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Zastavme plánované zastarávanie v!robkov
Plánované zastarávanie je známou 
obchodnou stratégiou. Znamená 
to, !e v"robcovia cielene navrhujú 
a# vyrábajú v"robky tak, aby sa 
r"chlo opotrebovali alebo stali 
nezaujímav"mi. Cie$om je prinúti% 
spotrebite$ov, aby nakupovali nové 
tovary a# slu!by a# nahradili nimi 
star&ie verzie. V#pozadí tejto stra-
tégie je snaha dosiahnu% dlhodob" 

objem predaja t"m, !e sa inter-
val medzi opakovan"mi nákupmi 
skracuje (skrátenie cyklu v"meny).

EHSV 17. októbra schválil 
stanovisko o# !ivotnosti v"robkov 
a# informáciách pre spotrebite$ov, 
so zámerom bojova% proti pláno-
vanému zastarávaniu a# &kodám, 
ktoré v# dôsledku toho vznikajú 
v#environmentálnej, sociálnej, zdra-
votnej a#hospodárskej oblasti.

Tento postup nie je ni'ím nov"m. 
Objavil sa v#30. rokoch 20 storo'ia, 
ke( bolo zastarávanie navrhnuté ako 
spôsob stimulovania dopytu v#snahe 
prekona% ve$kú hospodársku krízu. 
V#tom období v&ak $udia pova!ovali 
prírodné zdroje za nevy'erpate$né 
a# len málo pozornosti venovali 
!ivotnému prostrediu.

V posledn"ch desiatich rokoch sa 
tento trend posil)oval vo v&etk"ch 
odvetviach. Niektoré v"robky sú 
navrhnuté tak, aby sa pokazili do 
dvoch a! troch rokov, tesne po 
vypr&aní záruky. Ich nahradenie si 
vy!aduje (al&iu energiu a# zdroje, 
dôsledkom je aj viac odpadu 
a#&kodlivého zne'istenia. Tento stav 
u! v# niektor"ch krajinách dohnal 
spotrebite$ov k#protestom.

Otázka pracovn!ch miest

V sú'asnosti zastarávanie priná&a 
z# h$adiska pracovn"ch miest len 
malé v"hody. Vä'&inu t"chto v"rob-
kov vyrábajú pracovníci s#nízkymi 
mzdami mimo Európy. Ak by sme 
menej vyhadzovali, museli by sme 
viac opravova%, 'ím by sme vytvor-
ili tisícky pracovn"ch miest bli!&ie 
k#ná&mu domovu.

EHSV plánuje prija% konkré-
tne opatrenia a#usporiada% v#roku 
2014 ve$ké európske stretnutie za 
okrúhlym stolom, na ktorom by sa 
zi&li v&etky zainteresované strany, 
vrátane priemyslu, distribúcie, *nan-
cií, zdru!ení spotrebite$ov a#odborov. 
Toto podujatie bude sprevádza% 
otvorené fórum, na ktorom budú 
môc% ob'ania EÚ vyjadri% svoje 
názory.

U"i# sa opravova#

EHSV chce od podnikov, aby sa 
ich v"robky dali $ah&ie opravi%, napr. 
v"menou náhradn"ch sú'iastok. 
Spotrebitelia by tie! mali dostáva% 
lep&ie informácie o#predpokladanej 
!ivotnosti v"robkov, aby sa pri 
nakupovaní mohli lep&ie rozhodnú%.

V"bor sa domnieva, !e by bolo 
ideálne zavies% ozna'ovací systém, 
ktor" by zaru'oval minimálnu 
!ivotnos% produktu. V#sú'asnosti to 
právne predpisy nevy!adujú. Navy&e 
ak majú v"robky !ivotnos% krat&iu 
ako pä% rokov, ich v"robcovia by mali 
hradi% náklady na ich recykláciu.

DÔLE!ITÉ DÁTUMY
16. – 17. januára 2014, 
$trasburg, Francúzsko: 
Sociálni podnikatelia: Vyjadrite 
svoj názor!!

21. – 22. januára 2014, 
EHSV, Brusel: 
plenárne zasadnutie EHSV
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roz"iruje obzory

ÚVODNÍK 
Milí !itatelia,
Rok 2013 sa pomaly kon'í a#my u! 
myslíme na dôle!ité udalosti, ktoré 
Európsku úniu 'akajú v#budúcom 
roku. Z#májov"ch volieb vzíde nov" 
Európsky parlament a#neskôr nová 
Komisia. 

Tieto vo$by nám tie! povedia, 'i 
sa Únii podarilo presved'i% ob'anov, 

!e im mô!e pomôc% vyrie&i% problémy, s#ktor"mi sa v#ka!dodennom !ivote 
stretávajú.

Pod$a najnov&ích prognóz nás 
ne'aká ve$mi ru!ová budúcnos%. 
Sta'í sa pozrie% na to, ako pro-
tikrízové opatrenia pozna'ili 
na&u ob'iansku spolo'nos% , 
a#pochopíme pre'o. Európsky 
hospodársky a#sociálny v"bor je 
v&ak presved'en", !e e&te nie je 
ni' stratené, !e Únia sa e&te mô!e 
vráti% na správnu cestu: slú!i% 
svojim ob'anom a#dokáza%, !e 
je schopná prinies% konkrétne 
odpovede na ich o'akávania.

V tomto duchu bude EHSV 
a! do májov"ch volieb vyvíja% 
intenzívne úsilie, aby 'o najviac 
presadil názory európskych 
ob'anov. A#ke( nastane 'as na 
nové zlo!enie in&titúcií, bude zabezpe'ova% potrebnú kontinuitu, aby záväzky 
vo'i ob'anom boli splnené.

Av&ak teraz, pár hodín pred koncom roka 2013, by som Vám chcel 
predov&etk"m za!ela% pekné sviatky v#kruhu Va&ej rodiny a#priate$ov. 
Dovidenia v#roku 2014!

Henri Malosse 
predseda EHSV

“V tomto duchu bude 
EHSV a! do májov"ch 
volieb vyvíja% intenzívne 
úsilie, aby 'o najviac pre-
sadil názory európskych 
ob'anov; ke( nastane 'as 
na nové zlo!enie in&titúcií, 
b u d e  z a b e z p e ' o v a % 
potrebnú kontinuitu.”

„EHSV vyjadruje !elanie, aby 
sa úplne zakázali v"robky, pri 
ktor"ch sa po'íta s# poruchou, 
s # cie$om vyvola%  ukon'enie 
!ivotnosti prístroja.“

!len EHSV Thierry Libaert
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„Správanie v"robcov, ktorí 
navrhujú produkty tak, aby 
sa opotrebovali alebo pokazili 
skôr, ne! je to nutné, a# nútia 
spotrebite$ov kupova%  nové 
v"robky, mo!no nazva% prie-
myseln!m diktátom.“

!len CCMI Jean-Pierre Haber
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Hospodárske a sociálne rady 
európskych krajín sa zi"li v Aténach

Stretnutie otvoril predseda gréckeho par-
lamentu Evangelos Meimarakis v#prostredí 
nádherného múzea Akropoly. Pripomenul, !e 
jeho in&titúcia podporuje HSR Grécka, ktorá 
bola zriadená gréckou ústavou, a#vyzdvihol 

v"znam sociálneho a#ob'ianskeho dialógu. 
Po(akoval Európskemu hospodárskemu 
a#sociálnemu v"boru za zorganizovanie vere-
jnej diskusie o#nezamestnanosti mlad"ch $udí 
a#cie$och nadchádzajúceho gréckeho predsed-
níctva Rady EÚ, ktorá sa konala de) predt"m 
v#gréckom parlamente za ú'asti 80 poslancov. 
Pán Meimarakis okrem iného vyjadril aj svoje 
obavy v#súvislosti s#t"m, !e Európania 'oraz 
menej dôverujú projektu spolo'nej Európy.

Úvodn" prejav predsedu EHSV Hen-
riho Malossa sa niesol v#podobnom duchu. 

Zameriaval sa na skuto'nos%, !e priepas% 
medzi EÚ a# jej ob'anmi sa neustále pre-
hlbuje a# !e vyhliadky spojené s# nasledu-
júcimi vo$bami do Európskeho parlamentu 
sú znepokojujúce.

Politické strany v# sú'asnosti ponúkajú 
európskym voli'om tri mo!nosti, pri'om 
!iadna z#nich spomínané problémy nerie&i. 
Protieurópsky orientované strany by chceli 
odstráni% európske in&titúcie alebo radikálne 
okresa% ich právomoci. Sú'asnú &truktúru by 
nahradila medzivládna spolupráca.

Druhou mo!nos%ou je ve$mi federalis-
tick" prístup, na základe ktorého by sa z#EÚ 
stali „Spojené &táty európske“ so silnou cen-
trálnou vládou. Európski ob'ania v&ak nie sú 
pripravení na odovzdanie zvrchovanej moci 

Bruselu. Navy&e EÚ by sa nemala sna!i% 
vybudova% centralizované impérium: mala 
by by% viac decentralizovaná a#zalo!ená na 
rozmanitosti európskych národov.

Tretia mo!nos% vlastne ani mo!nos%ou 
nie je: ide o#zachovanie sú'asného stavu 
zmätkov, neú'innosti a#zlo!itosti. V#tomto 
prípade hrozí, !e nespokojnos% &irokej vere-
jnosti sa e&te zv"&i, a#mohlo by to spôsobi% 

úpln" rozpad spolo'nej 
Európy.

Pán Malosse navrhol 
&tvrtú mo!nos%, zalo!enú 
n a  k o m u n i t á r n o m 
princípe, ktor" rozvinul 
jeden zo zakladate$ov 
EÚ, Jean Monnet. Zna-
menalo by to vráti% sa 
na za'iatok a#postupne, 
k r o k  z a  k r o k o m , 
budova% spolo'nú poli-
tiku na o!ivenie prie-
myslu a# zamestnanosti 
v# Európe. Za'alo by sa 
konvergenciou *&kálnych 
a# sociálnych systémov 
a# projektmi v# oblasti 
priemyslu, inovácie, v"s-
kumu a#v"voja a#vzdelá-
vania. EHSV pripravuje 
v#sú'asnosti ak'n" plán, 
ktor" má by% predstaven" 
po'as  predvo lebne j 
kampane. Pán Malosse 
po!iadal národné HSR, 
aby sa na pláne podie$ali, 

preto!e len tak sa s#ním bude môc% stoto!ni% 
celá ob'ianska spolo'nos% EÚ.

Georgios Dassis, predseda skupiny EHSV 
„Pracovníci“, hovoril o#práci, ktorú spolo'ne 
s#predsedom EHSV vykonali v#súvislosti 
s# témou „náklady v# prípade nekonania 
na úrovni EÚ“. Takisto zdôraznil, !e je 
potrebné vytvori% viac nástrojov na podporu 
solidarity v#EÚ. Spomenul stanovisko EHSV 
o#európskej dani z#*nan'n"ch transakcií a#o 
európskom minimálnom príjme. (ak) 

H#adanie inovatívnych rie"ení
Predseda EHSV Henri Malosse sa spolu 
s# ma(arsk"mi 'lenmi EHSV vybral do 
Budape&ti, aby sa stretol so zástupcami vere-
jn"ch a#súkromn"ch subjektov ma(arskej 
ekonomiky. Hoci ma(arské hospodárstvo 
bolo na pokraji krízy, podobne ako grécke, 
Ma(arsku sa podarilo svoj &tátny dlh, ktor" 
v#roku 2011 predstavoval 81 % HDP, zní!i% 
v#roku 2012 na 77 %. Nielen !e to nepotopilo 
ma(arskú ekonomiku, ale miera nezamest-
nanosti sa udr!ala na pribli!ne 10 %. Aby sa 
mohli dosiahnu% takéto v"sledky, vláda zvo-
lila trochu nekonven'né rie&enia, ktor"ch 
dlhodobé ú'inky v&ak zatia$ e&te nie sú jasné.

