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Zastavme plánované zastarávanie výrobkov

ÚVODNÍK

Milí čitatelia,
Rok 2013 sa pomaly končí a my už
myslíme na dôležité udalosti, ktoré
Európsku úniu čakajú v budúcom
roku. Z májových volieb vzíde nový
Európsky parlament a neskôr nová
Komisia.
Tieto voľby nám tiež povedia, či
sa Únii podarilo presvedčiť občanov,
že im môže pomôcť vyriešiť problémy, s ktorými sa v každodennom živote
stretávajú.
Podľa najnovších prognóz nás
nečaká veľmi ružová budúcnosť.
Stačí sa pozrieť na to, ako protikrízové opatrenia poznačili
našu občiansku spoločnosť,
a pochopíme prečo. Európsky
hospodársky a sociálny výbor je
však presvedčený, že ešte nie je
nič stratené, že Únia sa ešte môže
vrátiť na správnu cestu: slúžiť
svojim občanom a dokázať, že
je schopná priniesť konkrétne
odpovede na ich očakávania.

Európsky hospodársky
a sociálny výbor

Plánované zastarávanie je známou
obchodnou stratégiou. Znamená
to, že výrobcovia cielene navrhujú
a vyrábajú výrobky tak, aby sa
rýchlo opotrebovali alebo stali
nezaujímavými. Cieľom je prinútiť
spotrebiteľov, aby nakupovali nové
tovary a služby a nahradili nimi
staršie verzie. V pozadí tejto stratégie je snaha dosiahnuť dlhodobý

Tento postup nie je ničím novým.
Objavil sa v 30. rokoch 20 storočia,
keď bolo zastarávanie navrhnuté ako
spôsob stimulovania dopytu v snahe
prekonať veľkú hospodársku krízu.
V tom období však ľudia považovali
prírodné zdroje za nevyčerpateľné
a len málo pozornosti venovali
životnému prostrediu.

objem predaja tým, že sa interval medzi opakovanými nákupmi
skracuje (skrátenie cyklu výmeny).

V posledných desiatich rokoch sa
tento trend posilňoval vo všetkých
odvetviach. Niektoré výrobky sú
navrhnuté tak, aby sa pokazili do
dvoch až troch rokov, tesne po
vypršaní záruky. Ich nahradenie si
vyžaduje ďalšiu energiu a zdroje,
dôsledkom je aj viac odpadu
a škodlivého znečistenia. Tento stav
už v niektorých krajinách dohnal
spotrebiteľov k protestom.

Učiť sa opravovať
EHSV chce od podnikov, aby sa
ich výrobky dali ľahšie opraviť, napr.
výmenou náhradných súčiastok.
Spotrebitelia by tiež mali dostávať
lepšie informácie o predpokladanej
životnosti výrobkov, aby sa pri
nakupovaní mohli lepšie rozhodnúť.

“

V tomto duchu bude
EHSV až do májových
volieb vyvíjať intenzívne
úsilie, aby čo najviac presadil názory európskych
občanov; keď nastane čas
na nové zloženie inštitúcií,
bude zabezpečovať
potrebnú kontinuitu.

”

V tomto duchu bude EHSV
až do májových volieb vyvíjať
intenzívne úsilie, aby čo najviac
presadil názory európskych
občanov. A keď nastane čas na
nové zloženie inštitúcií, bude zabezpečovať potrebnú kontinuitu, aby záväzky
voči občanom boli splnené.

Avšak teraz, pár hodín pred koncom roka 2013, by som Vám chcel
predovšetkým zaželať pekné sviatky v kruhu Vašej rodiny a priateľov.
Dovidenia v roku 2014!

Henri Malosse
predseda EHSV

DÔLEŽITÉ DÁTUMY

V TOMTO VYDANÍ

16. – 17. januára 2014,
Štrasburg, Francúzsko:
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Hospodárske a sociálne rady
európskych krajín sa zišli
v Aténach

3

Oživenie hospodárstva je
už na dosah, hovorí člen
Komisie Olli Rehn
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Hospodárska a menová únia
by bez silného sociálneho
rozmeru mohla zlyhať
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Dôsledky úsporných
opatrení v Európe
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Nová spoločná
poľnohospodárska politika
prináša viac pozitív ako
negatív. Pomôžme jej
fungovať!

8

Yves Somville: EHSV mi
rozširuje obzory

Sociálni podnikatelia: Vyjadrite
svoj názor!!

21. – 22. januára 2014,
EHSV, Brusel:
plenárne zasadnutie EHSV

Priemyselná politika EÚ:
iniciatíva veľmi potrebná
pre rast

EHSV 17. októbra schválil
stanovisko o životnosti výrobkov
a informáciách pre spotrebiteľov,
so zámerom bojovať proti plánovanému zastarávaniu a škodám,
ktoré v dôsledku toho vznikajú
v environmentálnej, sociálnej, zdravotnej a hospodárskej oblasti.

Otázka pracovných miest
V súčasnosti zastarávanie prináša
z hľadiska pracovných miest len
malé výhody. Väčšinu týchto výrobkov vyrábajú pracovníci s nízkymi
mzdami mimo Európy. Ak by sme
menej vyhadzovali, museli by sme
viac opravovať, čím by sme vytvorili tisícky pracovných miest bližšie
k nášmu domovu.

Člen CCMI Jean-Pierre Haber
„Správanie výrobcov, ktorí
navrhujú produkty tak, aby
sa opotrebovali alebo pokazili
skôr, než je to nutné, a nútia
spotrebiteľov kupovať nové
výrobky, možno nazvať priemyselným diktátom.“

EHSV plánuje prijať konkrétne opatrenia a usporiadať v roku
2014 veľké európske stretnutie za
okrúhlym stolom, na ktorom by sa
zišli všetky zainteresované strany,
vrátane priemyslu, distribúcie, financií, združení spotrebiteľov a odborov.
Toto podujatie bude sprevádzať
otvorené fórum, na ktorom budú
môcť občania EÚ vyjadriť svoje
názory.

Člen EHSV Thierry Libaert
„EHSV vyjadruje želanie, aby
sa úplne zakázali výrobky, pri
ktorých sa počíta s poruchou,
s cieľom vyvolať ukončenie
životnosti prístroja.“
Výbor sa domnieva, že by bolo
ideálne zaviesť označovací systém,
ktorý by zaručoval minimálnu
životnosť produktu. V súčasnosti to
právne predpisy nevyžadujú. Navyše
ak majú výrobky životnosť kratšiu
ako päť rokov, ich výrobcovia by mali
hradiť náklady na ich recykláciu.

>>> pokračovanie na strane 2
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Hľadanie inovatívnych riešení

Po k r ačovanie zo s tr any 1
Z a s t av m e p l á n ov a n é z a s t a r áv a n i e
v ý r o b kov

Predseda EHSV Henri Malosse sa spolu
s maďarskými členmi EHSV vybral do
Budapešti, aby sa stretol so zástupcami verejných a súkromných subjektov maďarskej
ekonomiky. Hoci maďarské hospodárstvo
bolo na pokraji krízy, podobne ako grécke,
Maďarsku sa podarilo svoj štátny dlh, ktorý
v roku 2011 predstavoval 81 % HDP, znížiť
v roku 2012 na 77 %. Nielen že to nepotopilo
maďarskú ekonomiku, ale miera nezamestnanosti sa udržala na približne 10 %. Aby sa
mohli dosiahnuť takéto výsledky, vláda zvolila trochu nekonvenčné riešenia, ktorých
dlhodobé účinky však zatiaľ ešte nie sú jasné.
Výbor si uvedomuje, ako ťažko dolieha
kríza na obyvateľstvo európskych krajín,
preto sa už dlho zasadzuje za to, aby Európa
priniesla konkrétne a inovatívne odpovede, ktoré uspokoja potreby občanov.
Aj z tohto dôvodu chcel predseda EHSV
navštíviť Maďarsko, aby priamo v teréne
zistil, aký dosah majú netradičné opatrenia, ktoré maďarská vláda zavádza v oblasti
hospodárstva a ktoré sú často v Európe
terčom kritiky.

“

Ukázalo sa, že staré riešenia
majú svoje medze. Je čas
pozrieť sa na tých, ktorí sa
odvážili konať inak, a poučiť
sa od nich, aby z toho mali
úžitok všetci

”

Dôvody konať
Z environmentálneho hľadiska sa spotreba prírodných
zdrojov v Európe za posledných 30 rokov zvýšila o 50
%: denne spotrebujeme 43 kg zdrojov na osobu, zatiaľ
čo v Afrike je to 10 kg. Zo sociálneho hľadiska rýchla
dostupnosť spotrebného tovaru podnecuje nákup na úver,
čo vedie k veľkému zadlžovaniu.
Európsku ekonomiku ohrozuje dovoz tovaru s krátkou
životnosťou. Tým, že sa táto otázka bude riešiť na európskej úrovni, Európska únia umožní svojim podnikom,
aby sa vďaka skutočnému presadzovaniu udržateľnosti
odlíšili od iných.
EHSV chce pomôcť zvyšovať dôveru v európske podniky a doviesť EÚ k hospodárskej zmene zo spoločnosti

Henri Malosse s delegáciou Hospodárskej a sociálnej rady Maďarska
Predseda EHSV sa teda s maďarským
premiérom Viktorom Orbánom, porozprával
o politike oživenia priemyslu a stretol sa aj
s niektorými ministrami jeho vlády. Enikő
Győri zodpovedná za európske záležitosti
zdôraznila, že je dôležité diskutovať so
skutočnými aktérmi z terénu. Pán Malosse
sa zišiel aj s predstaviteľmi opozície, medzi
inými s predsedom strany maďarských
socialistov Attilom Mesterházym a bývalým
premiérom Gordonom Bajnaiom. Predseda
EHSV si však predovšetkým chcel
podiskutovať s predstaviteľmi podnikovej sféry, zástupcami odborových zväzov,
riaditeľmi podnikov a študentmi. Jednou

z hlavných tém rozhovorov bola aj energia, ktorá patrí v Maďarsku medzi pálčivé
otázky, keďže predstavuje stále väčšiu časť
výdavkov maďarských domácností. Okrem
toho delegácia EHSV nadviazala partnerstvo s maďarskou HSR, v snahe získať lepšie
poznatky o iniciatívach z praxe. „Ukázalo
sa, že staré riešenia majú svoje medze. Je čas
pozrieť sa na tých, ktorí sa odvážili konať
inak, a poučiť sa od nich, aby z toho mali
úžitok všetci,“ povedal na záver predseda
Malosse, ktorý sa o poznatky získané počas
tejto cesty podelí s členmi EHSV. Treba
podotknúť, že Slovinsko a Poľsko sa už
o maďarský prístup začali zaujímať. (ll) O

Hospodárske a sociálne rady
európskych krajín sa zišli v Aténach

Bruselu. Navyše EÚ by sa nemala snažiť
vybudovať centralizované impérium: mala
by byť viac decentralizovaná a založená na
rozmanitosti európskych národov.

