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Zis!ovanie stavu 
spolo"nosti v teréne
Rozhovor so Sta!anom Nilssonom, 
odstupujúcim predsedom Európskeho 
hospodárskeho a"sociálneho v#boru.

EHSV info: !o pova"ujete 
za najvä#$í úspech svojho 
dvaapolro#ného funk#ného 
obdobia ako predsedu?

Sta!an Nilsson: Moje pôsobenie vo 
funkcii predsedu sa nieslo v"znamení 
tímového úsilia s"predsedami odbor-
n#ch sekcií, s"$lenmi v#boru a"podpory 
a"spolupráce zo strany zamestnancov 
EHSV. Pova%ujem sa za mu%a $inu, 
ktor# je otvoren# nov#m mo%nostiam, 
tak%e ku v&etk#m iniciatívam pristu-
pujem ako k" odrazovému mostíku 
smerom k"naplneniu cie'ov v#boru. 
Ke( som sa vo februári 2011 stretol 
s" predsedom Európskej rady Her-
manom Van Rompuyom, podrobne 
som mu vysvetlil, ako mô%e EHSV 
pomôc) Rade pri jej práci na európ-
skom semestri a"na stratégii Európa 
2020. Zdá sa, %e toto stretnutie, na 
ktoré nadväzovali stretnutia s"$lenmi 
Komisie a"predsedom EP a"kontakty 
so stálymi zastúpeniami, priná&a ovo-
cie, preto%e závery jarného zasadnutia 
Rady v"roku 2011 obsahovali uznanie 
prínosu ob$ianskej spolo$nosti k"práci 
na európskom semestri a" stratégii 
Európa 2020.

Rád by som sa tie% zmienil 
o"neúnavnej $innosti pri presadzovaní 
zásady partnerstva v" balí$ku práv-
nych predpisov k"politike súdr%nosti 
a"o"$innosti v"prospech európskeho 
kódexu správania v" oblasti part-
nerstva, o"$innosti v#boru v"oblasti 
bezpe$nosti potravín a"o"na&om prí-
spevku k"zasadnutiu skupiny G20 na 
túto tému, ktor# bol prv#m v"histórii 
v#boru, ako aj o"na&ej $innosti v"rámci 
summitu OSN Rio+20, v(aka ktorej 
sme sa na medzinárodnej scéne pre-
sadili ako európske kontaktné miesto 
pre odborné znalosti a" ako miesto 
stretnutia zainteresovan#ch strán 
v"otázkach udr%ate'ného rozvoja.

Po$as môjho predsedníctva musel 
v#bor osta) „v strehu“ a"poskytova) 
rady súvisiace s"protikrízov#mi opat-
reniami/opatreniami na o%ivenie 
hospodárstva. Napríklad v#sledkom 
konferencie Krok vpred pre silnej-
&iu Európu bolo na&ich 30 návrhov, 
ako urobi) krok vpred pre silnej&iu 
Európu. Tieto návrhy pochádzajú od 
organizácií ob$ianskej spolo$nosti 
s"protichodn#mi a"rozdielnymi záuj-
mami, ktoré v&ak dokázali dospie) ku 
konsenzu, pokia' ide o"opatrenia na 
boj proti kríze a"o"reformu Európy.

V"neposlednom rade sme sa sna%ili 
zachova) $o najviac otvorenos) v#boru 
vo$i okolitému svetu, ostatn#m orga-
nizáciám ob$ianskej spolo$nosti, 
a" zárove* presadzova) EHSV ako 
orgán, ktor# u'ah$uje a" umo%*uje 
dialóg s" organizáciami a" sie)ami 
ob$ianskej spolo$nosti a"medzi nimi 
navzájom. Chcel by som spomenú) 
$innos) kontaktnej skupiny pre siete 
európskej ob$ianskej spolo$nosti, ná& 
De* ob$ianskej spolo$nosti usporia-
dan# v"spolupráci s" t#mito sie)ami 
a"cenu pre ob$iansku spolo$nos).

Mottom Vá$ho predsedníctva 
bolo „Spolo#ne vybudujeme 
udr"ate%nú Európu“ a Vy sám 
ste sa neúnavne usilovali 
o rozsiahly záväzok pre 
udr"ate%nos&. Neobávali ste 
sa, "e by hospodárska kríza 
v Európe mohla oslabi& nad$enie 
pre udr"ate%né politiky?

Toho som sa nikdy neobával, ale 
v%dy som si bol svojim spôsobom 
vedom# tohto rizika a" v" ur$itom 
zmysle slepej uli$ky. Je v%dy jedno-
duch&ie a"takmer in&tinktívne kona) 
skôr v"krátkodobom horizonte ne% 
zauja) dlhodob# prístup, ktor# berie 
do úvahy aj budúce generácie.

EHSV po$as môjho predsedníctva 
presadzoval udr%ate'nos) vo v&etk#ch 

svojich politick#ch $innostiach. Ak 
budeme aj na(alej prijíma) krát-
kodobé rie&enia s" cie'om prekona) 
krízu, ktorá je $iasto$ne vyvolaná 
neudr%ate'n#m správaním, pove-
die nás to v"budúcnosti iba k"(al&ej, 
odli&nej kríze. Vyz#vame na návrat 
k"reálnemu hospodárstvu, ktoré slú%i 
'u(om, a"to je vlastne v"praxi aj pod-
statou zeleného hospodárstva – pred-
stavuje tretiu priemyselnú revolúciu, 
spochyb*ujúcu HDP ako cie' pre 
cie' a"po%adujúcu ukazovatele, ktoré 
merajú skuto$n# sociálny blahobyt.

EHSV bol pri prípravách na 
summit Rio+20 a po#as neho 
ve%mi aktívny, napriek tomu 
ste boli trochu sklaman', "e sa 
celkom nevzal do úvahy prínos 
ob#ianskej spolo#nosti a "e 
rozhodnutia prijaté svetov'mi 
vedúcimi predstavite%mi neboli 
dostato#ne ambiciózne. Bola 
to príle"itos& vytvori& nové 
hospodárske usporiadanie, 
ktorú svet premárnil?

ÚVODNÍK
Milí !itatelia,
v"De* ob$ianskej spolo$nosti (6."marca) 2013 sme vydali 
knihu s"názvom „Ob"ianska spolo"nos# a$demokracia – 
Skratka pre ob"anov na ceste do EÚ“, ktorej cie'om je 
oslovi) organizácie ob$ianskej spolo$nosti mimo Bruselu 
a"vysvetli) im, ako mô%u vyjadri) svoj názor a"zapoji) 
sa do demokratickej tvorby politiky a"rozhodovacích 
procesov na úrovni EÚ.

