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Antibiotiká pre menovú úniu
Desa! rokov od pri-
jatia eura poukázala 
medzinárodná hos-
podárska a" finan#ná 
kríza na obmedzenia 
a" rozpory európskej 
menovej únie (EMÚ), 
p r i # o m  o h r o z i l a 
prí!a$livos! jednot-
nej meny. Európsky 
a"hospodársky v%bor 
(EHSV) sa nepretr-
$ite zaujíma o"budúcnos! jednotnej 
meny. V"snahe da! odpove& na túto 
otázku, ktorej dôsledky ovplyvnia 
$ivot viac ako 500 miliónov Euró-
panov, vypracoval EHSV stanovisko 
s"názvom „Kam speje euro?“. Zák-
ladom je jasná premisa: euro bude 
neudr$ate'né, ak sa nepodarí dosiah-
nu! vy((iu úrove) konvergencie eko-
nomick%ch kapacít krajín EÚ a"ak sa 
nezv%(i konkurencieschopnos! v"celej 
EÚ. Na dosiahnutie tohto stavu je 
potrebná ve'ká dávka hospodárskeho 
a"politického kompromisu. Ako tvrdí 
pán Carmelo Cedrone, spravodajca 
pre toto stanovisko (Taliansko, sku-
pina „Pracovníci“), „aspirín je ve'mi 
dobr% na zmiernenie bolesti, ale teraz 
potrebujeme antibiotiká na vylie#e-
nie choroby“.

Antibiotiká, ktoré navrhuje 
EHSV predpísa!, spo#ívajú 
v" nahradení princípu „sta-
bilita pre rast“ nov%m pak-
tom pre rast, zamestnanos! 
a"stabilitu, ktor% by zahrnul 
sociálne subjekty a"vy$adoval 
dokon#enie menovej únie. 
Medzi odporú#ania uvedené 
v"stanovisku patrí: nastolenie 
ekonomického riadenia EÚ 
v"prospech rastu, dokon#enie 

mandátu Európskej centrálnej banky 
a"bankovej únie, ako aj napredovanie 
smerom k"*(kálnej, politickej a"soci-
álnej únii.

Najv%sti$nej(ím dôkazom rizík, 
ktoré predstavuje nedokon#ená 
EMÚ, je samotn% názov oznámenia 
Komisie „Koncepcia pre rozsiahlu 
a"skuto#nú hospodársku a"menovú 
úniu – Za#atie európskej diskusie“. 
EHSV sa zapája do tejto urgent-
nej diskusie &al(ím stanoviskom 
s" názvom „Skuto#ná hospodárska 
a"menová únia“, v"ktorom vyz%va 
Radu, aby podnikla rozhodné kroky 
na základe odporú#aní Komisie. 
Pod'a ná(ho názoru je nutné vykona! 
potrebné opatrenia v"dvoch fázach. 
Prvá z" nich si nevy$aduje zmenu 

zmlúv a" okrem u$ spomínan%ch 
opatrení v" uvedenom stanovisku 
by zah+)ala zavedenia nástrojov, 
ktoré by umo$nili prekona! nerov-
nosti medzi #lensk%mi (tátmi, zní-
$i! roztrie(tenos! v"úverovej oblasti 
a"dokon#i! jednotn% trh. Druhú fázu, 
ktorá by si pravdepodobne vy$iadala 
aj zmenu zmlúv, mo$no zhrnú! ako 
zavedenie skuto#nej európskej vlády, 
ktorá by umo$nila Európe reagova! 
na *nan#né krízy, ako je tá sú#asná, 
rovnak%m spôsobom ako USA alebo 
Japonsko.

Hoci návrh prija! v(etky tieto 
opatrenia sa mô$e javi! ako extrémny, 
treba pripomenú!, $e EÚ sa nachádza 
na kri$ovatke. Horú#ka vo forme 
obetí, ktoré priná(ajú ob#ania a"pod-
niky, stále stúpa a"ak sa nenasadia 
antibiotiká, pacient sa mô$e odvrá-
ti! od svojich lekárov a"v duchu si 
polo$i! otázku: „V akej Európe sme 
skon#ili?“. (asp) 

ÚVODNÍK 
Vá!ení "itatelia,

problematiku energetickej bezpe#nosti zara-
dila Litva k"najvy((ím prioritám spomedzi 
500 otázok, ktor%mi sa má v"úmysle zaobera! 
po#as svojho predsedníctva Rady EÚ.

Energetika je v"sú#asnosti mimoriadne citlivou otázkou tak na národnej, 
ako i"európskej úrovni. Litva musela pred vstupom do EÚ z"bezpe#nostn%ch 
dôvodov uzavrie! jadrov% reaktor Ignalina. Táto jadrová elektráre) zabezpe-
#ovala 70 % energetick%ch potrieb Litvy a"jej uzavretie oslabilo energetickú 
bezpe#nos! krajiny.

Problemat ika energet ickej 
(truktúry EÚ vyvoláva (irokú (kálu 
otázok. Upozor)uje tie$ na strate-
gické rozhodnutia, ktoré sa budú 
musie! prija! v"budúcich mesiacoch. 
Jedn%m z"príkladov je rastúca chu-
doba domácností, i"ke& o*ciálne 
(tatistiky neexistujú. ,al(ie otázky 
sa t%kajú udr$ate'ného rozvoja, 
kvót CO2 a"energetick%ch v%davkov 
v"pomere k"celkov%m v%davkom, #o 
ovplyv)uje konkurencieschopnos! 
európskych podnikov.

Aká je v(ak správna energetická 
(truktúra? a"ako ju dosiahnu! bezpe#n%m, ekologick%m, ekonomicky kon-
kurencieschopn%m, sociálne prijate'n%m a"udr$ate'n%m spôsobom? Táto 
diskusia musí prebieha! otvorene a"nielen za zatvoren%mi dverami politic-
k%ch #inite'ov.

Presne na tento bod som poukázal na nedávnom stretnutí s"litovskou 
prezidentkou Daliou Grybauskait-. Verím, $e litovské predsedníctvo bude 
na#úva! európskej ob#ianskej spolo#nosti a"zapojí ju do diskusií o"na(ej spo-
lo#nej energetickej budúcnosti.

Henri Malosse 
predseda EHSV

“Aká je v(ak správna 
energetická (truktúra? 
A k o  j u  d o s i a h n u ! . 
Táto"diskusia musí pre-
bieha! otvorene a"nie-
len  za  zatvoren%mi 
dverami politick%ch 
#inite'ov.”

V TOMTO VYDANÍ

2 Litovské predsedníctvo o!ami !lenov 
EHSV

3 Rozhovor s"Anne-Marie Sigmund, 
!lenkou EHSV a"jeho b#valou 
predsední!kou

4 Rozhovor s"Christophom Lechnerom 
and Anou Mili$evi$ Pezelj, 
spolupredsedami zmie%aného 
poradného v#boru EÚ - Chorvátsko

4 Rozhovor s"Marijou Han&eva!ki, 
generálnou tajomní!kou Nezávisl#ch 
odborov#ch zväzov Chorvátska 

5 Cesta Grécka k"udr&ate'nému rozvoju: 
jediná cesta s"budúcnos(ou!

6 Máme rok na záchranu Európy!, varuje 
predseda EHSV Henri Malosse

6 )o ma motivuje - rozhovor s"Annou 
Nietykszou, po'skou !lenkou EHSV

DÔLE!ITÉ 
DÁTUMY
18. – 19. 
septembra 2013 
EHSV, Brusel: plenárne 
zasadnutie EHSV

25 – 27. 
septembra 2013 
EHSV, Sopot, Po'sko: 
Európske fórum nov#ch 
my%lienok

“Aspirín je ve'mi dobr% 
na zmiernenie bolesti, 
ale teraz potrebujeme 
antibiotiká na vylie#enie 
choroby.”Carmelo Cedrone, 

!len EHSV
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Zmeny v energetike: zapojenie spolo!nosti
Zmeny v" energetike, ktor%mi EÚ 
momentálne prechádza, budú úspe(né 
iba vtedy, ak do nich bude v"plnej miere 
zapojená (iroká verejnos!. Toto bol 
hlavn% záver z"podujatia, ktoré bolo 
venované zmenám v"energetike a"dia-
lógu s"verejnos!ou, a"ktoré Európsky 
hospodársky a"sociálny v%bor uspo-
riadal spolu s"Notre Dame – Jacques 
Delors Institute v"máji v"Parí$i. Záme-
rom podujatia, na ktorom sa stretli 
viacerí ministri energetiky a" &al(í 
zástupcovia #lensk%ch (tátov, pred-
stavitelia zainteresovan%ch subjektov 
a"ob#ianskej spolo#nosti, bolo od(tar-
tova! otvoren% a"transparentn% dialóg 

o"európskej energetike v"rámci jednot-
liv%ch #lensk%ch (tátov EÚ i"medzi 
nimi navzájom.

