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Milí čitatelia,
už vidno svetlo na konci tunela, blýska sa na lepšie časy, 

objavujú sa prvé znaky oživenia ekonomiky... Takéto 

optimistické prehlásenia o obnove hospodárstva počuť 

na stretnutiach expertov od Davosu až po Dublin. Odzr-

kadľujú však naozaj realitu?

Ďaleko od zasnežených svahov švaj-

čiarskych Álp mrazivá finančná kríza 

ďalej zúri a najviac zasahuje tých najzra-

niteľnejších. Stále narastá nezamestna-

nosť mladých, chronické zadlžovanie, 

chudoba detí a priepasť medzi tými, čo 

majú, a tými, čo nemajú.

Ak je však pravdou, že sa konečne 

dostávame z  najhoršej hospodárskej 

krízy v  dejinách EÚ, nemôžeme len 

nečinne sedieť a meditovať: musíme sa 

dať do práce. Predovšetkým sa musíme 

uistiť, že v tom chvate, keď sme sa usi-

lovali znovu dosiahnuť stratený hospo-

dársky rast, sme nikoho neprehliadli 

a nenechali napospas osudu. Zároveň musíme nájsť spôsoby, ako sa poučiť zo svojich 

chýb, aby sa tieto už nikdy neopakovali.

Za posledných sedem rokov hospodárskeho a fi nančného zmätku sme sa o sebe 

ako o spoločnosti naučili viac než za uplynulých sedemdesiat rokov. Videli sme, aké 

nebezpečenstvá prináša lavínový efekt zadlženia, virtuálny úver, sebectvo a chamtivosť. 

Špekulatívna „kasínová ekonomika“ nechala milióny ľudí, mladých aj starých, bez práce, 

bez strechy nad hlavou, bez peňazí a, bohužiaľ, často aj bez nádeje.

Zmena je nevyhnutná a musí byť radikálnejšia než len kozmetická úprava. Musíme 

sa naučiť byť starostlivejšími a pozornejšími, dávať rovnako ako brať a povzniesť sa nad 

kultúrne a náboženské rozdiely a naučiť sa žiť spolu ako Európania. Predovšetkým 

musíme chrániť a propagovať hodnoty, na ktorých spočíva Európska únia – rovnosť, 

sociálna spravodlivosť a rovnaké zaobchádzanie so všetkými.

Ako Európsky hospodársky a sociálny výbor máme povinnosť zabezpečiť, že sociálna 

a hospodárska sféra budú bok po boku pracovať pre blaho európskych občanov. Je to 

naše poslanie. A nechceme sa vyhnúť svojej povinnosti radiť legislatívnym orgánom 

EÚ, aká je podľa nášho dobre uváženého názoru, najlepšia cesta, ktorou sa uberať.

Do európskych volieb zostávajú už len štyri mesiace. Občania EÚ budú mať histo-

rickú príležitosť pomôcť zabezpečiť, že nás čaká zmena k lepšiemu. Aj v tejto súvislosti 

si EHSV splní svoju úlohu.

Jane Morrice
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Ďalšie číslo vyjde v marci 2014

V  decembri 2013  sa delegácia Európ-

skeho hospodárskeho a  sociálneho 

výboru vybrala do Kyjeva, aby sa stretla 

s manifestujúcimi na Námestí nezávislosti 

a vypočula si ich požiadavky a názory. 

V provizórnych stanoch alebo priamo na 

ulici sa delegácia pod vedením predsedu 

Henriho Malossa pozhovárala s viace-

rými predstaviteľmi protestného hnutia. 

Demonštranti poukazovali na policajné 

násilie počas prvých manifestácií, ktoré 

nasledovali po tom, ako vláda odmietla 

podpísať dohodu s EÚ, a zdôraznili, že 

obyvatelia majú pocit, že im bolo uprené 

právo rozhodovať o svojom osude.

Zatiaľ čo ukrajinský parlament posil-

ňoval zákony, ktoré obmedzujú právo 

manifestovať, EHSV sa rozhodol tlmočiť 

názory ukrajinskej občianskej spoloč-

nosti v  Bruseli. Symbolická osobnosť 

NA SLOVÍČKO MEDZI KOLEGAMI ROZHOVOR

V rámci série rozhovorov sa francúzska 

členka skupiny „Pracovníci“ Béatrice 

Ouin, ktorá zastupuje členov EHSV 

v redakčnej rade EHSV info, zhovára so 

svojimi kolegami, aby zistila, aké otázky 

sú stredobodom ich záujmu. Nedávno sa 

stretla s fínskou členkou skupiny „Pra-

covníci“ a bývalou riaditeľkou zastúpe-

nia Fínskych odborových zväzov pri EÚ 

Marianne Muona.

EHSV info: Členkou 
Európskeho hospodárskeho 
a sociálneho výboru ste sa stali 
len nedávno. Aké sú Vaše prvé 
dojmy z EHSV?

Marianne Muona: Môj celkom prvý 

dojem bol, že je tu veľa ľudí, ktorých som 

ešte nikdy nestretla, ale našťastie aj zopár 

ľudí, ktorých som už poznala. Takže, pro-

sím Vás, príďte za mnou, nech sa poroz-

právame – najlepšie je totiž práve to, že 

tu môžete spoznávať nových ľudí. EHSV 

je skutočne celoeurópska platforma a to je 

pre mňa veľmi zaujímavé.

Keďže priveľké množstvo tém môže byť 

ubíjajúce, rozhodla som sa, že sa najprv 

zameriam len na niekoľko otázok, ktoré 

ma zaujímajú. Napríklad práca, ktorú 

EHSV robí v súvislosti s obchodnou poli-

tikou, sa mi zdá veľmi inšpiratívna.

Mohli by ste stručne predstaviť 
organizáciu, ktorú v EHSV 
zastupujete (koľko má členov, 
v akom sektore pôsobí, aká je 
jej úloha vo Fínsku atď.)?

Zastupujem konfederáciu odborových 

zväzov STTK – fínsku konfederáciu 

pracovníkov. Združuje 17 zväzov, ktoré 

majú 608  000  členov. Členovia STTK 

pracujú v oblastiach ako zdravotná sta-

rostlivosť (ako zdravotné sestry – nurses 

alebo practical nurses – tieto názvy pou-

žívajú samotné zväzy sestier v angličtine) 

alebo priemysel či bankovníctvo. Takisto 

je tam veľa štátnych zamestnancov alebo 

zamestnancov mestských úradov, ako 

aj ľudia, ktorí pracujú pre organizácie 

tretieho sektora. Členovia odborových 

zväzov predstavujú vo Fínsku okolo 70 % 

pracovnej sily.

STTK zohráva dôležitú úlohu pri 

dosahovaní kompromisov v  súvislosti 

s  rozsiahlymi tripartitnými dohodami 

s konfederáciami zamestnávateľov a fín-

skou vládou. Počas uplynulého dva a pol 

roka sa rokovalo o  dvoch rámcových 

dohodách s cieľom stanoviť nárast miezd, 

prediskutovať daňové otázky, zlepšenia 

v oblasti sociálnej starostlivosti atď.

Ste veľmi mladá. Kedy ste 
začali pracovať v odboroch, čo 
Vás motivovalo a čo ste robili 
predtým?

Svoju prvú pracovnú skúsenosť v odbo-

roch som získala v  Rade severských 

odborových zväzov (NFS), v Štokholme 

v  roku 2010. Koordinovala som Sieť 

odborových zväzov oblasti Baltického 

mora (BASTUN). Krátko na to ma STTK 

angažoval ako medzinárodnú porad-

kyňu zodpovednú za EÚ, ETUC a MOP. 

V apríli 2012 som bola vymenovaná za 

riaditeľku bruselskej kancelárie Fínskych 

odborových zväzov (FiniUnions). V janu-

ári 2014 sa moje funkčné obdobie končí 

a vrátim sa ako medzinárodná poradkyňa 

do STTK. ●

protestného hnutia Euromaidan Ruslana 

Lyžyčko a jeden z jeho hovorcov Olexij 

Hončaruk boli preto 21. januára hosťami 

na plenárnom zasadnutí.

„Európa nemôže zatvárať oči pred 

tým, čo sa deje tesne za jej hranicami, na 

Ukrajine. Musí mať odvahu jednoznačne 

vyjadriť svoj postoj,“ vyhlásil Henri 

Malosse. „Európska občianska spoloč-

nosť môže pomôcť Európskej únii urobiť 

v tejto súvislosti krok vpred.“ Po týchto 

slovách 353 členov EHSV prijalo uzne-

senie, v ktorom výbor ofi ciálne vyjadril 

svoju podporu občianskej spoločnosti 

Ukrajiny. (ll) ●

Marianne Muona: EHSV spája ľudí

“
Zmena je nevyhnutná 

a musí byť radikálnejšia než len 
kozmetická úprava. Musíme 
sa naučiť byť starostlivejšími 
a pozornejšími, dávať rovnako 
ako brať a povzniesť sa nad 
kultúrne a náboženské roz-
diely a naučiť sa žiť spolu ako 
Európania.

”
„Európska únia musí podniknúť 
konkrétne kroky,“ hovorí Ruslana
Jedna zo známych tvárí protestov na 

„Majdane“ v Kyjeve, ukrajinská spe-

váčka Ruslana Lyžyčko, ktorá v roku 

2004  vyhrala Eurovíziu, a  hovorca 

protestného hnutia Olexij Hončaruk 

boli 21.  januára hosťami na plenár-

nom zasadnutí EHSV. Napriek tomu, 

že ukrajinský parlament v uplynulých 

dňoch obmedzil právo manifestovať, 

EHSV potvrdil svoju podporu ukrajin-

skej občianskej spoločnosti.

EHSV info: Čo Vás viedlo 
k tomu, že ste sa rozhodli 
angažovať za aktívnu 
demokratickú účasť 
občanov?

Ruslana Lyžyčko: Dlho som sa zasadzo-

vala za integráciu Ukrajiny do európ-

skeho a euroatlantického spoločenstva 

a za to, aby sa v našej spoločnosti viac 

uplatňovali zásady demokracie a aby sa 

do nej občania mohli plne zapojiť. Roz-

hodnutie aktívne podporiť protestné 

hnutie EuroMajdan bolo teda pre mňa 

celkom prirodzeným krokom.

Čo očakávate v tejto súvislosti 
od Európskej únie? Čo sa 
už Európskej únii podarilo 
dosiahnuť?

Očakávam, že Európska únia podnikne 

aktívnejšie a praktickejšie kroky na pomoc 

ukrajinskému ľudu, a neobmedzí svoju 

intervenciu len na slovnú alebo diploma-

tickú podporu. Myslím, že jednou z naj-

väčších zmien bolo, že si Európska únia 

začala omnoho jasnejšie uvedomovať, že 

mnohí úradníci súčasnej ukrajinskej vlády 

sú skutočne skorumpovaní zločinci, a záro-

veň pochopila nevraživosť a nehanebné 

zastrašovanie zo strany Ruska.

Ako by mohla Európska únia podporiť 

resp. pomôcť posilniť ukrajinskú občian-

sku spoločnosť, povzbudiť občanov, aby sa 

angažovali a niesli zodpovednosť, a propa-

govať zapojenie všetkých občanov do diania 

v spoločnosti?

Európska únia by mala vyslať Ukrajin-

com jasný signál, že podporuje ich boj za 

život v spravodlivej spoločnosti bez korup-

Európska občianska spoločnosť 
solidárna s Tibeťanmi

EHSV prijal nedávno vo svojich 

priestoroch ministerku zahraničných 

vecí Ústrednej tibetskej správy, Dicki 

Čchojang. Predstaviteľka tibetskej 

vlády sa stretla s predsedom výboru 

Henrim Malossom, ako aj s členmi 

výboru Anne-Marie Sigmund, Béat-

rice Ouin a Thomasom Jansonom.

Už je to viac ako 50  rokov, čo 

tibetský duchovný vodca dalajláma, 

spolu s vládou a parlamentom Tibetu, 

museli odísť do exilu do indickej 

Dharmšály. Už polstoročie sa situá-

cia tibetského ľudu neustále zhoršuje, 

keďže čínske orgány vystupňovali 

svoju represívnu politiku voči Tibe-

ťanom, ktorým sú upierané základné 

práva a slobody a ktorých kultúrna 

a náboženská identita je ohrozená. 

Situácia je taká vážna, že po roku 

2009 sa rozbehla protestná vlna samo-

vrážd upálením. Týmto spôsobom 

zomrelo vyše sto ľudí, nevyvolalo to 

však ani najmenšiu reakciu ústrednej 

čínskej vlády.

Počas návštevy tibetskej minis-

terky EHSV zdôraznil jednoznačný 

postoj európskej občianskej spoloč-

nosti a opätovne potvrdil svoju pod-

poru Tibeťanom bojujúcim za svoje 

EÚ nevyhnutne potrebuje priemyselnú politiku

Joost van Iersel je aktívnym členom 

poradnej komisie EHSV pre priemyselné 

zmeny, predsedom odbornej sekcie pre 

hospodársku a menovú úniu, hospodár-

sku a sociálnu súdržnosť (ECO) a spra-

vodajcom stanoviska na tému „Silnejší 

európsky priemysel v prospech rastu 

a oživenia hospodárstva“.

EHSV info: Aký je 
momentálny stav výrobného 
priemyslu v EÚ?

Joost van Iersel: Momentálne je naj-

skloňovanejším slovom „reindustriali-

zácia“. Európska rada stanovila cieľ: do 

roku 2020 by mal výrobný priemysel 

prispievať 20 % k tvorbe HDP EÚ. Sku-

točnosť však zatiaľ vôbec nie je ružová. 

S výnimkou Nemecka je priemyselná 

výroba všade v EÚ na ústupe.

Čo stojí v ceste dosiahnutiu 
stanoveného cieľa?

Postavenie Európy vo svete je bez-

pochyby ešte stále vynikajúce, avšak 

vďaka lacnej energii (bridlicový plyn) 

Milí čitatelia,
reindustrializácia v Európe už nie je tabuizovanou 
témou, ako to odhaľuje nedávno zverejnené oznámenie 
Komisie „Za obnovu európskeho priemyslu“. Môžem 
preto len vyjadriť uznanie členovi Komisie Antoniovi 
Tajanimu, s ktorým som sa v tejto súvislosti pred pár 
dňami stretol, za to, že sa angažoval v takejto rozho-

dujúcej otázke. Ide totiž o veľa: treba prilákať nové investície a vytvoriť priaznivejšie 
prostredie pre podniky.

Zatiaľ čo Komisia sa touto problematikou aktívne 
zaoberá, Rada sa, bohužiaľ, rozhodla presunúť diskusie 
o európskom priemysle na program marcového summitu, 
ktorý je už dosť nabitý. Hoci spojitosť medzi priemyslom, 
energetikou a klímou už netreba dokazovať, ak sa bude na 
týchto troch témach pracovať súčasne, mohlo by sa stať, že 
priemyselným otázkam nebude venovaná náležitá pozor-
nosť. Okrem toho rozhodnutie Rady svedčí aj o tom, do 
akej miery je táto problematika dôležitá pre členské štáty.

Príliš často zabúdame, že priemysel je pilierom hospo-
dárskej a sociálnej integrácie v Európe, keďže predstavuje 

25 % priamych pracovných miest a viac než 15 % HDP. Takisto zabúdame, že z histo-
rického hľadiska sa Európska únia zrodila z priemyselného projektu: cieľom Európskeho 
spoločenstva uhlia a ocele bolo, aby jeho zakladajúce krajiny mohli spoločne využívať 
svoje priemyselné nástroje.

Je teda najvyšší čas, aby Európska únia znovu naštartovala svoju priemyselnú mašinu. 
Európa si musí vytvoriť integrovanú, solidárnu a udržateľnú stratégiu priemyselnej 
konkurencieschopnosti, inak budeme svedkami ešte hlbšej sociálnej krízy. EÚ nemá 
právo nechať tento hnací motor rastu zaháľať!

Henri Malosse

predseda EHSV

a  výskumným programom priemy-

selná výroba v USA rýchlo rastie. Čína 

zaznamenáva rýchly rozvoj v  oblasti 

novátorských postupov a inovatívnych 

technológií. India, Brazília a  ďalšie 

krajiny jej šliapu na päty. Podniky sú 

pružné a európska výroba založená na 

využívaní energie sa presúva do USA. 

Továrne sa zvyknú presúvať tam, kde 

je trh. Aj európske podniky sú čoraz 

častejšie nútené presúvať časti svojho 

výskumu do krajín, kde je väčší poten-

ciálny trh.

Reagujú Komisia, Rada 
a členské štáty nejako na 
tieto výzvy?

Narastajú obavy. Predovšetkým v súvis-

losti s  jednotným trhom a  tým, že je 

potrebné mať spoločného ducha a nie 

postupne opäť zoštátňovať. Okrem toho 

je potrebné, aby sa priemyselné politiky 

členských štátov zliali do jednej veľkej 

európskej. Len európsky trh má dosta-

točnú kritickú masu na to, aby z neho 

vzišli nové a  prevratné priemyselné 

iniciatívy, ktoré dokážu zaujať vedúce 

postavenie vo svete. Európsky podnik sa 

môže udržať v silnej pozícii len vtedy, ak 

je dobre zastúpený v najvyšších súčas-

tiach hodnotového reťazca, kde pomaly 

stráca svoje postavenie.

Aké kroky sú potrebné?

Nevyhnutným predpokladom sú 

cezhraničné rámce a siete pre výskum 

a  vývoj. Treba podporovať mobilitu 

know-how. Zároveň by sa mal na 

všetkých úrovniach klásť väčší dôraz 

na zručnosti. Európa v súčasnosti trpí 

najmä tým, že nemá spoločnú energe-

tickú politiku, čo oslabuje vnútorný trh. 

Energetický mix je príliš diverzifi kovaný 

a cenové rozdiely obrovské. To by malo 

byť jednou z  priorít novej Komisie, 

podobne ako služby. Priemyselné hod-

notové reťazce sú čoraz častejšie zmesou 

technológie, výroby a rozvinutých slu-

žieb, čo sa pri tvorbe európskej politiky 

často prehliada. Skutočne vítaná by bola 

pracovná skupina EÚ, ktorá by sa zao-

berala službami.

Ako to vidíte z dlhodobého 
hľadiska?

V stávke je skutočne veľa. Len ciele však 

realitu nezmenia. Prioritou Komisie 

v novom funkčnom období by mala byť 

spoločná priemyselná politika a podľa 

toho by sa mala schádzať aj Rada pre 

konkurencieschopnosť. ●

Presun pracovných miest späť domov

Najnovším trendom celosvetového spra-

covateľského priemyslu je návrat výroby 

späť domov. Znamená to, že podniky 

svoju továrenskú výrobu presúvajú 

naspäť do Európy (alebo do USA), keďže 

zisky v expandujúcich hospodárstvach 

ako Čína klesajú.

Poradná komisia EHSV pre priemy-

selné zmeny (CCMI) usporiadala 13. feb-

ruára v  severnom Taliansku verejnú 

diskusiu o tom, ako návrat priemyslu pri-

spieva k reindustrializácii Európy. Výbor 

totiž pripravuje stanovisko o  návrate 

priemyselných odvetví EÚ v rámci rein-

dustrializácie.

„Tendencia presúvať výrobu do 

cudziny klesá a  niektoré odvetvia sa 

vracajú späť,“ potvrdzuje spravodajca 

Edgardo Iozia. „V Spojenom kráľovstve 

sme našli 107 podnikov, ktoré sa vracajú 

domov. Pôvodne odišli z Európy, aby 

ušetrili, ale nakoniec zistili, že tým až tak 

veľa nezískali. Presun výroby prináša so 

sebou dodatočné náklady na dopravu 

a nábor zamestnancov. Okrem toho treba 

vyriešiť množstvo ďalších problémov.

Navyše cena práce každý rok stúpa. 

Čína sa rozhodla zvýšiť zamestnancom 

platy, aby posilnila domáci dopyt, z poli-

tických aj hospodárskych dôvodov.“ 

Podľa jedného amerického tímu odbor-

níkov priemerný plat čínskeho robotníka 

pracujúceho v továrni v rokoch 2005 až 

2010 rapídne narastal o 19 % za rok.

Avšak  podľa  ce losve tového 

prieskumu, ktorý vypracovala medziná-

rodná konzultačná fi rma Stanton Chase, 

ktorej zástupcovia sa zúčastnili na spo-

mínanej verejnej diskusii, najčastejším 

dôvodom, prečo sa podniky vracajú, je 

kvalita. „Niektoré spoločnosti neboli 

spokojné s kvalitou výrobkov,“ vysvet-

ľuje pán Iozia. „Dostávali veľa sťažností 

od zákazníkov, a tak sa rozhodli vrátiť 

domov.“

Firma Stanton Chase zistila, že 34 % 

podnikateľov zaznamenalo trend návratu 

podnikov do krajiny pôvodu. Podľa 

časopisu The Economist to však treba 

brať s rezervou. Mnoho veľkých fi riem 

naďalej viac práce posiela do cudziny, než 

prináša domov. Podniky, ktoré skúmajú 

nové trhy v rozvíjajúcich sa krajinách, 

presunom výroby ušetria dopravné 

Kniha Jeremyho Rifkina Tretia prie-

myselná revolúcia (2011) skúma dosah 

digitálnej komunikácie na nové energe-

tické systémy. Mnohí pozorovatelia sa 

však domnievajú, že rozvoj trojrozmer-

nej tlače, ktorá je nádherným spojením 

digitálnej technológie a precíznej výroby, 

by mohol byť lepším charakteristickým 

znakom novej „éry strojov“, v  ktorej 

sa môže prejaviť takmer každý, kto má 

nápad a prístup k počítaču.

3D tlač alebo aditívna výroba, ako sa 

tomu v priemysle hovorí, pretože prie-

myselné tlačiarne vytvárajú reálne pred-

mety postupným pridávaním vrstiev na 

základe digitálnej predlohy, je rýchly 

a lacný spôsob ako vytvárať prototypy, 

ktoré možno ukázať potenciálnym zákaz-

níkom alebo výrobcom.

Možnosti využitia 3D tlače sú neko-

nečné, od architektúry, cez stavebníctvo, 

priemyselný dizajn, inžinierstvo a  iné 

odvetvia, vrátane leteckého priemyslu, 

medicíny, balenia, spotrebného tovaru, 

až po umenie. Okrem toho sa dá použiť 

v akomkoľvek štádiu životného cyklu 

produktu, dokonca aj na prispôsobenie 

tradičnej výroby (montáž, sústruženie, 

vŕtanie, frézovanie), čo môže zvýšiť kon-

kurencieschopnosť.

Priemyselné revolúcie sú však vo svo-

jej podstate rozvratom. Technologický 

pokrok (automatizácia) vydláždil cestu 

Začala sa nová éra strojov?

“
Európa si musí vytvoriť 

integrovanú, solidárnu 
a  udržateľnú stratégiu 
priemyselnej konkurenci-
eschopnosti, inak budeme 
svedkami ešte hlbšej sociál-
nej krízy.

”

Smer východ

EHSV rokuje o investičnej dohode a ľudských právach v čínskom Čcheng-tu

Európsky hospodársky a  soci-

álny výbor ako hlavný zástupca 

európskej organizovanej spo-

ločnosti usporiadal v novembri 

minulého roka v meste Čcheng-tu 

13. stretnutie za okrúhlym stolom 

s Čínou. Hlavnými témami dis-

kusie boli rokovania o investičnej 

dohode a otázka ľudských práv.

Obojsmerné investície výhodné pre obyvateľov Číny aj Európy

Hoci Čína sa už stala druhým najväčším obchodným partnerom EÚ a Európska únia 

je pre Čínu najväčším obchodným partnerom, miera investícií je na obidvoch stranách 

veľmi nízka. To by sa však malo čoskoro zmeniť, keďže nedávno sa začali rokovania 

o komplexnej investičnej dohode medzi EÚ a Čínou.

EHSV diskutoval v Čcheng-tu o dôvodoch, prečo je úroveň investícií taká nízka, 

ako sú prekážky prístupu na trh, regulačné prekážky, kultúrne bariéry a ochrana práv 

duševného vlastníctva, a skúmal aj spôsoby, ako tieto úskalia prekonať. „Je dôležité, 

aby sa investičné rokovania zamerali aj na priority občianskej spoločnosti,“ zdôraz-

nil Jonathan Peel. „V rámci takejto dohody sa musia uplatňovať najprísnejšie normy 

ochrany v oblasti životného prostredia a práce.“ EHSV požaduje, aby boli organizácie 

občianskej spoločnosti počas celého procesu pravidelne informované a konzultované.

Ľudské práva – kapitola, ktorú ešte stále nemožno uzavrieť

Delegácia EHSV využila túto návštevu na podrobnú diskusiu o otázke ľudských práv. 

„Ľudské práva sú univerzálne, vzájomne súvisiace a navzájom prepojené,“ podotkol 

Th omas Janson (Švédsko, skupina „Pracovníci“), autor stanoviska EHSV o ľudských 

právach. „Kultúra, tradície a úroveň rozvoja nemôžu slúžiť na ospravedlnenie poru-

šovania ľudských práv.“

EHSV rešpektuje úsilie Číny odstrániť chudobu a zabezpečiť svojim obyvateľom 

(ktorých je viac ako 1,3 miliardy) prístup k zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu. Je však 

potrebné urobiť oveľa viac, a to najmä vo vidieckych oblastiach.

Hlavné obavy, ktoré vyjadrili členovia v Čcheng-tu, sa týkali problematiky ľudských 

práv. Sloboda zhromažďovania, sloboda združovania a sloboda prejavu stále nie sú 

zaručené, aj keď niektoré z týchto práv sú zakotvené v čínskej ústave. Ľudia, ktorí si chcú 

uplatniť svoje práva, sú často prenasledovaní, zatýkaní a zadržiavaní, alebo jednoducho 

zmiznú. Diskusia sa zamerala na spôsob monitorovania situácie v záujme ochrany 

ľudských práv, a to prostredníctvom nezávislej občianskej spoločnosti a neformálneho 

monitorovania pomocou sociálnych sietí. Cieľom by bolo upozorňovať na nedostatky 

a pomáhať ľuďom v ich úsilí zabezpečiť slobodu.