Pri príle%itosti minuloro$ného D*a ob$ianskej spolo$nosti usporiadal EHSV v"Bru-
seli konferenciu, ktorá ponúkla poh'ad ob$ianskej spolo$nosti na demokraciu v"Európe. 
Po$as bohat#ch a"%iv#ch diskusií sa zdôraz*oval v#znam, ktor# samotné organizácie 
ob$ianskej spolo$nosti prisudzujú svojej úlohe pri podpore demokratického %ivota 
EÚ. Osobitne vyzdvihnutou bola my&lienka, %e organizácie ob$ianskej spolo$nosti 
ponúkajú priestor na u$enie sa demokracii. Touto knihou EHSV tento priestor opä) 
poskytuje.

Minuloro$ná konferencia mala nepochybne (aleko od be%ného stretnutia „zná-
mych tvárí“ a"mimoriadny dojem na m*a urobili príspevky rozli$n#ch „outsiderov“ 
na konferencii. Rozhodli sme sa preto pokra$ova) v"diskusii a"pozva) novinárku Emily 
von Sydow, aby s"nami zanalyzovala, ako mô%u organizácie ob$ianskej spolo$nosti 
pod'a svojho názoru prispie) k"demokratickému %ivotu Európskej únie a"posilni) ho. 
Emily von Sydow sme oslovili zámerne, aby sme sa vyhli in&titucionálnemu prístupu. 
Názory vyjadrené v"knihe sú teda autorkine, a"preto poskytujú poh'ad zvonku na jednu 
z"najdôle%itej&ích diskusií v"EÚ.

Autorka kon&tatuje, %e ob$ianska spolo$nos) zohráva dôle%itú úlohu pri budovaní 
demokratickej Európskej únie: zdravá ob$ianska spolo$nos) mô%e by) mostom medzi 
najni%&ou úrov*ou a"t#m, $o sa $asto pova%uje za vzdialené a"neosobné vedenie bez 
oh'adu na úrove* správy. Ako (alej uvádza, zdravá a"aktívna ob$ianska spolo$nos) je 
nielen potrebn#m doplnením politického zastúpenia na regionálnej, národnej a"európ-
skej úrovni, ale spolo$né kroky v"rámci ob$ianskej spolo$nosti mô%u tie% ponúknu) prí-
le%itos) na vytvorenie spolo$nej európskej identity ob$anov v&etk#ch $lensk#ch &tátov.

Kniha nie je prv#m, ani posledn#m zamyslením sa nad úlohou organizovanej 
ob$ianskej spolo$nosti v"demokratickom %ivote Európskej únie. Ponúka v&ak nieko'ko 
pozoruhodn#ch ilustrácií, ako mô%u organizácie ob$ianskej spolo$nosti poskytnú) 
európskym ob$anom priestor na vyjadrenie.

Predov&etk#m v&ak nebola napísaná pre ostrie'aného $itate'a, ktor# u% „Brusel“ 
a"európske in&titúcie dobre pozná. Je písaná niek#m a"pre niekoho, kto netrávi vä$-
&inu $asu v"„bruselskom svete“. Ponúka preto poh'ad opa$n#m koncom (alekoh'adu.

Dúfam, %e si ju pre$ítate a"budete ju &íri) prostredníctvom Va&ich sietí organizácií 
doma.

Sta!an Nilsson
predseda Európskeho hospodárskeho 

a sociálneho v!boru

DÔLE"ITÉ DÁTUMY V TOMTO VYDANÍ
22 marca 2013
EHSV, Brusel: Rodové h!adisko 
v stratégii Európa 2020

8. apríla 2013,
Var"ava, Po!sko: Konferencia 
SMTP: „Typické a netypické 
pracovné zmluvy – v#hody 
a nev#hody z h!adiska trhu 
práce“

9. apríla 2013,
Brusel: De$ európskej iniciatívy 
ob%anov 2013: zapojte sa

17. – 18. apríla 2013,
EHSV, Brusel: plenárne 
zasadnutie EHSV

2 Európsky trh s energiou: 
európsky len pod!a názvu

3 Dohoda o rozpo%te EÚ: „Pohár 
je napoly pln#“, hovorí Jacek 
Krawczyk, podpredseda EHSV

4 Rozhovor s %lenkou EHSV 
Joanou Agudo i Bataller

“Chcel by som vyjad-
ri)  poctu predsedovi 
Nilssonovi,  ktor#  sa 
osobne zasadil za to, aby 
sa summit v"Riu sko$il 
úspe&ne a"aby sa zaistilo, 
%e Európska únia za$lení 
dialóg s"na&imi sociál-
nymi partnermi a"ob$ian-
skou spolo$nos)ou do 
ná&ho rozhodovacieho 
procesu.”predseda Európskej komisie  

José Manuel Barroso

“Mil#  Staffan, (…) 
som presved$en# ,  %e 
mô%eme uspie) a"znovu 
z"Európy urobi) vedúcu 
silu vo svete v" oblasti 
mieru, sociálnych inová-
cií a"ochrany %ivotného 
prostredia.”predseda Európskeho parlamentu 

Martin Schulz

“Chcel by som Staffa-
novi úprimne po(akova) 
za vynikajúcu a"plodnú 
spoluprácu, ktorá sa 
medzi na&imi in&titúciami 
v"tejto nepokojnej a"napä-
tej dobe rozvinula. +in-
nos) Sta!ana Nilssona sa 
riadila my&lienkou urobi) 
krok vpred k"udr%ate'nej 
Európe.”predseda Európskej komisie José 

Manuel Barroso
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Ro"n# prieskum rastu 2013: Vitajte v reálnom hospodárstve, hovorí spojka na európskom ihrisku
Vo svojom oznámení s" názvom 
Ro$n# prieskum rastu 2013 (RPR 
2013), ktor#m sa za$ína európsky 

semester, Komisia vyty$uje oblasti, 
ktoré pova%uje za celkové rozpo$-
tové, hospodárske a"sociálne prio-
rity v"roku 2013. Zámerom procesu 
európskeho semestra je zlep&i) koor-
dináciu hospodárskych a"sociálnych 
politík v"Európe, aby sa tak ú$inne 
dosiahli ústredné ciele stratégie 
Európa 2020 na zabezpe$enie inte-
ligentného, udr%ate'ného a"inkluzív-
neho rastu. Ro$n# prieskum rastu by 
mal prispie) k"vnútro&tátnym hos-
podárskym a"rozpo$tov#m rozhod-
nutiam, ktoré $lenské &táty uvedú 
v"stabiliza$n#ch a"konvergen$n#ch 
programoch a" národn#ch progra-
moch reforiem. Ako vä$&ina nástro-
jov hospodárskej politiky EÚ sa v&ak 
ani Ro$n# prieskum rastu nevyhol 
po%iadavke na vä$&ie &etrenie.