Ú#astníci zhrnuli závery z"poduja-
tia vo vyhlásení, ktoré podpísali pred-
seda EHSV Henri Malosse a"b%val% 
predseda Európskej komisie Jacques 
Delors, a"po$adovali v")om lep(iu 
informovanos! a"konzultácie, ako aj 
vä#(iu demokraciu v"oblasti energe-
tiky. Signatári vyhlásenia sa vyslovili 
za informa#né a"osvetové kampane, 
ktoré ob#ianskej spolo#nosti a"verej-
nosti vo v(eobecnosti pomô$u 
porozumie!  rozsahu budúcich 

energetick%ch v%ziev. Pripomenuli, 
$e je potrebné uskuto#)ova! po celej 
Európskej únii rozsiahle a" inklu-
zívne diskusie a"vyzvali politick%ch 
#inite'ov, aby zoh'ad)ovali názory 
konzultovan%ch subjektov. Predse-
dovia Malosse a"Delors sa zaviazali 
monitorova! tento proces.

„Nastal #as premyslie! na(u ener-
getickú stratégiu s"pln%m zapojením 
(irokej verejnosti. K'ú#om k"demok-
racii je informovaná verejnos!, kto-
rej názory sú re(pektované,“ uviedol 
predseda Malosse.

Znenie vyhlásenia bolo predlo-
$ené Európskej rade krátko pred jej 
májov%m zasadnutím zameran%m na 
energetiku. Jeho hlavná my(lienka 
nadväzuje na opakované v%zvy EHSV 
na otvorenie európskeho energetic-
kého dialógu, ktor% by sie!am ob#ian-
skej spolo#nosti a"verejnosti umo$nil 
rokova! s"rozhodujúcimi #inite'mi 
a"zabezpe#il by koordinovanú, viacú-
rov)ovú komunikáciu v"rámci #len-
sk%ch (tátov i"medzi nimi navzájom. 
(mb) 

“Nastal #as premys-
lie! na(u energetickú 
stratégiu s " pln%m 
z a p o j e n í m  ( i r o -
kej verejnosti. K'ú-
#om k"demokracii je 
informovaná verej-
nos!, ktorej názory sú 
re(pektované.”

Henri Malosse, 
predseda EHSV

Jacques Delors, 
b"val" predseda 
Európskej komisie 
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#inorodé predsedníctvo  

Priemyselná politika musí by! pri-
oritou programu litovského pred-
sedníctva, domnieva sa "len EHSV 
a# zástupca generálneho tajomníka 
Litovskej konfederácie priemyselníkov 
Gintaras Morkis.

EHSV Info: !o pre Vás 
znamená litovské 
predsedníctvo Rady EÚ?

Gintaras Morkis: Niektorí tvrdia, 
$e predsedníctvo má iba procedu-
rálnu funkciu, ale ja som presved-
#en%, $e je to ove'a viac.

Iní sa domnievajú, $e predsed-
níctvo a"in(titúcie EÚ riadia v(etko 
a" podniky by sa do toho nemali 

mie(a!. Ja si v(ak myslím, $e (tát 
tvoria práve 'udia, ob#ania krajiny, 
a"preto ob#ianska spolo#nos!, vrá-
tane podnikov, musí zohráva! svoju 
úlohu. a"o to sa Litovská konfederácia 
priemyselníkov usiluje.

Na ktoré priority by sa Litva 
pod"a Vás mala zamera#?

.tyri priority, ktoré si Litva zvo-
lila, pova$ujem za mimoriadne 
dôle$ ité:  V%chodné partner-
stvo"v" rámci"európskej susedskej 
politiky, energetická bezpe#nos!, 
stratégia pre" (táty Pobaltia a" lep-
(ia ochrana" hraníc. Strategická 
zemepisná poloha Litvy ju robí pre 
V%chodné partnerstvo mimoriadne 
prínosnou.

Pre m)a je v(ak najdôle$itej(ou 
témou priemyselná politika a"v(etko, 
#o na )u vpl%va: ceny energií, 
reforma trhu a"infra(truktúra, ako 
aj opatrenia v"oblasti ochrany $ivot-
ného prostredia a"iné regula#né zále-
$itosti. 

Ke$ trpezlivos% nie je v!dy cnos%  

Litovské predsedníctvo Rady EÚ 
by malo zvidite$ni! sociálny roz-
mer Európy a#ob"ania tejto krajiny 
by mali prekona! svoju príslove"nú 
trpezlivos! a#presadi! rozsiahle zmeny, 
tvrdí "lenka EHSV Daiva Kvedara-
it% z# litovského odborového zväzu 
Solidarumas.

EHSV Info: !o znamená 
predsedníctvo Rady EÚ pre 
Litov$anov?

Daiva Kvedarait%: Tento rok je pre 
Litvu osobitn%, a"to nielen vzh'adom 
na predsedníctvo Rady EÚ. Oslavu-
jeme 25. v%ro#ie pokojného, nená-
silného hnutia S/j0dis, ktoré viedlo 
k"na(ej nezávislosti od Sovietskeho 
zväzu.

1ia', udalosti, ktoré nasledovali 
v(ak otriasli dôverou 'udí v"budúc-
nos! a"dokonca aj v"EÚ.

Aké priority by pod"a Vás 
mala ma# Litva ?

O*ciálny program predsedníctva 
zah+)a posilnenie *nan#nej stability 
EÚ, vytvorenie bankovej únie a"pod-
poru rastu a"zamestnanosti.

Av(ak to nesta#í. Zapojenie be$-
n%ch 'udí a" posilnenie sociálneho 
rozmeru musí by! tie$ jeho dôle-
$itou sú#as!ou. Ve& EÚ nie je len 
hospodárskou a"menovou úniou, ale 
tie$ úniou hodnôt, ako je uvedené 
v"Charte základn%ch práv EÚ.

Akú úlohu by pod"a Vás 
mala zohráva# ob$ianska 
spolo$nos# po$as litovského 
predsedníctva Rady EÚ?

Litov#ania sú známi svojou 
trpezlivos!ou. Neprotestovali, ke& 
boli krátené ich mzdy, platy, pen-
zie a" podpora v" nezamestnanosti. 
Ale sme naozaj vzorom pre ostané 
krajiny EÚ? Je dôle$ité, aby na(a 
krajina prekonala apatiu a"osvojila si 
hlb(í zmysel pre dôstojnos!, odvahu, 

sebadôveru a"solidaritu. Napokon, 
za svoju budúcnos! sme zodpovední 
v(etci. 

Smer: o!ivenie  

Litovské predsedníctvo Rady EÚ by 
sa malo podeli! o# svoje skúsenosti 
s#prekonávaním krízy a#pomôc! tak 
ostatn&m 'tátom EÚ nabra! kurz 
k#o(iveniu. Na to, aby sa Európa dala 
do poriadku, musí ob"ianska spolo"-
nos! prilo(i! ruku k#dielu, hovorí "len 
EHSV Mindaugas Maciulevi"ius.

EHSV Info: !o mô%e Litva 
prinies# v rámci svojho 
predsedníctva?

Mindaugas Maciulevi"ius: Litva sa 
práve dostáva z"vá$nej *nan#nej krízy 
a" jej hospodárstvo opä! naberá na 
obrátkach. Na(a skúsenos! s"preko-
návaním !a$kého obdobia mô$e by! 

u$ito#ná pre iné #lenské (táty, ktoré 
sa sna$ia stimulova! rast a"zamest-
nanos!, najmä pokia' ide o"mlad%ch 
'udí.

