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Írske predsedníctvo Rady EÚ 
v roku 2013
Rory Montgomery

Bude to u! po siedmy raz, "o sa 
Írsko chopí predsedníckeho !ezla 
v#Európskej únii, a#zhodou okol-
ností v# tom istom "ase oslávime 
aj 40.#v$ro"ie vstupu Írska do EÚ 
(1973). Budúci rok bude navy%e 
Európskym rokom ob"anov, ktor$ 
slávnostne otvoríme v# januári 
v# Dubline a# ktor$ nám poskytne 
príle!itos& porozpráva& sa s#ob"anmi 
v#Írsku a#v celej EÚ o#tom, "o pre 
nich Európska únia znamená.

Úsilie zabezpe!i" rast, 
stabilitu a zamestnanos"

Írske predsedníctvo sa prioritne 
zameria na otázky, ktoré sú pod'a 
nás v# období ve'k$ch hospodár-
skych problémov a#sociálneho tlaku 
najdôle!itej%ie pre budúcnos& Únie 
a# jej ob"anov – opatrenia na o!i-
venie hospodárstva, ako aj na pod-
poru stability, rastu a#zamestnanosti. 
V#snahe vytvori& pevn$ základ pre 
o!ivenie hospodárstva v#EÚ bude 
nevyhnutné podporova& vytvára-
nie udr!ate'n$ch pracovn$ch miest 
a#rastu v#celej EÚ, obnovi& dôveru 
v#európske hospodárstvo a#zaisti& 
EÚ bezpe"n$ rozpo"tov$ a#politick$ 

rámec do budúcnosti. Te%íme sa 
na spoluprácu s#na%imi k'ú"ov$mi 
in%titucionálnymi partnermi# – 
Európskou komisiou, Európskym 
parlamentom, Európskym hos-
podárskym a#sociálnym v$borom 
a#V$borom regiónov.

Medzi konkrétne oblasti, ktoré 
mô!u pomôc& zabezpe"i& rast, sta-
bilitu a#zamestnanos& v#Európe a#na 
ktoré sa prednostne zameriame, 
patrí (al%í rozvoj jednotného trhu 
a#digitálneho hospodárstva, snaha 
v$razne posilni& obchodné vz&ahy 
EÚ a#podpora v$skumu a#inovácie 
s#cie'om zabezpe"i&, !e sa Európa 
stane svetov$m lídrom v# oblasti 
inovácie.

Predsedníctvo bude takisto riadi& 
európsky semester, nov$ systém EÚ 
pre koordináciu hospodárskej poli-
tiky, pri"om sa bude zasadzova& za 
dosiahnutie konsenzu v#súvislosti 
s#reformami, ktoré jednotlivé "len-
ské %táty musia uskuto"ni&.

Okrem toho budeme presadzo-
va& vytvorenie skuto"nej bankovej 
únie, ktorej cie'om bude zaisti& 

európskemu bankovému sektoru 
pevn$ základ a#ktorej sú"as&ou bude 
celoeurópsky doh'ad nad bankami, 
ako aj opatrenia umo!)ujúce nájs& 
primerané rie%enia pre banky, ktoré 
skrachovali a#ochráni& vklady zákaz-
níkov. Budeme podporova& snahu 
zavies& do praxe závery zo zasadnu-
tia Európskej rady v#decembri 2012 
o#preh*bení hospodárskej a#menovej 
únie.

Diskusie o viacro!nom 
rozpo!te

Pokia' ide o#budúci rozpo"tov$ 
rámec, s#napätím o"akávame, ako 
sa Európska rada za"iatkom budú-
ceho roka vráti k#otázke viacro"-
ného finan"ného rámca (VFR). 

Írske predsedníctvo podporí pred-
sedu Európskej rady Hermana Van 
Rompuya, ktor$ robí v%etko pre to, 
aby sa dospelo k#dohode. Po dosiah-
nutí politickej dohody v#Rade bude 
Írsko (alej spolupracova& s#Európ-
skym parlamentom s#cie'om vytvo-
ri& potrebn$ právny rámec pre 
VFR ako celok a#tie! pre mno!stvo 
sektorov$ch legislatívnych opat-
rení, "ím sa zabezpe"í základ pre 
programy v$davkov po"as obdo-
bia platnosti VFR. Osobitn$ dôraz 
budeme klás& na reformu spolo"nej 
po'nohospodárskej politiky a#spo-
lo"nej rybárskej politiky, program 
Horizont 2020, kohézne a# %truk-
turálne financovanie, nástroj na 
prepojenie Európy a#(al%ie k'ú"ové 
programy#EÚ.

Spolupráca s EHSV

Predsedníctvo v# sú"asnosti 
skúma, ako "o najlep%ie vyu!i& 
poznatky skúsenosti EHSV, a#chystá 
sa po!iada& v$bor o#vypracovanie 
nieko'k$ch prieskumn$ch stano-
vísk. Tieto stanoviská budú u!i-
to"n$m príspevkom do diskusií, 
ktoré budú prebieha& po"as ná%ho 
predsedníctva. Jednou z# oblastí, 
ktorá má pre EHSV a#"lenské %táty 
mimoriadny v$znam, je hospo-
dársky dosah vä"%ieho vyu!ívania 
energie z#obnovite'n$ch zdrojov na 
elektrické systémy. 

Rory Montgomery, stály predstavite! Írska pri 
Európskej únii

“Budeme podporova& 
snahu zavies& do praxe 
závery zo zasadnutia 
Európskej rady v decem-
bri 2012 o preh*bení 
hospodárskej a menovej 
únie.”

“Prednostne sa zame-
riame na oblasti, ako je 
(al%í rozvoj jednotného 
trhu a digitálneho hos-
podárstva, snaha v$razne 
posilni& obchodné vz&ahy 
EÚ a podpora v$skumu 
a inovácie, s cie 'om 
zabezpe"i&, !e sa Európa 
stane svetov$m lídrom 
v#oblasti inovácie.”