Európsky hospodársky a"sociálny 
v#bor súhlasí s" t#m, %e je dôle%ité 
dr%a) verejné v#davky pod kontrolou, 

ale trvá na tom, %e rovnako dôle%itá je 
dôvera domácností a"podnikov. Atmo-
sféra dôvery nemô%e existova), ak sa 
podniky obávajú o"dopyt a" 'udia sa 
boja o"zamestnanie, platy alebo soci-
álne zabezpe$enie. Dôvera vo ,nan$né 
trhy a"dôvera spotrebite'ov a"v#robcov 
musia krá$a) ruka v"ruke. Na %iados) 
Európskej komisie prijal EHSV stano-
visko na tému „Ro$n# prieskum rastu“, 
v" ktorom hlavn# spravodajca pán 
Xavier Verboven (Belgicko, skupina 
„Pracovníci“) varoval pred politikou 
úsporn#ch opatrení a")a%k#mi násled-
kami hlbokej a"dlhej recesie a"znovu 
zdôraznil, %e fi&kálna konsolidácia 
na nápravu ,&kálnej nerovnováhy si 
vy%aduje dlh&í $asov# rámec. +leno-
via, ktorí sú ka%dodenne v"kontakte 
s"ob$ianskou spolo$nos)ou, poznajú 
potreby reálneho hospodárstva 
z"ka%dého h'adiska, $i u% z"poh'adu 
zamestnávate'ov, pracovníkov alebo 
spotrebite'ov, a"preto je názor EHSV 

na Ro$n# prieskum rastu tak# dôle%it#. 
„Ob$ianska spolo$nos) je spojovacím 
$lánkom Európy a"vysiela jasn# signál, 
ktorému by politickí $initelia mali 
na$úva),“ uviedol pán Verboven.

V"stanovisku preto víta Pakt pre 
rast a"zamestnanos) a"vyz#va Komi-
siu a"Európsku radu, aby ho ur#ch-
lene zaviedli, ba pokra$ovali (alej 
a"premenili ho na rozsiahly európsky 
investi$n# program. Tak#to program 
by mali sprevádza) investície do vzde-
lávania, odbornej prípravy a"celo%ivot-
ného vzdelávania, $o je jedin# spôsob, 
ako rie&i) nedostatok kvalifikovanej 
pracovnej sily a"nevhodnú kvali,káciu. 
EHSV v&ak Ro$n# prieskum rastu 2013 
v"troch bodoch aj kritizuje. Po prvé, 
hoci existujú pochybnosti o"schopnosti 
EÚ dosiahnu) ciele stratégie Európa 
2020 na$as, ro$n# prieskum rastu na 
rok 2013 neobsahuje anal#zu prí$in 
nedostato$ného pokroku. Po druhé, 

návrh, aby sa $lenské &táty, ktoré 
$elia zlo%itej ,nan$nej situácii, usilo-
vali o"r#chlej&ie ,&kálne úpravy, k#m 
ostatné $lenské &táty by mohli necha) 
pôsobi) svoje automatické stabiliza$né 
nástroje, by mohol ma) negatívny dosah 
na eurozónu ako celok, a"najmä na tie 
$lenské &táty, ktoré sa u% nachádzajú 
v"hlbokej recesii v"dôsledku úsporn#ch 
opatrení. Po tretie, my&lienka „konso-
lidácie podporujúcej rast“ by sa mala 
$o najskôr uskuto$ni), preto%e pru%ná 
konsolidácia verejn#ch ,nancií zabráni 
tomu, aby do&lo k"naru&eniu dynamiky 
rastu a"ohrozeniu k'ú$ov#ch verejn#ch 
slu%ieb. EHSV na základe nieko'k#ch 
u% prijat#ch stanovísk víta opatrenia na 
odstránenie prepojenia medzi bankami 
a"suverenitou &tátu, vrátane bankovej 
únie a"nového programu Európskej 
centrálnej banky. Trvá v&ak na tom, 
%e trhové sily, najmä ,nan$né trhy, sa 
musia riadi) demokraticky stanove-
n#mi politick#mi prioritami.

Európsky trh s energiou: 
európsky len pod$a názvu
Vnútorn# trh s"energiou je základom 
európskej energetickej politiky. Trhy 
so zemn#m plynom aj elektrickou 
energiou sú v&ak na(alej európske len 
názvom. „V praxi sú viac zmesou vnút-
ro&tátnych postupov, trhov a"poskyto-
vate'ov,“ hovorí Pierre-Jean Coulon, 
spravodajca aktuálneho stanoviska 
v#boru k"plánu Európskej komisie na 
dokon$enie vnútorného trhu s"ener-
giou do roku 2014.

$o sa mohlo sta%, ale sa 
nestalo... hoci by sa e&te stále 
mohlo...

Vnútorn# trh s" energiou mal 
spotrebite'om prinies) vä$&í v#ber 
a"lep&í pomer kvality a"ceny t#m, %e 
by im umo%*oval zmeni) dodávate'a 
energie. Takisto sa predpokladalo, %e 
uvo'ní trhové sily, ktoré by do sektora 
energetiky priniesli tak ve'mi potrebné 
investície. V"skuto$nosti nastal pre-
chod od monopolov k" oligopolom, 
pri$om na trhu vládne len nepatrná 
hospodárska sú)a%. V"tretine krajín EÚ 
vyrábajú 80"% elektrickej energie etab-
lované podniky. Pokia' ide o"vnútorn# 
trh s"plynom, ten zostáva vzh'adom na 
dominantnú pozíciu vnútro&tátnych 
dodávate'ov plynu do ve'kej miery 
hypotetick#.

Od roku 2007, ke( sa stala zmena 
dodávate'a právne mo%ná, tak urobil 
len mal# po$et spotrebite'ov. „To je 
jednoducho v#sledok chronického 

nedostatku informácií a"komuniká-
cie zo strany $lensk#ch &tátov, regu-
la$n#ch orgánov a"poskytovate'ov,“ 
uvádza pán Coulon. Domnieva sa, 
%e Európska komisia by mala spusti) 
rozsiahlu informa$nú kampa*, ktorá 
by spotrebite'om v"celej EÚ poskytla 
praktické a"'ahko zrozumite'né infor-
mácie o"ich právach a"v#hodách.

V#bor tvrdí, %e v#robcovia inteli-
gentn#ch energetick#ch zariadení by 
mali úzko spolupracova) so zdru%e-
niami spotrebite'ov s"cie'om zaisti), 
aby tieto zariadenia boli „v#hodné 
a"u%ito$né pre spotrebite'ov a"dávali 
im mo%nos) zmeni) dodávate'a“.