Aké by mali by# priority Litvy 
po$as nasledujúcich &iestich 
mesiacov?

Medzi hlavné priority litovského 
predsedníctva by malo patri! vybu-
dovanie dôveryhodnej, prosperujúcej 
a"otvorenej Európy. Konkrétne kroky 
by mali zah+)a! preh2benie hospodár-
skej a"monetárnej únie a"jednotného 
trhu, posilnenie *nan#nej stability 
a"zabezpe#enie zdrav(ích verejn%ch 
*nancií v"EÚ.

Akú úlohu by mala zohráva# 
ob$ianska spolo$nos#?

Ob#ianska spolo#nos! má k'ú#ovú 
úlohu pri podporovaní t%chto hodnôt 
vyu$ívaním svojich poznatkov a"skúse-
ností. Plánuje sa nieko'ko podujatí na 
podporu t%chto cie'ov. Na vybudova-
nie lep(ie prosperujúcej a"inkluzívnej-
(ej Európy je potrebná tímová práca. 

“Medzi hlavné priority 
litovského predsedníctva 
by malo patri! vybudova-
nie dôveryhodnej, pro-
sperujúcej a"otvorenej 
Európy.”

“Pre m)a je v(ak najdô-
le$itej(ou témou priemy-
selná politika a"v(etko, #o 
na )u vpl%va.”

“Posilnenie finan#nej 
stability EÚ, vytvorenie 
bankovej únie a"podporu 
rastu a"zamestnanosti to 
nesta#í.”

Gintaras Morkis, !len EHSV

Daiva Kvedarait#, !lenka EHSV

Mindaugas Maciulevi!ius, !len EHSV

Objavte Litvu
V%stava s"názvom „Litva v"po(tovom 
balíku“ je nezvy#ajnou prezentáciou 
tejto krajiny interaktívnou formou. 
EHSV je ve'mi rád, $e mô$e 
oslávi! litovské predsedníctvo 
Rady EÚ v"spolupráci so Stálym 
zastúpením Litvy.

V%stava bola otvorená 10."júla 
a"mô$ete si ju pozrie! v"Atriu 
na (iestom poschodí v"budove 
Jacques Delors do 25. septem-
bra. Prí&te spozna! tento #lensk% 
(tát na pobre$í Baltského mora 
náv(tevou putovnej v%stavy 
kuriozít, ktorá predstavuje 
litovské pamiatky zo zoznamu 

svetového prírodného a"kultúrneho 
dedi#stva UNESCO. Desa! (katú' 
(balíkov) prezentuje desa! divov Litvy 
zo zoznamu prírodného a"kultúrneho 
dedi#stva UNESCO. (sb) 
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Hlavnou úlohou je zv"#enie 
konkurencieschopnosti EÚ
Vyhlásenie Raimundasa 
Karoblisa, stáleho 
predstavite&a Litvy pri EÚ

Litva preberá predsedníctvo Rady EÚ 
v"#ase, ke& Európa potrebuje ubezpe-
#i! svojich ob#anov, svoju spolo#nos! 
a"svoje podniky, ako i"cel% svet o"tom, 
$e je dôveryhodná, otvorená a"rastie. 
Musíme sa spolo#ne usilova! o"to, aby 
EÚ bola dôveryhodná v"oblasti hos-
podárenia s"*nanciami, pokra#ovala 
v"politikách, ktoré povedú k"rastu 
a"nov%m pracovn%m miestam, a"aby 
bola otvorená vo#i svetu, kandidát-
skym krajinám, susedn%m krajinám 
v(eobecne a" hlavn%m obchodn%m 
partnerom.

Litva prekonala krízu a" vrá-
tila sa k"r%chlemu a"udr$ate'nému 
rastu. Ako Únia v(ak potrebujeme 
viac. Konkurencieschopnos! vní-
mame ako jednu z"hlavn%ch oblastí, 

v"ktorej by EÚ mohla dosahova! lep-
(ie v%sledky. Na(e predsedníctvo sa 
prioritne zameria na mnoho inicia-
tív, od slu$ieb cez energetiku a$ po 
digitálnu agendu, ktoré by mali vies! 
k"integrovanej(iemu a"lep(ie fungujú-
cemu jednotnému trhu. V"súvislosti 
s"rozpo#tom EÚ na obdobie 2014 – 
2020 budeme musie! prija! príslu(né 
právne predpisy, aby neodkladne 
za#ali prúdi! finan#né prostriedky 
a"ekonomiky tento stimul pocítili. 
Budeme h'ada! spôsoby, ako uvo'ni! 
nevyu$it% potenciál, a"oce)ujeme, 
$e Európsky hospodársky a"sociálny 

v%bor sa zaviazal prispie! k"rie(eniu 
tak%ch otázok, ako je napríklad zv%-
(enie efektívnosti (tátnych podnikov, 
zaistenie lep(ích pracovn%ch príle$i-
tostí pre $eny a"dosiahnutie lep(ích 
v%sledkov v" makroregionálnych 
stratégiách.

Ide o"náro#né úlohy a"pracovné 
za!a$enie je vä#(ie ne$ kedyko'vek 

predt%m, pri#om #as sa kráti, ke&$e 
EÚ sa pripravuje na ukon#enie sú#as-
ného legislatívneho cyklu. Budúce 
mesiace budú pracovne ve'mi vy!a-
$ené. Ako predsednícka krajina sa 
budeme sna$i! zo v(etk%ch síl. Sme 
presved#ení o"tom, $e v(etky #lenské 
krajiny a"in(titúcie EÚ budú spolu-
pracova! na dosiahnutí spolo#ného 
úspechu. 

Raimundas Karoblis, stály predstavite$ 
Litvy pri EÚ © Stále zastúpenie Litvy pri EÚ

Dalia Grybauskait# predstavuje logo litovského predsedníctva Rady EÚ ©2011 Úrad 
prezidentky Litovskej republiky

U! "OSKORO V#EHSV

Litovské predsedníctvo o!ami !lenov EHSV

“Konkurencieschop-
nos! vnímame ako jednu 
z"hlavn%ch oblastí, v"kto-
rej by EÚ mohla dosaho-
va! lep(ie v%sledky. ”
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ÚVODNÍK 
Milí "itatelia,

prijatie nového #lena do európskej rodiny 
je okamihom nádeje a"in(pirácie. Je hmata-
te'n%m dôkazom viery v"budúcnos! rastúcej 
zjednotenej Európskej únie.

Vstup Chorvátska 1. júla priná(a dôvod 
na oslavy v"#ase, ke& v"EÚ nekolujú dobré správy ve'mi #asto. Juhov%chodnú 
Európu, ktorá je zmesou mal%ch krajín zohrávajúcich takú v%znamnú úlohu 
v"dejinách ná(ho kontinentu, to privádza o"nie#o bli$(ie k"Bruselu.

Ve'a Európanov pozná Chorvátsko 
ako dôle$itú turistickú destináciu. 
Táto krajina v(ak ponúka viac, vrátane 
bohatého kultúrneho dedi#stva a"cen-
nej environmentálnej rozmanitosti.

Chorvátska ob#ianska spolo#nos!, 
pozna#ená ideologick%mi !a$kos-
!ami b%valej Juhoslávie, potrebovala 
podporu. Tú jej EHSV v"uplynul%ch 
rokoch neustále poskytoval. V"sta-
novisku z"roku 2007 sme vyzvali na 
#o naj(ir(ie mo$né zapojenie chorvát-
skej verejnosti do procesu európskej 
integrácie. „Stabilné a" trvalo efek-
tívne organizácie ob#ianskej spolo#nosti budú ma! práve v"prvom období 
po vstupe Chorvátska do EÚ dôle$itú funkciu v"rámci uplat)ovania acquis 
communautaire, ale aj pri monitorovaní,“ uviedli sme. Ob#ianska spolo#nos! 
je k'ú#ová aj pri pokra#ujúcom boji Chorvátska proti korupcii, zvy(ovaní 
osvety a"rozvíjaní (truktúr pre zachovanie men(ín.