Delegácia EHSV využila návštevu Číny aj na stretnutie s čínskymi organizáciami 

občianskej spoločnosti a obhajcami ľudských práv v Pekingu. V rozhovoroch s nimi sa 

venovala otázkam práv migrantov a osôb so zdravotným postihnutím, otázke slobody 

prejavu a zhromažďovania, slobody náboženského vyznania a kultúrnych práv v Tibete 

a provincii Sin-ťiang. (sma) ●

Členka EHSV Marianne Muona

Predseda EHSV Henri Malosse na Námestí 
nezávislosti v Kyjeve

Ruslana Lyžyčko na plenárnom zasadnutí EHSV

UŽ ČOSKORO V EHSV

Vaša Európa, váš názor 2014

V nadväznosti na úspech predchádza-

júcich ročníkov mládežníckeho podu-

jatia „Vaša Európa, váš názor“ (Your 

Europe, Your Say – YEYS) organizuje 

Európsky hospodársky a sociálny výbor 

už piaty raz toto podujatie pre mladých 

Európanov (vo veku 16 – 17 rokov), 

ktoré sa uskutoční 26.  až 28. marca 

2014 v sídle EHSV.

Hlavnou témou tohto ročníka, do kto-

rého sa prihlásilo okolo 700 škôl z celej 

EÚ, budú voľby do Európskeho parla-

mentu v roku 2014. Heslo predvoleb-

nej kampane „konaj, reaguj, rozhoduj“ 

nabáda Európanov, aby si vybrali, kto ich 

bude zastupovať v nasledujúcom päťroč-

nom funkčnom období. Pre Európu sú to 

dôležité rozhodnutia.

Príležitosť zúčastniť sa na podujatí 

YEYS dostalo 28 škôl, z každého člen-

ského štátu jedna. Traja žiaci v sprievode 

učiteľa budú teraz pozvaní do Bruselu.

Týchto 28  šťastných škôl  – 

a 56 náhradných – vylosovala porota, 

ktorú tvorili traja členovia EHSV Indré 

Vareikyté, Béatrice Ouin a Cveto Stantič.

V januári a vo februári 2014 členovia 

EHSV navštívia školy vo svojej krajine, 

aby vysvetlili žiakom, ako pracuje EHSV. 

Budú hovoriť aj o plánovanom výlete do 

Bruselu a jedinečnej príležitosti pre žia-

kov diskutovať a hlasovať o dôležitých 

otázkach, ktoré ovplyvnia budúcnosť 

Európy. (fgr) ●

ako súčasné podmienky vplývajú na 

spotrebiteľov a čo možno urobiť pre to, 

aby sa situácia zlepšila.

Grécke stredisko pre ochranu spotre-

biteľov KEPKA, ktoré je spoluorganizá-

torom konferencie, pripravuje osobitný 

prieskum o  názore spotrebiteľov na 

presadzovanie ich práv. Výsledky tohto 

prieskumu budú predstavené v priebehu 

podujatia.

Ďalšie informácie získate na našej 

internetovej stránke: http://www.eesc.

europa.eu/?i=portal.en.events-and-acti-

vities-consumer-day-2014 (ail/dz) ●

Európsky deň spotrebiteľov Ochrana spotrebiteľov a sociálna integrácia v časoch krízy

Šestnásty ročník Európskeho dňa 

spotrebiteľov sa uskutoční 14. marca 

2014 v gréckom Solúne. Témou tohto-

ročnej konferencie je „Ochrana spot-

rebiteľov a sociálna integrácia v časoch 

krízy“. Tri panelové diskusie sa zamerajú 

na tieto otázky: i) ochrana spotrebite-

ľov, ii) práva spotrebiteľov a zabezpe-

čenie ich dodržiavania v časoch krízy 

a  iii) nadmerné zadlženie a  finančné 

vylúčenie.

Nedávna hospodárska kríza, neustále 

rastúce ceny výrobkov dennej potreby 

a nestabilita na trhu práce mali závažný 

dosah na spotrebiteľov. Počas tohto-

ročného Európskeho dňa spotrebiteľov 

budú jeho účastníci diskutovať o tom, 

Február 2014/2 Mimoriadne vydanie

cie a ich snahu stať sa súčasťou európskeho 

spoločenstva demokratických štátov. Medzi 

konkrétnymi opatreniami by mohli byť aj 

individuálne sankcie proti úradníkom 

súčasnej ukrajinskej vlády, bezvízový styk 

medzi EÚ a Ukrajinou a vyhliadky na člen-

stvo Ukrajiny v EÚ. (ab) ●

náklady. Navyše vždy je lepšie byť blízko 

potenciálnych zákazníkov. Napriek tomu 

je trend návratu výroby domov veľmi 

výrazný a môže len zosilnieť.

„Hrozbou pre Európu je, že podniky 

len presunú výrobu do krajín, kde sú ešte 

nižšie platy, napríklad niekam do Afriky 

alebo juhovýchodnej Ázie,“ upozorňuje 

pán Iozia. „Jedným z príkladov sú call 

centrá, ktoré sa sťahujú z  krajín ako 

Čína do lacnejších lokalít, napríklad do 

Vietnamu. Niektoré európske odvetvia sa 

rozhodli pre tento typ presunu – z jednej 

krajiny do druhej.“

V novom oznámení Komisie nazva-

nom „Za obnovu európskeho prie-

myslu“ sa návrat výroby domov vôbec 

nespomína. „Je to pre nich celkom nová 

téma. Zatiaľ to nepovažujú za strate-

gickú otázku,“ konštatuje pán Iozia, čo 

znamená, že EHSV odhaľuje nové per-

spektívy.

„Európske vlády a  regióny musia 

konať, aby prilákali tieto typy odvetví. 

Výroba v  Európe by mala byť pre 

investorov výhodnejšia. Jednou z mož-

ností je štátna pomoc. Znevýhodneným 

regiónom v Európe by sa mohlo pomôcť 

špecifickými opatreniami v medziach 

európskeho práva hospodárskej súťaže 

– musíme dodržiavať pravidlá. Naše 

stanovisko bude obsahovať praktické 

návrhy, lebo inak by to bol len bezcenný 

kus papiera. Žiadame, aby sa vytvorila 

taká európska priemyselná politika, ktorá 

by bola skoordinovaná s priemyselnou 

politikou členských štátov. Je to veľmi 

dôležité.“ ●

Predseda EHSV Henri Malosse a ministerka 
zahraničných vecí Ústrednej tibetskej správy 
Dicki Čchojang
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PLENÁRNE ZASADNUTIE V SKRATKE
Spotreba založená na spolupráci – alternatíva v časoch krízy

EHSV schválil 21. januára nové stanovisko z vlastnej iniciatívy na 

tému „Spotreba založená na spolupráci alebo participácii“, v ktorom 

žiadal prijať ďalšie opatrenia na úrovni EÚ.

Spotreba založená na spolupráci je kategória hospodárskej čin-

nosti, v rámci ktorej účastníci spoločne využívajú produkty alebo 

služby (napr. spoločné využívanie áut, bookcrossing, prenájom izieb 

alebo digitálne spoločenstvá umožňujúce učiť sa jazyky). Keďže spot-

reba založená na spolupráci má komplexný charakter a množstvo 

podôb, EHSV sa zasadzuje za to, aby sa tieto činnosti regulovali a aby 

sa zistili potenciálne prekážky.

„Je jednoznačne potrebné informovať a zvyšovať povedomie 

o spolupráci pri spotrebe. Spotreba založená na spolupráci môže 

pomôcť uspokojiť sociálne potreby, ak má nekomerčný charakter, 

a ako zárobková činnosť môže vytvárať pracovné miesta,“ uviedol 

spravodajca stanoviska Bernardo Hernández Bataller (skupina „Iné 

záujmy“, Španielsko).

Spotrebitelia si kupujú nástroje a náradie, ktoré nikdy nedokážu 

používať dostatočne často na to, aby sa im táto kúpa oplatila. Spotreba založená na spolupráci ponúka 

alternatívu k nadmernej spotrebe, ktorá prevládala v minulom storočí, a k obrovským sociálnym rozdielom, 

ktoré spôsobila. (ail) ●

Ako si posvietiť na tieňovú ekonomiku – EHSV odporúča uskutočniť európsku 
analýzu pomocou talianskej metódy

EHSV prediskutoval aj takú citlivú tému, akou je stratégia boja 

proti tieňovej ekonomike a nelegálnej práci, a schválil v tejto 

súvislosti stanovisko z vlastnej iniciatívy, pričom 129 členov 

hlasovalo za, nikto nehlasoval proti a 4 členovia sa hlasovania 

zdržali. Je to chúlostivá otázka, pretože mnohí ľudia považujú 

tieňovú ekonomiku za normálnu súčasť spoločnosti a nemajú 

veľké zábrany využívať „čierny trh“ na to, aby na ňom hľadali 

alebo poskytovali lacné pracovné sily alebo kupovali či predá-

vali tovar, a pritom obchádzali dane, ako zdôraznil spravodajca 

Stefano Palmieri (skupina „Pracovníci“, Taliansko). Okrem toho 

mnohé krajiny k tieňovej ekonomike a nelegálnej práci ešte stále 

nezaujali jasný postoj.

Podľa odhadov predstavuje v súčasnosti tieňová ekonomika 

a nelegálna práca v Európe hodnotu viac ako 2,1 bilióna EUR. 

Tieto peniaze by vlády mohli využiť na veľmi potrebné investície 

a tvorbu pracovných miest.

Ako prvý krok výbor odporúča celoeurópske posúdenie na 

základe metód, ktoré ešte treba zjednotiť. Len vtedy bude možné posvietiť si na tieňovú ekonomiku a vypra-

covať cielené opatrenia.

EHSV odporúča použiť metódu, ktorú vyvinul Taliansky štatistický ústav a ktorá bola v Taliansku aj 

testovaná. Vyskúšala sa teda v krajine, ktorá týmto javom obzvlášť trpí a vyznačuje sa značnou regionálnou 

rôznorodosťou. (sma) ●

EÚ musí rozvíjať väčšiu medzinárodnú 
spoluprácu v oblasti výskumu

Európa je v oblasti výskumu svetovým 

lídrom, ale ak si chce udržať konku-

rencieschopnosť a vytvárať nové pra-

covné miesta, musí ďalej inovovať.

Člen EHSV Gerd H. Wolf vysvet-

ľuje, prečo je v tejto súvislosti medzi-

národná spolupráca nevyhnutnou 

podmienkou úspechu.

EHSV info: Aká je úloha 
medzinárodnej spolupráce 
vo výskume a inovácii?

Gerd H. Wolf: Veda je veľmi špe-

cializované odvetvie. Spolupráca sa 

často rozvinie automaticky, z nevy-

hnutnosti. Potrebujete nové nápady 

a pracovať s najlepšími výskumníkmi 

v danej oblasti bez ohľadu na to, v kto-

rej časti sveta pôsobia.

Ak si pozriete vedecké publikácie, 

ich autori sú často z  rôznych labo-

ratórií a stredísk z celej Európy a aj 

mimo nej. Ja som napríklad strávil 

rok v Spojenom kráľovstve ako hos-

ťujúci vedecký pracovník. EÚ musí 

prostredníctvom svojej politiky zjed-

nodušiť formality potrebné pre rozvoj 

medzinárodnej spolupráce.

Čo treba mať podľa Vás 
najviac na zreteli pri 
rozdeľovaní prostriedkov 
na výskum v rámci EÚ?

EÚ má k  dispozícii finančné pros-

triedky na stimulovanie spolupráce, 

a  to je dobré. Tieto prostriedky sa 

zvyčajne poskytujú na základe žia-

dostí, ktoré sa posudzujú z hľadiska 

špecifi ckých kritérií, akým je napríklad 

excelentnosť. Je to absolútne nevy-

hnutná podmienka. Niektoré členské 

štáty, najmä nové, však zatiaľ nemali 

možnosť vytvoriť centrá excelentnosti. 

Preto treba vyčleniť prostriedky, ktoré 

týmto krajinám pomôžu posilniť kapa-

city ľudských zdrojov.

S touto problematikou súvisí aj tzv. 

odliv mozgov. Ak si vyškolíte vedcov 

na špičkovej úrovni a doma neexistujú 

žiadne výskumné ústavy, v  ktorých 

by mohli rozvíjať alebo uplatniť svoje 

poznatky, potom budú musieť odísť 

do cudziny. Má to aj svoje pozitíva. 

Keď vedci pracujú v iných krajinách, 

aspoň môžu vidieť, ako to tam funguje. 

Musí však byť spôsob, ako ich prilákať 

späť a vybudovať novú infraštruktúru 

v oblasti výskumu a vývoja. Financie, 

štruktúra a pracovná sila, to je prob-

lém, ktorý treba vyriešiť.

A čo spolupráca s krajinami 
mimo EÚ?

Medzinárodná spolupráca s partnermi 

v krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ, je 

ďalším dôležitým aspektom výskumu. 

Mám pocit, že Komisia možno kladie 

priveľký dôraz na význam spolupráce 

s menej rozvinutými štátmi. Nesmieme 

zabúdať na to, že spolupráca so špič-

kovými výskumnými ústavmi z nie-

ktorých z najrozvinutejších krajín na 

svete – ako je USA, Japonsko, Rusko 

a Južná Kórea – je takisto pre EÚ veľmi 

žiaduca. Tu sa stále máme čo učiť. ●

Gerd H. Wolf, spravodajca pre stanoviská EHSV 
o Únii inovácií a medzinárodnej spolupráci v oblasti 
výskumu a inovácií

Aká budúcnosť čaká hospodársku a menovú úniu?

Odborná sekcia EHSV pre hospo-

dársku a menovú úniu, hospodársku 

a sociálnu súdržnosť (ECO) zorganizo-

vala 5. decembra 2013 verejnú disku-

siu, ktorej predmetom boli návrhy na 

dobudovanie hospodárskej a menovej 

únie (HMÚ) adresované európskym 

inštitúciám.

Poslanci Európskeho parlamentu, 

zástupcovia občianskej spoločnosti 

a ďalší prominentní rečníci z inštitúcií 

EÚ a významných expertných skupín 

vyjadrili svoje názory na to, aké kroky by 

mali prijať Európsky parlament a Európ-

ska komisia počas budúceho funkčného 

obdobia, aby sa zlepšilo fungovanie 

HMÚ v týchto štyroch oblastiach: ban-

ková únia, hospodárske riadenie, fi škálna 

politika a politická integrácia.

sú zamerané na vypracovanie 

usmernení na podporu 

konvergencie. Tá by 

v  konečnom dôsledku 

mala viesť k stabilnému 

zvyšovaniu konkuren-

cieschopnosti, ktorá 

priamo súvisí so sociál-

nou súdržnosťou.“ José 

Leandro, člen kabinetu 

predsedu Európskej 

rady Hermana Van 

Rompuya, zdôraznil, že 

„sprísnením fiškálnych 

pravidiel a  zlepšením 

hospodárskej koordinácie 

posilníme aj suverenitu, 

pretože vlády budú schopné 

splniť očakávania verejnosti.“

Ďalším dôležitým prvkom je zabez-

pečiť demokratickejší a  transparent-

nejší proces rozhodovania v otázkach 

súvisiacich s HMÚ. Poslanec Európ-

skeho parlamentu Philippe Lamberts 

podotkol, že „každá inštitúcia musí mať 

demokratickú legitímnosť. V opačnom 

prípade sa môže rozšíriť tendencia cel-

kového oslabenia európskej integrácie.“ 

Podpora verejnosti je totiž kľúčovým 

faktorom v  systéme participatívnej 

demokracie a organizovaná občianska 

spoločnosť je rozhodujúcou platfor-

mou na zapojenie veľkej časti verejnej 

mienky. EHSV preto výslovne poukázal 

na potrebu prehĺbiť sociálny dialóg na 

“
Sprísnením fiškálnych 

pravidiel a zlepšením hos-
podárskej koordinácie posil-
níme aj suverenitu, pretože 
vlády budú schopné splniť 
očakávania verejnosti.

”

EHSV preberá iniciatívu pri formovaní 
budúcnosti sociálnych podnikov

Sociálna ekonomika je dôležitým pilie-

rom európskeho hospodárstva, ktorý 

predstavuje asi 10 % celkového HDP. 

Viac ako 11  miliónov pracovníkov, 

t. j. 4,5 % aktívneho obyvateľstva EÚ 

v produktívnom veku, pracuje v sociál-

nej ekonomike. Zo všetkých podnikov, 

ktoré každoročne vzniknú, je každý 

štvrtý sociálny podnik, a vo Francúz-

sku, Fínsku a v Belgicku je to dokonca 

každý tretí.

Cieľom podnikateľov v  sociálnej 

oblasti je skôr vplývať na spoločnosť, 

než vytvárať zisky pre svojich vlastní-

kov a akcionárov. Vytvárajú napríklad 

pracovné miesta pre znevýhodnené 

skupiny, podporujú ich sociálne začle-

nenie a zvyšujú solidaritu v hospodár-

stve. Tiež však musia čeliť obrovským 

výzvam a nerovnakým podmienkam.

Európska komisia, Európsky hos-

podársky a  sociálny výbor a  mesto 

Štrasburg preto 16.  a  17.  januára 

2014 usporiadali veľké európske inte-

raktívne podujatie o sociálnom podni-

kaní a sociálnej ekonomike.

Na podujatie bola vyslaná delegá-

cia 33 členov EHSV a ostatní účast-

níci mali možnosť dozvedieť sa všetko 

o  výbore vďaka osobitnému stánku 

EHSV, ktorý bol sprístupnený verej-

nosti.

Okrem toho sa EHSV veľmi aktívne 

podieľal na programe podujatia. Pred-

seda EHSV Henri Malosse vystúpil 

s úvodným prejavom, členka EHSV 

Ariane Rodert (Švédsko, skupina „Iné 

záujmy“) viedla workshop s názvom 

„Systémové zmeny: úloha organizácií 

občianskej spoločnosti a  sociálnych 

podnikov“ a jej kolega člen EHSV Giu-

seppe Guerini (Taliansko, skupina „Iné 

záujmy“) bol členom skupiny odbor-

níkov v  diskusii na tému „Politika 

na úrovni EÚ a  konkrétne príklady 

v  oblasti sociálneho podnikania“. 

Ďalší členovia EHSV sa zúčastnili na 

rôznych iných workshopoch.

Štrasburské vyhlásenie

Zistenia z  podujatia sa odzrkadlili 

v Štrasburskom vyhlásení, ktoré pod-

písali EHSV a Európska komisia. Vo 

vyhlásení zdôraznili okrem iných tieto 

požiadavky:

 ■ Členské štáty  a   regionálne 

a  miestne orgány musia v  part-

nerstve so sektorom sociálneho 

podnikania v  plnej miere pod-

porovať rast sociálnych podni-

kov a pomáhať im pri budovaní 

kapacít. To sa dá dosiahnuť pro-

stredníctvom právnych rámcov, 

prístupu k fi nancovaniu, podpory 

začínajúcich podnikov a podpory 

rozvoja, odbornej prípravy a vzde-

lávania a verejného obstarávania.

 ■ Európske inštitúcie a  členské 

štáty by mali upevňovať úlohu 

sociálnych podnikov v  rámci 

štrukturálnych reforiem v záujme 

prekonania krízy, a to najmä v tých 

oblastiach, kde sociálna ekono-

mika nie je dostatočne rozvinutá.

 ■ Komisia, členské štáty a regióny 

musia posilniť spoluprácu medzi 

sociálnymi podnikmi bez ohľadu 

na hranice, s cieľom vymieňať si 

vedomosti a postupy.

 ■ Verejné a  súkromné subjekty 

musia vypracovať komplexnú 

škálu vhodných fi nančných nástro-

jov a sprostredkovateľov na pod-

poru sociálnych podnikov. (ail)

 ●

Ponechajme členským štátom 
slobodu organizovať svoje 
železničné systémy
Rozhovor s André Mordantom, spravodajcom stanoviska 

EHSV o štvrtom železničnom balíku

EHSV info: Aké sú hlavné 
odporúčania EHSV 
v súvislosti so štvrtým 
železničným balíkom?

André Mordant: EHSV žiada, aby si 

členské štáty zachovali schopnosť orga-

nizovať svoj vnútroštátny železničný 

systém a otvorili svoj domáci trh kon-

kurencii v závislosti od ich zemepisnej 

polohy, demografi e, histórie a hospo-

dárskych, sociálnych a environmentál-

nych podmienok.

EHSV odporúča nechať na prísluš-

ných orgánoch rozhodnutie prideliť 

úlohy verejných služieb priamo niekto-

rému prevádzkovateľovi alebo vyhlásiť 

verejnú súťaž a slobodne usporiadať jej 

štruktúru.

Aké kritické pripomienky 
boli vyslovené k návrhu 
Európskej komisie oddeliť 
správu infraštruktúry?

Oddelením správy infraštruktúry 

v  dopravnom systéme, ktorý má len 

jeden stupeň voľnosti, zvyčajne dochá-

dza skôr k väčšiemu počtu nedostatkov, 

ktoré prevažujú nad výhodami, pričom 

sa silne narušuje fungovanie, zvyšujú 

náklady a klesá kvalita služieb. Navyše 

oddelením funkcií správcov infraštruk-

túry a dopravcov sa zvyšuje vzdialenosť 

medzi správcom siete alebo infraštruk-

túry a konečným užívateľom.

Aké sú najväčšie obavy 
v súvislosti s úrovňou 
bezpečnosti tohto spôsobu 
dopravy?

EHSV odporúča Komisii, aby roz-

behla iniciatívu zameranú na kontrolu 

úrovne železničnej bezpečnosti, ktorá 

je nevyhnutná pre rozvoj železníc, a to 

zriadením vnútroštátnych monitoro-

vacích stredísk či zmiešaných výborov 

pre sledovanie bezpečnosti. Odporúča 

zabezpečiť transparentnosť podmienok 

prevádzky železničnej dopravy a demo-

kratizovať bezpečnostný prístup pros-

tredníctvom verejného orgánu.

Čo EHSV navrhuje, aby sa 
zaručila kvalita služieb 
v sektore železničnej 
dopravy?

EHSV žiada, aby príslušné orgány neboli 

obmedzované pri vymedzovaní úloh 

verejných služieb, pokiaľ ide o povin-

nosť zostaviť plán verejnej dopravy, 

ktorý požaduje Komisia, a žiada stano-

venie jasných cieľov z hľadiska zlepše-

nia prístupu pre osoby s postihnutím 

a zapojenia používateľov, a to formou 

konzultácie a  kontroly kvality slu-

žieb. (ab) ●

úrovni EÚ aj na úrovni jednotlivých 

štátov.

Celkovo štruktúra HMÚ nie je ešte 

ani zďaleka dobudovaná, keďže Rada 

ešte neprijala niektoré dôležité rozhod-

nutia. Treba ešte veľa urobiť pre to, aby 

sa zabezpečila pevnejšia štruktúra, ktorá 

by umožnila predchádzať v budúcnosti 

krízam a vytvoriť lepšie prostredie pre 

udržateľný rast a  zamestnanosť. So 

zreteľom na uvedené skutočnosti, ako 

aj na názory vyslovené na konferencii 

spravodajcovia EHSV Joost van Iersel 

a  Carmelo Cedrone vypracujú nové 

stanovisko z vlastnej iniciatívy, v kto-

„Už čoskoro očakávame výrazný 

pokrok v oblasti integrácie HMÚ. Ide 

o veľmi dôležitý krok a už máme aj prvé 

pozitívne výsledky. Ale obnova hos-

podárstva je zatiaľ ešte slabá a krehká. 

Napriek výraznému pokroku, ktorý 

sme dosiahli, pred nami ešte stále 

stoja veľké výzvy,“ uviedol Taneli Lahti, 

poradca podpredsedu Európskej komi-

sie Olliho Rehna.

V súvislosti s nástrojmi na udrža-

nie reálnej ekonomiky a podporu rastu 

a zamestnanosti poslanec Európskeho 

parlamentu Elmar Brok poznamenal: 

„Trh je miesto na vytváranie zdrojov, 

ale potrebuje jasne definované pra-

vidlá. Návrhy Európskeho parlamentu 

Udržme motor Európy v obrátkach

Podľa aktuálnych údajov z  ročenky 

Asociácie európskych výrobcov auto-

mobilov za rok 2013  (ACEA Pocket 

guide 2013) pracuje v európskom auto-

mobilovom priemysle, ktorý vyrába 

približne 16,2  milióna áut, dodávok, 

nákladných vozidiel a autobusov ročne, 

takmer 13 miliónov ľudí. Tento počet 

zahŕňa aj zhruba 3 milióny pracovných 

miest s vysokou kvalifi káciou, čo je 10 % 

pracovných miest vo výrobnom sektore 

v EÚ.

To, ako funguje automobilový prie-

mysel, sa prenáša aj na zvyšok európ-

skeho hospodárstva, keďže toto odvetvie 

podporuje svoj rozsiahly dodávateľský 

reťazec a služby pre podniky, vrátane 

mnohých malých a stredných podnikov.

Automobilový priemysel je tiež 

najväčším investorom do výskumu 

a vývoja v EÚ (viac ako 32 miliárd 

EUR), čo predstavuje asi 25 % cel-

kových výdavkov na VaV. A  tieto 

investície prinášajú svoje ovo-

cie, keďže viac ako 55 % patentov 

v automobilovom sektore (približne 

9 500 ročne) podaných na Európ-

skom patentovom úrade pochádza 

od automobilového priemyslu EÚ.