V"bor si uvedomuje, ako %a!ko dolieha 
kríza na obyvate$stvo európskych krajín, 
preto sa u! dlho zasadzuje za to, aby Európa 
priniesla konkrétne a# inovatívne odpo-
vede, ktoré uspokoja potreby ob'anov. 
Aj z#tohto dôvodu chcel predseda EHSV 
nav&tívi% Ma(arsko, aby priamo v#teréne 
zistil, ak" dosah majú netradi'né opatre-
nia, ktoré ma(arská vláda zavádza v#oblasti 
hospodárstva a#ktoré sú 'asto v#Európe 
ter'om kritiky.

Predseda EHSV sa teda s# ma(arsk"m 
premiérom Viktorom Orbánom, porozprával 
o#politike o!ivenia priemyslu a#stretol sa aj 
s#niektor"mi ministrami jeho vlády. Enik+ 
Gy+ri zodpovedná za európske zále!itosti 
zdôraznila, !e je dôle!ité diskutova% so 
skuto'n"mi aktérmi z#terénu. Pán Malosse 
sa zi&iel aj s#predstavite$mi opozície, medzi 
in"mi s# predsedom strany ma(arsk"ch 
socialistov Attilom Mesterházym a#b"val"m 
premiérom Gordonom Bajnaiom. Predseda 
EHSV si v&ak predov&etk"m chcel 
podiskutova% s# predstavite$mi podniko-
vej sféry, zástupcami odborov"ch zväzov, 
riadite$mi podnikov a# &tudentmi. Jednou 

z#hlavn"ch tém rozhovorov bola aj ener-
gia, ktorá patrí v#Ma(arsku medzi pál'ivé 
otázky, ke(!e predstavuje stále vä'&iu 'as% 
v"davkov ma(arsk"ch domácností. Okrem 
toho delegácia EHSV nadviazala partner-
stvo s#ma(arskou HSR, v#snahe získa% lep&ie 
poznatky o#iniciatívach z#praxe. „Ukázalo 
sa, !e staré rie&enia majú svoje medze. Je 'as 
pozrie% sa na t"ch, ktorí sa odvá!ili kona% 
inak, a#pou'i% sa od nich, aby z#toho mali 
ú!itok v&etci,“ povedal na záver predseda 
Malosse, ktor" sa o#poznatky získané po'as 
tejto cesty podelí s# 'lenmi EHSV. Treba 
podotknú%, !e Slovinsko a# Po$sko sa u! 
o#ma(arsk" prístup za'ali zaujíma%. (ll) 

PÔSOBENIE NA MIESTNEJ ÚROVNI

Diplomové práce o#EÚ v#centre 
pozornosti v#Prahe

,eská 'lenka EHSV Vladimíra Drbalová (skupina 
„Zamestnávatelia“) sa nedávno zú'astnila na prezentácii 
diplomov"ch prác &tudentov o#európskych zále!itostiach. 
Podujatie sa uskuto'nilo v#Prahe, v#priestoroch Zastúpenia 
Európskej komisie v#,R. Spoluorganizátorom bola Vysoká 
&kola ekonomická, ke(!e podujatie spadá do projektu 
Laboratórium Európskej únie, ktor" táto ustanovize) 
rozbehla. Ocenen"ch bolo desa% najlep&ích diplomov"ch 
prác s#tematikou Európskej únie.

Témy diplomov"ch prác boli skuto'ne rozmanité, od 
zmien zmlúv cez pris%ahovaleckú politiku, roz&irovanie 
EÚ, spolo'nú po$nohospodársku politiku a#reguláciu trhu 
s#mliekom a! po menovú politiku Európskej centrálnej 
banky v#'ase krízy.

Pani Drbalová povedala, !e EHSV podporuje pro-
jekt Laboratórium Európskej únie a#chcel by by% do) 
u!&ie zapojen", preto!e je to v#súlade s#jeho vlastn"mi 
reformami(Wind of change) v#rámci stratégi pôsobenia 
na miestnej úrovni Going local. (mb). 

!lenka EHSV Vladimíra Drbalová

Vpredu: predseda EHSV Henri Malosse, predseda skupiny „Pracovníci“ Georgios Dassis a podpredsední"ka skupiny „Zamestnávatelia“ 
Anna Bredima. Vzadu: predseda skupiny „Iné záujmy“ Luca Jahier, Nicolas Alexopoulos poveren# funkciou generálneho tajomníka 
a "lenka skupiny „Zamestnávatelia“ Vladimíra Drbalová

Henri Malosse s delegáciou Hospodárskej a sociálnej rady Ma$arska

“Ukázalo sa, !e staré rie&enia 
majú svoje medze. Je 'as 
pozrie% sa na t"ch, ktorí sa 
odvá!ili kona% inak, a#pou'i% 
sa od nich, aby z#toho mali 
ú!itok v&etci”

P o k r a " o v a n i e  z o  s t r a n y  1
Z a s t a v m e  p l á n o v a n é  z a s t a r á v a n i e 

v $ r o b k o v

Dôvody kona#

Z environmentálneho h$adiska sa spotreba prírodn"ch 
zdrojov v#Európe za posledn"ch 30 rokov zv"&ila o#50 
%: denne spotrebujeme 43 kg zdrojov na osobu, zatia$ 
'o v#Afrike je to 10 kg. Zo sociálneho h$adiska r"chla 
dostupnos% spotrebného tovaru podnecuje nákup na úver, 
'o vedie k#ve$kému zadl!ovaniu.

Európsku ekonomiku ohrozuje dovoz tovaru s#krátkou 
!ivotnos%ou. T"m, !e sa táto otázka bude rie&i% na európ-
skej úrovni, Európska únia umo!ní svojim podnikom, 
aby sa v(aka skuto'nému presadzovaniu udr!ate$nosti 
odlí&ili od in"ch.

EHSV chce pomôc% zvy&ova% dôveru v#európske pod-
niky a#dovies% EÚ k#hospodárskej zmene zo spolo'nosti 

plytvania na udr!ate$nú spolo'nos%, kde by bol rast zam-
eran" na uspokojovanie potrieb spotrebite$ov ako ob'anov 
a#nikdy by nebol samoú'eln". (ail) 

“zastarávanie priná&a z# h$adiska 
pracovn"ch miest len malé v"hody. 
Vä'&inu t"chto v"robkov vyrábajú 
pracovníci s#nízkymi mzdami mimo 
Európy. Ak by sme menej vyhadzovali, 
museli by sme viac opravova%, 'ím by 
sme vytvorili tisícky pracovn"ch miest 
bli!&ie k#ná&mu domov”
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Európsky hospodársky 
a sociálny v&bor
most medzi Európou a!organizovanou ob"ianskou spolo"nos#ou

ÚVODNÍK 
Milí !itatelia,

Rok 2013 sa nám zapí&e do pamäti 
ako rok dvoch zásadn"ch mí$nikov 
v#úsilí prekona% krízu.

Prv" spo'íva v# tom, !e sme si 
uvedomili, !e ka!dé protikrízové 
opatrenie musí prihliada% na sociálny 
rozmer. Je to skuto'n" pokrok, za 
ktor" sa Európsky hospodársky 
a#sociálny v"bor zasadzuje, odkedy 

sa úsporné opatrenia stali pravidlom. Za uplynul"ch pár rokov sme videli 
prive$a Európanov prekro'i% prah chudoby, celé generácie sa ocitli mimo 
trhu práce. Prístup k#zdravotnej starostlivosti, ktor"m sa Európa doposia$ 
hrdila, sa pre mnoh"ch stal nedostup-
n"m. Zúfalá situácia viedla k#zúfal"m 
'inom vo v&etk"ch 'lensk"ch &tátoch. 
Na 'o je potom Európa, ak solidar-
ita, na ktorej spo'íva, nepomáha jej 
ob'anom?

Okrem toho sa rok 2013 uzavrie 
dokon'ením bankovej únie, teda pro-
jektu, ktor" sa EHSV u! dlho usiluje 
presadi%. Európe ch"bal mechanizmus 
doh$adu, preto mohla kríza prepuknú%. 
Ke(!e Únia nemala !iaden prostriedok kolektívneho zásahu, nepodarilo sa 
jej okam!ite zareagova%, a#preto nebola schopná zabráni% napríklad krachu 
niektor"ch bánk v#Portugalsku. -eby sa Európe teraz kone'ne podarilo 
v&etk"ch presved'i% o#v"zname solidarity medzi &tátmi?

Za!elajme si preto do nového roka, aby sme kone'ne mohli !i% v#silnej 
a#solidárnej Európe!

Henri Malosse 
predseda EHSV

O$ivenie hospodárstva je u$ na 
dosah, hovorí %len Komisie Olli Rehn
Olli Rehn, 'len Európskej komi-
sie zodpovedn" za hospodárske 
a#menové zále!itosti a#euro, verí, !e 
situácia v#Európe sa po hospodár-
skej kríze za'ína obraca% k#lep&iemu, 
av&ak zdôraz)uje, !e nás e&te 'aká 
ve$a práce.

EHSV info: Mô%eme opä# 
o"akáva# trval! rast a stabilné 
pracovné miesta?

Olli Rehn: Od jari pribúdajú 
signály, ktoré sved'ia o#postupnom 
o!ivení ekonomiky. O'akávame, 
!e toto o!ivenie sa po'as nasledu-
júcich mesiacov upevní a#v priebehu 
budúceho roku a#roku 2015 naberie 
na r"chlosti. Av&ak vzh$adom na 
to, !e vy&e 26 miliónov Európanov 
je nezamestnan"ch a# pre podniky 
je stále %a!ké získa% úver potrebn" 
na investovanie a#rast, je jasné, !e 
nás e&te 'aká ve$a práce. Preto stále 
zdôraz)ujem, !e akéko$vek tvrde-
nia o#tom, !e kríza je u! za nami, sú 
pred'asné.

Aké príle%itosti a v!zvy má 
pred sebou EÚ a eurozóna?

Predov&etk"m potrebujeme 
v#Európe udr!a% dynamiku reforiem. 
,lenské &táty musia na(alej zvy&ova% 
svoju konkurencieschopnos%. To zna-
mená, !e treba zlep&i% podnikate$ské 
prostredie v#snahe podnieti% investície 
a# vytváranie pracovn"ch miest, 
pokra'ova% v#reformách trhu s#v"rob-
kami a# trhu práce, modernizova% 

vere jnú  správu , 
s t i m u l o v a % 
p o d n i k a t e $ s k ú 
'innos% a#podporova% 
v"skum a# inovácie, 
ako aj vzdelávanie 
a#odbornú prípravu.

Na udr!ate $né 
o! ivenie sú t ie! 
p o t r e b n é  l e p & i e 
úverové podmienky 
pre  domácnos t i 
a#malé a#stredné pod-
niky, najmä v#ju!nej 
Európe. V#dejinách 
ekonomiky sa nevy-
skytuje !iaden prípad 
trvalého rastu, ktor" 
by  nesprevádzal 
n á r a s t  ú v e r o v . 
Preto je nevyhnutné 
pokra'ova% v#ozdra-
vovaní európskeho 
b a n k o v n í c t v a , 
aby sa „znormal-
izovali“ podmienky 
p o s k y t o v a n i a 
úverov.  Komisia 
spolu s# Európskou 
investi'nou bankou 
tie! predlo!ila ini-
ciatívu na podporu 

poskytovania bankov"ch úverov 
mal"m a#stredn"m podnikom, ktorú 
v#októbri schválila Európska rada.

Mohol by írsky program 
makroekonomick!ch úprav 
alebo program &panielskeho 
finan"ného sektora slú%i# ako 
model pre budúce opatrenia 
na pomoc "lensk!m &tátom, 
ktoré sa ocitli v #a%kostiach?

Úspech t"chto progra-
mov je nielen v# záujme 
príslu&n"ch krajín, ale 
celej eurozóny. Írsky 
program sa skon'í 
budúci mesiac, 
& p a n i e l s k y 
v# januári. 
Oba pro-
g r a m y 
s m e r u j ú 
k#úspe&nému 
ukon'eniu.