EHSV zdôraznil, $e (truktúrovan% ob#iansky dialóg je dôle$it% pre budo-
vanie dôvery, solidarity a"transparentnosti, a"$e ob#ianska spolo#nos! musí 
ma! zaru#ené právo zú#astni! sa na prijímaní rozhodnutí.

Te(íme sa, $e v"nasledujúcich mesiacoch bude zohráva! plnohodnotnú 
a"kon(truktívnu úlohu pri v%voji Chorvátska ako #lena EÚ

Jane Morrice 
podpredsední!ka EHSV pre komunikáciu

“Ve'a Európanov pozná 
Chorvátsko ako dôle$itú 
turistickú destináciu. 
Táto krajina v(ak ponúka 
viac, vrátane bohatého 
kultúrneho dedi#stva 
a"cennej environmen-
tálnej rozmanitosti.”

EHSV info Európsky hospodársky
a sociálny v#bor
most medzi Európou a!organizovanou ob"ianskou spolo"nos#ou
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Chorvátsko

Ob!ianska spolo!nos$ prispieva 
k úspe#nému !lenstvu v EÚ
Rozhovor s Anne-Marie 
Sigmund, b'valou 
predsední$kou EHSV 
a spravodajky(ou stanoviska 
na tému „Chorvátsko na 
ceste k vstupu“

Anne-Marie Sigmund je u$ osemnás! 
rokov #lenkov Európskeho hospo-
dárskeho a" sociálneho v%boru a" v 
rokoch 2004 – 2006 bola jeho pred-
sední#kou. V"roku 2007 predlo$ila 
stanovisko EHSV z"vlastnej inicia-
tívy na tému „Chorvátsko na ceste 
k"vstupu“. Vtedy sa e(te o#akávalo, 
$e o"dva roky neskôr sa táto jadranská 
krajina stane #lenom Únie. Ten #as 
nastal kone#ne teraz, so (tvorro#n%m 
zdr$aním. EHSV Info sa preto Anne-
-Marie Sigmund p%tal, #i by mali by! 
oslavy vstupu preto mimoriadne 
búrlivé.

Anne-Marie Sigmund: U$ vtedy, 
pri príle$itosti prijatia mojej správy, 
sme v"priestoroch Atrium usporia-
dali ve'k% chorvátsky ve#er, ktor% mal 
v"podstate nazna#i!, ako ve'mi vstup 
Chorvátska podporujeme. Tentoraz 
sme 25. júna otvorili v%stavu foto-
grafií. Ale v%bor má naozaj extra 
dôvod oslavova!, lebo na za#iatku 
nám v"ceste stála neobvyklá preká$ka.

Ke& som raz, e(te ako predsed-
ní#ka EHSV, predstavovala vo Viedni 
prácu v%boru, polo$il mi jeden z"rad-
cov chorvátskeho ve'vyslanectva túto 
otázku: „Pre#o vlastne neexistuje 
zmie(an% poradn% v%bor ob#ianskej 
spolo#nosti pre Chorvátsko?“ Neve-
dela som odpoveda! a"zárove) som 

bola prekvapená, preto$e obvykle sa 
tak%to v%bor s"kandidátskymi kraji-
nami a"EHSV zria&uje v$dy. Infor-
movala som sa teda, a" dozvedela 
som sa, $e v" dohode o" pridru$ení 
s" Chorvátskom sa na tento v%bor 
zabudlo.

EHSV Info: a dohoda o pridru-
%ení sa samozrejme nedala 
len tak prepísa#. To nebola 
práve najpriaznivej&ia v'cho-
disková situácia.

My sa ale predsa tak 'ahko nevzdá-
vame. Za roz(irovanie bol vtedy 
v" Komisii zodpovedn% Olli Rehn. 
Tak som sa s"ním skontaktovala. Bolo 
skuto#ne !a$ké nájs! rie(enie tejto situ-
ácie, ale nakoniec sme mohli predsa 
len za#a! pracova!. Spo#iatku sme v(ak 
nesmeli pou$íva! názov „zmie(an% 
poradn% v%bor“, museli sme si hovori! 
„monitorovací v%bor ob#ianskej spo-
lo#nosti EÚ – Chorvátsko“, pri#om 
na(a práca nesmela ma! $iadny vplyv 
na rozpo#et, ten v(ak ani nemala.

Akú rolu vlastne zohráva 
tak'to v'bor pri roz&irovaní?

Máme predov(etk%m za úlohu 
e(te pred samotn%m procesom roz-
hodovania vo verejnej správe pri-
spie! k"budovaniu kapacít a"pomôc! 
organizovanej ob#ianskej spolo#-
nosti vybudova! potrebné (truktúry 
a"vyjadri! svoj názor.

Nejde len o" to, aby príslu(ná 
kandidátska krajina prevzala platné 
právne predpisy Únie, ale aj o" to, 
aby boli vytvorené predpoklady pre 
ich uplat)ovanie. Ak na to neexis-
tuje infra(truktúra, nemáme mo$-
nosti zapoji! ob#iansku spolo#nos!, 
alebo ak ob#ianska spolo#nos! nie je 
vhodne organizovaná a"nemá svo-
jich zástupcov, tak to celé nebude 
fungova!.

Mohli by ste uvies# nejak' 
príklad?

Napríklad ja prichádzam z"pros-
tredia slobodn%ch povolaní, kde je 
obrovsk%m problémom cezhrani#né 
uznávanie kvali*kácií. Ak nemáme 
in(titúcie, ktoré by mohli túto kvali-
*káciu uzna!, tak nám ani najlep(ia 
smernica, hoci je aj pretransformo-
vaná do pekného vnútro(tátneho 
zákona, nebude ni# platná.

Aké máte skúsenosti, 
pokia" ide o spoluprácu 
s chorvátskymi delegátmi?

Vyjednáva#i z"Chorvátska, ktorí 
boli ve'mi otvorení a" vynikajúco 
pripravení, na m)a urobili obrovsk% 
dojem. Dvaja z"nich, ktorí sa podie-
'ali aj na práci monitorovacieho resp. 
poradného v%boru, budú Chorvátsko 
teraz zastupova! aj v"EHSV. 

Chorvátsko v !íslach
 Rozloha:  57 000 km2 (1,3 % celkovej rozlohy EÚ)

 D*&ka pobre&ia:  1 777 km pevninskej !asti, plus 
vy%e"1"200"ostrovov

 Hlavné mesto: Záhreb

 Po!et obyvate'ov:  4,3 milióna, klesajúca pôrodnos(

 Priemerná d*&ka &ivota: 75,7 roka

 Hlavn# jazyk:  chorvát!ina (srbochorvát!ina)

 +iados( o"!lenstvo v"EÚ: február 2003

 Podpis zmluvy o"pristúpení 
 k EÚ: december 2011

 Referendum:  január 2012, dve tretiny hlasov za 
vstup"do"EÚ

 História:  Chorvátsko bolo predt#m sú!as(ou 
Juhoslávie. Svoju nezávislos( vyhlásilo 
v"roku 1991, pri!om za uznanie svojej 
samostatnosti bojovalo %tyri roky vo vojne.

Anne-Marie Sigmund, !lenka EHSV a jeho 
b"valá predsední!ka
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Roky podpory a solidarity priná#ajú plody
3lenovia zmie(aného poradného 
v%boru ob#ianskej spolo#nosti EÚ – 
Chorvátsko sa od marca roku 2007 
stretávali ka$d%ch (es! mesiacov, aby 
utu$ili spoluprácu a"pripravili ob#ian-
sku spolo#nos! v"najnov(om #lenskom 
(táte EÚ na pristúpenie. Redakcia 
EHSV Info sa na dosiahnuté úspechy 
sp%tala oboch spolupredsedov zmie-
(aného poradného v%boru (ZPV), 
rakúskeho #lena EHSV Christopha 
Lechnera a"predstavite'ky chorvát-
skych odborov Any Mili4evi4 Pezelj.