Čisté, bezpečné a tiché 
vozidlá „Made in Europe“

Európsky automobilový priemysel je 

aj globálnym aktérom, ktorý dodáva 

6,6 milióna vozidiel na trhy na celom 

svete, čo prináša obchodný zisk 92 mili-

árd EUR. Celkový obrat takmer 840 mili-

árd EUR, ktorý tento dynamický sektor 

dosahuje, predstavuje 6,9 % HDP EÚ.

Vozidlá vyrobené v Európe sú známe 

aj tým, že sú najčistejšie, najbezpečnej-

šie a najtichšie na svete. „Motor bežného 

vozidla produkuje 28-krát menej oxidu 

uhoľnatého než pred 20 rokmi. V roku 

2012 produkovalo 71 % nových vozidiel 

menej ako 140 gramov CO
2
 na kilometer 

a polovica z nich menej ako 120 g/km,“ 

konštatuje ACEA vo svojej ročenke.

Napriek celkovému nárastu objemu 

dopravy sa počet úmrtí na cestách EÚ 

v uplynulých rokoch podstatne znížil, 

a  to sčasti aj vďaka zavedeniu celého 

radu pokročilých technológií bezpečnosti 

vozidiel, z ktorých mnohé uzreli svetlo 

sveta v Európe.

Elektronické systémy kontroly sta-

bility, zdokonalené systémy núdzového 

brzdenia, systém upozornenia na vybo-

čenie z jazdného pruhu a kontroly bez-

pečnosti a hlučnosti pneumatík patria 

medzi opatrenia, ktoré by sa od roku 

2014 mali povinne vzťahovať na všetky 

nové automobily predávané v EÚ, a to 

podľa nariadenia EÚ o všeobecnej bez-

pečnosti motorových vozidiel, ktoré sa 

týka bezpečnosti vodičov, cestujúcich 

i chodcov. ●

Automobilový priemysel, ktorý spolu 

s nadväzujúcimi odvetviami poskytuje 

prácu takmer 13 miliónom ľudí, je moto-

rom poháňajúcim rast a zamestnanosť. 

EÚ musí udržať špičkovú úroveň auto-

mobilovej výroby, ktorá dokáže produ-

kovať výkonné, sofi stikované a bezpečné 

vozidlá a zároveň zabezpečuje milióny 

pracovných miest pre vysokokvalifi ko-

vaných pracovníkov.

To je ústrednou myšlienkou akčného 

plánu Európskej komisie CARS 2020, 

ktorý je zameraný na zvýšenie konkuren-

cieschopnosti a udržateľnosti automobi-

lového priemyslu. Európsky hospodársky 

a sociálny výbor celkovo súhlasí s týmto 

oznámením (COM (2012) 636  final), 

žiada však podrobnejšie rozpracovanie 

plánov na reštrukturalizáciu.

Monika Hrušecká, pomocná spravodajkyňa 
stanoviska EHSV o CARS 2020

Virgilio Ranocchiari, spravodajca stanoviska 
EHSV o CARS 2020

Európsky automobilový 
priemysel: fakty, čísla 
a trendy

Rozsiahly a  svetoznámy európsky 

automobilový priemysel však čaká ťažká 

skúška. Cieľom rozhodnutí prijímaných 

v súčasnosti musí byť nastolenie rovno-

váhy „medzi zmierňovaním zmeny klímy 

a potrebou zvýšiť konkurencieschop-

nosť,“ domnievajú sa spravodajcovia 

stanoviska EHSV Virgilio Ranocchiari 

a Monika Hrušecká.

Vzhľadom na napätú hospodársku 

situáciu v Európe, chronické ťažkosti 

s  nadmernou kapacitou a  slabnúci 

domáci dopyt je tento sektor vystavený 

nemilosrdnej konkurencii zahranič-

ných dovozcov. Takisto musí reagovať 

na sústavne sa meniace legislatívne 

a technické požiadavky, ktoré sú výzvou 

a  príležitosťou zároveň, keďže dopyt 

po sofi stikovaných a čoraz účinnejších 

vozidlách rastie.

Podľa Asociácie európskych výrobcov 

automobilov (ACEA) je automobilový 

priemysel jedným z najregulovanejších 

odvetví v  Európe. Predovšetkým na 

technické parametre a štandardizáciu sa 

v súčasnosti vzťahuje približne 80 smer-

níc EÚ a viac ako 70 medzinárodných 

regulačných dohôd EHK OSN.

EHSV plne podporuje dôraz, ktorý 

kladie plán CARS 2020 na financova-

nie výskumu, vývoja a inovácií, pričom 

sa zameriava najmä na menšie podniky 

v hodnotovom reťazci automobilového 

priemyslu a na technologicky neutrálne 

programy. Varuje však, že tieto snahy 

nesmú brzdiť vývoj ekologických tech-

nológií, ako sú vozidlá na elektrický 

a vodíkový pohon.

„Potrebné sú proaktívne politické 

opatrenia na podporu inovácií a rozvoja, 

ktoré by premenili dnešné problémy na 

príležitosti pre budúcnosť,“ tvrdia spra-

vodajcovia. To znamená investície do 

ľudského kapitálu a nových technológií. 

Takisto bude potrebné dobudovať vnú-

torný trh, zaviesť inteligentnú reguláciu 

a pomocou obchodnej politiky zvýšiť 

konkurencieschopnosť Európy na sve-

tových trhoch. A bude si to vyžadovať 

aj predvídanie zmien a zmierňovanie 

sociálnych dôsledkov reštrukturalizácie, 

ktorá prinesie rušenie pracovných miest.

EHSV by privítal, keby sa Komisia 

zaujala miesto vodiča a  pustila sa do 

práce, pričom členské štáty a regióny 

budú musieť riešiť sociálne problémy 

a problematickú otázku štrukturálnej 

nadmernej kapacity automobilového 

priemyslu. Požaduje, aby sa uskutočnil 

výskum, ktorý by priniesol presnejšie 

údaje o zamestnanosti, nadmernej kapa-

cite a nákladoch na nevyužívané výrobné 

linky, ktoré sa, ako vieme, medzi jednot-

livými výrobcami a krajinami výrazne 

líšia. Pokiaľ ide o reguláciu emisií CO
2
, 

výbor presadzuje prístup zameraný na 

posudzovanie životného cyklu, ktorý 

prispeje k zmierneniu celkového vplyvu 

vozidla na životné prostredie. ●

EHSV žiada stanoviť limity za platby kartami v Európe

V súčasnosti vládnu obchodu debetné 

karty, kreditné karty a  všetky druhy 

mobilných a elektronických platobných 

systémov. EÚ sa prostredníctvom svo-

jich nariadení o platbách snaží držať krok 

s rýchlymi zmenami v tejto oblasti. Nové 

návrhy pravidiel vrátane stanovenia limi-

tov pre poplatky za karty a elektronické 

platby sú krokmi správnym smerom.

Európsky hospodársky a  sociálny 

výbor vo svojom stanovisku z 10. decem-

Nové hranice vo vojne proti drogám – musíme zaujať nový prístup
Európskej únii sa nedarí účinne zamedziť 

rozširovaniu nových psychoaktívnych 

látok. V stanovisku o nových psycho-

aktívnych látkach, ktoré bolo prijaté 

21. januára, EHSV žiada, aby boli navrh-

nuté nové stratégie.

Legálne neznamená 
bezpečné

Najznámejšími „starými“ psychoaktív-

nymi látkami sú marihuana, kokaín, 

heroín, extáza a  morfín. Ale mnohé 

ďalšie látky, ktoré nie sú v zozname, sa 

predávajú jednotlivcom bez akéhokoľ-

vek lekárskeho dohľadu alebo posúdenia 

rizika. Hovorí sa im „nové psychoaktívne 

látky“. V súčasnosti je známych okolo 

300  takýchto látok a každý týždeň sa 

v európskych krajinách objaví nejaká 

nová. Keďže neboli zaevidované a posú-

dené, z formálneho hľadiska nie sú pova-

žované za nezákonné. To ale neznamená, 

že sú bezpečné.

bra 2013 zdôrazňuje, že regulačné pros-

tredie v Európskej únii musí zodpovedať 

svojmu účelu a umožňovať občanom EÚ 

realizovať základné elektronické platby 

lacno a jednoducho cez internet, a to tak 

vnútroštátne, ako aj zahraničné platby.

„Výmenný poplatok“ je výraz, ktorý 

sa používa v sektore platobných kariet, 

ktorému dominujú spoločnosti, ako 

napríklad Visa a MasterCard, a ozna-

čuje poplatok, ktorý si banky účtujú, ak 

zákazníci pri platení používajú ich karty. 

Tieto poplatky, ktoré dokonca aj odbor-

níci považujú za zložité, závisia od značky 

a druhu karty (kreditná alebo debetná), 

druhu transakcie (online platba, platba 

v  obchode, teleshopping atď.) a  od 

obchodníka, ktorý platbu kartou prijíma.

Nový balík predpisov týkajúci sa pla-

tobných služieb, ktorý stanovuje strop 

pre výmenné poplatky a  aktualizuje 

smernicu o platobných službách s cie-

ľom zohľadniť realitu na súčasnom trhu, 

čiastočne prispeje k zlepšeniu transpa-

rentnosti a  bezpečnosti, odstráneniu 

rozdielov medzi členskými štátmi a zosú-

ladeniu právnych požiadaviek v rámci 

platobného systému.

Výbor však odporúča, aby bol maxi-

málny poplatok za elektronické platby 

kreditnými aj debetnými kartami 

v porovnaní s návrhom nižší. V stano-

visku uvádza, že úplné zrušenie výmen-

ných poplatkov za používanie debetných 

kariet by prospelo ďalšej liberalizácii 

elektronického obchodovania v Európe, 

z čoho by profi tovali spotrebitelia aj hos-

podárstvo.

Je čas konať

Podľa údajov Eurostatu v EÚ neustále 

rastie počet nakupujúcich cez internet: 

ich podiel stúpol zo 43 % v roku 2011 na 

59 % v  roku 2012. Tento trend by sa 

mal považovať za skvelú správu, pretože 

podporuje hospodársky rast v čase, keď 

je to naliehavo potrebné. Je tu však jeden 

problém.

Napriek možnostiam, ktoré ponúka 

internet, len 9,3 % obchodníkov v EÚ 

realizuje cezhraničný predaj a 44 % Euró-

panov tvrdí, že nenakupujú v zahraničí, 

lebo si nie sú istí svojimi právami. Pla-

tobné náklady, problémy s doručením, 

ako aj obavy v súvislosti so zákonnosťou 

a bezpečnosťou brzdia obchodovanie na 

internete. Menší európski obchodníci 

sa jednoducho zdráhajú obchodovať 

v rámci (digitálneho) jednotného trhu.

Člen EHSV a  spravodajca stano-

viska Vincent Farrugia (Malta, skupina 

„Zamestnávatelia“) tvrdí, že „nový balík 

predpisov týkajúci sa platobných služieb 

znamená pre nakupujúcich lepšie a lac-

nejšie služby v  oblasti internetových 

platieb a nižšie riziko on-line podvodov 

a sporov. Podporuje nástup nových sub-

jektov a rozvoj novátorských mobilných 

a internetových platobných systémov. 

Návrh tiež posilňuje práva spotrebiteľov 

v oblasti medzinárodných peňažných 

prevodov.“ (ail) ●

Čo sú psychoaktívne látky?

Tento pojem zahŕňa všetky látky, 

ktoré po užití vyvolajú stimuláciu 

alebo potlačenie centrálneho ner-

vového systému, zmeny v myslení, 

správaní alebo nálade a  niekedy 

môžu spôsobiť aj halucinácie. Nie-

ktoré z nich sa užívajú legálne a cie-

lene, keď ich predpisuje a monitoruje 

odborný lekár. Iné však môžu byť 

škodlivé alebo nebezpečné, ak sa 

užívajú s cieľom dosiahnuť povzbu-

dzujúci účinok, a najmä ak sú návy-

kové alebo nelegálne a obchodníkom, 

ktorí ich predávajú, umožňujú vyu-

žívať svojich zákazníkov a dosahovať 

veľké zisky.

Tieto legálne povzbudzujúce látky sa 

predávajú mladým ľuďom na internete 

ako náhrada tvrdých drog a  mimo-

riadne obľúbené sú v Írsku, Lotyšsku, 

Poľsku a Spojenom kráľovstve. Bohu-

žiaľ, ich užívanie môže spôsobiť závis-

losť, vážne ochorenia a môže sa skončiť 

tragicky.

Nové stratégie

Kontrola drog je odjakživa veľmi kon-

troverznou otázkou a názory na to, aká 

politika je v tejto súvislosti najlepšia, 

sa menia. Niektoré vlády sa prikláňajú 

k  liberálnejšiemu prístupu. „Zvažujú 

iné stratégie, keďže museli uznať, že 

len zakazovanie nikam nevedie,“ hovorí 

David Sears (Spojené kráľovstvo, sku-

pina „Zamestnávatelia“), spravodajca 

stanoviska EHSV o nových psychoak-

tívnych látkach.

„Nadmerné užívanie drog budeme 

musieť začať vnímať ako spoločenský 

a zdravotný problém, a nie ako trestnú 

činnosť. To posledné, čo chceme, je 

poslať viac ľudí do väzenia, kde sa nau-

čia ešte horšie veci,“ upozorňuje pán 

Sears. Trestnoprávne sankcie by sa mali 

uplatňovať len na dílerov, ktorí sa z pre-

daja nelegálnych alebo nebezpečných 

látok snažia vyťažiť zisk.

Je nevyhnutné uznať riziká spo-

jené s týmito látkami. Alkohol, tabak 

a kofeín spĺňajú kritériá psychoaktív-

nych látok a  nadmerná konzumácia 

prvých dvoch určite spôsobuje väčšie 

spoločenské a  zdravotné škody než 

väčšina nových psychoaktívnych látok. 

„Navrhované riešenia by mali byť pri-

merané a vychádzať z presných údajov, 

a nie zo snahy získať si hlasy voličov 

z radov širokej verejnosti,“ zdôrazňuje 

pán Sears. (ail) ●

© Dmitry Kalinovsky

rom podrobne predstavia návrhy EHSV 

týkajúce sa HMÚ v súvislosti s nadchá-

dzajúcim funkčným obdobím. (hb) ●

základné práva. Výbor takisto potvr-

dil, že je nevyhnutné oživiť dialóg 

medzi Ústrednou tibetskou správou 

a čínskou vládou v snahe nájsť možné 

východisko z tejto dlhej krízy. Okrem 

toho predseda pripomenul, že všetky 

európske inštitúcie by mali zaujať 

k situácii jasný postoj a poskytovať 

Tibetu stabilnú podporu. „Základné 

hodnoty majú pre Európanov prvo-

radý význam a žiaden hospodársky, 

politický alebo iný záujem nemôže 

ospravedlniť čo i  len malé poľave-

nie z  týchto zásad,“ vyhlásil pred-

seda. (ll) ●

radikálnej priemyselnej a sociálnej trans-

formácii. Nekvalifi kovaní pracovníci na 

to najprv tvrdo doplatili, ale zlepšenie 

v oblasti vzdelávania a zdravotnej starost-

livosti, ako aj väčšia produktivita vďaka 

automatizácii a lepšie využitie pracovnej 

sily viedli k nárastu príjmov.

Ako raz napísal ekonóm John May-

nard Keynes, „technologická nezamest-

nanosť by mohla viesť k prechodnej fáze 

nesprávneho nastavenia“. V 20. storočí 

sa to rozhodne potvrdilo. Dejiny však 

ukázali, že medzi inováciou, novými pra-

covnými miestami a vysokou životnou 

úrovňou je pozitívne prepojenie.

Napriek tomu sa teraz poniektorí 

boja, že nová éra automatizácie založe-

nej na menších a silnejších počítačoch by 

mohla narušiť rovnováhu. Ďalšie, menej 

pesimistické hlasy hovoria, že radikálna 

zmena je určite možná, ale budúcu roz-

siahlu technologickú nezamestnanosť je 

ťažšie akceptovať. Technológia nám to 

napokon vynahradí, keď spoločnosť príde 

na to, ako ju najlepšie využiť v prospech 

vyššieho dobra.

„V každom veľkom období inovácie 

zlé jazyky predpovedali problémy na trhu 

práce, ale technologický pokrok dopo-

siaľ vždy priniesol nové pracovné príle-

žitosti,“ tvrdí časopis The Economist. Na 

to, aby sa technologická transformácia 

plne pretavila do skutočnosti, treba veľa 

času, a jej dosah je v každom odvetví iný. 

Akým spôsobom sa vyrovnáme s takými 

prevratnými zmenami, ako je digitálna 

výroba, „závisí od reakcie politikov 

a politiky“, uzatvára The Economist. ●

Stefano Palmieri, člen EHSV a predseda riadiaceho 
výboru pre stratégiu Európa 2020

Člen EHSV Bernardo Hernández Bataller

Predseda EHSV Henri Malosse pri otváracom príhovore

Člen EHSV André Mordant
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ÚVODNÍKÚVODNÍK
Európska občianska spoločnosť podporuje 
ukrajinský národMilí čitatelia,

už vidno svetlo na konci tunela, blýska sa na lepšie časy, 

objavujú sa prvé znaky oživenia ekonomiky... Takéto 

optimistické prehlásenia o obnove hospodárstva počuť 

na stretnutiach expertov od Davosu až po Dublin. Odzr-

kadľujú však naozaj realitu?

Ďaleko od zasnežených svahov švaj-

čiarskych Álp mrazivá finančná kríza 

ďalej zúri a najviac zasahuje tých najzra-

niteľnejších. Stále narastá nezamestna-

nosť mladých, chronické zadlžovanie, 

chudoba detí a priepasť medzi tými, čo 

majú, a tými, čo nemajú.

Ak je však pravdou, že sa konečne 

dostávame z  najhoršej hospodárskej 

krízy v  dejinách EÚ, nemôžeme len 

nečinne sedieť a meditovať: musíme sa 

dať do práce. Predovšetkým sa musíme 

uistiť, že v tom chvate, keď sme sa usi-

lovali znovu dosiahnuť stratený hospo-

dársky rast, sme nikoho neprehliadli 

a nenechali napospas osudu. Zároveň musíme nájsť spôsoby, ako sa poučiť zo svojich 

chýb, aby sa tieto už nikdy neopakovali.

Za posledných sedem rokov hospodárskeho a fi nančného zmätku sme sa o sebe 

ako o spoločnosti naučili viac než za uplynulých sedemdesiat rokov. Videli sme, aké 

nebezpečenstvá prináša lavínový efekt zadlženia, virtuálny úver, sebectvo a chamtivosť. 

Špekulatívna „kasínová ekonomika“ nechala milióny ľudí, mladých aj starých, bez práce, 

bez strechy nad hlavou, bez peňazí a, bohužiaľ, často aj bez nádeje.

Zmena je nevyhnutná a musí byť radikálnejšia než len kozmetická úprava. Musíme 

sa naučiť byť starostlivejšími a pozornejšími, dávať rovnako ako brať a povzniesť sa nad 

kultúrne a náboženské rozdiely a naučiť sa žiť spolu ako Európania. Predovšetkým 

musíme chrániť a propagovať hodnoty, na ktorých spočíva Európska únia – rovnosť, 

sociálna spravodlivosť a rovnaké zaobchádzanie so všetkými.

Ako Európsky hospodársky a sociálny výbor máme povinnosť zabezpečiť, že sociálna 

a hospodárska sféra budú bok po boku pracovať pre blaho európskych občanov. Je to 

naše poslanie. A nechceme sa vyhnúť svojej povinnosti radiť legislatívnym orgánom 

EÚ, aká je podľa nášho dobre uváženého názoru, najlepšia cesta, ktorou sa uberať.

Do európskych volieb zostávajú už len štyri mesiace. Občania EÚ budú mať histo-

rickú príležitosť pomôcť zabezpečiť, že nás čaká zmena k lepšiemu. Aj v tejto súvislosti 

si EHSV splní svoju úlohu.

Jane Morrice

podpredsedníčka EHSV zodpovedná za komunikáciu

14. marca 2014
Thessaloniki, Grécko: 
Európsky deň spotrebiteľov

18. marca 2014
EHSV, Brusel: 
Deň občianskej 
spoločnosti 2014

25. – 26. marca 2014
EHSV, Brusel: 
plenárne zasadnutie EHSV

26. – 28. marca 2014
EHSV, Brusel: 
Vaša Európa, váš názor 2014

V TOMTO VYDANÍ

2 EHSV preberá iniciatívu 
pri formovaní budúcnosti 
sociálnych podnikov

3 EÚ nevyhnutne potrebuje 
priemyselnú politiku

4 EÚ musí rozvíjať väčšiu 
medzinárodnú spoluprácu 
v oblasti výskumu

5 Nové hranice vo vojne proti 
drogám – musíme zaujať nový 
prístup

6 Marianne Muona: 
EHSV spája ľudí
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Ďalšie číslo vyjde v marci 2014

V  decembri 2013  sa delegácia Európ-

skeho hospodárskeho a  sociálneho 

výboru vybrala do Kyjeva, aby sa stretla 

s manifestujúcimi na Námestí nezávislosti 

a vypočula si ich požiadavky a názory. 

V provizórnych stanoch alebo priamo na 

ulici sa delegácia pod vedením predsedu 

Henriho Malossa pozhovárala s viace-

rými predstaviteľmi protestného hnutia. 

Demonštranti poukazovali na policajné 

násilie počas prvých manifestácií, ktoré 

nasledovali po tom, ako vláda odmietla 

podpísať dohodu s EÚ, a zdôraznili, že 

obyvatelia majú pocit, že im bolo uprené 

právo rozhodovať o svojom osude.

Zatiaľ čo ukrajinský parlament posil-

ňoval zákony, ktoré obmedzujú právo 

manifestovať, EHSV sa rozhodol tlmočiť 

názory ukrajinskej občianskej spoloč-

nosti v  Bruseli. Symbolická osobnosť 

NA SLOVÍČKO MEDZI KOLEGAMI ROZHOVOR

V rámci série rozhovorov sa francúzska 

členka skupiny „Pracovníci“ Béatrice 

Ouin, ktorá zastupuje členov EHSV 

v redakčnej rade EHSV info, zhovára so 

svojimi kolegami, aby zistila, aké otázky 

sú stredobodom ich záujmu. Nedávno sa 

stretla s fínskou členkou skupiny „Pra-

covníci“ a bývalou riaditeľkou zastúpe-

nia Fínskych odborových zväzov pri EÚ 

Marianne Muona.

EHSV info: Členkou 
Európskeho hospodárskeho 
a sociálneho výboru ste sa stali 
len nedávno. Aké sú Vaše prvé 
dojmy z EHSV?

Marianne Muona: Môj celkom prvý 

dojem bol, že je tu veľa ľudí, ktorých som 

ešte nikdy nestretla, ale našťastie aj zopár 

ľudí, ktorých som už poznala. Takže, pro-

sím Vás, príďte za mnou, nech sa poroz-

právame – najlepšie je totiž práve to, že 

tu môžete spoznávať nových ľudí. EHSV 

je skutočne celoeurópska platforma a to je 

pre mňa veľmi zaujímavé.

Keďže priveľké množstvo tém môže byť 

ubíjajúce, rozhodla som sa, že sa najprv 

zameriam len na niekoľko otázok, ktoré 

ma zaujímajú. Napríklad práca, ktorú 

EHSV robí v súvislosti s obchodnou poli-

tikou, sa mi zdá veľmi inšpiratívna.

Mohli by ste stručne predstaviť 
organizáciu, ktorú v EHSV 
zastupujete (koľko má členov, 
v akom sektore pôsobí, aká je 
jej úloha vo Fínsku atď.)?

Zastupujem konfederáciu odborových 

zväzov STTK – fínsku konfederáciu 

pracovníkov. Združuje 17 zväzov, ktoré 

majú 608  000  členov. Členovia STTK 

pracujú v oblastiach ako zdravotná sta-

rostlivosť (ako zdravotné sestry – nurses 

alebo practical nurses – tieto názvy pou-

žívajú samotné zväzy sestier v angličtine) 

alebo priemysel či bankovníctvo. Takisto 

je tam veľa štátnych zamestnancov alebo 

zamestnancov mestských úradov, ako 

aj ľudia, ktorí pracujú pre organizácie 

tretieho sektora. Členovia odborových 

zväzov predstavujú vo Fínsku okolo 70 % 

pracovnej sily.

STTK zohráva dôležitú úlohu pri 

dosahovaní kompromisov v  súvislosti 

s  rozsiahlymi tripartitnými dohodami 

s konfederáciami zamestnávateľov a fín-

skou vládou. Počas uplynulého dva a pol 

roka sa rokovalo o  dvoch rámcových 

dohodách s cieľom stanoviť nárast miezd, 

prediskutovať daňové otázky, zlepšenia 

v oblasti sociálnej starostlivosti atď.

Ste veľmi mladá. Kedy ste 
začali pracovať v odboroch, čo 
Vás motivovalo a čo ste robili 
predtým?

Svoju prvú pracovnú skúsenosť v odbo-

roch som získala v  Rade severských 

odborových zväzov (NFS), v Štokholme 

v  roku 2010. Koordinovala som Sieť 

odborových zväzov oblasti Baltického 

mora (BASTUN). Krátko na to ma STTK 

angažoval ako medzinárodnú porad-

kyňu zodpovednú za EÚ, ETUC a MOP. 

V apríli 2012 som bola vymenovaná za 

riaditeľku bruselskej kancelárie Fínskych 

odborových zväzov (FiniUnions). V janu-

ári 2014 sa moje funkčné obdobie končí 

a vrátim sa ako medzinárodná poradkyňa 

do STTK. ●

protestného hnutia Euromaidan Ruslana 

Lyžyčko a jeden z jeho hovorcov Olexij 

Hončaruk boli preto 21. januára hosťami 

na plenárnom zasadnutí.

