlivosti. Pokiaľ ide 
o príjmy, EHSV podporuje zavede-
nie nového systému vlastných zdro-
jov, ktorý zahŕňa upravený systém 
DPH a daň z fi nančných transak-
cií. Pokiaľ ide o výdavky, inštitúcie 
a členské štáty by mali mať na zreteli 
zásadu európskej pridanej hodnoty 
spočívajúcu na presvedčení, že 
jedno euro vynaložené na úrovni EÚ 
prinesie vyšší zisk než jedno euro 
vynaložené na národnej úrovni. Dve 
hlavné položky výdavkov v rozpočte 
– SPP a politika súdržnosti – majú 
v návrhu EK tiež vylepšenú štruk-
túru, ktorá podporuje účinné a efek-
tívne poľnohospodárstvo a mala by 
zabrániť rozptyľovaniu fi nančných 
prostriedkov tým, že podnecuje rea-
lizáciu veľkých projektov. Napriek 
tomu EHSV varuje, že súčasná poli-

tika súdržnosti by mohla poškodiť 
najzaostalejšie regióny EÚ, ak sa na 
prideľovanie zdrojov uplatní zásada 
makroekonomickej podmienenosti.

Popri presvedčení, že potrebu-
jeme „viac Európy, a nie menej“, 
sa v EHSV čoraz častejšie a neod-
bytnejšie poukazuje na náklady 
v  prípade, že sa nezasiahne na 
úrovni EÚ. Ak objem, efektívnosť 
a  transparentnosť rozpočtu EÚ 
nebudú zodpovedať závažnosti 
problémov, ktoré treba riešiť, môže 
sa stať, že výzvam 21. storočia bude 
čeliť oslabená EÚ, a  to by viedlo 
úplne opačným smerom než je ten, 
ktorý vytýčila skupina erudova-
ných. (asp) ●

Jedenásteho júla si každoročne pri-
pomíname Svetový deň populácie, 
ktorý v roku 1989 vyhlásila Výkonná 
rada Rozvojového programu OSN. 
Jeho cieľom je zlepšiť informovanosť 
o  problémoch svetovej populácie 
a otázkach udržateľnosti. Keďže tieto 
dve problematiky sú úzko späté, 
časopis EHSV info položil niekoľko 
otázok na túto tému predsedovi 
Strediska EHSV pre monitorovanie 

11. júl – Svetový deň populácie

trvalo udržateľného rozvoja Han-
sovi-Joachimovi Wilmsovi.

EHSV info: Má ešte význam 
pripomínať si v súčasnosti 
Svetový deň populácie?

Hans-Joachim Wilms: Áno, má, pre-
tože musíme premýšľať o tom, ako by 
sme mali riešiť problémy súvisiace 
s populáciou, a najmä potravinovou 

bezpečnosťou. Je zrejmé, a vidíme to 
aj tu v EHSV, že poľnohospodári sú 
v tejto otázke rozdelení na dva tábory. 
Zástancovia tradičného poľnohospo-
dárstva tvrdia, že môžeme vyrábať 
viac, ak zväčšíme plochu poľnohos-
podárskej pôdy. Ja patrím do druhej 
skupiny, ktorá je presvedčená o tom, 
že ak bude prerozdeľovanie spravod-
livé, naša planéta môže uživiť všet-
kých ľudí.

EHSV info: Čo to znamená?

HJW: Zo štatistík Organizácie OSN 
pre výživu a  poľnohospodárstvo 
(FAO) vyplýva, že na svete je možné 
vyprodukovať dostatok potravín pre 
všetkých, avšak potraviny sa nevy-
rábajú tam, kde je to potrebné, ani 
v požadovanej kvalite a množstve. 
Otázkou je, ako to zmeniť. Dôsledky 
sú hrozné, stačí sa pozrieť na odles-
ňovanie v Brazílii a Argentíne. Sku-
točnosť, že Európania nedokážu 
vyrobiť dostatok potravín, svedčí 
o tom, že je potrebná zmena sprá-
vania, a to tak z našej strany, ako aj 
zo strany výrobcov v rozvojových 
krajinách. Takisto treba poukázať 

na to, ako výrazne sa v priebehu 
minulého storočia zmenili stravo-
vacie návyky, napríklad sa zvýšila 
konzumácia mäsa.

EHSV info: Čo by sa malo 
zmeniť?

HJW: Na to, aby sme si vytvorili 
ucelený obraz, musí dôjsť k mno-
hým zmenám. Presadzovať rozší-
renie plochy poľnohospodárskej 
pôdy je príliš jednoduché. Musíme 
dosiahnuť, aby jednotlivé kra-
jiny boli čo najviac nezávislé. Je 
napríklad nezmyselné prepravovať 
krmivá pre zvieratá po celom svete. 
Takisto nie je správne, že niekdajšie 
prírodné rezervácie v Nemecku sa 
teraz využívajú na pestovanie bio-
masy. A to sú len dva príklady.

EHSV info: EHSV už 
niekoľkokrát jasne 
upozornil, že musíme 
prehodnotiť naše výrobné 
postupy a spotrebiteľské 
návyky. Myslíte si, že 
to do budúcna stačí na 
dosiahnutie udržateľnosti?

Budujeme mosty ponad rozbúrené vody
Rozhovor s Nicolaiom Wammenom, dánskym ministrom pre európske záležitosti

EHSV info: Aké ciele 
si stanovilo dánske 
predsedníctvo?

Nicolai Wammen: Od začiatku 
bolo jasné, že Dánsko preberá 
predsedníctvo Rady v čase vážnej 
hospodárskej krízy. Jasným cie-
ľom dánskeho predsedníctva bolo 

pomôcť Európe dostať sa späť na 
správnu cestu a prekonať krízu – nie 
prostredníctvom veľkých titulkov 
v európskych médiách, ale tvrdou 
prácou a  dosiahnutím výsledkov, 
ktoré Európa potrebuje. Aby sme 
tento cieľ dosiahli, v uplynulých šies-
tich mesiacoch sme sa vytrvalo sna-
žili „budovať mosty ponad rozbúrené 
vody“ a napredovať v rokovaniach.

Dánske predsedníctvo pomohlo 
sformovať hospodársku politiku, 
ktorá umožňuje pristupovať ku 
kríze z dvoch uhlov: na zabezpeče-
nie obnovy bolo potrebné opätovne 
nastoliť dôveru konsolidáciou verej-
ných financií a  na podporu rastu 
a  nových pracovných miest sme 
potrebovali reformy a nové iniciatívy.

Keď sa teraz spätne pozerám na 
obdobie predsedníctva, podľa môjho 
názoru treba uznať, že sa nám určite 
podarilo výrazne posunúť Európu 
správnym smerom.

EHSV info: Čo považujete za 
svoj najväčší úspech?

NW: Dánske predsedníctvo sa od 
začiatku zameriavalo na dôslednú 
a  tvrdú prácu, ktorá by Európe 
pomohla napredovať. Počas uply-
nulých šiestich mesiacov sme sa 
snažili dosiahnuť reálne výsledky vo 
všetkých oblastiach. Najväčší úspech 
sa nedá zhrnúť do jednej vety, ide 
skôr o to, že sme preukázali, že EÚ 
i napriek kríze funguje a dosahuje 
výsledky. Som hrdý na to, že dán-
ske predsedníctvo v  spolupráci 
s ostatnými inštitúciami EÚ výrazne 
prispelo k prekonaniu krízy v Európe.

Ďalej by som rád poukázal na 
tri úspechy. Okrem hospodárskej 
agendy je to určite dohoda o smer-
nici o energetickej účinnosti, ktorá 
je prínosom nielen z hľadiska prob-
lematiky klímy a našej energetic-
kej závislosti, ale pomôže vytvoriť 
v  Európe 400  000 pracovných 

miest. Vyzdvihnúť treba aj nariade-
nie o roamingu, ktoré zaručí nižšie 
ceny za využívanie mobilného tele-
fónu v zahraničí. Tretím úspechom 
je udelenie štatútu kandidátskej 
krajiny Srbsku, čím sme urobili 
dôležitý krok k zaisteniu demokra-
cie v Európe.

EHSV info: Efektívnosť 
nákladov bola 
charakteristickou črtou 
dánskeho predsedníctva. 
Tým, že ste na schôdzach 
podávali len vodu 
z vodovodu ste v angličtine 
získali prezývku „Tap Water 
Presidency“ ...

NW: Ak mám byť úprimný, som hrdý 
na túto prezývku. Prečo? Pretože sa 
zakladá na pravde: nielenže má Dán-
sko úžasnú vodu z  vodovodu, ale 
veľmi si ceníme ekologickú efektív-
nosť nákladov. Záleží nám na našich 
zdrojoch a emisiách CO

2
. A presne 

táto zásada bola základom pri cel-
kovej príprave nášho predsedníctva.

Všetky miesta konania schôdzí 
a hotelové izby mali preto environ-
mentálnu značku. Ponúkané jedlá 
boli pripravené zo sezónnych potra-
vín, z ktorých 50 % pochádzalo od 
miestnych dodávateľov. Okrem toho 
sme zaviedli programy, ako obme-
dziť plytvanie potravinami, a všetok 
potravinový odpad sa odvážal priamo 
do miestnej továrne na bioplyn a pre-
mieňal na energiu pre dánske domác-
nosti.

Viem, že niektorí moji kolegovia 
sa inšpirovali dánskym ekologickým 
prístupom, a preto dúfam, že ďalšie 
predsedníctva budú tento príklad 
nasledovať. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, dánsky minister 
pre európske záležitosti

Benedicte Federspiel, členka EHSV, 
skupina „Iné záujmy“

Marie-Louise Knuppert, členka EHSV, 
skupina „Pracovníci“

Nils Juhl Andreasen, člen EHSV, 
skupina „Zamestnávatelia“

©
Andreas Bergm

ann Steen/Europabevæ
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Dánske predsedníctvo Rady EÚ 
očami dánskych členov EHSV
Niet inej možnosti než zmeniť naše spotrebiteľské návyky
Rozhovor s pani Benedicte FEDERSPIEL, členkou EHSV a hlavnou poradkyňou 

Dánskej rady spotrebiteľov

Predsedníctvo v epicentre krízy
Rozhovor s pánom Nilsom Juhlom Andreasenom, 

členom skupiny „Zamestnávatelia“ v EHSV a riaditeľom 

Dánskej rady pre poľnohospodárstvo a potraviny

EESC info: Pri príležitosti 
Európskeho dňa 
spotrebiteľov, ktorý sme 
si pripomenuli 15. marca 
2012, zorganizoval 
Európsky hospodársky 
a sociálny výbor v spolupráci 
s Dánskou radou 
spotrebiteľov konferenciu 

EHSV info: V predvečer 
dánskeho predsedníctva 
ste požadovali, aby 
svoju pozornosť 
zameralo na zvýšenie 
konkurencieschopnosti 
európskych podnikov, a to 
najmä v potravinárskom 
sektore. Ako hodnotíte 
výsledky, ktoré 
predsedníctvo v tejto oblasti 
dosiahlo?

Nils Juhl Andreasen: Ťažko posú-
diť, keďže sa veľmi veľa úsilia vyna-
ložilo na riešenie finančnej krízy 
v EÚ a napokon aj na záchranu eura. 
Išlo skôr o to, ako obmedziť škody, 
než o pozitívny stimul na zlepšenie 
konkurencieschopnosti európskych 
podnikov. Napriek tomu verím, 
že z dlhodobého hľadiska to bude 
pre európsky podnikateľský sektor 
konkurenčnou výhodou, vrátane 
poľnohospodárskeho a potravinár-
skeho sektora.

EHSV info: Dánske 
predsedníctvo 
viedlo rozhovory 
o reforme spoločnej 
poľnohospodárskej 
politiky, v ktorých bude 

o udržateľnej spotrebe v čase 
krízy. Myslíte si, že dánske 
predsedníctvo Rady EÚ 
vypočulo našu výzvu, že je 
nevyhnutné prehodnotiť naše 
spotrebiteľské návyky?