V&aka ZPV sa v" dohode o" pri-
stúpení Chorvátska neprehliadla 

ob#ianska spolo#nos!. „Roky sme 
monitorovali v(etky rokovania medzi 
oboma stranami,“ objas)uje Chris-
toph Lechner. „Analyzovali sme stav 
ob#ianskej spolo#nosti a"ponúkali 
vä#(iu podporu, a"to najmä sociál-
nym partnerom. Európska komi-
sia a"delegácia EÚ prijali na(u radu 
a" intenzívnej(ie zapájali zástupcov 
ob#ianskej spolo#nosti v"Chorvátsku 
do projektov, #ím prispeli k"budova-
niu ich kapacít.“

V%bor tie$ vyu$il svoj vplyv 
a" podnecoval chorvátsku vládu 

k"tomu, aby dala ob#ianskej spolo#-
nosti v"prístupovom procese vä#(ie 
slovo. „Zo za#iatku boli organizácie 
v" Chorvátsku pomerne slabé, ale 
v"ostatn%ch pár rokoch ich úloha 
zna#ne zosilnela,“ uviedol pán Lech-
ner. „V niektor%ch zále$itostiach 
boli zástupcovia sociálnych part-
nerov priamo zapojení do rokovaní 
medzi EÚ a"chorvátskou vládou.“ 
„ZVP tie$ informoval zaintereso-
vané subjekty, napríklad o"politike 
udr$ate'ného rozvoja a"politike roz-
voja vidieka,“ dodáva Ana Mili4evi4 
Pezelj.

„Hlavnou v%zvou pre Chorvátsko 
teraz bude zachova! si konkuren-
cieschopnos! v" hospodárstve EÚ,“ 
domnieva sa pán Lechner. Z"dlho-
dobého h'adiska to v(ak bude prí-
nosom pre obe strany: „Chorvátsko 
bude ma! pln% prístup k"obrovskému 
európskemu trhu.“ O#akáva, $e 
organizácie ob#ianskej spolo#nosti 
budú v"tomto proces zohráva! #oraz 
v%znamnej(iu úlohu. „Od za#atia 
rokovaní s"EÚ sa nám podarilo zv%(i! 
ich schopnos! podie'a! sa na #innosti 
orgánov na úrovni EÚ.“

„Ob#ianska spolo#nos! v"Chorvát-
sku bola v" ostatn%ch 20 rokoch 

v" neustálom v%voji,“ kon(tatovala 
pani Mili4evi4 Pezelj. „3lenstvo v"EÚ 
prinesie viac príle$itostí na získavanie 
a"v%menu skúseností prostredníctvom 
sietí a"partnerstiev s"organizáciami 
európskej ob#ianskej spolo#nosti. 
Musíme aj na&alej roz(irova! svoje 
kapacity, aby sme dobehli rozvinu-
tej(ie regióny EÚ.“

Zmie(an% poradn% v%bor tie$ 
pomohol nov%m chorvátskym #lenom 
pripravi! sa na ich úlohu v"EHSV. Pán 
Lechner sa domnieva, $e v&aka tejto 
podpore „budú pripravení pusti! sa do 
práce hne& od prvého d)a“.

A to je teda koniec? ZPV sa napo-
sledy zi(iel v" júni, aby prijal svoju 
závere#nú správu s"ponau#eniami pre 
budúce roz(írenia EÚ. Pozornos! u$ 
lákajú verejné vypo#utia v"krajinách 
západného Balkánu. „Bude ve'mi 
dôle$ité zapoji! #o najviac organizá-
cií, aby sa zaru#ila rozsiahla konzultá-
cia po#as celého priebehu rokovaní,“ 
uzavrel pán Lechner. 

Chorvátsko o"ami 
svojich umelcov
Európske galérie a"múzeá nedávno 
predstavili rozmanitú paletu chorvát-
skeho umenia: od skorého impresio-
nistu Vlaha Bukovaca, ktorého diela 
sú vystavené v" Gemeentemuseum 
v"Haagu, a$ po sú#asn%ch „perfor-
mance“ umelcov ako Sini(a Labrovi4, 
ktor% podstúpil dobrovo'né bi#ova-
nie na festivale Trouble v" Bruseli. 
Parí$ania mohli obdivova! klasické 
plagáty a"ma'by Borisa Bu4ana, ale 
aj vynikajúce kresby Davora Vran-
ki4a (Musée de la Halle Saint Pierre). 
V"múzeu Beaubourg boli vystavené 
práce konceptuálneho mediálneho 
umelca Toma Gotovaca a"diela Julije 

Knifer, zakladate'ky skupiny Gorgona 
zo (es!desiatych rokov, budú prezen-
tované na ve'trhu v"Bazileji. (sm) 

Chorvátsko o$ami fotografov

Na oslavu pristúpenia Chorvátska 
k" EÚ usporiadal EHSV v" spolu-
práci s"misiou Chorvátskej repub-
liky v%stavu fotografií s" názvom 
„Chorvátsko – záblesky rozmani-
tosti“. Mario Romuli4 and Dra$en 
Stoj#i4, ktor%ch práce boli vo v%bore 
vystavené, v"priebehu troch rokov 
spolu zachytávali krásu a"rozmanitos! 
Chorvátska. Pomocou svojich objek-
tívov sa sna$ili poskytnú! svedectvo 
o" kultúrnom a" prírodnom bohat-
stve ich krajiny, ktoré sa rozhodne 

neobmedzuje len na jej známe 
jadranské pobre$ie. V%stava ponúka 
obraz o"krajine, ktorá sa nachádza 
medzi pobre$ím Jadranského mora 
a"riekami Dráva a"Dunaj na severe, 
a"má preto stredoeurópsky, no záro-
ve) i"stredomorsk% charakter. Má 
pribli$ne dvakrát takú rozlohu ako 
Belgicko, av(ak iba polovicu jeho 
obyvate'ov. Vyzna#uje sa bohat-
stvom rozmanit%ch scenérií a"zah+)a 
viacero historick%ch regiónov na 
pomerne malom území. (sb/mb) 

Zástupcovia chorvátskej ob!ianskej spolo!nosti v EHSV
V júli obsadí svoje miesta v"EHSV 
devä! nov%ch zástupcov ob#ian-
skej spolo#nosti z" Chorvátska. 
Do ka$dej skupiny, t. j. do skupín 
„Zamestnávatelia“, „Pracovníci“ 
a" „Iné záujmy“, tak pribudnú 
traja noví #lenovia. Medzi t%mito 
zástupcami bude aj pani Marija 
Han$eva#ki, generálna tajomní#ka 
Nezávisl%ch odborov%ch zväzov 
Chorvátska (NHS) a"b%valá #lenka 
zmie(aného poradného v%boru 
EÚ – Chorvátsko.

EHSV Info: Ako vnímate 
skuto$nos#, %e sa stanete 
$lenkou EHSV?

Marija Han(eva"ki: Som poc-
tená. Mali sme príle$itos! zú#astni! 
sa na troch plenárnych zasadnutiach 
EHSV, #o nám umo$nilo získa! pre-
h'ad o"práci a"aktivitách v%boru. Pre 
m)a to bude nová skúsenos! a"hoci je 
to #asovo náro#né, najmä ak vezmeme 
do úvahy cestovanie do Bruselu a"spä!, 
te(ím sa na prácu, ktorá ma #aká.

Bolo u%ito$né, %e ste boli 
$lenkou zmie&aného 
poradného v'boru?

Áno, ur#ite. Mohla som tak 
monitorova! prístupové rokovania 
z"poh'adu odborov%ch zväzov, ke&$e 
najvä#(ia #as! práce zmie(aného 
poradného v%boru sa sústredila na 
implementáciu „acquis“ (právo EÚ) 
v"Chorvátsku. Vzh'adom na to, $e jed-
n%m z"bodov programu na ka$dom 
zasadnutí bol sú#asn% stav rokovaní, 
i(lo o"v%born% spôsob, ako ma! stále 
prístup k" aktuálnym informáciám. 
In%m spôsobom sa, bohu$ia', tieto 
informácie k"sociálnym partnerom 
po#as prístupového procesu nedostali.

Ako Vás vybrali do EHSV?

Odborové zväzy sa dohodli na 
troch zástupcoch, ktorí sa mali sta! 
#lenmi EHSV, a"vláda len potvrdila 
na(e vymenovanie.

Domnievate sa, %e odborové 
zväzy a ob$ianska spolo$nos# 
vo v&eobecnosti majú 
dostato$n' vplyv na prijímanie 
rozhodnutí v Chorvátsku?