Ka!d"  rok od 
za'iatku írskeho pro-
gramu bol rast krajiny 
vy&&í ne! priemer eurozóny, 
'o sved'í o#tom, !e schopnos% 
zrealizova% skuto'né hospodár-
ske úpravy má pre návrat 
k#udr!ate$nému rastu a#tvorbe 
pracovn"ch miest rozhodujúci 
v"znam. V# rámci programu 
&panielskeho finan'ného sek-
tora bolo odvetviu banko-
vníctva poskytnut"ch pribli!ne 
41 miliárd EUR formou pô!i'iek 
z# Európskeho mechanizmu 
pre stabilitu, ktoré sprostred-
koval &panielsky &tát, a# to 
v"menou za záväzok h.bkovej 
re&trukturalizácie a# s pln"m 
prispením akcionárov bánk 
a#dr!ite$ov podriaden"ch dlho-
pisov. Táto hierarchia záchrany 
pomocou vnútorn"ch zdrojov 
(tzv. bail-in) je v# sú'asnosti 
zakotvená v# usmerneniach 
o#&tátnej pomoci EÚ in&titúciám 
*nan'ného sektora. V!dy v&ak 
bude potrebné osobitne posúdi% 
ka!dú jednu situáciu.

Aká je Va&a reakcia na 
kritiku, %e presadzovanie 
úsporn!ch opatrení &kodí 
o%iveniu a rastu?

Komisia dôsledne presadzuje 
fi&kálnu konsolidáciu, ktorá 
maximálne podporuje rast, 
minimalizuje &krty v# odvet-
viach, ako je v"skum 'i vzde-
lávanie, a# prebieha tempom 
primeran"m pre danú krajinu. 
V#prípade krajín eurozóny, ktoré 
stratili prístup k#trhu alebo im 
taká strata hrozila, ako sa stalo 
nieko$k"m 'lensk"m &tátom 
v#rokoch 2010 a! 2012, skuto'ne 

neexistovala !iadna iná schodná 
alternatíva ne! rozsiahla a#dôsledná 
*&kálna konsolidácia. V(aka úsiliu 
z#uplynulého obdobia bolo mo!né 
v#rokoch 2012 a#2013 zmierni% tempo 
fi&kálnej konsolidácie pribli!ne 
o#polovicu, pri'om v#budúcom roku 
sa má spomali% e&te viac. Trhy toto 
úsilie privítali a# náklady jednot-
liv"ch krajín na *nancovanie &tátu 
sa zní!ili. Napríklad pokles v"nosov 

talianskych &tátnych dlhopisov 
o#100 bázick"ch bodov viedol 

len v#prvom roku k#úsporám 
vo v"&ke 3 miliárd EUR.

V sú'asnosti sa 
p o t r e b u j e m e 

zamera%  na 
to, aby sa 
z l e p & i l a 
schopnos% 
n a & i c h 

e k o n o m í k 
udr!ate$ne rás% 

a # vytvára%  pra-
covné miesta. Preto 

na(alej dôrazne pre-
sadzujeme &trukturálne 

reformy, ktoré na základe 
zdrav"ch verejn"ch financií 

zv"&ia konkurencieschopnos% 
a # vytvoria podmienky pre 
udr!ate$n" rast a#tvorbu pracov-
n"ch miest.

Ak! je Vá& názor na 
nedávne varovanie 
"asopisu The Economist 
pred nebezpe"enstvom, 
ktoré pre eurozónu 
predstavuje súkromné 
zadl%enie?

Komisia neustále monitoruje 
riziká spojené s#v"vojom súvahy 
súkromného sektora vrátane 
súkromného dlhu. Viacer"m 
krajinám eurozóny sa podarilo 
v"razne zní! i %  zadl!enie . 
Prispievajú k#tomu menej inten-
zívne úverové toky a# zmeny 
na trhoch s# nehnute$nos%ami. 
Vysok" súkromn" dlh v&ak bude 
vzh$adom na obmedzen" manév-
rovací priestor *&kálnej politiky 
ovplyv)ova% domáci dopyt aj 
v#blízkej budúcnosti.

Splácanie dlhu súkromného 
sektora nevyhnutne ovplyv)uje 
hospodársku 'innos%, ale roz-
sah tohto vplyvu závisí od stavu 
úverov"ch trhov, ako aj od 
&trukturálnych '/t hospodárstva 
jednotliv"ch krajín. Prebiehajúce 
zmeny mechanizmu doh$adu 
nad bankami a#mechanizmu na 
rie&enie krízov"ch situácií by mali 
ma% na úverové trhy stabiliza'n" 
ú'inok a#mali by pomôc% zabráni% 
naru&eniu rovnováhy v#budúc-
nosti. 

“Na 'o je  potom 
E u r ó p a ,  a k  s o l i -
d a r i t a ,  n a  k t o r e j 
spo'íva, nepomáha jej 
ob'anom?”
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Podpredseda Európskej komisie Olli Rehn zodpovedn# za hospodárske a menové zále%itosti a euro

“ K o m i s i a 
dôsledne pre-
sadzuje *&kálnu 
konsol idác iu , 
ktorá maximálne 
podporuje rast, 
minimalizuje &krty 
v# odvetviach, ako 
je v"skum 'i vzdelá-
vanie, a#prebieha 
tempom primer-
an"m pre danú 
krajinu.  ”
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Záruka stability bankového systému do budúcnosti
„Navrhovan" jednotn" mechanizmus 
rie&enia krízov"ch situácií bude chráni% 
vkladate$ov a# da)ov"ch poplatníkov 
a#zárove) zabezpe'í ú'inn" obeh pros-
triedkov, ktor" pomô!e o!ivi% hos-
podárstvo a#podpori% rast,“ hovorí 'len 
EHSV Daniel Mareels.

EHSV info: Pre"o je jednotn! 
mechanizmus rie&enia krízov!ch 
situácií dôle%it! a ako sa dá sk'bi# 
s navrhovanou bankovou úniou?

Daniel Mareels: Navrhovan" mecha-
nizmus treba vníma% v#kontexte vytvore-
nia integrovaného finan'ného rámca, 
teda tzv. bankovej únie. Bude chráni% 
vkladate$ov, pomô!e obnovi% dôveru vo 
finan'n" systém a# umo!ní podnikom 
v# jednotliv"ch krajinách opä% získa% 

úver. Dop.)a ho jednotn" mechanizmus 
doh$adu, Európsky mechanizmus pre 
stabilitu a#smernica o#ozdravení a#rie&ení 
krízov"ch situácií bánk.

Ako by mohol jednotn! 
mechanizmus rie&enia krízov!ch 
situácií pomôc# u&etri# peniaze 
da(ov!ch poplatníkov 
a zminimalizova# &kody v reálnej 
ekonomike?

Návrhy v# súvislosti s# ozdravením 
a#rie&ením krízov"ch situácií bánk vyt-
várajú spo$ahliv" politick" rámec, ktor" 
umo!ní ú'inné organizované riadenie 
úpadkov bánk. S#navrhovan"m mecha-
nizmom sa spája aj vytvorenie jednot-
ného fondu na rie&enie krízov"ch situácií, 
v#snahe zabezpe'i%, aby prostriedky boli 

dostupné, zaru'i% finan'nú stabilitu 
a#vytvori% odolnej&í bankov" systém.

Vypracovali ste stanovisko 
EHSV o tomto mechanizme. Ste 
spokojn! s návrhom Komisie?

EHSV ocenil návrh Komisie. T"mto 
opatrením sa po doh$ade nad bankami 

dáva do rúk orgánom na rovnakej úrovni 
aj rie&enie krízov"ch situácií bánk, 'o 
umo!)uje jednotn" a#koherentn" prístup.

)o by sa v tomto návrhu najviac 
malo zmeni#?

Návrh je roz&írením smernice 
o#ozdravení a#rie&ení krízov"ch situácií 
bank, preto je dôle!ité, aby tieto dva 
právne akty boli koherentné. Okrem toho 
by 'lenovia jednotnej rady pre rie&enie 
krízov"ch situácií mali by% nezávislí.

Pokia$ ide o#fond na rie&enie krízov"ch 
situácií bánk, pri stanovení cie$ovej sumy 
prostriedkov vo fonde je nutné zaobera% 
sa mo!n"m znásobením nákladov, ke(!e 
jestvujú dva systémy verejn"ch orgánov 
zodpovedn"ch za rie&enie krízov"ch 
situácií, a#to na úrovni 'lensk"ch &tátov 
a#na úrovni EÚ. 

Hospodárska a menová únia by 
bez silného sociálneho rozmeru 
mohla zlyha&
Pred zasadnutím Európskej rady 
24. októbra prijal EHSV stanovisko 
o# sociálnom rozmere hospodárskej 
a#menovej únie (HMÚ). Pod$a názoru 
EHSV by sa hospodárska a#menová 
únia mohla rozpadnú%, ak sa neposilní 
jej sociálny rozmer.

V"bor po!adoval proaktívne 
opatrenia a#lep&í sociálny dialóg o#hos-
podárskej politike a#politike v#oblasti 
zamestnanosti. Viac rie&ení od sociál-
nych partnerov by prispelo k# vyt-
voreniu dôvery a#posilneniu sociálnej 
&truktúry Únie.

Vo svojom stanovisku o#sociálnom 
rozmere hospodárskej a#menovej únie 
prijatom na októbrovom plenárnom 
zasadnutí EHSV upozor)uje, !e ak 
na o!ivenie sociálneho rozmeru EÚ 
bude ch"ba% politická vô$a, mala by 
sa uplatni% mo!nos% posilnenej spolu-
práce v#rámci HMÚ.

Na tento ú'el by sa mali pou!i% 
vlastné finan'né zdroje, doplnkov" 
sociálny fond, pakt sociálneho pokroku 
a#sociálne normy, ciele a#stabiliza'né 
m e c h a n i z m y  z o d p o v e d a j ú c e 
*&kálnym, rozpo'tov"m a#menov"m 
stabiliza'n"m mechanizmom.

Georgios Dassis, grécky predseda 
skupiny „Pracovníci“ v#EHSV a#spra-
vodajca stanoviska, varoval, !e „bez 
vytvorenia silného sociálneho rozmeru 
by HMÚ mohla zlyha%“.

Aby bola HMÚ úspe&ná, musí sa 
prija% súbe!n" prístup zameran" na 
to, aby ciele v#oblasti zamestnanosti 
a#sociálnych vecí zodpovedali cie$om 
t"kajúcim sa dlhu a#de*citu. Potom 
bude mo!né za'a% realizova% úpravy 
a# zabráni% prehlbovaniu rozdielov 
medzi 'lensk"mi &tátmi.

EHSV sa nazdáva, !e európsky 
semester, ro'n" cyklus koordinácie 
hospodárskej politiky EÚ, musí 
zah/)a% ukazovatele zamestnanosti 
a#sociálneho za'lenenia, ktoré sú pre-
ventívne a# proaktívne, a# v prípade 
potreby aktivova% v'asn" a# ú'inn" 
mechanizmus úpravy a# politickú 
odozvu, skôr ne! sa nezamestnanos% 
a#sociálne nerovnosti stanú hrozbou 
pre demokraciu.