Stretnutie otvoril predseda gréckeho parlamentu Evangelos Meimarakis v prostredí
nádherného múzea Akropoly. Pripomenul, že
jeho inštitúcia podporuje HSR Grécka, ktorá
bola zriadená gréckou ústavou, a vyzdvihol

Tretia možnosť vlastne ani možnosťou
nie je: ide o zachovanie súčasného stavu
zmätkov, neúčinnosti a zložitosti. V tomto
prípade hrozí, že nespokojnosť širokej verejnosti sa ešte zvýši, a mohlo by to spôsobiť
úplný rozpad spoločnej
Európy.

Zameriaval sa na skutočnosť, že priepasť
medzi EÚ a jej občanmi sa neustále prehlbuje a že vyhliadky spojené s nasledujúcimi voľbami do Európskeho parlamentu
sú znepokojujúce.

Pán Malosse navrhol
štvrtú možnosť, založenú
na komunitárnom
princípe, ktorý rozvinul
jeden zo zakladateľov
EÚ, Jean Monnet. Znamenalo by to vrátiť sa
na začiatok a postupne,
krok za krokom,
budovať spoločnú politiku na oživenie priemyslu a zamestnanosti
v Európe. Začalo by sa
konvergenciou fiškálnych
a sociálnych systémov
a projektmi v oblasti
priemyslu, inovácie, výskumu a vývoja a vzdelávania. EHSV pripravuje
v súčasnosti akčný plán,
ktorý má byť predstavený
Vpredu: predseda EHSV Henri Malosse, predseda skupiny „Pracovníci“ Georgios Dassis a podpredsedníčka skupiny „Zamestnávatelia“
počas predvolebnej
Anna Bredima. Vzadu: predseda skupiny „Iné záujmy“ Luca Jahier, Nicolas Alexopoulos poverený funkciou generálneho tajomníka
kampane. Pán Malosse
a členka skupiny „Zamestnávatelia“ Vladimíra Drbalová
požiadal národné HSR,
aby sa na pláne podieľali,
význam sociálneho a občianskeho dialógu.
Politické strany v súčasnosti ponúkajú
pretože len tak sa s ním bude môcť stotožniť
Poďakoval Európskemu hospodárskemu
európskym voličom tri možnosti, pričom
celá občianska spoločnosť EÚ.
a sociálnemu výboru za zorganizovanie verežiadna z nich spomínané problémy nerieši.
jnej diskusie o nezamestnanosti mladých ľudí
Protieurópsky orientované strany by chceli
Georgios Dassis, predseda skupiny EHSV
a cieľoch nadchádzajúceho gréckeho predsedodstrániť európske inštitúcie alebo radikálne
„Pracovníci“, hovoril o práci, ktorú spoločne
níctva Rady EÚ, ktorá sa konala deň predtým
okresať ich právomoci. Súčasnú štruktúru by
s predsedom EHSV vykonali v súvislosti
v gréckom parlamente za účasti 80 poslancov.
nahradila medzivládna spolupráca.
s témou „náklady v prípade nekonania
Pán Meimarakis okrem iného vyjadril aj svoje
na úrovni EÚ“. Takisto zdôraznil, že je
obavy v súvislosti s tým, že Európania čoraz
Druhou možnosťou je veľmi federalispotrebné vytvoriť viac nástrojov na podporu
menej dôverujú projektu spoločnej Európy.
tický prístup, na základe ktorého by sa z EÚ
solidarity v EÚ. Spomenul stanovisko EHSV
stali „Spojené štáty európske“ so silnou ceno európskej dani z finančných transakcií a o
Úvodný prejav predsedu EHSV Hentrálnou vládou. Európski občania však nie sú
európskom minimálnom príjme. (ak) O
riho Malossa sa niesol v podobnom duchu.
pripravení na odovzdanie zvrchovanej moci

2

“

zastarávanie prináša z hľadiska
pracovných miest len malé výhody.
Väčšinu týchto výrobkov vyrábajú
pracovníci s nízkymi mzdami mimo
Európy. Ak by sme menej vyhadzovali,
museli by sme viac opravovať, čím by
sme vytvorili tisícky pracovných miest
bližšie k nášmu domov

”

plytvania na udržateľnú spoločnosť, kde by bol rast zameraný na uspokojovanie potrieb spotrebiteľov ako občanov
a nikdy by nebol samoúčelný. (ail)
O

PÔSOBENIE NA MIESTNEJ ÚROVNI

Diplomové práce o EÚ v centre
pozornosti v Prahe

Členka EHSV Vladimíra Drbalová
Česká členka EHSV Vladimíra Drbalová (skupina
„Zamestnávatelia“) sa nedávno zúčastnila na prezentácii
diplomových prác študentov o európskych záležitostiach.
Podujatie sa uskutočnilo v Prahe, v priestoroch Zastúpenia
Európskej komisie v ČR. Spoluorganizátorom bola Vysoká
škola ekonomická, keďže podujatie spadá do projektu
Laboratórium Európskej únie, ktorý táto ustanovizeň
rozbehla. Ocenených bolo desať najlepších diplomových
prác s tematikou Európskej únie.
Témy diplomových prác boli skutočne rozmanité, od
zmien zmlúv cez prisťahovaleckú politiku, rozširovanie
EÚ, spoločnú poľnohospodársku politiku a reguláciu trhu
s mliekom až po menovú politiku Európskej centrálnej
banky v čase krízy.
Pani Drbalová povedala, že EHSV podporuje projekt Laboratórium Európskej únie a chcel by byť doň
užšie zapojený, pretože je to v súlade s jeho vlastnými
reformami(Wind of change) v rámci stratégi pôsobenia
na miestnej úrovni Going local. (mb).
O
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Milí čitatelia,
Rok 2013 sa nám zapíše do pamäti
ako rok dvoch zásadných míľnikov
v úsilí prekonať krízu.
Prvý spočíva v tom, že sme si
uvedomili, že každé protikrízové
opatrenie musí prihliadať na sociálny
rozmer. Je to skutočný pokrok, za
ktorý sa Európsky hospodársky
a sociálny výbor zasadzuje, odkedy
sa úsporné opatrenia stali pravidlom. Za uplynulých pár rokov sme videli
priveľa Európanov prekročiť prah chudoby, celé generácie sa ocitli mimo
trhu práce. Prístup k zdravotnej starostlivosti, ktorým sa Európa doposiaľ
hrdila, sa pre mnohých stal nedostupným. Zúfalá situácia viedla k zúfalým
činom vo všetkých členských štátoch.
Na čo je potom
Na čo je potom Európa, ak solidarita, na ktorej spočíva, nepomáha jej E u r ó p a , a k s o l i občanom?
darita, na ktorej

“

Okrem toho sa rok 2013 uzavrie spočíva, nepomáha jej
dokončením bankovej únie, teda projektu, ktorý sa EHSV už dlho usiluje občanom?
presadiť. Európe chýbal mechanizmus
dohľadu, preto mohla kríza prepuknúť.
Keďže Únia nemala žiaden prostriedok kolektívneho zásahu, nepodarilo sa
jej okamžite zareagovať, a preto nebola schopná zabrániť napríklad krachu
niektorých bánk v Portugalsku. Žeby sa Európe teraz konečne podarilo
všetkých presvedčiť o význame solidarity medzi štátmi?

”

Zaželajme si preto do nového roka, aby sme konečne mohli žiť v silnej
a solidárnej Európe!
Henri Malosse
predseda EHSV

“

Komisia
dôsledne presadzuje fiškálnu
konsolidáciu,
ktorá maximálne
podporuje rast,
minimalizuje škrty
v odvetviach, ako
je výskum či vzdelávanie, a prebieha
tempom primeraným pre danú
krajinu.

”

Podpredseda Európskej komisie Olli Rehn zodpovedný za hospodárske a menové záležitosti a euro
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Európsky hospodársky
a sociálny výbor
most medzi Európou a organizovanou občianskou spoločnosťou

Oživenie hospodárstva je už na
dosah, hovorí člen Komisie Olli Rehn
Olli Rehn, člen Európskej komisie zodpovedný za hospodárske
a menové záležitosti a euro, verí, že
situácia v Európe sa po hospodárskej kríze začína obracať k lepšiemu,
avšak zdôrazňuje, že nás ešte čaká
veľa práce.

EHSV info: Môžeme opäť
očakávať trvalý rast a stabilné
pracovné miesta?
Olli Rehn: Od jari pribúdajú
signály, ktoré svedčia o postupnom
oživení ekonomiky. Očakávame,
že toto oživenie sa počas nasledujúcich mesiacov upevní a v priebehu
budúceho roku a roku 2015 naberie
na rýchlosti. Avšak vzhľadom na
to, že vyše 26 miliónov Európanov
je nezamestnaných a pre podniky
je stále ťažké získať úver potrebný
na investovanie a rast, je jasné, že
nás ešte čaká veľa práce. Preto stále
zdôrazňujem, že akékoľvek tvrdenia o tom, že kríza je už za nami, sú
predčasné.

Aké príležitosti a výzvy má
pred sebou EÚ a eurozóna?
Predovšetkým potrebujeme
v Európe udržať dynamiku reforiem.
Členské štáty musia naďalej zvyšovať
svoju konkurencieschopnosť. To znamená, že treba zlepšiť podnikateľské
prostredie v snahe podnietiť investície
a vytváranie pracovných miest,
pokračovať v reformách trhu s výrobkami a trhu práce, modernizovať
verejnú správu,
s t i m u l o v a ť
podnikateľskú
činnosť a podporovať
výskum a inovácie,
ako aj vzdelávanie
a odbornú prípravu.
Na udržateľné
oživenie sú tiež
potrebné lepšie
úverové podmienky
pre domácnosti
a malé a stredné podniky, najmä v južnej
Európe. V dejinách
ekonomiky sa nevyskytuje žiaden prípad
trvalého rastu, ktorý
by nesprevádzal
nárast úverov.
Preto je nevyhnutné
pokračovať v ozdravovaní európskeho
bankovníctva,
aby sa „znormalizovali“ podmienky
poskytovania
úverov. Komisia
spolu s Európskou
investičnou bankou
tiež predložila iniciatívu na podporu

poskytovania bankových úverov
malým a stredným podnikom, ktorú
v októbri schválila Európska rada.