Nie, nemajú. V"Chorvátsku #elíme 
kríze sociálneho dialógu. Aby bol 
ak%ko'vek dialóg úspe(n%, je potrebná 
dôvera a"vzájomn% re(pekt, no práve 
tieto dve veci v"sú#asnosti ch%bajú.

Ak'm hlavn'm v'zvam 
bude Chorvátsko $eli# po 
pristúpení? Pozeráte sa do 
budúcnosti optimisticky?

Hlavnou v%zvou je zamestnanos! 
a"rast, ako je to v(ade v"EÚ. No chcela 
by som poukáza! na záva$nos! krízy 
v"oblasti zamestnanosti mláde$e a"na 
skuto#nos!, $e mladí 'udia nemajú 
$iadnu istotu, pokia' ide o"ich budúc-
nos!. “V Chorvátsku #elíme kríze sociálneho dialógu. Je 

potrebná dôvera a"vzájomn% re(pekt, no práve tieto 
dve veci v"sú#asnosti ch%bajú.”

“V%bor tie$ vyu$il svoj vplyv a"podnecoval chorvát-
sku vládu k"tomu, aby dala ob#ianskej spolo#nosti 
v"prístupovom procese vä#(ie slovo.”

“Hlavnou v%zvou pre 
Chorvátsko teraz bude 
zachova! si konkuren-
cieschopnos! v"hospo-
dárstve EÚ.”

Christoph Lechner, spolupredseda ZPV

Ana Mili%evi% Pezelj, 
spolupredsední!ka ZPV

Marija Han&eva!ki, generálna tajomní!ka Nezávisl"ch odborov"ch zväzov Chorvátska
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Cesta Grécka 
k udr%ate&nému 
rozvoju: jediná cesta 
s budúcnos$ou!
„Grécko mô$e prekona! sú#asnú 
krízu v&aka jednote svojich ob#anov 
a"tvrdej práci“. 5eodore Karaoglou, 
minister Helénskej republiky pre 
Macedónsko a"Tráciu, t%mito slo-
vami oficiálne otvoril konferenciu 
s"názvom „Dosah krízy na gréckych 
ob#anov: napredovanie smerom 
k"hospodárskej obnove“, ktorú sku-
pina EHSV „Iné záujmy“ usporiadala 
31. mája v"gréckom Solúne.

Luca Jahier, predseda skupiny „Iné 
záujmy“, v"mene jej #lenov zdôraznil, 
$e „potrebujeme nájs! správnu rov-
nováhu medzi odriekaním, *(kálnou 
zodpovednos!ou a" opatreniami na 
podporu rastu. Potrebujeme rovno-
váhu medzi hospodárskym a"sociál-
nym rozmerom krízy“. Predseda vyzval 
predstavite'ov Grécka, aby pokra#ovali 
v" boji proti korupcii, odstra)ovaní 

rozpo#tovej nerovnováhy a"v usku-
to#)ovaní (trukturálnych reforiem 
v"záujme zv%(enia konkurencieschop-
nosti krajiny. Zdôraznil v(ak, $e takéto 
kroky musia by! doplnené o"opatrenia 
na podporu rastu a"kapitálu, tvorbu 
pracovn%ch miest, obmedzovanie 
chudoby a"ochranu práv spotrebite'ov.

Podobn% názor vyjadril aj pod-
predseda EHSV Hans-Joachim Wilms 
a"predseda skupiny EHSV „Zamest-
návatelia“ Jacek Krawczyk, ktor% 
pod#iarkol potrebu zmeni! stratégiu 
a"preh2bi! európsku integráciu. Geor-
ges Dassis, predseda skupiny EHSV 
„Pracovníci“, vyzdvihol potrebu 
európskej solidarity a"tak národného, 
ako aj európskeho rie(enia krízy.

Hlavn%m menovate'om vystú-
pení a"následn%ch diskusií v(ak bolo 

odhodlanie a"anga$ovanos! (irokého 
spektra zainteresovan%ch subjektov 
v"Grécku. Ú#astníci konferencie uznali, 
$e sa v"minulosti urobili chyby a"$e je 
potrebné spolo#n%mi silami bojova! 
proti nezamestnanosti, a" to najmä 
u"mlad%ch 'udí, predchádza! da)ov%m 
únikom, korupcii, (edej ekonomike 
a"odstra)ova! neú#innosti vo verejnej 
správe. Ako uviedol Dimitrios Bakat-
selos, predseda solúnskej obchodnej 
a"priemyselnej komory, ktorá poskytla 
na podujatie priestory, „predpokladom 
rozvoja, #i dokonca pre$itia gréckeho 
hospodárstva je návrat dôvery v"(tát. 
Grécki ob#ania musia vidie!, $e ich 
obete nie sú zbyto#né a" $e obdobie 
odriekania sa raz skon#í“. (ail) 

PLENÁRNE ZASADNUTIE V#SKRATKE
Balík o sociálnych investíciách

Sociálne investície nie sú len nie-
#ím, na #o musia vlády vynalo-
$i! finan#né prostriedky, ale tie$ 
zdrojom rastu a"pracovn%ch miest, 
hnacou silou hospodárstva a"prí-
padne mô$u prispie! k"tomu, aby 
EÚ vy(la z"krízy silnej(ia. V"stano-
visku o"novom balíku o"sociálnych 
investíciách (spravodajca Oliver 
Röpke, skupina „Pracovníci“, 
Rakúsko), EHSV vyz%va Komisiu, 
aby vypracovala konkrétny plán 
praktického uplat)ovania balíka 
a"vyhla sa rétorick%m vyhláseniam 
o"úmysloch.

EHSV okrem toho po$aduje, 
aby sa na zavádzanie tohto balíka 

poskytli dostato#né *nan#né pro-
striedky, ktoré by lep(ie zoh'adnili 
európsky semester. (ail) 

Ekologické hospodárstvo v praxi

EHSV vo svojom stanovisku na 
tému „Ekologické hospodárstvo – 
podpora trvalo udr$ate'ného rozvoja 
v"Európe“, ktor% vypracovali Joana 
Agudo i"Bataller (skupina „Pracov-
níci“, .panielsko) a" Pedro Narro 
(skupina „Iné záujmy“, .paniel-
sko) uvádza, $e ak má by! Európska 
únia pova$ovaná za globálnu eko-
nomickú mocnos!, musí sa chopi! 
v%zvy a"rozvíja! v"budúcich rokoch 
inkluzívne ekologické hospodárstvo.

V%bor tie$ vyz%va EÚ, aby 
svoj záväzok v" oblasti ekologic-
kého hospodárstva, ktor% prijala 
na konferencii Rio+20, premietla 
do konkrétnych politick%ch kro-
kov. Zasadzuje sa za nov% model 
rozvoja, v"rámci ktorého sa budú 
uprednost)ova! verejné investície, 
podnikom poskytova! stimuly na 
rozvoj ekologickej infra(truktúry 
a"v ktorom sa zintenzívni v%skum, 

#innosti v"oblasti rozvoja a"inovácií 
v"záujme dosiahnutia udr$ate'ného 
hospodárstva.

V%bor neskr%va obavy z"toho, $e 
ekologické da)ové stimuly utrpeli 
v"posledn%ch rokoch vá$ne (krty 
v"dôsledku „úsporn%ch opatrení“ 
(tátov. Uvádza tie$, $e zavedením 
ekologického hospodárstva do 
praxe sa podnieti v%roba a"vznik 
nov%ch pracovn%ch miest, ktoré 

majú rozhodujúci v%znam pre pre-
konanie recesie v"Európe.