EHSV tie! !iada zlep&i% cezhrani'nú 
mobilitu pracovnej sily s#cie$om udr!a% 
zamestnanos% a#konkurencieschopnos% 

a# vytvára% nové pracovné miesta. 
V#záujme dosiahnutia tohto cie$a by 
EÚ mala na(alej odbúrava% pretrváva-
júce preká!ky vo$ného pohybu, pri'om 
by sa mali re&pektova% kolektívne 
zmluvy a#systémy pracovného práva 
na úrovni jednotliv"ch &tátov. EHSV 
zdôraz)uje, !e EURES, Európsky 
portál pre pracovnú mobilitu, by mal 
úzko spolupracova% so sociálnymi 
partnermi, aby sa zabezpe'ilo posky-
tovanie komplexného poradenstva 
a#informácií o#sociálnych a#právnych 
otázkach zamestnanosti.. 
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“T"mto opatrením sa 
po doh$ade nad bankami 
dáva do rúk orgánom na 
rovnakej úrovni aj rie&enie 
krízov"ch situácií bánk, 
'o umo!)uje jednotn" 
a#koherentn" prístup”

!len EHSV Daniel Mareels

Predseda skupiny „Pracovníci“ Georgios 
Dassis

Nelegálne pris%ahovalectvo & európske problémy potrebujú 
európske rie'enia
„Neregulárne pris%ahovalectvo 
do EÚ je celoeurópsky problém, 
ktor" mo!no vyrie&i% len pomocou 
celoeurópskeho úsilia,“ uvádza EHSV 
vo svojom stanovisku z#vlastnej inici-
atívy, v#ktorom potvrdil svoje vyhláse-
nia z#predchádzajúceho stanoviska na 

túto tému.

V"bor zdôraznil skuto'nos%, !e 
hranice 'lensk"ch &tátov na juhu 
Európy sú v#skuto'nosti hranicami 
celej EÚ, a#preto by sa ich kontrole 
mala venova% príslu&ná pozornos%. 
Politika v#tejto oblasti musí by% teda 
zalo!ená na solidarite, aby problémy 
spojené s#prílevom migrantov a#krimi-
nalitou, ktorá je neoddelite$nou 
sú'as %ou te j to  problemat iky 
(prevádza'i, ktorí sa pri!ivujú na 
$udskom ne&%astí), nemuseli rie&i% len 
krajiny na juhu Európy.

Spravodajca tohto stanoviska Pana-
giotis Gkofas (skupina „Iné záujmy“, 
Grécko) poukázal na to, !e je nalie-
havo potrebné stíha% prevádza'ov, 

ktorí ohrozujú !ivoty $udí. Pod$a 
jeho slov by sa agentúra Frontex 
mala sta% in&titúciou, ktorá by koor-
dinovala pobre!nú strá! EÚ, pri'om 
by sa zaoberala nielen problematikou 
nelegálnych pris%ahovalcov, ale aj 
prevádza'ov. Objem vy'lenen"ch 
finan'n"ch prostriedkov musí viac 
zodpoveda% záva!nosti tohto prob-
lému z#h$adiska EÚ.

Pomocn" spravodajca Stefano Mal-
lia (skupina „Zamestnávatelia“, Malta) 
zdôraznil, !e „!iadna iná otázka neod-
halila tak zrete$ne nedostatok solidar-
ity medzi 'lensk"mi &tátmi EÚ. Ide 
o#nedostatok solidarity s#'lensk"mi 
&tátmi, ktoré musia tieto problémy 
rie&i% ako prvé, a# tie! nedostatok 
solidarity s#$u(mi, ktorí utekajú pred 
vojnou vo svojej vlasti. Ak neza'neme 
kona% hne(, situácia sa e&te zhor&í“.

Predseda EHSV Henri Malosse 
v# tejto súvislosti uviedol: „Krajiny, 
ktoré 'elia prílevu migrantov, v#tom 
nemô!eme necha% samy. Prístup,ka!d" 
za seba‘ nevedie nikam.“ Politikou 

v#oblasti azylu a#pris%ahovalectva by sa 
mali príslu&ní 'initelia 0 raz a#nav!dy 

0 zaobera% na európskej úrovni. Mali 
by zauja% spolo'n" prístup, ako to 
u! dlhé roky po!aduje EHSV. Na 
tento ú'el by sa mali vyu!i% v&etky 
európske nástroje, pri'om agentúre 
Frontex by malo by% pridelen"ch viac 
*nan'n"ch prostriedkov, no takisto 
by sa mal 'o najskôr zavies% systém 
dozoru a#v"meny údajov, aby sa v(aka 
vyu!ívaniu satelitov predi&lo (al&ím 
tragédiám. Zárove) v"bor po!aduje 
vytvorenie európskej pobre!nej strá!e. 
Európa musí by% verná svojim hodno-
tám. Xenofóbia a#nedostatok $udskosti 
nemajú v#na&ej spolo'nosti miesto. 
Európa sa musí vo'i migrantom 
zachova% humánne a#dôrazne bojova% 

proti obchodovaniu s#$u(mi. „V"bor 
je jednozna'ne za prijatie okam!it"ch 
opatrení v# tejto oblasti, preto!e na 
rozm"&$anie u! bolo 'asu dos%. Na 
na&ich hraniciach sa a! znepokojujúco 

“Krajiny, ktoré 'elia 
prílevu migrantov, v#tom 
nemô!eme necha% samy. 
Prístup,ka!d" za seba‘ 
nevedie nikam.”

!len EHSV Stefano Mallia

!len EHSV Panagiotis Gkofas
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'asto odohrávajú stra&né $udské tra-
gédie,“ podotkol pán Malosse.

Nelegálne pris%ahovalectvo, ktoré 
je 'astou témou diskusií v#Bruseli aj 
v#'lensk"ch &tátoch, za'ína by% pre 
Európsku úniu skuto'n"m t/)om 
v# päte, a# to vzh$adom na priamu 
súvislos% medzi migráciou a#zv"&en"m 
sociálnym napätím a# xenofóbiou. 
Prístup na báze solidarity by mohol 
ma% ove$a priaznivej&í dosah na 
rie&enie tejto situácie a# Európskej 
únii by umo!nil roz&íri% svoje postupy 
prostredníctvom politík, ktoré by 
pomohli zabráni% (al&ím stratám na 
!ivotoch v#Stredozemnom mori.

A! tragické stroskotanie lode pri 
pobre!í ostrova Lampedusa, ktoré 

si vy!iadalo stovky obetí, kone'ne 
prinútilo celú európsku spolo'nos%, 
aby sa na chví$u zastavila a#zamyslela 
sa. Nepretr!it" prílev nelegálnych 
pris%ahovalcov do krajín na juhu 
Európy, ktoré navy&e stále su!uje 
kríza, prestavuje pre ne obrovskú 
zá%a!. Vlády jednotliv"ch krajín EÚ 
ani jej in&titúcie doteraz nereagovali 
na túto situáciu nále!it"m spôsobom, 
a#to práve preto, !e zodpovednos% za 
jej rie&enie nenesú spolo'ne v&etky 
'lenské &táty EÚ. (ak) 

Dôsledky úsporn$ch 
opatrení v#Európe

O nieko$ko t"!d)ov vstúpi Európska 
únia do (al&ieho, v#poradí u! &iesteho, 
roka pozna'eného úsporn"mi opatre-
niami. Aj v#)om ju bude %a!i% bremeno 
26 miliónov nezamestnan"ch ob'anov, 
'asto z#radov mlad"ch $udí. Finan'ná 
a#hospodárska kríza sa, bohu!ia$, r"chlo 
zhor&ila a#teraz sa sociálne a#príjmové 
rozdiely (alej prehlbujú a#v krajinách, 
kde boli zavedené prísne úsporné 
opatrenia, sa 'oraz viac &íri chudoba. 
Krízou sa zhor&ila degradácia !ivotného 
prostredia, vzrástla energetická chudoba 
a#preh.bili sa demogra*cké problémy. 
V#uplynul"ch troch rokoch boli hos-
podárske a#sociálne &truktúry v#niek-
tor"ch európskych krajinách pod vá!nym 
tlakom. Skuto'nos% je taká, !e pribli!ne 
84 miliónov obyvate$ov krajín EÚ dnes 
!ije pod hranicou chudoby (obyvate-
lia, ktor"ch zárobok predstavuje menej 
ako 60 % priemerného príjmu v#danom 
&táte). V#dôsledku toho sme v#niektor"ch 
krajinách, kde sa zaviedli úsporné opatre-
nia, svedkami narastajúceho politického 
extrémizmu, demagógie a#predsudkov. 
Zárove) sa teraz jasne prejavuje rozdele-
nie Európy, pod$a ktorého sa severné 
krajiny pova!ujú za verite$ské a#ju!né za 
dl!nícke. A#'o je e&te znepokojujúcej&ie, 
medzi ob'anmi, ktorí budú v# máji 
budúceho roka hlasova% v#európskych 
vo$bách, bada% hnev alebo prinajlep&om 
apatiu a# ignoranciu vo vz%ahu k# EÚ. 
Pod$a nedávnej &túdie Eurobarometra 
len 31 % európskych ob'anov dôveruje 
EÚ, k"m 60 % v#)u jednoducho dôveru 
nemá.

Je teda zrejmé, !e EÚ sa v#dôsledku 
úsporn"ch opatrení ocitá na historicky 

prelomovom bode, ktor" si vy!aduje 
hlboké &trukturálne zmeny. Ak má 
Európa naplni% svoje ambície a#potenciál, 
musíme investova% do jednotného a#poli-
ticky stabilného kontinentu, takého, 
ktor" bude ambiciózny a# odhodlan", 
ktorého jednotlivé 'asti sa budú vzá-

jomne podporova% a#ktor" bude silnej&í, 
ne! len sú'et t"chto 'astí. Musí to by% 
tie! Európa schopná priná&a% v"sledky, 
budova% a# vyvoláva% dôveru a# lep&ie 

komunikova%  so 
svojimi ob'anmi, 
a# to predov&etk"m 
v # n i e k o $ k " c h 
nasledujúcich mesi-
acoch, ktoré pred-
chádzajú vo$bám do 
Európskeho parla-
mentu. Medzi prvé 
veci, ktoré treba 
urobi%, ak sa máme 
v y h n ú %  ( a l & í m 
úsporn"m opatre-
niam, patrí opätovné 

posilnenie stratégie 
Európa 2020 s#cie$om prispôsobi% ju vízii 
Európy v#roku 2050 a#neskôr. Je potrebné 
dokon'i% vnútorn" trh a#Pakt pre rast 
a# zamestnanos%, investova% viac do 
reindustrializácie Európy, do inovácie, 
v"skumu a#rozvoja. Aj v(aka dosaho-
vaniu konkrétnych v"sledkov mô!eme 
obnovi% dôveru ob'anov v# Európu 
a#vzájomnú dôveru medzi jej aktérmi, 
vrátane ob'ianskej spolo'nosti. Musíme 
sa teda usilova% podporova% skuto'n" 
rast, u$ah'i% poskytovanie úverov a#ove$a 
viac investova% do MSP, podnikov 
sociálneho hospodárstva, slobodn"ch 
povolaní a#ekologického hospodárstva. 
Je nevyhnutné h$ada% vyvá!ené rie&enia 
na o!ivenie Európy a#zmierni% negatívne 
sociálne dôsledky HMÚ, napr. pomo-
cou sociálne zodpovednej&ích investícií, 
európskych sociálnych dlhopisov 'i 
európskej vzdelávacej siete pre nezamest-
nan"ch pracovníkov. A# napokon 
musíme úsporné opatrenia vyu!i% aj ako 
prostriedok na opätovné podnietenie 
a# konsolidáciu ob'ianskej a# sociálnej 
ú'asti, ktoré sú jadrom ná&ho európ-
skeho dedi'stva a#západn"ch tradícií.

Luca Jahier 
predseda skupiny „Iné záujmy“

“v"bor po!aduje vyt-
v o r e n i e  e u r ó p s k e j 
pobre!nej strá!e”

V!chodisko z krízy treba h#ada& v solidarite EÚ
Hospodárska kríza, ktorá pripravila 
milióny $udí o# prácu, si vy!aduje 
spolo'né rie&enia so siln"m sociál-
nym rozmerom, ktor"ch hybnou silou 
bude EÚ, tvrdí 'len EHSV a#predseda 
skupiny „Pracovníci“ Georgios Dassis.

„V"chodisko z#hospodárskej krízy 
treba h$ada% na úrovni EÚ,“ povedal 
pre EHSV info.