Boj proti deformácii cien
Ceny energie sú v" nieko'k#ch 

krajinách pre mnoh#ch zákazníkov 
na(alej regulované, $o narú&a hospo-
dársku sú)a% a"obmedzuje energetickú 
ú$innos). Cenová regulácia na vnútro-
&tátnej úrovni má negatívny vplyv na 
spotrebu energie a"v#nosy podnikov, 
preto%e príli& nemotivuje spotrebite-
'ov k"tomu, aby zní%ili spotrebu ener-
gie, a"nepokr#va skuto$né náklady na 
v#robu a" dodávku energie. Okrem 
toho ohrozuje súvahy podnikov 
a"oslabuje investície do v#roby ener-
gie a"energetick#ch sietí, ktoré budú 
potrebné v"nasledujúcich desa)ro$iach.

Pod'a v#boru idú regulované ceny 
proti záujmom EÚ a"mali by sa akcep-
tova) len ako „do$asná v#nimka“ za 

mimoriadnych okolností. V" tejto 
súvislosti orgán EÚ zastupujúci 
ob$iansku spolo$nos) pripomína 
svoju v#zvu prija) celoeurópsku de,-
níciu energetickej chudoby, ktorá by 
automaticky aktivovala vnútro&tátne 
politické opatrenia na podporu najzra-
nite'nej&ích odberate'ov.

Energetická chudoba sa t#ka 
pribli%ne 65 miliónov Európanov, 
t."j."13"% domácností, a"nemo%no ju 
oddeli) od v#voja na vnútornom trhu 
s"energiou, vyhlasuje EHSV, ktor# v&ak 
varuje pred skr#vaním protekcionistic-
k#ch postupov pod maskou opatrení 
zameran#ch na najzranite'nej&ie sku-
piny. Ako (alej uvádza, „EÚ musí jasne 
rozli&ova) medzi politick#mi opatre-
niami na boj proti energetickej chu-
dobe, ktoré sú nevyhnutné a"urgentné 
zárove*, a" protekcionistick#mi 
postupmi stanovovania cien, ktoré 
protire$ia zmyslu vnútorného trhu.“

Energetické zda'ovanie
EHSV sa domnieva, %e krajiny EÚ 

musia „prehodnoti) zda*ovanie ener-
gií“ tak, aby bolo „jednotné a"inteli-
gentnej&ie v"celej Európe“. Navrhol 
vytvori) spolo$n# da*ov# rámec, ktor# 
by naviazal sadzbu dane na zdroj ener-
gie a"objem emisií CO2.

V" sú$asnosti sa bremeno 
poplatkov a" DPH súvisiace 

s " elektrickou energiou 
pohybuje od 4,7"% v"Spo-
jenom krá'ovstve do 
54,6"% v"Dánsku, pri$om 
sa nezoh'ad*ujú energe-
tické zdroje pou%ité na 
v#robu elektrickej ener-
gie. Pridávanie rôznych 
celo&tátnych a"miestnych 

energetick#ch daní vedie 
k" deformácii cien v" celej 

EÚ, $o )a%ko postihuje 
spotrebite'ov a" energeticky 

náro$né priemyselné odvetvia. 
V"niektor#ch prípadoch ceny 

v"priebehu 15"rokov vyleteli 
nahor o"1"000"%. (mb)

Xavier Verboven, "len EHSV, skupina 
„Pracovníci“

“V tretine krajín 
EÚ vyrábajú 80 % 
elektrickej ener-
gie etablované 
podniky. Pokia' 
ide o" vnútorn# 
trh s"plynom, ten 
zostáva vzh'adom 
na dominantnú 
pozíciu vnútro&tát-
nych dodávate'ov plynu 
do ve 'kej  miery 
hypotetick#.”

“Energetická chu-
doba sa t#ka pribli%ne 
65 miliónov Európanov, 
t. j. 13 % domácností, 
a"nemo%no ju oddeli) od 
v#voja na vnútornom 
trhu s"energiou”

Napriek tomu, %e v#sledok summitu 
Rio+20 nebol tak# ambiciózny, ako 
sme si priali, musíme udr%a) dynamiku 
a"motivova) v&etk#ch aktérov a"vlády 
v"EÚ, aby vykro$ili vpred a"uplat*o-
vali v"Európe opatrenia na udr%ate'n# 
rozvoj. To v&etko je sú$as)ou snahy 
dosta) Európu z"krízy. Hoci závere$n# 
dokument zo summitu OSN Rio+20 
neodrá%a pocit naliehavosti, ktor# má 
ob$ianska spolo$nos), a"ch#bajú v"*om 
konkrétne rozhodnutia zamerané na 
$innosti a"presn# harmonogram, sú 
v"*om zahrnuté niektoré hlavné my&-
lienky, ktoré EHSV obhajoval. Okrem 
toho sa vo ve'kej miere uznáva úloha 
ob$ianskej spolo$nosti, a"to aj napriek 
ch#bajúcemu novému záväznému 
in&titucionálnemu mechanizmu.

Nemyslím si, %e to bola premárnená 
príle%itos). Také summity znamenajú 
viac ne% samotn# ich v#sledok.

Po#as svojho predsedníctva ste 
bojovali za to, aby ob#ianska 
spolo#nos& mala vä#$ie 
slovo v k%ú#ov'ch otázkach 
ovplyv(ujúcich EÚ a svet, 
napriek tomu tvorcovia politik 
nie v"dy celkom berú prínos 
ob#ianskej spolo#nosti do 
úvahy. !ím to je? Je to t'm, 
"e ob#ianska spolo#nos& má 
príli$ ve%ké ideály a mieri príli$ 
vysoko, alebo nie sú vedúci 
predstavitelia dos& odvá"ni?

Ako zástupcovia organizovanej 
ob$ianskej spolo$nosti máme pre-
h'ad o"aktuálnej situácii spolo$nosti 
v"teréne. Na&e ideály nikdy nemô%u 
by) príli& ve'ké. Blahobyt spolo$nosti 
nikdy nemô%e by) príli& ve'k#. Na&i 

vedúci predstavitelia sa v"skuto$nosti 
musia stara) aj o" vyvá%enos) ú$tov 
a"obavám sa, %e niekedy aj o"nasledu-
júce vo'by. Nepretr%ité volebné kam-
pane, ktor#ch sme svedkami v"stále 
viac európskych krajinách, majú $asto 
negatívny ú$inok.

Ob$ianska spolo$nos) je dôle%it#m 
pilierom demokracie a"bojuje v"mno-
h#ch oblastiach. Na&a úloha pri for-
movaní Európy získala vä$&ie uznanie 
v(aka Lisabonskej zmluve. Prevládal 
v&eobecn# názor, %e Európa a"jej in&ti-
túcie sú odtrhnuté od reality, hoci 
prijímajú stále viac rozhodnutí, ktoré 
ovplyv*ujú ka%dodenn# %ivot Euró-
panov. Aby sa EÚ posunula vpred, 
potrebovala jasnej&í prínos a"silnej&iu 
podporu svojich ob$anov. Vedúci 
predstavitelia a"ob$ianska spolo$nos) 
budú teda musie) aj na(alej spolupra-
cova) a"vzájomne sa dop-*a) vo svojej 
$innosti v"záujme %ivotaschopnej&ích 
a"prosperujúcej&ích spolo$ností.