V%bor sa &alej venuje obchodnej 
politike EÚ a"odporú#a zavies! clo 
zodpovedajúce dani z"CO2 pre kra-
jiny, ktoré nedodr$iavajú medziná-
rodné dohody o"zni$ovaní emisií. 
Pod'a v%boru by sa tak v%razne 
„predi(lo riziku premiest)ovania 
priemyslu“. (mb) 

Nová generácia hrani$n'ch kontrol

EHSV vyz%va na ur%chlenie vybu-
dovania spo'ahlivého a" ú#inného 
systému hrani#n%ch kontrol v"celom 
schengenskom priestore, a"to najmä 
vzh'adom na o#akávan% nárast 
mobility na hraniciach EÚ. Pod'a 
hlavného spravodajcu Cristiana 
Pîrvulescua (skupina „Iné záujmy“) 
sa v(ak musí pritom prihliada! na 
v%znam základn%ch práv, preto$e 
identita EÚ je priamo a"nepriamo 
previazaná s"otvorenos!ou a"vzájom-
n%m prepojením v"rámci a"mimo jej 

hraníc. Príslu(n%m orgánom a"ces-
tujúcim treba preto riadne vysvet-
li! pravidlá a"zárove) je potrebné 
vhodne vy(koli! príslu(n%ch zamest-
nancov EÚ, aby príslu(níci z"tretích 
krajín chceli a" nestratili záujem 
cestova! do EÚ. V%bor tie$ pouka-
zuje na to, $e je potrebné primerane 
a"efektívne vynaklada! prostriedky, 
a" zabezpe#i!, aby prvé odhady 
v%davkov boli #o najpresnej(ie, 
ke&$e je známe, $e takéto systémy 
sú *nan#ne nákladné. (mb) 

Ú!astníci konferencie na tému „Dosah krízy na gréckych ob!anov: napredovanie smerom k hospodárskej obnove“

U! "OSKORO V#EHSV
InBETWEEN – Literárne obedy v#EHSV 
Európska kulinárska kultúra
Európsky hospodársky a" sociálny 
v%bor pokra#uje aj v" roku 2013 
v" úspe(n%ch sériách #ítaní sú#as-
n%ch autorov, pri#om tento ro#ník 
sa zameriava na (irokú koncep-
ciu európskej kulinárskej kultúry. 
Zámerom je ukáza!, do akej miery 
je kulinárska kultúra sú#as!ou ná(ho 
ka$dodenného $ivota. Kultúra stra-
vovania vychádza z" historick%ch 
procesov a"je zrkadlom na(ich rôzno-
rod%ch a"meniacich sa kultúr. Okrem 
toho zistíme, $e aj v"gastronómii je 
Európa „jednotná v"rozmanitosti“.

Pod'a EHSV je dôle$ité, aby sa na 
európsku kulinársku kultúru naze-
ralo z"t%chto uh'ov poh'adov:

hodnota potravín – napr. orga-
nické potraviny a"v%robky pochá-
dzajúce zo spravodlivého obchodu,

pomalé 
s t ravovanie  versus  r&ch le 

stravovanie (slow food versus fast 
food),

stravovania – sociálny vplyv vare-
nia a"stravovania, a

a"dedi#stvo.

Tento rok je zastúpen%ch nieko'ko 
krajín. Jedno z"#ítaní je venované his-
torickému preh'adu európskej kultúry 
stravovania od praveku a$ po sú#as-
nos!. Podrobnej(ie sa tie$ pozrieme 
na nordickú kuchy)u, prezentovanú 
z"dánskeho poh'adu, a" stredomor-
skú kuchy)u zastúpenú Talianskom. 
V"poslednom #ítaní priblí$ime tradí-
cie a"kvalitu jedla na Korzike.

Prí&te a" vychutnajte si s" nami 
tento kulinársky zá$itok 18. júla 
o"12.30 hod. (sídlo EHSV, terasa na 
(iestom poschodí). (sb) Ob
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“Potrebujeme nájs! 
správnu rovnováhu 
medzi odriekaním, fi(-
kálnou zodpovednos!ou 
a"opatreniami na pod-
poru rastu. Potrebujeme 
rovnováhu medzi hos-
podárskym a"sociálnym 
rozmerom krízy.”

Oliver Röpke, !len EHSV
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Pedro Narro a Joana Agudo i Bataller, !lenovia EHSV
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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 23 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 septembri 2013.
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Anna Nietyksza: du%ou novinárka
V sérii rozhovorov sa Tomasz 
Jasi6ski, 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. 
Nedávno sa stretol s" Annou Nie-
tykszou, po'skou #lenskou skupiny 
EHSV „Zamestnávatelia“. a" pred-
sední#kou predstavenstva EFICOM 
S.A. Priná(ame vám nieko'ko úryv-
kov z"tohto rozhovoru:

Tomasz Jasi!ski: Viem, 
%e ste strávili ve"a rokov 
mimo Po"ska, vä$&inou vo 
Francúzsku. Myslíte si, %e 
táto skúsenos# formovala vá& 
názor na Európu?

Anna Nietyksza: Ukon#ila som 
magisterské (túdium v " Parí$i 
v"odbore politické vedy a"adminis-
tratíva, ako aj aplikované cudzie 
jazyky ((paniel#ina 
a" ru(tina). Hne& po 
(túdiu som pracovala 
dva roky u"Christiana 
Diora na avenue Mon-
taigne, a" potom ako 
ekonomická novi-
nárka a" reportérka 
(pecializujúca sa na 
v%chodné krajiny. 
Tam sa zrodil môj záu-
jem o"Európu a"vtedy 
mi táto #innos! umo$-
nila porovna!  dve 
Európy: komunistickú 
a"Európu 15 #lensk%ch (tátov. Pre-
menu som sledovala zblízka. Do Po'-
ska som sa vrátila ako komunika#ná 
poradky)a ministra pre privatizáciu 
Janusza Lewandowského, sú#asného 
#lena Komisie zodpovedného za roz-
po#et EÚ. Okrem toho som riadila 
proces zosúladenia po'skej legislatívy 
s"acquis communautaire, ako aj dve 
ve'ké informa#né kampane Európ-
skej komisie v"Po'sku a"Bulharsku. 
Bola to dobrá skúsenos!, pokia' 
ide o" informovanie o"Európe a" jej 
in(titúciách.

!o si myslíte o v'bore ako 
jeho relatívne mladá $lenka? 
Zmenil sa v posledn'ch dvoch 
rokoch Vá& pôvodn' názor 

na túto in&titúciu? Ak áno, 
k lep&iemu alebo k hor&iemu?

V%bor je prí!a$livá in(titúcia, 
v"ktorej mô$eme pracova! na ve'mi 
zaujímav%ch témach. Mô$eme tam 
vidie! budúcnos! Európy, #i dokonca 
celého sveta, a"zaoberáme sa (irokou 
paletou tém. Osobne ma ve'mi zau-
jímajú témy, ako sú digitálna agenda, 
*nancovanie inova#n%ch investícií 
a" MSP v" Európe. Domnievam sa, 
$e na(e stanoviská sú niekedy príli( 
slu(né a" Komisia a" Parlament ich 
nedostato#ne zoh'ad)ujú. V%bor 
je pritom najdôle$itej(ím porad-
n%m orgánom Komisie. Myslím si, 
$e práca, ktorú vykonávame, nie je 
dostato#ne uznávaná.

Z pracovn'ch dôvodov 
ve"a cestujete. Máte e&te 
príle%itos# cestova# s Va&imi 
priate"mi alebo rodinou? 

Aká je Va&a 
najob"úbenej&ia 
destinácia?

Zbo$)ujem hory, 
kam chodím ly$ova! 
alebo sa prechádza! 
s" mojimi dcérami, 
a" tie$ regióny ju$nej 
Európy ako Provensál-
sko, Toskánsko alebo 
Andalúzia. Mám rada 
ostrovy a"samozrejme 
Ju$nú Ameriku, ktorá 
je mojou srdcovkou, 

ako aj Antily a"Karibik. Tri t%$dne 
som strávila s"Indiánmi v"Amazónii. 
Okrem toho milujem tanec a"pre ten 
sú Latinská Amerika a"Karibik rajom. 
Navy(e stále snívam o" gréckych 
ostrovoch alebo o"tom, $e e(te raz 
strávim dovolenku na katamaráne.

Aké máte zá"uby?

Tanec, turistika, stretávanie 
nov%ch 'udí, cestovanie, odnedávna 
tzv. cloud computing, nové kultúry. 
V"du(i som stále novinárkou a"$enou 
komunikácie. Mám rada, ke& sa rea-
lita mení.

A nakoniec, ak' je Vá& 
najvä$&í sen? Mo%no politická 
kariéra?