„Európa nemôže zatvárať oči pred 

tým, čo sa deje tesne za jej hranicami, na 

Ukrajine. Musí mať odvahu jednoznačne 

vyjadriť svoj postoj,“ vyhlásil Henri 

Malosse. „Európska občianska spoloč-

nosť môže pomôcť Európskej únii urobiť 

v tejto súvislosti krok vpred.“ Po týchto 

slovách 353 členov EHSV prijalo uzne-

senie, v ktorom výbor ofi ciálne vyjadril 

svoju podporu občianskej spoločnosti 

Ukrajiny. (ll) ●

Marianne Muona: EHSV spája ľudí

“
Zmena je nevyhnutná 

a musí byť radikálnejšia než len 
kozmetická úprava. Musíme 
sa naučiť byť starostlivejšími 
a pozornejšími, dávať rovnako 
ako brať a povzniesť sa nad 
kultúrne a náboženské roz-
diely a naučiť sa žiť spolu ako 
Európania.

”
„Európska únia musí podniknúť 
konkrétne kroky,“ hovorí Ruslana
Jedna zo známych tvárí protestov na 

„Majdane“ v Kyjeve, ukrajinská spe-

váčka Ruslana Lyžyčko, ktorá v roku 

2004  vyhrala Eurovíziu, a  hovorca 

protestného hnutia Olexij Hončaruk 

boli 21.  januára hosťami na plenár-

nom zasadnutí EHSV. Napriek tomu, 

že ukrajinský parlament v uplynulých 

dňoch obmedzil právo manifestovať, 

EHSV potvrdil svoju podporu ukrajin-

skej občianskej spoločnosti.

EHSV info: Čo Vás viedlo 
k tomu, že ste sa rozhodli 
angažovať za aktívnu 
demokratickú účasť 
občanov?

Ruslana Lyžyčko: Dlho som sa zasadzo-

vala za integráciu Ukrajiny do európ-

skeho a euroatlantického spoločenstva 

a za to, aby sa v našej spoločnosti viac 

uplatňovali zásady demokracie a aby sa 

do nej občania mohli plne zapojiť. Roz-

hodnutie aktívne podporiť protestné 

hnutie EuroMajdan bolo teda pre mňa 

celkom prirodzeným krokom.

Čo očakávate v tejto súvislosti 
od Európskej únie? Čo sa 
už Európskej únii podarilo 
dosiahnuť?

Očakávam, že Európska únia podnikne 

aktívnejšie a praktickejšie kroky na pomoc 

ukrajinskému ľudu, a neobmedzí svoju 

intervenciu len na slovnú alebo diploma-

tickú podporu. Myslím, že jednou z naj-

väčších zmien bolo, že si Európska únia 

začala omnoho jasnejšie uvedomovať, že 

mnohí úradníci súčasnej ukrajinskej vlády 

sú skutočne skorumpovaní zločinci, a záro-

veň pochopila nevraživosť a nehanebné 

zastrašovanie zo strany Ruska.

Ako by mohla Európska únia podporiť 

resp. pomôcť posilniť ukrajinskú občian-

sku spoločnosť, povzbudiť občanov, aby sa 

angažovali a niesli zodpovednosť, a propa-

govať zapojenie všetkých občanov do diania 

v spoločnosti?

Európska únia by mala vyslať Ukrajin-

com jasný signál, že podporuje ich boj za 

život v spravodlivej spoločnosti bez korup-

Európska občianska spoločnosť 
solidárna s Tibeťanmi

EHSV prijal nedávno vo svojich 

priestoroch ministerku zahraničných 

vecí Ústrednej tibetskej správy, Dicki 

Čchojang. Predstaviteľka tibetskej 

vlády sa stretla s predsedom výboru 

Henrim Malossom, ako aj s členmi 

výboru Anne-Marie Sigmund, Béat-

rice Ouin a Thomasom Jansonom.

Už je to viac ako 50  rokov, čo 

tibetský duchovný vodca dalajláma, 

spolu s vládou a parlamentom Tibetu, 

museli odísť do exilu do indickej 

Dharmšály. Už polstoročie sa situá-

cia tibetského ľudu neustále zhoršuje, 

keďže čínske orgány vystupňovali 

svoju represívnu politiku voči Tibe-

ťanom, ktorým sú upierané základné 

práva a slobody a ktorých kultúrna 

a náboženská identita je ohrozená. 

Situácia je taká vážna, že po roku 

2009 sa rozbehla protestná vlna samo-

vrážd upálením. Týmto spôsobom 

zomrelo vyše sto ľudí, nevyvolalo to 

však ani najmenšiu reakciu ústrednej 

čínskej vlády.

Počas návštevy tibetskej minis-

terky EHSV zdôraznil jednoznačný 

postoj európskej občianskej spoloč-

nosti a opätovne potvrdil svoju pod-

poru Tibeťanom bojujúcim za svoje 

Joost van Iersel je aktívnym členom 

poradnej komisie EHSV pre priemyselné 

zmeny, predsedom odbornej sekcie pre 

hospodársku a menovú úniu, hospodár-

sku a sociálnu súdržnosť (ECO) a spra-

vodajcom stanoviska na tému „Silnejší 

európsky priemysel v prospech rastu 

a oživenia hospodárstva“.

EHSV info: Aký je 
momentálny stav výrobného 
priemyslu v EÚ?

Joost van Iersel: Momentálne je naj-

skloňovanejším slovom „reindustriali-

zácia“. Európska rada stanovila cieľ: do 

roku 2020 by mal výrobný priemysel 

prispievať 20 % k tvorbe HDP EÚ. Sku-

točnosť však zatiaľ vôbec nie je ružová. 

S výnimkou Nemecka je priemyselná 

výroba všade v EÚ na ústupe.

Čo stojí v ceste dosiahnutiu 
stanoveného cieľa?

Postavenie Európy vo svete je bez-

pochyby ešte stále vynikajúce, avšak 

vďaka lacnej energii (bridlicový plyn) 

Milí čitatelia,
reindustrializácia v Európe už nie je tabuizovanou 
témou, ako to odhaľuje nedávno zverejnené oznámenie 
Komisie „Za obnovu európskeho priemyslu“. Môžem 
preto len vyjadriť uznanie členovi Komisie Antoniovi 
Tajanimu, s ktorým som sa v tejto súvislosti pred pár 
dňami stretol, za to, že sa angažoval v takejto rozho-

dujúcej otázke. Ide totiž o veľa: treba prilákať nové investície a vytvoriť priaznivejšie 
prostredie pre podniky.

Zatiaľ čo Komisia sa touto problematikou aktívne 
zaoberá, Rada sa, bohužiaľ, rozhodla presunúť diskusie 
o európskom priemysle na program marcového summitu, 
ktorý je už dosť nabitý. Hoci spojitosť medzi priemyslom, 
energetikou a klímou už netreba dokazovať, ak sa bude na 
týchto troch témach pracovať súčasne, mohlo by sa stať, že 
priemyselným otázkam nebude venovaná náležitá pozor-
nosť. Okrem toho rozhodnutie Rady svedčí aj o tom, do 
akej miery je táto problematika dôležitá pre členské štáty.

Príliš často zabúdame, že priemysel je pilierom hospo-
dárskej a sociálnej integrácie v Európe, keďže predstavuje 

25 % priamych pracovných miest a viac než 15 % HDP. Takisto zabúdame, že z histo-
rického hľadiska sa Európska únia zrodila z priemyselného projektu: cieľom Európskeho 
spoločenstva uhlia a ocele bolo, aby jeho zakladajúce krajiny mohli spoločne využívať 
svoje priemyselné nástroje.

Je teda najvyšší čas, aby Európska únia znovu naštartovala svoju priemyselnú mašinu. 
Európa si musí vytvoriť integrovanú, solidárnu a udržateľnú stratégiu priemyselnej 
konkurencieschopnosti, inak budeme svedkami ešte hlbšej sociálnej krízy. EÚ nemá 
právo nechať tento hnací motor rastu zaháľať!

Henri Malosse

predseda EHSV

a  výskumným programom priemy-

selná výroba v USA rýchlo rastie. Čína 

zaznamenáva rýchly rozvoj v  oblasti 

novátorských postupov a inovatívnych 

technológií. India, Brazília a  ďalšie 

krajiny jej šliapu na päty. Podniky sú 

pružné a európska výroba založená na 

využívaní energie sa presúva do USA. 

Továrne sa zvyknú presúvať tam, kde 

je trh. Aj európske podniky sú čoraz 

častejšie nútené presúvať časti svojho 

výskumu do krajín, kde je väčší poten-

ciálny trh.

Reagujú Komisia, Rada 
a členské štáty nejako na 
tieto výzvy?

Narastajú obavy. Predovšetkým v súvis-

losti s  jednotným trhom a  tým, že je 

potrebné mať spoločného ducha a nie 

postupne opäť zoštátňovať. Okrem toho 

je potrebné, aby sa priemyselné politiky 

členských štátov zliali do jednej veľkej 

európskej. Len európsky trh má dosta-

točnú kritickú masu na to, aby z neho 

vzišli nové a  prevratné priemyselné 

iniciatívy, ktoré dokážu zaujať vedúce 

postavenie vo svete. Európsky podnik sa 

môže udržať v silnej pozícii len vtedy, ak 

je dobre zastúpený v najvyšších súčas-

tiach hodnotového reťazca, kde pomaly 

stráca svoje postavenie.

Aké kroky sú potrebné?

Nevyhnutným predpokladom sú 

cezhraničné rámce a siete pre výskum 

a  vývoj. Treba podporovať mobilitu 

know-how. Zároveň by sa mal na 

všetkých úrovniach klásť väčší dôraz 

na zručnosti. Európa v súčasnosti trpí 

najmä tým, že nemá spoločnú energe-

tickú politiku, čo oslabuje vnútorný trh. 

Energetický mix je príliš diverzifi kovaný 

a cenové rozdiely obrovské. To by malo 

byť jednou z  priorít novej Komisie, 

podobne ako služby. Priemyselné hod-

notové reťazce sú čoraz častejšie zmesou 

technológie, výroby a rozvinutých slu-

žieb, čo sa pri tvorbe európskej politiky 

často prehliada. Skutočne vítaná by bola 

pracovná skupina EÚ, ktorá by sa zao-

berala službami.

Ako to vidíte z dlhodobého 
hľadiska?

V stávke je skutočne veľa. Len ciele však 

realitu nezmenia. Prioritou Komisie 

v novom funkčnom období by mala byť 

spoločná priemyselná politika a podľa 

toho by sa mala schádzať aj Rada pre 

konkurencieschopnosť. ●

Presun pracovných miest späť domov

Najnovším trendom celosvetového spra-

covateľského priemyslu je návrat výroby 

späť domov. Znamená to, že podniky 

svoju továrenskú výrobu presúvajú 

naspäť do Európy (alebo do USA), keďže 

zisky v expandujúcich hospodárstvach 

ako Čína klesajú.

Poradná komisia EHSV pre priemy-

selné zmeny (CCMI) usporiadala 13. feb-

ruára v  severnom Taliansku verejnú 

diskusiu o tom, ako návrat priemyslu pri-

spieva k reindustrializácii Európy. Výbor 

totiž pripravuje stanovisko o  návrate 

priemyselných odvetví EÚ v rámci rein-

dustrializácie.

„Tendencia presúvať výrobu do 

cudziny klesá a  niektoré odvetvia sa 

vracajú späť,“ potvrdzuje spravodajca 

Edgardo Iozia. „V Spojenom kráľovstve 

sme našli 107 podnikov, ktoré sa vracajú 

domov. Pôvodne odišli z Európy, aby 

ušetrili, ale nakoniec zistili, že tým až tak 

veľa nezískali. Presun výroby prináša so 

sebou dodatočné náklady na dopravu 

a nábor zamestnancov. Okrem toho treba 

vyriešiť množstvo ďalších problémov.

Navyše cena práce každý rok stúpa. 

Čína sa rozhodla zvýšiť zamestnancom 

platy, aby posilnila domáci dopyt, z poli-

tických aj hospodárskych dôvodov.“ 

Podľa jedného amerického tímu odbor-

níkov priemerný plat čínskeho robotníka 

pracujúceho v továrni v rokoch 2005 až 

2010 rapídne narastal o 19 % za rok.

Avšak  podľa  ce losve tového 

prieskumu, ktorý vypracovala medziná-

rodná konzultačná fi rma Stanton Chase, 

ktorej zástupcovia sa zúčastnili na spo-

mínanej verejnej diskusii, najčastejším 

dôvodom, prečo sa podniky vracajú, je 

kvalita. „Niektoré spoločnosti neboli 

spokojné s kvalitou výrobkov,“ vysvet-

ľuje pán Iozia. „Dostávali veľa sťažností 

od zákazníkov, a tak sa rozhodli vrátiť 

domov.“

Firma Stanton Chase zistila, že 34 % 

podnikateľov zaznamenalo trend návratu 

podnikov do krajiny pôvodu. Podľa 

časopisu The Economist to však treba 

brať s rezervou. Mnoho veľkých fi riem 

naďalej viac práce posiela do cudziny, než 

prináša domov. Podniky, ktoré skúmajú 

nové trhy v rozvíjajúcich sa krajinách, 

presunom výroby ušetria dopravné 

Kniha Jeremyho Rifkina Tretia prie-

myselná revolúcia (2011) skúma dosah 

digitálnej komunikácie na nové energe-

tické systémy. Mnohí pozorovatelia sa 

však domnievajú, že rozvoj trojrozmer-

nej tlače, ktorá je nádherným spojením 

digitálnej technológie a precíznej výroby, 

by mohol byť lepším charakteristickým 

znakom novej „éry strojov“, v  ktorej 

sa môže prejaviť takmer každý, kto má 

nápad a prístup k počítaču.

3D tlač alebo aditívna výroba, ako sa 

tomu v priemysle hovorí, pretože prie-

myselné tlačiarne vytvárajú reálne pred-

mety postupným pridávaním vrstiev na 

základe digitálnej predlohy, je rýchly 

a lacný spôsob ako vytvárať prototypy, 

ktoré možno ukázať potenciálnym zákaz-

níkom alebo výrobcom.

Možnosti využitia 3D tlače sú neko-

nečné, od architektúry, cez stavebníctvo, 

priemyselný dizajn, inžinierstvo a  iné 

odvetvia, vrátane leteckého priemyslu, 

medicíny, balenia, spotrebného tovaru, 

až po umenie. Okrem toho sa dá použiť 

v akomkoľvek štádiu životného cyklu 

produktu, dokonca aj na prispôsobenie 

tradičnej výroby (montáž, sústruženie, 

vŕtanie, frézovanie), čo môže zvýšiť kon-

kurencieschopnosť.

Priemyselné revolúcie sú však vo svo-

jej podstate rozvratom. Technologický 

pokrok (automatizácia) vydláždil cestu 

Začala sa nová éra strojov?

“
Európa si musí vytvoriť 

integrovanú, solidárnu 
a  udržateľnú stratégiu 
priemyselnej konkurenci-
eschopnosti, inak budeme 
svedkami ešte hlbšej sociál-
nej krízy.

”

Smer východ

EHSV rokuje o investičnej dohode a ľudských právach v čínskom Čcheng-tu

Európsky hospodársky a  soci-

álny výbor ako hlavný zástupca 

európskej organizovanej spo-

ločnosti usporiadal v novembri 

minulého roka v meste Čcheng-tu 

13. stretnutie za okrúhlym stolom 

s Čínou. Hlavnými témami dis-

kusie boli rokovania o investičnej 

dohode a otázka ľudských práv.

Obojsmerné investície výhodné pre obyvateľov Číny aj Európy

Hoci Čína sa už stala druhým najväčším obchodným partnerom EÚ a Európska únia 

je pre Čínu najväčším obchodným partnerom, miera investícií je na obidvoch stranách 

veľmi nízka. To by sa však malo čoskoro zmeniť, keďže nedávno sa začali rokovania 

o komplexnej investičnej dohode medzi EÚ a Čínou.

EHSV diskutoval v Čcheng-tu o dôvodoch, prečo je úroveň investícií taká nízka, 

ako sú prekážky prístupu na trh, regulačné prekážky, kultúrne bariéry a ochrana práv 

duševného vlastníctva, a skúmal aj spôsoby, ako tieto úskalia prekonať. „Je dôležité, 

aby sa investičné rokovania zamerali aj na priority občianskej spoločnosti,“ zdôraz-

nil Jonathan Peel. „V rámci takejto dohody sa musia uplatňovať najprísnejšie normy 

ochrany v oblasti životného prostredia a práce.“ EHSV požaduje, aby boli organizácie 

občianskej spoločnosti počas celého procesu pravidelne informované a konzultované.

Ľudské práva – kapitola, ktorú ešte stále nemožno uzavrieť

Delegácia EHSV využila túto návštevu na podrobnú diskusiu o otázke ľudských práv. 

„Ľudské práva sú univerzálne, vzájomne súvisiace a navzájom prepojené,“ podotkol 

Th omas Janson (Švédsko, skupina „Pracovníci“), autor stanoviska EHSV o ľudských 

právach. „Kultúra, tradície a úroveň rozvoja nemôžu slúžiť na ospravedlnenie poru-

šovania ľudských práv.“

EHSV rešpektuje úsilie Číny odstrániť chudobu a zabezpečiť svojim obyvateľom 

(ktorých je viac ako 1,3 miliardy) prístup k zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu. Je však 

potrebné urobiť oveľa viac, a to najmä vo vidieckych oblastiach.

Hlavné obavy, ktoré vyjadrili členovia v Čcheng-tu, sa týkali problematiky ľudských 

práv. Sloboda zhromažďovania, sloboda združovania a sloboda prejavu stále nie sú 

zaručené, aj keď niektoré z týchto práv sú zakotvené v čínskej ústave. Ľudia, ktorí si chcú 

uplatniť svoje práva, sú často prenasledovaní, zatýkaní a zadržiavaní, alebo jednoducho 

zmiznú. Diskusia sa zamerala na spôsob monitorovania situácie v záujme ochrany 

ľudských práv, a to prostredníctvom nezávislej občianskej spoločnosti a neformálneho 

monitorovania pomocou sociálnych sietí. Cieľom by bolo upozorňovať na nedostatky 

a pomáhať ľuďom v ich úsilí zabezpečiť slobodu.

Delegácia EHSV využila návštevu Číny aj na stretnutie s čínskymi organizáciami 

občianskej spoločnosti a obhajcami ľudských práv v Pekingu. V rozhovoroch s nimi sa 

venovala otázkam práv migrantov a osôb so zdravotným postihnutím, otázke slobody 

prejavu a zhromažďovania, slobody náboženského vyznania a kultúrnych práv v Tibete 

a provincii Sin-ťiang. (sma) ●

Členka EHSV Marianne Muona

Predseda EHSV Henri Malosse na Námestí 
nezávislosti v Kyjeve

Ruslana Lyžyčko na plenárnom zasadnutí EHSV

UŽ ČOSKORO V EHSV

Vaša Európa, váš názor 2014

V nadväznosti na úspech predchádza-

júcich ročníkov mládežníckeho podu-

jatia „Vaša Európa, váš názor“ (Your 

Europe, Your Say – YEYS) organizuje 

Európsky hospodársky a sociálny výbor 

už piaty raz toto podujatie pre mladých 

Európanov (vo veku 16 – 17 rokov), 

ktoré sa uskutoční 26.  až 28. marca 

2014 v sídle EHSV.

Hlavnou témou tohto ročníka, do kto-

rého sa prihlásilo okolo 700 škôl z celej 

EÚ, budú voľby do Európskeho parla-

mentu v roku 2014. Heslo predvoleb-

nej kampane „konaj, reaguj, rozhoduj“ 

nabáda Európanov, aby si vybrali, kto ich 

bude zastupovať v nasledujúcom päťroč-

nom funkčnom období. Pre Európu sú to 

dôležité rozhodnutia.

Príležitosť zúčastniť sa na podujatí 

YEYS dostalo 28 škôl, z každého člen-

ského štátu jedna. Traja žiaci v sprievode 

učiteľa budú teraz pozvaní do Bruselu.

Týchto 28  šťastných škôl  – 

a 56 náhradných – vylosovala porota, 

ktorú tvorili traja členovia EHSV Indré 

Vareikyté, Béatrice Ouin a Cveto Stantič.

V januári a vo februári 2014 členovia 

EHSV navštívia školy vo svojej krajine, 

aby vysvetlili žiakom, ako pracuje EHSV. 

Budú hovoriť aj o plánovanom výlete do 

Bruselu a jedinečnej príležitosti pre žia-

kov diskutovať a hlasovať o dôležitých 

otázkach, ktoré ovplyvnia budúcnosť 

Európy. (fgr) ●

ako súčasné podmienky vplývajú na 

spotrebiteľov a čo možno urobiť pre to, 

aby sa situácia zlepšila.

Grécke stredisko pre ochranu spotre-

biteľov KEPKA, ktoré je spoluorganizá-

torom konferencie, pripravuje osobitný 

prieskum o  názore spotrebiteľov na 

presadzovanie ich práv. Výsledky tohto 

prieskumu budú predstavené v priebehu 

podujatia.

Ďalšie informácie získate na našej 

internetovej stránke: http://www.eesc.

europa.eu/?i=portal.en.events-and-acti-

vities-consumer-day-2014 (ail/dz) ●

Európsky deň spotrebiteľov Ochrana spotrebiteľov a sociálna integrácia v časoch krízy

Šestnásty ročník Európskeho dňa 

spotrebiteľov sa uskutoční 14. marca 

2014 v gréckom Solúne. Témou tohto-

ročnej konferencie je „Ochrana spot-

rebiteľov a sociálna integrácia v časoch 

krízy“. Tri panelové diskusie sa zamerajú 

na tieto otázky: i) ochrana spotrebite-

ľov, ii) práva spotrebiteľov a zabezpe-

čenie ich dodržiavania v časoch krízy 

a  iii) nadmerné zadlženie a  finančné 

vylúčenie.

Nedávna hospodárska kríza, neustále 

rastúce ceny výrobkov dennej potreby 

a nestabilita na trhu práce mali závažný 

dosah na spotrebiteľov. Počas tohto-

ročného Európskeho dňa spotrebiteľov 

budú jeho účastníci diskutovať o tom, 

Február 2014/2 Mimoriadne vydanie

cie a ich snahu stať sa súčasťou európskeho 

spoločenstva demokratických štátov. Medzi 

konkrétnymi opatreniami by mohli byť aj 

individuálne sankcie proti úradníkom 

súčasnej ukrajinskej vlády, bezvízový styk 

medzi EÚ a Ukrajinou a vyhliadky na člen-

stvo Ukrajiny v EÚ. (ab) ●

náklady. Navyše vždy je lepšie byť blízko 

potenciálnych zákazníkov. Napriek tomu 

je trend návratu výroby domov veľmi 

výrazný a môže len zosilnieť.

„Hrozbou pre Európu je, že podniky 

len presunú výrobu do krajín, kde sú ešte 

nižšie platy, napríklad niekam do Afriky 

alebo juhovýchodnej Ázie,“ upozorňuje 

pán Iozia. „Jedným z príkladov sú call 

centrá, ktoré sa sťahujú z  krajín ako 

Čína do lacnejších lokalít, napríklad do 

Vietnamu. Niektoré európske odvetvia sa 

rozhodli pre tento typ presunu – z jednej 

krajiny do druhej.“

V novom oznámení Komisie nazva-

nom „Za obnovu európskeho prie-

myslu“ sa návrat výroby domov vôbec 

nespomína. „Je to pre nich celkom nová 

téma. Zatiaľ to nepovažujú za strate-

gickú otázku,“ konštatuje pán Iozia, čo 

znamená, že EHSV odhaľuje nové per-

spektívy.

„Európske vlády a  regióny musia 

konať, aby prilákali tieto typy odvetví. 

Výroba v  Európe by mala byť pre 

investorov výhodnejšia. Jednou z mož-

ností je štátna pomoc. Znevýhodneným 

regiónom v Európe by sa mohlo pomôcť 

špecifickými opatreniami v medziach 

európskeho práva hospodárskej súťaže 

– musíme dodržiavať pravidlá. Naše 

stanovisko bude obsahovať praktické 

návrhy, lebo inak by to bol len bezcenný 

kus papiera. Žiadame, aby sa vytvorila 

taká európska priemyselná politika, ktorá 

by bola skoordinovaná s priemyselnou 

politikou členských štátov. Je to veľmi 

dôležité.“ ●

Predseda EHSV Henri Malosse a ministerka 
zahraničných vecí Ústrednej tibetskej správy 
Dicki Čchojang
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PLENÁRNE ZASADNUTIE V SKRATKE
Spotreba založená na spolupráci – alternatíva v časoch krízy

EHSV schválil 21. januára nové stanovisko z vlastnej iniciatívy na 

tému „Spotreba založená na spolupráci alebo participácii“, v ktorom 

žiadal prijať ďalšie opatrenia na úrovni EÚ.

Spotreba založená na spolupráci je kategória hospodárskej čin-

nosti, v rámci ktorej účastníci spoločne využívajú produkty alebo 

služby (napr. spoločné využívanie áut, bookcrossing, prenájom izieb 

alebo digitálne spoločenstvá umožňujúce učiť sa jazyky). Keďže spot-

reba založená na spolupráci má komplexný charakter a množstvo 

podôb, EHSV sa zasadzuje za to, aby sa tieto činnosti regulovali a aby 

sa zistili potenciálne prekážky.

„Je jednoznačne potrebné informovať a zvyšovať povedomie 

o spolupráci pri spotrebe. Spotreba založená na spolupráci môže 

pomôcť uspokojiť sociálne potreby, ak má nekomerčný charakter, 

a ako zárobková činnosť môže vytvárať pracovné miesta,“ uviedol 

spravodajca stanoviska Bernardo Hernández Bataller (skupina „Iné 

záujmy“, Španielsko).