Mohol by írsky program
makroekonomických úprav
alebo program španielskeho
finančného sektora slúžiť ako
model pre budúce opatrenia
na pomoc členským štátom,
ktoré sa ocitli v ťažkostiach?
Úspech týchto programov je nielen v záujme
príslušných krajín, ale
celej eurozóny. Írsky
program sa skončí
budúci mesiac,
španielsky
v januári.
Oba prog r a m y
smerujú
k úspešnému
ukončeniu.

neexistovala žiadna iná schodná
alternatíva než rozsiahla a dôsledná
fiškálna konsolidácia. Vďaka úsiliu
z uplynulého obdobia bolo možné
v rokoch 2012 a 2013 zmierniť tempo
fiškálnej konsolidácie približne
o polovicu, pričom v budúcom roku
sa má spomaliť ešte viac. Trhy toto
úsilie privítali a náklady jednotlivých krajín na financovanie štátu
sa znížili. Napríklad pokles výnosov
talianskych štátnych dlhopisov
o 100 bázických bodov viedol
len v prvom roku k úsporám
vo výške 3 miliárd EUR.
V súčasnosti sa
potrebujeme
zamerať na
to, aby sa
zlepšila
schopnosť
n a š i c h
ekonomík
udržateľne rásť
a vytvárať pracovné miesta. Preto
naďalej dôrazne presadzujeme štrukturálne
reformy, ktoré na základe
zdravých verejných financií
zvýšia konkurencieschopnosť
a vytvoria podmienky pre
udržateľný rast a tvorbu pracovných miest.

Každý rok od
začiatku írskeho programu bol rast krajiny
vyšší než priemer eurozóny,
čo svedčí o tom, že schopnosť
zrealizovať skutočné hospodárske úpravy má pre návrat
k udržateľnému rastu a tvorbe
pracovných miest rozhodujúci
význam. V rámci programu
španielskeho finančného sektora bolo odvetviu bankovníctva poskytnutých približne
41 miliárd EUR formou pôžičiek
z Európskeho mechanizmu
pre stabilitu, ktoré sprostredkoval španielsky štát, a to
výmenou za záväzok hĺbkovej
reštrukturalizácie a s plným
prispením akcionárov bánk
a držiteľov podriadených dlhopisov. Táto hierarchia záchrany
pomocou vnútorných zdrojov
(tzv. bail-in) je v súčasnosti
zakotvená v usmerneniach
o štátnej pomoci EÚ inštitúciám
finančného sektora. Vždy však
bude potrebné osobitne posúdiť
každú jednu situáciu.

Aký je Váš názor na
nedávne varovanie
časopisu The Economist
pred nebezpečenstvom,
ktoré pre eurozónu
predstavuje súkromné
zadlženie?
Komisia neustále monitoruje
riziká spojené s vývojom súvahy
súkromného sektora vrátane
súkromného dlhu. Viacerým
krajinám eurozóny sa podarilo
výrazne znížiť zadlženie.
Prispievajú k tomu menej intenzívne úverové toky a zmeny
na trhoch s nehnuteľnosťami.
Vysoký súkromný dlh však bude
vzhľadom na obmedzený manévrovací priestor fiškálnej politiky
ovplyvňovať domáci dopyt aj
v blízkej budúcnosti.

Aká je Vaša reakcia na
kritiku, že presadzovanie
úsporných opatrení škodí
oživeniu a rastu?
Komisia dôsledne presadzuje
fiškálnu konsolidáciu, ktorá
maximálne podporuje rast,
minimalizuje škrty v odvetviach, ako je výskum či vzdelávanie, a prebieha tempom
primeraným pre danú krajinu.
V prípade krajín eurozóny, ktoré
stratili prístup k trhu alebo im
taká strata hrozila, ako sa stalo
niekoľkým členským štátom
v rokoch 2010 až 2012, skutočne
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Splácanie dlhu súkromného
sektora nevyhnutne ovplyvňuje
hospodársku činnosť, ale rozsah tohto vplyvu závisí od stavu
úverových trhov, ako aj od
štrukturálnych čŕt hospodárstva
jednotlivých krajín. Prebiehajúce
zmeny mechanizmu dohľadu
nad bankami a mechanizmu na
riešenie krízových situácií by mali
mať na úverové trhy stabilizačný
účinok a mali by pomôcť zabrániť
narušeniu rovnováhy v budúcnosti.
O

3

Záruka stability bankového systému do budúcnosti
„Navrhovaný jednotný mechanizmus
riešenia krízových situácií bude chrániť
vkladateľov a daňových poplatníkov
a zároveň zabezpečí účinný obeh prostriedkov, ktorý pomôže oživiť hospodárstvo a podporiť rast,“ hovorí člen
EHSV Daniel Mareels.

úver. Dopĺňa ho jednotný mechanizmus
dohľadu, Európsky mechanizmus pre
stabilitu a smernica o ozdravení a riešení
krízových situácií bánk.

Ako by mohol jednotný
mechanizmus riešenia krízových
situácií pomôcť ušetriť peniaze
daňových poplatníkov
a zminimalizovať škody v reálnej
ekonomike?

EHSV info: Prečo je jednotný
mechanizmus riešenia krízových
situácií dôležitý a ako sa dá skĺbiť
s navrhovanou bankovou úniou?
Daniel Mareels: Navrhovaný mechanizmus treba vnímať v kontexte vytvorenia integrovaného finančného rámca,
teda tzv. bankovej únie. Bude chrániť
vkladateľov, pomôže obnoviť dôveru vo
finančný systém a umožní podnikom
v jednotlivých krajinách opäť získať

Návrhy v súvislosti s ozdravením
a riešením krízových situácií bánk vytvárajú spoľahlivý politický rámec, ktorý
umožní účinné organizované riadenie
úpadkov bánk. S navrhovaným mechanizmom sa spája aj vytvorenie jednotného fondu na riešenie krízových situácií,
v snahe zabezpečiť, aby prostriedky boli

Člen EHSV Daniel Mareels

“

Týmto opatrením sa
po dohľade nad bankami
dáva do rúk orgánom na
rovnakej úrovni aj riešenie
krízových situácií bánk,
čo umožňuje jednotný
a koherentný prístup

”

dostupné, zaručiť finančnú stabilitu
a vytvoriť odolnejší bankový systém.

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

EHSV ocenil návrh Komisie. Týmto
opatrením sa po dohľade nad bankami

dáva do rúk orgánom na rovnakej úrovni
aj riešenie krízových situácií bánk, čo
umožňuje jednotný a koherentný prístup.

Čo by sa v tomto návrhu najviac
malo zmeniť?
Návrh je rozšírením smernice
o ozdravení a riešení krízových situácií
bank, preto je dôležité, aby tieto dva
právne akty boli koherentné. Okrem toho
by členovia jednotnej rady pre riešenie
krízových situácií mali byť nezávislí.
Pokiaľ ide o fond na riešenie krízových
situácií bánk, pri stanovení cieľovej sumy
prostriedkov vo fonde je nutné zaoberať
sa možným znásobením nákladov, keďže
jestvujú dva systémy verejných orgánov
zodpovedných za riešenie krízových
situácií, a to na úrovni členských štátov
a na úrovni EÚ.
O

Hospodárska a menová únia by
bez silného sociálneho rozmeru
mohla zlyhať
Pred zasadnutím Európskej rady
24. októbra prijal EHSV stanovisko
o sociálnom rozmere hospodárskej
a menovej únie (HMÚ). Podľa názoru
EHSV by sa hospodárska a menová
únia mohla rozpadnúť, ak sa neposilní
jej sociálny rozmer.

© ChameleonsEye

Výbor požadoval proaktívne
opatrenia a lepší sociálny dialóg o hospodárskej politike a politike v oblasti
zamestnanosti. Viac riešení od sociálnych partnerov by prispelo k vytvoreniu dôvery a posilneniu sociálnej
štruktúry Únie.

Nelegálne prisťahovalectvo − európske problémy potrebujú
európske riešenia

Člen EHSV Panagiotis Gkofas
túto tému.
Výbor zdôraznil skutočnosť, že
hranice členských štátov na juhu
Európy sú v skutočnosti hranicami
celej EÚ, a preto by sa ich kontrole
mala venovať príslušná pozornosť.
Politika v tejto oblasti musí byť teda
založená na solidarite, aby problémy
spojené s prílevom migrantov a kriminalitou, ktorá je neoddeliteľnou
súčasťou tejto problematiky
(prevádzači, ktorí sa priživujú na
ľudskom nešťastí), nemuseli riešiť len
krajiny na juhu Európy.
Spravodajca tohto stanoviska Panagiotis Gkofas (skupina „Iné záujmy“,
Grécko) poukázal na to, že je naliehavo potrebné stíhať prevádzačov,
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ktorí ohrozujú životy ľudí. Podľa
jeho slov by sa agentúra Frontex
mala stať inštitúciou, ktorá by koordinovala pobrežnú stráž EÚ, pričom
by sa zaoberala nielen problematikou
nelegálnych prisťahovalcov, ale aj
prevádzačov. Objem vyčlenených
finančných prostriedkov musí viac
zodpovedať závažnosti tohto problému z hľadiska EÚ.
Pomocný spravodajca Stefano Mallia (skupina „Zamestnávatelia“, Malta)
zdôraznil, že „žiadna iná otázka neodhalila tak zreteľne nedostatok solidarity medzi členskými štátmi EÚ. Ide
o nedostatok solidarity s členskými
štátmi, ktoré musia tieto problémy
riešiť ako prvé, a tiež nedostatok
solidarity s ľuďmi, ktorí utekajú pred
vojnou vo svojej vlasti. Ak nezačneme
konať hneď, situácia sa ešte zhorší“.

