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Otázky a odpovede
Prečo porada na tému budúcnosť Európskej únie?
Krajiny Európskej únie čelia príležitostiam a výzvam, ktoré si vyžadujú uvážlivé rozhodovanie. Naším cieľom je lepšie pochopiť,
čo by mala EÚ podľa vášho názoru alebo podľa názoru panujúceho vo vašej krajine z tohto pohľadu robiť.
Mnoho obyvateľov Európy má pocit, že sa nemôžu zúčastniť diskusií o EÚ, lebo ich vnímajú ako príliš zložité a technicky
náročné. Naším zámerom je umožniť vám, aby ste vyjadrili neformálny názor.
Závery budeme prechádzať s politikmi a s odborníkmi z celej Európy.

Prečo téma ‘Európa vo svete’?
27 krajín EÚ predstavuje významnú časť svetovej populácie a svetového bohatstva. Ich rozhodnutia sú pre zvyšok sveta dôležité.
Preto je dôležité zistiť, akú rolu by mali podľa názorov občanov zastávať jednotlivé vlády a/alebo EÚ v celosvetovom meradle
resp. či by vôbec mali nejakú rolu zastávať.
Vlády EÚ v súčasnosti okrem toho dokončujú dohodu o inštitucionálnych zmenách v EÚ. Po ukončení tohto procesu bude
dôležité zistiť, čo si myslia o dlhodobej roli EÚ vo svete.

Za akým účelom bol tento materiál vytvorený?
V tomto texte je uvedený prehľad tém, o ktorých budete diskutovať s obyvateľmi ostatných krajín EÚ. Jeho cieľom nie je
pokryť všetky možné uhly pohľadu. Materiál:
z

Poskytuje informácie o EÚ.

z

Uvádza východiskové informácie o každej z otázok, o ktorých sa bude diskutovať, najskôr na úrovni vašej krajiny a potom
na úrovni EÚ.

z

Prezentuje rôzne možné prístupy politiky k týmto otázkam a argumenty aj protiargumenty ku každému z týchto prístupov.
Prístupy sú zjednodušené, nakoľko rozmanitosť názorov z celej Európy je príliš veľká na to, aby sa dali uviesť v celej svojej
šírke. Prístupy však nemajú byť vnímané ako obmedzenia možností, ale skôr ako počiatočný bod dialógu. Môže sa stať, že pri
uvažovaní uvádzaných argumentov budete chcieť prevziať kompletný prístup alebo skombinovať prvky viacerých prístupov.

Je tento materiál vyvážený?
Je ťažké byť úplne objektívny. Vyvinuli sme však maximálnu snahu o to, aby sa v dokumente dostatočne odrazila veľká
rôznorodosť jednotlivých pohľadov. Navrhovali sme ho za podpory mnohých našich partnerov, ktorí majú k diskutovaným
témam rozličný postoj.
Okrem toho sme originál textu predložili nižšie uvedeným členom Európskeho parlamentu. Posúdili ho ako vcelku vyvážený.
Konečná verzia materiálu obsahuje ich pripomienky a dodatky.
z

Andrew Duff, Spojené kráľovstvo, Aliancia liberálov a demokratov pre Európu

z

Jens-Peter Bonde, Dánsko, Skupina pre nezávislosť a demokraciu

z

Pierre Jonckheer, Belgicko, Strana zelených/Európska slobodná aliancia

z

Pervenche Bérès, Francúzsko, Strana európskych socialistov
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Súčasná Európska únia
Európska únia (“EÚ”) je úniou európskych demokratických štátov.
Bola založená v roku 1957 ako Európske hospodárske spoločenstvo a pod názvom “Európska únia”,
ktorému predchádzali mnohé zmeny, je známa od roku 1993. Počet členov sa od 6-tich pôvodných
zakladateľov zvýšil na súčasných 27. Rozrástla sa aj oblasť rozhodovania (jej “právomoci”).
Celkový počet obyvateľov: 492 miliónov (na celom svete: 6,6 biliónov).

Mapa EÚ
1957
1973
1981
1986
1995
2004
2007
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Členský štát

Počet obyvateľov
Miera
(v miliónoch) nezamestnanosti (%)

HDI *

Štáty, ktoré majú
zavedené Euro

Belgicko

10.5

7.6

0.945

€

Nemecko

82.5

6.7

0.932

€

Francúzsko

60.9

8.6

0.942

€

Taliansko

58.8

6.5

0.940

€

Luxembursko

0.5

4.9

0.945

€

Holandsko

16.3

3.3

0.947

€

Dánsko

5.4

3.4

0.943

Írsko

4.2

4.0

0.956

Spojené kráľovstvo

60.4

5.4

0.940

Grécko

11.1

8.6

0.921

€

Španielsko

43.8

8.2

0.938

€

Portugalsko

10.6

8.0

0.904

€

Rakúsko

8.3

4.5

0.944

€

Fínsko

5.3

6.6

0.947

€

Švédsko

9.0

6.2

0.951

Česká republika

10.3

6.1

0.885

Estónsko

1.3

4.7

0.858

Cyprus

0.8

4.4

0.903

Lotyšsko

2.3

5.4

0.845

Litva

3.4

5.8

0.857

Maďarsko

10.1

8.2

0.869

Malta

0.4

6.4

0.875

Poľsko

38.1

11.2

0.862

Slovensko

5.4

10.5

0.856

Slovinsko

2.0

4.8

0.910

Bulharsko

7.7

4.9

0.816

Rumunsko

22.3

7.5

0.805

Chorvátsko

4.4

14.3%

0.846

Turecko

72.5

10.2%

0.757

Bývalá juhoslovanská
republika Macedónsko

2.05

35.8%

0.796

€

€

Kandidujúce krajiny

* Index ľudského rozvoja (The Human Development Index)
Pomocou indexu HDI sa merajú priemerné výsledky krajiny v troch hlavných oblastiach ľudského rozvoja: zdravie, vedomostná úroveň a životná
úroveň. Najvyšší stupeň je 1 a najnižší je 0.
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Prečo a kedy začal proces
budovania Európy?

Kľúčové dátumy

Po skončení prvej a druhej svetovej
vojny sa pár vplyvných mužov Európy
rozhodlo, že urobia koniec nenávisti
a rivalite v Európe – najmä medzi
Francúzskom a Nemeckom – a vytvoria
podmienky pre dlhotrvajúci mier.

1951

6 krajín – Francúzsko, Západné Nemecko, Taliansko, Belgicko,
Holandsko a Luxembursko – zakladá Európske spoločenstvo uhlia a
ocele.

1957

Na základe Rímskej zmluvy vzniká Európske hospodárske
spoločenstvo. Tento “Spoločný trh” je oslobodený od platenia ciel
(1968) a podľa záznamov sa v obchode a v poľnohospodárstve začína
uplatňovať spoločná politika (60. roky).