ÚVODNÍK 
Milí !itatelia,
"ím lep%ie budú Európania pozna& a#chápa& práva, 
ktoré im ako ob"anom EÚ prislúchajú, t$m zod-
povednej%ie sa budú môc& rozhodova& vo svojom 
osobnom !ivote. Zárove) tak bude mo!né 'ah%ie o!i-
vi& a#posilni& participatívnu demokraciu v#Európe. 
In%titúcie EÚ sa preto rozhodli vyhlási& rok 2013 
za Európsky rok ob"anov. Aktivity v#rámci tohto 

európskeho roka by sa pod'a mo!nosti mali kona& na miestnej úrovni, so zapoje-
ním %irokej verejnosti a#organizácií ob"ianskej spolo"nosti. Európsky hospodársky 
a#sociálny v$bor, ktor$ je dôle!it$m medzi"lánkom spájajúcim ob"iansku spolo"-
nos& a#európske in%titúcie, bude zohráva& k'ú"ovú úlohu a#iniciova& a#u'ah"ova& 
pestrú paletu podujatí v#súvislosti s#európskym rokom. Te%í nás, !e budeme môc& 
aktívne podpori& Alianciu Európskeho roka ob"anov 2013, ktorú vytvorila kon-
taktná skupina. Tento pracovn$ orgán EHSV má za úlohu rozvíja& politick$ dialóg 
s#európskymi organizáciami a#sie&ami ob"ianskej spolo"nosti, a#tak podnecova& 
a#koordinova& zapojenie ob"ianskej spolo"nosti do celoeurópskej diskusie.

Európsky rok ob"anov poskytne 'u(om v#celej Európe príle!itos& dozvedie& sa 
viac o#právach a#mo!nostiach, ktoré im ponúka ob"ianstvo EÚ. Do centra pozor-
nosti sa dostanú v%etky politické, hospodárske, sociálne, ob"ianske a#kultúrne 
aspekty európskeho ob"ianstva. Bude sa diskutova& o#preká!kach, ktoré bránia 
ob"anom plne vyu!íva& svoje práva, a#dúfajme, !e ich táto príle!itos& podnieti, aby 
sa aktívnej%ie zapájali do verejn$ch diskusií o#európskych otázkach.

Aktívnych, informovan$ch a#anga!ovan$ch európskych ob"anov potrebujeme 
toti! teraz viac ne! kedyko'vek predt$m. Jednou z#najnaliehavej%ích v$ziev, ktoré 
pred nami stoja, je preklenú& priepas& medzi spôsobom rozhodovania na európskej 
úrovni a#európskymi ob"anmi. Jednou z#mo!ností ako to dosiahnu& je vytvára& 
%truktúrované platformy pre dialóg, v(aka ktor$m si európske in%titúcie a#vedúci 
predstavitelia EÚ budú môc& vypo"u& a#zoh'adni& názory ob"ianskej spolo"nosti 
a#%irokej verejnosti. Okrem toho vzh'adom na sú"asnú hospodársku a#sociálnu 
krízu mô!e by& tento európsky rok takisto dobrou príle!itos&ou pokúsi& sa znovu 
získa& dôveru verejnosti a#podporu pre európsku integráciu.

Ako predseda EHSV by som chcel vyzva& v%etk$ch ob"anov EÚ a#ich organizácie 
v#celej Európe, aby sa pridali k#v$boru a#európskym in%titúciám a#vyu!ili európsky 
rok 2013 na presadenie svojich názorov.

Sta!an Nilsson
predseda 
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24. januára 2013
EHSV, Brusel: Námorné 
pirátstvo: posilnenie reakcie EÚ

29. januára 2013
EHSV, Brusel: verejná diskusia 
na tému „Vnútorn! trh a "tátna 
pomoc pre regióny“

13. a 14. februára 2013
EHSV, Brusel: 
plenárne#zasadnutie EHSV

2 Nebojme sa diskutova$! 
Rozhovor s Ericom Dacheuxom

3 EHSV %iada, aby EÚ 
bezodkladne zakro&ila proti 
energetickej chudobe

3 Ozdravenie a rie"enie krízov!ch 
situácií úverov!ch in"titúcií
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Jane#Morrice
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Participatívna demokracia podporuje ob!ianstvo EÚ
Pozornos&ou, ktorú vo svojom návrhu 
t$kajúcom sa Európskeho roku ob"a-
nov venuje Európska komisia mobi-
lite, sa dostato"ne nerie%i medzera 
vo vz&ahu medzi obyvate'mi Európy 
a# politick$mi "inite'mi v# Bruseli, 
domnieva sa "len EHSV Andris 
Gobi+%, ktor$ vypracoval stanovisko 
v$boru k# uvedenému tematickému 
roku.

„Vo v$bore sme sa zaoberali otáz-
kou, "i je to [mobilita] najlep%í mo!n$ 
ústredn$ prvok Európskeho roka 
ob"anov,“ uviedol pán Gobi+% pre 
EHSV info.

Vo svojom stanovisku o# Európ-
skom roku ob"anov upriamuje pozor-
nos& na niektoré dos& alarmujúce "ísla. 
Menej ako 30 % ob"anov EÚ si naprí-
klad myslí, !e mô!u osobne ovplyvni& 
rozhodovanie EÚ.

V stanovisku sú tie! uvedené závery 
z#prieskumu Eurobarometra, ktor$m 
sa zistilo, !e iba 43 % op$tan$ch vie, 
"o znamená by& európskym ob"anom, 
pri"om iba 32 % sa ich domnieva, !e sú 
dobre alebo ve'mi dobre informovaní 
o#svojich ob"ianskych právach v#EÚ. 
EHSV vo svojom stanovisku kon%ta-
tuje, !e tieto "ísla by sa dali v$razne 
zlep%i&.

Pán Gobi+% tvrdí, !e európsky rok 
by bol ú"innej%í, ak by sa namiesto 
toho 'u(om priblí!il legislatívny pro-
ces EÚ prostredníctvom „skuto"nej 
dvojsmernej v$meny informácií“.