− zaoberať na európskej úrovni. Mali
by zaujať spoločný prístup, ako to
už dlhé roky požaduje EHSV. Na
tento účel by sa mali využiť všetky
európske nástroje, pričom agentúre
Frontex by malo byť pridelených viac
finančných prostriedkov, no takisto
by sa mal čo najskôr zaviesť systém
dozoru a výmeny údajov, aby sa vďaka
využívaniu satelitov predišlo ďalším
tragédiám. Zároveň výbor požaduje
vytvorenie európskej pobrežnej stráže.
Európa musí byť verná svojim hodnotám. Xenofóbia a nedostatok ľudskosti
nemajú v našej spoločnosti miesto.
Európa sa musí voči migrantom
zachovať humánne a dôrazne bojovať

Predseda EHSV Henri Malosse
v tejto súvislosti uviedol: „Krajiny,
ktoré čelia prílevu migrantov, v tom
nemôžeme nechať samy. Prístup,každý
za seba‘ nevedie nikam.“ Politikou

“

Krajiny, ktoré čelia
prílevu migrantov, v tom
nemôžeme nechať samy.
Prístup,každý za seba‘
nevedie nikam.

”

v oblasti azylu a prisťahovalectva by sa
mali príslušní činitelia − raz a navždy

Na tento účel by sa mali použiť
vlastné finančné zdroje, doplnkový
sociálny fond, pakt sociálneho pokroku
a sociálne normy, ciele a stabilizačné
mechanizmy zodpovedajúce
fiškálnym, rozpočtovým a menovým
stabilizačným mechanizmom.

EHSV sa nazdáva, že európsky
semester, ročný cyklus koordinácie
hospodárskej politiky EÚ, musí
zahŕňať ukazovatele zamestnanosti
a sociálneho začlenenia, ktoré sú preventívne a proaktívne, a v prípade
potreby aktivovať včasný a účinný
mechanizmus úpravy a politickú
odozvu, skôr než sa nezamestnanosť
a sociálne nerovnosti stanú hrozbou
pre demokraciu.
EHSV tiež žiada zlepšiť cezhraničnú
mobilitu pracovnej sily s cieľom udržať
zamestnanosť a konkurencieschopnosť

© Semmick Photo

„Neregulárne prisťahovalectvo
do EÚ je celoeurópsky problém,
ktorý možno vyriešiť len pomocou
celoeurópskeho úsilia,“ uvádza EHSV
vo svojom stanovisku z vlastnej iniciatívy, v ktorom potvrdil svoje vyhlásenia z predchádzajúceho stanoviska na

Vo svojom stanovisku o sociálnom
rozmere hospodárskej a menovej únie
prijatom na októbrovom plenárnom
zasadnutí EHSV upozorňuje, že ak
na oživenie sociálneho rozmeru EÚ
bude chýbať politická vôľa, mala by
sa uplatniť možnosť posilnenej spolupráce v rámci HMÚ.

Predseda skupiny „Pracovníci“ Georgios
Dassis

Člen EHSV Stefano Mallia
proti obchodovaniu s ľuďmi. „Výbor
je jednoznačne za prijatie okamžitých
opatrení v tejto oblasti, pretože na
rozmýšľanie už bolo času dosť. Na
našich hraniciach sa až znepokojujúco

>>> pokračovanie na strane 5

Georgios Dassis, grécky predseda
skupiny „Pracovníci“ v EHSV a spravodajca stanoviska, varoval, že „bez
vytvorenia silného sociálneho rozmeru
by HMÚ mohla zlyhať“.
Aby bola HMÚ úspešná, musí sa
prijať súbežný prístup zameraný na
to, aby ciele v oblasti zamestnanosti
a sociálnych vecí zodpovedali cieľom
týkajúcim sa dlhu a deficitu. Potom
bude možné začať realizovať úpravy
a zabrániť prehlbovaniu rozdielov
medzi členskými štátmi.

a vytvárať nové pracovné miesta.
V záujme dosiahnutia tohto cieľa by
EÚ mala naďalej odbúravať pretrvávajúce prekážky voľného pohybu, pričom
by sa mali rešpektovať kolektívne
zmluvy a systémy pracovného práva
na úrovni jednotlivých štátov. EHSV
zdôrazňuje, že EURES, Európsky
portál pre pracovnú mobilitu, by mal
úzko spolupracovať so sociálnymi
partnermi, aby sa zabezpečilo poskytovanie komplexného poradenstva
a informácií o sociálnych a právnych
otázkach zamestnanosti..
O
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Východisko z krízy treba hľadať v solidarite EÚ Koniec krízy? Na oslavy je zatiaľ
priskoro…

Hospodárska kríza, ktorá pripravila
milióny ľudí o prácu, si vyžaduje
spoločné riešenia so silným sociálnym rozmerom, ktorých hybnou silou
bude EÚ, tvrdí člen EHSV a predseda
skupiny „Pracovníci“ Georgios Dassis.

Podľa nedávno zverejnených jesenných ekonomických prognóz sa
hospodárstvo EÚ pomaly zviecha. V budúcom roku však naďalej
možno rátať len s miernym rastom,
a čo je ešte horšie, krajiny, ktoré
kríza zasiahla najviac, majú k úplnému oživeniu hospodárstva ešte
veľmi ďaleko. Je jasné, že sa EÚ ako
celok nevzchopí úplne, kým VŠETKY
členské štáty nebudú mať svoje
ekonomiky v poriadku.

„Východisko z hospodárskej krízy
treba hľadať na úrovni EÚ,“ povedal
pre EHSV info.
Pán Dassis, ktorý vypracoval
stanovisko EHSV o posilnení sociálneho rozmeru hospodárskej a menovej
únie, konštatuje, že EÚ a členské štáty
sa príliš zamerali na hospodárske
a finančné opatrenia.
„Zachraňujú banky, ale úplne
ignorujú všetky dôsledky úsporných
opatrení, ktoré vnucujú jednému
členskému štátu za druhým,“ uviedol.
Politika úsporných opatrení bola
pôvodne vnútená Írsku, Grécku a Portugalsku. Španielsko, Francúzsko,
Taliansko a Belgicko však dôsledky
krízy pocítili tiež, ako dodal.
„Politika úsporných opatrení
len vyostrila problém nezamestnanosti a podnietila explozívny nárast
chudoby.“
Ako uviedol pán Dassis vo svojom
stanovisku uverejnenom v októbri, EÚ
musí vyslať oveľa silnejší signál opatreniami, ktoré pomôžu vytvoriť sociálnu
súdržnosť a integráciu.
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ktorá bola
odštartovaná začiatkom februára,
je krok správnym smerom, avšak
rozpočet vo výške 6 miliárd EUR,

Predseda skupiny „Pracovníci“ Georgios Dassis

“

Politika úsporných
opatrení len vyostrila
problém nezamestnanosti a podnietila explozívny nárast
chudoby.

”

ktorý je na ňu na obdobie 2014 –
2020 vyčlenený, nestačí, prízvukuje
pán Dassis.
Na záchranu bánk sa použili peniaze daňových poplatníkov, preto je
teraz vhodné zaviesť daň z finančných
transakcií, aby sa zvýšili finančné
prostriedky na cielené investície so
sociálnym rozmerom. Pán Dassis
konštatoval, že EHSV tento návrh
predostrel takmer ešte pred tým, ako

Dôsledky úsporných
opatrení v Európe
O niekoľko týždňov vstúpi Európska
únia do ďalšieho, v poradí už šiesteho,
roka poznačeného úspornými opatreniami. Aj v ňom ju bude ťažiť bremeno
26 miliónov nezamestnaných občanov,
často z radov mladých ľudí. Finančná
a hospodárska kríza sa, bohužiaľ, rýchlo
zhoršila a teraz sa sociálne a príjmové
rozdiely ďalej prehlbujú a v krajinách,
kde boli zavedené prísne úsporné
opatrenia, sa čoraz viac šíri chudoba.
Krízou sa zhoršila degradácia životného
prostredia, vzrástla energetická chudoba
a prehĺbili sa demografické problémy.
V uplynulých troch rokoch boli hospodárske a sociálne štruktúry v niektorých európskych krajinách pod vážnym
tlakom. Skutočnosť je taká, že približne
84 miliónov obyvateľov krajín EÚ dnes
žije pod hranicou chudoby (obyvatelia, ktorých zárobok predstavuje menej
ako 60 % priemerného príjmu v danom
štáte). V dôsledku toho sme v niektorých
krajinách, kde sa zaviedli úsporné opatrenia, svedkami narastajúceho politického
extrémizmu, demagógie a predsudkov.
Zároveň sa teraz jasne prejavuje rozdelenie Európy, podľa ktorého sa severné
krajiny považujú za veriteľské a južné za
dlžnícke. A čo je ešte znepokojujúcejšie,
medzi občanmi, ktorí budú v máji
budúceho roka hlasovať v európskych
voľbách, badať hnev alebo prinajlepšom
apatiu a ignoranciu vo vzťahu k EÚ.
Podľa nedávnej štúdie Eurobarometra
len 31 % európskych občanov dôveruje
EÚ, kým 60 % v ňu jednoducho dôveru
nemá.
Je teda zrejmé, že EÚ sa v dôsledku
úsporných opatrení ocitá na historicky

Predseda skupiny „Iné záujmy“ Luca Jahier
prelomovom bode, ktorý si vyžaduje
hlboké štrukturálne zmeny. Ak má
Európa naplniť svoje ambície a potenciál,
musíme investovať do jednotného a politicky stabilného kontinentu, takého,
ktorý bude ambiciózny a odhodlaný,
ktorého jednotlivé časti sa budú vzá-

“

približne 84 miliónov
obyvateľov krajín EÚ dnes
žije pod hranicou chudoby dôsledku toho sme
v niektorých krajinách,
kde sa zaviedli úsporné
opatrenia, svedkami narastajúceho politického
extrémizmu, demagógie
a predsudkov.

”

jomne podporovať a ktorý bude silnejší,
než len súčet týchto častí. Musí to byť
tiež Európa schopná prinášať výsledky,
budovať a vyvolávať dôveru a lepšie

EHSV info — December 2013 / 09 Mimoriadne vydanie

Komisia prišla so svojím návrhom na
daň z finančných transakcií.
Jedenásť členských štátov sa
rozhodlo zaviesť túto daň, ktorá by
mohla priniesť 30 – 35 miliárd EUR
ročne. „Naozaj nerozumiem, prečo sú
niektoré štáty ešte stále proti,“ povedal
pán Dassis.