Rada by som pracovala v"európ-
skych in(titúciách, na nejakom 
poste v" oblasti ekonomiky alebo 
diplomacie, najlep(ie na takom, 
ktor% ponúka mo$nos! cestova! 
alebo dokonca $i! v"jednej z"krajín 
Latinskej Ameriky. Chcela by som 
ma! mo$nos! venova! sa medzi-
národn%m hospodárskym témam. 
Alebo sa mo$no sta! poslanky)ou 
Európskeho parlamentu? (tj) 

Spolo$ne v#boji proti 
námornému pirátstvu
Nedávne stanovisko v%boru o"boji 
proti námornému pirátstvu pred-
stavila gréckym novinárom jeho 
spravodajky)a Anna Bredima. Na 
stretnutí vystúpil aj grécky poslanec 
Európskeho parlamentu Georgios 
Koumoutsakos, ktor% prezentoval 
uznesenie EP o"námornom pirátstve 
z"mája 2012. Ú#astníci diskusie, ktorá 
nasledovala za prítomnosti zástupcov 
gréckeho ministerstva zahrani#n%ch 
vecí a" ministerstva pre námornú 
dopravu, podporili mno$stvo návr-
hov oboch in(titúcií na boj proti 
pliage, akou je pirátstvo.

Pani Bredima a"pán Koumoutsakos 
sa zhodli na tom, $e je potrebné, aby 

EÚ v"záujme zintenzívnenia boja proti 
pirátstvu na&alej uzatvárala regionálne 
dohody s"tretími krajinami a"vyu$í-
vala rámec vz!ahov EÚ s"africk%mi, 
karibsk%mi a"tichomorsk%mi (tátmi na 
vyvíjanie tlaku na tieto krajiny, pozd2$ 
ktor%ch pobre$ia piráti pôsobia.

Trvali tie$ na tom, $e na sledova-
nie pirátskych lodí je absolútne nevy-
hnutné monitorovanie dotknut%ch 
oblastí pomocou satelitu. Na zv%(enie 
ú#innosti monitorovania by sa pod'a 
nich mali vyu$íva! odborné poznatky 
a"potenciál Európskej námornej bez-
pe#nostnej agentúry a"Spolo#ného 
v%skumného centra. Obaja spravo-
dajcovia súhlasia s" t%m, $e EÚ by 
mala *nancova! alebo spolu*nanco-
va! v%skum v"oblasti protipirátskych 
technológií.

Vo svo-
jom stano-
visku pani 
B r e d i m a 
p o z n a m e -
nala, $e kra-
jiny EÚ by 
mohli vyu-
$ íva!  kva-
l i f ikovanú 
súkromnú 
ozbrojenú strá$ na ochranu zranite'-
n%ch lodí za predpokladu, $e nasa-
denie súkromn%ch síl sa bude riadi! 
prísnymi európskymi a"medzinárod-
n%mi pravidlami. V"súlade s"t%m pán 
Koumoutsakos uviedol, $e je potrebné 
podpori! prácu, ktorú v" sú#asnosti 
vykonáva Medzinárodná námorná 
organizácia a"Medzinárodná organi-
zácia pre normalizáciu. (mb) 

Anna Nietyksza, !lenka EHSV, 
skupina „Zamestnávatelia“

Anna Bredima, 
!lenka EHSV

25. máj 2013 – 25. máj 2014: Rok na záchranu Európy!, 
varuje#predseda EHSV Henri Malosse

Euroskepticiz-
mus zapú(!a 
korene a" pro-
t i e u r ó p s k y 
naladené strany 
pod'a priesku-
m o v  n a p r e -
dujú. Len 30 % 
Európanov má 
e(te stále pozi-
tívnu mienku 

o" Európskej únii, #o je alarmujúci 
údaj vzh'adom na blí$iace sa európ-
ske vo'by, ktoré sa uskuto#nia o"rok"– 
25."mája 2013.

Ni# si nenahovárajme: takáto nízka 
volebná ú#as! vá$ne ohrozí legitímnos! 
Európskej únie.

Najnov(ie správy z"Bruselu nena-
sved#ujú tomu, $e na obzore je lep(í 
dialóg. Zasadnutie Európskej rady 22. 

mája bolo totálnym neúspechom vzh'a-
dom na (kandál t%kajúci sa da)ov%ch 
únikov, ktoré stoja ka$dého Európana 
ro#ne 2 000 EUR. Grécky 3erven% krí$ 
má problémy s"platením za svoje zásoby 
krvi a"v niektor%ch krajinách si ka$d% 
druh% mlad% #lovek nedoká$e nájs! 
prácu.

Tento stav vysiela signál, $e Európa 
je slabá a"sotva doká$e rie(i! situáciu 
na svojom území. Ako potom mô$e 
obhajova! záujmy svojich ob#anov 
a"na(e sociálne hodnoty v"#oraz kon-
kurencieschopnej(om celosvetovom 
hospodárstve?

Máme teda len rok na to, aby sme 
zaistili, $e 25. máj 2014 nebude zna-
mena! „rozvod“ Európanov s"Euró-
pou, a"$e vo'by budú skôr príle$itos!ou 
na skuto#nú demokratickú diskusiu 
o"otázkach, ktoré sa t%kajú Európanov, 

a"nie referendom o"Európe. Zostáva 
nám presne 365 dní na to, aby sme 
zaistili, $e Európska únia bude pre je 
ob#anov znamena! viac a"$e ich ú#as! 
na vo'bách je potrebná na ochranu 
v(etkého toho, #o pova$ujú za dôle$ité.

Vyz%vam preto mojich priate-
'ov a"kolegov v"EHSV, v"národn%ch 
a"európskych organizáciách ob#ianskej 
spolo#nosti a"európskych ob#anov, aby 
sme spojili na(e snahy a"podporili nie-
ko'ko konkrétnych návrhov ako zmeni! 
smerovanie Európy:

v"Európe,

u#)ovského vzdelávania s"cie'om 
zaru#i!, aby ka$d% mlad% neza-
mestnan% dostal miesto v"nejakom 
podniku,

zria&ovania nov%ch podnikov,
-

pora tisícov nov%ch európskych 
lídrov na trhu, ako je Airbus,

univerzít,

revitalizáciu opusten%ch vidieckych 
oblastí. 

"o pre m&a znamená les?
V snahe nájs! neopozeran% komu-
nika#n% nástroj novej stratégie 
EÚ v"oblasti lesného hospodárstva 
Európska komisia vyhlásila v%tvarnú 
sú!a$ s"názvom „3o pre m)a znamená 
les?“. Deti vo veku od 6 do 10 rokov, 
ktoré sa do nej zapojili, mali vymyslie! 
plagát zachytávajúci, ako $ijú a"hrajú 
sa v"lesoch alebo v"ich blízkosti alebo 
ako ich pomáhajú ochra)ova!. Prvú 
cenu, ktorou bol digitálny tablet, 

získal Jakub Roszak z"Po'ska. Cenu 
odovzdal Dacian Ciolo7, #len Európ-
skej komisie zodpovedn% za po'no-
hospodárstvo a"rozvoj vidieka.

V porote zasadal aj Seppo Kal-
lio, #len EHSV, ktor% zastupuje 
Fínske centrálne zdru$enie po'no-
hospodárskych producentov a"vlast-
níkov lesov. Pripadla mu náro#ná 
úloha: dôkladne posúdi! viac ne$ 
9"000 kresieb zaslan%ch z"23 krajín. 
(mb) 

“Máme teda len rok na to, aby sme zaistili, $e 
25."máj"2014 nebude znamena! „rozvod“ Európa-
nov s"Európou, a"$e vo'by budú skôr príle$itos!ou na 
skuto#nú demokratickú diskusiu o"otázkach, ktoré sa 
t%kajú Európanov, a"nie referendom o"Európe.”

“V%bor je pritom najdô-
le$itej(ím poradn%m orgá-
nom Komisie. Myslím si, 
$e práca, ktorú vykoná-
vame, nie je dostato#ne 
uznávaná.”

Kresba Jakuba Roszaka, ví'aza v"tvarnej 
sú'a&e s názvom „,o pre m(a znamená les?“

Henri Malosse, 
predseda EHSV

EHSV info
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