V roku 1950 francúzsky minister
zahraničných vecí založil Európske
spoločenstvo uhlia a ocele, ktoré malo
zo surovín určených pre vojnové
potreby urobiť nástroje zmierenia a
zapojiť jednotlivé európske národy do
vzájomnej spolupráce.

1973

Pristupujú Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo.

1979

Prvé priame voľby do Európskeho parlamentu.

1981

Pristupuje Grécko.

1986

Pristupujú Španielsko a Portugalsko.

1986

Jednotný európsky zákon povoľuje okrem voľného pohybu tovaru aj
voľný pohyb osôb, služieb a kapitálu. Tým vlastne začína šesťročný
program zameraný na vytvorenie jednotného trhu *.

1993

Jednotný trh je vytvorený a vzniká EÚ. Progresívne sa vyvíja nová
spolupráca medzi členskými štátmi – napríklad v oblasti obrany,
spravodlivosti a vnútorných vecí.

1995

Pristupujú Rakúsko, Fínsko a Švédsko.

2002

V 12 štátoch sa zavádza mena Euro.

2004

Pristupujú Česká republika, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva,
Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko.

2005

Francúzsko a Holandsko prostredníctvom referenda odmietajú Zmluvu,
na základe ktorej je zostavená Európska ústava. Rokovania o členstve
Turecka zostávajú otvorené.

2007

Pristupujú Rumunsko a Bulharsko.

* Jednotný trh
Od colnej únie sa očakáva, že zaručí voľný pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu medzi krajinami EÚ. To znamená:
- Pre jednotlivcov: právo žiť, pracovať, študovať alebo tráviť dôchodok v inej krajine EÚ a slobodný prístup k tovarom a službám z celej EÚ.
- Pre spoločnosti: právo podnikať v ktoromkoľvek štáte EÚ a predávať tovary a služby v rámci celej EÚ.
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Čo je a čo nie je EÚ
EÚ nie je federácia (ako napr. USA) a nie je to ani
organizácia pre medzinárodnú spoluprácu (ako napr.
Organizácia spojených národov). Jej členské štáty vytvorili
spoločné inštitúcie, ktorým odovzdali časť svojej
suverenity, čiže rozhodnutia o konkrétnych záležitostiach
spoločného záujmu sa môžu robiť spoločne a demokraticky
na európskej úrovni. V EÚ v súčasnosti existuje päť typov
právomocí.

Prístup 1
Kolektívne rozhodovanie na úrovni EÚ

Čo sa týka EÚ, o rôznych problémoch sa rozhoduje rôznymi
spôsobmi. Niektoré rozhodnutia sa prijímajú kolektívne
na úrovni EÚ, iné sa zase prijímajú s rôznym stupňom
koordinácie. A v niektorých oblastiach dokonca EÚ nehrá
žiadnu rolu. Nižšie uvedený diagram je pokusom o zhrnutie
tejto situácie.
Asi 80 % legislatívy členských štátov je ovplyvnených EÚ.

Prístup 2
Viacstupňové /
flexibilné

Prístup 3
Podpora,
koordinácia,
pomocné operácie

Prístup 4
Bez vplyvu EÚ

Podskupina krajín EÚ
môže pri presadzovaní
určitých záležitostí
využiť inštitúcie EÚ.
Nazýva sa to “posilnená”
spolupráca.

Prvotnú
zodpovednosť nesú
členské štáty, úlohou
EÚ je len podporovať,
koordinovať
alebo napomáhať
operáciám, ktoré
vykonávajú členské
štáty.

Členské štáty
sa rozhodujú
samostatne,
bez povinnosti
koordinácie
alebo spoločného
rozhodovania.

Výhradná právomoc Zdieľaná právomoc
Členské štáty
odovzdávajú EÚ
rozhodovaciu a
riadiacu právomoc a v
príslušných oblastiach
potom nesmú vytvárať
vlastné zákony.

Ak sa zdá členským
štátom efektívnejšie
spoľahnúť sa pri
harmonizácii a
koordinácii riadenia
na EÚ, než keby mali
konať samostatne, učinia
tak. Zdieľaná právomoc
znamená, že EÚ pri
svojej činnosti zastupuje
členské štáty.

Niektoré krajiny tiež
môžu dospieť k záveru,
že určité pravidlá
sa pre nich nehodia.
Tento postup sa nazýva
‘neúčasť na smernici’.

Ako sa veci majú v súčasnosti (príklady)
z

Pravidlá
konkurencie

z

Obchodná politika

z

Colná únia

z

Peňažná politika pre
krajiny, ktoré majú
zavedené Euro

NOE 003-07_SK.indd Sec1:8

z

Jednotný trh

z

Eurozóna (13 krajín)

z

Výskum

z

Regionálna politika

z

z

Zamestnanosť

z

Poľnohosp

z

Zdravotníctvo

z

Životné prostredie

Schengenská dohoda,
ktorá sa týka hlavne
hraničných kontrol (15
štátov).

z

Vzdelávanie

z

Ochrana spotrebiteľa

z

Zahraničná politika

z

Doprava

z

Dôchodok

z

Energia

z

Zdravie

z

Bezpečnosť a
spravodlivosť

Niektoré štáty sa
nezúčastňujú na
spoločných pravidlách
pre pracovný čas, víza
a obrannú politiku.

z

z

Všetky ostatné
oblasti,
napríklad

z

Bývanie

z

Rodinná politika
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Graf 1 – Čerpanie rozpočtu EÚ (2007)

Rozpočet EÚ
EÚ svoju politiku financuje z ročne zostavovaného
rozpočtu v sume asi 120 miliárd eur, ktorej
prevažnú časť uhrádzajú členské štáty; zatiaľ
neexistuje žiadna daň EÚ. Táto suma v
súčasnosti reprezentuje iba menej než 1 percento
kombinovaného hrubého národného dôchodku
jednotlivých krajín (paradoxne národné rozpočty
členských krajín tvoria asi 35 % až 50 % ich
národného dôchodku).

5%

43%

126,5 miliárd eur

1% 6%

34%
34

11%

Regionálna a kohézna politika, výskum, inovácie, zamestnanosť, energia
Politika susedských vzťahov, príspevok na vývoj, podpora kandidujúcich krajín
Zdravotníctvo, vzdelávanie, kultúra, práva spotrebiteľov, médiá, mládež
Spoločná poľnohospodárska politika
Životné prostredie, rybolov, rozvoj vidieka
Ostatné výdavky vrátane administratívy

Fungovanie EÚ – Hlavné inštitúcie a procesy rozhodovania
Rozhodnutia sa prijímajú väčšinovo alebo
jednomyseľne?