Chceli by ste da& nasledujúcemu 
predsedovi EHSV nejakú radu?

Verím, %e ktoko'vek, komu moji 
kolegovia, $lenovia EHSV, dajú 
dôveru, aby sa stal predsedom, urobí 
v&etko preto, aby zvidite'nil v#bor 
a"dosiahol, aby sa stal zmyslupln#m 
a"u%ito$n#m orgánom pre in&titúcie, 
ktor#m poskytujeme konzultácie, 
a"v"kone$nom dôsledku aj pre ob$anov 
a"ob$iansku spolo$nos), ktorú zastu-
pujeme a"ktorej slú%ime. Ako predseda 
v#boru som mal zrazu in# poh'ad, 
ne% ako predseda skupiny a"$len. Ve( 
predseda V#boru zastupuje cel# v#bor 
a"v&etky skupiny. Vyjadrova) to'ko 
záujmov zastúpen#ch vo v#bore je 
obrovská zodpovednos), ktorej som 
sa ujal s"obrovsk#m nad&ením a"nasa-
dením. Som si ist#, %e nasledujúci 
predseda urobí v&etko, $o bude v"jeho 
silách, %elám mu ve'a úspechov.

Cel! rozhovor nájdete na internetovej 
stránke EHSV: www.eesc.europa.eu/?i=-
portal.en.sta"an-nilsson-speeches

“Pri príprave na júnové 
zasadnutie Európskej 
rady musíme diskuto-
va) o"sociálnom rozmere 
hospodárskej a"menovej 
únie a"ve'mi by som si 
prial, aby EHSV k"tejto 
diskusii prispel svojím 
stanoviskom.”predseda Európskej rady Herman 

Van Rompuy

P o k r a # o v a n i e  z o  s t r a n y  1  —
Z i s % o v a n i e  s t a v u  s p o l o # n o s t i  v  t e r é n e
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Ob"ania v (otvorenom) priestore
EHSV usporiadal 
23. a 24. januára podujatie „v 
otvorenom priestore“ s názvom 
„VA)A EURÓPA 2013“, ktorého 
cie%om bolo preskúma& budúce 
cesty k aktívnemu európskemu 
ob#ianstvu.

„Kvalita %ivota v"Európe“, „dosiah-
nutie vä$&ej integrácie prostredníctvom 
umenia“, „mo%nosti zní%enia neza-
mestnanosti mlad#ch 'udí“, „náklady 
spojené s"ne$innos)ou na európskej 
úrovni“... toto je len nieko'ko príkla-
dov rozmanit#ch tém, o"ktor#ch disku-
tovali ob$ania, zástupcovia európskej 
ob$ianskej spolo$nosti a" $lenovia 
EHSV na otvorenom podujatí, ktoré 
usporiadal v#bor na rozbehnutie svo-
jich aktivít pri príle%itosti Európskeho 
roka ob$anov 2013 (EYC2013).

V#bor je presved$en#, %e dôveru 
v"európsky projekt je mo%né obnovi) 
len tak, %e ob$ania a"ob$ianska spo-
lo$nos) sa stanú jeho stredobodom. 
Z" tohto dôvodu sa rozhodol za$a) 
Európsky rok ob$anov 2013 skuto$-
n#m otvoren%m podujatím s"cie'om 
získa) nápady a"návrhy vychádzajúce 

priamo od ob$anov, aby sa práve oni 
a"ich my&lienky dostali do popredia. 
Ide o"podujatie s".exibilnou &truktú-
rou, pri ktorom neboli %iadne predpí-
sané témy a"ú$astníkom a"ich témam, 
ktoré si zvolili, bol poskytnut# maxi-
málny priestor.

Ako povedal moderátor pán Gert 
Fieguth, pri tomto podujatí „v otvo-
renom priestore“ je v&etko v"rukách 
ú$astníkov. To neboli iba prázdne 
slová. Po úvodn#ch slovách pred-
sedu EHSV Sta!ana Nilssona a"írskej 
senátorky a"b#valej podpredsední$ky 
EHSV Jillian van Turnhout sa vede-
nia podujatia ujali ú$astníci. Navrhli 
cel# rad tém, o"ktor#ch sa diskutovalo 
v" rámci seminárov. Potom zhrnuli 
v#sledky diskusií a"hlasovali o"najza-
ujímavej&ích témach, ktoré sa pod-
robnej&ie preskúmali v"druhom kole 
seminárov.

Podujatie zaznamenalo skuto$ne 
ve'k# úspech. V&etky semináre boli 
miestom podnetn#ch diskusií a"oboha-
cujúcej v#meny názorov a"osved$en#ch 
postupov. Kone$n#m v#sledkom tohto 
dvojd*ového stretnutia boli mnohé 

konkrétne a"tvorivé návrhy ako zlep-
&i) rôzne aspekty ob$ianstva a"prispie) 
k"tomu, aby bol proces európskej integ-
rácie skuto$ne inkluzívny. Vyzbierané 
návrhy budú zahrnuté do programu 
v#boru pre Európsky rok ob$anov 
2013.

Andris Gobi/&, predseda koordi-
na$nej skupiny EHSV pre Európsky 
rok ob$anov 2013, je jedn#m z" ini-
ciátorov tohto projektu a"aktívne sa 
na *om podie'a. „Táto horizontálna 
pracovná metóda, ktorá zaru$uje 
v&etk#m ú$astníkom rovnocenné 
postavenie, je ve'mi podnetná a"preu-
kázala schopnos) vytvára) vynikajúce 
námety na zamyslenie“, uviedol po 
zverejnení v#sledkov. „V#bor sa bude 
sna%i) v#sledky tohto podujatia uplat-
*ova) po$as celého tohto roka veno-
vaného aktívnemu a"participatívnemu 
ob$ianstvu“.

Dokument so zozbieran#mi 
v#sledkami tohto podujatia a"aktu-
alizovan# harmonogram aktivít 
EHSV v"rámci EYC2013 sú dostupné 
na internetovej stránke: http://eesc.
europa.eu/citizens. (rdr)

Ob"ianska spolo"nos! a politické 
strany: rovnako európske
Komisia nedávno predlo%ila návrh, 
ktor#m chce upravi) pravidlá pre poli-
tické strany a"nadácie v"EÚ a"vytvori) 
tak pevnej&ie prepojenie medzi európ-
skymi ob$anmi a"európskymi in&titú-
ciami. Európske politické strany a"ich 
pridru%ené politické nadácie, ktoré 
majú vo v&etk#ch $lensk#ch &tátoch 
získa) plnú právnu spôsobilos), u% dlho 
sp-*ajú podmienky na to, aby ka%d# 
rok dostávali ,nan$né prostriedky od 
Európskeho parlamentu.