Súčasná hospodárska kríza
neprišla sčista-jasna: bola výsledkom dlhých rokov zlého ekonomického riadenia a tichého súhlasu
EÚ so s rastúcimi štátnymi dlhmi.
Preto boli potrebné prísne úsporné
opatrenia. Napriek tomu, že fiškálne
reformy mali za následok veľké
sociálne náklady a že sa konečne ukazujú prvé náznaky hospodárskeho
oživenia, nesmieme zmeniť kurz. Ak
sa Európa zastaví na polceste, problémy sa vrátia skôr, ako by sme to
čakali. Úsporné opatrenia boli prvým
nevyhnutným krokom k oživeniu –
teraz nastal čas zamerať sa na rast.

Viacročný finančný rámec je jedným z najlepších nástrojov EÚ na
podporu rastu. Jeho bezodkladné
a účinné uplatňovanie by mohlo
stovkám európskych podnikov dodať
nový impulz. Podnikateľom však
žiaľ naďalej komplikujú život zložité
administratívne postupy.

“

Ak sa Európa zastaví
na polceste, problémy sa
vrátia skôr, ako by sme to
čakali. Úsporné opatrenia
boli prvým nevyhnutným
krokom k oživeniu – teraz
nastal čas zamerať sa na
rast.

”

Bez ohľadu na to, kedy sa táto kríza
skončí, by sme sa z nej mali poučiť do
budúcna. Skupina „Zamestnávatelia“
nedávno v diskusii počas konferencie

Vyjadril presvedčenie, že negatívne
vedľajšie následky protikrízových
opatrení založených na finančných
a hospodárskych aspektoch môžu
vyvolať nevôľu občanov voči EÚ, čo
by mohli využiť extrémne pravicové
strany.
„Musíme podniknúť také kroky,
ktoré ľudí presvedčia, že EÚ je naša
budúcnosť,“ povedal. „Nie je však
jasné, či sa nám to podarí, pretože chudoba plodí len čoraz väčšiu nenávisť
a strach.“
O
komunikovať so
svojimi občanmi,
a to predovšetkým
v niekoľkých
nasledujúcich mesiacoch, ktoré predchádzajú voľbám do
Európskeho parlamentu. Medzi prvé
veci, ktoré treba
urobiť, ak sa máme
vyhnúť ďalším
úsporným opatreniam, patrí opätovné
posilnenie stratégie
Európa 2020 s cieľom prispôsobiť ju vízii
Európy v roku 2050 a neskôr. Je potrebné
dokončiť vnútorný trh a Pakt pre rast
a zamestnanosť, investovať viac do
reindustrializácie Európy, do inovácie,
výskumu a rozvoja. Aj vďaka dosahovaniu konkrétnych výsledkov môžeme
obnoviť dôveru občanov v Európu
a vzájomnú dôveru medzi jej aktérmi,
vrátane občianskej spoločnosti. Musíme
sa teda usilovať podporovať skutočný
rast, uľahčiť poskytovanie úverov a oveľa
viac investovať do MSP, podnikov
sociálneho hospodárstva, slobodných
povolaní a ekologického hospodárstva.
Je nevyhnutné hľadať vyvážené riešenia
na oživenie Európy a zmierniť negatívne
sociálne dôsledky HMÚ, napr. pomocou sociálne zodpovednejších investícií,
európskych sociálnych dlhopisov či
európskej vzdelávacej siete pre nezamestnaných pracovníkov. A napokon
musíme úsporné opatrenia využiť aj ako
prostriedok na opätovné podnietenie
a konsolidáciu občianskej a sociálnej
účasti, ktoré sú jadrom nášho európskeho dedičstva a západných tradícií.
Luca Jahier
predseda skupiny „Iné záujmy“

Predseda skupiny „Zamestnávatelia“ Jacek Krawczyk
To, ako rýchlo dokážeme prekonať
krízu, bude závisieť od účinnosti
a rozsahu reforiem. Za nové pracovné
miesta a rast vďačíme podnikom,
a preto čím bude podnikateľské prostredie kvalitnejšie, tým lepšie budú
i hospodárske výsledky. Sťažený
prístup k financovaniu a rozdrobený jednotný trh sú hlavnými
prekážkami, na ktoré podnikatelia
naďalej narážajú. Čoraz naliehavejšie
potrebná je i politika, ktorá by
dokázala predvídať vývoj v oblasti
energetiky a klimatických zmien.

na Malte dospela k záveru, že kríza
nás všetkých núti reagovať pružne
na požiadavky trhu a čo najviac
zvýšiť konkurencieschopnosť. Ak ju
vnímame ako príležitosť, môžeme
dosiahnuť zmenu pomocou inovácie
a investícií do výskumu a vývoja.
Ak podnikatelia a politici správne
využijú túto šancu, európske hospodárstvo sa bude definitívne uberať
cestou rastu.
Jacek Krawczyk
predseda skupiny „Zamestnávatelia“
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Ne l e g á l n e p r i s ť a h ov a l e c t vo − e u r ó p s ke p r o b l é my
p o t r e b u j ú e u r ó p s ke r i e š e n i a
často odohrávajú strašné ľudské tragédie,“ podotkol pán Malosse.
Nelegálne prisťahovalectvo, ktoré
je častou témou diskusií v Bruseli aj
v členských štátoch, začína byť pre
Európsku úniu skutočným tŕňom
v päte, a to vzhľadom na priamu
súvislosť medzi migráciou a zvýšeným
sociálnym napätím a xenofóbiou.
Prístup na báze solidarity by mohol
mať oveľa priaznivejší dosah na
riešenie tejto situácie a Európskej
únii by umožnil rozšíriť svoje postupy
prostredníctvom politík, ktoré by
pomohli zabrániť ďalším stratám na
životoch v Stredozemnom mori.
Až tragické stroskotanie lode pri
pobreží ostrova Lampedusa, ktoré

“

výbor požaduje vytvorenie európskej
pobrežnej stráže

”

si vyžiadalo stovky obetí, konečne
prinútilo celú európsku spoločnosť,
aby sa na chvíľu zastavila a zamyslela
sa. Nepretržitý prílev nelegálnych
prisťahovalcov do krajín na juhu
Európy, ktoré navyše stále sužuje
kríza, prestavuje pre ne obrovskú
záťaž. Vlády jednotlivých krajín EÚ
ani jej inštitúcie doteraz nereagovali
na túto situáciu náležitým spôsobom,
a to práve preto, že zodpovednosť za
jej riešenie nenesú spoločne všetky
členské štáty EÚ. (ak)
O
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Priemyselná politika EÚ: iniciatíva
veľmi potrebná pre rast
Vďaka priemyselnej politike EÚ
sa má Európa vymaniť z hospodárskej krízy, avšak zlá správa vecí verejných v členských štátoch a neúčinná
komunikácia rozhodujúcich činiteľov
z Bruselu brzdia úplné rozvinutie
potenciálu tejto politiky.
„Priemyselnú politiku možno
považovať za iniciatívu na podporu
rastu, o ktorej sa veľa hovorí, ale
v rámci ktorej málo robí,“ povedal
pre EHSV info Holanďan Joost van
Iersel, predseda Sekcie pre hospodársku a menovú úniu, hospodársku

“

Tieto ťažké časy
musíme využiť na to,
aby sme urobili zmeny
do budúcnosti,

”

a sociálnu súdržnosť (ECO) Európskeho hospodárskeho a sociálneho
výboru.
EÚ chce do roku 2020 zvýšiť
výrobu o 20 %. Keďže od začiatku
krízy v roku 2008 v Únii zanikli viac
ako 4 milióny pracovných miest,
označil pán van Iersel tento cieľ za
„veľmi ambiciózny“.

Jednou z prekážok podľa neho je,
že Rada pre konkurencieschopnosť
nie je schopná priemyselnú politiku
EÚ riadne sprostredkovať členským
štátom, čo je čiastočne spôsobené
organizačnou rozdrobenosťou na
národné ministerstvá. Rada pre
konkurencieschopnosť sa skladá aj
z ministrov priemyslu, ktorí sa stre-

STRUČNE

posilniť dôvera v priemysel a podporiť
konkurencieschopnosť, je naliehavo
potrebné dostať do jedného rámca
výskumno-vývojovú a inovačnú politiku, politiku udržateľného rozvoja,
prístup k financovaniu (hlavne pre
malé a stredné podniky) a spoločnú
energetickú politiku. Okrem toho
dodal, že treba znížiť administratívnu
záťaž.
Rovnako potrebný je vhodný systém vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie. „To znamená, že v niektorých
členských štátoch sa musí preveriť celý
systém vzdelávania,“ zdôraznil.

Predseda sekcie ECO Joost Van Iersel
távajú päťkrát alebo šesťkrát ročne.

V stanovisku sa poukazuje
na kvalifikačný nesúlad medzi
ponúkanými voľnými miestami
s požadovanou vysokou kvalifikáciou
a vzdelávacím systémom, ktorý nevychováva dostatočný počet vedcov,
inžinierov a matematikov.

„Samotný minister veľa nezmôže,
ak má administratívny aparát, ktorý
odmieta vykonať potrebné opatrenia,“
povedal predseda sekcie.

Povedal, že Európska komisia by
mala vydať špecifické odporúčania
pre jednotlivé krajiny a povzbudzovať
členské štáty, aby preberali kladné
prvky z krajín, v ktorých veci fungujú
lepšie.

Pán van Iersel, ktorý v júli pripravil návrh stanoviska EHSV o priemyselnej politike, povedal, že ak sa má

„Tieto ťažké časy musíme využiť na
to, aby sme urobili zmeny do budúcnosti,“ dodal na záver.
O

Dôležité fakty o hospodárskej kríze

EHSV reaguje na hospodársku krízu

t Približne 24,2 % občanov EÚ, čo predstavuje 119,6 miliónov ľudí, bolo v roku 2011 ohrozených chudobou alebo
sociálnym vylúčením. Toto číslo sa od roku 2008 zvýšilo
v 18 z 26 členských štátov, pre ktoré sú k dispozícii údaje.
t Neupravený rozdiel v platoch žien a mužov v EÚ sa
v rokoch 2008 až 2010 znížil v priemere zo 17,3 % na
16,2 %. Toto zníženie je pravdepodobne vedľajším
účinkom krízy na zloženie pracovnej sily.