Rada ministrov EÚ
Rada reprezentuje jednotlivé štáty. Rada je hlavným
rozhodovacím orgánom EÚ; prijíma legislatívu
EÚ navrhnutú Európskou komisiou. Pokiaľ sa rada
schádza na úrovni prezidentov alebo premiérov
jednotlivých štátov, stáva sa z nej “Európska rada”,
ktorá má za úlohu poskytovať EÚ politickú silu v
kľúčových otázkach.

f

Vo väčšine oblastí, kde sa EÚ delí o právomoc s členskými
štátmi (viď diagram na str.8), sa rozhodnutia prijímajú
väčšinovo, ale nie jednoduchou 50%-nou väčšinou jednotlivých
štátov. V tomto systéme, ktorý sa volá Kvalifikovaná väčšina
hlasov, sa dohody dosahujú na základe podstatnej väčšiny ako
štátov, tak aj počtu obyvateľov, ktorých reprezentujú.
Jednomyseľnosť, čiže súhlas všetkých štátov, sa vyžaduje
hlavne v háklivých oblastiach ako sú daňové systémy, sociálna
politika, obrana, zahraničná politika a revízia zmlúv EÚ.

Ako vyzerá ‘spolurozhodovanie’ Európskeho
parlamentu a Rady ministrov?

Európsky parlament
Členov Európskeho parlamentu volia občania
každého štátu priamym hlasovaním na obdobie
piatich rokov v tom istom čase vo všetkých štátoch.
Parlament má v súčasnosti 785 členov zo všetkých
27 štátov EÚ. Najbližšie voľby budú v júni 2009.
Hlavnou úlohou Parlamentu je schvaľovať európske
zákony a ročný rozpočet EÚ.
O tieto zodpovednosti sa delí s Radou EÚ.

NOE 003-07_SK.indd Sec1:9

O zákonoch EÚ hlasujú spoločne Rada aj Európsky parlament.

f

V rámci postupu ‘spolurozhodovania’ je Parlament pri
vytváraní legislatívy pre množstvo záležitostí vrátane
voľného pohybu pracovnej sily, jednotného trhu, vzdelávania,
zdravotníctva, ochrany spotrebiteľa atď. rovnocenný s Radou.
Európsky parlament má právo navrhovanú legislatívu v týchto
oblastiach zamietnuť.
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Mocenské toky

Európska komisia
Je jedinou inštitúciou EÚ, ktorá má právo navrhovať
legislatívu. Okrem toho zabezpečuje, aby sa politika EÚ
riadne implementovala.

Európska
komisia

Po tom, ako Komisia vypracuje návrh, či už nového
zákona alebo ročného rozpočtu, predloží tento
Parlamentu a Rade ministrov, ktorí ho buď schvália
alebo zamietnu. Pri modifikácií návrhov sa vyžaduje
jednomyseľnosť, pri ich prijímaní stačí väčšinové
schválenie.

vykonáva dozor

vymenúva

navhrnúť právny rámec a rozpočet

Európsky
parlament

Komisia má v súčasnosti 27 komisárov, jedného z
každého štátu.

f
Občania

Rada
ministrov

spolurozhodovanie

Národné
vlády

zákony
EÚ

rozpočet
EÚ

rozhoduje

vykonáva dozor

Súdny
dvor

Dvor
audítorov

Ďalšie inštitúcie
Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor
pre regióny sú poradné výbory, ktoré sa skladajú
zo zástupcov odborov, zamestnávateľských a
odberateľských organizácií a miestnych úradov v tomto
poradí.
Európsky súdny dvor zabezpečuje rešpektovanie
zmlúv EÚ zo strany jednotlivých členských štátov a
nadradenosť zákonov EÚ nad národnými zákonmi.
Európsky dvor audítorov kontroluje vytváranie a
čerpanie fondov EÚ.
Európska centrálna banka je nezávislá inštitúcia
zodpovedná za peňažnú politiku 13 štátov Euro zóny.
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Bod 1 – Ekonomický a sociálny blahobyt vo svete
globálnej konkurencie
Toky tovarov, osôb, služieb a informácií sa stále viac
globalizujú. Udalosti a ľudské činnosti v iných častiach sveta
sa odrážajú v našom každodennom prežívaní. Ekonomické
prostredie, v ktorom fungujú EÚ a jej členské štáty, je
formované v celosvetovom meradle. Vzájomnú závislosť ešte
posilňujú nové komunikačné technológie.

Priemerný vek obyvateľov krajín EÚ sa v súčasnosti zvyšuje
a počet obyvateľov nerastie tak rýchlo ako v iných častiach
sveta. Niektorí z nás argumentujú, že spracovanie týchto
výziev prináša v oblasti blahobytu skôr viac príležitostí než
problémov. Iní si myslia opak. V tejto súvislosti sa pýtame:
Ako sa dá udržať úroveň a kvalita práce a dôchodkového
zabezpečenia voči celosvetovej konkurencii a problému
starnutia?
Akým spôsobom by mala EÚ o týchto problémoch
rozhodovať?

Výzvy a príležitosti – Pracovné príležitosti
Aby bolo možné zabezpečiť zodpovedajúcu životnú úroveň, občania potrebujú prácu.
Okrem toho potrebujú dokladovať vysokú úroveň schopností a adaptability, aby zostali vo
svete úzko prepojených hospodárskych systémov konkurencieschopní.
Hovorí sa, že EÚ v oblasti zamestnanosti a rastu zaostáva za USA. A ekonomicky silnými
sa zase stávajú štáty ako Čína, India, Brazília a Rusko. Tieto štáty vyrábajú čoraz väčší
podiel nami dovážaných tovarov a často sa im to darí omnoho lacnejšie než nám vďaka
nižším mzdám a nižšej úrovni sociálneho zabezpečenia.

Fakty
V roku 2005 bolo 8,7 %
pracovnej sily v EÚ bez práce
(v USA 5,1 %).
7 % robotníkov v EÚ (15
miliónov) žije pod úrovňou
životného minima.

V Európe sa dnes deje množstvo zmien, ktoré súvisia s novými schopnosťami, novými
technológiami, novými trhmi a vytvárajúcou sa konkurenciou zo strany nových
účastníkov trhu. Niektorí nazerajú na tieto zmeny ako na nástroj pre zavádzanie inovácií,
zvyšovanie produktivity a adaptability, pre nové podnikateľské príležitosti a nakoniec aj
početnejšie a lepšie pracovné príležitosti.
Podľa iných tieto zmeny zase ohrozujú náš životný štýl a pracovné príležitosti a tlačia nás
k znižovaniu výrobných nákladov na úkor ľudí, inovácií a dlhodobej prosperity z dôvodu
“dumpingových” manierov.