Benedicte Federspiel: Tieto dvere už 
boli otvorené, pretože slová „ekolo-
gický“ a „udržateľný“ boli kľúčovými 
pojmami a cieľmi dánskej vlády vo 
všeobecnosti a tiež dánskeho predsed-
níctva. Ministri a ďalší poprední reč-
níci dali na konferencii jasne najavo, 
že naše terajšie spotrebiteľské návyky 
je možné zmeniť.

EESC info: Neoslabila kríza 
úsilie o udržateľnú spotrebu?

BF: Nemôžeme si dovoliť vynechať 
udržateľnosť z našich politík. Hľa-
danie východiska z krízy je tiež prí-
ležitosťou, ako nájsť nové, dostupné 
a udržateľné riešenia. Jedným z prí-

teraz pokračovať cyperské 
predsedníctvo. Myslíte si, že 
sa rokovania hýbu správnym 
smerom?

NJA:  Pokiaľ viem, rokovania 
nevedú nikam, takže ťažko pove-
dať, či idú správnym smerom. Veľa 
času sa venovalo snahe vyjasniť 
návrh, ktorý predložila Európska 
komisia a  jeho dôsledky. Členské 
štáty a mimovládne organizácie len 
nedávno prezentovali jasné názory 
a postoje.

Situácia sa však neustále rýchlo 
mení vzhľadom na prehlbujúcu 
sa finančnú krízu v  Európskej 
únii, meniace sa modely ponuky 
a dopytu po potravinách na sveto-
vom trhu a skutočnosť, že sa kladie 
väčší dôraz na udržateľnú výrobu 
a spotrebu. Celkovo by to mohlo 
silne ovplyvniť postoj politikov 
k  významu poľnohospodárstva 
a potravinárstva v Európskej únii 
a európskeho modelu poľnohospo-
dárskej výroby.

EHSV info: Bolo dánske 
predsedníctvo témou 
rozhovorov medzi 
obyvateľmi Dánska 
alebo zostalo viac-menej 
nepovšimnuté?

NJA: V Dánsku i v Bruseli sa usku-
točnilo mnoho podujatí rôzneho 
typu a  dánska vláda vykonala 
v tomto smere dobrú prácu. V novi-
nových titulkoch však nanešťastie 
prevažovali niektoré domáce zále-
žitosti a fi nančná kríza v Európe, čo 
odviedlo pozornosť od záležitostí 
EÚ a snáh dánskeho predsedníc-
tva. (pln/mb) ●

kladov je smernica o  energetickej 
účinnosti, na ktorej sa práve dosiahla 
dohoda. Dánsky priemysel nedávno 
potvrdil, že hospodárske aj environ-
mentálne ciele stanovené do roku 
2020 bude možné splniť.

EESC info: Čo by sme mali 
robiť, aby sa spotrebitelia 
ľahko rozhodovali pre 
udržateľnú spotrebu?

BF: Všetci musíme prevziať zodpo-
vednosť a podpora udržateľnej spot-
reby by sa mala stať novým módnym 
trendom. Predsedníctvo požiadalo 
v tejto súvislosti EHSV o vypracova-
nie stanoviska o tom, ako zintenzívniť 
udržateľnú výrobu a spotrebu. Nájsť 
riešenie však nie je jednoduché a úlo-
hou do budúcich rokov bude aj naďa-
lej výroba udržateľných produktov 
a poskytovanie udržateľných služieb, 
ktoré si môžeme dovoliť. (pln/mb)
 ●

Energetická účinnosť „made in“ Dánsko
Rozhovor s Marie-Louise Knuppert, členkou skupiny „Pracovníci“ v EHSV 

a tajomníčkou Dánskej konfederácie odborových zväzov

EHSV info: V decembri 
minulého roka ste povedali, 
že predsedníctvo by malo 
klásť dôraz na vytváranie 
ekologických pracovných miest 
a začleňovanie mladých ľudí 
do trhu práce. Vykonalo toho 
predsedníctvo v tomto smere 
dosť?

Marie-Louise Knuppert: Predsedníc-
tvo urobilo všetko, čo mohlo, aby sa rast 
a pracovné miesta dostali medzi priority 

politickej agendy. Na pozadí hospodár-
skej krízy to určite nebola jednoduchá 
úloha. Som rada, že sa predsedníctvu 
podarilo zaistiť dohodu v súvislosti so 
smernicou o energetickej účinnosti.

Keby sme boli zlyhali, premeškali 
by sme výnimočnú príležitosť pomôcť 
krajinám EÚ zaviesť účinné opatrenia 
v oblasti spotreby energie a podporiť 

vytváranie tisícok pracovných miest 
v čase, keď sú tak veľmi potrebné.

Dánske predsedníctvo sústredilo 
svoju pozornosť na nezamestnanosť 
mladých. Práve teraz je čas konať. Zna-
mená to, že EÚ musí zamerať svoju 
politiku tak, aby ňou pomohla vytvo-
riť priestor pre mladých ľudí. Dá sa to 
dosiahnuť prostredníctvom proaktív-
nejšieho využívania Európskeho soci-
álneho fondu. Dánska konfederácia 
odborových zväzov a dánski zamestná-
vatelia navrhli, aby sa jeho zdroje využí-
vali na podporu zavádzania programov 
zameraných na získavanie pracovných 
skúseností.

Mohlo by sa to odraziť aj v rámci 
rokovaní o  smerniciach o  verejnom 
obstarávaní, ktoré by mohli celkom 
oprávnene zahŕňať požiadavku, aby 
uchádzači o verejné zákazky poskytli 
určitý počet stáží. A to sú len dva prak-
tické príklady.

EHSV info: Nedávno ste sa 
zúčastnili na schôdzi v Kodani, 
na ktorej sa hľadali spôsoby, 
ako zaangažovať občanov do 
budovania spoločnej Európy. Je 
ťažké zapojiť Dánov do diskusie 
o Európe?

MLK: Dôvera v členstvo v EÚ a jeho 
podpora zo strany verejnosti sa dajú 
dosiahnuť len vtedy, keď bude očividné, 
že politici EÚ riešia problémy bežných 
občanov. Ľudia musia vedieť rozpoznať 
prínos EÚ pre ich každodenný život. 
Existujú konkrétne návrhy, ako sa to dá 
dosiahnuť, v neposlednom rade vďaka 
už uvedeným príkladom.

EHSV info: Viete o nejakých 
komunikačných aktivitách 
podniknutých v Dánsku, 
z ktorých by si EÚ mohla vziať 
ponaučenie?

MLK: EÚ musí byť vo svojej komu-
nikačnej činnosti čo najkonkrétnejšia, 
hoci toto je v prvom rade a predovšet-
kým úloha rozhodujúcich činiteľov 
v členských štátoch. „Platforma obča-
nov“ (Folkemødet), ktorá vznikla 
na ostrove Bornholm na základe 
myšlienky, ktorá prišla zo Švédska, 
je len jednou ukážkou priameho dia-
lógu medzi politikmi a verejnosťou. 
Komunikačná politika EÚ by mala byť 
založená na mechanizmoch otvorenej 
koordinácie a výmene skúseností, ktoré 
sa teraz používajú v mnohých iných 
oblastiach. (pln/mb) ●

Globalizácia a delokalizácia: 
má priemysel v EÚ budúcnosť?
Pepe roky pracoval v továrni na 
výrobu solárnych panelov v jed-
nom členskom štáte EÚ. Mal 
skvelú prácu so zmluvou na dobu 
neurčitú a dobré pracovné pod-
mienky. Spoločnosť bola zisková 
a neustále rástla. Využívala tiež 
zvýhodnené podmienky poskyto-
vané miestnymi orgánmi a štátne 
dotácie pre odvetvie energie 
z obnoviteľných zdrojov. Bolo to 
ako sen ... až kým neprišla kríza. 
A sen sa rozplynul.

Vzhľadom na rozpočtové škrty 
bola vláda členského štátu nútená 
znížiť dotácie, čím sa dramatický 
znížil dopyt po solárnych pane-
loch. Spoločnosť sa preto roz-
hodla zavrieť továreň a presunúť 
výrobu do Mexika. Všetci zamest-
nanci napokon prišli o  prácu 
a rozšírili rady nezamestnaných, 
ktorí už aj tak predstavovali 40 % 
pracovnej sily v krajine.

Pepeho život sa zrazu zosypal 
ako domček z  karát. Napokon 
prijal ponúknutú krátkodobú 
zmluvu ako školiteľ miestnych 
pracovníkov v novej továrni na 
solárne panely v  Mexiku, čiže 
pracovníkov, ktorí ho mali nahra-
diť. Všeličo sa mu sľubovalo, no 
napriek tomu sa Pepe ocitol bez 
práce.

Rovnako ako on, tisícky pra-
covníkov v Európe pocítili dosah 
priemyselných zmien a globalizá-
cie, s ktorými sa čoraz integrova-
nejší vnútorný trh musí vyrovnať. 
V snahe riešiť túto situáciu zriadili 
EÚ a EHSV v roku 2002 poradnú 
komisiu pre priemyselné zmeny 
(CCMI). Medzi úlohy poradnej 
komisie CCMI patrí anticipácia, 
prevencia a analýza vývoja s cie-
ľom zaistiť spoločný pozitívny 

prístup k  riadeniu priemyselných 
zmien z  hospodárskeho, sociál-
neho, územného a environmentál-
neho hľadiska. Poradná komisia má 
vďaka svojim členom, ktorí pochá-
dzajú z rôznych odvetví ovplyvne-
ných modernizáciou hospodárstva, 
morálnu autoritu priamo osloviť 
ostatných politických činiteľov EÚ. 

Ich cieľ je jednoznačný: zachovať 
konkurencieschopnosť priemyslu 
EÚ a  zároveň zaistiť, aby zmeny 
boli zo sociálneho hľadiska pro-
spešné. Predseda poradnej komisie 
CCMI Jorge Pegado Liz defi nuje jej 
tri hlavné funkcie ako „propagácia 
zásad zakladateľov EÚ prostred-
níctvom jej stanovísk, reakcia na 
výzvy, ktoré prináša vývoj, ako je 
globalizácia, sociálne siete a nové 
pracovné postupy, a  predvídanie 
priemyselnej zmeny a reštruktura-
lizácie a príprava na ne […] Čiže 
poučenie sa z minulosti, proaktívne 
pozorovanie súčasnosti a predvída-
nie budúcnosti“.

Od počiatku hospodárskej, 
finančnej a kto vie ešte akej krízy 
sprostredkováva poradná komisia 
CCMI názor všetkých relevant-
ných priemyselných subjektov, tak 
pracovníkov, ako aj zamestnávate-
ľov. Poradná komisia prijala v máji 
2011 tri stanoviská, ktoré sa zaobe-

rajú vplyvom globalizácie na prie-
myselnú politiku EÚ. Postoj CCMI 
je jednoznačný a  priamy. Globa-
lizácia dala podnikom príležitosť 
presťahovať sa do zahraničia a/alebo 
reštrukturalizovať. Avšak zoči-voči 
hrozbe, že lacná pracovná sila a zlé 
pracovné podmienky mimo Európy 
by mohli podkopať alebo zničiť pra-
covné príležitosti vo výrobe doma, 
si manažment i pracovníci musia 
uvedomiť, že s problémom deloka-
lizácie sa musia vyrovnať spoločne. 
Existuje iba jeden spôsob, ako si 
Európa môže udržať svoje posta-
venie ako špičková hospodárska 
veľmoc, a to prostredníctvom vzde-
lávania a odbornej prípravy, inovácie 
a udržateľného rozvoja.

Poradná komisia CCMI sa vzhľa-
dom na narastajúci význam techno-
lógie a výskumu zameriava na IKT 
a  služby, čiže odvetvia, v ktorých 
Európa zaostávala. „Toto je nové 
bojisko, na ktorom si musíme udr-
žať prevahu nad Čínou a Indiou“, 
dodáva Joost P.  van Iersel, člen 
EHSV a spravodajca stanoviska na 
tému „Priemyselná politika vo veku 
globalizácie“.

Poradná komisia CCMI oslávila 
12. júna svoje 10. výročie konferen-
ciou s  názvom „Za neustálu udr-
žateľnú priemyselnú zmenu“. Na 
konferencii sa zišli zástupcovia zdru-
žení európskeho priemyslu, odboro-
vých zväzov a politickí činitelia, aby 
zanalyzovali stav európskeho prie-
myslu, jeho problémy v minulosti 
a budúce smerovanie.