EHSV vypracoval celý rad stanovísk o problematike krízy,
pričom mnohé z nich sa týkajú navrhovaných právnych
predpisov, ktoré majú Európe pomôcť dostať sa z recesie. Napríklad v marci 2009 zverejnil stanovisko o pláne
hospodárskej obnovy Európy a v máji ďalšie stanovisko
k oznámeniu Komisie o reakcii na krízu v európskom
automobilovom priemysle.
V stanovisku z vlastnej iniciatívy z októbra 2009 na
tému „Vplyv celosvetovej krízy na hlavné európske odvetvia výroby a služieb“ výbor požadoval „lepšie skoordinovať
politické opatrenia a nástroje Spoločenstva.“ V decembri
po ňom nasledovalo stanovisko venované finančnej kríze
a jej vplyvu na reálnu ekonomiku a odpoveď na oznámenie
Komisie o podpore rozvojových krajín pri riešení krízy.
V septembri 2010 boli zverejnené dve stanoviská
z vlastnej iniciatívy: jedno o súčasnej situácii a konkrétnych iniciatívach v súvislosti s hospodárskou obnovou
a druhé o novom finančnom systéme pre vnútorný trh po
prekonaní krízy. V októbri nasledovalo ďalšie stanovisko
z vlastnej iniciatívy na tému „Dôsledky krízy štátneho dlhu
pre správu EÚ“.

©darval

t Očakáva sa, že v roku 2013 verejný deficit v eurozóne
klesne pod 3 % HDP prvýkrát od roku 2008 a v roku
2014 na 2,8 % HDP.
t V priebehu roka 2012 sa HDP EÚ znížil o asi 0,5 %.
t Miera nezamestnanosti mladých ľudí v Európe je naďalej
veľkým problémom. Vo štvrtom štvrťroku 2012 bola
dvakrát taká vysoká než miera nezamestnanosti dospelých – 23,3 % oproti 9,3 %. V auguste 2013 bolo mimo
pracovného procesu asi 5,5 milióna mladých ľudí v 28
krajinách EÚ. Táto situácia najviac zasiahla mladých
ľudí vo veku menej ako 25 rokov, u ktorých sa miera
nezamestnanosti zvýšila z 15,7 % v období pred krízou
na historické maximum 23,5 % vo februári 2013.
t Iba v Španielsku došlo v rokoch 2008 až 2012 k strate 3,3
milióna pracovných miest.
t HDP na obyvateľa sa v období rokov 2008 až 2010 prepadol z 25 000 ŠKS (štandard kúpnej sily na obyvateľa)
v roku 2008 na 23 500 ŠKS v roku 2009, pričom v roku
2010 sa situácia čiastočne zlepšila, keď sa vyšplhal na
24 500 ŠKS.
t Celkový deficit EÚ predstavoval v roku 2012 4,0 % HDP
oproti 4,4 % v roku 2011 a 6,5 % v roku 2010 (v eurozóne
3,7 % v roku 2012, 4,2 % v roku 2011 a 6,2 % v roku 2010).
V porovnaní so súčasnou prognózou rastu sa odhaduje,
že celkový deficit EÚ klesne na 3,4 % HDP v roku 2013
a bude sa naďalej znižovať na 3,2 % HDP v roku 2014.O
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Stanovisko EHSV na tému „Vplyv finančnej a hospodárskej krízy na rozloženie pracovnej sily medzi jednotlivými výrobnými sektormi s osobitným dôrazom na
MSP“ bolo prijaté v máji 2011 a v júli po ňom nasledovalo
stanovisko na tému „Kríza, vzdelávanie a trh práce“.

Summit hospodárskych a sociálnych rád na pôde Únie pre
Stredozemie: občianska spoločnosť žiada väčšiu zomknutosť

Barcelone sa zišlo vyše 120 zástupcov hospodárskych a sociálnych rád a iných organizácií
občianskej spoločnosti zo 14 krajín európsko-stredomorskej oblasti
V Barcelone sa 11. a 12. novembra zišlo vyše 120 zástupcov hospodárskych a sociálnych rád a iných
organizácií občianskej spoločnosti zo
14 krajín európsko-stredomorskej
oblasti, aby diskutovali o budúcej
úlohe občianskej spoločnosti v rámci
Únie pre Stredozemie.
Medzi severom a juhom stredomorskej oblasti nemôže zavládnuť
skutočná zomknutosť bez zapojenia
občianskej spoločnosti, a najmä zainteresovaných aktérov z hospodárskej
a sociálnej sféry, ako sú organizácie
zamestnávateľov, odborové zväzy či
iné profesijné organizácie a príslušné
MVO. To je kľúčové posolstvo zástupcov občianskej spoločnosti, ktorí
žiadali Úniu pre Stredozemie, aby sa
usilovala nadväzovať štruktúrované

Vo februári 2012 predložil EHSV inovatívne návrhy
týkajúce sa rastu a štátneho dlhu v EÚ, po ktorých v júli
nasledovalo stanovisko k iniciatíve Komisie „Príležitosti
pre mladých“. Vo februári 2013 EHSV vyjadril svoje postoje k odporúčaniam Komisie týkajúcim sa hospodárskych
politík členských štátov, ktorých menou je euro.
Viac informácií nájdete na stránke: www.eesc.europa.euO

Okrem otázok súvisiacich so
zapojením občianskej spoločnosti do
práce únie sa za účasti Pedra Narra,
predsedu monitorovacieho výboru
EHSV pre Euromed, a zástupcov generálnych tajomníkov Únie
pre Stredozemie diskutovalo aj
o niekoľkých pálčivých témach, ktoré
trápia tento región, akými sú najmä
nezamestnanosť mladých ľudí a hospodárske otázky, situácia žien, problematika mobility a migrácie a tiež
nevyhnutnosť zlepšiť hospodárenie
s obmedzenými vodnými zdrojmi.
(ail)
O

Európa potrebuje sociálne riešenie krízy – zdolá EÚ túto výzvu?
Pod hranicou chudoby žije 84 miliónov Európanov a 26 miliónov
je nezamestnaných. Hospodárska
a finančná kríza prerástla do sociálnej a demokratickej krízy a iba 31 %
Európanov dôveruje EÚ. Je EÚ schopná uspokojiť očakávania a upokojiť
obavy občanov?
EHSV usporiadal 22. októbra
vo Vilniuse konferenciu na vysokej
úrovni, na ktorej sa diskutovalo
o príležitostiach a výzvach, ktorým
čelí EÚ, a o potrebe spravodlivej,

t európske sociálne dlhopisy na podporu investícií do hospodársky
realizovateľných projektov v sociálnej oblasti
t silnejší európsky systém záruk pre
mladých s dodatočnými finančnými
prostriedkami z EÚ, rozšírený aj
na mladých ľudí vo veku 30 rokov
a regióny, kde je miera nezamestnanosti mladých nižšia než súčasná
maximálna hodnota 25 %
t urýchlene prijať opatrenia na
stimuláciu reálnej ekonomiky, MSP
a zamestnanosti. (ail)
O

Uvítací príhovor predniesol podpredseda litovského parlamentu Vydas Gedvilas
sociálnej a zodpovednej Európy. Pod
záštitou litovského predsedníctva Rady
EÚ preskúmali zástupcovia európskej
občianskej spoločnosti a litovských
orgánov nové spôsoby, ako chrániť
európsky sociálny model a podporiť
jeho oživenie.

© Stephen VanHorn

partnerstvá so zainteresovanými
stranami a systematicky ich zapájala
do svojich projektov, v snahe dať
rozhodnutiam, ktoré prijíma, väčšiu
legitímnosť.

Účastníci konferencie okrem iných
opatrení navrhli:
t zriadiť európsku vzdelávaciu sieť pre
nezamestnaných pracovníkov, ktorá
by uchádzačom o zamestnanie
ponúkla dvojročný rekvalifikačný
kurz a cezhraničné vzdelávacie
poukazy
t vypracovať nový európsky akčný
program v sociálnej oblasti s jasnými konkrétnymi cieľmi (vrátane minimálneho garantovaného
príjmu)

V dôsledku krízy sa v niektorých krajinách, ktoré zaviedli
prísne úsporné opatrenia,
výrazne rozšíril politický
extrémizmus, demagógia
a predsudky. Daňová, banková
a finančná únia sú základnými piliermi Hospodárskej
a menovej únie. Musia ich však
sprevádzať opatrenia na podporu rastu a rovnosti, vytváranie
pracovných miest, znižovanie
chudoby a zvyšovanie územnej
a sociálnej súdržnosti. V hre
je demokratická a politická
legitimita.
Luca Jahier,
predseda skupiny „Iné
záujmy“ v EHSV
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Zrušenie roamingových poplatkov v EÚ:
prospešné tak pre verejnosť, ako aj pre EÚ
úroveň pripojenia ako doma. Ideálne by pre
Európanov bolo, keby v budúcnosti existoval
skutočný jednotný trh mobilných komunikácií,
ktorý by umožnil využívať mobilný telefón
v ktorejkoľvek krajine EÚ za rovnakých podmienok ako doma („Roam like home“).
Nový legislatívny balík EÚ o jednotnom telekomunikačnom trhu, ktorý
v septembri predložila Európska komisia, obsahuje ustanovenia, ktoré smerujú
k postupnému zrušeniu roamingových poplatkov. Mnoho respondentov však

Hlavným záverom z asi 60
príspevkov, ktoré poslali európski
občania v septembri 2013, je, že
zrušenie súčasného roamingového
systému EÚ by bolo veľkým prínosom pre verejnosť a pomohlo by
tiež podporiť skutočnú integráciu
EÚ. Respondenti žiadali okamžite
skoncovať so všetkými roamingovými poplatkami. Vyjadrili
názor, že spotrebitelia potrebujú
lepší prístup k sieťam a musia mať
v zahraničí možnosť využívať rovnakú

Nová spoločná poľnohospodárska politika prináša
viac pozitív ako negatív Pomôžme jej fungovať!
Nová SPP je samozrejme,
podobne ako iné dôležité
politické dohody, výsledkom kompromisu. Niektorí
sa domnievajú, že s reformami sa zašlo priďaleko,
iní naopak tvrdia, že nie sú
dostatočné.

oblasti alebo „krehké“ odvetvia, čím sa zabezpečia rovnaké
podmienky pre vidiecku
ekonomiku.