V tejto súvislosti:

Mali by mať zamestnávatelia možnosť zamestnávať a prepúšťať pracovnú silu podľa potreby?
Sú zamestnanci dostatočne alebo nedostatočne chránení proti nezamestnanosti?
Mali by sme sa viac alebo menej otvoriť konkurencii zahraničného obchodu?
Je z pohľadu globálnej konkurencie dobrou stratégiou prizývať nové štáty na vstup do EÚ?
* K Dumpingu dochádza vtedy, keď nejaký štát znižuje cenu tovarov znižovaním alebo neuplatňovaním daní a noriem, pričom iným štátom takéto
úľavy neposkytuje. V niektorých štátoch sú povolené dlhé pracovné zmeny a dokonca aj zamestnávanie detí, čím sa umelo znižuje cena vývozných
komodít; tento postup sa označuje ako „sociálny dumping“. „Fiškálny dumping“ zase znamená znižovanie daňového zaťaženia.
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Rozličné prístupy – Pracovné miesta
Rozličné prístupy k trhu práce
Argumenty Protiargumenty
Štát dozerá na blahobyt
Verejné úrady chránia
zamestnancov pred stratou
zamestnania, stanovujú
vysoké normy a prísne
podmienky v oblasti
kvality vykonávanej práce
a v prípade, že niekto
o zamestnanie príde,
poskytujú vysoký stupeň
ochrany.
Kombinácia flexibility
práce so zabezpečenosťou
Verejné úrady dávajú
prednosť ochrane osôb
pred ochranou pracovných
príležitostí. Zamestnávanie
a prepúšťanie môže
byť vcelku jednoduché,
avšak ľudia, ktorí stratili
zamestnanie, požívajú od
verejných úradov vysoký
stupeň ochrany.

1. Priaznivý vplyv na sociálnu súdržnosť a na
prísne normy v oblasti zamestnanosti.

1. Príliš strnulé pravidlá trhu práce pôsobia na
zamestnávateľov demotivujúco.

2. Pracovníci majú zabezpečenú stabilnú prácu
a vysokú úroveň ochrany v prípade straty
zamestnania.

2. Výhodná podpora v nezamestnanosti
odrádza nezamestnaných od hľadania práce.
Tento prístup je nákladný a množstvo ľudí
žije na náklady štátu.

3. I keď z krátkodobého hľadiska môžu byť
náklady vyššie, v dlhodobom horizonte sa
znižujú, pretože je zabezpečená stabilita
zamestnanosti a tým postupné investovanie
do skúseností a schopností zamestnancov.

1. Kombinácia požadovanej solidarity s
hospodárskym rastom, nakoľko zastrešuje
zamestnanecké riziká, pričom poskytuje
zamestnávateľom primeranú slobodu.
2. Ak sú ľudia pod ochranou, majú motiváciu
prispôsobovať svoje schopnosti, pretože
v obdobiach zmien pracovných pozícií sa
môžu vzdelávať a uplatňovať si nároky
vyplývajúce zo sociálneho zabezpečenia.
3. Nezamestnaní majú dostatok času na
hľadanie vhodnej práce

3. Vzniká pocit nespravodlivosti, nakoľko
niektorí nezamestnaní alebo ľudia, ktorí
majú nestabilnú prácu, vidia veľký problém
v možnosti nájsť si stálu prácu. Majú pocit,
že niektorí ľudia majú dobre zabezpečené
pracovné miesta a niektorí nemajú žiadnu
alebo iba pochybnú prácu.
1. Tento prístup je prínosom iba v obdobiach
hospodárskeho rastu. Pracovníci sú
ohrození tým, že zamestnávatelia majú
možnosť ľahko niekoho prepustiť.
2. Tento prístup je nákladný, pretože vyžaduje
vysoký stupeň prerozdeľovania a tým vyššie
daňové zaťaženie.
3. Plnú zodpovednosť za hľadanie práce a
zvyšovanie kvalifikácie nesie jednotlivec.
Môže to fungovať u mladých ľudí s vyšším
vzdelaním, ale nie u starších alebo menej
vzdelaných osôb.

Jedna z verzií sa volá
‘flexibezpečnosť’.
Neobmedzený trh práce
Trh práce je veľmi
flexibilný a nie je
regulovaný. Je ľahké
niekoho zamestnať alebo
prepustiť.
Verejné úrady poskytujú
nezamestnaným minimálnu
záchrannú sieť, t.j.
obmedzenú dočasnú
podporu bez zabezpečenia
možnosti pracovať.
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1. Tento prístup umožňuje firmám hocikoho
zamestnať alebo prepustiť a tým dosahovať
maximálnu ekonomickú efektívnosť. Keďže
je ľahké pracovníka prepustiť, je rovnako
ľahké vytvoriť pracovné miesto.
2. Mimomzdové náklady práce ako napríklad
príspevky na sociálne zabezpečenie sú
nižšie, čo má priaznivý vplyv na zvyšovanie
medzinárodnej konkurencieschopnosti.
Zamestnávatelia sú okrem toho ochotnejší
prijímať pracovné sily.
3. Zamestnávatelia a efektívni pracovníci sú
za svoju prácu odmeňovaní, nakoľko systém
podporuje mobilitu a inovácie.

1. Vzniká pocit nespravodlivosti. I keď
niektorí v takomto prostredí dokážu získať,
mnoho ľudí v konkurencii neobstojí z
dôvodu nízkej kvalifikácie alebo kvôli
skutočnosti, že pre nich nie je jednoduché
zmeniť zamestnanie alebo miesto práce.
2. Mnoho pracovníkov žije v neistote, čo
má za následok chudobu, stres, zdravotné
problémy a spoločenské napätie.
3. Rýchle striedanie zamestnaní bráni
dlhodobým investíciám do ľudského
potenciálu a oslabuje prínos pracovníkov ku
konkrétnej práci.
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Rozličné prístupy k pracovným príležitostiam a k obchodu
Argumenty Protiargumenty
Ochrana domácich
pracovných miest a odvetví
Verejné úrady majú v
úmysle chrániť domáce
pracovné miesta a odvetvia
proti vonkajším hrozbám
najmä zavádzaním daní a
taríf na zahraničný tovar,
zavádzaním náhrad pre
pracovníkov v prípade
presťahovania podniku a
preverovaním zahraničných
akvizícií strategických
domácich podnikov.
Stimulácia vytvárania
pracovných miest
prostredníctvom voľného
obchodu
Trhy sú voči zahraničnej
konkurencii čo
najotvorenejšie. Otvorenie
trhu sa dosahuje znížením
alebo zrušením taríf.
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1. Je to jediný spôsob, ako sa ubrániť pred
nerovnou konkurenciou rozvojových
krajín s nízkymi mzdovými nákladmi a
ako zachovať životný štýl jednotlivých
spoločenstiev a ako zachrániť tradičné
remeslá.
2. Zabezpečí sa tým, aby sa konkurencia
nerealizovala na úkor obyvateľstva alebo
životného prostredia, ale na príslušnom trhu
alebo v príslušnom ringu.
3. Udržanie strategických podnikov v našich
rukách je predpokladom zachovania
kontroly vlády nad hospodárstvom.

1. Voľný obchod podporuje inovácie,
zvyšuje kvalitu práce a stimuluje našu
konkurencieschopnosť na zahraničných
trhoch.
2. Vďaka lacnejším a rozmanitejším tovarom
a službám umožňuje odberateľom šetriť
a rozširuje možnosti našich výrobkov na
zahraničných trhoch tým, že podporuje rast
v rozvojových krajinách.
3. Skôr ako neziskové sektory sú podporované
investície v oblastiach, v ktorých majú
jednotlivé krajiny komparatívne výhody.