Nesta"í len poskytova& Európanom 
informácie o#tom, ako Európa fun-
guje. „Potrebujeme dialóg“, uviedol 

a#poukázal na to, !e percento Euró-
panov, ktorí sú skuto"ne mobilní, je 
malé. Vä"%ina z#nich zostane !i& a#pra-
cova& tam, kde sa narodili. „Nejde tu 
o#vyrábanie televíznych klipov o#tom, 
!e „Európa je dobrá“. Ove'a udr!ate'-
nej%ie v$sledky sa dosiahnu vtedy, ak 
sa bude podporova& transparentnej%ia, 
participatívna demokracia, v#ktorej sa 
budú lep%ie nap*)a& potreby 'udí.

Ob"ianska spolo"nos& v# minu-
losti odporú"ala, aby sa uveden$ rok 
vo vä"%ej miere zameral na aktívne 
a#participatívne ob"ianstvo. EHSV aj 
Európsky parlament poukázali na to, 
!e Lisabonská zmluva vyz$va EÚ, aby 
nastolila dialóg so svojimi ob"anmi 
t$m, !e bude podporova& v$meny 
medzi "lensk$mi %tátmi, ako aj poli-
tick$mi "inite'mi.

„Chceme viac transparentnosti 
pri prijímaní rozhodnutí“, povedal 
pán Gobi+%. Internetové prenosy 
zo schôdzí Komisie a# lep%í prístup 
k#informáciám pred t$m, ne! bruselská 

exekutíva navrhne nejak$ právny 
predpis, sú len niektoré z#jeho 
nápadov, ako zaplni& medzeru 
vo vz&ahu s#ob"anmi EÚ.

Domnieva sa, !e toto bola jedna 
z#po!iadaviek tvoriacich základ 
demon%trácií, ktoré v#uplynul$ch 
t$!d)och pritiahli do ulíc státi-
síce ob"anov EÚ v#krajinách ako 
Grécko, Portugalsko a#,panielsko.

Protestujúci ,panieli napríklad 
nepo!adovali „viac pe)azí“, ale vä"-
%ie pochopenie rozhodnutí, ktoré sú 
prijímané v# ich mene, trvá 
na svojom názore pán 
Gobi+%. „Dialóg by 
mal by& ka!do-
denn$m princí-
pom a#základom 
celého procesu 
prijímania roz-
hodnutí.“

Nebojme sa diskutova"!
Rozhovor s pánom Ericom Dacheuxom, profesorom politickej komunikácie na 
univerzite Blaise Pascal v Clermonte, ktor" je autorom kníh, ako je napríklad 
„Komunika!ná politika EÚ: neprekonate#ná preká$ka“ a „Pochopenie diskusie 
o%európskej ústave“.

EHSV info: V minulosti ste 
viackrát povedali, #e politická 
budúcnos" Európy závisí od 
zapojenia zdru#ení, ktoré ako 
jediné mô#u o#ivi" diskusiu 
v Európskej únii a da" 
novú podobu európskemu 
projektu.

Eric Dacheux: Toto moje hodnotenie 
je aktuálnej%ia ako kedyko'vek pred-
t$m, a#to z#jedného prostého dôvodu: 
demokracia znamená, !e ob"anom 
vládnu ob"ania. Európska demokra-
cia by teda mala by& európska vláda 
európskych ob"anov. Av%ak, ako 
ukazujú prieskumy Eurobarometra, 
ob"ania majú problém pova!ova& 
sami seba za Európanov. Tí, ktorí 
sa cítia ako Európania aktívne pôso-
bia v#európskych sie&ach zdru!ení 
zameran$ch na rôzne oblasti, ako je 
ochrana !ivotného prostredia, 'udské 
práva alebo klimatické zmeny.

Druh$m dôvodom je, !e hlaso-
vanie 'udu proti návrhu európskej 
ústavy nebolo zoh'adnené. V$sled-
kom je "oraz vä"%ia nedôvera vo"i 
európskym elitám, ktoré obeto-
vali európsku demokraciu na oltár 
európskej správy. Pod zámienkou 
zefektívnenia verejnej politiky sa e%te 
viac preh*bila priepas& medzi EÚ a#jej 
ob"anmi. V#dôsledku toho sa indi-
ferentnos& vo"i európskej integrácii 
zmenila na otvorenú nevra!ivos&. 

Aby sme túto situáciu 
napravili, musíme podpo-
rova& rozvoj participatív-
nej demokracie. Európska 
komisia musí dokáza&, !e 
na"úva hlasu ob"anov. Ak 
v#tomto stroskotá, bude to 
znamena& koniec demok-
racie a#za"iatok európskej 
technokracie.

$asto nariekame, 
#e sa mladí %udia 
málo anga#ujú 
v politike, a pritom 
oni aktívne pôsobia 
v zdru#eniach, 
ktoré vyvíjajú 
svoju !innos" 
mimo tradi!n&ch 
politick&ch fór.

Áno, mo!no kon%ta-
tova&, !e politická anga-
!ovanos&  sa zmenila. 
Od aktívneho zapojenia 
zalo!eného na repre-
zentovaní, pyramídovej 
organizácii a# obetavosti sa pre%lo 
k#anga!ovanosti spo"ívajúcej na par-
ticipácii, sie&ach a#hedonizme. Sta"í 
sa pozrie& na hnutie „rozhor"en$ch“ 
(indignados), aby sme pochopili, !e 
mladí si kladú skuto"ne politické 
otázky – akú spolo"nos& chceme, 
akú Európu chceme – ale politikár-
"enie na národnej alebo európskej 
úrovni ich nezaujíma. Európska elita 
si dlho myslela, !e mô!e pracova& pre 
blaho 'udu bez jeho zapojenia. Ale 
to, "o sa robí bez zapojenia 'udu, je 
vlastne namierené proti nemu, a#tie!, 
v#kone"nom dôsledku, proti európ-
skym in%titúciám.

Tak#e sme e'te stále ve%mi 
(aleko od vytvorenia 
európskeho verejného 
priestoru?