Flexibilitu je najlepšie
vidno v možnosti presunúť
prostriedky z jedného piliera do druhého: členské štáty
Dvomi kľúčovými pojbudú môcť presunúť až 15 %
mami v novej SPP sú flexiz vnútroštátneho balíka pre
bilita a hodnotenie diverzity.
priame platby (prvý pilier)
EHSV prvýkrát poukázal na
do balíka pre rozvoj vidieka
tieto dve dôležité otázky vo Predsedníčka sekcie NAT Diľana
(druhý pilier) alebo naopak,
svojom stanovisku k návrhu Slavova
pričom tento objem sa zvyšuje
Komisie o budúcnosti SPP.
až na 25 % v tých členských
štátoch, ktoré dostávajú na
Hodnotenie diverzity v EÚ prostredníctpriame platby menej ako 90 % priemeru EÚ.
vom spoločnej politiky je jednou z hlavných
čŕt reformy. Priame platby sa rozdelia
Flexibilita existuje aj pri zavádzaní environspravodlivejšie medzi členské štáty, regióny
mentálnych opatrení. Tretina prostriedkov SPP
a poľnohospodárov. Historické hľadisko sa
sa investuje do environmentálnej udržateľnosti
prestane uplatňovať. Členské štáty budú môcť
európskeho poľnohospodárstva. Hovorí sa
prispôsobiť výšku priamych platieb skutočnej
tomu „ekologizácia SPP“.
situácii v praxi. Na úrovni EÚ boli stanovené
povinné kritériá s cieľom pomôcť krajinám
Niektoré prvky reformy vstúpia do platnosti
vykonať potrebné zmeny. Napríklad režim
od 1. januára 2014 a všetky aspekty sa začnú
základných platieb bude založený na existuuplatňovať od roku 2015.
júcej poľnohospodárskej činnosti a využívaní
pôdy, poskytovanie pomoci sa obmedzí len na
Zaujímavé fakty:
skutočne aktívnych poľnohospodárov a bude
sa vyvíjať ambiciózna politika na podporu
t Viac ako 77 % územia EÚ sa klasifimladých poľnohospodárov. Boli vytvorené
kuje ako vidiecke oblasti (47 % tvorí
ďalšie nástroje na rozdeľovanie priamych platieb
poľnohospodárska pôda a 30 % lesy) a býva
na miestnej úrovni, najmä pre znevýhodnené
v nich približne polovica obyvateľstva

upozorňovalo na to, že treba prijať prechodné
opatrenia, aby sa zabezpečilo, že operátori
nebudú stratu zisku z dôvodu zrušenia roamingových poplatkov kompenzovať zvýšením
domácich cien.
Mnohí účastníci na verejnej diskusii,
kde boli výsledky konzultácie predložené,
súhlasili s tým, že Európska komisia vyvolala
obrovské očakávania, že budú úplne zrušené
všetky roamingové poplatky. V skutočnosti
však Komisia iba navrhla, aby sa roamingové poplatky za prijaté hovory čo najskôr
zrušili. V návrhu sú ďalšie opatrenia na
urýchlenie vytvorenia „nulového
roamingu“ v EÚ, avšak
reakcia členských
štátov bola trochu
rozpačitá. Určitá
neistota pretrváva, aj
pokiaľ ide o to, či bude
nový legislatívny predpis prijatý do jari, skôr
než sa skončí súčasné
volebné obdobie
Európskej komisie
a Európskeho parlamentu. EHSV bude
tento proces naďalej
pozorne sledovať.
O

t

t

t
t

EÚ (poľnohospodárske komunity a iní
obyvatelia).
V EÚ je 12 miliónov poľnohospodárov (pracujúcich na plný úväzok). Poľnohospodárstvo
a agropotravinársky priemysel, ktorý je
závislý od poľnohospodárstva z hľadiska
dodávok, celkovo tvoria 6 % HDP EÚ,
zahŕňajú 15 miliónov podnikov a poskytujú
46 miliónov pracovných miest.
SPP stojí každého občana EÚ približne 30
centov denne. V roku 2011 predstavovala
43 % ročného rozpočtu EÚ, čiže 58 miliárd EUR. Jej podiel od roku 1984, keď
tvorila 72 %, postupne klesal, zatiaľ čo počet
poľnohospodárov sa rozširovaním EÚ od
roku 1992 zdvojnásobil. V období 2014 – 2020
bude SPP tvoriť 38 % ročného rozpočtu EÚ.
Výdavky SPP predstavujú menej ako 1 %
všetkých verejných výdavkov v členských
štátoch EÚ.
Poľnohospodárstvo je jediné odvetvie plne
financované z rozpočtu EÚ (hoci rozvoj vidieka spolufinancujú členské štáty).

“

Dvomi kľúčovými pojmami
v novej SPP sú flexibilita a hodnotenie diverzity.

”

t Priemerná domácnosť v EÚ minie 15 %
svojho rozpočtu na jedlo – čo je len polovica
v porovnaní s rokom 1960.
Diľana Slavova, predsedníčka odbornej
sekcie pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka
a životné prostredie (NAT) skupina III
O

Smerom k novej európskej politike
v oblasti regulácie sietí
„Už v čase, keď na telekomunikácie boli
v rozpočte na obdobie
2014 – 2020 vyčlenené
finančné prostriedky vo
výške 9 miliárd EUR,
išlo o významnú otázku.
Ich zníženie na 1 miliardu EUR spôsobí zmrazenie, ktoré môže stáť Člen EHSV Jacques
Európsku úniu náskok, Lemercier
ktorý získala v mnohých
strategických sektoroch,“ uviedol na ostatnom
plenárnom zasadnutí pán Jacques Lemercier
(skupina „Pracovníci“, Francúzsko), spravodajca stanoviska o usmerneniach pre transeurópske
telekomunikačné siete.
Súčasná politika bezpochyby viedla k väčšej
konkurencieschopnosti a inováciám a umožnila
znížiť ceny v prospech spotrebiteľov, avšak
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Keď ľudia cestujú do zahraničia, často sa
rozhodnú nepoužívať svoje mobilné zariadenia
v takej miere ako doma zo strachu z vysokých
účtov za roaming. Menej a kratšie telefonujú
a oveľa menej využívajú mobilné dáta na
internetové pripojenie, aplikácie a pod. Tieto
a mnohé ďalšie otázky boli predmetom verejnej
diskusie o roamingovom systéme v EÚ, ktorá sa
uskutočnila v EHSV 23. októbra 2013 s cieľom
vyhodnotiť výsledky jeho verejnej konzultácie
online o roamingu. Konzultácia a verejná
diskusia sú súčasťou prioritného projektu
predsedu EHSV Henriho Malossa, ktorý
osobne podporil iniciatívu európskych
občanov v prospech jednotnej tarify pre
mobilné telefóny v Európskej únii.

PLENÁRNE ZASADNUTIE
V SKRATKE

zároveň obmedzila investičné schopnosti
mnohých operátorov.
Výbor zastáva názor, že výsledkom vypracovania novej európskej politiky v oblasti regulácie
sietí by bolo „výrazné a koordinované zapojenie
veľkých európskych operátorov“, ktorí by mohli
„dobehnúť omeškanie v rozvoji vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia a odstrániť
oblasti bez digitálneho pokrytia,“ keď sa Európa
dostane z krízy. (hb)
O

Jednotný mechanizmus riešenia
krízových situácií je základným
kameňom bankovej únie
Európsky hospodársky a sociálny výbor sa teší
na zavedenie jednotného mechanizmu riešenia
krízových situácií, ktorý považuje za základný
kameň bankovej únie. Vďaka nemu sa pravidlá,
ktoré majú zabezpečiť ozdravenie a riešenie krízových situácií bánk, budú v celej EÚ uplatňovať
jednotne.
V stanovisku, ktoré výbor prijal v októbri, sa
píše, že návrh, aby dohľad nad bankami a riešenie
krízových situácií bánk vykonávali orgány na
rovnakej úrovni, je krok správnym smerom.
V súvislosti s jednotným fondom na riešenie
krízových situácií bánk, ktorý má zabezpečiť
finančnú stabilitu a zaručiť účinnosť opatrení na
riešenie krízových situácií, EHSV zdôraznil, že je
nevyhnutné vyjasniť právny základ tohto fondu.
„Bolo by treba čo najskôr vyjasniť právny základ
tohto fondu a vopred riešiť všetky problémy,
ktoré sa spájajú s jeho zriadením (napríklad etické

UŽ ČOSKORO V EHSV
Európa prechádza zmenami a potrebuje
nové ekonomické modely. Európski občania,
podniky, podnikatelia a tvorcovia politiky sa
usilujú vyriešiť problémy, s ktorými zápasíme
v sociálnej, hospodárskej a environmentálnej oblasti, a to prostredníctvom sociálnej inovácie, nových foriem investovania
a prekvapujúcich riešení.
EHSV organizuje v spolupráci s Európskou komisiou konferenciu na vysokej úrovni

© amadorgs

Sociálni podnikatelia: Vyjadrite svoj
názor! 16. – 17. januára – Štrasburg
riziko),“ uviedol spravodajca stanoviska Daniel
Mareels (skupina „Zamestnávatelia“, Belgicko).

nazvanú Sociálni podnikatelia: Vyjadrite svoj
názor! s cieľom analyzovať súčasné a budúce
možnosti pre sociálne podnikanie v Európe.
Účastníkmi budú podnikatelia, politickí činitelia
a zástupcovia ďalších zainteresovaných strán.
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Ďalšie informácie a prihlasovací formulár nájdete na stránke: http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-social-entrepreneurs
O

Podľa výboru je rozhodujúce zabezpečiť pre
tento fond dostatočné finančné prostriedky, aby
mohol byť účinným a efektívnym nástrojom.
Členovia rady pre riešenie krízových situácií
musia byť nezávislí a ich rozhodnutia musia
podliehať demokratickej kontrole. (ak)
O

7

STRUČNE

Yves Somville: EHSV mi rozširuje obzory
s verejnou správou, politikmi a našimi
členmi v súvislosti s pripravovanými právnymi predpismi alebo
predpismi, ktoré si vyžadujú zmeny,
vzdelávanie a osvetu, a to vo všetkých
oblastiach, ktoré sa priamo alebo
nepriamo týkajú poľnohospodárstva.
Okrem toho poskytujeme služby

Tu je časť ich rozhovoru:

Čo Vám osobne dáva Váš
mandát vo výbore? Prezraďte,
čo Vás na začiatku najviac
prekvapilo a čo po rokoch
najviac oceňujete?