Pepeho príbeh sa odohráva v celej 
Európe znova a  znova: poradná 
komisia CCMI je odhodlaná to zme-
niť. (ail) ●

Prečo potrebuje EÚ iný rozpočet 
a ako by mal tento rozpočet vyzerať

HJW: Pred desiatimi rokmi nikto 
nebral udržateľnosť vážne. Dnes je 
už všetkým jasné, že to tak nemôže 
ísť ďalej. V súčasnosti sa samozrejme 
všetci zaoberajú krízou, ktorá si 
vyžaduje rýchle riešenia v krátkom 
čase. Avšak udržateľnosť je v roz-
pore s krátkodobým horizontom. 
Našťastie sa koncepcia udržateľnosti 
stáva „bežnou záležitosťou“ a táto 
tendencia bude pokračovať.

EHSV info: V čom 
treba v rámci agendy 
udržateľnosti pokročiť?

HJW: Musíme mať jasno v  tom, 
ktorým smerom sa vydáme a aký 
bude náš harmonogram, a taktiež 
sa musíme dohodnúť na oblastiach 
činnosti a  monitorovaní. Podľa 
môjho názoru je však najdôležitej-
šie, aby si naši politickí lídri plnili 
svoje povinnosti, aby preukázali, že 
sú pripravení zmeniť stratégiu, a aby 
boli dohodnuté konkrétne plány 
realizácie a akčné plány. (kf) ●

konferenciu v optimistickom duchu 
a vyzval účastníkov, aby si predsta-
vili, aké ťažké by to bolo pre väčšinu 
členských štátov, keby takejto globál-
nej fi nančnej kríze museli čeliť samy.

Celkovým cieľom tejto kon-
ferencie EHSV, ktorá si získala 
značnú pozornosť médií, bolo pri-
spieť k diskusii o tom, ako by malo 
vyzerať hospodárske riadenie v EÚ. 
Hrozí, že tento druh diskusie sa bude 
zameriavať iba na dlhodobú politiku, 
avšak tentoraz si rečníci boli vedomí 
skutočnosti, že rozhodnutia, ktoré sa 
majú prijať v nasledujúcich mesia-
coch, budú mať zásadný význam pre 

budúcnosť EÚ. Tieto rozhodnutia 
budú mať priamy dosah na životy 
občanov a priamy vplyv na oblasti, 
ako je zamestnanosť, rastúce sociálne 
rozdiely a  dostupnosť úverov pre 
malé a stredné podniky. EHSV preto 
bude aj naďalej jedinečným diskus-
ným fórom, ktoré prostredníctvom 
svojich stanovísk a dialógu s ostat-
nými európskymi aktérmi predkladá 
konkrétne návrhy. Dôkazom tohto 
prístupu bola i spomínaná júnová 
konferencia, ktorej cieľom bolo uká-
zať, že EÚ má možno bližšie k jed-
note, ktorú vyžaruje navonok, než 
k tomu, aby sa jednoducho zasekla 
a viac nepohla z miesta. (asp) ●

DÁNSKE PREDSEDNÍCTVO RADY EURÓPSKEJ ÚNIE

Active citizenship
For a better European society

Aktívne občianstvo je dôležitou súčasťou 
úlohy Európskeho hospodárskeho a sociál-
neho výboru. V tejto knihe hovoria 24 členo-
via EHSV o svojom osobnom príspevku ako 
podnikatelia, odborári, agitátori a dobrovoľ-
níci, pričom odhaľujú rozsiahlu a fascinujúcu 
škálu záujmov a priorít. To, čo ich spája, je 
pocit solidarity s ostatnými členmi spoloč-
nosti a snaha o ich spokojnosť. (cl) ●

STRUČNE

Pierre Jean Coulon, člen EHSV, 
skupina „Pracovníci“

P o k r a č o v a n i e  z o  s t r a n y  4
Energetická účinnosť „made in“ Dánsko

>>> pokračovanie na strane 5

P o k r a č o v a n i e  z o  s t r a n y  1
Kríza verejného dlhu a fi škálna únia: 

Dve strany jednej mince?

Viac informácií získate na: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions
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PLENÁRNE ZASADNUTIE V SKRATKE
Digitálny trh na podporu rastu

Na žiadosť dánskeho predsedníctva Rady EÚ vypracoval EHSV 
stanovisko o podpore rastu prostredníctvom digitálneho jednot-
ného trhu, ktoré prijal na svojom májovom plenárnom zasadnutí. 
Pre EÚ je v hre veľa, keďže podľa viacerých štúdií by jednotný 
digitálny trh do roku 2020 dokázal zvýšiť európsky HDP o 4 %.

V stanovisku sa požaduje urýchlené dobudovanie infraštruk-
túry na území celej EÚ, vrátane odľahlých oblastí, aby sa zaručil 
univerzálny prístup k internetu.

Vzhľadom na to, že do roku 
2015  sa budú v  prípade 95  % 
pracovných miest vyžadovať 
zručnosti spojené s používaním 
internetu, je podľa spravodajkyne 
stanoviska Laure Batut (Fran-
cúzsko, skupina „Pracovníci“), 

rozhodne nevyhnutná odborná príprava. Pani Batut je tiež pre-
svedčená o tom, že základným predpokladom na zvládnutie tejto 
výzvy je, aby hardvér a soft vér a odborná príprava zameraná na 
ich využívanie boli dostupné pre všetkých, vrátane starších osôb.

Na to, aby sa mohol rozprúdiť elektronický obchod, EHSV 
požaduje harmonizáciu právnych predpisov v oblasti obchodu 
a nepriameho zdanenia. Nemalo by sa to však zneužívať ako 
zámienka na zvýšenie daní. (mb) ●

Európa zaostáva v dosahovaní energetických cieľov

Pokiaľ ide o prechod na hospodárstvo s nízkymi emisiami CO
2
, 

EÚ a niektoré členské štáty výrazne zaostávajú v plnení stanove-

ných cieľov, varuje EHSV. 
Výbor vo svojom stano-
visku o  pláne postupu 
v  energetike do roku 
2050, ktoré bolo prijaté 
na májovom plenárnom 
zasadnutí.

Podľa výboru si EÚ neu-
vedomuje, do akej miery zaostáva v plnení svojich vlastných cie-
ľov. „Tým, že sa od výrobných postupov s vysokými emisiami 
upúšťa v EÚ, ale rozširujú sa v iných častiach sveta a potom 
dovážame takéto výrobky do EÚ, nevidíme dobre rozsah tohto 
defi citu,“ hovorí spravodajca tohto stanoviska Pierre-Jean Cou-
lon (skupina „Pracovníci“, Francúzsko).

Spravodajca v  stanovisku kritizuje pokrok dosiahnutý 
v oblasti energetickej účinnosti a vo využívaní obnoviteľných 
zdrojov energie. Tvrdí, že rozvoj v oblasti obnoviteľných zdro-
jov energie brzdí neistá podpora zo strany vlád a v niektorých 
prípadoch aj miestny odpor.

Výbor v stanovisku opakuje svoju požiadavku na vytvorenie 
Európskeho fóra občianskej spoločnosti, ktoré by podnietilo väč-
šiu výmenu názorov v EÚ, pretože by pravidelne združovalo 
všetky zainteresované strany, aby spoločne diskutovali o trans-
formácii energetiky do roku 2050.

„Pre európske demokracie je v súčasnosti veľkou výzvou získať 
pre rozhodnutia v oblasti energetiky podporu verejnej mienky,“ 
konštatuje pomocný spravodajca Richard Adams (skupina „Iné 
záujmy“, Spojené kráľovstvo), pričom dodáva, že „plán postupu 
do roku 2050 bude treba využiť nielen na rozprúdenie čo najšir-

šej diskusie medzi Európanmi, ale aj na podporu angažovanosti 
na všetkých úrovniach: zo strany jednotlivcov, regiónov, štátov 
a EÚ.“ (mb) ●

Európske sociálne podniky a fondy sociálneho 
podnikania

EHSV vo svojich dvoch stanoviskách – o európskych fondoch 
sociálneho podnikania (spravodajkyňa Ariane Rodert, skupina 
„Iné záujmy“) a o iniciatíve pre sociálne podnikanie (spravodajca 
Giuseppe Guerini, skupina „Iné záujmy) – nabádal Komisiu 
a členské štáty, aby verejné obstarávanie a fi nancovanie väčšmi 
sprístupnili pre sociálne podniky, rozvinuli národné rámce pre 

rast sociálnych podnikov a, pokiaľ 
je to možné, implementovali európ-
sky fond sociálneho podnikania.

Odvetvie sociálneho hospo-
dárstva zamestnáva už viac ako 
11 miliónov ľudí v EÚ, čo predsta-
vuje 6 % pracovnej sily. Približne 
každý štvrtý podnik založený 
v Európe je sociálnym podnikom. 

V období terajšej krízy, keď neustále rastie počet ľudí bez práce 
alebo bez prístupu k ekonomickým zdrojom, chce EHSV posilniť 
rast, zamestnanosť a hospodársku súťaž a vytvoriť inkluzívnejšiu 
spoločnosť v súlade so stratégiou Európa 2020.

Podľa EHSV by budúci európsky fond sociálneho podnikania 
mali dopĺňať aj iné fi nančné nástroje určené na rozvoj sociálnych 
podnikov. Európsky fond sociálneho podnikania sám osebe prí-
stup k primeranému kapitálu nezlepší. (ail) ●

Pred piatimi rokmi poverila Európ-
ska rada dvanásť popredných európ-
skych osobností úlohou vypracovať 
správu o  výzvach, ktorým by EÚ 
mala čeliť v  nasledujúcich dvoch 
desaťročiach. Skupina „erudo-
vaných“, ktorej predsedal Felipe 
González a ktorej členmi boli okrem 
iného Mario Monti a Lech Wałęsa, 
dospela v  máji 2010  k  záveru, že 
je nevyhnutné postaviť Európu 
na nové základy. Medzi priority 
vymenované v správe patrí hospo-
dársky rast, konkurencieschopnosť, 
demokratická legitímnosť a vedúce 
postavenie v boji proti klimatickým 
zmenám. Práve tieto témy tvoria 
hlavnú náplň každodennej práce 
európskej organizovanej občian-
skej spoločnosti v EHSV, na jeho 
verejných diskusiách, konferenci-
ách, v rámci študijných skupín i pri 
príprave stanovísk. Nie je náhoda, 
že odpovede tejto skupiny sa zho-
dujú s väčšinou politických posto-
jov EHSV v jednom hlavnom bode: 
„Potrebujeme viac, a  nie menej 
Európy“.

„Viac Európy“ musí byť pre nás 
v EHSV hlavnou zásadou viacroč-
ného finančného rámca na roky 
2014 – 2020, ktorým sa bude riadiť 
rozpočet EÚ na nasledujúcich šesť 
rokov. V  čase, keď bol schválený 
predchádzajúci rámec, väčšina 
európskych hospodárstiev zazna-
menávala rast a nikto nepochybo-
val o fi nančnej stabilite. Vzhľadom 
na súčasnú neistú situáciu a vlnu 
úsporných opatrení, ktorá sa pre-
hnala Európou, hrozí, že bude 
prijatý minimalistický rozpočet. 
Európska komisia preto navrhuje, 
aby sa objem celkového rozpočtu 
EÚ zachoval na súčasnom 1  % 
HDP EÚ, zatiaľ čo niektoré člen-
ské štáty požadujú jeho krátenie. 
EHSV na svojom májovom plenár-
nom zasadnutí prijal stanovisko, 

v ktorom žiada zvýšenie rozpočtu 
na 1,11  % HDP EÚ. Rozpočet je 
podľa definície „odhad výdav-
kov, príjmov a zdrojov v určitom 
období, zohľadňujúci budúci vývoj 
finančných podmienok a  pláno-
vané ciele“. V súčasnej situácii EÚ 
to znamená, že treba prehodnotiť 
výdavky i príjmy, keďže aktuálne 
ciele sú náročnejšie. Ak chce EÚ 
dosiahnuť naozaj výrazný pokrok 
v integrácii a prevziať väčšiu zod-
povednosť, musí rozprúdiť rast, 
aby dokázala zabezpečiť prežitie 
európskeho sociálneho modelu. 
A to bude možné jedine vtedy, ak 
rozpočet – teda nástroj, ktorý EÚ 
pomáha dosahovať jej ciele – bude 
dostatočne ambiciózny.