EHSV vo svojom nedávnom stano-
visku, ktoré vypracoval Henri Malosse, 
predseda skupiny „Zamestnávatelia“, 
spolu s"Georgiosom Dassisom, pred-
sedom skupiny „Pracovníci“, a"Lucom 
Jahierom, predsedom skupiny „Iné 
záujmy“, podporil jednotn# právny 
&tatút pre európske politické strany 
a" nadácie a" zopakoval po%iadavku 
t#kajúcu sa európskeho &tatútu pre 
zdru%enia pôsobiace v"EÚ. EHSV argu-
mentoval rastúcim po$tom ob$anov, 
ktorí sa zdru%ujú mimo politick#ch 
strán a" vpl#vajú na zákonodarcov 
prostredníctvom organizácií ob$ian-
skej spolo$nosti.

V#bor v"stanovisku kritizuje návrh 
Komisie podmieni) financovanie 

európskych politick#ch strán a"nadá-
cií t#m, aby mali najmenej jedného 
poslanca v"EP. Argumentuje t#m, %e 
volebné postupy sa v" jednotliv#ch 
$lensk#ch &tátoch zna$ne odli&ujú, 
a"namiesto toho navrhuje podmienku, 
ktorá sa v"sú$asnosti uplat*uje pre 
európsku iniciatívu ob$anov: získa) 
vo vo'bách do Európskeho parla-
mentu minimálne jeden milión hlasov 
z"najmenej siedmich rôznych krajín. 
V#bor sa nazdáva, %e takéto opatre-
nie by pomohlo zabráni) svojvo'nej 
diskriminácii a"zabezpe$i), aby mohli 
nové strany a"nadácie získa) v#znamnú 
pozíciu na európskej úrovni.

Európske strany a"nadácie by sa 
mali zaviaza) k"re&pektovaniu zásad 
stanoven#ch v"Charte základn#ch práv 
EÚ v"snahe zabezpe$i), aby ich $innos) 
a"ciele nenarú&ali európske hodnoty. 
EHSV sa domnieva, %e dodr%iavanie 
tohto záväzku by mal monitorova) 
Európsky parlament a"Súdny dvor.

Napriek tomu, %e európske zdru%e-
nia s"nepolitick#m poslaním zohrávajú 
dôle%itú a"$oraz vä$&iu úlohu v"rámci 
verejnej diskusie a"rozhodovacieho 
procesu v"Európe, nemajú rovnaké 
postavenie ako ich politickí partneri.

V#bor v"stanovisku vyjadruje po'u-
tovanie nad t#m, %e návrh &tatútu 
európskeho zdru%enia bol pred nieko'-
k#mi rokmi stiahnut#, a"to aj napriek 
tomu, %e mnohé nepolitické subjekty 
sp-*ali rovnaké kritériá ako politické 
strany a"nadácie, pokia' ide o"ich fun-
govanie, re&pektovane základn#ch 
hodnôt Európskej únie a"reprezenta-
tívnos). V#bor u% dlho neúnavne %iada 
o"prijatie tohto &tatútu.(sb/mb)

Dohoda o rozpo"te EÚ: „Pohár je napoly pln#“, hovorí 
Jacek Krawczyk, podpredseda EHSV
EHSV Info: Na nedávnom 
summite EÚ sa dosiahla dohoda 
o rozpo#te EÚ na nasledujúcich 
sedem rokov, ktor' je o 3 % 
ni"$í ne" predchádzajúci. Boli 
ste pomocn'm spravodajcom 
nedávneho stanoviska EHSV 
o viacro#nom finan#nom rámci 
EÚ na obdobie rokov 2014 – 
2020. Ste spokojn' s touto 
dohodou o rozpo#te?

Jacek Krawczyk: Je ve'mi dôle%ité, %e 
sa po to'k#ch hodinách intenzívnych 
a"niekedy urputn#ch rozhovorov poda-
rilo dosiahnu) kompromis a"dohodu 
medzi v&etk#mi $lensk#mi &tátmi. 
Keby sa ú$astníci boli rozi&li rozhádaní, 
&kody by boli obrovské. Mohla by) 
dohoda ambicióznej&ia? Mo%no áno, 
ale ja sa sna%ím vidie) pohár polopln#. 
Dohoda mo%no ani nebude nakoniec 
taká zlá, ke(%e takmer ka%d# európsky 
líder tvrdí, %e vy&iel z"rokovaní o"roz-
po$te ví)azne a"ke(%e k'ú$ové európske 
programy a"opatrenia sa budú na(alej 

,nancova). Rozpo$et, ktor# je oproti 
minulému zní%en#, je tie% siln#m 
signálom, %e EÚ nie je odtrhnutá od 
reality, pokia' ide o"úsporné opatrenia, 
ktoré zaplavili v&etky $lenské &táty.

V stanovisku, ktoré ste 
vypracovali, po"adujete viac 
Európy a viac finan#n'ch 
prostriedkov na tento ú#el.

Mo%no sme príli& posadnutí $íslami 
a"mali by sme venova) vä$&iu pozor-
nos) kvalite v#davkov. Teraz by sme 
si mali polo%i) otázku, ako mô%eme 
$o najlep&ie vyu%i) rozpo$et EÚ. 
Myslím si, %e rozpo$et EÚ v#znamne 
prispeje k"dynamizácii rastu, tvorbe 
pracovn#ch miest a" podpore ve'mi 

potrebn#ch investícií. Nezabúdajme, 
%e rozpo$et EÚ patrí k"najdôle%itej-
&ím stimulom investícií v"mnoh#ch 
&tátoch EÚ. V" niektor#ch ju%n#ch 
$lensk#ch &tátoch len samotná politika 
súdr%nosti aktivuje a% 50"% verejn#ch 
investícií a"v"niektor#ch nov#ch $len-
sk#ch &tátoch je to dokonca e&te viac. 
V" mnoh#ch prípadoch sa v" t#chto 
nevyhnutn#ch investíciách bude aj 
na(alej pokra$ova).

Ako by sa pod%a Vás mala 
posudzova& kvalita v'davkov 
EÚ?

V"prvom rade by sa mali viac sledo-
va) v#sledky politick#ch opatrení EÚ, 
najmä spolo$nej po'nohospodárskej 

politiky a" Kohézneho fondu, a" to 
vzh'adom na ich podiel na celko-
vom rozpo$te, a"tieto v#sledky by sa 
mali posudzova) na základe hlav-
n#ch cie'ov, ktoré si EÚ vyt#$ila. To 
mo%no dosiahnu) aj kombináciou 
sank$n#ch opatrení v"prípade nedo-
sahovania stanoven#ch referen$n#ch 
hodnôt a" finan$n#ch stimulov pre 
$lenské &táty, ktoré dosiahnu najlep-
&ie v#sledky.