Spotrebitelia si kupujú nástroje a náradie, ktoré nikdy nedokážu 

používať dostatočne často na to, aby sa im táto kúpa oplatila. Spotreba založená na spolupráci ponúka 

alternatívu k nadmernej spotrebe, ktorá prevládala v minulom storočí, a k obrovským sociálnym rozdielom, 

ktoré spôsobila. (ail) ●

Ako si posvietiť na tieňovú ekonomiku – EHSV odporúča uskutočniť európsku 
analýzu pomocou talianskej metódy

EHSV prediskutoval aj takú citlivú tému, akou je stratégia boja 

proti tieňovej ekonomike a nelegálnej práci, a schválil v tejto 

súvislosti stanovisko z vlastnej iniciatívy, pričom 129 členov 

hlasovalo za, nikto nehlasoval proti a 4 členovia sa hlasovania 

zdržali. Je to chúlostivá otázka, pretože mnohí ľudia považujú 

tieňovú ekonomiku za normálnu súčasť spoločnosti a nemajú 

veľké zábrany využívať „čierny trh“ na to, aby na ňom hľadali 

alebo poskytovali lacné pracovné sily alebo kupovali či predá-

vali tovar, a pritom obchádzali dane, ako zdôraznil spravodajca 

Stefano Palmieri (skupina „Pracovníci“, Taliansko). Okrem toho 

mnohé krajiny k tieňovej ekonomike a nelegálnej práci ešte stále 

nezaujali jasný postoj.

Podľa odhadov predstavuje v súčasnosti tieňová ekonomika 

a nelegálna práca v Európe hodnotu viac ako 2,1 bilióna EUR. 

Tieto peniaze by vlády mohli využiť na veľmi potrebné investície 

a tvorbu pracovných miest.

Ako prvý krok výbor odporúča celoeurópske posúdenie na 

základe metód, ktoré ešte treba zjednotiť. Len vtedy bude možné posvietiť si na tieňovú ekonomiku a vypra-

covať cielené opatrenia.

EHSV odporúča použiť metódu, ktorú vyvinul Taliansky štatistický ústav a ktorá bola v Taliansku aj 

testovaná. Vyskúšala sa teda v krajine, ktorá týmto javom obzvlášť trpí a vyznačuje sa značnou regionálnou 

rôznorodosťou. (sma) ●

EÚ musí rozvíjať väčšiu medzinárodnú 
spoluprácu v oblasti výskumu

Európa je v oblasti výskumu svetovým 

lídrom, ale ak si chce udržať konku-

rencieschopnosť a vytvárať nové pra-

covné miesta, musí ďalej inovovať.

Člen EHSV Gerd H. Wolf vysvet-

ľuje, prečo je v tejto súvislosti medzi-

národná spolupráca nevyhnutnou 

podmienkou úspechu.

EHSV info: Aká je úloha 
medzinárodnej spolupráce 
vo výskume a inovácii?

Gerd H. Wolf: Veda je veľmi špe-

cializované odvetvie. Spolupráca sa 

často rozvinie automaticky, z nevy-

hnutnosti. Potrebujete nové nápady 

a pracovať s najlepšími výskumníkmi 

v danej oblasti bez ohľadu na to, v kto-

rej časti sveta pôsobia.

Ak si pozriete vedecké publikácie, 

ich autori sú často z  rôznych labo-

ratórií a stredísk z celej Európy a aj 

mimo nej. Ja som napríklad strávil 

rok v Spojenom kráľovstve ako hos-

ťujúci vedecký pracovník. EÚ musí 

prostredníctvom svojej politiky zjed-

nodušiť formality potrebné pre rozvoj 

medzinárodnej spolupráce.

Čo treba mať podľa Vás 
najviac na zreteli pri 
rozdeľovaní prostriedkov 
na výskum v rámci EÚ?

EÚ má k  dispozícii finančné pros-

triedky na stimulovanie spolupráce, 

a  to je dobré. Tieto prostriedky sa 

zvyčajne poskytujú na základe žia-

dostí, ktoré sa posudzujú z hľadiska 

špecifi ckých kritérií, akým je napríklad 

excelentnosť. Je to absolútne nevy-

hnutná podmienka. Niektoré členské 

štáty, najmä nové, však zatiaľ nemali 

možnosť vytvoriť centrá excelentnosti. 

Preto treba vyčleniť prostriedky, ktoré 

týmto krajinám pomôžu posilniť kapa-

city ľudských zdrojov.

S touto problematikou súvisí aj tzv. 

odliv mozgov. Ak si vyškolíte vedcov 

na špičkovej úrovni a doma neexistujú 

žiadne výskumné ústavy, v  ktorých 

by mohli rozvíjať alebo uplatniť svoje 

poznatky, potom budú musieť odísť 

do cudziny. Má to aj svoje pozitíva. 

Keď vedci pracujú v iných krajinách, 

aspoň môžu vidieť, ako to tam funguje. 

Musí však byť spôsob, ako ich prilákať 

späť a vybudovať novú infraštruktúru 

v oblasti výskumu a vývoja. Financie, 

štruktúra a pracovná sila, to je prob-

lém, ktorý treba vyriešiť.

A čo spolupráca s krajinami 
mimo EÚ?

Medzinárodná spolupráca s partnermi 

v krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ, je 

ďalším dôležitým aspektom výskumu. 

Mám pocit, že Komisia možno kladie 

priveľký dôraz na význam spolupráce 

s menej rozvinutými štátmi. Nesmieme 

zabúdať na to, že spolupráca so špič-

kovými výskumnými ústavmi z nie-

ktorých z najrozvinutejších krajín na 

svete – ako je USA, Japonsko, Rusko 

a Južná Kórea – je takisto pre EÚ veľmi 

žiaduca. Tu sa stále máme čo učiť. ●

Gerd H. Wolf, spravodajca pre stanoviská EHSV 
o Únii inovácií a medzinárodnej spolupráci v oblasti 
výskumu a inovácií

Aká budúcnosť čaká hospodársku a menovú úniu?

Odborná sekcia EHSV pre hospo-

dársku a menovú úniu, hospodársku 

a sociálnu súdržnosť (ECO) zorganizo-

vala 5. decembra 2013 verejnú disku-

siu, ktorej predmetom boli návrhy na 

dobudovanie hospodárskej a menovej 

únie (HMÚ) adresované európskym 

inštitúciám.

Poslanci Európskeho parlamentu, 

zástupcovia občianskej spoločnosti 

a ďalší prominentní rečníci z inštitúcií 

EÚ a významných expertných skupín 

vyjadrili svoje názory na to, aké kroky by 

mali prijať Európsky parlament a Európ-

ska komisia počas budúceho funkčného 

obdobia, aby sa zlepšilo fungovanie 

HMÚ v týchto štyroch oblastiach: ban-

ková únia, hospodárske riadenie, fi škálna 

politika a politická integrácia.

sú zamerané na vypracovanie 

usmernení na podporu 

konvergencie. Tá by 

v  konečnom dôsledku 

mala viesť k stabilnému 

zvyšovaniu konkuren-

cieschopnosti, ktorá 

priamo súvisí so sociál-

nou súdržnosťou.“ José 

Leandro, člen kabinetu 

predsedu Európskej 

rady Hermana Van 

Rompuya, zdôraznil, že 

„sprísnením fiškálnych 

pravidiel a  zlepšením 

hospodárskej koordinácie 

posilníme aj suverenitu, 

pretože vlády budú schopné 

splniť očakávania verejnosti.“

Ďalším dôležitým prvkom je zabez-

pečiť demokratickejší a  transparent-

nejší proces rozhodovania v otázkach 

súvisiacich s HMÚ. Poslanec Európ-

skeho parlamentu Philippe Lamberts 

podotkol, že „každá inštitúcia musí mať 

demokratickú legitímnosť. V opačnom 

prípade sa môže rozšíriť tendencia cel-

kového oslabenia európskej integrácie.“ 

Podpora verejnosti je totiž kľúčovým 

faktorom v  systéme participatívnej 

demokracie a organizovaná občianska 

spoločnosť je rozhodujúcou platfor-

mou na zapojenie veľkej časti verejnej 

mienky. EHSV preto výslovne poukázal 

na potrebu prehĺbiť sociálny dialóg na 

“
Sprísnením fiškálnych 

pravidiel a zlepšením hos-
podárskej koordinácie posil-
níme aj suverenitu, pretože 
vlády budú schopné splniť 
očakávania verejnosti.

”

EHSV preberá iniciatívu pri formovaní 
budúcnosti sociálnych podnikov

Sociálna ekonomika je dôležitým pilie-

rom európskeho hospodárstva, ktorý 

predstavuje asi 10 % celkového HDP. 

Viac ako 11  miliónov pracovníkov, 

t. j. 4,5 % aktívneho obyvateľstva EÚ 

v produktívnom veku, pracuje v sociál-

nej ekonomike. Zo všetkých podnikov, 

ktoré každoročne vzniknú, je každý 

štvrtý sociálny podnik, a vo Francúz-

sku, Fínsku a v Belgicku je to dokonca 

každý tretí.

Cieľom podnikateľov v  sociálnej 

oblasti je skôr vplývať na spoločnosť, 

než vytvárať zisky pre svojich vlastní-

kov a akcionárov. Vytvárajú napríklad 

pracovné miesta pre znevýhodnené 

skupiny, podporujú ich sociálne začle-

nenie a zvyšujú solidaritu v hospodár-

stve. Tiež však musia čeliť obrovským 

výzvam a nerovnakým podmienkam.

Európska komisia, Európsky hos-

podársky a  sociálny výbor a  mesto 

Štrasburg preto 16.  a  17.  januára 

2014 usporiadali veľké európske inte-

raktívne podujatie o sociálnom podni-

kaní a sociálnej ekonomike.

Na podujatie bola vyslaná delegá-

cia 33 členov EHSV a ostatní účast-

níci mali možnosť dozvedieť sa všetko 

o  výbore vďaka osobitnému stánku 

EHSV, ktorý bol sprístupnený verej-

nosti.

Okrem toho sa EHSV veľmi aktívne 

podieľal na programe podujatia. Pred-

seda EHSV Henri Malosse vystúpil 

s úvodným prejavom, členka EHSV 

Ariane Rodert (Švédsko, skupina „Iné 

záujmy“) viedla workshop s názvom 

„Systémové zmeny: úloha organizácií 

občianskej spoločnosti a  sociálnych 

podnikov“ a jej kolega člen EHSV Giu-

seppe Guerini (Taliansko, skupina „Iné 

záujmy“) bol členom skupiny odbor-

níkov v  diskusii na tému „Politika 

na úrovni EÚ a  konkrétne príklady 

v  oblasti sociálneho podnikania“. 

Ďalší členovia EHSV sa zúčastnili na 

rôznych iných workshopoch.

Štrasburské vyhlásenie

Zistenia z  podujatia sa odzrkadlili 

v Štrasburskom vyhlásení, ktoré pod-

písali EHSV a Európska komisia. Vo 

vyhlásení zdôraznili okrem iných tieto 

požiadavky:

 ■ Členské štáty  a   regionálne 

a  miestne orgány musia v  part-

nerstve so sektorom sociálneho 

podnikania v  plnej miere pod-

porovať rast sociálnych podni-

kov a pomáhať im pri budovaní 

kapacít. To sa dá dosiahnuť pro-

stredníctvom právnych rámcov, 

prístupu k fi nancovaniu, podpory 

začínajúcich podnikov a podpory 

rozvoja, odbornej prípravy a vzde-

lávania a verejného obstarávania.

 ■ Európske inštitúcie a  členské 

štáty by mali upevňovať úlohu 

sociálnych podnikov v  rámci 

štrukturálnych reforiem v záujme 

prekonania krízy, a to najmä v tých 

oblastiach, kde sociálna ekono-

mika nie je dostatočne rozvinutá.

 ■ Komisia, členské štáty a regióny 

musia posilniť spoluprácu medzi 

sociálnymi podnikmi bez ohľadu 

na hranice, s cieľom vymieňať si 

vedomosti a postupy.

 ■ Verejné a  súkromné subjekty 

musia vypracovať komplexnú 

škálu vhodných fi nančných nástro-

jov a sprostredkovateľov na pod-

poru sociálnych podnikov. (ail)

 ●

Ponechajme členským štátom 
slobodu organizovať svoje 
železničné systémy
Rozhovor s André Mordantom, spravodajcom stanoviska 

EHSV o štvrtom železničnom balíku

EHSV info: Aké sú hlavné 
odporúčania EHSV 
v súvislosti so štvrtým 
železničným balíkom?

André Mordant: EHSV žiada, aby si 

členské štáty zachovali schopnosť orga-

nizovať svoj vnútroštátny železničný 

systém a otvorili svoj domáci trh kon-

kurencii v závislosti od ich zemepisnej 

polohy, demografi e, histórie a hospo-

dárskych, sociálnych a environmentál-

nych podmienok.

EHSV odporúča nechať na prísluš-

ných orgánoch rozhodnutie prideliť 

úlohy verejných služieb priamo niekto-

rému prevádzkovateľovi alebo vyhlásiť 

verejnú súťaž a slobodne usporiadať jej 

štruktúru.

Aké kritické pripomienky 
boli vyslovené k návrhu 
Európskej komisie oddeliť 
správu infraštruktúry?

Oddelením správy infraštruktúry 

v  dopravnom systéme, ktorý má len 

jeden stupeň voľnosti, zvyčajne dochá-

dza skôr k väčšiemu počtu nedostatkov, 

ktoré prevažujú nad výhodami, pričom 

sa silne narušuje fungovanie, zvyšujú 

náklady a klesá kvalita služieb. Navyše 

oddelením funkcií správcov infraštruk-

túry a dopravcov sa zvyšuje vzdialenosť 

medzi správcom siete alebo infraštruk-

túry a konečným užívateľom.

Aké sú najväčšie obavy 
v súvislosti s úrovňou 
bezpečnosti tohto spôsobu 
dopravy?

EHSV odporúča Komisii, aby roz-

behla iniciatívu zameranú na kontrolu 

úrovne železničnej bezpečnosti, ktorá 

je nevyhnutná pre rozvoj železníc, a to 

zriadením vnútroštátnych monitoro-

vacích stredísk či zmiešaných výborov 

pre sledovanie bezpečnosti. Odporúča 

zabezpečiť transparentnosť podmienok 

prevádzky železničnej dopravy a demo-

kratizovať bezpečnostný prístup pros-

tredníctvom verejného orgánu.

Čo EHSV navrhuje, aby sa 
zaručila kvalita služieb 
v sektore železničnej 
dopravy?

EHSV žiada, aby príslušné orgány neboli 

obmedzované pri vymedzovaní úloh 

verejných služieb, pokiaľ ide o povin-

nosť zostaviť plán verejnej dopravy, 

ktorý požaduje Komisia, a žiada stano-

venie jasných cieľov z hľadiska zlepše-

nia prístupu pre osoby s postihnutím 

a zapojenia používateľov, a to formou 

konzultácie a  kontroly kvality slu-

žieb. (ab) ●

úrovni EÚ aj na úrovni jednotlivých 

štátov.

Celkovo štruktúra HMÚ nie je ešte 

ani zďaleka dobudovaná, keďže Rada 

ešte neprijala niektoré dôležité rozhod-

nutia. Treba ešte veľa urobiť pre to, aby 

sa zabezpečila pevnejšia štruktúra, ktorá 

by umožnila predchádzať v budúcnosti 

krízam a vytvoriť lepšie prostredie pre 

udržateľný rast a  zamestnanosť. So 

zreteľom na uvedené skutočnosti, ako 

aj na názory vyslovené na konferencii 

spravodajcovia EHSV Joost van Iersel 

a  Carmelo Cedrone vypracujú nové 

stanovisko z vlastnej iniciatívy, v kto-

„Už čoskoro očakávame výrazný 

pokrok v oblasti integrácie HMÚ. Ide 

o veľmi dôležitý krok a už máme aj prvé 

pozitívne výsledky. Ale obnova hos-

podárstva je zatiaľ ešte slabá a krehká. 

Napriek výraznému pokroku, ktorý 

sme dosiahli, pred nami ešte stále 

stoja veľké výzvy,“ uviedol Taneli Lahti, 

poradca podpredsedu Európskej komi-

sie Olliho Rehna.

V súvislosti s nástrojmi na udrža-

nie reálnej ekonomiky a podporu rastu 

a zamestnanosti poslanec Európskeho 

parlamentu Elmar Brok poznamenal: 

„Trh je miesto na vytváranie zdrojov, 

ale potrebuje jasne definované pra-

vidlá. Návrhy Európskeho parlamentu 

Udržme motor Európy v obrátkach

Podľa aktuálnych údajov z  ročenky 

Asociácie európskych výrobcov auto-

mobilov za rok 2013  (ACEA Pocket 

guide 2013) pracuje v európskom auto-

mobilovom priemysle, ktorý vyrába 

približne 16,2  milióna áut, dodávok, 

nákladných vozidiel a autobusov ročne, 

takmer 13 miliónov ľudí. Tento počet 

zahŕňa aj zhruba 3 milióny pracovných 

miest s vysokou kvalifi káciou, čo je 10 % 

pracovných miest vo výrobnom sektore 

v EÚ.

To, ako funguje automobilový prie-

mysel, sa prenáša aj na zvyšok európ-

skeho hospodárstva, keďže toto odvetvie 

podporuje svoj rozsiahly dodávateľský 

reťazec a služby pre podniky, vrátane 

mnohých malých a stredných podnikov.

Automobilový priemysel je tiež 

najväčším investorom do výskumu 

a vývoja v EÚ (viac ako 32 miliárd 

EUR), čo predstavuje asi 25 % cel-

kových výdavkov na VaV. A  tieto 

investície prinášajú svoje ovo-

cie, keďže viac ako 55 % patentov 

v automobilovom sektore (približne 

9 500 ročne) podaných na Európ-

skom patentovom úrade pochádza 

od automobilového priemyslu EÚ.

Čisté, bezpečné a tiché 
vozidlá „Made in Europe“

Európsky automobilový priemysel je 

aj globálnym aktérom, ktorý dodáva 

6,6 milióna vozidiel na trhy na celom 

svete, čo prináša obchodný zisk 92 mili-

árd EUR. Celkový obrat takmer 840 mili-

árd EUR, ktorý tento dynamický sektor 

dosahuje, predstavuje 6,9 % HDP EÚ.

Vozidlá vyrobené v Európe sú známe 

aj tým, že sú najčistejšie, najbezpečnej-

šie a najtichšie na svete. „Motor bežného 

vozidla produkuje 28-krát menej oxidu 

uhoľnatého než pred 20 rokmi. V roku 

2012 produkovalo 71 % nových vozidiel 

menej ako 140 gramov CO
2
 na kilometer 

a polovica z nich menej ako 120 g/km,“ 

konštatuje ACEA vo svojej ročenke.

Napriek celkovému nárastu objemu 

dopravy sa počet úmrtí na cestách EÚ 

v uplynulých rokoch podstatne znížil, 

a  to sčasti aj vďaka zavedeniu celého 

radu pokročilých technológií bezpečnosti 

vozidiel, z ktorých mnohé uzreli svetlo 

sveta v Európe.

Elektronické systémy kontroly sta-

bility, zdokonalené systémy núdzového 

brzdenia, systém upozornenia na vybo-

čenie z jazdného pruhu a kontroly bez-

pečnosti a hlučnosti pneumatík patria 

medzi opatrenia, ktoré by sa od roku 

2014 mali povinne vzťahovať na všetky 

nové automobily predávané v EÚ, a to 

podľa nariadenia EÚ o všeobecnej bez-

pečnosti motorových vozidiel, ktoré sa 

týka bezpečnosti vodičov, cestujúcich 

i chodcov. ●

Automobilový priemysel, ktorý spolu 

s nadväzujúcimi odvetviami poskytuje 

prácu takmer 13 miliónom ľudí, je moto-

rom poháňajúcim rast a zamestnanosť. 

EÚ musí udržať špičkovú úroveň auto-

mobilovej výroby, ktorá dokáže produ-

kovať výkonné, sofi stikované a bezpečné 

vozidlá a zároveň zabezpečuje milióny 

pracovných miest pre vysokokvalifi ko-

vaných pracovníkov.

To je ústrednou myšlienkou akčného 

plánu Európskej komisie CARS 2020, 

ktorý je zameraný na zvýšenie konkuren-

cieschopnosti a udržateľnosti automobi-

lového priemyslu. Európsky hospodársky 

a sociálny výbor celkovo súhlasí s týmto 

oznámením (COM (2012) 636  final), 

žiada však podrobnejšie rozpracovanie 

plánov na reštrukturalizáciu.

Monika Hrušecká, pomocná spravodajkyňa 
stanoviska EHSV o CARS 2020

Virgilio Ranocchiari, spravodajca stanoviska 
EHSV o CARS 2020

Európsky automobilový 
priemysel: fakty, čísla 
a trendy

Rozsiahly a  svetoznámy európsky 

automobilový priemysel však čaká ťažká 

skúška. Cieľom rozhodnutí prijímaných 

v súčasnosti musí byť nastolenie rovno-

váhy „medzi zmierňovaním zmeny klímy 

a potrebou zvýšiť konkurencieschop-

nosť,“ domnievajú sa spravodajcovia 

stanoviska EHSV Virgilio Ranocchiari 

a Monika Hrušecká.

Vzhľadom na napätú hospodársku 

situáciu v Európe, chronické ťažkosti 

s  nadmernou kapacitou a  slabnúci 

domáci dopyt je tento sektor vystavený 

nemilosrdnej konkurencii zahranič-

ných dovozcov. Takisto musí reagovať 

na sústavne sa meniace legislatívne 

a technické požiadavky, ktoré sú výzvou 

a  príležitosťou zároveň, keďže dopyt 

po sofi stikovaných a čoraz účinnejších 

vozidlách rastie.

Podľa Asociácie európskych výrobcov 

automobilov (ACEA) je automobilový 

priemysel jedným z najregulovanejších 

odvetví v  Európe. Predovšetkým na 

technické parametre a štandardizáciu sa 

v súčasnosti vzťahuje približne 80 smer-

níc EÚ a viac ako 70 medzinárodných 

regulačných dohôd EHK OSN.

EHSV plne podporuje dôraz, ktorý 

kladie plán CARS 2020 na financova-

nie výskumu, vývoja a inovácií, pričom 

sa zameriava najmä na menšie podniky 

v hodnotovom reťazci automobilového 

priemyslu a na technologicky neutrálne 

programy. Varuje však, že tieto snahy 

nesmú brzdiť vývoj ekologických tech-

nológií, ako sú vozidlá na elektrický 

a vodíkový pohon.

„Potrebné sú proaktívne politické 

opatrenia na podporu inovácií a rozvoja, 

ktoré by premenili dnešné problémy na 

príležitosti pre budúcnosť,“ tvrdia spra-

vodajcovia. To znamená investície do 

ľudského kapitálu a nových technológií. 

Takisto bude potrebné dobudovať vnú-

torný trh, zaviesť inteligentnú reguláciu 

a pomocou obchodnej politiky zvýšiť 

konkurencieschopnosť Európy na sve-

tových trhoch. A bude si to vyžadovať 

aj predvídanie zmien a zmierňovanie 

sociálnych dôsledkov reštrukturalizácie, 

ktorá prinesie rušenie pracovných miest.

EHSV by privítal, keby sa Komisia 

zaujala miesto vodiča a  pustila sa do 

práce, pričom členské štáty a regióny 

budú musieť riešiť sociálne problémy 

a problematickú otázku štrukturálnej 

nadmernej kapacity automobilového 

priemyslu. Požaduje, aby sa uskutočnil 

výskum, ktorý by priniesol presnejšie 

údaje o zamestnanosti, nadmernej kapa-

cite a nákladoch na nevyužívané výrobné 

linky, ktoré sa, ako vieme, medzi jednot-

livými výrobcami a krajinami výrazne 

líšia. Pokiaľ ide o reguláciu emisií CO
2
, 

výbor presadzuje prístup zameraný na 

posudzovanie životného cyklu, ktorý 

prispeje k zmierneniu celkového vplyvu 

vozidla na životné prostredie. ●

EHSV žiada stanoviť limity za platby kartami v Európe

V súčasnosti vládnu obchodu debetné 

karty, kreditné karty a  všetky druhy 

mobilných a elektronických platobných 

systémov. EÚ sa prostredníctvom svo-

jich nariadení o platbách snaží držať krok 

s rýchlymi zmenami v tejto oblasti. Nové 

návrhy pravidiel vrátane stanovenia limi-

tov pre poplatky za karty a elektronické 

platby sú krokmi správnym smerom.

Európsky hospodársky a  sociálny 

výbor vo svojom stanovisku z 10. decem-

Nové hranice vo vojne proti drogám – musíme zaujať nový prístup
Európskej únii sa nedarí účinne zamedziť 

rozširovaniu nových psychoaktívnych 

látok. V stanovisku o nových psycho-

aktívnych látkach, ktoré bolo prijaté 

21. januára, EHSV žiada, aby boli navrh-

nuté nové stratégie.

Legálne neznamená 
bezpečné

Najznámejšími „starými“ psychoaktív-

nymi látkami sú marihuana, kokaín, 

heroín, extáza a  morfín. Ale mnohé 

ďalšie látky, ktoré nie sú v zozname, sa 

predávajú jednotlivcom bez akéhokoľ-

vek lekárskeho dohľadu alebo posúdenia 

rizika. Hovorí sa im „nové psychoaktívne 

látky“. V súčasnosti je známych okolo 

300  takýchto látok a každý týždeň sa 

v európskych krajinách objaví nejaká 

nová. Keďže neboli zaevidované a posú-

dené, z formálneho hľadiska nie sú pova-

žované za nezákonné. To ale neznamená, 

že sú bezpečné.

bra 2013 zdôrazňuje, že regulačné pros-

tredie v Európskej únii musí zodpovedať 

svojmu účelu a umožňovať občanom EÚ 

realizovať základné elektronické platby 

lacno a jednoducho cez internet, a to tak 

vnútroštátne, ako aj zahraničné platby.