Odhliadnuc od toho Komi-
sia v  navrhovanom viacročnom 
fi nančnom rámci naozaj vylepšuje 
a zjednodušuje štruktúru rozpočtu. 
Ďalším pozitívnym aspektom je 
skutočnosť, že EK kritizuje postoj 
niektorých členských štátov k roko-
vaniam, v ktorých prevažuje zásada 
primeranej návratnosti a horizon-
tálnej spravodlivosti. Pokiaľ ide 
o príjmy, EHSV podporuje zavede-
nie nového systému vlastných zdro-
jov, ktorý zahŕňa upravený systém 
DPH a daň z fi nančných transak-
cií. Pokiaľ ide o výdavky, inštitúcie 
a členské štáty by mali mať na zreteli 
zásadu európskej pridanej hodnoty 
spočívajúcu na presvedčení, že 
jedno euro vynaložené na úrovni EÚ 
prinesie vyšší zisk než jedno euro 
vynaložené na národnej úrovni. Dve 
hlavné položky výdavkov v rozpočte 
– SPP a politika súdržnosti – majú 
v návrhu EK tiež vylepšenú štruk-
túru, ktorá podporuje účinné a efek-
tívne poľnohospodárstvo a mala by 
zabrániť rozptyľovaniu fi nančných 
prostriedkov tým, že podnecuje rea-
lizáciu veľkých projektov. Napriek 
tomu EHSV varuje, že súčasná poli-

tika súdržnosti by mohla poškodiť 
najzaostalejšie regióny EÚ, ak sa na 
prideľovanie zdrojov uplatní zásada 
makroekonomickej podmienenosti.

Popri presvedčení, že potrebu-
jeme „viac Európy, a nie menej“, 
sa v EHSV čoraz častejšie a neod-
bytnejšie poukazuje na náklady 
v  prípade, že sa nezasiahne na 
úrovni EÚ. Ak objem, efektívnosť 
a  transparentnosť rozpočtu EÚ 
nebudú zodpovedať závažnosti 
problémov, ktoré treba riešiť, môže 
sa stať, že výzvam 21. storočia bude 
čeliť oslabená EÚ, a  to by viedlo 
úplne opačným smerom než je ten, 
ktorý vytýčila skupina erudova-
ných. (asp) ●

Jedenásteho júla si každoročne pri-
pomíname Svetový deň populácie, 
ktorý v roku 1989 vyhlásila Výkonná 
rada Rozvojového programu OSN. 
Jeho cieľom je zlepšiť informovanosť 
o  problémoch svetovej populácie 
a otázkach udržateľnosti. Keďže tieto 
dve problematiky sú úzko späté, 
časopis EHSV info položil niekoľko 
otázok na túto tému predsedovi 
Strediska EHSV pre monitorovanie 

11. júl – Svetový deň populácie

trvalo udržateľného rozvoja Han-
sovi-Joachimovi Wilmsovi.

EHSV info: Má ešte význam 
pripomínať si v súčasnosti 
Svetový deň populácie?

Hans-Joachim Wilms: Áno, má, pre-
tože musíme premýšľať o tom, ako by 
sme mali riešiť problémy súvisiace 
s populáciou, a najmä potravinovou 

bezpečnosťou. Je zrejmé, a vidíme to 
aj tu v EHSV, že poľnohospodári sú 
v tejto otázke rozdelení na dva tábory. 
Zástancovia tradičného poľnohospo-
dárstva tvrdia, že môžeme vyrábať 
viac, ak zväčšíme plochu poľnohos-
podárskej pôdy. Ja patrím do druhej 
skupiny, ktorá je presvedčená o tom, 
že ak bude prerozdeľovanie spravod-
livé, naša planéta môže uživiť všet-
kých ľudí.

EHSV info: Čo to znamená?

HJW: Zo štatistík Organizácie OSN 
pre výživu a  poľnohospodárstvo 
(FAO) vyplýva, že na svete je možné 
vyprodukovať dostatok potravín pre 
všetkých, avšak potraviny sa nevy-
rábajú tam, kde je to potrebné, ani 
v požadovanej kvalite a množstve. 
Otázkou je, ako to zmeniť. Dôsledky 
sú hrozné, stačí sa pozrieť na odles-
ňovanie v Brazílii a Argentíne. Sku-
točnosť, že Európania nedokážu 
vyrobiť dostatok potravín, svedčí 
o tom, že je potrebná zmena sprá-
vania, a to tak z našej strany, ako aj 
zo strany výrobcov v rozvojových 
krajinách. Takisto treba poukázať 

na to, ako výrazne sa v priebehu 
minulého storočia zmenili stravo-
vacie návyky, napríklad sa zvýšila 
konzumácia mäsa.

EHSV info: Čo by sa malo 
zmeniť?

HJW: Na to, aby sme si vytvorili 
ucelený obraz, musí dôjsť k mno-
hým zmenám. Presadzovať rozší-
renie plochy poľnohospodárskej 
pôdy je príliš jednoduché. Musíme 
dosiahnuť, aby jednotlivé kra-
jiny boli čo najviac nezávislé. Je 
napríklad nezmyselné prepravovať 
krmivá pre zvieratá po celom svete. 
Takisto nie je správne, že niekdajšie 
prírodné rezervácie v Nemecku sa 
teraz využívajú na pestovanie bio-
masy. A to sú len dva príklady.

EHSV info: EHSV už 
niekoľkokrát jasne 
upozornil, že musíme 
prehodnotiť naše výrobné 
postupy a spotrebiteľské 
návyky. Myslíte si, že 
to do budúcna stačí na 
dosiahnutie udržateľnosti?

Budujeme mosty ponad rozbúrené vody
Rozhovor s Nicolaiom Wammenom, dánskym ministrom pre európske záležitosti

EHSV info: Aké ciele 
si stanovilo dánske 
predsedníctvo?

Nicolai Wammen: Od začiatku 
bolo jasné, že Dánsko preberá 
predsedníctvo Rady v čase vážnej 
hospodárskej krízy. Jasným cie-
ľom dánskeho predsedníctva bolo 

pomôcť Európe dostať sa späť na 
správnu cestu a prekonať krízu – nie 
prostredníctvom veľkých titulkov 
v európskych médiách, ale tvrdou 
prácou a  dosiahnutím výsledkov, 
ktoré Európa potrebuje. Aby sme 
tento cieľ dosiahli, v uplynulých šies-
tich mesiacoch sme sa vytrvalo sna-
žili „budovať mosty ponad rozbúrené 
vody“ a napredovať v rokovaniach.

Dánske predsedníctvo pomohlo 
sformovať hospodársku politiku, 
ktorá umožňuje pristupovať ku 
kríze z dvoch uhlov: na zabezpeče-
nie obnovy bolo potrebné opätovne 
nastoliť dôveru konsolidáciou verej-
ných financií a  na podporu rastu 
a  nových pracovných miest sme 
potrebovali reformy a nové iniciatívy.

Keď sa teraz spätne pozerám na 
obdobie predsedníctva, podľa môjho 
názoru treba uznať, že sa nám určite 
podarilo výrazne posunúť Európu 
správnym smerom.

EHSV info: Čo považujete za 
svoj najväčší úspech?

NW: Dánske predsedníctvo sa od 
začiatku zameriavalo na dôslednú 
a  tvrdú prácu, ktorá by Európe 
pomohla napredovať. Počas uply-
nulých šiestich mesiacov sme sa 
snažili dosiahnuť reálne výsledky vo 
všetkých oblastiach. Najväčší úspech 
sa nedá zhrnúť do jednej vety, ide 
skôr o to, že sme preukázali, že EÚ 
i napriek kríze funguje a dosahuje 
výsledky. Som hrdý na to, že dán-
ske predsedníctvo v  spolupráci 
s ostatnými inštitúciami EÚ výrazne 
prispelo k prekonaniu krízy v Európe.

Ďalej by som rád poukázal na 
tri úspechy. Okrem hospodárskej 
agendy je to určite dohoda o smer-
nici o energetickej účinnosti, ktorá 
je prínosom nielen z hľadiska prob-
lematiky klímy a našej energetic-
kej závislosti, ale pomôže vytvoriť 
v  Európe 400  000 pracovných 

miest. Vyzdvihnúť treba aj nariade-
nie o roamingu, ktoré zaručí nižšie 
ceny za využívanie mobilného tele-
fónu v zahraničí. Tretím úspechom 
je udelenie štatútu kandidátskej 
krajiny Srbsku, čím sme urobili 
dôležitý krok k zaisteniu demokra-
cie v Európe.

EHSV info: Efektívnosť 
nákladov bola 
charakteristickou črtou 
dánskeho predsedníctva. 
Tým, že ste na schôdzach 
podávali len vodu 
z vodovodu ste v angličtine 
získali prezývku „Tap Water 
Presidency“ ...

NW: Ak mám byť úprimný, som hrdý 
na túto prezývku. Prečo? Pretože sa 
zakladá na pravde: nielenže má Dán-
sko úžasnú vodu z  vodovodu, ale 
veľmi si ceníme ekologickú efektív-
nosť nákladov. Záleží nám na našich 
zdrojoch a emisiách CO

2
. A presne 

táto zásada bola základom pri cel-
kovej príprave nášho predsedníctva.

Všetky miesta konania schôdzí 
a hotelové izby mali preto environ-
mentálnu značku. Ponúkané jedlá 
boli pripravené zo sezónnych potra-
vín, z ktorých 50 % pochádzalo od 
miestnych dodávateľov. Okrem toho 
sme zaviedli programy, ako obme-
dziť plytvanie potravinami, a všetok 
potravinový odpad sa odvážal priamo 
do miestnej továrne na bioplyn a pre-
mieňal na energiu pre dánske domác-
nosti.

Viem, že niektorí moji kolegovia 
sa inšpirovali dánskym ekologickým 
prístupom, a preto dúfam, že ďalšie 
predsedníctva budú tento príklad 
nasledovať. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, dánsky minister 
pre európske záležitosti

Benedicte Federspiel, členka EHSV, 
skupina „Iné záujmy“

Marie-Louise Knuppert, členka EHSV, 
skupina „Pracovníci“

Nils Juhl Andreasen, člen EHSV, 
skupina „Zamestnávatelia“
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Dánske predsedníctvo Rady EÚ 
očami dánskych členov EHSV
Niet inej možnosti než zmeniť naše spotrebiteľské návyky
Rozhovor s pani Benedicte FEDERSPIEL, členkou EHSV a hlavnou poradkyňou 

Dánskej rady spotrebiteľov

Predsedníctvo v epicentre krízy
Rozhovor s pánom Nilsom Juhlom Andreasenom, 

členom skupiny „Zamestnávatelia“ v EHSV a riaditeľom 

Dánskej rady pre poľnohospodárstvo a potraviny

EESC info: Pri príležitosti 
Európskeho dňa 
spotrebiteľov, ktorý sme 
si pripomenuli 15. marca 
2012, zorganizoval 
Európsky hospodársky 
a sociálny výbor v spolupráci 
s Dánskou radou 
spotrebiteľov konferenciu 

EHSV info: V predvečer 
dánskeho predsedníctva 
ste požadovali, aby 
svoju pozornosť 
zameralo na zvýšenie 
konkurencieschopnosti 
európskych podnikov, a to 
najmä v potravinárskom 
sektore. Ako hodnotíte 
výsledky, ktoré 
predsedníctvo v tejto oblasti 
dosiahlo?

Nils Juhl Andreasen: Ťažko posú-
diť, keďže sa veľmi veľa úsilia vyna-
ložilo na riešenie finančnej krízy 
v EÚ a napokon aj na záchranu eura. 
Išlo skôr o to, ako obmedziť škody, 
než o pozitívny stimul na zlepšenie 
konkurencieschopnosti európskych 
podnikov. Napriek tomu verím, 
že z dlhodobého hľadiska to bude 
pre európsky podnikateľský sektor 
konkurenčnou výhodou, vrátane 
poľnohospodárskeho a potravinár-
skeho sektora.