Prostriedky na niektoré 
z programov, ktoré mali 
podpori& rast, boli v rokovaniach 
o rozpo#te zo$krtané. Platí 
to napríklad pre Nástroj na 
prepojenie Európy, ktor' mal 
financova& ve%ké cezhrani#né 
projekty v oblasti dopravy, 
energetiky a informa#n'ch 
a komunika#n'ch technológií. 
V návrhu rozpo#tu Európska 
komisia navrhla pre tento 
nástroj a" 50 miliárd EUR. Táto 
suma v$ak bola zní"ená na 
menej ako 30 miliárd EUR.

Suma 50 miliárd EUR v" návrhu 
Komisie pozostávala zo 40 miliárd 
EUR a"10 miliárd EUR z"Kohézneho 

fondu. Pod'a ná&ho názoru by Nástroj 
na prepojenie Európy nemal dosta) 
10 miliárd EUR z"Kohézneho fondu, 
preto%e tento fond by sa nemal vyu-
%íva) na ú$ely, ktoré sa net#kajú jeho 
pôvodného cie'a, a"t#m je zmen&ova) 
rozdiely medzi regiónmi v"EÚ. Bol by 
som rád, keby tomuto nástroju bolo 
pridelen#ch viac ,nan$n#ch prostried-
kov, ale som si ist#, %e aj s"existujúcimi 
prostriedkami mô%eme ,nancova) cel# 
rad cezhrani$n#ch projektov v"oblasti 
infra&truktúry. (mb)

Jacek Krawczyk, podpredseda EHSV
“Dohoda mo%no ani nebude nakoniec taká zlá, ke(%e 
takmer ka%d# európsky líder tvrdí, %e vy&iel z"rokovaní 
o"rozpo$te ví)azne a"ke(%e k'ú$ové európske programy 
a"opatrenia sa budú na(alej ,nancova).”

“Napriek tomu, %e európ-
ske zdru%enia s"nepolitic-
k#m poslaním zohrávajú 
dôle%itú a" $oraz vä$&iu 
úlohu v"rámci verejnej 
diskusie a"rozhodovacieho 
procesu v"Európe, nemajú 
rovnaké postavenie ako ich 
politickí partneri.”
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NA SLOVÍ$KO MEDZI KOLEGAMI

V STRU$NOSTI

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 oficiálny vestník prác v!boru, tieto sú oficiálne uverej%ované v Úradnom vestníku 
Európskej únie a in!ch publikáciách v!boru.
Reprodukcia s uvedením zdroja povolená (prosíme zasla# jeden v!tla"ok redakcii).
Náklad: 12 310 v!tla"kov.
&al'ie "íslo vyjde v apríli 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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Joana Agudo i Bataller: Kino je #arovné
V"novej sérii rozhovorov sa Tomasz Jasi0ski, 
po'sk# $len skupiny „Pracovníci“ v"EHSV 
a"zástupca $lenov v"redak$nej rade EHSV 
info, rozpráva so svojimi kolegami – $lenmi 
EHSV, aby zistil, $o ich motivuje. Tentoraz 
mu poskytla rozhovor pani Joana Agudo 
i"Bataller, &panielska $lenka skupiny „Pracov-
níci“ v"EHSV, zamestnanky*a sekretariátu 
pre medzinárodnú politiku v"katalánskom 
odborovom zväze CCOO (Confederación 
sindical de comisiones obreras). Priná&ame 
vám nieko'ko úryvkov z"tohto rozhovoru:

Tomasz Jasi*ski: Aké sú Va$e 
profesionálne skúsenosti?

Joana Agudo i$Bataller: Som u$ite'kou 
odbornej prípravy. Dvadsa) rokov som u$ila 

a"pôsobila ako zástupky*a odborov. V"roku 
1990 som bola na kongrese môjho odbo-
rového zväzu zvolená do jeho v#konného 
orgánu v"Barcelone a"neskôr som pracovala 
v"Európskej konfederácii odborov#ch zväzov 
v"Bruseli. Do Barcelony som sa vrátila ako 
referentka pre medzinárodnú politiku v"kata-
lánskom odborovom zväze CCOO. V"roku 
2010 som sa pri&la spä) do Bruselu ako $lenka 
EHSV.

Pre#o ste sa rozhodli pre kariéru 
odborárky? Mali ste pre toto 
rozhodnutie nejaké osobné dôvody?

Vo veku 20 a% 25 rokov som pracovala ako 
u$ite'ka na súkromnej &kole a"v"tom $ase sa mi 
narodil syn a"dve dcéry. Pri ka%dom tehoten-
stve som stratila prácu, len aby ma potom tá 
istá &kola znova zamestnala a"medzit#m som 
nedostávala ani podporu v"nezamestnanosti 
ani plat. Vtedy som v&ak spoznala ve'a 'udí, 
ktorí mali podobné problémy, spojili sme 
sa a"vytvorili v#bory u$ite'ov ($o bolo vtedy 
v"1panielsku e&te nelegálne), z"ktor#ch neskôr 
vznikol odborov# zväz u$ite'ov. Potom som 
uspela v"&tátnej skú&ke a"stala som sa úradní$-
kou v"systéme &tátneho &kolstva. V"priebehu 
nieko'k#ch rokov právne predpisy a"rokova-
nia mnoho zmenili, a"tak som pokra$ovala vo 
svojej odborárskej $innosti.

Pamätáte sa na Vá$ prv' de( 
v Európskom hospodárskom 
a sociálnom v'bore?

Ve'mi som tú%ila nau$i) sa a"robi) ve'a 
nov#ch vecí a"zárove* som sa cítila poctená 
t#m, %e mám zodpovednos) zastupova) &pa-
nielske odborové zväzy. Spomínam si, %e pred 

mojím prv#m plenárnym zasadnutím som si 
vytla$ila asi tri kilogramy dokumentov, ktoré 
sme mali schva'ova). Odvtedy som sa u% nau-
$ila správa) sa s"vä$&ím re&pektom k"%ivot-
nému prostrediu a"k"mojej chrbtici a"teraz 
ove'a viac pracujem s"po$íta$om.

Ako vnímate po vy$e dvoch rokoch 
#lenstva v EHSV úlohu tejto in$titúcie?

Myslím si, %e konzulta$ná $innos) EHSV 
je ve'mi dôle%itá. 2ijeme v&ak v"dobe, ke( sa 
pripisuje stále men&ia dôle%itos) práci, spo-
lupráci, participácii a"rokovaniam, a"%ia' ani 
európske in&titúcie nie sú vo$i tomu imúnne. 
Obávam sa, %e stanoviskám EHSV sa nie-
kedy nevenuje dostato$ná pozornos), hoci 
sú v#sledkom ve'kého úsilia o"dosiahnutie 
konsenzu.

Aké sú Va$e zá%uby? Ako trávite vo%n' 
#as?