1. Protekcionizmus je z dlhodobého hľadiska
neudržateľný, pretože vedie k investíciám
do zastaraných odvetví a znižuje
konkurencieschopnosť a schopnosť inovácií.

2. Obmedzuje spotrebiteľovu možnosť výberu,
keďže pomáha prežiť tovarom a službám s
nižšou cenou.
3. Obmedzuje príležitosti našich odvetví
na zahraničných trhoch, pretože ostatné
krajiny sa môžu takisto rozhodnúť, že
budú podporovať svoje vlastné odvetvia
a tým nám znemožnia profitovať na našej
komparatívnej výhode voči ostatným
krajinám.

1. Voľný obchod vedie k prepadu až na úplné
dno, na ktorom stanovujú normy tí, ktorí
majú najnižšie požiadavky.
2. Tento prístup ohrozuje nové a zraniteľné
odvetvia a zvyšuje náklady pracovných
miest, pretože v niektorých krajinách
alebo regiónoch sú konkrétne odvetvia
prevalcované bezohľadnými a niekedy
dotovanými súpermi.
3. Oslobodený voľný obchod je príliš
obmedzený v oblasti sociálneho
zabezpečenia pre ľudí, ktorým sa nedarí.
Dochádza k vytvoreniu kategórií víťazov a
porazených – s minimálnou ochranou pre
porazených.
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Výzvy a príležitosti – Dôchodky
Nakoľko sa Európania dožívajú vyššieho veku a majú menej detí, Európa dnes čelí výzve:
obyvateľstvo starne. Táto skutočnosť bude mať vážne dôsledky pre hospodárstvo, pretože
náklady dôchodkového zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti pre dôchodcov bude
znášať menej pracujúcich ľudí.
Dnešné systémy dôchodkového zabezpečenia sa zaraďujú do troch rozsiahlych kategórií:
‘Systém financovaného dôchodkového zabezpečenia’ - Štátnu podporu pre dôchodcov
platia osoby, ktoré v súčasnosti pracujú. Myšlienka súkromného doplnkového
dôchodkového zabezpečenia je síce tiež podporovaná, ale verejné dôchodkové
zabezpečenie zostane pravdepodobne hlavným zdrojom príjmov starých ľudí.
Viacpilierový systém - Štátny systém dôchodkového zabezpečenia zabezpečuje iba
relatívne nízky základný dôchodok financovaný buď z odvodov alebo z daní. Zamestnanci
musia kvôli udržaniu životnej úrovne v dôchodkovom veku uzavrieť doplnkové
dôchodkové poistenie. Existujú schémy doplnkového zamestnaneckého dôchodkového
poistenia financované z fondov; odvody sú potom povinné alebo dobrovoľné. Tento
druh dôchodkového zabezpečenia so silným druhým a tretím pilierom sa vyskytuje v
anglosaských krajinách ako aj v Holandsku a v Dánsku.

Fakty
V súčasnosti na dôchodok
každého človeka nad 65
rokov pracujú štyri osoby v
produktívnom veku. Do roku
2050 by mal tento pomer
klesnúť na dve osoby na
jedného človeka nad 65 rokov.
Podiel dospelých obyvateľov
EÚ starších ako 65 rokov
vrátane sa podľa súčasných
odhadov zdvojnásobí.

Akým spôsobom je možné zabrániť tomu, aby starnutie obyvateľstva spôsobilo medzi starými ľuďmi
chudobu?
Je pri poskytovaní primeraného systému dôchodkového zabezpečenia možné vyhnúť sa príliš vysokým
odvodom alebo daňovým sadzbám? Ako?
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Rozličné prístupy – Dôchodkové zabezpečenie
Prístupy
‘Demografické’ riešenia –
Takéto riešenia sa pokúšajú
zvýšiť počet nových účastníkov
trhu práce prostredníctvom
ovplyvňovania demografického
rastu, ktorý sa dá urýchliť
pomocou:
Poskytovania rodinných
prídavkov;

Argumenty Protiargumenty
1. Podpora pôrodnosti z dlhodobého
hľadiska obnovuje populáciu a zlepšuje
pomer občania v produktívnom veku /
dôchodcovia.
2. Prílev pracovných síl vychádzajúci z
potrieb hospodárstva pomáha udržiavať
primeranú ponuku pracovných síl.
3. Zvýšenie počtu pracovných síl posilňuje
hospodársky rast.

Táto možnosť podporuje
zamestnávanie starších ľudí
napríklad pomocou:
Zavádzania väčšej flexibility,
ktorá umožní starším ľuďom
pracovať dlhšie;

2. Aby sa naplnili potreby dôchodkového
zabezpečenia, potrebovali by sme oveľa
viac prisťahovalcov, čo by sa však zase
prejavilo v integračných problémoch.
3. Pristupovanie nových členských štátov
nepomôže pri financovaní dôchodkového
zabezpečenia v starších členských štátoch.

Podporovania prílevu pracovných
síl a ich pohybu v rámci EÚ;
Zvýšenie podielu zamestnaných
starších ľudí

1. Opatrenia na podporu viacčlenných rodín
nie sú účinné a sú nákladné. S problémom
pôrodnosti toho veľa nenarobíme, skôr
naopak, väčší počet narodených detí
znižuje mieru zamestnanosti u žien.

1. Zvýšenie počtu starších ľudí na trhu
práce pomáha udržiavať optimálny
pomer ľudia v produktívnom veku /
dôchodcovia.
2. Zvýšenie počtu starších zamestnancov
umožňuje produktívnym ľuďom
pracovať a prispievať k celkovej
prosperite.

1. Skorší odchod do dôchodku znižuje
nezamestnanosť tým, že sa tak
uvoľnia pracovné miesta. Inými
slovami zamestnávanie starších, menej
dynamických pracovníkov oberá o prácu
mladšie osoby.
2. Pracovníci v pokročilom veku sú menej
produktívni. Ich udržiavanie na trhu
práce je nákladné a neefektívne.

Lepšie prenikanie ľudí v staršom
veku na trh práce;
Vyšší dôchodok pre ľudí, ktorí
odídu do dôchodku neskôr.
Zrevidovaný systém verejného
dôchodkového zabezpečenia
Tento prístup zahrnuje udržiavanie
systémov financovaného
dôchodkového zabezpečenia v
takom stave, aby sa dali upraviť
vzhľadom k demografickým
zmenám. Napríklad posunutím
veku odchodu do dôchodku
na neskôr ako aj znížením
hladiny dôchodkov a zvýšením
odvodových sadzieb.
Podpora väčšej závislosti na
súkromnom financovaní
Táto možnosť ponúka prenesenie
bremena, rizík a potenciálnych
príjmov skôr na plecia
jednotlivcov než na systém
financovaného dôchodkového
zabezpečenia.
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1. Keďže sa predlžuje odhadovaná dĺžka
života, javí sa ako prirodzené posunúť
vekovú hranicu odchodu do dôchodku
na neskôr. Ľudia žijú dlhšie a vstupujú na
trh práce neskôr. Spoločenská zmluva by
to mala vziať do úvahy.
2. Jediná možnosť, ako zachovať systémy
dôchodkového zabezpečenia bez toho,
aby zruinovali verejné financovanie,
je zvýšiť vekovú hranicu odchodu do
dôchodku a/alebo zvýšiť odvody.