EHSV info: Dánske 
predsedníctvo 
viedlo rozhovory 
o reforme spoločnej 
poľnohospodárskej 
politiky, v ktorých bude 

o udržateľnej spotrebe v čase 
krízy. Myslíte si, že dánske 
predsedníctvo Rady EÚ 
vypočulo našu výzvu, že je 
nevyhnutné prehodnotiť naše 
spotrebiteľské návyky?

Benedicte Federspiel: Tieto dvere už 
boli otvorené, pretože slová „ekolo-
gický“ a „udržateľný“ boli kľúčovými 
pojmami a cieľmi dánskej vlády vo 
všeobecnosti a tiež dánskeho predsed-
níctva. Ministri a ďalší poprední reč-
níci dali na konferencii jasne najavo, 
že naše terajšie spotrebiteľské návyky 
je možné zmeniť.

EESC info: Neoslabila kríza 
úsilie o udržateľnú spotrebu?

BF: Nemôžeme si dovoliť vynechať 
udržateľnosť z našich politík. Hľa-
danie východiska z krízy je tiež prí-
ležitosťou, ako nájsť nové, dostupné 
a udržateľné riešenia. Jedným z prí-

teraz pokračovať cyperské 
predsedníctvo. Myslíte si, že 
sa rokovania hýbu správnym 
smerom?

NJA:  Pokiaľ viem, rokovania 
nevedú nikam, takže ťažko pove-
dať, či idú správnym smerom. Veľa 
času sa venovalo snahe vyjasniť 
návrh, ktorý predložila Európska 
komisia a  jeho dôsledky. Členské 
štáty a mimovládne organizácie len 
nedávno prezentovali jasné názory 
a postoje.

Situácia sa však neustále rýchlo 
mení vzhľadom na prehlbujúcu 
sa finančnú krízu v  Európskej 
únii, meniace sa modely ponuky 
a dopytu po potravinách na sveto-
vom trhu a skutočnosť, že sa kladie 
väčší dôraz na udržateľnú výrobu 
a spotrebu. Celkovo by to mohlo 
silne ovplyvniť postoj politikov 
k  významu poľnohospodárstva 
a potravinárstva v Európskej únii 
a európskeho modelu poľnohospo-
dárskej výroby.

EHSV info: Bolo dánske 
predsedníctvo témou 
rozhovorov medzi 
obyvateľmi Dánska 
alebo zostalo viac-menej 
nepovšimnuté?

NJA: V Dánsku i v Bruseli sa usku-
točnilo mnoho podujatí rôzneho 
typu a  dánska vláda vykonala 
v tomto smere dobrú prácu. V novi-
nových titulkoch však nanešťastie 
prevažovali niektoré domáce zále-
žitosti a fi nančná kríza v Európe, čo 
odviedlo pozornosť od záležitostí 
EÚ a snáh dánskeho predsedníc-
tva. (pln/mb) ●

kladov je smernica o  energetickej 
účinnosti, na ktorej sa práve dosiahla 
dohoda. Dánsky priemysel nedávno 
potvrdil, že hospodárske aj environ-
mentálne ciele stanovené do roku 
2020 bude možné splniť.

EESC info: Čo by sme mali 
robiť, aby sa spotrebitelia 
ľahko rozhodovali pre 
udržateľnú spotrebu?

BF: Všetci musíme prevziať zodpo-
vednosť a podpora udržateľnej spot-
reby by sa mala stať novým módnym 
trendom. Predsedníctvo požiadalo 
v tejto súvislosti EHSV o vypracova-
nie stanoviska o tom, ako zintenzívniť 
udržateľnú výrobu a spotrebu. Nájsť 
riešenie však nie je jednoduché a úlo-
hou do budúcich rokov bude aj naďa-
lej výroba udržateľných produktov 
a poskytovanie udržateľných služieb, 
ktoré si môžeme dovoliť. (pln/mb)
 ●

Energetická účinnosť „made in“ Dánsko
Rozhovor s Marie-Louise Knuppert, členkou skupiny „Pracovníci“ v EHSV 

a tajomníčkou Dánskej konfederácie odborových zväzov

EHSV info: V decembri 
minulého roka ste povedali, 
že predsedníctvo by malo 
klásť dôraz na vytváranie 
ekologických pracovných miest 
a začleňovanie mladých ľudí 
do trhu práce. Vykonalo toho 
predsedníctvo v tomto smere 
dosť?

Marie-Louise Knuppert: Predsedníc-
tvo urobilo všetko, čo mohlo, aby sa rast 
a pracovné miesta dostali medzi priority 

politickej agendy. Na pozadí hospodár-
skej krízy to určite nebola jednoduchá 
úloha. Som rada, že sa predsedníctvu 
podarilo zaistiť dohodu v súvislosti so 
smernicou o energetickej účinnosti.

Keby sme boli zlyhali, premeškali 
by sme výnimočnú príležitosť pomôcť 
krajinám EÚ zaviesť účinné opatrenia 
v oblasti spotreby energie a podporiť 

vytváranie tisícok pracovných miest 
v čase, keď sú tak veľmi potrebné.

Dánske predsedníctvo sústredilo 
svoju pozornosť na nezamestnanosť 
mladých. Práve teraz je čas konať. Zna-
mená to, že EÚ musí zamerať svoju 
politiku tak, aby ňou pomohla vytvo-
riť priestor pre mladých ľudí. Dá sa to 
dosiahnuť prostredníctvom proaktív-
nejšieho využívania Európskeho soci-
álneho fondu. Dánska konfederácia 
odborových zväzov a dánski zamestná-
vatelia navrhli, aby sa jeho zdroje využí-
vali na podporu zavádzania programov 
zameraných na získavanie pracovných 
skúseností.

Mohlo by sa to odraziť aj v rámci 
rokovaní o  smerniciach o  verejnom 
obstarávaní, ktoré by mohli celkom 
oprávnene zahŕňať požiadavku, aby 
uchádzači o verejné zákazky poskytli 
určitý počet stáží. A to sú len dva prak-
tické príklady.

EHSV info: Nedávno ste sa 
zúčastnili na schôdzi v Kodani, 
na ktorej sa hľadali spôsoby, 
ako zaangažovať občanov do 
budovania spoločnej Európy. Je 
ťažké zapojiť Dánov do diskusie 
o Európe?

MLK: Dôvera v členstvo v EÚ a jeho 
podpora zo strany verejnosti sa dajú 
dosiahnuť len vtedy, keď bude očividné, 
že politici EÚ riešia problémy bežných 
občanov. Ľudia musia vedieť rozpoznať 
prínos EÚ pre ich každodenný život. 
Existujú konkrétne návrhy, ako sa to dá 
dosiahnuť, v neposlednom rade vďaka 
už uvedeným príkladom.

EHSV info: Viete o nejakých 
komunikačných aktivitách 
podniknutých v Dánsku, 
z ktorých by si EÚ mohla vziať 
ponaučenie?

MLK: EÚ musí byť vo svojej komu-
nikačnej činnosti čo najkonkrétnejšia, 
hoci toto je v prvom rade a predovšet-
kým úloha rozhodujúcich činiteľov 
v členských štátoch. „Platforma obča-
nov“ (Folkemødet), ktorá vznikla 
na ostrove Bornholm na základe 
myšlienky, ktorá prišla zo Švédska, 
je len jednou ukážkou priameho dia-
lógu medzi politikmi a verejnosťou. 
Komunikačná politika EÚ by mala byť 
založená na mechanizmoch otvorenej 
koordinácie a výmene skúseností, ktoré 
sa teraz používajú v mnohých iných 
oblastiach. (pln/mb) ●

Globalizácia a delokalizácia: 
má priemysel v EÚ budúcnosť?
Pepe roky pracoval v továrni na 
výrobu solárnych panelov v jed-
nom členskom štáte EÚ. Mal 
skvelú prácu so zmluvou na dobu 
neurčitú a dobré pracovné pod-
mienky. Spoločnosť bola zisková 
a neustále rástla. Využívala tiež 
zvýhodnené podmienky poskyto-
vané miestnymi orgánmi a štátne 
dotácie pre odvetvie energie 
z obnoviteľných zdrojov. Bolo to 
ako sen ... až kým neprišla kríza. 
A sen sa rozplynul.

Vzhľadom na rozpočtové škrty 
bola vláda členského štátu nútená 
znížiť dotácie, čím sa dramatický 
znížil dopyt po solárnych pane-
loch. Spoločnosť sa preto roz-
hodla zavrieť továreň a presunúť 
výrobu do Mexika. Všetci zamest-
nanci napokon prišli o  prácu 
a rozšírili rady nezamestnaných, 
ktorí už aj tak predstavovali 40 % 
pracovnej sily v krajine.

Pepeho život sa zrazu zosypal 
ako domček z  karát. Napokon 
prijal ponúknutú krátkodobú 
zmluvu ako školiteľ miestnych 
pracovníkov v novej továrni na 
solárne panely v  Mexiku, čiže 
pracovníkov, ktorí ho mali nahra-
diť. Všeličo sa mu sľubovalo, no 
napriek tomu sa Pepe ocitol bez 
práce.

Rovnako ako on, tisícky pra-
covníkov v Európe pocítili dosah 
priemyselných zmien a globalizá-
cie, s ktorými sa čoraz integrova-
nejší vnútorný trh musí vyrovnať. 
V snahe riešiť túto situáciu zriadili 
EÚ a EHSV v roku 2002 poradnú 
komisiu pre priemyselné zmeny 
(CCMI). Medzi úlohy poradnej 
komisie CCMI patrí anticipácia, 
prevencia a analýza vývoja s cie-
ľom zaistiť spoločný pozitívny 

prístup k  riadeniu priemyselných 
zmien z  hospodárskeho, sociál-
neho, územného a environmentál-
neho hľadiska. Poradná komisia má 
vďaka svojim členom, ktorí pochá-
dzajú z rôznych odvetví ovplyvne-
ných modernizáciou hospodárstva, 
morálnu autoritu priamo osloviť 
ostatných politických činiteľov EÚ. 

Ich cieľ je jednoznačný: zachovať 
konkurencieschopnosť priemyslu 
EÚ a  zároveň zaistiť, aby zmeny 
boli zo sociálneho hľadiska pro-
spešné. Predseda poradnej komisie 
CCMI Jorge Pegado Liz defi nuje jej 
tri hlavné funkcie ako „propagácia 
zásad zakladateľov EÚ prostred-
níctvom jej stanovísk, reakcia na 
výzvy, ktoré prináša vývoj, ako je 
globalizácia, sociálne siete a nové 
pracovné postupy, a  predvídanie 
priemyselnej zmeny a reštruktura-
lizácie a príprava na ne […] Čiže 
poučenie sa z minulosti, proaktívne 
pozorovanie súčasnosti a predvída-
nie budúcnosti“.

Od počiatku hospodárskej, 
finančnej a kto vie ešte akej krízy 
sprostredkováva poradná komisia 
CCMI názor všetkých relevant-
ných priemyselných subjektov, tak 
pracovníkov, ako aj zamestnávate-
ľov. Poradná komisia prijala v máji 
2011 tri stanoviská, ktoré sa zaobe-

rajú vplyvom globalizácie na prie-
myselnú politiku EÚ. Postoj CCMI 
je jednoznačný a  priamy. Globa-
lizácia dala podnikom príležitosť 
presťahovať sa do zahraničia a/alebo 
reštrukturalizovať. Avšak zoči-voči 
hrozbe, že lacná pracovná sila a zlé 
pracovné podmienky mimo Európy 
by mohli podkopať alebo zničiť pra-
covné príležitosti vo výrobe doma, 
si manažment i pracovníci musia 
uvedomiť, že s problémom deloka-
lizácie sa musia vyrovnať spoločne. 
Existuje iba jeden spôsob, ako si 
Európa môže udržať svoje posta-
venie ako špičková hospodárska 
veľmoc, a to prostredníctvom vzde-
lávania a odbornej prípravy, inovácie 
a udržateľného rozvoja.

Poradná komisia CCMI sa vzhľa-
dom na narastajúci význam techno-
lógie a výskumu zameriava na IKT 
a  služby, čiže odvetvia, v ktorých 
Európa zaostávala. „Toto je nové 
bojisko, na ktorom si musíme udr-
žať prevahu nad Čínou a Indiou“, 
dodáva Joost P.  van Iersel, člen 
EHSV a spravodajca stanoviska na 
tému „Priemyselná politika vo veku 
globalizácie“.