Stránim sa letísk a"kufrov. Vä$&inu $asu 
trávim doma, oddychujem, varím, zhováram 
sa s"rodinou a"priate'mi alebo chodím von 
s" mojimi piatimi vnú$atami. Mojou oso-
bitnou zá'ubou je kino. U% ako malé diev$a 
som rada ticho sedela v"kine, ke( sa zhasínali 
svetlá a"e&te aj dnes som o$arená t#m, $o sa 
na plátne deje.

Írsko po 40 rokoch: v(hody, príle)itosti a v(zvy vypl(vajúce z #lenstva v EÚ

Skupina EHSV „Iné záujmy“ (skupina 
III) usporiadala 1." februára po$as írskeho 
predsedníctva Rady EÚ konferenciu na 
vysokej úrovni v"Dubline, na ktorej sa dis-
kutovalo o"úlohe Írska ako $lenského &tátu 
EÚ v"minulosti aj budúcnosti a"o"aktuálnych 
v#zvach, ako je ako hospodárska a",nan$ná 

kríza, spolo$ná po'nohospodárska politika, 
zapojenie ob$anov a"budúcnos) Európy.

Na diskusiách s"$lenmi EHSV sa zú$astnili 
írska ministerka pre sociálnu ochranu Joan 
Burton T.D., írska senátorka Jillian van Turn-
hout a"poslanky*a EP Mairead McGuinness. 

Predseda EHSV Sta!an Nilsson a"predseda 
skupiny III EHSV Luca Jahier vyzdvihli 
potrebu aktualizovaného hodnotenia nákla-
dov v"prípade neexistencie EÚ vo v&etk#ch 
oblastiach politiky a"ich vplyv na zamestna-
nos) a"rast.

Ú$astníci sa takisto zhodli na tom, %e 
sociálny rozmer by sa mal lep&ie za$leni) do 
budúcej &truktúry EÚ, a"to od júnového zasad-
nutia Európskej rady. Na konferencii sa infor-
movalo o"tom, %e predseda Európskej rady 
Herman Van Rompuy po%iadal EHSV, aby 
prispel k"rie&eniu tejto otázky a"navrhol mo%né 
opatrenia v"súvislosti so sociálnym rozmerom 
hospodárskej a"menovej únie (HMÚ).

V"konkrétnom prípade Írska boli závery 
jasné. Európska rada by mala umo%ni) 
priamu rekapitalizáciu bánk prostredníc-
tvom Európskeho mechanizmu pre stabilitu 
(EMS). Priame prepojenie medzi záchranou 
bánk a"&tátnymi dlhmi $lensk#ch &tátov má 
nepriazniv# dosah na hospodárstva krajín 
EÚ. (ail)

Joana Agudo i Bataller, "lenka EHSV, skupina 
„Pracovníci“

PLENÁRNE ZASADNUTIE 
V SKRATKE
Ve%ké podniky v maloobchodnom sektore

Vä$&inu trhu EÚ kontroluje 
len nieko'ko málo domi-
nantn#ch maloobchodn#ch 
podnikov, ktoré si preto 
mô%u stanovi) vlastné pod-
mienky. V"dôsledku toho 
vedie $asté zneu%ívanie 
kúpnej sily k"poru&eniam 
zmluvy s" dodávate'mi, 
v y n ú t e n # m  p l a t b á m , 
neoprávnen#m z 'avám 
na faktúrach at(. Takéto 
pochybné praktiky spôsobujú vá%ne &kody miestnym 
podnikom a"spotrebite'om a"tie% úpadok po'nohospo-
dársko-potravinárskeho sektora.

Hoci Komisia zriadila Fórum na vysokej úrovni pre 
lep&ie fungovanie potravinového dodávate'ského re#azca, 
zainteresované strany v"po'nohospodársko-potravinár-
skom re)azci sa nedokázali dohodnú) na základn#ch 
zásadách boja proti nekal#m praktikám. EHSV preto 
naliehavo po%aduje právne záväzn# text a"podporovanie 
nenaru&enej hospodárskej sú)a%e. (ail)

Rodová vyvá"enos& vo vrcholov'ch orgánoch 
spolo#ností

Európsky hospodársky 
a"sociálny v#bor na svojom 
februárovom plenárnom 
zasadnutí prijal stano-
visko k"návrhu Európskej 
komisie, ktorého cie'om 
je dosiahnu), aby do roku 
2020 tvorili %eny najme-
nej 40" % nev#konn#ch 
riadiacich pracovníkov 
vo vrcholov#ch orgánoch 
európskych spolo$ností 
kótovan#ch na burze 
s"minimálne 250 zamestnancami.

Komisárka Viviane Reding odôvodnila svoju legis-
latívnu iniciatívu skuto$nos)ou, %e napriek ve'kému 
po$tu vysokokvali,kovan#ch %ien v"EÚ tvoria mu%i 
85"% nev#konn#ch $lenov vrcholov#ch orgánov a"91"% 
v#konn#ch $lenov vrcholov#ch orgánov európskych 
spolo$ností. Európska komisia preto pova%uje za nevy-
hnutné odstráni) rozdiely medzi mu%mi a"%enami na 
najvy&&ej riadiacej úrovni a"zaisti) rovnos) príle%itostí 
v"prístupe k"miestam vo vrcholov#ch orgánoch.

Stanovisko, ktoré vypracovala pani Madi Sharma 
(skupina „Zamestnávatelia“, UK) zdôraz*uje podporu 
Európskeho hospodárskeho a"sociálneho v#boru veno-
vanú tejto iniciatíve a"predkladá viaceré návrhy, pomo-
cou ktor#ch bude mo%né dosiahnu) a"príp. prekro$i) 
tento cie' vyt#$en# Komisiou. EHSV uznáva, %e kvóty 
nie sú ideálnou metódou na dosiahnutie skuto$nej rov-
nosti pohlaví, av&ak v"sú$asnej situácii sú nástrojom, 
ktor# mô%e pomôc) prekona) existujúce rozdiely. 

Pani Sharma vyslovila názor, %e prijatie takéhoto 
stanoviska dokazuje odhodlanie EHSV zv#&i) rovnos), 
rôznorodos) a"transparentnos) v"rámci Európskej únie 
a"podporova) iniciatívu Európskej komisie zameranú 
na spravodliv# systém vymenovávania na miesta vo 
vrcholov#ch orgánoch spolo$ností, a" to na základe 
schopností. (rdr)

Igor +armír, "len EHSV, 
skupina „Zamestnávatelia“

Madi Sharma, "lenka EHSV, 
skupina „Zamestnávatelia“

“2ijeme v&ak v"dobe, ke( sa 
pripisuje stále men&ia dôle%i-
tos) práci, spolupráci, partici-
pácii a"rokovaniam, a"%ia' ani 
európske in&titúcie nie sú vo$i 
tomu imúnne. ”

EHSV info
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