„Výmenný poplatok“ je výraz, ktorý 

sa používa v sektore platobných kariet, 

ktorému dominujú spoločnosti, ako 

napríklad Visa a MasterCard, a ozna-

čuje poplatok, ktorý si banky účtujú, ak 

zákazníci pri platení používajú ich karty. 

Tieto poplatky, ktoré dokonca aj odbor-

níci považujú za zložité, závisia od značky 

a druhu karty (kreditná alebo debetná), 

druhu transakcie (online platba, platba 

v  obchode, teleshopping atď.) a  od 

obchodníka, ktorý platbu kartou prijíma.

Nový balík predpisov týkajúci sa pla-

tobných služieb, ktorý stanovuje strop 

pre výmenné poplatky a  aktualizuje 

smernicu o platobných službách s cie-

ľom zohľadniť realitu na súčasnom trhu, 

čiastočne prispeje k zlepšeniu transpa-

rentnosti a  bezpečnosti, odstráneniu 

rozdielov medzi členskými štátmi a zosú-

ladeniu právnych požiadaviek v rámci 

platobného systému.

Výbor však odporúča, aby bol maxi-

málny poplatok za elektronické platby 

kreditnými aj debetnými kartami 

v porovnaní s návrhom nižší. V stano-

visku uvádza, že úplné zrušenie výmen-

ných poplatkov za používanie debetných 

kariet by prospelo ďalšej liberalizácii 

elektronického obchodovania v Európe, 

z čoho by profi tovali spotrebitelia aj hos-

podárstvo.

Je čas konať

Podľa údajov Eurostatu v EÚ neustále 

rastie počet nakupujúcich cez internet: 

ich podiel stúpol zo 43 % v roku 2011 na 

59 % v  roku 2012. Tento trend by sa 

mal považovať za skvelú správu, pretože 

podporuje hospodársky rast v čase, keď 

je to naliehavo potrebné. Je tu však jeden 

problém.

Napriek možnostiam, ktoré ponúka 

internet, len 9,3 % obchodníkov v EÚ 

realizuje cezhraničný predaj a 44 % Euró-

panov tvrdí, že nenakupujú v zahraničí, 

lebo si nie sú istí svojimi právami. Pla-

tobné náklady, problémy s doručením, 

ako aj obavy v súvislosti so zákonnosťou 

a bezpečnosťou brzdia obchodovanie na 

internete. Menší európski obchodníci 

sa jednoducho zdráhajú obchodovať 

v rámci (digitálneho) jednotného trhu.

Člen EHSV a  spravodajca stano-

viska Vincent Farrugia (Malta, skupina 

„Zamestnávatelia“) tvrdí, že „nový balík 

predpisov týkajúci sa platobných služieb 

znamená pre nakupujúcich lepšie a lac-

nejšie služby v  oblasti internetových 

platieb a nižšie riziko on-line podvodov 

a sporov. Podporuje nástup nových sub-

jektov a rozvoj novátorských mobilných 

a internetových platobných systémov. 

Návrh tiež posilňuje práva spotrebiteľov 

v oblasti medzinárodných peňažných 

prevodov.“ (ail) ●

Čo sú psychoaktívne látky?

Tento pojem zahŕňa všetky látky, 

ktoré po užití vyvolajú stimuláciu 

alebo potlačenie centrálneho ner-

vového systému, zmeny v myslení, 

správaní alebo nálade a  niekedy 

môžu spôsobiť aj halucinácie. Nie-

ktoré z nich sa užívajú legálne a cie-

lene, keď ich predpisuje a monitoruje 

odborný lekár. Iné však môžu byť 

škodlivé alebo nebezpečné, ak sa 

užívajú s cieľom dosiahnuť povzbu-

dzujúci účinok, a najmä ak sú návy-

kové alebo nelegálne a obchodníkom, 

ktorí ich predávajú, umožňujú vyu-

žívať svojich zákazníkov a dosahovať 

veľké zisky.

Tieto legálne povzbudzujúce látky sa 

predávajú mladým ľuďom na internete 

ako náhrada tvrdých drog a  mimo-

riadne obľúbené sú v Írsku, Lotyšsku, 

Poľsku a Spojenom kráľovstve. Bohu-

žiaľ, ich užívanie môže spôsobiť závis-

losť, vážne ochorenia a môže sa skončiť 

tragicky.

Nové stratégie

Kontrola drog je odjakživa veľmi kon-

troverznou otázkou a názory na to, aká 

politika je v tejto súvislosti najlepšia, 

sa menia. Niektoré vlády sa prikláňajú 

k  liberálnejšiemu prístupu. „Zvažujú 

iné stratégie, keďže museli uznať, že 

len zakazovanie nikam nevedie,“ hovorí 

David Sears (Spojené kráľovstvo, sku-

pina „Zamestnávatelia“), spravodajca 

stanoviska EHSV o nových psychoak-

tívnych látkach.

„Nadmerné užívanie drog budeme 

musieť začať vnímať ako spoločenský 

a zdravotný problém, a nie ako trestnú 

činnosť. To posledné, čo chceme, je 

poslať viac ľudí do väzenia, kde sa nau-

čia ešte horšie veci,“ upozorňuje pán 

Sears. Trestnoprávne sankcie by sa mali 

uplatňovať len na dílerov, ktorí sa z pre-

daja nelegálnych alebo nebezpečných 

látok snažia vyťažiť zisk.

Je nevyhnutné uznať riziká spo-

jené s týmito látkami. Alkohol, tabak 

a kofeín spĺňajú kritériá psychoaktív-

nych látok a  nadmerná konzumácia 

prvých dvoch určite spôsobuje väčšie 

spoločenské a  zdravotné škody než 

väčšina nových psychoaktívnych látok. 

„Navrhované riešenia by mali byť pri-

merané a vychádzať z presných údajov, 

a nie zo snahy získať si hlasy voličov 

z radov širokej verejnosti,“ zdôrazňuje 

pán Sears. (ail) ●
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rom podrobne predstavia návrhy EHSV 

týkajúce sa HMÚ v súvislosti s nadchá-

dzajúcim funkčným obdobím. (hb) ●

základné práva. Výbor takisto potvr-

dil, že je nevyhnutné oživiť dialóg 

medzi Ústrednou tibetskou správou 

a čínskou vládou v snahe nájsť možné 

východisko z tejto dlhej krízy. Okrem 

toho predseda pripomenul, že všetky 

európske inštitúcie by mali zaujať 

k situácii jasný postoj a poskytovať 

Tibetu stabilnú podporu. „Základné 

hodnoty majú pre Európanov prvo-

radý význam a žiaden hospodársky, 

politický alebo iný záujem nemôže 

ospravedlniť čo i  len malé poľave-

nie z  týchto zásad,“ vyhlásil pred-

seda. (ll) ●

radikálnej priemyselnej a sociálnej trans-

formácii. Nekvalifi kovaní pracovníci na 

to najprv tvrdo doplatili, ale zlepšenie 

v oblasti vzdelávania a zdravotnej starost-

livosti, ako aj väčšia produktivita vďaka 

automatizácii a lepšie využitie pracovnej 

sily viedli k nárastu príjmov.

Ako raz napísal ekonóm John May-

nard Keynes, „technologická nezamest-

nanosť by mohla viesť k prechodnej fáze 

nesprávneho nastavenia“. V 20. storočí 

sa to rozhodne potvrdilo. Dejiny však 

ukázali, že medzi inováciou, novými pra-

covnými miestami a vysokou životnou 

úrovňou je pozitívne prepojenie.

Napriek tomu sa teraz poniektorí 

boja, že nová éra automatizácie založe-

nej na menších a silnejších počítačoch by 

mohla narušiť rovnováhu. Ďalšie, menej 

pesimistické hlasy hovoria, že radikálna 

zmena je určite možná, ale budúcu roz-

siahlu technologickú nezamestnanosť je 

ťažšie akceptovať. Technológia nám to 

napokon vynahradí, keď spoločnosť príde 

na to, ako ju najlepšie využiť v prospech 

vyššieho dobra.

„V každom veľkom období inovácie 

zlé jazyky predpovedali problémy na trhu 

práce, ale technologický pokrok dopo-

siaľ vždy priniesol nové pracovné príle-

žitosti,“ tvrdí časopis The Economist. Na 

to, aby sa technologická transformácia 

plne pretavila do skutočnosti, treba veľa 

času, a jej dosah je v každom odvetví iný. 

Akým spôsobom sa vyrovnáme s takými 

prevratnými zmenami, ako je digitálna 

výroba, „závisí od reakcie politikov 

a politiky“, uzatvára The Economist. ●

Stefano Palmieri, člen EHSV a predseda riadiaceho 
výboru pre stratégiu Európa 2020

Člen EHSV Bernardo Hernández Bataller

Predseda EHSV Henri Malosse pri otváracom príhovore

Člen EHSV André Mordant
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PLENÁRNE ZASADNUTIE V SKRATKE
Spotreba založená na spolupráci – alternatíva v časoch krízy

EHSV schválil 21. januára nové stanovisko z vlastnej iniciatívy na 

tému „Spotreba založená na spolupráci alebo participácii“, v ktorom 

žiadal prijať ďalšie opatrenia na úrovni EÚ.

Spotreba založená na spolupráci je kategória hospodárskej čin-

nosti, v rámci ktorej účastníci spoločne využívajú produkty alebo 

služby (napr. spoločné využívanie áut, bookcrossing, prenájom izieb 

alebo digitálne spoločenstvá umožňujúce učiť sa jazyky). Keďže spot-

reba založená na spolupráci má komplexný charakter a množstvo 

podôb, EHSV sa zasadzuje za to, aby sa tieto činnosti regulovali a aby 

sa zistili potenciálne prekážky.

„Je jednoznačne potrebné informovať a zvyšovať povedomie 

o spolupráci pri spotrebe. Spotreba založená na spolupráci môže 

pomôcť uspokojiť sociálne potreby, ak má nekomerčný charakter, 

a ako zárobková činnosť môže vytvárať pracovné miesta,“ uviedol 

spravodajca stanoviska Bernardo Hernández Bataller (skupina „Iné 

záujmy“, Španielsko).

Spotrebitelia si kupujú nástroje a náradie, ktoré nikdy nedokážu 

používať dostatočne často na to, aby sa im táto kúpa oplatila. Spotreba založená na spolupráci ponúka 

alternatívu k nadmernej spotrebe, ktorá prevládala v minulom storočí, a k obrovským sociálnym rozdielom, 

ktoré spôsobila. (ail) ●

Ako si posvietiť na tieňovú ekonomiku – EHSV odporúča uskutočniť európsku 
analýzu pomocou talianskej metódy

EHSV prediskutoval aj takú citlivú tému, akou je stratégia boja 

proti tieňovej ekonomike a nelegálnej práci, a schválil v tejto 

súvislosti stanovisko z vlastnej iniciatívy, pričom 129 členov 

hlasovalo za, nikto nehlasoval proti a 4 členovia sa hlasovania 

zdržali. Je to chúlostivá otázka, pretože mnohí ľudia považujú 

tieňovú ekonomiku za normálnu súčasť spoločnosti a nemajú 

veľké zábrany využívať „čierny trh“ na to, aby na ňom hľadali 

alebo poskytovali lacné pracovné sily alebo kupovali či predá-

vali tovar, a pritom obchádzali dane, ako zdôraznil spravodajca 

Stefano Palmieri (skupina „Pracovníci“, Taliansko). Okrem toho 

mnohé krajiny k tieňovej ekonomike a nelegálnej práci ešte stále 

nezaujali jasný postoj.

Podľa odhadov predstavuje v súčasnosti tieňová ekonomika 

a nelegálna práca v Európe hodnotu viac ako 2,1 bilióna EUR. 

Tieto peniaze by vlády mohli využiť na veľmi potrebné investície 

a tvorbu pracovných miest.

Ako prvý krok výbor odporúča celoeurópske posúdenie na 

základe metód, ktoré ešte treba zjednotiť. Len vtedy bude možné posvietiť si na tieňovú ekonomiku a vypra-

covať cielené opatrenia.

EHSV odporúča použiť metódu, ktorú vyvinul Taliansky štatistický ústav a ktorá bola v Taliansku aj 

testovaná. Vyskúšala sa teda v krajine, ktorá týmto javom obzvlášť trpí a vyznačuje sa značnou regionálnou 

rôznorodosťou. (sma) ●

EÚ musí rozvíjať väčšiu medzinárodnú 
spoluprácu v oblasti výskumu

Európa je v oblasti výskumu svetovým 

lídrom, ale ak si chce udržať konku-

rencieschopnosť a vytvárať nové pra-

covné miesta, musí ďalej inovovať.

Člen EHSV Gerd H. Wolf vysvet-

ľuje, prečo je v tejto súvislosti medzi-

národná spolupráca nevyhnutnou 

podmienkou úspechu.

EHSV info: Aká je úloha 
medzinárodnej spolupráce 
vo výskume a inovácii?

Gerd H. Wolf: Veda je veľmi špe-

cializované odvetvie. Spolupráca sa 

často rozvinie automaticky, z nevy-

hnutnosti. Potrebujete nové nápady 

a pracovať s najlepšími výskumníkmi 

v danej oblasti bez ohľadu na to, v kto-

rej časti sveta pôsobia.

Ak si pozriete vedecké publikácie, 

ich autori sú často z  rôznych labo-

ratórií a stredísk z celej Európy a aj 

mimo nej. Ja som napríklad strávil 

rok v Spojenom kráľovstve ako hos-

ťujúci vedecký pracovník. EÚ musí 

prostredníctvom svojej politiky zjed-

nodušiť formality potrebné pre rozvoj 

medzinárodnej spolupráce.

Čo treba mať podľa Vás 
najviac na zreteli pri 
rozdeľovaní prostriedkov 
na výskum v rámci EÚ?

EÚ má k  dispozícii finančné pros-

triedky na stimulovanie spolupráce, 

a  to je dobré. Tieto prostriedky sa 

zvyčajne poskytujú na základe žia-

dostí, ktoré sa posudzujú z hľadiska 

špecifi ckých kritérií, akým je napríklad 

excelentnosť. Je to absolútne nevy-

hnutná podmienka. Niektoré členské 

štáty, najmä nové, však zatiaľ nemali 

možnosť vytvoriť centrá excelentnosti. 

Preto treba vyčleniť prostriedky, ktoré 

týmto krajinám pomôžu posilniť kapa-

city ľudských zdrojov.

S touto problematikou súvisí aj tzv. 

odliv mozgov. Ak si vyškolíte vedcov 

na špičkovej úrovni a doma neexistujú 

žiadne výskumné ústavy, v  ktorých 

by mohli rozvíjať alebo uplatniť svoje 

poznatky, potom budú musieť odísť 

do cudziny. Má to aj svoje pozitíva. 

Keď vedci pracujú v iných krajinách, 

aspoň môžu vidieť, ako to tam funguje. 

Musí však byť spôsob, ako ich prilákať 

späť a vybudovať novú infraštruktúru 

v oblasti výskumu a vývoja. Financie, 

štruktúra a pracovná sila, to je prob-

lém, ktorý treba vyriešiť.

A čo spolupráca s krajinami 
mimo EÚ?

Medzinárodná spolupráca s partnermi 

v krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ, je 

ďalším dôležitým aspektom výskumu. 

Mám pocit, že Komisia možno kladie 

priveľký dôraz na význam spolupráce 

s menej rozvinutými štátmi. Nesmieme 

zabúdať na to, že spolupráca so špič-

kovými výskumnými ústavmi z nie-

ktorých z najrozvinutejších krajín na 

svete – ako je USA, Japonsko, Rusko 

a Južná Kórea – je takisto pre EÚ veľmi 

žiaduca. Tu sa stále máme čo učiť. ●

Gerd H. Wolf, spravodajca pre stanoviská EHSV 
o Únii inovácií a medzinárodnej spolupráci v oblasti 
výskumu a inovácií

Aká budúcnosť čaká hospodársku a menovú úniu?

Odborná sekcia EHSV pre hospo-

dársku a menovú úniu, hospodársku 

a sociálnu súdržnosť (ECO) zorganizo-

vala 5. decembra 2013 verejnú disku-

siu, ktorej predmetom boli návrhy na 

dobudovanie hospodárskej a menovej 

únie (HMÚ) adresované európskym 

inštitúciám.

Poslanci Európskeho parlamentu, 

zástupcovia občianskej spoločnosti 

a ďalší prominentní rečníci z inštitúcií 

EÚ a významných expertných skupín 

vyjadrili svoje názory na to, aké kroky by 

mali prijať Európsky parlament a Európ-

ska komisia počas budúceho funkčného 

obdobia, aby sa zlepšilo fungovanie 

HMÚ v týchto štyroch oblastiach: ban-

ková únia, hospodárske riadenie, fi škálna 

politika a politická integrácia.

sú zamerané na vypracovanie 

usmernení na podporu 

konvergencie. Tá by 

v  konečnom dôsledku 

mala viesť k stabilnému 

zvyšovaniu konkuren-

cieschopnosti, ktorá 

priamo súvisí so sociál-

nou súdržnosťou.“ José 

Leandro, člen kabinetu 

predsedu Európskej 

rady Hermana Van 

Rompuya, zdôraznil, že 

„sprísnením fiškálnych 

pravidiel a  zlepšením 

hospodárskej koordinácie 

posilníme aj suverenitu, 

pretože vlády budú schopné 

splniť očakávania verejnosti.“

Ďalším dôležitým prvkom je zabez-

pečiť demokratickejší a  transparent-

nejší proces rozhodovania v otázkach 

súvisiacich s HMÚ. Poslanec Európ-

skeho parlamentu Philippe Lamberts 

podotkol, že „každá inštitúcia musí mať 

demokratickú legitímnosť. V opačnom 

prípade sa môže rozšíriť tendencia cel-

kového oslabenia európskej integrácie.“ 

Podpora verejnosti je totiž kľúčovým 

faktorom v  systéme participatívnej 

demokracie a organizovaná občianska 

spoločnosť je rozhodujúcou platfor-

mou na zapojenie veľkej časti verejnej 

mienky. EHSV preto výslovne poukázal 

na potrebu prehĺbiť sociálny dialóg na 

“
Sprísnením fiškálnych 

pravidiel a zlepšením hos-
podárskej koordinácie posil-
níme aj suverenitu, pretože 
vlády budú schopné splniť 
očakávania verejnosti.

”

EHSV preberá iniciatívu pri formovaní 
budúcnosti sociálnych podnikov

Sociálna ekonomika je dôležitým pilie-

rom európskeho hospodárstva, ktorý 

predstavuje asi 10 % celkového HDP. 

Viac ako 11  miliónov pracovníkov, 

t. j. 4,5 % aktívneho obyvateľstva EÚ 

v produktívnom veku, pracuje v sociál-

nej ekonomike. Zo všetkých podnikov, 

ktoré každoročne vzniknú, je každý 

štvrtý sociálny podnik, a vo Francúz-

sku, Fínsku a v Belgicku je to dokonca 

každý tretí.

Cieľom podnikateľov v  sociálnej 

oblasti je skôr vplývať na spoločnosť, 

než vytvárať zisky pre svojich vlastní-

kov a akcionárov. Vytvárajú napríklad 

pracovné miesta pre znevýhodnené 

skupiny, podporujú ich sociálne začle-

nenie a zvyšujú solidaritu v hospodár-

stve. Tiež však musia čeliť obrovským 

výzvam a nerovnakým podmienkam.

Európska komisia, Európsky hos-

podársky a  sociálny výbor a  mesto 

Štrasburg preto 16.  a  17.  januára 

2014 usporiadali veľké európske inte-

raktívne podujatie o sociálnom podni-

kaní a sociálnej ekonomike.

Na podujatie bola vyslaná delegá-

cia 33 členov EHSV a ostatní účast-

níci mali možnosť dozvedieť sa všetko 

o  výbore vďaka osobitnému stánku 

EHSV, ktorý bol sprístupnený verej-

nosti.

Okrem toho sa EHSV veľmi aktívne 

podieľal na programe podujatia. Pred-

seda EHSV Henri Malosse vystúpil 

s úvodným prejavom, členka EHSV 

Ariane Rodert (Švédsko, skupina „Iné 

záujmy“) viedla workshop s názvom 

„Systémové zmeny: úloha organizácií 

občianskej spoločnosti a  sociálnych 

podnikov“ a jej kolega člen EHSV Giu-

seppe Guerini (Taliansko, skupina „Iné 

záujmy“) bol členom skupiny odbor-

níkov v  diskusii na tému „Politika 

na úrovni EÚ a  konkrétne príklady 

v  oblasti sociálneho podnikania“. 

Ďalší členovia EHSV sa zúčastnili na 

rôznych iných workshopoch.

Štrasburské vyhlásenie

Zistenia z  podujatia sa odzrkadlili 

v Štrasburskom vyhlásení, ktoré pod-

písali EHSV a Európska komisia. Vo 

vyhlásení zdôraznili okrem iných tieto 

požiadavky:

 ■ Členské štáty  a   regionálne 

a  miestne orgány musia v  part-

nerstve so sektorom sociálneho 

podnikania v  plnej miere pod-

porovať rast sociálnych podni-

kov a pomáhať im pri budovaní 

kapacít. To sa dá dosiahnuť pro-

stredníctvom právnych rámcov, 

prístupu k fi nancovaniu, podpory 

začínajúcich podnikov a podpory 

rozvoja, odbornej prípravy a vzde-

lávania a verejného obstarávania.

 ■ Európske inštitúcie a  členské 

štáty by mali upevňovať úlohu 

sociálnych podnikov v  rámci 

štrukturálnych reforiem v záujme 

prekonania krízy, a to najmä v tých 

oblastiach, kde sociálna ekono-

mika nie je dostatočne rozvinutá.

 ■ Komisia, členské štáty a regióny 

musia posilniť spoluprácu medzi 

sociálnymi podnikmi bez ohľadu 

na hranice, s cieľom vymieňať si 

vedomosti a postupy.

 ■ Verejné a  súkromné subjekty 

musia vypracovať komplexnú 

škálu vhodných fi nančných nástro-

jov a sprostredkovateľov na pod-

poru sociálnych podnikov. (ail)

 ●

Ponechajme členským štátom 
slobodu organizovať svoje 
železničné systémy
Rozhovor s André Mordantom, spravodajcom stanoviska 

EHSV o štvrtom železničnom balíku

EHSV info: Aké sú hlavné 
odporúčania EHSV 
v súvislosti so štvrtým 
železničným balíkom?

André Mordant: EHSV žiada, aby si 

členské štáty zachovali schopnosť orga-

nizovať svoj vnútroštátny železničný 

systém a otvorili svoj domáci trh kon-

kurencii v závislosti od ich zemepisnej 

polohy, demografi e, histórie a hospo-

dárskych, sociálnych a environmentál-

nych podmienok.

EHSV odporúča nechať na prísluš-

ných orgánoch rozhodnutie prideliť 

úlohy verejných služieb priamo niekto-

rému prevádzkovateľovi alebo vyhlásiť 

verejnú súťaž a slobodne usporiadať jej 

štruktúru.

Aké kritické pripomienky 
boli vyslovené k návrhu 
Európskej komisie oddeliť 
správu infraštruktúry?

Oddelením správy infraštruktúry 

v  dopravnom systéme, ktorý má len 

jeden stupeň voľnosti, zvyčajne dochá-

dza skôr k väčšiemu počtu nedostatkov, 

ktoré prevažujú nad výhodami, pričom 

sa silne narušuje fungovanie, zvyšujú 

náklady a klesá kvalita služieb. Navyše 

oddelením funkcií správcov infraštruk-

túry a dopravcov sa zvyšuje vzdialenosť 

medzi správcom siete alebo infraštruk-

túry a konečným užívateľom.

Aké sú najväčšie obavy 
v súvislosti s úrovňou 
bezpečnosti tohto spôsobu 
dopravy?

EHSV odporúča Komisii, aby roz-

behla iniciatívu zameranú na kontrolu 

úrovne železničnej bezpečnosti, ktorá 

je nevyhnutná pre rozvoj železníc, a to 

zriadením vnútroštátnych monitoro-

vacích stredísk či zmiešaných výborov 

pre sledovanie bezpečnosti. Odporúča 

zabezpečiť transparentnosť podmienok 

prevádzky železničnej dopravy a demo-

kratizovať bezpečnostný prístup pros-

tredníctvom verejného orgánu.

Čo EHSV navrhuje, aby sa 
zaručila kvalita služieb 
v sektore železničnej 
dopravy?

EHSV žiada, aby príslušné orgány neboli 

obmedzované pri vymedzovaní úloh 

verejných služieb, pokiaľ ide o povin-

nosť zostaviť plán verejnej dopravy, 

ktorý požaduje Komisia, a žiada stano-

venie jasných cieľov z hľadiska zlepše-

nia prístupu pre osoby s postihnutím 

a zapojenia používateľov, a to formou 

konzultácie a  kontroly kvality slu-

žieb. (ab) ●

úrovni EÚ aj na úrovni jednotlivých 

štátov.

Celkovo štruktúra HMÚ nie je ešte 

ani zďaleka dobudovaná, keďže Rada 

ešte neprijala niektoré dôležité rozhod-

nutia. Treba ešte veľa urobiť pre to, aby 

sa zabezpečila pevnejšia štruktúra, ktorá 

by umožnila predchádzať v budúcnosti 

krízam a vytvoriť lepšie prostredie pre 

udržateľný rast a  zamestnanosť. So 

zreteľom na uvedené skutočnosti, ako 

aj na názory vyslovené na konferencii 

spravodajcovia EHSV Joost van Iersel 

a  Carmelo Cedrone vypracujú nové 

stanovisko z vlastnej iniciatívy, v kto-

„Už čoskoro očakávame výrazný 

pokrok v oblasti integrácie HMÚ. Ide 

o veľmi dôležitý krok a už máme aj prvé 

pozitívne výsledky. Ale obnova hos-

podárstva je zatiaľ ešte slabá a krehká. 