Poradná komisia CCMI oslávila 
12. júna svoje 10. výročie konferen-
ciou s  názvom „Za neustálu udr-
žateľnú priemyselnú zmenu“. Na 
konferencii sa zišli zástupcovia zdru-
žení európskeho priemyslu, odboro-
vých zväzov a politickí činitelia, aby 
zanalyzovali stav európskeho prie-
myslu, jeho problémy v minulosti 
a budúce smerovanie.

Pepeho príbeh sa odohráva v celej 
Európe znova a  znova: poradná 
komisia CCMI je odhodlaná to zme-
niť. (ail) ●

Prečo potrebuje EÚ iný rozpočet 
a ako by mal tento rozpočet vyzerať

HJW: Pred desiatimi rokmi nikto 
nebral udržateľnosť vážne. Dnes je 
už všetkým jasné, že to tak nemôže 
ísť ďalej. V súčasnosti sa samozrejme 
všetci zaoberajú krízou, ktorá si 
vyžaduje rýchle riešenia v krátkom 
čase. Avšak udržateľnosť je v roz-
pore s krátkodobým horizontom. 
Našťastie sa koncepcia udržateľnosti 
stáva „bežnou záležitosťou“ a táto 
tendencia bude pokračovať.

EHSV info: V čom 
treba v rámci agendy 
udržateľnosti pokročiť?

HJW: Musíme mať jasno v  tom, 
ktorým smerom sa vydáme a aký 
bude náš harmonogram, a taktiež 
sa musíme dohodnúť na oblastiach 
činnosti a  monitorovaní. Podľa 
môjho názoru je však najdôležitej-
šie, aby si naši politickí lídri plnili 
svoje povinnosti, aby preukázali, že 
sú pripravení zmeniť stratégiu, a aby 
boli dohodnuté konkrétne plány 
realizácie a akčné plány. (kf) ●

konferenciu v optimistickom duchu 
a vyzval účastníkov, aby si predsta-
vili, aké ťažké by to bolo pre väčšinu 
členských štátov, keby takejto globál-
nej fi nančnej kríze museli čeliť samy.

Celkovým cieľom tejto kon-
ferencie EHSV, ktorá si získala 
značnú pozornosť médií, bolo pri-
spieť k diskusii o tom, ako by malo 
vyzerať hospodárske riadenie v EÚ. 
Hrozí, že tento druh diskusie sa bude 
zameriavať iba na dlhodobú politiku, 
avšak tentoraz si rečníci boli vedomí 
skutočnosti, že rozhodnutia, ktoré sa 
majú prijať v nasledujúcich mesia-
coch, budú mať zásadný význam pre 

budúcnosť EÚ. Tieto rozhodnutia 
budú mať priamy dosah na životy 
občanov a priamy vplyv na oblasti, 
ako je zamestnanosť, rastúce sociálne 
rozdiely a  dostupnosť úverov pre 
malé a stredné podniky. EHSV preto 
bude aj naďalej jedinečným diskus-
ným fórom, ktoré prostredníctvom 
svojich stanovísk a dialógu s ostat-
nými európskymi aktérmi predkladá 
konkrétne návrhy. Dôkazom tohto 
prístupu bola i spomínaná júnová 
konferencia, ktorej cieľom bolo uká-
zať, že EÚ má možno bližšie k jed-
note, ktorú vyžaruje navonok, než 
k tomu, aby sa jednoducho zasekla 
a viac nepohla z miesta. (asp) ●

DÁNSKE PREDSEDNÍCTVO RADY EURÓPSKEJ ÚNIE

Active citizenship
For a better European society

Aktívne občianstvo je dôležitou súčasťou 
úlohy Európskeho hospodárskeho a sociál-
neho výboru. V tejto knihe hovoria 24 členo-
via EHSV o svojom osobnom príspevku ako 
podnikatelia, odborári, agitátori a dobrovoľ-
níci, pričom odhaľujú rozsiahlu a fascinujúcu 
škálu záujmov a priorít. To, čo ich spája, je 
pocit solidarity s ostatnými členmi spoloč-
nosti a snaha o ich spokojnosť. (cl) ●

STRUČNE

Pierre Jean Coulon, člen EHSV, 
skupina „Pracovníci“

P o k r a č o v a n i e  z o  s t r a n y  4
Energetická účinnosť „made in“ Dánsko

>>> pokračovanie na strane 5

P o k r a č o v a n i e  z o  s t r a n y  1
Kríza verejného dlhu a fi škálna únia: 

Dve strany jednej mince?

Viac informácií získate na: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions
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Kríza verejného dlhu a fi škálna únia: 
Dve strany jednej mince?

Milí čitatelia,
Konferencia OSN „Rio+20“ o trvalo udržateľnom 
rozvoji, ktorá sa konala od 20. do 22. júna v Riu 
de Janeiro, nadviazala na Summit Zeme z roku 
1992 a bola dôležitou príležitosťou na diskusiu 
o tom, ako zabezpečiť skutočne udržateľnú budúc-

nosť pre všetkých. Výsledky konferencie však boli menej presvedčivé, ako by 
si delegácia EHSV bola želala.

V priebehu minulého roka EHSV pracoval na inkluzívnom a komplex-
nom programe, v ktorom by všetky tri piliere udržateľného rozvoja – soci-
álny, hospodársky a environmentálny – stáli na rovnakej úrovni. Žiadali sme 
predovšetkým o vypracovanie plánu s konkrétnymi cieľmi, krokmi, opatre-
niami a nástrojmi. Môžeme teda len ľutovať, že mnohé očakávania európskej 
a celosvetovej občianskej spoločnosti ostali nenaplnené, a musíme už iba dúfať, 
že počas realizačnej fázy budú ešte možnosti na zlepšenie a že ciele uvedené 
v záverečnom vyhlásení z Ria bude možné prekročiť.

Vedúci predstavitelia štátov a vlád, ktorí sa stretli v Riu, premárnili jedi-
nečnú šancu podniknúť rozhodujúci krok vpred smerom k väčšej sociálnej 
a environmentálnej spravodlivosti. Najviac ľutujem, že nebol navrhnutý kon-
krétny akčný plán na nadchádzajúce roky a neboli uzavreté záväzné dohody 
o postupoch v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Sociálny rozmer udržateľ-
ného rozvoja zostal bohužiaľ v úzadí a cieľom, ako je odstránenie chudoby 
a zabezpečenie prístupu k potravinám, čistej vode a udržateľnej energii, nebol 
venovaný taký priestor, ako sme dúfali. Okrem toho sme očakávali, že sa 
Program OSN pre životné prostredie stane osobitnou agentúrou, čo sa nestalo.

Posledným sklamaním bolo, že nebola vytvorená funkcia ombudsmana pre 
budúce generácie. Malo by symbolický význam, keby sa uznalo, že potrebu-
jeme medzinárodnú autoritu, ktorá dokáže presadiť práva budúcich generácií 
pred krátkodobými hospodárskymi záujmami.

Niektoré výsledky konferencie však možno považovať za úspech. Potešilo 
nás, že ťažiskom záverečného vyhlásenia sa stal pojem „zelené hospodárstvo“ 
ako hnacia sila trvalo udržateľného rozvoja. Takisto sme ocenili zavedenie 
konceptu cieľov udržateľného rozvoja, ktorý musíme teraz spresniť a čo naj-
rýchlejšie preniesť do praxe, aby sa tento summit stal odrazovým mostíkom 
celosvetovej transformácie, vďaka ktorej bude naša spoločnosť udržateľnejšia 
a inkluzívnejšia. V neposlednom rade treba konštatovať, že bola uznaná úloha 
občianskej spoločnosti v úsilí o podporu trvalo udržateľného rozvoja a jeho 
uskutočnenie v praxi.

Ako som povedal už predtým: cesta z Ria je rovnako dôležitá ako cesta do 
Ria. Ďalšie kroky v nadväznosti na konferenciu „Rio+20“ musia patriť medzi 
priority občianskej spoločnosti do budúcnosti a zostanú stredobodom môjho 
záujmu až do konca môjho funkčného obdobia v predsedníckom kresle EHSV.

Staff an Nilsson
Predseda

13. júla 2012
Reykjavík, Island: 
1. schôdza zmiešaného 
poradného výboru EÚ – Island

6. septembra 2012
Cyprus: verejná diskusia na tému 
„Sektor osobných sociálnych, 
sanitárnych a vzdelávacích 
služieb“

25. septembra 2012
EHSV, Brusel: Zintenzívniť úsilie 
o silnejšiu Európu – Občianska 
spoločnosť: plnohodnotný 
partner v rámci stratégie 
Európa 2020

28. septembra 2012
Lisabon, Portugalsko: 
konferencia na tému 
„Reformy pracovných trhov 
ako reakcia na krízu“
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Európske včely!

Včely už odpradávna zohrávali 
významnú úlohu v prirodzenom kolo-
behu prírody a vďaka opeľovaniu sú 
zároveň nevyhnutnou súčasťou poľno-
hospodárskych postupov. V uplynu-
lých rokoch sa včely medonosné začali 
vytrácať v alarmujúcej miere. Príčina 
tohto javu zatiaľ nie je známa, no 
medzi možné dôvody patrí znečistenie, 
neustále siatie jedného druhu obilnín 
aj nadmerné používanie pesticídov.

Náš výbor si uvedomuje tento problém a jeho vplyv na biodiverzitu, kva-
litu a bezpečnosť potravín. Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor 
regiónov preto 7. mája 2012 umiestnili na strechu budovy Jacques Delors 
v Bruseli včelie úle. Zavŕšil sa tak projekt, ktorý naše výbory spustili asi pred 
rokom s pomocou združenia Apis Bruoc Sella, ktoré sa usiluje propagovať, aby 
sa na strechy domov v mestách viac umiestňovali úle. Zámerom projektu je 
ukázať, že aj mestá majú svoju úlohu pri zachovávaní biodiverzity a že každý 
z nás môže prispieť svojou troškou do mlyna a pomôcť chrániť naše ohrozené 
ekosystémy.

Niekoľko šťastných výhercov, ktorí sa 31. mája zúčastnili na ofi ciálnom 
uvedení projektu mestských včiel vo výboroch, malo možnosť ochutnať ich 
prvý med (výsledok približne 20 dňovej „práce“). Očakáva sa, že včely z týchto 
dvoch úľov vyprodukujú asi 40 kilogramov medu ročne. (rdr) ●

Deň otvorených dverí 2012
EHSV otvoril svoje dvere verejnosti

Viac ako 3 000 ľudí navštívilo EHSV 
počas Dňa otvorených dverí inštitú-
cií EÚ, ktorého 20. ročník sa konal 
12. mája 2012. Témou tohtoročného 
podujatia bola udržateľnosť a ekolo-
gické hospodárstvo, čo prispelo k zvý-
šeniu informovanosti o  kľúčových 
témach spojených s  konferenciou 
OSN Rio+20 o udržateľnom rozvoji. 

Tvorivým a interaktívnym spôsobom sa tu prezentovali kľúčové otázky, ako 
napr. ekologické pracovné miesta, energia z obnoviteľných zdrojov, udržateľné 
mestá a spotreba vody. Návštevníci mali príležitosť porozprávať sa s členmi 
a zamestnancami výboru, dozvedieť sa viac o činnosti EHSV a venovať sa 
zábavným aktivitám pre celú rodinu. Predseda Staff an Nilsson a podpredsed-
níčka Anna Maria Darmanin, ako aj generálny tajomník Martin Westlake, boli 
prítomní počas celého dňa, vítali návštevníkov a pomáhali zvyšovať informo-
vanosť o environmentálnych otázkach. Členovia a zamestnanci výboru, zastú-
pení vo veľkom počte, prispeli aj tohto roku svojou skvelou (a dobrovoľnou) 
prácou k úspechu tohto podujatia a poskytli verejnosti dynamický a pulzujúci 
obraz našej inštitúcie. (rdr) ●
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Hospodárska kríza, ktorá sa začala 
v  USA, je od roku 2008  v  centre 
pozornosti médií a na prvom mieste 
politických programov svetových 
lídrov. Teraz, keď sa kríza rozšírila 
do Európy, sa čoraz populárnejším 
stáva porovnávanie systému fede-
rálnych rezerv v USA a Európskej 
centrálnej banky. Časopis Th e Eco-
nomist vo svojom vydaní zo 16. júna 
porovnáva verejné fi nancie Kalifor-
nie a Grécka. Z tohto článku, ktorého 
autorom je korešpondent časopisu 

v Los Angeles, vyplýva, že zahraničie 
považuje EÚ za integrovanejšiu, než 
ako sa vníma samotná Európa. Prečo 
inak porovnávať jeden z federálnych 
štátov USA s členským štátom EÚ? 
Európsky hospodársky a  sociálny 
výbor je presvedčený, že viac Európy 
prinesie väčší počet lepších nástro-

jov, ako prekonať svetovú krízu a ako 
jej v budúcnosti predísť.