Európsky verejn$  priestor 
nemo!no len tak ustanovi&, nie je 
to iba zále!itos& nov$ch techno-
lógií alebo médií. Vy!aduje si to 
predov%etk$m zapojenie ob"anov. 
Nebojme sa diskutova&. V#"om spo-
"íva dne%ná európska utópia?

Treba 'u(om ponúknu& diskusie, 
ktoré ich naozaj zaujímajú: o#hrani-
ciach Európy, o#postavení moslimov 

v#Európe, o#sociálnom aspekte trho-
vej ekonomiky at(. Treba podporova& 
polemické diskusie, ako bola tá, ktorá 
sa uskuto"nila v#roku 2005 pred refe-
rendom o#návrhu európskej ústavy. 
Takto polo!íme základy európskeho 
verejného priestoru.

V dôsledku krízy sa teraz 
ustavi!ne hovorí o Európe. 
Európa mo#no nikdy nebola 
tak&m !ast&m predmetom 
diskusií.

Áno, ale najdôle!itej%ia diskusia, 
teda diskusia o# zmysle Európy sa 
zatia' nekoná. Presadzuje sa ordoli-
beralizmus na nemeck$ spôsob, ale 
nediskutuje sa o#tom, "i je mo!n$ in$ 
model alebo iná Európa. Vedú sa azda 
diskusie o#solidárnom hospodárstve, 
o#keynesovskom chápaní o!ivenia 
ekonomiky alebo o# transformácii? 
Nie. Diskutuje sa len o#tom, ako sa 
prispôsobi& trhu. Od ob"anov sa 
po!aduje, aby sa podriadili pravidlám 
trhu, ktor$ viedol %táty k#tomu, aby 
zachra)ovali tie isté banky, ktoré im 
dnes odmietajú po!i"a&, preto!e sú 
tieto %táty príli% zadl!ené. Je mo!né 
obhajova& tento systém, preto!e sa 
v(aka nemu vytvorilo bohatstvo, 
ale treba sa odvá!i& otvori& diskusiu 
o#in$ch mo!nostiach. Bohu!ia', elity 
takúto diskusiu odmietajú. A#to sa 
musí zmeni&. (mb)“Európske elity obeto-

vali európsku demok-
raciu na oltár európskej 
správy.”

Sympózium 
o v#skume 
v oblasti $tie-
penia jadra 
v záujme hospo-
dárstva s nízkymi 
emisiami CO2
V posledn$ch mesiacoch sa opä& obja-
vujú úvahy o# jadrovej bezpe"nosti 
a#dlhodobom prínose jadrovej ener-
gie k#energetickému mixu EÚ. EHSV 
a#Európska komisia preto organizujú 
otvoren$, vyvá!en$ a# prieskumn$ 
dialóg a#diskusiu pre v%etky zainte-
resované organizácie ob"ianskej spo-
lo"nosti. Konferencia sa uskuto"ní 
26.#– 27. februára 2013 v#Bruseli.

Hlavnou témou diskusie bude prí-
nos v$skumn$ch aktivít v#oblasti %tie-
penia jadra k#rámcovému programu 
Horizont 2020 v#kontexte energetic-
kého plánu EÚ do roku 2050 a#ener-
getického mixu EÚ.

Vyz$vame tie! v%etky zaintereso-
vané strany, aby sa zapojili do online 
fóra na stránke www.eesc.europa.eu 
a#predostreli otázky, o#ktor$ch by sa na 
konferencii mohlo diskutova&, a#aby 
o#tejto diskusnej príle!itosti na inter-
nete pomohli informova& "o naj%ir%iu 
verejnos&.

“V%etko, "o sa robí 
bez zapojenia 'udu, je 
vlastne namierené proti 
nemu.”

U" #OSKORO 
V$EHSV

“Európsky rok ob"anov 
upriamuje pozornos& na 
niektoré dos& alarmujúce 
"ísla. Menej ako 30#% 
ob"anov EÚ si napríklad 
myslí, !e mô!u osobne 
ovplyvni& rozhodovanie 
EÚ.”

Eric Dacheux

Mr Gobi"#
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PLENÁRNE ZASADNUTIE V SKRATKE
Vypracovanie makroregionálnej stratégie pre 
Stredozemie

Na základe svojich skúseností s#tvorbou makroregionálnej 
politiky a#vzh'adom na osobitné charakteristiky ostrovov prijal 
EHSV na !iados& cyperského predsedníctva stanovisko o#mak-
roregionálnej stratégii v#oblasti Stredozemia.

EHSV navrhuje vies& dve subregionálne politiky, t. j. politiku 
pre v$chodné a#politiku pre západné Stredozemie, ktoré by sa 
dop*)ali a#koordinovali navzájom, ako aj vo vz&ahu k#straté-
gii pre jadransko-iónsky makroregión. EHSV zastáva názor, 
!e táto subregionálna spolupráca sa musí "o najskôr posilni& 
s#cie'om podpori& prepojenia v#oblasti obchodu, cestovného 
ruchu a#priemyslu t$m, !e sa budú spolo"né problémy rie%i& 
pomocou spolo"n$ch stratégií. Makroregionálna stratégia by 
koordinovala v%etky politiky, ciele a#opatrenia EÚ a#"lensk$ch 
%tátov, ich regiónov, miestnych hospodárskych a#sociálnych 
rád a#v%etk$ch zainteresovan$ch strán v#oblasti Stredozemného 
mora, predov%etk$m mal$ch a#izolovan$ch "lensk$ch %tátov 
v#tomto regióne. (ail)

Ozdravenie a rie'enie krízov&ch situácií úverov&ch 
in'titúcií

Finan"ná kríza ukázala, !e vnútro%tátne orgány nemajú k#dispo-
zícii komplexné nástroje potrebné na to, aby mohli rie%i& úpa-
dok bánk, ktoré operujú na sú"asn$ch medzinárodn$ch trhoch. 
V#rokoch 2008 a! 2011 „naliali“ vlády do bankového sektora 
4,5#bilióna EUR (37 % HDP EÚ) z#verejn$ch -nan"n$ch zdrojov.