Pán Dassis, ktor" vypracoval 
stanovisko EHSV o#posilnení sociál-
neho rozmeru hospodárskej a#menovej 
únie, kon&tatuje, !e EÚ a#'lenské &táty 
sa príli& zamerali na hospodárske 
a#*nan'né opatrenia.

„Zachra)ujú banky, ale úplne 
ignorujú v&etky dôsledky úsporn"ch 
opatrení, ktoré vnucujú jednému 
'lenskému &tátu za druh"m,“ uviedol.

Politika úsporn"ch opatrení bola 
pôvodne vnútená Írsku, Grécku a#Por-
tugalsku. 1panielsko, Francúzsko, 
Taliansko a#Belgicko v&ak dôsledky 
krízy pocítili tie!, ako dodal.

„Politika úsporn"ch opatrení 
len vyostrila problém nezamestna-
nosti a#podnietila explozívny nárast 
chudoby.“

Ako uviedol pán Dassis vo svojom 
stanovisku uverejnenom v#októbri, EÚ 
musí vysla% ove$a silnej&í signál opatre-
niami, ktoré pomô!u vytvori% sociálnu 
súdr!nos% a#integráciu.

Iniciatíva na podporu zamest-
nanosti mlad"ch $udí, ktorá bola 
od&tartovaná za'iatkom februára, 
je krok správnym smerom, av&ak 
rozpo'et vo v"&ke 6 miliárd EUR, 

ktor" je na )u na obdobie 2014 – 
2020 vy'lenen", nesta'í, prízvukuje 
pán Dassis.

Na záchranu bánk sa pou!ili peni-
aze da)ov"ch poplatníkov, preto je 
teraz vhodné zavies% da) z#*nan'n"ch 
transakcií, aby sa zv"&ili finan'né 
prostriedky na cielené investície so 
sociálnym rozmerom. Pán Dassis 
kon&tatoval, !e EHSV tento návrh 
predostrel takmer e&te pred t"m, ako 

Komisia pri&la so svojím návrhom na 
da) z#*nan'n"ch transakcií.

Jedenás% 'lensk"ch &tátov sa 
rozhodlo zavies% túto da), ktorá by 
mohla prinies% 30 – 35 miliárd EUR 
ro'ne. „Naozaj nerozumiem, pre'o sú 
niektoré &táty e&te stále proti,“ povedal 
pán Dassis.

Vyjadril presved'enie, !e negatívne 
ved$aj&ie následky protikrízov"ch 
opatrení zalo!en"ch na finan'n"ch 
a# hospodárskych aspektoch mô!u 
vyvola% nevô$u ob'anov vo'i EÚ, 'o 
by mohli vyu!i% extrémne pravicové 
strany.

„Musíme podniknú% také kroky, 
ktoré $udí presved'ia, !e EÚ je na&a 
budúcnos%,“ povedal. „Nie je v&ak 
jasné, 'i sa nám to podarí, preto!e chu-
doba plodí len 'oraz vä'&iu nenávis% 
a#strach.“ 

Koniec krízy? Na oslavy je zatia# 
priskoro…
Pod$a nedávno zverejnen"ch jesen-
n"ch ekonomick"ch prognóz sa 
hospodárstvo EÚ pomaly zvie-
cha. V#budúcom roku v&ak na(alej 
mo!no ráta% len s#miernym rastom, 
a# 'o je e&te hor&ie, krajiny, ktoré 
kríza zasiahla najviac, majú k#úpl-
nému o!iveniu hospodárstva e&te 
ve$mi (aleko. Je jasné, !e sa EÚ ako 
celok nevzchopí úplne, k"m V1ETKY 
'lenské &táty nebudú ma% svoje 
ekonomiky v#poriadku.

Sú'asná hospodárska kríza 
nepri&la s'ista-jasna: bola v"sled-
kom dlh"ch rokov zlého ekonom-
ického riadenia a# tichého súhlasu 
EÚ so s#rastúcimi &tátnymi dlhmi. 
Preto boli potrebné prísne úsporné 
opatrenia. Napriek tomu, !e *&kálne 
reformy mali za následok ve$ké 
sociálne náklady a#!e sa kone'ne uka-
zujú prvé náznaky hospodárskeho 
o!ivenia, nesmieme zmeni% kurz. Ak 
sa Európa zastaví na polceste, prob-
lémy sa vrátia skôr, ako by sme to 
'akali. Úsporné opatrenia boli prv"m 
nevyhnutn"m krokom k#o!iveniu – 
teraz nastal 'as zamera% sa na rast.

To, ako r"chlo doká!eme prekona% 
krízu, bude závisie% od ú'innosti 
a#rozsahu reforiem. Za nové pracovné 
miesta a# rast v(a'íme podnikom, 
a#preto 'ím bude podnikate$ské pros-
tredie kvalitnej&ie, t"m lep&ie budú 
i# hospodárske v"sledky. S%a!en" 
prístup k# financovaniu a# rozd-
roben" jednotn" trh sú hlavn"mi 
preká!kami, na ktoré podnikatelia 
na(alej nará!ajú. ,oraz naliehavej&ie 
potrebná je i# politika, ktorá by 
dokázala predvída% v"voj v#oblasti 
energetiky a#klimatick"ch zmien.

Viacro'n" *nan'n" rámec je jed-
n"m z#najlep&ích nástrojov EÚ na 
podporu rastu. Jeho bezodkladné 
a# ú'inné uplat)ovanie by mohlo 
stovkám európskych podnikov doda% 
nov" impulz. Podnikate$om v&ak 
!ia$ na(alej komplikujú !ivot zlo!ité 
administratívne postupy.

Bez oh$adu na to, kedy sa táto kríza 
skon'í, by sme sa z#nej mali pou'i% do 
budúcna. Skupina „Zamestnávatelia“ 
nedávno v#diskusii po'as konferencie 

na Malte dospela k#záveru, !e kríza 
nás v&etk"ch núti reagova% pru!ne 
na po!iadavky trhu a# 'o najviac 
zv"&i% konkurencieschopnos%. Ak ju 
vnímame ako príle!itos%, mô!eme 
dosiahnu% zmenu pomocou inovácie 
a# investícií do v"skumu a# v"voja. 
Ak podnikatelia a#politici správne 
vyu!ijú túto &ancu, európske hos-
podárstvo sa bude de*nitívne ubera% 
cestou rastu.

Jacek Krawczyk 
predseda skupiny „Zamestnávatelia“

“Politika úsporn"ch 
opatrení len vyostrila 
p r o b l é m  n e z a m e s t -
n a n o s t i  a # p o d n i e -
tila explozívny nárast 
chudoby.”

“Ak sa Európa zastaví 
na polceste, problémy sa 
vrátia skôr, ako by sme to 
'akali. Úsporné opatrenia 
boli prv"m nevyhnutn"m 
krokom k#o!iveniu – teraz 
nastal 'as zamera% sa na 
rast.”

“pribli!ne 84 miliónov 
obyvate$ov krajín EÚ dnes 
!ije pod hranicou chu-
doby dôsledku toho sme 
v#niektor"ch krajinách, 
kde sa zaviedli úsporné 
opatrenia, svedkami nar-
astajúceho politického 
extrémizmu, demagógie 
a#predsudkov.”

Predseda skupiny „Pracovníci“ Georgios Dassis

Predseda skupiny „Zamestnávatelia“ Jacek Krawczyk

Predseda skupiny „Iné záujmy“ Luca Jahier
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Dôle(ité fakty o#hospodárskej kríze
 Pribli!ne 24,2#% ob'anov EÚ, 'o predstavuje 119,6 mil-

iónov $udí, bolo v#roku 2011 ohrozen"ch chudobou alebo 
sociálnym vylú'ením. Toto 'íslo sa od roku 2008 zv"&ilo 
v#18 z#26 'lensk"ch &tátov, pre ktoré sú k#dispozícii údaje.

 Neupraven" rozdiel v#platoch !ien a#mu!ov v#EÚ sa 
v#rokoch 2008 a! 2010 zní!il v#priemere zo 17,3#% na 
16,2# %. Toto zní!enie je pravdepodobne ved$aj&ím 
ú'inkom krízy na zlo!enie pracovnej sily.

 O'akáva sa, !e v#roku 2013 verejn" de*cit v#eurozóne 
klesne pod 3#% HDP prv"krát od roku 2008 a#v#roku 
2014 na 2,8#% HDP.

 V priebehu roka 2012 sa HDP EÚ zní!il o#asi 0,5 %.
 Miera nezamestnanosti mlad"ch $udí v#Európe je na(alej 

ve$k"m problémom. Vo#&tvrtom &tvr%roku 2012 bola 
dvakrát taká vysoká ne! miera nezamestnanosti dospel-
"ch – 23,3#% oproti 9,3#%. V#auguste 2013 bolo mimo 
pracovného procesu asi 5,5 milióna mlad"ch $udí v#28 
krajinách EÚ. Táto situácia najviac zasiahla mlad"ch 
$udí vo veku menej ako 25 rokov, u#ktor"ch sa miera 
nezamestnanosti zv"&ila z#15,7#% v#období pred krízou 
na historické maximum 23,5#% vo februári 2013.

 Iba v#1panielsku do&lo v#rokoch 2008 a! 2012 k#strate 3,3 
milióna pracovn"ch miest.

 HDP na obyvate$a sa v#období rokov 2008 a! 2010 pre-
padol z#25 000 1KS (&tandard kúpnej sily na obyvate$a) 
v#roku 2008 na 23 500 1KS v#roku 2009, pri'om v#roku 
2010 sa situácia 'iasto'ne zlep&ila, ke( sa vy&plhal na 
24#500 1KS.

 Celkov" de*cit EÚ predstavoval v#roku 2012 4,0#% HDP 
oproti 4,4#% v#roku 2011 a#6,5#% v#roku 2010 (v eurozóne 
3,7#% v#roku 2012, 4,2#% v#roku 2011 a#6,2#% v#roku 2010). 
V#porovnaní so sú'asnou prognózou rastu sa odhaduje, 
!e celkov" de*cit EÚ klesne na 3,4#% HDP v#roku 2013 
a#bude sa na(alej zni!ova% na 3,2#% HDP v#roku 2014.  

EHSV reaguje na hospodársku krízu
EHSV vypracoval cel" rad stanovísk o#problematike krízy, 
pri'om mnohé z#nich sa t"kajú navrhovan"ch právnych 
predpisov, ktoré majú Európe pomôc% dosta% sa z#rece-
sie. Napríklad v#marci 2009 zverejnil stanovisko o#pláne 
hospodárskej obnovy Európy a#v#máji (al&ie stanovisko 
k#oznámeniu Komisie o#reakcii na krízu v#európskom 
automobilovom priemysle.

V#stanovisku z#vlastnej iniciatívy z#októbra 2009 na 
tému „Vplyv celosvetovej krízy na hlavné európske odvet-
via v"roby a#slu!ieb“ v"bor po!adoval „lep&ie skoordinova% 
politické opatrenia a#nástroje Spolo'enstva.“ V#decembri 
po )om nasledovalo stanovisko venované *nan'nej kríze 
a#jej vplyvu na reálnu ekonomiku a#odpove( na oznámenie 
Komisie o#podpore rozvojov"ch krajín pri rie&ení krízy.

V septembri 2010 boli zverejnené dve stanoviská 
z#vlastnej iniciatívy: jedno o#sú'asnej situácii a#konkré-
tnych iniciatívach v#súvislosti s#hospodárskou obnovou 
a#druhé o#novom *nan'nom systéme pre vnútorn" trh po 
prekonaní krízy. V#októbri nasledovalo (al&ie stanovisko 
z#vlastnej iniciatívy na tému „Dôsledky krízy &tátneho dlhu 
pre správu EÚ“.

Stanovisko EHSV na tému „Vplyv *nan'nej a#hos-
podárskej krízy na#rozlo!enie pracovnej sily medzi jed-
notliv"mi v"robn"mi sektormi s#osobitn"m dôrazom na 
MSP“ bolo prijaté v#máji 2011 a#v#júli po )om nasledovalo 
stanovisko na tému „Kríza, vzdelávanie a#trh práce“.