Diskusia o tom, akú cestu by si EÚ 
mala zvoliť, pokiaľ ide o hospodársku 
integráciu, je stredobodom záujmu 
výboru, pretože v  hre je samotný 
európsky sociálny model. Preto sa 
odborná sekcia ECO zodpovedná za 
hospodárske a  finančné záležitosti 
zaoberá témami, ako je zavedenie 
európskych dlhopisov, zriadenie 
Európskej ratingovej agentúry, osveta 

o fi nanciách pre našich občanov alebo 
regulácia fi nančných trhov.

V tejto súvislosti sa 7. júna 2012 
konala v  EHSV konferencia na 
vysokej úrovni, ktorej cieľom bolo 
prediskutovať súčasnú krízu verej-
ného dlhu. Medzi jej účastníkmi 

Cyprus za lepšiu Európu*

Cyperské predsedníctvo uznáva, že 
Európa musí zo súčasnej krízy povstať 
ešte silnejšia, a preto sa chce prostred-
níctvom udržateľného rastu, sociálnej 
súdržnosti a tvorby pracovných miest 
snažiť o vytvorenie lepšej Európy. 
Súčasný sociálno-ekonomický vývoj 
nás viedol k tomu, že sme si stanovili 
za cieľ dosiahnuť, aby vďaka solida-
rite Únia nadobudla väčší význam 
pre svojich občanov a významnejšiu 
pozíciu na svetovej scéne.

Veľmi dôležitá je podpora efek-
tívnejšej a udržateľnejšej Európy. 
V tejto súvislosti sú najdôležitejším 
bodom programu rokovania o viac-
ročnom fi nančnom rámci na obdobie 
rokov 2014 – 2020. Tieto rokovania 
sú príležitosťou schváliť taký rozpo-
čet a také politické odporúčania, ktoré 
prispejú k rastu a zvýšeniu konkuren-
cieschopnosti. Cyperské predsedníc-
tvo sa bude snažiť dokončiť rokovania 
o viacročnom fi nančnom rámci a tiež 
dosiahnuť čo najväčší pokrok v roko-
vaniach o  spoločných politikách, 
vrátane spoločnej poľnohospodár-
skej a  rybárskej politiky a politiky 
súdržnosti. Vzhľadom na to, že pred-
sedníctvo zdôrazňuje význam poli-
tiky súdržnosti, požiadali sme EHSV 
o vypracovanie stanoviska o rozvoji 
makroregionálnej stratégie pre Stre-
dozemie a jej prínose pre ostrovné 
členské štáty. Ďalšími kľúčovými 
témami predsedníctva bude ekolo-
gizácia, energetická účinnosť a snaha 
zmierniť účinky klimatických zmien.

Na prekonanie súčasnej hospo-
dárskej krízy a  posilnenie konku-

rencieschopnosti EÚ je tiež potrebné 
zabezpečiť, aby Európa mala výkon-
nejšie hospodárstvo založené na 
raste. Dôraz sa bude preto klásť na 
posilnenie kontroly fi škálnych a mak-
roekonomických politík a  zabez-
pečenie fiškálnej stability. Zároveň 
musíme povzbudiť rast a  cyperské 
predsedníctvo sa zameria na posilne-
nie vnútorného trhu a podporu tvorby 
pracovných miest, výskumu a inová-
cií, pričom bude klásť dôraz na malé 
a stredné podniky s cieľom posilniť 
konkurencieschopnosť Európy.

V snahe dosiahnuť, aby mala 
Európa väčší význam pre svojich 
občanov, prostredníctvom solidarity 
a sociálnej súdržnosti, sa bude vzhľa-
dom na rastúcu nezamestnanosť v EÚ 
klásť dôraz na zamestnanosť mladých 
ľudí. Prioritou je takisto vytvoriť do 
konca roka 2012 spoločný európsky 
azylový systém. V  tejto súvislosti 
sme požiadali EHSV o vypracovanie 
prieskumného stanoviska o vytvorení 
systému Eurodac na porovnávanie 
odtlačkov prstov žiadateľov o  azyl 
a  určitých kategórií nelegálnych 
prisťahovalcov. Predsedníctvo tiež 
požiadalo EHSV, aby vypracoval sta-
novisko o posilnení participatívnych 
procesov a zapojení miestnych orgá-
nov, občianskej spoločnosti a soci-
álnych partnerov do implementácie 
stratégie Európa 2020.

Okrem toho sa cyperské pred-
sedníctvo bude snažiť priblížiť 
Európu k jej susedom tým, že bude 
pokračovať v programe rozširovania 
a vyzdvihne južnú dimenziu európ-
skej susedskej politiky, pričom sa 
bude usilovať ešte viac upevniť pozíciu 
Únie na svetovej scéne a zameria sa 
na dosiahnutie rozvojových cieľov EÚ 
a posilnenie jej vonkajšej obchodnej 
politiky.

Únia musí mať bližšie k  svojim 
občanom. Našou predstavou je pod-
pora Európy ako „filoxenos topos“, 
pohostinného prostredia pre podniky, 
nápady, služby, inováciu a kultúru. 
Iniciatíva fi loxenos topos je súčasťou 
našich snáh o  lepšiu Európu, teda 
o takú Úniu, ktorá svojim občanom, 
a najmä mladším generáciám, ponúka 
nádej. ●

*Andreas Mavroyiannis, štátny tajomník pre európske záležitosti v kancelárii prezidenta, Cyperské predsedníctvo Rady EÚ

Čo očakávajú cyperskí členovia EHSV 
od svojej krajiny počas predsedníctva 
Rady Európskej únie*

Región Stredozemného mora potrebuje novú víziu

Michalis Antoniou
Skupina „Zamestnávatelia“
Zástupca generálneho riaditeľa, Cyperská federácia zamestnávateľov a priemyselníkov (OEB) 
Cyperské predsedníctvo prichádza v najbúrlivejšom období, aké Európa od druhej svetovej vojny zažila. Obdobie 
nepokojov však so sebou prináša aj príležitosti a zmeny. EHSV by mal preto v úzkej spolupráci s ostatnými inštitúciami 
EÚ podporovať a presadzovať politické opatrenia nevyhnutné na to, aby sa nastolil rast, znížila nezamestnanosť 
a všetkým európskym občanom poskytli vyhliadky na prosperitu.

Dimitris Kittenis
Skupina „Pracovníci“
Bývalý generálny tajomník Cyperskej konfederácie pracovníkov (SEK) 
Cyprus, ktorý sa nachádza na križovatke medzi Európou, Blízkym východom a Afrikou, preberá predsedníctvo 
Rady EÚ v čase, keď sa na križovatke ocitá i samotná Únia. Cyperské predsedníctvo sa bude musieť usilovať vyriešiť 
problémy spojené s nedostatkom rovnosti a solidarity a prijať naliehavé rozhodnutia súvisiace s krízou, aby sa znížila 
nezamestnanosť, zlepšila kvalita života a prehĺbila európska integrácia.

Kostakis Konstantinidis
Skupina „Iné záujmy“
Predseda Únie cyperských poľnohospodárov (EKA) 
Prostredníctvom našich cieľov a ambícií sa budeme počas celého predsedníctva usilovať posilniť spoluprácu a solidaritu 
medzi členskými štátmi a vyvíjať intenzívnejšie úsilie na podporu mieru nielen v Stredozemí a na Blízkom východe, 
ale tiež v Európe a vo svete. Okrem toho by sme chceli, aby by sa zlepšili životné podmienky obyčajných ľudí a zvýšil 
rast nielen v Európe, ale aj v krajinách mimo EÚ.

Michalis Lytras
Skupina „Iné záujmy“
Cyperské predsedníctvo prispeje k úsiliu o dosiahnutie cieľov sociálnej a hospodárskej súdržnosti v Európskej únii 
a bude podporovať hospodársky rast a všetky snahy prekonať hospodársku krízu, bude sa usilovať dokončiť a prijať 
spoločnú poľnohospodársku politiku na obdobie rokov 2014 – 2020, odstraňovať nezamestnanosť a nastoliť mier 
v Európe a vo svete. Verím, že pôjde o úspešné a plodné predsedníctvo.

Andreas Pavlikkas
Skupina „Pracovníci“
Vedúci oddelenia pre výskum a štúdie Pancyperskej federácie práce
Verím, že predsedníctvo Cyperskej republiky bude úspešné vo všetkých aspektoch, tak z politického, ako i z organi-
začného hľadiska. Naša krajina musí čo možno najviac prispieť k prijatiu rozhodnutí týkajúcich sa solidarity medzi 
veľkými a malými krajinami, k posilneniu a rozšíreniu agendy Európskej únie a upevneniu vzťahov EÚ s krajinami 
Stredozemia a Blízkeho východu. Toto predsedníctvo navyše umožní Cypru, aby sa v Európe a vo svete prezentoval 
ako krajina, aby ukázal svoje silné stránky a prednosti a aby prilákal investície a turistov. ●

*Po odstúpení jedného z cyperských členov EHSV sa začal postup, na základe ktorého bude vymenovaný nový člen. V čase, keď sa informačný bulletin zadával do tlače, tento postup ešte nebol 
ukončený. Úplný zoznam členov EHSV je dostupný na internetovej stránke: eesc.europa.eu.

Pán Dimitris Dimitriadis, grécky 
člen EHSV a predseda monitoro-
vacieho výboru pre Euromed, bol 
vymenovaný za spravodajcu tohto 
stanoviska.

EHSV info: Prečo potrebuje 
EÚ novú makroregionálnu 
stratégiu pre región 
Stredozemia?

Dimitris Dimitriadis: Všetko 
úsilie, ktoré EÚ vyvinula s cieľom 
riešiť problémy v regióne Stredo-
zemného mora úplne zlyhalo. Bar-
celonský proces spustený v  roku 
1995  a  zameraný na vytvorenie 
rámca pre vzťahy medzi EÚ a part-
nermi z tejto oblasti zastal na mŕt-
vom bode.

Medzičasom sa geopolitické 
súvislosti v  tomto regióne úplne 

Dimitris Dimitriadis, člen EHSV

ROZHOVOR MEDZI KOLEGAMI

V novej sérii rozhovorov sa Tomasz 
Jasiński, poľský člen skupiny „Pra-
covníci“ v EHSV a zástupca členov 
v  redakcii informačného bulle-
tinu EHSV info, bude rozprávať 
so svojimi kolegami členmi EHSV 
a bude zisťovať, čo ich motivuje. 
Ako prvého vyspovedal Martina 
Sieckera, holandského člena sku-
piny „Pracovníci“, ktorý zastupuje 
Holandskú federáciu odborových 
zväzov.

Tomasz Jasiński: Aké sú Vaše 
profesionálne skúsenosti?

Martin Siecker: Povolaním som 
novinár. Svoju kariéru som začal 
v 70. rokoch 20. storočia, keď som 
pracoval ako reportér pre ľavicovo 
orientovaný denník. O desať rokov 
neskôr som prešiel do robotníckeho 
hnutia, kde som sa stal šéfredaktorom 
informačného bulletinu pre členov.

TJ: Čo spôsobilo, že ste sa 
začali usilovať o kariéru 
v odborovom hnutí?