Lena Rusenova, spravodajky)a EHSV pre stanovisko na tému 
„Ozdravenie a!rie"enie krízov#ch situácií úverov#ch in"titúcií“, 
vysvet'uje, !e „kone"n$m cie'om je vytvori& strategick$ rámec na 
organizované riadenie úpadkov bánk a#zabráni& %íreniu %kodli-
vého vplyvu na ostatné in%titúcie“.

Príslu%né orgány budú ma& 
v# budúcnosti prostriedky na 
to, aby rázne zasiahli e%te pred 
vznikom problémov, ako aj 
v#ranom %tádiu procesu. Navr-
hované nástroje sú rozdelené 
pod'a toho, "i sú ur"ené na 
„prevenciu“, „v"asnú interven-
ciu“ alebo „rie%enie krízov$ch 
situácií“.

EHSV v%ak zdôraz)uje, !e 
niektoré nástroje (nástroj odpí-
sania dlhu) a#opatrenia neboli 
e%te otestované v#systémov$ch 
krízach a#mali by by& lep%ie objasnené v#záujme minimalizácie 
neistoty medzi investormi. (ail)

EHSV sa zasadzuje za  
prehodnotenie zelen&ch dotácií

EHSV vo svojom stanovisku, ktoré bolo prijaté na decembrovej 
schôdzi, kon%tatuje, !e vnútro%tátne dotácie, ktoré mali podpori& 
uvedenie obnovite'n$ch zdrojov energie na trh, mali za následok 
vysoké náklady a#"iasto"ne nesprávne cenové signály.

V záujme podpory investícií do obnovite'n$ch zdrojov energie 
a#dosiahnutia cie'ov EÚ v#oblasti klímy do roku 2050 by sa pod'a 
EHSV tieto dotácie mali nahradi& opatreniami prijat$mi v#rámci 
celej EÚ, ktoré budú zamerané na príslu%né technológie v#oblasti 
obnovite'n$ch zdrojov energie a#ktoré by mal dop*)a& cie' EÚ 
zní!i& objem emisií oxidu uhli"itéhopo roku 2020.

„Dotácie v#rámci celej EÚ, o#ktoré !iadame, by mali by& "asovo 
obmedzené, k$m sa technológie v#oblasti obnovite'n$ch zdrojov 
energie nestanú konkurencieschopn$mi,“ uviedla spravodajky)a 
stanoviska Ulla Sirkeinen (skupina „Zamestnávatelia“, Fínsko).

V záujme toho, aby bolo zvy%ovanie podielu obnovite'n$ch 
zdrojov energie po dosiahnutí cie'a v#roku 2020 "o najhospo-
dárnej%ie, EHSV navrhuje pru!n$ systém spolo"n$ch re!imov 
podpory v#rámci celej EÚ, ktoré budú „prispôsobené vyspelosti 
ka!dej obnovite'nej technológie a#rozdielnym podmienkam“.

V súvisiacom stanovisku, ktorého spravodajcom je Pierre-Jean 
Coulon, sa EHSV zasadzuje za r$chle pripojenie energetick$ch 
ostrovov EÚ, vzh'adom na to, !e ide o#základn$ krok smeru-
júci k#zv$%enej bezpe"nosti dodávok, a#t$m aj k#vä"%iemu rastu 
a#vä"%ej solidarite, a#zárove) aj k#zní!eniu cenov$ch rozdielov 
v#EÚ. (mb)

Viac informácií získate na: http://www.eesc.europa.eu/documents/opinions/avis_en.asp?type=en

EHSV %iada, aby EÚ bezodkladne 
zakro!ila proti energetickej chudobe
Pod%a slov predsedu EHSV 
Sta)ana Nilssona musí EÚ 
zintenzívni" svoje úsilie v boji 
proti energetickej chudobe, 
ktorá sa t&ka !oraz vä!'ieho 
po!tu európskych ob!anov. 
Predseda okrem iného 
vyjadril názor, #e nárast 
cien energie je aj dôsledkom 
nedokon!enej integrácie 
vnútorného trhu.

Svoju v$zvu vyslovil na nedávnej kon-
ferencii, ktorú EHSV zorganizoval 
v#spolupráci so sie&ou ELISAN (Euro-
pean Local Inclusion and Social Action 
Network).

Pán Nilsson povedal, 
!e !iadna krajina v# EÚ 
sa nevyhla zvy%ovaniu 
cien energie. Napríklad 
v# Loty%sku sa vo febru-
ári 2011 náklady zv$%ili 
o#27#%, zatia' "o vo Fran-
cúzsku v# minulom roku 
42# % domácností za"alo 
menej kúri&, aby u%etrili. O"a-
káva sa, !e v#Nemecku v#tomto 
roku ceny opä& stúpnu o# 10 
a!#15 %.

P r e d s e d a  E H S V 
vyzval, aby sa na úrovni 
EÚ rázne zakro"ilo 
proti energetickej chu-
dobe: EÚ nemô!e igno-
rova& problém, ktor$ 
trápi 125 miliónov 
Európanov. Pán 
Nilsson opätovne 
z dô ra zn i l ,  ! e 
prv$m krokom 
na ceste k#uzna-
niu a# zmapova-
niu tohto javu je 
vymedzi& jeho celo-
európsku de-níciu. 
Musí to by& pru!ná, 

a#nie strnulá, univerzálna de-nícia. 
„De-nícia pojmu energetickej chu-
doby by nemala by& stanovená zhora, 
orgánom by sa mal ponecha& priestor, 
aby mohli ponúknu& na mieru %ité rie-
%enia,“ dodal predseda v$boru.

EHSV sa okrem iného zasadzo-
val za to, aby bol zárove) zaveden$ 
dôsledn$ a#komplexn$ rámec sociálnej 
a#energetickej politiky na úrovni EÚ. 
Jeho sú"as&ou by malo by& aj hodno-
tenie a#%írenie osved"en$ch postupov 
a#(al%ie spolo"né cielené opatrenia.