Vo februári 2012 predlo!il EHSV inovatívne návrhy 
t"kajúce sa rastu a#&tátneho dlhu v#EÚ, po ktor"ch v#júli 
nasledovalo stanovisko k#iniciatíve Komisie „Príle!itosti 
pre mlad"ch“. Vo februári 2013 EHSV vyjadril svoje pos-
toje k#odporú'aniam Komisie t"kajúcim sa hospodárskych 
politík 'lensk"ch &tátov, ktor"ch menou je euro. 

Viac informácií nájdete na stránke: www.eesc.europa.eu 

Summit hospodárskych a#sociálnych rád na pôde Únie pre 
Stredozemie: ob"ianska spolo"nos% (iada vä"'iu zomknutos%

V Barcelone sa 11. a#12. novem-
bra zi&lo vy&e 120 zástupcov hos-
podárskych a#sociálnych rád a#in"ch 
organizácií ob'ianskej spolo'nosti zo 
14 krajín európsko-stredomorskej 
oblasti, aby diskutovali o# budúcej 
úlohe ob'ianskej spolo'nosti v#rámci 
Únie pre Stredozemie.

Medzi severom a#juhom stredo-
morskej oblasti nemô!e zavládnu% 
skuto'ná zomknutos% bez zapojenia 
ob'ianskej spolo'nosti, a#najmä zain-
teresovan"ch aktérov z#hospodárskej 
a#sociálnej sféry, ako sú organizácie 
zamestnávate$ov, odborové zväzy 'i 
iné profesijné organizácie a#príslu&né 
MVO. To je k$ú'ové posolstvo zástup-
cov ob'ianskej spolo'nosti, ktorí 
!iadali Úniu pre Stredozemie, aby sa 
usilovala nadväzova% &truktúrované 

partnerstvá so zainteresovan"mi 
stranami a#systematicky ich zapájala 
do svojich projektov, v# snahe da% 
rozhodnutiam, ktoré prijíma, vä'&iu 
legitímnos%.

Okrem otázok súvisiacich so 
zapojením ob'ianskej spolo'nosti do 
práce únie sa za ú'asti Pedra Narra, 
predsedu monitorovacieho v"boru 
EHSV pre Euromed, a# zástup-
cov generálnych tajomníkov Únie 
pre Stredozemie diskutovalo aj 
o#nieko$k"ch pál'iv"ch témach, ktoré 
trápia tento región, ak"mi sú najmä 
nezamestnanos% mlad"ch $udí a#hos-
podárske otázky, situácia !ien, prob-
lematika mobility a#migrácie a#tie! 
nevyhnutnos% zlep&i% hospodárenie 
s#obmedzen"mi vodn"mi zdrojmi. 
(ail) 

Európa potrebuje sociálne rie'enie krízy – zdolá EÚ túto v$zvu?
Pod hranicou chudoby !ije 84 mil-
iónov Európanov a# 26 miliónov 
je nezamestnan"ch. Hospodárska 
a#*nan'ná kríza prerástla do sociál-
nej a#demokratickej krízy a#iba 31 % 
Európanov dôveruje EÚ. Je EÚ scho-
pná uspokoji% o'akávania a#upokoji% 
obavy ob'anov?

EHSV usporiadal 22. októbra 
vo Vilniuse konferenciu na vysokej 
úrovni, na ktorej sa diskutovalo 
o#príle!itostiach a#v"zvach, ktor"m 
'elí EÚ, a# o potrebe spravodlivej, 

sociálnej a#zodpovednej Európy. Pod 
zá&titou litovského predsedníctva Rady 
EÚ preskúmali zástupcovia európskej 
ob'ianskej spolo'nosti a# litovsk"ch 
orgánov nové spôsoby, ako chráni% 
európsky sociálny model a#podpori% 
jeho o!ivenie.

Ú'astníci konferencie okrem in"ch 
opatrení navrhli:
 zriadi% európsku vzdelávaciu sie" pre 

nezamestnan!ch pracovníkov, ktorá 
by uchádza'om o# zamestnanie 
ponúkla dvojro'n" rekvali*ka'n" 
kurz a# cezhrani'né vzdelávacie 
poukazy

 vypracova% nov" európsky ak'n" 
program v#sociálnej oblasti s#jas-
n"mi konkrétnymi cie$mi (vrá-
tane minimálneho garantovaného 
príjmu)

 európske sociálne dlhopisy na pod-
poru investícií do hospodársky 
realizovate$n"ch projektov v#sociál-
nej oblasti

 silnej&í európsky systém záruk pre 
mlad!ch s#dodato'n"mi *nan'n"mi 
prostriedkami z#EÚ, roz&íren" aj 
na mlad"ch $udí vo veku 30 rokov 
a#regióny, kde je miera nezamest-
nanosti mlad"ch ni!&ia ne! sú'asná 
maximálna hodnota 25 %

 ur"chlene prija% opatrenia na 
stimuláciu reálnej ekonomiky, MSP 
a#zamestnanosti. (ail) 

V dôsledku krízy sa v#niek-
tor!ch krajinách, ktoré zaviedli 
prísne úsporné opatrenia, 
v!razne roz$íril  politick! 
extrémizmus,  demagógia 
a#predsudky. Da%ová, banková 
a# finan&ná únia sú základ-
n!mi piliermi Hospodárskej 
a#menovej únie. Musia ich v$ak 
sprevádza" opatrenia na pod-
poru rastu a#rovnosti, vytváranie 
pracovn!ch miest, zni'ovanie 
chudoby a#zvy$ovanie územnej 
a# sociálnej súdr'nosti. V# hre 
je demokratická a# politická 
legitimita.

Luca Jahier, 
predseda skupiny „Iné 

záujmy“ v#EHSV

STRU)NE

Barcelone sa zi&lo vy&e 120 zástupcov hospodárskych a sociálnych rád a in#ch organizácií 
ob"ianskej spolo"nosti zo 14 krajín európsko-stredomorskej oblasti

Priemyselná politika EÚ: iniciatíva 
ve#mi potrebná pre rast

V(aka priemyselnej politike EÚ 
sa má Európa vymani% z#hospodár-
skej krízy, av&ak zlá správa vecí vere-
jn"ch v#'lensk"ch &tátoch a#neú'inná 
komunikácia rozhodujúcich 'inite$ov 
z# Bruselu brzdia úplné rozvinutie 
potenciálu tejto politiky.

„Priemyselnú politiku mo!no 
pova!ova% za iniciatívu na podporu 
rastu, o# ktorej sa ve$a hovorí, ale 
v#rámci ktorej málo robí,“ povedal 
pre EHSV info Holan(an Joost van 
Iersel, predseda Sekcie pre hospodár-
sku a# menovú úniu, hospodársku 

a#sociálnu súdr!nos% (ECO) Európ-
skeho hospodárskeho a#sociálneho 
v"boru.

EÚ chce do roku 2020 zv"&i% 
v"robu o#20 %. Ke(!e od za'iatku 
krízy v#roku 2008 v#Únii zanikli viac 
ako 4 milióny pracovn"ch miest, 
ozna'il pán van Iersel tento cie$ za 
„ve$mi ambiciózny“.

Jednou z#preká!ok pod$a neho je, 
!e Rada pre konkurencieschopnos% 
nie je schopná priemyselnú politiku 
EÚ riadne sprostredkova% 'lensk"m 
&tátom, 'o je 'iasto'ne spôsobené 
organiza'nou rozdrobenos%ou na 
národné ministerstvá. Rada pre 
konkurencieschopnos% sa skladá aj 
z#ministrov priemyslu, ktorí sa stre-

távajú pä%krát alebo &es%krát ro'ne.

„Samotn" minister ve$a nezmô!e, 
ak má administratívny aparát, ktor" 
odmieta vykona% potrebné opatrenia,“ 
povedal predseda sekcie.

Pán van Iersel, ktor" v# júli pri-
pravil návrh stanoviska EHSV o#prie-
myselnej politike, povedal, !e ak sa má 

posilni% dôvera v#priemysel a#podpori% 
konkurencieschopnos%, je naliehavo 
potrebné dosta% do jedného rámca 
v"skumno-v"vojovú a#inova'nú poli-
tiku, politiku udr!ate$ného rozvoja, 
prístup k# financovaniu (hlavne pre 
malé a#stredné podniky) a#spolo'nú 
energetickú politiku. Okrem toho 
dodal, !e treba zní!i% administratívnu 
zá%a!.

Rovnako potrebn" je vhodn" sys-
tém vzdelávania a#zvy&ovania kvali-
*kácie. „To znamená, !e v#niektor"ch 
'lensk"ch &tátoch sa musí preveri% cel" 
systém vzdelávania,“ zdôraznil.

V stanovisku sa poukazuje 
na kvalifika'n"  nesúlad medzi 
ponúkan"mi vo$n"mi miestami 
s#po!adovanou vysokou kvali*káciou 
a#vzdelávacím systémom, ktor" nevy-
chováva dostato'n" po'et vedcov, 
in!inierov a#matematikov.

Povedal, !e Európska komisia by 
mala vyda% &pecifické odporú'ania 
pre jednotlivé krajiny a#povzbudzova% 
'lenské &táty, aby preberali kladné 
prvky z#krajín, v#ktor"ch veci fungujú 
lep&ie.

„Tieto %a!ké 'asy musíme vyu!i% na 
to, aby sme urobili zmeny do budúc-
nosti,“ dodal na záver. 

Uvítací príhovor predniesol podpredseda litovského parlamentu Vydas Gedvilas

Predseda sekcie ECO Joost Van Iersel

“Tieto %a!ké 'asy 
musíme vyu!i% na to, 
aby sme urobili zmeny 
do budúcnosti,”

©darval

© Stephen VanHorn

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-595_en.htm
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces%5Ceco%5Ceco246%5Cces637-2009_ac.doc&language=SK
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces%5Cccmi%5Cccmi067%5Cces881-2009_ac.doc&language=SK
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces%5Cccmi%5Cccmi065%5Cces1469-2009_ac.doc&language=SK
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces%5Ceco%5Ceco255%5Cces1935-2009_ac.doc&language=SK
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces%5Crex%5Crex285%5Cces1954-2009_ac.doc&language=SK
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces%5Ceco%5Ceco278%5Cces1169-2010_ac.doc&language=SK
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces%5Cint%5Cint518%5Cces1164-2010_ac.doc&language=SK
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces%5Ceco%5Ceco279%5Cces1367-2010_ac.doc&language=SK
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces%5Ceco%5Ceco279%5Cces1367-2010_ac.doc&language=SK
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces%5Cccmi%5Cccmi086%5Cces809-2011_ac.doc&language=SK
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces%5Csoc%5Csoc410%5Cces1173-2011_ac.doc&language=SK
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces%5Ceco%5Ceco307%5Cces474-2012_ac.doc&language=SK
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces%5Csoc%5Csoc450%5Cces1579-2012_ac.doc&language=SK
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces%5Ceco%5Ceco336%5Cces1932-2012_00_00_tra_ac.doc&language=SK
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces%5Ceco%5Ceco336%5Cces1932-2012_00_00_tra_ac.doc&language=SK
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PLENÁRNE ZASADNUTIE 
V#SKRATKE
Smerom k novej európskej politike 
v oblasti regulácie sietí

„U! v# 'ase, ke( na tel-
e k o m u n i k á c i e  b o l i 
v# rozpo'te na obdobie 
2014 – 2020 vy'lenené 
finan'né prostriedky vo 
v"&ke 9 miliárd EUR, 
i&lo o#v"znamnú otázku. 
Ich zní!enie na 1 mil-
iardu EUR spôsobí zmra-
zenie, ktoré mô!e stá% 
Európsku úniu náskok, 
ktor" získala v#mnoh"ch 
strategick"ch sektoroch,“ uviedol na ostatnom 
plenárnom zasadnutí pán Jacques Lemercier 
(skupina „Pracovníci“, Francúzsko), spravoda-
jca stanoviska o#usmerneniach pre transeurópske 
telekomunika'né siete.