Napriek výraznému pokroku, ktorý 

sme dosiahli, pred nami ešte stále 

stoja veľké výzvy,“ uviedol Taneli Lahti, 

poradca podpredsedu Európskej komi-

sie Olliho Rehna.

V súvislosti s nástrojmi na udrža-

nie reálnej ekonomiky a podporu rastu 

a zamestnanosti poslanec Európskeho 

parlamentu Elmar Brok poznamenal: 

„Trh je miesto na vytváranie zdrojov, 

ale potrebuje jasne definované pra-

vidlá. Návrhy Európskeho parlamentu 

Udržme motor Európy v obrátkach

Podľa aktuálnych údajov z  ročenky 

Asociácie európskych výrobcov auto-

mobilov za rok 2013  (ACEA Pocket 

guide 2013) pracuje v európskom auto-

mobilovom priemysle, ktorý vyrába 

približne 16,2  milióna áut, dodávok, 

nákladných vozidiel a autobusov ročne, 

takmer 13 miliónov ľudí. Tento počet 

zahŕňa aj zhruba 3 milióny pracovných 

miest s vysokou kvalifi káciou, čo je 10 % 

pracovných miest vo výrobnom sektore 

v EÚ.

To, ako funguje automobilový prie-

mysel, sa prenáša aj na zvyšok európ-

skeho hospodárstva, keďže toto odvetvie 

podporuje svoj rozsiahly dodávateľský 

reťazec a služby pre podniky, vrátane 

mnohých malých a stredných podnikov.

Automobilový priemysel je tiež 

najväčším investorom do výskumu 

a vývoja v EÚ (viac ako 32 miliárd 

EUR), čo predstavuje asi 25 % cel-

kových výdavkov na VaV. A  tieto 

investície prinášajú svoje ovo-

cie, keďže viac ako 55 % patentov 

v automobilovom sektore (približne 

9 500 ročne) podaných na Európ-

skom patentovom úrade pochádza 

od automobilového priemyslu EÚ.

Čisté, bezpečné a tiché 
vozidlá „Made in Europe“

Európsky automobilový priemysel je 

aj globálnym aktérom, ktorý dodáva 

6,6 milióna vozidiel na trhy na celom 

svete, čo prináša obchodný zisk 92 mili-

árd EUR. Celkový obrat takmer 840 mili-

árd EUR, ktorý tento dynamický sektor 

dosahuje, predstavuje 6,9 % HDP EÚ.

Vozidlá vyrobené v Európe sú známe 

aj tým, že sú najčistejšie, najbezpečnej-

šie a najtichšie na svete. „Motor bežného 

vozidla produkuje 28-krát menej oxidu 

uhoľnatého než pred 20 rokmi. V roku 

2012 produkovalo 71 % nových vozidiel 

menej ako 140 gramov CO
2
 na kilometer 

a polovica z nich menej ako 120 g/km,“ 

konštatuje ACEA vo svojej ročenke.

Napriek celkovému nárastu objemu 

dopravy sa počet úmrtí na cestách EÚ 

v uplynulých rokoch podstatne znížil, 

a  to sčasti aj vďaka zavedeniu celého 

radu pokročilých technológií bezpečnosti 

vozidiel, z ktorých mnohé uzreli svetlo 

sveta v Európe.

Elektronické systémy kontroly sta-

bility, zdokonalené systémy núdzového 

brzdenia, systém upozornenia na vybo-

čenie z jazdného pruhu a kontroly bez-

pečnosti a hlučnosti pneumatík patria 

medzi opatrenia, ktoré by sa od roku 

2014 mali povinne vzťahovať na všetky 

nové automobily predávané v EÚ, a to 

podľa nariadenia EÚ o všeobecnej bez-

pečnosti motorových vozidiel, ktoré sa 

týka bezpečnosti vodičov, cestujúcich 

i chodcov. ●

Automobilový priemysel, ktorý spolu 

s nadväzujúcimi odvetviami poskytuje 

prácu takmer 13 miliónom ľudí, je moto-

rom poháňajúcim rast a zamestnanosť. 

EÚ musí udržať špičkovú úroveň auto-

mobilovej výroby, ktorá dokáže produ-

kovať výkonné, sofi stikované a bezpečné 

vozidlá a zároveň zabezpečuje milióny 

pracovných miest pre vysokokvalifi ko-

vaných pracovníkov.

To je ústrednou myšlienkou akčného 

plánu Európskej komisie CARS 2020, 

ktorý je zameraný na zvýšenie konkuren-

cieschopnosti a udržateľnosti automobi-

lového priemyslu. Európsky hospodársky 

a sociálny výbor celkovo súhlasí s týmto 

oznámením (COM (2012) 636  final), 

žiada však podrobnejšie rozpracovanie 

plánov na reštrukturalizáciu.

Monika Hrušecká, pomocná spravodajkyňa 
stanoviska EHSV o CARS 2020

Virgilio Ranocchiari, spravodajca stanoviska 
EHSV o CARS 2020

Európsky automobilový 
priemysel: fakty, čísla 
a trendy

Rozsiahly a  svetoznámy európsky 

automobilový priemysel však čaká ťažká 

skúška. Cieľom rozhodnutí prijímaných 

v súčasnosti musí byť nastolenie rovno-

váhy „medzi zmierňovaním zmeny klímy 

a potrebou zvýšiť konkurencieschop-

nosť,“ domnievajú sa spravodajcovia 

stanoviska EHSV Virgilio Ranocchiari 

a Monika Hrušecká.

Vzhľadom na napätú hospodársku 

situáciu v Európe, chronické ťažkosti 

s  nadmernou kapacitou a  slabnúci 

domáci dopyt je tento sektor vystavený 

nemilosrdnej konkurencii zahranič-

ných dovozcov. Takisto musí reagovať 

na sústavne sa meniace legislatívne 

a technické požiadavky, ktoré sú výzvou 

a  príležitosťou zároveň, keďže dopyt 

po sofi stikovaných a čoraz účinnejších 

vozidlách rastie.

Podľa Asociácie európskych výrobcov 

automobilov (ACEA) je automobilový 

priemysel jedným z najregulovanejších 

odvetví v  Európe. Predovšetkým na 

technické parametre a štandardizáciu sa 

v súčasnosti vzťahuje približne 80 smer-

níc EÚ a viac ako 70 medzinárodných 

regulačných dohôd EHK OSN.

EHSV plne podporuje dôraz, ktorý 

kladie plán CARS 2020 na financova-

nie výskumu, vývoja a inovácií, pričom 

sa zameriava najmä na menšie podniky 

v hodnotovom reťazci automobilového 

priemyslu a na technologicky neutrálne 

programy. Varuje však, že tieto snahy 

nesmú brzdiť vývoj ekologických tech-

nológií, ako sú vozidlá na elektrický 

a vodíkový pohon.

„Potrebné sú proaktívne politické 

opatrenia na podporu inovácií a rozvoja, 

ktoré by premenili dnešné problémy na 

príležitosti pre budúcnosť,“ tvrdia spra-

vodajcovia. To znamená investície do 

ľudského kapitálu a nových technológií. 

Takisto bude potrebné dobudovať vnú-

torný trh, zaviesť inteligentnú reguláciu 

a pomocou obchodnej politiky zvýšiť 

konkurencieschopnosť Európy na sve-

tových trhoch. A bude si to vyžadovať 

aj predvídanie zmien a zmierňovanie 

sociálnych dôsledkov reštrukturalizácie, 

ktorá prinesie rušenie pracovných miest.

EHSV by privítal, keby sa Komisia 

zaujala miesto vodiča a  pustila sa do 

práce, pričom členské štáty a regióny 

budú musieť riešiť sociálne problémy 

a problematickú otázku štrukturálnej 

nadmernej kapacity automobilového 

priemyslu. Požaduje, aby sa uskutočnil 

výskum, ktorý by priniesol presnejšie 

údaje o zamestnanosti, nadmernej kapa-

cite a nákladoch na nevyužívané výrobné 

linky, ktoré sa, ako vieme, medzi jednot-

livými výrobcami a krajinami výrazne 

líšia. Pokiaľ ide o reguláciu emisií CO
2
, 

výbor presadzuje prístup zameraný na 

posudzovanie životného cyklu, ktorý 

prispeje k zmierneniu celkového vplyvu 

vozidla na životné prostredie. ●

EHSV žiada stanoviť limity za platby kartami v Európe

V súčasnosti vládnu obchodu debetné 

karty, kreditné karty a  všetky druhy 

mobilných a elektronických platobných 

systémov. EÚ sa prostredníctvom svo-

jich nariadení o platbách snaží držať krok 

s rýchlymi zmenami v tejto oblasti. Nové 

návrhy pravidiel vrátane stanovenia limi-

tov pre poplatky za karty a elektronické 

platby sú krokmi správnym smerom.

Európsky hospodársky a  sociálny 

výbor vo svojom stanovisku z 10. decem-

Nové hranice vo vojne proti drogám – musíme zaujať nový prístup
Európskej únii sa nedarí účinne zamedziť 

rozširovaniu nových psychoaktívnych 

látok. V stanovisku o nových psycho-

aktívnych látkach, ktoré bolo prijaté 

21. januára, EHSV žiada, aby boli navrh-

nuté nové stratégie.

Legálne neznamená 
bezpečné

Najznámejšími „starými“ psychoaktív-

nymi látkami sú marihuana, kokaín, 

heroín, extáza a  morfín. Ale mnohé 

ďalšie látky, ktoré nie sú v zozname, sa 

predávajú jednotlivcom bez akéhokoľ-

vek lekárskeho dohľadu alebo posúdenia 

rizika. Hovorí sa im „nové psychoaktívne 

látky“. V súčasnosti je známych okolo 

300  takýchto látok a každý týždeň sa 

v európskych krajinách objaví nejaká 

nová. Keďže neboli zaevidované a posú-

dené, z formálneho hľadiska nie sú pova-

žované za nezákonné. To ale neznamená, 

že sú bezpečné.

bra 2013 zdôrazňuje, že regulačné pros-

tredie v Európskej únii musí zodpovedať 

svojmu účelu a umožňovať občanom EÚ 

realizovať základné elektronické platby 

lacno a jednoducho cez internet, a to tak 

vnútroštátne, ako aj zahraničné platby.

„Výmenný poplatok“ je výraz, ktorý 

sa používa v sektore platobných kariet, 

ktorému dominujú spoločnosti, ako 

napríklad Visa a MasterCard, a ozna-

čuje poplatok, ktorý si banky účtujú, ak 

zákazníci pri platení používajú ich karty. 

Tieto poplatky, ktoré dokonca aj odbor-

níci považujú za zložité, závisia od značky 

a druhu karty (kreditná alebo debetná), 

druhu transakcie (online platba, platba 

v  obchode, teleshopping atď.) a  od 

obchodníka, ktorý platbu kartou prijíma.

Nový balík predpisov týkajúci sa pla-

tobných služieb, ktorý stanovuje strop 

pre výmenné poplatky a  aktualizuje 

smernicu o platobných službách s cie-

ľom zohľadniť realitu na súčasnom trhu, 

čiastočne prispeje k zlepšeniu transpa-

rentnosti a  bezpečnosti, odstráneniu 

rozdielov medzi členskými štátmi a zosú-

ladeniu právnych požiadaviek v rámci 

platobného systému.

Výbor však odporúča, aby bol maxi-

málny poplatok za elektronické platby 

kreditnými aj debetnými kartami 

v porovnaní s návrhom nižší. V stano-

visku uvádza, že úplné zrušenie výmen-

ných poplatkov za používanie debetných 

kariet by prospelo ďalšej liberalizácii 

elektronického obchodovania v Európe, 

z čoho by profi tovali spotrebitelia aj hos-

podárstvo.

Je čas konať

Podľa údajov Eurostatu v EÚ neustále 

rastie počet nakupujúcich cez internet: 

ich podiel stúpol zo 43 % v roku 2011 na 

59 % v  roku 2012. Tento trend by sa 

mal považovať za skvelú správu, pretože 

podporuje hospodársky rast v čase, keď 

je to naliehavo potrebné. Je tu však jeden 

problém.

Napriek možnostiam, ktoré ponúka 

internet, len 9,3 % obchodníkov v EÚ 

realizuje cezhraničný predaj a 44 % Euró-

panov tvrdí, že nenakupujú v zahraničí, 

lebo si nie sú istí svojimi právami. Pla-

tobné náklady, problémy s doručením, 

ako aj obavy v súvislosti so zákonnosťou 

a bezpečnosťou brzdia obchodovanie na 

internete. Menší európski obchodníci 

sa jednoducho zdráhajú obchodovať 

v rámci (digitálneho) jednotného trhu.

Člen EHSV a  spravodajca stano-

viska Vincent Farrugia (Malta, skupina 

„Zamestnávatelia“) tvrdí, že „nový balík 

predpisov týkajúci sa platobných služieb 

znamená pre nakupujúcich lepšie a lac-

nejšie služby v  oblasti internetových 

platieb a nižšie riziko on-line podvodov 

a sporov. Podporuje nástup nových sub-

jektov a rozvoj novátorských mobilných 

a internetových platobných systémov. 

Návrh tiež posilňuje práva spotrebiteľov 

v oblasti medzinárodných peňažných 

prevodov.“ (ail) ●

Čo sú psychoaktívne látky?

Tento pojem zahŕňa všetky látky, 

ktoré po užití vyvolajú stimuláciu 

alebo potlačenie centrálneho ner-

vového systému, zmeny v myslení, 

správaní alebo nálade a  niekedy 

môžu spôsobiť aj halucinácie. Nie-

ktoré z nich sa užívajú legálne a cie-

lene, keď ich predpisuje a monitoruje 

odborný lekár. Iné však môžu byť 

škodlivé alebo nebezpečné, ak sa 

užívajú s cieľom dosiahnuť povzbu-

dzujúci účinok, a najmä ak sú návy-

kové alebo nelegálne a obchodníkom, 

ktorí ich predávajú, umožňujú vyu-

žívať svojich zákazníkov a dosahovať 

veľké zisky.

Tieto legálne povzbudzujúce látky sa 

predávajú mladým ľuďom na internete 

ako náhrada tvrdých drog a  mimo-

riadne obľúbené sú v Írsku, Lotyšsku, 

Poľsku a Spojenom kráľovstve. Bohu-

žiaľ, ich užívanie môže spôsobiť závis-

losť, vážne ochorenia a môže sa skončiť 

tragicky.

Nové stratégie

Kontrola drog je odjakživa veľmi kon-

troverznou otázkou a názory na to, aká 

politika je v tejto súvislosti najlepšia, 

sa menia. Niektoré vlády sa prikláňajú 

k  liberálnejšiemu prístupu. „Zvažujú 

iné stratégie, keďže museli uznať, že 

len zakazovanie nikam nevedie,“ hovorí 

David Sears (Spojené kráľovstvo, sku-

pina „Zamestnávatelia“), spravodajca 

stanoviska EHSV o nových psychoak-

tívnych látkach.

„Nadmerné užívanie drog budeme 

musieť začať vnímať ako spoločenský 

a zdravotný problém, a nie ako trestnú 

činnosť. To posledné, čo chceme, je 

poslať viac ľudí do väzenia, kde sa nau-

čia ešte horšie veci,“ upozorňuje pán 

Sears. Trestnoprávne sankcie by sa mali 

uplatňovať len na dílerov, ktorí sa z pre-

daja nelegálnych alebo nebezpečných 

látok snažia vyťažiť zisk.

Je nevyhnutné uznať riziká spo-

jené s týmito látkami. Alkohol, tabak 

a kofeín spĺňajú kritériá psychoaktív-

nych látok a  nadmerná konzumácia 

prvých dvoch určite spôsobuje väčšie 

spoločenské a  zdravotné škody než 

väčšina nových psychoaktívnych látok. 

„Navrhované riešenia by mali byť pri-

merané a vychádzať z presných údajov, 

a nie zo snahy získať si hlasy voličov 

z radov širokej verejnosti,“ zdôrazňuje 

pán Sears. (ail) ●
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rom podrobne predstavia návrhy EHSV 

týkajúce sa HMÚ v súvislosti s nadchá-

dzajúcim funkčným obdobím. (hb) ●

základné práva. Výbor takisto potvr-

dil, že je nevyhnutné oživiť dialóg 

medzi Ústrednou tibetskou správou 

a čínskou vládou v snahe nájsť možné 

východisko z tejto dlhej krízy. Okrem 

toho predseda pripomenul, že všetky 

európske inštitúcie by mali zaujať 

k situácii jasný postoj a poskytovať 

Tibetu stabilnú podporu. „Základné 

hodnoty majú pre Európanov prvo-

radý význam a žiaden hospodársky, 

politický alebo iný záujem nemôže 

ospravedlniť čo i  len malé poľave-

nie z  týchto zásad,“ vyhlásil pred-

seda. (ll) ●

radikálnej priemyselnej a sociálnej trans-

formácii. Nekvalifi kovaní pracovníci na 

to najprv tvrdo doplatili, ale zlepšenie 

v oblasti vzdelávania a zdravotnej starost-

livosti, ako aj väčšia produktivita vďaka 

automatizácii a lepšie využitie pracovnej 

sily viedli k nárastu príjmov.

Ako raz napísal ekonóm John May-

nard Keynes, „technologická nezamest-

nanosť by mohla viesť k prechodnej fáze 

nesprávneho nastavenia“. V 20. storočí 

sa to rozhodne potvrdilo. Dejiny však 

ukázali, že medzi inováciou, novými pra-

covnými miestami a vysokou životnou 

úrovňou je pozitívne prepojenie.

Napriek tomu sa teraz poniektorí 

boja, že nová éra automatizácie založe-

nej na menších a silnejších počítačoch by 

mohla narušiť rovnováhu. Ďalšie, menej 

pesimistické hlasy hovoria, že radikálna 

zmena je určite možná, ale budúcu roz-

siahlu technologickú nezamestnanosť je 

ťažšie akceptovať. Technológia nám to 

napokon vynahradí, keď spoločnosť príde 

na to, ako ju najlepšie využiť v prospech 

vyššieho dobra.

„V každom veľkom období inovácie 

zlé jazyky predpovedali problémy na trhu 

práce, ale technologický pokrok dopo-

siaľ vždy priniesol nové pracovné príle-

žitosti,“ tvrdí časopis The Economist. Na 

to, aby sa technologická transformácia 

plne pretavila do skutočnosti, treba veľa 

času, a jej dosah je v každom odvetví iný. 

Akým spôsobom sa vyrovnáme s takými 

prevratnými zmenami, ako je digitálna 

výroba, „závisí od reakcie politikov 

a politiky“, uzatvára The Economist. ●

Stefano Palmieri, člen EHSV a predseda riadiaceho 
výboru pre stratégiu Európa 2020

Člen EHSV Bernardo Hernández Bataller

Predseda EHSV Henri Malosse pri otváracom príhovore

Člen EHSV André Mordant

© sixninepixels
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ÚVODNÍKÚVODNÍK
Európska občianska spoločnosť podporuje 
ukrajinský národMilí čitatelia,

už vidno svetlo na konci tunela, blýska sa na lepšie časy, 

objavujú sa prvé znaky oživenia ekonomiky... Takéto 

optimistické prehlásenia o obnove hospodárstva počuť 

na stretnutiach expertov od Davosu až po Dublin. Odzr-

kadľujú však naozaj realitu?

Ďaleko od zasnežených svahov švaj-

čiarskych Álp mrazivá finančná kríza 

ďalej zúri a najviac zasahuje tých najzra-

niteľnejších. Stále narastá nezamestna-

nosť mladých, chronické zadlžovanie, 

chudoba detí a priepasť medzi tými, čo 

majú, a tými, čo nemajú.

Ak je však pravdou, že sa konečne 

dostávame z  najhoršej hospodárskej 

krízy v  dejinách EÚ, nemôžeme len 

nečinne sedieť a meditovať: musíme sa 

dať do práce. Predovšetkým sa musíme 

uistiť, že v tom chvate, keď sme sa usi-

lovali znovu dosiahnuť stratený hospo-

dársky rast, sme nikoho neprehliadli 

a nenechali napospas osudu. Zároveň musíme nájsť spôsoby, ako sa poučiť zo svojich 

chýb, aby sa tieto už nikdy neopakovali.

Za posledných sedem rokov hospodárskeho a fi nančného zmätku sme sa o sebe 

ako o spoločnosti naučili viac než za uplynulých sedemdesiat rokov. Videli sme, aké 

nebezpečenstvá prináša lavínový efekt zadlženia, virtuálny úver, sebectvo a chamtivosť. 

Špekulatívna „kasínová ekonomika“ nechala milióny ľudí, mladých aj starých, bez práce, 

bez strechy nad hlavou, bez peňazí a, bohužiaľ, často aj bez nádeje.

Zmena je nevyhnutná a musí byť radikálnejšia než len kozmetická úprava. Musíme 

sa naučiť byť starostlivejšími a pozornejšími, dávať rovnako ako brať a povzniesť sa nad 

kultúrne a náboženské rozdiely a naučiť sa žiť spolu ako Európania. Predovšetkým 

musíme chrániť a propagovať hodnoty, na ktorých spočíva Európska únia – rovnosť, 

sociálna spravodlivosť a rovnaké zaobchádzanie so všetkými.

Ako Európsky hospodársky a sociálny výbor máme povinnosť zabezpečiť, že sociálna 

a hospodárska sféra budú bok po boku pracovať pre blaho európskych občanov. Je to 

naše poslanie. A nechceme sa vyhnúť svojej povinnosti radiť legislatívnym orgánom 

EÚ, aká je podľa nášho dobre uváženého názoru, najlepšia cesta, ktorou sa uberať.

Do európskych volieb zostávajú už len štyri mesiace. Občania EÚ budú mať histo-

rickú príležitosť pomôcť zabezpečiť, že nás čaká zmena k lepšiemu. Aj v tejto súvislosti 

si EHSV splní svoju úlohu.

Jane Morrice

podpredsedníčka EHSV zodpovedná za komunikáciu
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Ďalšie číslo vyjde v marci 2014

V  decembri 2013  sa delegácia Európ-

skeho hospodárskeho a  sociálneho 

výboru vybrala do Kyjeva, aby sa stretla 

s manifestujúcimi na Námestí nezávislosti 

a vypočula si ich požiadavky a názory. 

V provizórnych stanoch alebo priamo na 

ulici sa delegácia pod vedením predsedu 

Henriho Malossa pozhovárala s viace-

rými predstaviteľmi protestného hnutia. 

Demonštranti poukazovali na policajné 

násilie počas prvých manifestácií, ktoré 

nasledovali po tom, ako vláda odmietla 

podpísať dohodu s EÚ, a zdôraznili, že 

obyvatelia majú pocit, že im bolo uprené 

právo rozhodovať o svojom osude.

Zatiaľ čo ukrajinský parlament posil-

ňoval zákony, ktoré obmedzujú právo 

manifestovať, EHSV sa rozhodol tlmočiť 

názory ukrajinskej občianskej spoloč-

nosti v  Bruseli. Symbolická osobnosť 

NA SLOVÍČKO MEDZI KOLEGAMI ROZHOVOR

V rámci série rozhovorov sa francúzska 

členka skupiny „Pracovníci“ Béatrice 

Ouin, ktorá zastupuje členov EHSV 

v redakčnej rade EHSV info, zhovára so 

svojimi kolegami, aby zistila, aké otázky 

sú stredobodom ich záujmu. Nedávno sa 

stretla s fínskou členkou skupiny „Pra-

covníci“ a bývalou riaditeľkou zastúpe-

nia Fínskych odborových zväzov pri EÚ 

Marianne Muona.

EHSV info: Členkou 
Európskeho hospodárskeho 
a sociálneho výboru ste sa stali 
len nedávno. Aké sú Vaše prvé 
dojmy z EHSV?

Marianne Muona: Môj celkom prvý 

dojem bol, že je tu veľa ľudí, ktorých som 

ešte nikdy nestretla, ale našťastie aj zopár 

ľudí, ktorých som už poznala. Takže, pro-

sím Vás, príďte za mnou, nech sa poroz-

právame – najlepšie je totiž práve to, že 

tu môžete spoznávať nových ľudí. EHSV 

je skutočne celoeurópska platforma a to je 

pre mňa veľmi zaujímavé.

Keďže priveľké množstvo tém môže byť 

ubíjajúce, rozhodla som sa, že sa najprv 

zameriam len na niekoľko otázok, ktoré 

ma zaujímajú. Napríklad práca, ktorú 

EHSV robí v súvislosti s obchodnou poli-

tikou, sa mi zdá veľmi inšpiratívna.

Mohli by ste stručne predstaviť 
organizáciu, ktorú v EHSV 
zastupujete (koľko má členov, 
v akom sektore pôsobí, aká je 
jej úloha vo Fínsku atď.)?

Zastupujem konfederáciu odborových 

zväzov STTK – fínsku konfederáciu 

pracovníkov. Združuje 17 zväzov, ktoré 

majú 608  000  členov. Členovia STTK 

pracujú v oblastiach ako zdravotná sta-

rostlivosť (ako zdravotné sestry – nurses 

alebo practical nurses – tieto názvy pou-

žívajú samotné zväzy sestier v angličtine) 

alebo priemysel či bankovníctvo. Takisto 

je tam veľa štátnych zamestnancov alebo 

zamestnancov mestských úradov, ako 

aj ľudia, ktorí pracujú pre organizácie 

tretieho sektora. Členovia odborových 

zväzov predstavujú vo Fínsku okolo 70 % 

pracovnej sily.