Stéphane Buffetaut, pred-
seda odbornej sekcie pre 

dopravu, energetiku 
a# informa"nú spolo"-
nos& (TEN) v# EHSV 
vyzval, aby sa vyu-
!ili mo!nosti, ktoré 
ponúka energetická 

ú"innos&, preto!e je 
to pod'a jeho názoru 

„nákladovo efektívny 
spôsob ako dosiahnu& 

ciele v# oblasti sociálnej politiky aj 
v#oblasti energetiky“.

Sú"asn$ predseda siete ELISAN 
a#minister sociálnych slu!ieb v#regióne 
Veneto, Remo Sernagiotto, v# tom 
istom duchu apeloval na EÚ a#"lenské 
%táty, aby investovali do energeticky 
ú"inn$ch technológií a#zaviedli opat-
renia zamerané na úspory energie. 
Povedal, !e projektové dlhopisy by sa 
mali vyu!i& na investície do energetiky.

Pán Sernagiotto (alej upozornil, !e 
zní!ením nadmernej spotreby energie 

vo verejn$ch budovách a#domác-
nostiach by sa do roku 2020 mohli 
dosiahnu& úspory vo v$%ke 30 a! 
40 %. V#pomerne krátkom "ase 
by sa tak mohla posilni& sociálna 
súdr!nos& a#zmen%i& energetická 

chudoba. (mb)

“.iadna krajina v EÚ 
sa nevyhla zvy%ovaniu 
cien energie. Napríklad 
v Loty%sku sa vo febru-
ári 2011 náklady zv$-
%ili o 27#%, zatia' "o vo 
Francúzsku v minulom 
roku 42#% domácností 
za"alo menej kúri&, aby 
u%etrili.”

Reakcia na 
jadrovú hrozbu
Napriek novému programu prísnych 
bezpe"nostn$ch kontrol jadrov$ch 
elektrární v# Európskej únii EHSV 
nie je presved"en$, !e sa robí dos& 
pre to, aby sa predi%lo riziku (al%ej 
jadrovej katastrofy, ktorá by mohla 
trvalo pozna"i& !ivoty 'udí a# vá!ne 
po%kodi& na%e !ivotné prostredie 
a#hospodárstvo.

V marci 2011 spôsobilo prehriatie 
reaktora v#jadrovej elektrárni Fuku-
%ima najvä"%iu jadrovú katastrofu od 
"ias /ernoby'u. V#EÚ, kde jadrové 
elektrárne zabezpe"ujú 28 % v$roby 
elektrickej energie, sa zatia' ni" 
podobné nestalo. Európski lídri v%ak 
okam!ite po!iadali o#nové, prísnej%ie 
bezpe"nostné kontroly v# jadrov$ch 
elektrár)ach. Nemecko sa rozhodlo 
de-nitívne zatvori& osem zo svojich 
reaktorov a# pris'úbilo, !e ostatné 
vyradí z# prevádzky do roku 2022. 
V#júni 2011 bola vo v%etk$ch 14 kra-
jinách EÚ, ktoré produkujú jadrovú 
energiu, spustená séria zá&a!ov$ch tes-
tov. Cie'om bolo pou"i& sa z#katastrofy 
vo Fuku%ime a#posilni& opatrenia, ktoré 
mô!u ochráni& Európu pred haváriami 
tohto typu. V#októbri 2012 Európska 
komisia dospela k#záveru, !e bezpe"-
nostné normy v#EÚ sú vysoké a#nie je 
potrebné odstavi& !iadne reaktory.

%udsk& faktor
Európa by sa mala u"i& od Japon-

ska a#presadi& prísnej%ie monitoro-
vanie a#doh'ad. „Nesmie sa to v%ak 
obmedzova& len na technické aspekty, 
na ktoré sa zameriavajú u! zá&a!ové 
testy,“ hovorí André Mordant, spravo-
dajca stanoviska EHSV v#súvislosti so 
závere"nou správou o#zá&a!ov$ch tes-
toch v#jadrov$ch elektrár)ach. Pod'a 
jeho slov „bezpe"nos& závisí aj od 'udí: 
pracovníkov a#verejnosti“.

Zá&a!ové testy spo"ívali na vlast-
nom hodnotení v#súlade s#vnútro%tát-
nymi predpismi jednotliv$ch krajín, 
havária vo Fuku%ime v%ak ukázala, 

!e sú potrebné celoeurópsky normy, 
ktoré sa budú dôsledne uplat)ova& 
a#ktoré zabezpe"ia, !e jadrové elek-
trárne budú odolné vo"i extrém-
nym situáciám, ako sú zemetrasenia 
alebo teroristické útoky. V#sú"asnosti 
neexistuje !iaden spolo"n$ prístup 
v#oblasti jadrovej bezpe"nosti a#uplat-
)ovania bezpe"nostn$ch predpisov 
v#"lensk$ch %tátoch.

Zapoji' verejnos'
V$bor okrem iného zdôraz)uje, 

!e transparentnos& a# prístup verej-
nosti k#informáciám sú pre jadrovú 
bezpe"nos& nevyhnutné. .iada, aby 
sa Aarhusk$ dohovor, ktor$ zaru"uje 
konzultácie a#prístup k#spravodlivosti 
v#environmentálnych otázkach, uplat-
)oval aj na jadrovú bezpe"nos&.

Takisto treba zosúladi& pravidlá 
radia"nej ochrany a#havarijnej pri-
pravenosti mimo miesta elektrárne. 
Miestni obyvatelia by mali by& zapo-
jení do plánovania bezpe"nostn$ch 
programov, pri"om by sa mali vyu-
!i& ich praktické poznatky a#skúse-
nosti. EHSV navy%e vyslovuje ur"ité 
obavy v# súvislosti s# doh'adom nad 
dodávate'mi a#subdodávate'mi, ktorí 
v#niektor$ch jadrov$ch elektrár)ach 
zabezpe"ujú a! 80 % personálu.