Sú'asná politika bezpochyby viedla k#vä'&ej 
konkurencieschopnosti a#inováciám a#umo!nila 
zní!i% ceny v# prospech spotrebite$ov, av&ak 

zárove) obmedzila investi'né schopnosti 
mnoh"ch operátorov.

V"bor zastáva názor, !e v"sledkom vypraco-
vania novej európskej politiky v#oblasti regulácie 
sietí by bolo „v"razné a#koordinované zapojenie 
ve$k"ch európskych operátorov“, ktorí by mohli 
„dobehnú% ome&kanie v#rozvoji vysokor"chlost-
ného &irokopásmového pripojenia a#odstráni% 
oblasti bez digitálneho pokrytia,“ ke( sa Európa 
dostane z#krízy. (hb) 

Jednotn! mechanizmus rie&enia 
krízov!ch situácií je základn!m 
kame(om bankovej únie

Európsky hospodársky a#sociálny v"bor sa te&í 
na zavedenie jednotného mechanizmu rie&enia 
krízov"ch situácií, ktor" pova!uje za základn" 
kame) bankovej únie. V(aka nemu sa pravidlá, 
ktoré majú zabezpe'i% ozdravenie a#rie&enie krí-
zov"ch situácií bánk, budú v#celej EÚ uplat)ova% 
jednotne.

V stanovisku, ktoré v"bor prijal v#októbri, sa 
pí&e, !e návrh, aby doh$ad nad bankami a#rie&enie 
krízov"ch situácií bánk vykonávali orgány na 
rovnakej úrovni, je krok správnym smerom.

V súvislosti s#jednotn"m fondom na rie&enie 
krízov"ch situácií bánk, ktor" má zabezpe'i% 
*nan'nú stabilitu a#zaru'i% ú'innos% opatrení na 
rie&enie krízov"ch situácií, EHSV zdôraznil, !e je 
nevyhnutné vyjasni% právny základ tohto fondu. 
„Bolo by treba 'o najskôr vyjasni% právny základ 
tohto fondu a#vopred rie&i% v&etky problémy, 
ktoré sa spájajú s#jeho zriadením (napríklad etické 

riziko),“ uviedol spravodajca stanoviska Daniel 
Mareels (skupina „Zamestnávatelia“, Belgicko).

Pod$a v"boru je rozhodujúce zabezpe'i% pre 
tento fond dostato'né *nan'né prostriedky, aby 
mohol by% ú'inn"m a#efektívnym nástrojom. 
,lenovia rady pre rie&enie krízov"ch situácií 
musia by% nezávislí a# ich rozhodnutia musia 
podlieha% demokratickej kontrole. (ak) 

Zru"enie roamingov!ch poplatkov v EÚ: 
prospe"né tak pre verejnos&, ako aj pre EÚ

Ke( $udia cestujú do zahrani'ia, 'asto sa 
rozhodnú nepou!íva% svoje mobilné zariadenia 
v#takej miere ako doma zo strachu z#vysok"ch 
ú'tov za roaming. Menej a#krat&ie telefonujú 
a# ove$a menej vyu!ívajú mobilné dáta na 
internetové pripojenie, aplikácie a#pod. Tieto 
a#mnohé (al&ie otázky boli predmetom verejnej 
diskusie o#roamingovom systéme v#EÚ, ktorá sa 
uskuto'nila v#EHSV 23. októbra 2013 s#cie$om 
vyhodnoti% v"sledky jeho verejnej konzultácie 
online o# roamingu. Konzultácia a# verejná 
diskusia sú sú'as%ou prioritného projektu 
predsedu EHSV Henriho Malossa, ktor" 
osobne podporil iniciatívu európskych 
ob'anov v#prospech jednotnej tarify pre 
mobilné telefóny v#Európskej únii.

Hlavn"m záverom z# asi 60 
príspevkov, ktoré poslali európski 
ob'ania v#septembri 2013, je, !e 
zru&enie sú'asného roamingového 
systému EÚ by bolo ve$k"m príno-
som pre verejnos% a#pomohlo by 
tie! podpori% skuto'nú integráciu 
EÚ. Respondenti !iadali okam!ite 
skoncova% so v&etk"mi roamin-
gov"mi poplatkami. Vyjadrili 
názor, !e spotrebitelia potrebujú 
lep&í prístup k#sie%am a#musia ma% 
v#zahrani'í mo!nos% vyu!íva% rovnakú 

úrove) pripojenia ako doma. Ideálne by pre 
Európanov bolo, keby v#budúcnosti existoval 
skuto'n" jednotn" trh mobiln"ch komunikácií, 
ktor" by umo!nil vyu!íva% mobiln" telefón 
v#ktorejko$vek krajine EÚ za rovnak"ch pod-
mienok ako doma („Roam like home“).

Nov" legislatívny balík EÚ o# jednot-
nom telekomunika'nom trhu, ktor" 
v# septembri predlo!ila Európska komi-
sia, obsahuje ustanovenia, ktoré smerujú 
k#postupnému zru&eniu roamingov"ch pop-

latkov. Mnoho respondentov v&ak 

upozor)ovalo na to, !e treba prija% prechodné 
opatrenia, aby sa zabezpe'ilo, !e operátori 
nebudú stratu zisku z#dôvodu zru&enia roa-
mingov"ch poplatkov kompenzova% zv"&ením 
domácich cien.

Mnohí ú'astníci na verejnej diskusii, 
kde boli v"sledky konzultácie predlo!ené, 
súhlasili s#t"m, !e Európska komisia vyvolala 
obrovské o'akávania, !e budú úplne zru&ené 
v&etky roamingové poplatky. V#skuto'nosti 
v&ak Komisia iba navrhla, aby sa roamin-
gové poplatky za prijaté hovory 'o najskôr 

zru&ili. V#návrhu sú (al&ie opatrenia na 
ur"chlenie vytvorenia „nulového 

roamingu“ v#EÚ, av&ak 
reakcia ' lensk"ch 
&tátov bola trochu 
rozpa' i tá .  Ur' i tá 
neistota pretrváva, aj 
pokia$ ide o#to, 'i bude 

nov" legislatívny pred-
pis prijat" do jari, skôr 

ne! sa skon'í sú'asné 
v o l e b n é  o b d o b i e 
Európskej komisie 
a# Európskeho parla-
mentu. EHSV bude 
tento proces na(alej 

pozorne sledova%. 

Nová spolo%ná po#nohospodárska politika priná"a 
viac pozitív ako negatív Pomô$me jej fungova&!
Nová SPP je samozrejme, 
podobne ako iné dôle!ité 
politické dohody, v"sled-
kom kompromisu. Niektorí 
sa domnievajú, !e s#refor-
mami sa za&lo pri(aleko, 
iní naopak tvrdia, !e nie sú 
dostato'né.

Dvomi k$ú'ov"mi poj-
mami v#novej SPP sú (exi-
bilita a#hodnotenie diverzity. 
EHSV prv"krát poukázal na 
tieto dve dôle!ité otázky vo 
svojom stanovisku k#návrhu 
Komisie o#budúcnosti SPP.

Hodnotenie diverzity v#EÚ prostredníct-
vom spolo'nej politiky je jednou z#hlavn"ch 
'/t reformy. Priame platby sa rozdelia 
spravodlivej&ie medzi 'lenské &táty, regióny 
a# po$nohospodárov. Historické h$adisko sa 
prestane uplat)ova%. ,lenské &táty budú môc% 
prispôsobi% v"&ku priamych platieb skuto'nej 
situácii v#praxi. Na úrovni EÚ boli stanovené 
povinné kritériá s#cie$om pomôc% krajinám 
vykona% potrebné zmeny. Napríklad re!im 
základn"ch platieb bude zalo!en" na existu-
júcej po$nohospodárskej 'innosti a#vyu!ívaní 
pôdy, poskytovanie pomoci sa obmedzí len na 
skuto'ne aktívnych po$nohospodárov a#bude 
sa vyvíja% ambiciózna politika na podporu 
mlad"ch po$nohospodárov. Boli vytvorené 
(al&ie nástroje na rozde$ovanie priamych platieb 
na miestnej úrovni, najmä pre znev"hodnené 

oblasti alebo „krehké“ odvet-
via, 'ím sa zabezpe'ia rovnaké 
podmienky pre vidiecku 
ekonomiku.

Flexibilitu je najlep&ie 
vidno v# mo!nosti presunú% 
prostriedky z# jedného pili-
era do druhého: 'lenské &táty 
budú môc% presunú% a! 15 % 
z# vnútro&tátneho balíka pre 
priame platby (prv" pilier) 
do balíka pre rozvoj vidieka 
(druh" pilier) alebo naopak, 
pri'om tento objem sa zvy&uje 
a! na 25 % v# t"ch 'lensk"ch 
&tátoch, ktoré dostávajú na 

priame platby menej ako 90 % priemeru EÚ.

Flexibilita existuje aj pri zavádzaní environ-
mentálnych opatrení. Tretina prostriedkov SPP 
sa investuje do environmentálnej udr!ate$nosti 
európskeho po$nohospodárstva. Hovorí sa 
tomu „ekologizácia SPP“.

Niektoré prvky reformy vstúpia do platnosti 
od 1. januára 2014 a#v&etky aspekty sa za'nú 
uplat)ova% od roku 2015.

Zaujímavé fakty:

 Viac ako 77 % územia EÚ sa klasifi-
kuje ako vidiecke oblasti (47 % tvorí 
po$nohospodárska pôda a#30 % lesy) a#b"va 
v# nich pribli!ne polovica obyvate$stva 

EÚ (po$nohospodárske komunity a# iní 
obyvatelia).

 V EÚ je 12 miliónov po)nohospodárov (pracu-
júcich na pln! úväzok). Po$nohospodárstvo 
a# agropotravinársky priemysel, ktor" je 
závisl" od po$nohospodárstva z# h$adiska 
dodávok, celkovo tvoria 6 % HDP EÚ, 
zah/)ajú 15 miliónov podnikov a#poskytujú 
46 miliónov pracovn"ch miest.

 SPP stojí ka'dého ob&ana EÚ pribli'ne 30 
centov denne. V# roku 2011 predstavovala 
43 % ro'ného rozpo'tu EÚ, 'i!e 58 mil-
iárd EUR. Jej podiel od roku 1984, ke( 
tvorila 72 %, postupne klesal, zatia$ 'o po'et 
po$nohospodárov sa roz&irovaním EÚ od 
roku 1992 zdvojnásobil. V#období 2014 – 2020 
bude SPP tvori% 38 % ro'ného rozpo'tu EÚ.

 V!davky SPP predstavujú menej ako 1 % 
v&etk"ch verejn"ch v"davkov v#'lensk"ch 
&tátoch EÚ.

 Po)nohospodárstvo je jediné odvetvie plne 
*nancované z#rozpo'tu EÚ (hoci rozvoj vid-
ieka spolu*nancujú &lenské $táty).

 Priemerná domácnos" v# EÚ minie 15 % 
svojho rozpo&tu na jedlo – &o je len polovica 
v#porovnaní s#rokom 1960.

Di$ana Slavova, predsední'ka odbornej 
sekcie pre po$nohospodárstvo, rozvoj vidieka 
a#!ivotné prostredie (NAT) skupina III 

Sociálni podnikatelia: Vyjadrite svoj 
názor! 16. – 17. januára – *trasburg

Európa prechádza zmenami a#potrebuje 
nové ekonomické modely. Európski ob'ania, 
podniky, podnikatelia a#tvorcovia politiky sa 
usilujú vyrie&i% problémy, s#ktor"mi zápasíme 
v# sociálnej, hospodárskej a# environmen-
tálnej oblasti, a#to prostredníctvom sociál-
nej inovácie, nov"ch foriem investovania 
a#prekvapujúcich rie&ení.