MS: Čím dlhšie som sa venoval 
reportážam o pracovných vzťahoch, 
tým viac som sa v týchto otázkach 
angažoval. Jedného dňa som zistil, 
že mladí reportéri z  týchto novín 
nedostávajú takú mzdu, na akú majú 
nárok. Spolu s mojimi kolegami som 
vytvoril akčný výbor na ich ochranu. 
Rokovali sme s vydavateľom a nako-
niec sme vyhrali. Vtedy som sa roz-
hodol pracovať pre organizáciu, 
ktorá chráni práva pracovníkov.

TJ: Ako dlho ste členom 
odborov?

MS: K odborom som sa pridal hneď 
ako som začal pracovať, čo bolo 
v roku 1967. Než som sa stal novi-
nárom, vykonával som všetky možné 
druhy dočasnej práce. Bolo to moje 
rozhodnutie. V tom čase som nech-
cel stále pracovné miesto ani pevný 
pracovný čas. Páčila sa mi sloboda: 
keď svietilo slnko, mohol som si ísť 
namiesto práce napríklad zaplávať.

TJ: Aké sú Vaše záľuby?

MS: Hudba. Počúvam jej veľmi veľa. 
Hrám na bicie, no nie som dosť 
dobrý na to, aby som sa stal členom 
nejakej kapely. Vlastne, aj keby som 
hral lepšie, nemal by som na kapelu 
dosť času. A milujem tiež čítanie, 
neexistuje takmer nič lepšie ako 
dobrá detektívka.

TJ: Myslel som si, že každý 
človek v Holandsku je 
fanúšikom futbalu?

Som fanúšikom futbalu. Fandím 
Ajaxu Amsterdam. V čase, keď bol 
Ajax na vrchole, som býval vedľa 
Olympijského štadiónu v Amster-
dame. Videl som všetky ich európske 
zápasy na domácej pôde začiatkom 
70. rokov, keď vyhrali Pohár maj-
strov európskych krajín tri razy za 
sebou.

TJ: Kedy ste sa stali členom 
EHSV?

MS: Pred desiatimi rokmi. V roku 
2010 som bol vymenovaný za člena 
EHSV po tretí raz.

TJ: Čo je podľa Vás 
najpálčivejší problém, ktorý 
musí EÚ riešiť?

MS: Rastúci euroskepticizmus. Ten 
je skutočnou hrozbou. Je tu totiž 
nebezpečenstvo, že ak ho nedoká-
žeme potlačiť, všetko, čo zo zjedno-
tenej Európy zostane, bude kilometer 
štvorcový betónu, skla a ocele v blíz-
kosti centra Bruselu, ktorý bude 
pripomínať ideál, ktorý bol kedysi 
považovaný za úžasný a podmanivý, 
no skončil sa smutne v odpadovom 
koši dejín ako najväčšie a najdrahšie 
politické zlyhanie. ●

Už čoskoro v EHSV
Zintenzívniť úsilie o silnejšiu európu

Občianska spoločnosť: plnohodnotný 
partner v rámci stratégie Európa 2020

Toto podujatie, ktoré sa uskutoční 
25.  septembra 2012, bude venované 
nástrojom na stimulovanie rastu 
a vytvoreniu európskeho paktu rastu. 
Na štyroch paralelne prebiehajúcich 
workshopoch sa bude diskutovať 
o vytvorení koherentného rámca pre 
európsku stratégiu rastu, oživení jed-
notného trhu, obnovení a vytváraní 

pracovných miest, ako i o inováciách 
v kontexte inteligentného a udržateľ-
ného rastu.

Predsedovia skupín EHSV pred-
stavia svoje konkrétne názory na to, 
ako vrátiť Európu späť na cestu udr-
žateľného rastu. Zástupcovia na vyso-
kej úrovni budú potom za okrúhlym 
stolom diskutovať o spôsoboch, ako čo 
najlepšie využiť príležitosti rastu, ktoré 
ponúka stratégia Európa 2020.

Na konferencii sa zúčastnia zain-
teresované strany z členských štátov, 
zástupcovia EÚ, poslanci Európskeho 
parlamentu a poslanci národných par-

lamentov, predstavitelia vlád a štátnych 
správ členských štátov, zástupcovia 
občianskej spoločnosti z členských štá-
tov a na úrovni EÚ, zástupcovia miest-
nych a regionálnych orgánov, expertné 
skupiny a vplyvné osobnosti.

EHSV a národné HSR predstavia na 
konferencii svoje myšlienky a podelia sa 
o svoje skúsenosti a osvedčené postupy. 
Cieľom bude využiť uvedené nástroje 
na vytvorenie udržateľnej a konkuren-
cieschopnej Európy. (kf) ●

Chcete sa dozvedieť viac? Program 
podujatia nájdete na stránke: http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.
home

V prípade ďalších otázok kontak-
tujte: europe2020-eesc@eesc.europa.eu

CYPERSKÉ PREDSEDNÍCTVO RADY EURÓPSKEJ ÚNIE

zmenili v  dôsledku revolučných 
prevratov v severoafrických kraji-
nách.

Preto musíme začať odznova. 
Musíme navrhnúť novú víziu a úplne 
iný prístup. Čoskoro sa prvýkrát stret-
nem s cyperským ministrom, aby sme 
prediskutovali, ako môže EHSV čo 
najlepšie odpovedať na žiadosť Cypru 
o vypracovanie stanoviska.

EHSV info: Mnohé výzvy, 
ktorým čelia členské štáty 
EÚ v regióne Stredozemia 
možno riešiť v rámci politiky 
súdržnosti EÚ...

DD: Politika súdržnosti nestačí. 
Potrebujeme širšiu víziu a dlhodobú 
perspektívu na nasledujúcich 15 až 20 
rokov, ktorá zohľadní celý región 
a nielen členské štáty EÚ, ktoré sa tu 

nachádzajú. V prvom rade musíme 
pre región stanoviť jasné, dlhodobé 
strategické ciele a  potom musíme 
zabezpečiť, aby politika súdržnosti 
tieto ciele podporovala.

EHSV info: Práve ste sa vrátili 
z konferencie o stratégii 
pre región Baltského mora. 
Myslíte si, že sa môžete 
inšpirovať niektorými 
riešeniami navrhnutými 
v tomto rámci?

DD: Stratégia pre región Baltského 
mora je nepochybne vzorom pre 
podobné stratégie. Poukázala na to, 
aký úspešný môže byť integrovaný 
prístup k spoločným problémom, do 
ktorého sú zapojené viaceré krajiny 
a orgány. Je samozrejme nemožné 
prevziať všetky riešenia tejto straté-
gie pre iné regióny, ale niektoré z nich 

sú užitočnou inšpiráciou. Pokiaľ ide 
o geopolitické aspekty, stratégia pre 
región Baltského mora priniesla 
jedno užitočné ponaučenie: hoci sa 
stratégia týka len členských štátov 
EÚ, rozhodujúci význam pre jej 
úspech majú vzťahy EÚ s Ruskom.

Ak teda chceme, aby bola stratégia 
EÚ pre Stredozemie úspešná, musia 
byť do nej zapojení všetci aktéri 
z oblasti Stredozemného mora: člen-
ské štáty EÚ, ostrovy, severoafrické 
krajiny, Turecko, Izrael a palestínske 
územia. (mb) ●

Stránka cyperského predsedníctva 
Rady EÚ je už hotová a dostupná.

Aktuálne správy o  cyperskom 
predsedníctve sa dozviete kliknutím 
na tento odkaz: www.cy2012.eu

Cyperské predsedníctvo Rady EÚ 
požiadalo EHSV o  vypracovanie 
stanoviska o makroregionálnej stra-
tégii pre Stredozemie a jej prínose 
pre ostrovné členské štáty.

Andreas Mavroyiannis, štátny tajomník pre európske 
záležitosti v kancelárii prezidenta, Cyperské 
predsedníctvo Rady EÚ

NOVÉ PUBLIKÁCIE EHSV

 ■ Consumer protection

 ■ Th e European Economic and Social Committee 
during the Cyprus Presidency of the Council of 
the EU

Bližšie informácie sú dostupné na adrese:

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.publica-
tions ●

opa.eu

boli Jean-Claude Juncker, predseda 
vlády Luxemburského veľkovoj-
vodstva a  predseda Euroskupiny, 
Enzo Moavero Milanesi, taliansky 
minister pre európske záležitosti, 
a významní predstavitelia Európ-
skej komisie, Európskej centrálnej 
banky a  Európskeho parlamentu. 
Predseda EHSV Staff an Nilsson vo 
svojom otváracom prejave vyzval 
na vytvorenie únie fi škálnej stability 
a zavedenie európskych dlhopisov. 
Zdôraznil, že sú potrebné konkrétne 
iniciatívy pre členské štáty zamerané 
na to, ako spoločne niesť fiškálnu 
zodpovednosť, čo by umožnilo 
pokles úrokovej sadzby verejného 
dlhu v krajinách, ktoré sa usilujú 
o fi škálnu konsolidáciu.

Diskusiu viedol predseda odbor-
nej sekcie ECO Michael Smyth, 
ktorý sa jasne vyjadril, že podľa 
jeho názoru čelíme podobnej kríze 
dopytu ako v 30. rokoch minulého 
storočia a prísnosť úsporných opat-
rení nás iba poženie k recesii, ktorá 
je živnou pôdou pre populizmus 
a  radikálne politické strany. Car-
melo Cedrone a  Gerard Dantin, 
spravodajcovia dvoch stanovísk 
o európskych dlhopisoch a podob-
ných dlhových nástrojoch, a Pedro 
Augusto Almeida Freire, predseda 
stálej študijnej skupiny pre koor-
dináciu hospodárskej politiky, sa 
vyslovili za integráciu ako jediné 
možné riešenie v súčasnej situácii. 
V stanovisku pána Cedroneho, ktoré 
bolo nedávno prijaté, sa konkrétne 
navrhuje podporovať zavedenie 
dvoch druhov dlhopisov: stabilizač-
ných dlhopisov na rozloženie dlhu 
so spoločnými zodpovednosťami 
a  investičných dlhopisov na pri-
lákanie kapitálu od rýchlo sa roz-
víjajúcich hospodárskych veľmocí 
ako Brazília, Rusko, India a Čína. 
Pán Dantin pripravuje stanovisko, 
v ktorom sa bude zaoberať rozlože-
ním dlhu medzi členské štáty a ktoré 
bude predložené na hlasovanie na 
júlovom plenárnom zasadnutí.

Zástupca komisie vyzdvihol, že je 
dôležité vytvoriť európsky ochranný 
mechanizmus pre finančný sek-
tor a postupovať smerom k  lepšej 
fi škálnej integrácii. Členka Európ-
skeho parlamentu Sylvie Goulard 
upozornila, že Európska rada by 
nemala byť jedinou politickou aré-
nou, kde sa bojuje so súčasnou krí-
zou, a naznačila, že je potrebný širší 
prístup. Jean-Claude Juncker uzavrel 

Na prekonanie krízy chýba politická vôľa

Pán Cedrone, vo svojom nedávnom 
stanovisku ste uviedli, že terajšia európska 
kríza je skôr politická než hospodárska...

Európa si už nemôže dovoliť jednotnú menovú politiku 
a 17 hospodárskych a fi nančných politík. EÚ by mala 
pokročiť smerom k fi škálnej únii, pričom prvým krokom 
v tomto smere by bolo zavedenie dvoch komplementár-
nych, ale odlišných dlhopisov EÚ: neobchodovateľných 
dlhopisov Únie určených na stabilizáciu dlhu a európ-
skych dlhopisov pre obnovu a rast.

Dá sa to uskutočniť?

Tieto dlhopisy by pomohli obnoviť dôveru investorov a nahradili úsporné 
opatrenia tým, že by znovu nastolili sociálny štát. Okrem toho si náš plán 
nevyžaduje reformu zmluvy alebo vytvorenie nových inštitúcií. Využili by 
sa existujúce nástroje EÚ, ako je Európsky investičný fond (EIF). Jediné, čo 
chýba, je politická vôľa. (rdr) ●

Martin Siecker: milovník hudby a fanúšik detektívnych príbehov
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Michalis Antoniou, 
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Dimitris Kittenis, 
člen EHSV, 
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Kostakis Konstantinidis, 
člen EHSV, 
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Michalis Lytras, 
člen EHSV, 
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Andreas Pavlikkas, 
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skupina „Pracovníci“
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