Zá&a!ové testy, ktoré sa uskuto"nili, 
mali neb$val$ rozsah a#ve'ké mno!-
stvo informácií je dostupn$ch verej-
nosti. Aké sú v%ak sankcie v#prípade, 
!e krajiny neposlúchnu odporú"ania 
 Komisie?
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Jane Morrice: fascinuje ju v$etko, 
!o zavá&a 
cudzinou
V novej sérii rozhovorov sa Tomasz 
Jasi!ski, po"sk# $len skupiny „Pra-
covníci“ v%EHSV a%zástupca $lenov 
v%redak$nej rade EHSV info, roz-
práva so svojimi kolegami – $lenmi 
EHSV, aby zistil, $o ich motivuje. 
Tentoraz sa pozhováral s%Jane Mor-
rice, britskou $lenkou skupiny „Iné 
záujmy“ v%EHSV, ktorá je zástupky-
&ou hlavného komisára pre rovnos' 
v%Severnom Írsku, konzultantkou 
v% oblasti komunikácie a% b#valou 
kore(pondentkou BBC. Priná(ame 
vám nieko"ko úryvkov z% tohto 
rozhovoru:

Tomasz Jasi*ski: Doteraz ste 
v#dy pracovali v médiách 
alebo spolupracovali s nimi. 
Pre!o ste svoju profesionálnu 
dráhu zamerali t&mto 
smerom?

V!dy som chcela by& novinárkou. 
Ako die&a som vyrastala v#pokojnom 
Severnom Írsku, zbo!)ovala som 
príbehy a# mojím najob'úbenej%ím 
predmetom v#%kole bola angli"tina. 
Táto zá'uba prerástla do lásky k#hovo-
renému slovu, re"níctvu a# debate. 
Mojím najvä"%ím %kolsk$m úspe-
chom bolo, ke( som dva roky po sebe 
zví&azila v#sú&a!i mlad$ch re"níkov! 
Dnes ako dobrovo'ní"ka zasadám 
v# porotách %kolsk$ch debatn$ch 
sú&a!í a#robí mi rados& povzbudzova& 
mlad$ch 'udí, aby vyu!ívali silu slova, 
ktorou disponujú.

Po mojom príchode do Bruselu 
v#roku 1980, ke( som pracovala ako 
stá!istka v#Komisii, som svoje prvé 
pracovné miesto ako novinárka 
získala v#redakcii European report 
(Europolitique), kde som sa zame-
riavala na vz&ahy EÚ s#tretím svetom. 
Bola to v$borná %kola pre mlad$ch 
novinárov a#mnohí z#mojich rovesní-
kov sú teraz uznávan$mi novinármi, 
reportérmi a#hovorcami, ktorí pôso-
bia v#Bruseli i#mimo neho.

Aj ja som tú!ila sta& sa reportérkou, 
a#preto som sa v#roku 1986 prihlásila 
na pracovné miesto v#BBC v#Belfaste, 
kde ma prijali. V#Severnom Írsku stále 
zúrili nepokoje, a#tak som ako rozhla-
sová reportérka strávila mnoho "asu 
pri „hasení oh)ov“. V#t$ch rokoch 
som priná%ala reportá!e o#stra%n$ch 
bombov$ch útokoch a#prestrelkách. 
V%etko sa ma to ve'mi osobne dot$-
kalo, preto!e z#Belfastu pochádzam 

a#moja rodina tam !ila. Nebolo preto 
prekvapením, !e som zanechala novi-
nár"inu a#vstúpila do politiky, aby 
som sa pridala k#t$m, ktorí sa sna!ili 
nastoli& mier v#na%ej krajine.

EÚ získala Nobelovu cenu 
mieru za svoje úsilie nastoli" 
mier a zmierenie na tomto 
kontinente. EÚ zohrávala 
úlohu aj v mierovom procese 
v Severnom Írsku, kde 
ste dlho pôsobili. $o toto 
ocenenie pre Vás znamená?

Pre m)a osobne znamená ve'mi 
ve'a. Som presved"ená, !e EÚ si toto 
uznanie zaslú!i nielen za utu!ovanie 
mieru po druhej svetovej vojne, ale 
aj za to, !e sa neúnavne zasadzuje 
za mier vo vojnov$ch oblastiach na 
celom svete. Najlep%ím príkladom by 
mohla by& práca, ktorú EÚ vykonáva 
v#Severnom Írsku v#rámci programu 
PEACE (téma môjho stanoviska 
z# vlastnej iniciatívy z# roku 2008). 
O#prínose tejto jedine"nej iniciatívy 
EÚ sa v%ak ve'a nevie.

Ako vedúca kancelárie Európskej 
komisie v# Severnom Írsku som sa 
zapojila do úvodnej fázy programu 
EÚ PEACE. V# mierovom procese 
som sa e%te viac anga!ovala po svojom 
zvolení do nového Zhroma!denia 
Severného Írska. Táto problematika 
mi teda ve'mi prirástla k#srdcu. Hoci 

sa v#Severnom Írsku podarilo uro-
bi& ve'k$ pokrok na ceste k#mieru, 
nedávne udalosti na uliciach nám 
pripomenuli, ak$ krehk$ je mierov$ 
proces a#ak$ v$znam má nepretr!itá 
solidarita a#podpora, ktorú EÚ pre-
ukazuje sprostredkovate'om mieru. 
T$ch "aká toti! e%te ve'a práce.

Sú!as"ou Va'ej práce je !asté 
cestovanie po celom svete. 
Darí sa Vám nájs" si !as pre 
seba a svoju rodinu?