EHSV organizuje v# spolupráci s# Európ-
skou komisiou konferenciu na vysokej úrovni 

nazvanú Sociálni podnikatelia: Vyjadrite svoj 
názor! s#cie$om analyzova% sú'asné a#budúce 
mo!nosti pre sociálne podnikanie v#Európe. 
Ú'astníkmi budú podnikatelia, politickí 'initelia 
a#zástupcovia (al&ích zainteresovan"ch strán.

2al&ie informácie a#prihlasovací formu-
lár nájdete na stránke: http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.events-and-activi-
ties-social-entrepreneurs 

U! )OSKORO V#EHSV

!len EHSV Jacques 
Lemercier

Predsední"ka sekcie NAT Di'ana 
Slavova

“Dvomi k$ú'ov"mi pojmami 
v#novej SPP sú 3exibilita a#hod-
notenie diverzity.”
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Yves Somville: EHSV mi roz'iruje obzory
V rámci série rozhovorov sa 

francúzska 'lenka skupiny„Pracovníci“ 
Béatrice Ouin, ktorá zastupuje 'lenov 
EHSV v#redak'nej rade EHSV info, 
stretáva so svojimi kolegami, aby zis-
tila, aké otázky sú stredobodom ich 
záujmu. Nedávno sa stretla s#Yvom 
Somvillom, belgick"m 'lenom skupiny 
„Iné záujmy“ a#zástupcom generál-
neho tajomníka Valónskej federácie 
pre po$nohospodárstvo v#Belgicku.

Tu je 'as% ich rozhovoru:

Béatrice Ouin: Mohli by ste mi 
poveda# nie"o o organizácii, 
ktorú zastupujete? Ko*ko má 
"lenov a aké sú jej hlavné 
aktivity na celonárodnej 
úrovni? Aká je Va&a úloha 
v rámci tejto organizácie?

Yves Somville :  Spomedzi 12 
belgick"ch 'lenov EHSV som ja 
zástupcom po $nohospodárstva. 
Pracujem pre Valónsku federáciu 
pre po$nohospodárstvo (FWA), ktorá 
sídli v#Gembloux vo Valónsku. Ke(!e 
v#mojej krajine je po$nohospodárska 
politika regionalizovaná, pracujeme 
len pre po$nohospodárov, ktorí sú 
aktívni na juhu krajiny. Av&ak pokia$ 
ide o#zále!itosti na federálnej úrovni 
(verejné zdravie, dane at(.), udr!ujeme 
samozrejme 'ulé kontakty s#3ámskymi 
po$nohospodárskymi organizáciami.

FWA je profesionálna organizácia 
*nancovaná najmä z#príspevkov jej 
'lenov. ,lenstvo vo FWA je úplne 
dobrovo$né: je v# nej zdru!en"ch 
pribli!ne 7 000 po$nohospodárskych 
r o d í n ,  ' o  j e  o k o l o  6 5  % 
po$nohospodárov vo Valónsku.

Podobne ako v# prípade in"ch 
profesijn"ch organizácií je aj na&a 
'innos% rôznorodá. Zah/)a kontakty 

s#verejnou správou, politikmi a#na&imi 
'lenmi v# súvislosti s# pripravo-
van"mi právnymi predpismi alebo 
predpismi, ktoré si vy!adujú zmeny, 
vzdelávanie a#osvetu, a#to vo v&etk"ch 
oblastiach, ktoré sa priamo alebo 
nepriamo t"kajú po$nohospodárstva. 
Okrem toho poskytujeme slu!by 

po $nohospodárskemu odvetviu 
a# pridru!en"m sektorom aj pros-
tredníctvom na&ej siete miestnych 
kancelárií.

)o o"akáva Va&a organizácia 
od Európy? Ako vnímajú Va&i 
"lenovia svoje postavenie 
v Európe?

Je jasné, !e o#po$nohospodárstve 
sa v#Európe diskutuje u! viac ako 50 
rokov. Pripome)me, !e v#minulom 
roku sme oslávili pä%desiate v"ro'ie 
spolo'nej po$nohospodárskej poli-
tiky (SPP), ktorá bola jednou z#prv"ch 
skuto'ne spolo'n"ch politík v#Európe. 
V(aka mnoh"m zmenám tejto politiky 
v#kontexte svetového v"voja (WTO, 
roz&irovanie EÚ, environmentálne 
a# rozpo'tové vplyvy at(.) sa v!dy 

udr!iavali a# udr!iavajú kontakty 
na úrovni EÚ. FWA je okrem toho 
'lenom COPA (V"bor profesionál-
nych po$nohospodárskych organ-
izácií – Comité des Organisations 
Professionnelles Agricoles), dôle!itej 
európskej po$nohospodárskej organ-
izácie. Chápeme preto, !e na&i 'lenovia 
„!ijú a# d"chajú“ Európou u! celé 
desa%ro'ia, rozumejú jej a# ich pos-
toj k#nej sa mení v#závislosti od tém 
a#okolností.

)o Vám osobne dáva Vá& 
mandát vo v!bore? Prezra+te, 
"o Vás na za"iatku najviac 
prekvapilo a "o po rokoch 
najviac oce(ujete?

Stru'ne povedané, roz&írenie 
obzorov! Predov&etk"m v#súvislosti 
s#Európou, celou jej rozmanitos%ou 
a# bohatstvom, ale tie! so svetom 
v(aka témam, o#ktor"ch sa hovorí na 
rozli'n"ch schôdzach. Kontakty, ktoré 
som nadviazal v#rámci ú'asti na práci 
niektor"ch intern"ch skupín napr. 
v#monitorovacom v"bore AKT – EÚ 
sú tie! cenn"m prínosom. V# tomto 
monitorovacom v"bore napríklad 
potravinová kríza v#roku 2008 opä% 
nastolila otázku po$nohospodárstva, 
najmä v# krajinách AKT, ale tie! 
v#Európe. Zdá sa mi o#to zaujímavej&ie 
a#dôle!itej&ie by% 'lenom EHSV, ak sa 
zameriame na najzáva!nej&ie v"zvy 
v#strednodobom horizonte, ktoré sa 
t"kajú sú'asného demografického 
rastu a#ubúdania zdrojov, ak"mi sú 
voda a# pôda, a# to sú len základné 
zdroje po$nohospodárskej 'innosti.

Prirodzene kontakty nadviazané 
v#EHSV sú ve$mi u!ito'né z#profe-
sionálneho h$adiska, ale zárove) sú 
mimoriadnym obohatením aj po 
$udskej stránke.

EHSV info vychádza devä(krát do roka pri príle%itosti plenárneho zasadnutia v#boru.

Tla"enú podobu EHSV info v nemeckej, anglickej a francúzskej jazykovej verzii dostanete na 
po%iadanie na tla"ovom oddelení Európskeho hospodárskeho a sociálneho v#boru.

Okrem toho je vo formáte pdf dostupné v dvadsiatich troch jazykoch na internetovej stránke: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info

EHSV info nie je oficiálny vestník prác v#boru, tieto sú oficiálne uverej)ované v Úradnom vestníku 
Európskej únie a in#ch publikáciách v#boru.

Reprodukcia s uvedením zdroja povolená (prosíme zasla( jeden v#tla"ok redakcii).
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NA SLOVÍ)KO MEDZI KOLEGAMI (ROZHOVOR)

!len EHSV Yves Somville

Nová komunika"ná stratégia EHSV
Komunika'ná skupina EHSV, 

ktorá vydáva strategické usmernenia, 
o# 'om a#akou formou bude v"bor 
komunikova%, schválila zaktual-
izovanú komunika'nú stratégiu 
v#duchu reforiem pod názvom 
Wind of change.

Prijaté odporú'ania sa 
budú uplat)ova% v#praxi na 
základe ro'ného ak'ného 
plánu. Osobitná pozornos% 
bude venovaná prioritn"m 
stanoviskám a#podujatiam 
zameran"m na miestnu 
úrove) („going local“).

Cie$om je zabezpe'i%, aby 
sa dostupné nástroje lep&ie 
zameriavali na potreby v"boru, 
to znamená sústredi% sa na správne 
cie$ové skupiny, zvoli% si správne 
na'asovanie a#správne aktivity.

Okrem toho prebehli hodnote-
nia, aby sa zistilo, ako sa uplat)ovali 
doteraj&ie komunika'né stratégie. 
Sú'as%ou boli aj rozhovory s#'lenmi 
EHSV, zamestnancami, úradníkmi 
z# in&titúcií EÚ, zástupcami médií 
a#in"mi k$ú'ov"mi zainteresovan"mi 
stranami. Na základe v"sledkov bolo 
prijaté rozhodnutie, !e komunika'ná 
stratégia vyt"'ená na roky 2010 – 2015 
sa bude uplat)ova% i#na(alej. Niektoré 
aspekty v&ak bolo treba trochu doladi%, 

hlavne v#dôsledku r"chleho rozvoja 
nov"ch nástrojov, ako sú sociálne 

médiá. Cie$ov"mi skupinami, na 
ktoré sa EHSV zameriava, sú i#na(alej 
predov&etk"m in&titúcie EÚ, organ-
izácie ob'ianskej spolo'nosti a#médiá, 
hoci vzh$adom na blí!iace sa vo$by 
do Európskeho parlamentu je (al&ou 
cie$ovou skupinou &iroká verejnos%. 
Okrem toho je ve$mi dôle!itá komu-
nikácia v#Bruseli, ale aj doma, v#kra-
jinách 'lenov. ,lenovia sú vyslancami 
EHSV a#obhajcami európskeho pro-
jektu a#zohrávajú dôle!itú úlohu pri 
&írení informácií na tieto témy. (nr) 

EHSV si pripomenulo 11. november vo Verdune
Henri Malosse a# Göke Frerichs, 
sú'asn" francúzsky a#b"val" nemeck" 
predseda EHSV, si 11. novembra vo 
Verdune uctili pamiatku vojakov, 
ktorí padli v#prvej svetovej vojne.

„Ako tu tak stojíme jeden ved$a 
druhého, Francúz a#Nemec, musíme 
ma% na pamäti, !e títo vojaci, ktorí 
bojovali v#prvej svetovej vojne, skôr 
ne! sa vrhli do boja, vediac, !e v#)om 
pravdepodobne zahynú, ur'ite snívali 
o#celkom inej budúcnosti,“ vyhlásili 
po'as pietnej spomienky.

Vo Verdune, na mieste, kde sa 
odohrala jedna z#najkrvavej&ích bitiek 
prvej svetovej vojny, obaja predse-
dovia v"boru vyjadrili presved'enie, 
!e „Európa je ove$a viac ako len 
!abomy&ie bitky o#rozpo'ty a#trhy. 
Európa je predov&etk"m ú!asn" 
príbeh mu!ov a# !ien, ktorí mali 

spolo'n" sen vybudova% lep&iu 
budúcnos% pre svoje deti. Európa je 
kolíska mieru a#spolo'n"ch hodnôt.“

Spomienková slávnos%, ktorá sa 
uskuto'nila 11. novembra vo Ver-
dune, v&etk"m pripomenula, !e tí, 
ktorí zahynuli v#prvej svetovej vojne, 
nezomreli zbyto'ne.(mb) 

STRU)NE

“Európa je ove$a viac 
ako len !abomy&ie bitky 
o#rozpo'ty a#trhy.”

Sú"asn# francúzsky a b#val# nemeck# 
predseda EHSV: Henri Malosse a Göke 
Frerichs
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MILÍ )ITATELIA,
ke+'e sa blí'i koniec roka, chceli by sme Vám 
za'ela" veselé Vianoce a#v novom roku 2014 ve)a 
$"astia, zdravia a#úspechov.

,akujeme v$etk!m odberate)om a#&itate)om 
ná$ho bulletinu, ako aj t!m, ktorí do% prispeli 
svojimi &lánkami, ilustráciami, nápadmi alebo 
in!mi príspevkami. Te$íme sa na +al$iu spolu-
prácu v#novom roku!

redak"ná rada EHSV info
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