1. Uvoľnením tlaku verejného financovania
sa vytvára zmysel pre individuálnu
zodpovednosť. Pokiaľ sa pracovníci
spoliehajú skôr na vlastné úspory, pomer
ľudí v produktívnom veku k dôchodcom
má menší vplyv na verejné financovanie.
2. Tento systém je pre účely ochrany osôb
pred krachom postačujúci, pričom
ponecháva priestor pre osobnú aktivitu.

1. Mení sa tým spoločenská zmluva.
Sľubované primerané dôchodky by sa
mali dodržať. Je nefér, ak sa ľuďom
napriek tvrdej práci znížia očakávané
dôchodky.
2. Niektorí pracovníci potrebujú odísť
do dôchodku v skoršom veku kvôli
pracovnému vypätiu alebo náročným
fyzickým požiadavkám. Ich zotrvanie
v pracovnom pomere zvyšuje
nezamestnanosť a požiadavky na
invalidný dôchodok.

1. Príliš veľká časť zodpovednosti sa
presúva na zamestnancov. Niektorí síce
získajú, ale iní investujú zle a skončia
chudobní.
2. Tento systém skrýva príliš vysoké riziká
vzhľadom k tomu, že sa odvíja od vývoja
cien na trhu cenných papierov.
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Stupeň aktivity – Pracovné miesta a dôchodkové zabezpečenie
Súčasné aktivity EÚ

Fakty

Členské štáty v súčasnosti nesú samostatnú zodpovednosť za zamestnanosť a dôchodkovú
politiku. Ak aj nejaká koordinácia zo strany EÚ funguje, vychádza z dobrovoľných dohôd
s jednotlivými vládami v oblasti politických cieľov, poskytovania informácií a hľadania
politickej orientácie. Takýto prístup sa nazýva ‘otvorená metóda koordinácie’.

Štrukturálne fondy predstavujú
viac než 40 % rozpočtu EÚ,
ESF nejakých 10 %.

Spoločné ciele a zámery EÚ sú definované v rámci Európskej stratégie zamestnanosti
(EES - European Employment Strategy).
Komisia okrem toho poskytuje finančnú pomoc štátnym a vnútroštátnym úradom,
ktoré bojujú s nezamestnanosťou a so sociálnou exklúziou, hlavne prostredníctvom
Európskeho sociálneho fondu (ESF – European Social Fund). Je to jeden zo
štrukturálnych fondov EÚ zameraný na znižovanie rozdielov v prosperite a v životnej
úrovni jednotlivých členských štátov a regiónov EÚ. V rámci tejto politiky je jedna tretina
rozpočtu EÚ určená na pomoc menej prosperujúcim regiónom EÚ.
EÚ v oblasti dôchodkového zabezpečenia podporuje vyššiu zamestnanosť starších
osôb. Zatiaľ jediným významným legislatívnym krokom v tejto oblasti zo strany EÚ
bolo vytvorenie jednotného trhu doplnkového dôchodkového zabezpečenia, ktorý
napomáha pohybu osôb v krajinách EÚ.
Niektorí sa oháňajú tým, že koordinácia zo strany EÚ je nedostatočná, a že jej reakcie sú príliš nevýrazné na to, aby sa raz a
navždy vysporiadala s vysokou mierou nezamestnanosti a aby zabezpečila dôchodky na primeranej úrovni.
Ďalší zase argumentujú, že tieto záležitosti treba ponechať členským štátom, ktoré sú lepšie vybavené na implementovanie
politiky, ktorá vyhovuje ich konkrétnym potrebám a ktorá odzrkadľuje historické, ekonomické, priemyselné a iné rozdiely. A
ďalší zase hovoria, že príliš prísna koordinácia bráni reformám a brzdí inovácie.

Do akej miery by mala alebo nemala EÚ koordinovať jednotlivé vlády v ich rozhodovaní o pracovných
miestach a o dôchodkovom zabezpečení?
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Argumenty Protiargumenty
Prístup 1
EU má robiť
kolektívne
rozhodnutia

1. Spoločné systémy dôchodkového
zabezpečenia a spoločná pracovná politika
podporujú harmonizáciu pracovných
podmienok, pohyb pracovných síl v krajinách
EÚ a solidaritu pri zápasení s celosvetovou
konkurenciou.
2. Jednoduchá koordinácia sa ukázala ako
nedostatočná na riešenie našich problémov.

Prístup 2
Viac úrovní

Prístup 3
Podpora,
koordinácia,
pomocné
operácie

Prístup 4
Bez vplyvu EÚ

1. Nie je možné, aby sa členské štáty dohodli
na spoločnom postupe alebo na riešení
‘tá istá veľkosť pre každého’, pretože
tradície prosperity jednotlivých štátov a ich
hospodárske štruktúry sú príliš odlišné.
2. Len sa tým zvýši byrokracia v Bruseli a
obmedzí sa schopnosť jednotlivých vlád
presadzovať čo najlepšiu politiku.

3. Väčšia harmonizácia v rámci EÚ by vytvorila
komplexnejší spoločný trh. Mohol by sa
napríklad vytvoriť spoločný trh aj pre schémy
doplnkového dôchodkového poistenia.

3. Vzniká riziko približovania sa k
najnákladnejšiemu typu systému. Bohatšie
krajiny a regióny budú doplácať na tie menej
efektívne.

1. Každá krajina má špecifické potreby a mala
by byť schopná rozhodnúť o tom, o aký
stupeň spolupráce s ostatnými členskými
štátmi má záujem.

1. Tento prístup ponúka egocentrickým národom
úvahy o podrývaní solidarity, celistvosti
EÚ a jej schopnosti hrať nejakú rolu v
celosvetovom meradle.

2. Tento prístup umožňuje členským štátom
experimentovať bez ohrozenia koordinácie
alebo regulácie z Bruselu.

f
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1. Súčasný prístup ku koordinácii funguje z
toho dôvodu, lebo sa opiera o istú formu
skupinového tlaku a metódy menovať a haniť,
kedy si žiadny z členských štátov neželá, aby
si o ňom ostatní mysleli, že koná chybne.

2. Výsledkom budú ešte zreteľnejšie rozdiely
medzi jednotlivými skupinami krajín.

1. Tento prístup nemôže fungovať, lebo nie sú
stanovené postihy za zdržovanie.
2. Niektoré štáty sú v pokušení presadzovať
vlastné záujmy na úkor iných štátov, čo môže
viesť k k sociálnemu a fiškálnemu dumpingu.