Béatrice Ouin: Mohli by ste mi
povedať niečo o organizácii,
ktorú zastupujete? Koľko má
členov a aké sú jej hlavné
aktivity na celonárodnej
úrovni? Aká je Vaša úloha
v rámci tejto organizácie?
Yves Somville: Spomedzi 12
belgických členov EHSV som ja
zástupcom poľnohospodárstva.
Pracujem pre Valónsku federáciu
pre poľnohospodárstvo (FWA), ktorá
sídli v Gembloux vo Valónsku. Keďže
v mojej krajine je poľnohospodárska
politika regionalizovaná, pracujeme
len pre poľnohospodárov, ktorí sú
aktívni na juhu krajiny. Avšak pokiaľ
ide o záležitosti na federálnej úrovni
(verejné zdravie, dane atď.), udržujeme
samozrejme čulé kontakty s flámskymi
poľnohospodárskymi organizáciami.
FWA je profesionálna organizácia
financovaná najmä z príspevkov jej
členov. Členstvo vo FWA je úplne
dobrovoľné: je v nej združených
približne 7 000 poľnohospodárskych
rodín, čo je okolo 65 %
poľnohospodárov vo Valónsku.
Podobne ako v prípade iných
profesijných organizácií je aj naša
činnosť rôznorodá. Zahŕňa kontakty

udržiavali a udržiavajú kontakty
na úrovni EÚ. FWA je okrem toho
členom COPA (Výbor profesionálnych poľnohospodárskych organizácií – Comité des Organisations
Professionnelles Agricoles), dôležitej
európskej poľnohospodárskej organizácie. Chápeme preto, že naši členovia
„žijú a dýchajú“ Európou už celé
desaťročia, rozumejú jej a ich postoj k nej sa mení v závislosti od tém
a okolností.

Člen EHSV Yves Somville

poľnohospodárskemu odvetviu
a pridruženým sektorom aj prostredníctvom našej siete miestnych
kancelárií.

Čo očakáva Vaša organizácia
od Európy? Ako vnímajú Vaši
členovia svoje postavenie
v Európe?
Je jasné, že o poľnohospodárstve
sa v Európe diskutuje už viac ako 50
rokov. Pripomeňme, že v minulom
roku sme oslávili päťdesiate výročie
spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), ktorá bola jednou z prvých
skutočne spoločných politík v Európe.
Vďaka mnohým zmenám tejto politiky
v kontexte svetového vývoja (WTO,
rozširovanie EÚ, environmentálne
a rozpočtové vplyvy atď.) sa vždy

Stručne povedané, rozšírenie
obzorov! Predovšetkým v súvislosti
s Európou, celou jej rozmanitosťou
a bohatstvom, ale tiež so svetom
vďaka témam, o ktorých sa hovorí na
rozličných schôdzach. Kontakty, ktoré
som nadviazal v rámci účasti na práci
niektorých interných skupín napr.
v monitorovacom výbore AKT – EÚ
sú tiež cenným prínosom. V tomto
monitorovacom výbore napríklad
potravinová kríza v roku 2008 opäť
nastolila otázku poľnohospodárstva,
najmä v krajinách AKT, ale tiež
v Európe. Zdá sa mi o to zaujímavejšie
a dôležitejšie byť členom EHSV, ak sa
zameriame na najzávažnejšie výzvy
v strednodobom horizonte, ktoré sa
týkajú súčasného demografického
rastu a ubúdania zdrojov, akými sú
voda a pôda, a to sú len základné
zdroje poľnohospodárskej činnosti.
Prirodzene kontakty nadviazané
v EHSV sú veľmi užitočné z profesionálneho hľadiska, ale zároveň sú
mimoriadnym obohatením aj po
ľudskej stránke.

MILÍ ČITATELIA,
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redakčná rada EHSV info

Béatrice Ouin – zastupujúca v redakčnej rade
členov EHSV (skupina „Pracovníci“, Francúzsko)
Maciej Bury (mb)

Do tohto čísla prispeli:
Alejandro Izquierdo Lopez (ail)
Angeliki Karampourouni (ak)
Anna Comi (ac)
Arturo Iniguez Yuste (aiy)
Henry Borzi (hb)
Laure Limousin (ll)
Leszek Jarosz (lj)
Nele Rissmann (nr)
Susanna Baizou (sb)

Cieľom je zabezpečiť, aby
sa dostupné nástroje lepšie
zameriavali na potreby výboru,
to znamená sústrediť sa na správne
cieľové skupiny, zvoliť si správne
načasovanie a správne aktivity.
Okrem toho prebehli hodnotenia, aby sa zistilo, ako sa uplatňovali
doterajšie komunikačné stratégie.
Súčasťou boli aj rozhovory s členmi
EHSV, zamestnancami, úradníkmi
z inštitúcií EÚ, zástupcami médií
a inými kľúčovými zainteresovanými
stranami. Na základe výsledkov bolo
prijaté rozhodnutie, že komunikačná
stratégia vytýčená na roky 2010 – 2015
sa bude uplatňovať i naďalej. Niektoré
aspekty však bolo treba trochu doladiť,

EHSV si pripomenulo 11. november vo Verdune
Henri Malosse a Göke Frerichs,
súčasný francúzsky a bývalý nemecký
predseda EHSV, si 11. novembra vo
Verdune uctili pamiatku vojakov,
ktorí padli v prvej svetovej vojne.
„Ako tu tak stojíme jeden vedľa
druhého, Francúz a Nemec, musíme
mať na pamäti, že títo vojaci, ktorí
bojovali v prvej svetovej vojne, skôr
než sa vrhli do boja, vediac, že v ňom
pravdepodobne zahynú, určite snívali
o celkom inej budúcnosti,“ vyhlásili
počas pietnej spomienky.

”

Vo Verdune, na mieste, kde sa
odohrala jedna z najkrvavejších bitiek
prvej svetovej vojny, obaja predsedovia výboru vyjadrili presvedčenie,
že „Európa je oveľa viac ako len
žabomyšie bitky o rozpočty a trhy.
Európa je predovšetkým úžasný
príbeh mužov a žien, ktorí mali

EHSV info vychádza deväťkrát do roka pri príležitosti plenárneho zasadnutia výboru.
Tlačenú podobu EHSV info v nemeckej, anglickej a francúzskej jazykovej verzii dostanete na
požiadanie na tlačovom oddelení Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.

Adresa:

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

Európsky hospodársky a sociálny výbor
Jacques Delors Building, 99 Rue Belliard, B-1040
Brussels, Belgium
tel. (+32 2) 546.94.76
fax (+32 2) 546.97.64
e-mail: eescinfo@eesc.europa.eu
Internet: http://www.eesc.europa.eu/

spoločný sen vybudovať lepšiu
budúcnosť pre svoje deti. Európa je
kolíska mieru a spoločných hodnôt.“
Spomienková slávnosť, ktorá sa
uskutočnila 11. novembra vo Verdune, všetkým pripomenula, že tí,
ktorí zahynuli v prvej svetovej vojne,
nezomreli zbytočne.(mb)
O

Súčasný francúzsky a bývalý nemecký
predseda EHSV: Henri Malosse a Göke
Frerichs

EHSV info v 23 jazykoch: http://www.eesc.europa.eu/activities/press/eescinfo/index_en.asp

Koordinácia:
Agata Berdys

médiá. Cieľovými skupinami, na
ktoré sa EHSV zameriava, sú i naďalej
predovšetkým inštitúcie EÚ, organizácie občianskej spoločnosti a médiá,
hoci vzhľadom na blížiace sa voľby
do Európskeho parlamentu je ďalšou
cieľovou skupinou široká verejnosť.
Okrem toho je veľmi dôležitá komunikácia v Bruseli, ale aj doma, v krajinách členov. Členovia sú vyslancami
EHSV a obhajcami európskeho projektu a zohrávajú dôležitú úlohu pri
šírení informácií na tieto témy. (nr)O

Európa je oveľa viac
ako len žabomyšie bitky
o rozpočty a trhy.

Ďakujeme všetkým odberateľom a čitateľom
nášho bulletinu, ako aj tým, ktorí doň prispeli
svojimi článkami, ilustráciami, nápadmi alebo
inými príspevkami. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v novom roku!

Redakcia:

hlavne v dôsledku rýchleho rozvoja
nových nástrojov, ako sú sociálne

Prijaté odporúčania sa
budú uplatňovať v praxi na
základe ročného akčného
plánu. Osobitná pozornosť
bude venovaná prioritným
stanoviskám a podujatiam
zameraným na miestnu
úroveň („going local“).

“

keďže sa blíži koniec roka, chceli by sme Vám
zaželať veselé Vianoce a v novom roku 2014 veľa
šťastia, zdravia a úspechov.

EHSV info

Komunikačná skupina EHSV,
ktorá vydáva strategické usmernenia,
o čom a akou formou bude výbor
komunikovať, schválila zaktualizovanú komunikačnú stratégiu
v duchu reforiem pod názvom
Wind of change.

s
image
© alp

V rámci série rozhovorov sa
francúzska členka skupiny„Pracovníci“
Béatrice Ouin, ktorá zastupuje členov
EHSV v redakčnej rade EHSV info,
stretáva so svojimi kolegami, aby zistila, aké otázky sú stredobodom ich
záujmu. Nedávno sa stretla s Yvom
Somvillom, belgickým členom skupiny
„Iné záujmy“ a zástupcom generálneho tajomníka Valónskej federácie
pre poľnohospodárstvo v Belgicku.

Nová komunikačná stratégia EHSV

EHSV info nie je oficiálny vestník prác výboru, tieto sú oficiálne uverejňované v Úradnom vestníku
Európskej únie a iných publikáciách výboru.
Reprodukcia s uvedením zdroja povolená (prosíme zaslať jeden výtlačok redakcii).
Náklad: 12 310 výtlačkov
Ďalšie číslo vyjde v januári 2014

VYTLAČENÉ NA RECYKLOVANOM PAPIERI
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