STTK zohráva dôležitú úlohu pri 

dosahovaní kompromisov v  súvislosti 

s  rozsiahlymi tripartitnými dohodami 

s konfederáciami zamestnávateľov a fín-

skou vládou. Počas uplynulého dva a pol 

roka sa rokovalo o  dvoch rámcových 

dohodách s cieľom stanoviť nárast miezd, 

prediskutovať daňové otázky, zlepšenia 

v oblasti sociálnej starostlivosti atď.

Ste veľmi mladá. Kedy ste 
začali pracovať v odboroch, čo 
Vás motivovalo a čo ste robili 
predtým?

Svoju prvú pracovnú skúsenosť v odbo-

roch som získala v  Rade severských 

odborových zväzov (NFS), v Štokholme 

v  roku 2010. Koordinovala som Sieť 

odborových zväzov oblasti Baltického 

mora (BASTUN). Krátko na to ma STTK 

angažoval ako medzinárodnú porad-

kyňu zodpovednú za EÚ, ETUC a MOP. 

V apríli 2012 som bola vymenovaná za 

riaditeľku bruselskej kancelárie Fínskych 

odborových zväzov (FiniUnions). V janu-

ári 2014 sa moje funkčné obdobie končí 

a vrátim sa ako medzinárodná poradkyňa 

do STTK. ●

protestného hnutia Euromaidan Ruslana 

Lyžyčko a jeden z jeho hovorcov Olexij 

Hončaruk boli preto 21. januára hosťami 

na plenárnom zasadnutí.

„Európa nemôže zatvárať oči pred 

tým, čo sa deje tesne za jej hranicami, na 

Ukrajine. Musí mať odvahu jednoznačne 

vyjadriť svoj postoj,“ vyhlásil Henri 

Malosse. „Európska občianska spoloč-

nosť môže pomôcť Európskej únii urobiť 

v tejto súvislosti krok vpred.“ Po týchto 

slovách 353 členov EHSV prijalo uzne-

senie, v ktorom výbor ofi ciálne vyjadril 

svoju podporu občianskej spoločnosti 

Ukrajiny. (ll) ●

Marianne Muona: EHSV spája ľudí

“
Zmena je nevyhnutná 

a musí byť radikálnejšia než len 
kozmetická úprava. Musíme 
sa naučiť byť starostlivejšími 
a pozornejšími, dávať rovnako 
ako brať a povzniesť sa nad 
kultúrne a náboženské roz-
diely a naučiť sa žiť spolu ako 
Európania.

”
„Európska únia musí podniknúť 
konkrétne kroky,“ hovorí Ruslana
Jedna zo známych tvárí protestov na 

„Majdane“ v Kyjeve, ukrajinská spe-

váčka Ruslana Lyžyčko, ktorá v roku 

2004  vyhrala Eurovíziu, a  hovorca 

protestného hnutia Olexij Hončaruk 

boli 21.  januára hosťami na plenár-

nom zasadnutí EHSV. Napriek tomu, 

že ukrajinský parlament v uplynulých 

dňoch obmedzil právo manifestovať, 

EHSV potvrdil svoju podporu ukrajin-

skej občianskej spoločnosti.

EHSV info: Čo Vás viedlo 
k tomu, že ste sa rozhodli 
angažovať za aktívnu 
demokratickú účasť 
občanov?

Ruslana Lyžyčko: Dlho som sa zasadzo-

vala za integráciu Ukrajiny do európ-

skeho a euroatlantického spoločenstva 

a za to, aby sa v našej spoločnosti viac 

uplatňovali zásady demokracie a aby sa 

do nej občania mohli plne zapojiť. Roz-

hodnutie aktívne podporiť protestné 

hnutie EuroMajdan bolo teda pre mňa 

celkom prirodzeným krokom.

Čo očakávate v tejto súvislosti 
od Európskej únie? Čo sa 
už Európskej únii podarilo 
dosiahnuť?

Očakávam, že Európska únia podnikne 

aktívnejšie a praktickejšie kroky na pomoc 

ukrajinskému ľudu, a neobmedzí svoju 

intervenciu len na slovnú alebo diploma-

tickú podporu. Myslím, že jednou z naj-

väčších zmien bolo, že si Európska únia 

začala omnoho jasnejšie uvedomovať, že 

mnohí úradníci súčasnej ukrajinskej vlády 

sú skutočne skorumpovaní zločinci, a záro-

veň pochopila nevraživosť a nehanebné 

zastrašovanie zo strany Ruska.

Ako by mohla Európska únia podporiť 

resp. pomôcť posilniť ukrajinskú občian-

sku spoločnosť, povzbudiť občanov, aby sa 

angažovali a niesli zodpovednosť, a propa-

govať zapojenie všetkých občanov do diania 

v spoločnosti?

Európska únia by mala vyslať Ukrajin-

com jasný signál, že podporuje ich boj za 

život v spravodlivej spoločnosti bez korup-

Európska občianska spoločnosť 
solidárna s Tibeťanmi

EHSV prijal nedávno vo svojich 

priestoroch ministerku zahraničných 

vecí Ústrednej tibetskej správy, Dicki 

Čchojang. Predstaviteľka tibetskej 

vlády sa stretla s predsedom výboru 

Henrim Malossom, ako aj s členmi 

výboru Anne-Marie Sigmund, Béat-

rice Ouin a Thomasom Jansonom.

Už je to viac ako 50  rokov, čo 

tibetský duchovný vodca dalajláma, 

spolu s vládou a parlamentom Tibetu, 

museli odísť do exilu do indickej 

Dharmšály. Už polstoročie sa situá-

cia tibetského ľudu neustále zhoršuje, 

keďže čínske orgány vystupňovali 

svoju represívnu politiku voči Tibe-

ťanom, ktorým sú upierané základné 

práva a slobody a ktorých kultúrna 

a náboženská identita je ohrozená. 

Situácia je taká vážna, že po roku 

2009 sa rozbehla protestná vlna samo-

vrážd upálením. Týmto spôsobom 

zomrelo vyše sto ľudí, nevyvolalo to 

však ani najmenšiu reakciu ústrednej 

čínskej vlády.

Počas návštevy tibetskej minis-

terky EHSV zdôraznil jednoznačný 

postoj európskej občianskej spoloč-

nosti a opätovne potvrdil svoju pod-

poru Tibeťanom bojujúcim za svoje 

EÚ nevyhnutne potrebuje priemyselnú politiku

Joost van Iersel je aktívnym členom 

poradnej komisie EHSV pre priemyselné 

zmeny, predsedom odbornej sekcie pre 

hospodársku a menovú úniu, hospodár-

sku a sociálnu súdržnosť (ECO) a spra-

vodajcom stanoviska na tému „Silnejší 

európsky priemysel v prospech rastu 

a oživenia hospodárstva“.

EHSV info: Aký je 
momentálny stav výrobného 
priemyslu v EÚ?

Joost van Iersel: Momentálne je naj-

skloňovanejším slovom „reindustriali-

zácia“. Európska rada stanovila cieľ: do 

roku 2020 by mal výrobný priemysel 

prispievať 20 % k tvorbe HDP EÚ. Sku-

točnosť však zatiaľ vôbec nie je ružová. 

S výnimkou Nemecka je priemyselná 

výroba všade v EÚ na ústupe.

Čo stojí v ceste dosiahnutiu 
stanoveného cieľa?

Postavenie Európy vo svete je bez-

pochyby ešte stále vynikajúce, avšak 

vďaka lacnej energii (bridlicový plyn) 

Milí čitatelia,
reindustrializácia v Európe už nie je tabuizovanou 
témou, ako to odhaľuje nedávno zverejnené oznámenie 
Komisie „Za obnovu európskeho priemyslu“. Môžem 
preto len vyjadriť uznanie členovi Komisie Antoniovi 
Tajanimu, s ktorým som sa v tejto súvislosti pred pár 
dňami stretol, za to, že sa angažoval v takejto rozho-

dujúcej otázke. Ide totiž o veľa: treba prilákať nové investície a vytvoriť priaznivejšie 
prostredie pre podniky.

Zatiaľ čo Komisia sa touto problematikou aktívne 
zaoberá, Rada sa, bohužiaľ, rozhodla presunúť diskusie 
o európskom priemysle na program marcového summitu, 
ktorý je už dosť nabitý. Hoci spojitosť medzi priemyslom, 
energetikou a klímou už netreba dokazovať, ak sa bude na 
týchto troch témach pracovať súčasne, mohlo by sa stať, že 
priemyselným otázkam nebude venovaná náležitá pozor-
nosť. Okrem toho rozhodnutie Rady svedčí aj o tom, do 
akej miery je táto problematika dôležitá pre členské štáty.

Príliš často zabúdame, že priemysel je pilierom hospo-
dárskej a sociálnej integrácie v Európe, keďže predstavuje 

25 % priamych pracovných miest a viac než 15 % HDP. Takisto zabúdame, že z histo-
rického hľadiska sa Európska únia zrodila z priemyselného projektu: cieľom Európskeho 
spoločenstva uhlia a ocele bolo, aby jeho zakladajúce krajiny mohli spoločne využívať 
svoje priemyselné nástroje.

Je teda najvyšší čas, aby Európska únia znovu naštartovala svoju priemyselnú mašinu. 
Európa si musí vytvoriť integrovanú, solidárnu a udržateľnú stratégiu priemyselnej 
konkurencieschopnosti, inak budeme svedkami ešte hlbšej sociálnej krízy. EÚ nemá 
právo nechať tento hnací motor rastu zaháľať!

Henri Malosse

predseda EHSV

a  výskumným programom priemy-

selná výroba v USA rýchlo rastie. Čína 

zaznamenáva rýchly rozvoj v  oblasti 

novátorských postupov a inovatívnych 

technológií. India, Brazília a  ďalšie 

krajiny jej šliapu na päty. Podniky sú 

pružné a európska výroba založená na 

využívaní energie sa presúva do USA. 

Továrne sa zvyknú presúvať tam, kde 

je trh. Aj európske podniky sú čoraz 

častejšie nútené presúvať časti svojho 

výskumu do krajín, kde je väčší poten-

ciálny trh.

Reagujú Komisia, Rada 
a členské štáty nejako na 
tieto výzvy?

Narastajú obavy. Predovšetkým v súvis-

losti s  jednotným trhom a  tým, že je 

potrebné mať spoločného ducha a nie 

postupne opäť zoštátňovať. Okrem toho 

je potrebné, aby sa priemyselné politiky 

členských štátov zliali do jednej veľkej 

európskej. Len európsky trh má dosta-

točnú kritickú masu na to, aby z neho 

vzišli nové a  prevratné priemyselné 

iniciatívy, ktoré dokážu zaujať vedúce 

postavenie vo svete. Európsky podnik sa 

môže udržať v silnej pozícii len vtedy, ak 

je dobre zastúpený v najvyšších súčas-

tiach hodnotového reťazca, kde pomaly 

stráca svoje postavenie.

Aké kroky sú potrebné?

Nevyhnutným predpokladom sú 

cezhraničné rámce a siete pre výskum 

a  vývoj. Treba podporovať mobilitu 

know-how. Zároveň by sa mal na 

všetkých úrovniach klásť väčší dôraz 

na zručnosti. Európa v súčasnosti trpí 

najmä tým, že nemá spoločnú energe-

tickú politiku, čo oslabuje vnútorný trh. 

Energetický mix je príliš diverzifi kovaný 

a cenové rozdiely obrovské. To by malo 

byť jednou z  priorít novej Komisie, 

podobne ako služby. Priemyselné hod-

notové reťazce sú čoraz častejšie zmesou 

technológie, výroby a rozvinutých slu-

žieb, čo sa pri tvorbe európskej politiky 

často prehliada. Skutočne vítaná by bola 

pracovná skupina EÚ, ktorá by sa zao-

berala službami.

Ako to vidíte z dlhodobého 
hľadiska?

V stávke je skutočne veľa. Len ciele však 

realitu nezmenia. Prioritou Komisie 

v novom funkčnom období by mala byť 

spoločná priemyselná politika a podľa 

toho by sa mala schádzať aj Rada pre 

konkurencieschopnosť. ●

Presun pracovných miest späť domov

Najnovším trendom celosvetového spra-

covateľského priemyslu je návrat výroby 

späť domov. Znamená to, že podniky 

svoju továrenskú výrobu presúvajú 

naspäť do Európy (alebo do USA), keďže 

zisky v expandujúcich hospodárstvach 

ako Čína klesajú.

Poradná komisia EHSV pre priemy-

selné zmeny (CCMI) usporiadala 13. feb-

ruára v  severnom Taliansku verejnú 

diskusiu o tom, ako návrat priemyslu pri-

spieva k reindustrializácii Európy. Výbor 

totiž pripravuje stanovisko o  návrate 

priemyselných odvetví EÚ v rámci rein-

dustrializácie.

„Tendencia presúvať výrobu do 

cudziny klesá a  niektoré odvetvia sa 

vracajú späť,“ potvrdzuje spravodajca 

Edgardo Iozia. „V Spojenom kráľovstve 

sme našli 107 podnikov, ktoré sa vracajú 

domov. Pôvodne odišli z Európy, aby 

ušetrili, ale nakoniec zistili, že tým až tak 

veľa nezískali. Presun výroby prináša so 

sebou dodatočné náklady na dopravu 

a nábor zamestnancov. Okrem toho treba 

vyriešiť množstvo ďalších problémov.

Navyše cena práce každý rok stúpa. 

Čína sa rozhodla zvýšiť zamestnancom 

platy, aby posilnila domáci dopyt, z poli-

tických aj hospodárskych dôvodov.“ 

Podľa jedného amerického tímu odbor-

níkov priemerný plat čínskeho robotníka 

pracujúceho v továrni v rokoch 2005 až 

2010 rapídne narastal o 19 % za rok.

Avšak  podľa  ce losve tového 

prieskumu, ktorý vypracovala medziná-

rodná konzultačná fi rma Stanton Chase, 

ktorej zástupcovia sa zúčastnili na spo-

mínanej verejnej diskusii, najčastejším 

dôvodom, prečo sa podniky vracajú, je 

kvalita. „Niektoré spoločnosti neboli 

spokojné s kvalitou výrobkov,“ vysvet-

ľuje pán Iozia. „Dostávali veľa sťažností 

od zákazníkov, a tak sa rozhodli vrátiť 

domov.“

Firma Stanton Chase zistila, že 34 % 

podnikateľov zaznamenalo trend návratu 

podnikov do krajiny pôvodu. Podľa 

časopisu The Economist to však treba 

brať s rezervou. Mnoho veľkých fi riem 

naďalej viac práce posiela do cudziny, než 

prináša domov. Podniky, ktoré skúmajú 

nové trhy v rozvíjajúcich sa krajinách, 

presunom výroby ušetria dopravné 

Kniha Jeremyho Rifkina Tretia prie-

myselná revolúcia (2011) skúma dosah 

digitálnej komunikácie na nové energe-

tické systémy. Mnohí pozorovatelia sa 

však domnievajú, že rozvoj trojrozmer-

nej tlače, ktorá je nádherným spojením 

digitálnej technológie a precíznej výroby, 

by mohol byť lepším charakteristickým 

znakom novej „éry strojov“, v  ktorej 

sa môže prejaviť takmer každý, kto má 

nápad a prístup k počítaču.

3D tlač alebo aditívna výroba, ako sa 

tomu v priemysle hovorí, pretože prie-

myselné tlačiarne vytvárajú reálne pred-

mety postupným pridávaním vrstiev na 

základe digitálnej predlohy, je rýchly 

a lacný spôsob ako vytvárať prototypy, 

ktoré možno ukázať potenciálnym zákaz-

níkom alebo výrobcom.

Možnosti využitia 3D tlače sú neko-

nečné, od architektúry, cez stavebníctvo, 

priemyselný dizajn, inžinierstvo a  iné 

odvetvia, vrátane leteckého priemyslu, 

medicíny, balenia, spotrebného tovaru, 

až po umenie. Okrem toho sa dá použiť 

v akomkoľvek štádiu životného cyklu 

produktu, dokonca aj na prispôsobenie 

tradičnej výroby (montáž, sústruženie, 

vŕtanie, frézovanie), čo môže zvýšiť kon-

kurencieschopnosť.

Priemyselné revolúcie sú však vo svo-

jej podstate rozvratom. Technologický 

pokrok (automatizácia) vydláždil cestu 

Začala sa nová éra strojov?

“
Európa si musí vytvoriť 

integrovanú, solidárnu 
a  udržateľnú stratégiu 
priemyselnej konkurenci-
eschopnosti, inak budeme 
svedkami ešte hlbšej sociál-
nej krízy.

”

Smer východ

EHSV rokuje o investičnej dohode a ľudských právach v čínskom Čcheng-tu

Európsky hospodársky a  soci-

álny výbor ako hlavný zástupca 

európskej organizovanej spo-

ločnosti usporiadal v novembri 

minulého roka v meste Čcheng-tu 

13. stretnutie za okrúhlym stolom 

s Čínou. Hlavnými témami dis-

kusie boli rokovania o investičnej 

dohode a otázka ľudských práv.

Obojsmerné investície výhodné pre obyvateľov Číny aj Európy

Hoci Čína sa už stala druhým najväčším obchodným partnerom EÚ a Európska únia 

je pre Čínu najväčším obchodným partnerom, miera investícií je na obidvoch stranách 

veľmi nízka. To by sa však malo čoskoro zmeniť, keďže nedávno sa začali rokovania 

o komplexnej investičnej dohode medzi EÚ a Čínou.

EHSV diskutoval v Čcheng-tu o dôvodoch, prečo je úroveň investícií taká nízka, 

ako sú prekážky prístupu na trh, regulačné prekážky, kultúrne bariéry a ochrana práv 

duševného vlastníctva, a skúmal aj spôsoby, ako tieto úskalia prekonať. „Je dôležité, 

aby sa investičné rokovania zamerali aj na priority občianskej spoločnosti,“ zdôraz-

nil Jonathan Peel. „V rámci takejto dohody sa musia uplatňovať najprísnejšie normy 

ochrany v oblasti životného prostredia a práce.“ EHSV požaduje, aby boli organizácie 

občianskej spoločnosti počas celého procesu pravidelne informované a konzultované.

Ľudské práva – kapitola, ktorú ešte stále nemožno uzavrieť

Delegácia EHSV využila túto návštevu na podrobnú diskusiu o otázke ľudských práv. 

„Ľudské práva sú univerzálne, vzájomne súvisiace a navzájom prepojené,“ podotkol 

Th omas Janson (Švédsko, skupina „Pracovníci“), autor stanoviska EHSV o ľudských 

právach. „Kultúra, tradície a úroveň rozvoja nemôžu slúžiť na ospravedlnenie poru-

šovania ľudských práv.“

EHSV rešpektuje úsilie Číny odstrániť chudobu a zabezpečiť svojim obyvateľom 

(ktorých je viac ako 1,3 miliardy) prístup k zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu. Je však 

potrebné urobiť oveľa viac, a to najmä vo vidieckych oblastiach.

Hlavné obavy, ktoré vyjadrili členovia v Čcheng-tu, sa týkali problematiky ľudských 

práv. Sloboda zhromažďovania, sloboda združovania a sloboda prejavu stále nie sú 

zaručené, aj keď niektoré z týchto práv sú zakotvené v čínskej ústave. Ľudia, ktorí si chcú 

uplatniť svoje práva, sú často prenasledovaní, zatýkaní a zadržiavaní, alebo jednoducho 

zmiznú. Diskusia sa zamerala na spôsob monitorovania situácie v záujme ochrany 

ľudských práv, a to prostredníctvom nezávislej občianskej spoločnosti a neformálneho 

monitorovania pomocou sociálnych sietí. Cieľom by bolo upozorňovať na nedostatky 

a pomáhať ľuďom v ich úsilí zabezpečiť slobodu.

Delegácia EHSV využila návštevu Číny aj na stretnutie s čínskymi organizáciami 

občianskej spoločnosti a obhajcami ľudských práv v Pekingu. V rozhovoroch s nimi sa 

venovala otázkam práv migrantov a osôb so zdravotným postihnutím, otázke slobody 

prejavu a zhromažďovania, slobody náboženského vyznania a kultúrnych práv v Tibete 

a provincii Sin-ťiang. (sma) ●

Členka EHSV Marianne Muona

Predseda EHSV Henri Malosse na Námestí 
nezávislosti v Kyjeve

Ruslana Lyžyčko na plenárnom zasadnutí EHSV

UŽ ČOSKORO V EHSV

Vaša Európa, váš názor 2014

V nadväznosti na úspech predchádza-

júcich ročníkov mládežníckeho podu-

jatia „Vaša Európa, váš názor“ (Your 

Europe, Your Say – YEYS) organizuje 

Európsky hospodársky a sociálny výbor 

už piaty raz toto podujatie pre mladých 

Európanov (vo veku 16 – 17 rokov), 

ktoré sa uskutoční 26.  až 28. marca 

2014 v sídle EHSV.

Hlavnou témou tohto ročníka, do kto-

rého sa prihlásilo okolo 700 škôl z celej 

EÚ, budú voľby do Európskeho parla-

mentu v roku 2014. Heslo predvoleb-

nej kampane „konaj, reaguj, rozhoduj“ 

nabáda Európanov, aby si vybrali, kto ich 

bude zastupovať v nasledujúcom päťroč-

nom funkčnom období. Pre Európu sú to 

dôležité rozhodnutia.

Príležitosť zúčastniť sa na podujatí 

YEYS dostalo 28 škôl, z každého člen-

ského štátu jedna. Traja žiaci v sprievode 

učiteľa budú teraz pozvaní do Bruselu.

Týchto 28  šťastných škôl  – 

a 56 náhradných – vylosovala porota, 

ktorú tvorili traja členovia EHSV Indré 

Vareikyté, Béatrice Ouin a Cveto Stantič.

V januári a vo februári 2014 členovia 

EHSV navštívia školy vo svojej krajine, 

aby vysvetlili žiakom, ako pracuje EHSV. 

Budú hovoriť aj o plánovanom výlete do 

Bruselu a jedinečnej príležitosti pre žia-

kov diskutovať a hlasovať o dôležitých 

otázkach, ktoré ovplyvnia budúcnosť 

Európy. (fgr) ●

ako súčasné podmienky vplývajú na 

spotrebiteľov a čo možno urobiť pre to, 

aby sa situácia zlepšila.

Grécke stredisko pre ochranu spotre-

biteľov KEPKA, ktoré je spoluorganizá-

torom konferencie, pripravuje osobitný 

prieskum o  názore spotrebiteľov na 

presadzovanie ich práv. Výsledky tohto 

prieskumu budú predstavené v priebehu 

podujatia.

Ďalšie informácie získate na našej 

internetovej stránke: http://www.eesc.

europa.eu/?i=portal.en.events-and-acti-

vities-consumer-day-2014 (ail/dz) ●

Európsky deň spotrebiteľov Ochrana spotrebiteľov a sociálna integrácia v časoch krízy

Šestnásty ročník Európskeho dňa 

spotrebiteľov sa uskutoční 14. marca 

2014 v gréckom Solúne. Témou tohto-

ročnej konferencie je „Ochrana spot-

rebiteľov a sociálna integrácia v časoch 

krízy“. Tri panelové diskusie sa zamerajú 

na tieto otázky: i) ochrana spotrebite-

ľov, ii) práva spotrebiteľov a zabezpe-

čenie ich dodržiavania v časoch krízy 

a  iii) nadmerné zadlženie a  finančné 

vylúčenie.

Nedávna hospodárska kríza, neustále 

rastúce ceny výrobkov dennej potreby 

a nestabilita na trhu práce mali závažný 

dosah na spotrebiteľov. Počas tohto-

ročného Európskeho dňa spotrebiteľov 

budú jeho účastníci diskutovať o tom, 
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cie a ich snahu stať sa súčasťou európskeho 

spoločenstva demokratických štátov. Medzi 

konkrétnymi opatreniami by mohli byť aj 

individuálne sankcie proti úradníkom 

súčasnej ukrajinskej vlády, bezvízový styk 

medzi EÚ a Ukrajinou a vyhliadky na člen-

stvo Ukrajiny v EÚ. (ab) ●

náklady. Navyše vždy je lepšie byť blízko 

potenciálnych zákazníkov. Napriek tomu 

je trend návratu výroby domov veľmi 

výrazný a môže len zosilnieť.

„Hrozbou pre Európu je, že podniky 

len presunú výrobu do krajín, kde sú ešte 

nižšie platy, napríklad niekam do Afriky 

alebo juhovýchodnej Ázie,“ upozorňuje 

pán Iozia. „Jedným z príkladov sú call 

centrá, ktoré sa sťahujú z  krajín ako 

Čína do lacnejších lokalít, napríklad do 

Vietnamu. Niektoré európske odvetvia sa 

rozhodli pre tento typ presunu – z jednej 

krajiny do druhej.“

V novom oznámení Komisie nazva-

nom „Za obnovu európskeho prie-

myslu“ sa návrat výroby domov vôbec 

nespomína. „Je to pre nich celkom nová 

téma. Zatiaľ to nepovažujú za strate-

gickú otázku,“ konštatuje pán Iozia, čo 

znamená, že EHSV odhaľuje nové per-

spektívy.

„Európske vlády a  regióny musia 

konať, aby prilákali tieto typy odvetví. 

Výroba v  Európe by mala byť pre 

investorov výhodnejšia. Jednou z mož-

ností je štátna pomoc. Znevýhodneným 

regiónom v Európe by sa mohlo pomôcť 

špecifickými opatreniami v medziach 

európskeho práva hospodárskej súťaže 

– musíme dodržiavať pravidlá. Naše 

stanovisko bude obsahovať praktické 

návrhy, lebo inak by to bol len bezcenný 

kus papiera. Žiadame, aby sa vytvorila 

taká európska priemyselná politika, ktorá 

by bola skoordinovaná s priemyselnou 

politikou členských štátov. Je to veľmi 

dôležité.“ ●

Predseda EHSV Henri Malosse a ministerka 
zahraničných vecí Ústrednej tibetskej správy 
Dicki Čchojang
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