2. Členské štáty sa môžu slobodne rozhodnúť,
akým spôsobom budú zavádzať Európske
návody a ako budú prispôsobovať schválenú
politiku svojim vlastným potrebám.
1. Najlepšie bude, keď sa budú jednotlivé
národné vlády rozhodovať samostatne.
2. Tento prístup umožňuje rôznym krajinám
alebo regiónom experimentovať s rôznymi
riešeniami, čo môže znamenať prínos v
oblasti inovácií a zdravej súťaživosti.

1. Prehĺbenie vzájomných rozdielov. Tento
prístup podporuje nečestné súťažné praktiky
ako napr. sociálny a fiškálny dumping.
Jednotlivé štáty sú tlačené k tomu, aby sa
prispôsobovali krajinám s nižším stupňom
ochrany.
2. Jednotlivé národné hospodárstva nemôžu
obstáť v konkurencii s USA alebo s Čínou.
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Bod 2: Naša úloha vo svete
Studená vojna rozdelila veľkú časť sveta po dobu 40 rokov
na dva tábory. Jej koniec priniesol zložitejšie a krehkejšie
usporiadanie sveta.

Akým spôsobom by mala EÚ zasahovať v záležitostiach
svetového významu, aby riešila konflikty, hlásala mier a
zaistila svoju vlastnú vnútornú bezpečnosť?

Globálny terorizmus dnes predstavuje novú výzvu pre
jednotlivé vlády. Konkurenčný boj o vzácne prírodné zdroje
ako sú ropa, plyn, nerastné bohatstvo a voda vytvára nové
zdroje geopolitického napätia. Zmeny podnebia majú viacero
negatívnych následkov a musia byť riešené globálne.

Akým spôsobom by sa mali prijímať rozhodnutia o týchto
záležitostiach?

Výzvy a príležitosti – Celosvetový mier a bezpečnosť
V dôsledku faktu, že si viaceré krajiny vybudovali zariadenia na výrobu zbraní
hromadného ničenia vrátane jadrových zbraní, vzrástlo celosvetové napätie. Na viacerých
miestach sveta stále vládne extrémna bieda, ktorá prehlbuje celosvetové migračné toky.
Najnebezpečnejšie súčasné konflikty predstavujú vojna v Iraku a v Afganistane, občianska
vojna v regióne Darfúr v Sudáne, konflikt medzi Izraelom a Palestíncami, separatistické
hnutia na Kaukaze a následky vojny v Kosove.
Niekoľko európskych krajín poskytlo svoje oddiely pri invázii iniciovanej USA v
Afganistane v roku 2001 a v Iraku v roku 2003. Zatiaľ čo Francúzsko a Nemecko
nesúhlasili s ozbrojeným zásahom v Iraku, Spojené kráľovstvo, Poľsko, Dánsko,
Taliansko, Španielsko a Holandsko vstúpili do koalície s USA. Po skončení vojny v
Libanone v roku 2006 prevzalo úlohu posilnených pozemných jednotiek Organizácie
spojených národov (OSN) spojenú s obnovením medzinárodného mieru a bezpečnosti na
izraelsko-libanonskej hranici Taliansko.
V posledných rokoch boli krajiny EÚ kritizované aj za uskutočnenie ozbrojených zásahov
(napr. v Iraku) aj za ich neuskutočnenie (napr. v 90. rokoch minulého storočia počas
vyvraždenia v Rwande a počas konfliktu v bývalej Juhoslávii).

Fakty
Spojené kráľovstvo a
Francúzsko sú jediné štáty
v EÚ, ktoré vlastnia jadrové
zbrane. Ďalšie krajiny známe
svojou jadrovou vybavenosťou
sú USA, Rusko, Čína, India a
Pakistan.
V priebehu roka 2006 poskytli
členské štáty EÚ spolu 11.632
vojakov na mierové účely.
Počet obyvateľov v Turecku
je vyšší než v ktoromkoľvek
inom členskom štáte EÚ
okrem Nemecka. Tri nové
kandidujúce krajiny by zvýšili
počet obyvateľov EÚ o 16 %.

Pre EÚ majú najväčší význam zmeny v jej tesnom susedstve. V súčasnosti sú to tri
kandidujúce krajiny: Turecko, Chorvátsko a Macedónsko. Ostatné európske štáty, najmä
západné balkánske štáty, Gruzínsko, Ukrajina a Bielorusko, majú možnosť o členstvo
požiadať.
Predtým, než kandidujúca krajina vstúpi do EÚ, musí mať zavedený stabilný systém
demokratickej vlády, musí byť právnym štátom a musí rešpektovať ľudské práva. Okrem
toho musí mať fungujúce trhové hospodárstvo a administratívu na takej úrovni, aby
bola schopná implementovať zákony a politiky EÚ. Konkrétne podmienky členstva pre
jednotlivé krajiny sa dohadujú počas niekoľkoročných rokovaní s Európskou komisiou.

Mali by EÚ a jej členovia zastávať v celosvetovom meradle aktívnu rolu?
Akým spôsobom by mohli čo najviac zvýšiť vplyv v krajinách, ktoré s EÚ tesne susedia?
Ktoré nástroje medzinárodného vplyvu by mali EÚ a jej členské štáty uprednostňovať?
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Dva príklady zahraničných problémov
Iránsky jadrový program
Ani v roku 2007 nie je známe, či Irán vlastní technológiu výroby jadrových zbraní, podpísal však Zmluvu o nešírení
jadrových zbraní (NPT), ktorá odmieta ich vlastníctvo. Napriek tomu niekoľko krajín, vrátane USA, Veľkej Británie a
Francúzska, obvinilo Irán z utajeného úmyslu vyvinúť vojenský jadrový program, zatiaľ čo Irán tvrdí, že účelom jeho
programu je výroba energie. Zamietol však návrh EÚ, ktorá plánovala pomôcť Iránu vytvoriť “civilný jadrový program na
bezpečnú (aj z hľadiska šírenia jadrových zbraní) a hospodárnu výrobu a výskum energie”.
V roku 2006 prijala Bezpečnostná rada OSN rezolúciu požadujúcu od Iránu zastavenie jadrovej činnosti a schválila
uvalenie sankcií na Irán. EÚ, so súhlasom USA, mala v úmysle vymámiť od Iránu záväzný prísľub nevyvíjať technológiu
obohacovania uránu, s tým, že ponúkla poskytnutie materiálu a inej dlhodobej podpory, ktorá zabezpečí výrobu elektriny
pomocou jadrovej energie.
Mnohí tvrdia, že medzinárodné spoločenstvo by malo za pomoci kombinácie sankcií a stimulov trvať na presviedčaní
Iránu, aby sa vzdal vývoja technológie jadrových zbraní. Iní tvrdia, že Irán vybavený jadrovou technológiou by tak veľmi
porušil rovnováhu na Blízkom Východe, že najúčinnejšou alternatívou je vojenský útok s cieľom zničiť iránske jadrové
zariadenia.