Vä"%inu svojho profesionálneho 
!ivota som strávila cestovaním 
a# prácou v# „zahrani"í“, s# v$nim-
kou rokov, ke( bol môj syn mal$. 
Stalo sa to neoddelite'nou sú"as&ou 
môjho !ivota. Ke( som bola mladá, 
v%etko, "o „zavá)alo cudzinou“ ma 
fascinovalo. Ve'mi rada sa stretávam 
s# 'u(mi z#rôznych krajín a#zozna-
mujem s#ich kultúrou. Som naozaj 
presved"ená, !e cestovanie roz%iruje 
obzory, a#preto povzbudzujem 'udí, 
aby vyu!ili príle!itosti ako program 
ERASMUS a#dozvedeli sa viac o#svete 
okolo seba. Mám to %&astie, !e aj moja 
rodina to tak cíti a#moja zá'uba vo 
fotografovaní sa dá pestova& kdeko'-
vek. Tie! sa ve'mi rada rozprávam 
s# 'u(mi a#milujem jazyk, a#hoci sa 
dohovorím po francúzsky, skuto"ne 
'utujem, !e som si nena%la viac "asu 
nau"i& sa iné jazyky. Av%ak nikdy nie 
je neskoro!

NA SLOVÍ#KO MEDZI KOLEGAMI (ROZHOVOR) Európsky rok aktívneho 
starnutia – úspe$n# 
príbeh s pokra!ovaním?
Cie'om Európskeho roku aktívneho 
starnutia a# solidarity medzi gene-
ráciami bolo zv$%i& informovanos& 
o#tom, ak$ prínos majú star%í 'udia 
pre spolo"nos&, a# tie! mobilizova& 
zainteresované strany, aby podpo-
rovali aktívne starnutie a#vzájomné 
porozumenie medzi rozli"n$mi 
vekov$mi skupinami. Uskuto"nili 
sa mnohé podujatia, komunika"né 
kampane a#iné aktivity. Európa roz-
hodne venuje pozornos& svojim star-
%ím ob"anom a#uvedomuje si, !e majú 
právo na dôstojné !ivotné podmienky 
a#!e je potrebné, aby zostali aktívni. 
Ale sta"í to?

EHSV usporiadal 3. decembra 
závere$nú konferenciu Európskeho 
roku aktívneho starnutia a!solidarity 
medzi generáciami 2012. „Záver bol 
jasn$ – v(aka európskemu roku sa 
táto otázka dostala do popredia, no 
nemalo by sa to skon"i& 31. decem-
brom,“ uviedla pani Renate Heinisch 
(Nemecko, skupina „Iné záujmy“), 
ktorá spolupredsedá koordina"nej 
skupine EHSV pre európsky rok 
spolu s#pánom Xavierom Verbove-
nom (Belgicko, skupina „Pracov-
níci“). Sú"asná hospodárska kríza 
vedie k#tomu, !e aktivizácia star%ieho 
obyvate'stva a#zapojenie star%ej gene-
rácie sú "oraz dôle!itej%ie a#viac ako 
kedyko'vek predt$m musíme venova& 
osobitnú pozornos& potrebám na%ich 
star%ích ob"anov.

Solidarita na trhu práce

Ke( sa star%í 'udia rozhodnú 
pokra"ova& v#práci aj po dosiahnutí 
dôchodkového veku, pre ich praco-
visko je to vzh'adom na mno!stvo 
skúseností a#zru"ností, ktoré majú, 
ve'k$ prínos. Hoci podiel Európa-
nov, ktorí by chceli pracova& aj po 

dosiahnutí dôchodkového veku, stúpa 
s#vekom respondentov (v kategórii 
nad 55 rokov to bolo 41 % respon-
dentov), vä"%ina star%ích Európanov 
uprednost)uje my%lienku skombi-
nova& "iasto"n$ dôchodok s#prácou 
na "iasto"n$ úväzok pred pln$m 
dôchodkom.

.iadne opatrenia na zv$%enie 
sú"asného dôchodkového veku v%ak 
nesmú preká!a& vstupu mlad$ch 'udí 
na trh práce. Vzh'adom na vysokú 
mieru nezamestnanosti mlad$ch 'udí 
ide o#citlivú otázku. Pru!né rie%enia 
odchodu do dôchodku v#prípade star-
%ích pracovníkov spojené s#pracov-
n$mi miestami na "iasto"n$ úväzok 
v#kombinácii s#odbornou prípravou 
pre mlad$ch 'udí by mohli pomôc& 
dosiahnu& rôznorodé vekové zlo!e-
nie a#umo!ni& star%ím pracovníkom 
podeli& sa o#svoje skúsenosti a#zru"-
nosti s#mlad%ími kolegami, ktorí ich 
pre zmenu mô!u zasväti& do nov$ch 
technológií. Toto je skuto"ná solida-
rita medzi generáciami.

„Intenzívnej%í kontakt medzi 
generáciami na pracovisku pomô!e 
lep%ie zvidite'ni& prínos seniorov 
a#mô!e by& ú"innou zbra)ou proti 
vekovej diskriminácii,“ vyhlásil pán 
Verboven. (ail)

“Ke( sa star%í 'udia roz-
hodnú pokra"ova& v práci 
aj po dosiahnutí dôchod-
kového veku, pre ich pra-
covisko je to vzh'adom 
na mno!stvo skúseností 
a zru"ností, ktoré majú, 
ve'k$ prínos.”

EHSV info vychádza devä$krát do roka pri príle%itosti plenárneho zasadnutia v&boru.
Tla'enú podobu EHSV info v anglickej, francúzskej a nemeckej jazykovej verzii dostanete na po%iadanie na 
tla'ovom oddelení Európskeho hospodárskeho a sociálneho v&boru.
Okrem toho je vo formáte pdf dostupné v dvadsiatich dvoch jazykoch na internetovej stránke:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
EHSV info nie je o(ciálny vestník prác v&boru, tieto sú o(ciálne uverej)ované v Úradnom vestníku Európskej 
únie a in&ch publikáciách v&boru.
Reprodukcia s uvedením zdroja povolená (prosíme zasla$ jeden v&tla'ok redakcii).
Náklad: 12 310 v&tla'kov.
*al#ie 'íslo vyjde vo februári 2013.
VYTLA!ENÉ NA RECYKLOVANOM PAPIERI

EHSV info v 22 jazykoch: http://www.eesc.europa.eu/activities/press/eescinfo/index_en.asp
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