Klimatické zmeny
Vplyv ľudských činností na klimatické podmienky sa zvyšuje. Emisie znečisťujúcich látok, ktoré majú vplyv na zmeny
teplôt s dopadom na životné prostredie a na životy ľudí, spôsobuje hlavne výroba a využitie rôznych druhov energií.
Tento problém má celosvetový charakter a preto je potrebné, aby sa riešenia zaviedli v jednotlivých krajinách, ale aby
ich zavádzanie bolo medzinárodne skoordinované (pokiaľ niektoré krajiny znížia emisie znečisťujúcich látok a ostatné
krajiny nie, problém zostáva).
Energetická závislosť
EÚ okrem toho viac než polovicu svojich energetických potrieb rieši dovozom. Táto závislosť sa bude podľa prognóz
následkom ubúdania domácich zdrojov ešte zvyšovať. Podľa oficiálnych odhadov bude do roku 2030 približne 70 %
dodávok plynu pre krajiny EÚ zabezpečovať dovoz z Ruska. V minulosti sa už viackrát stalo, že Rusko zneužilo svoju
pozíciu v dodávkach energií na vyvíjanie tlaku na susedné krajiny.
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Rozličné prístupy – Celosvetový mier a bezpečnosť
Argumenty Protiargumenty
Rozličné prístupy ku vzťahom EÚ so zvyškom sveta
Izolacionizmus
Krajiny sa stiahnu zo
svetovej scény a sústredia
pozornosť na ochranu
vlastnej bezpečnosti, bez
zapájania sa do zámorských
konfliktov.
Nasledovanie USA
Krajiny sa nesnažia
zvýšiť svoj vplyv na
svetové dianie, ale sa pri
obrane svojej bezpečnosti
spoliehajú najmä na USA a
NATO a v medzinárodnom
dianí nasledujú vedenie
USA.

Regionálna moc vo svete s
mnohými centrami vplyvu
Členské štáty a EÚ sa
snažia posilniť svoj vplyv
a udávať smer svetových
udalostí. Neváhajú pustiť
sa do medzinárodných
operácií bez súhlasu USA.
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1. Tento prístup sa vyhýba vojenským
zásahom, ktoré stoja veľa ľudských životov
aj finančných prostriedkov.
2. Zámorské konflikty nie sú naša starosť;
najlepšia cesta k zaisteniu vlastnej
bezpečnosti je nenarobiť si žiadnych
nepriateľov.

1. Európa bude pod ochranou USA, nášho
tradičného spojenca. Americké prostriedky
sú najvhodnejšie na ochranu bezpečnosti
EÚ pred vonkajšími hrozbami.
2. Toto je jediný spôsob zaručujúci jednotnosť
krajín EÚ, keďže ich prístupy a historické
vzťahy sú pre fungovanie spoločných
vonkajších aktivít priveľmi zložité.
3. EÚ sa môže stotožniť so záujmami USA
a vytvoriť jednotnú líniu pri konfrontácii
s terorizmom a rýchlo sa rozvíjajúcimi
mocnosťami ako Čína a Rusko.
1. Tento prístup prispieva k svetovej stabilite.
Svet s mnohými centrami vplyvu znamená
spravodlivú rovnováhu medzi krajinami,
zatiaľ čo jednostranná dominancia Ameriky
ukázala svoje limity (napr. v Iraku a
Afganistane).
2. Posilňuje sa schopnosť krajín EÚ
presadzovať vlastné hospodárske záujmy
a postavenie regionálnych mocností
na svetovej scéne s určitým vplyvom a
schopnosťou napríklad pomôcť pri riešení
konfliktov.

1. Nečinne sedieť pri zabíjaní nevinných
ľudí je morálne neprijateľné; propagácia
svetového mieru je v našom vlastnom
záujme.
2. Predpoklad, že ak sa stiahneme so svetovej
scény, dokážeme sa sami ochrániť pred
globálnymi konfliktami a vonkajšími
hrozbami, je nerealistický.
1. Pohľady krajín EÚ a USA na medzinárodné
vzťahy sa líšia. Napríklad americký prístup
k demokracii, ľudským právam alebo
klimatickým zmenám nie je totožný s
európskym.
2. Záujmy EÚ a USA nie sú zhodné. Napríklad
energetická závislosť od Ruska ovplyvňuje
krajiny EÚ oveľa viac než USA.
3. Bude podporená nejednotnosť krajín EÚ,
pretože niektoré si želajú nadštandardné
vzťahy s USA, zatiaľ čo iné by
uprednostnili nezávislé jednanie.
1. Prístupy európskych krajín sú príliš odlišné.
V medzinárodnom dianí sa im nemôže
podariť nájsť spoločnú reč.
2. V súčasnom meniacom sa geopolitickom
prostredí s dominanciou USA, rýchlym
rozvojom Číny a iných krajín je tento
prístup príliš idealistický a nepodstatný.
Európa sa musí rozhodnúť pre jednu z
týchto veľmocí.
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Argumenty Protiargumenty
Rôzne spôsoby intervencií
Uplatnenie ‘mäkkej moci’
a diplomatického vplyvu
Krajiny sa snažia o zvýšenie
svojho vplyvu na svetové
dianie nevojenskými
prostriedkami (‘mäkkou
mocou’), ako sú obchodná
politika, embargá, podpora
rozvoja a hrozba politickou
a diplomatickou izoláciou.

Vojenský zásah s
mandátom OSN
V prípade globálnych
konfliktov môže dôjsť k
zásahu ozbrojených síl, ale
len s podporou OSN.
Jednostranný vojenský
zásah
V prípade potreby nasadia
krajiny svoje ozbrojené sily
na problémových miestach
sveta aj bez podpory OSN.
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1. Ozbrojené zásahy sú nákladné a často
spôsobia viac škody ako úžitku. Krajinám
EÚ chýba na zasiahnutie v konfliktoch
vojenská sila.
2. EÚ má najväčší trh na svete a disponuje
najvyššou rozpočtovou položkou na pomoc
na svete. To sú silné nástroje ovplyvňovania
iných krajín.
3. Krajiny EÚ a EÚ samotná majú silnú sieť
diplomatických zastúpení a silné historické
vzťahy s krajinami sveta. Sú v dobrej
pozícii na výkon funkcie sprostredkovateľa
pri konfliktoch.
1. Na zaistenie podpory medzinárodnému
spoločenstvu je potrebné, aby sa
medzinárodné spoločenstvo dohodlo na
ozbrojenom zásahu.
2. OSN predstavuje silnú ochranu proti
nekoncepčným ozbrojeným zásahom a
udeľuje zásahom legitímnosť, ktorá by inak
neexistovala.
1. Jediný spôsob zastavenia bojov pri
ozbrojených konfliktoch je vojenský zásah
primeranej sily.
2. Pripravenosť vojensky zasiahnuť slúži ako
silný odstrašovací prostriedok a tým pádom
bráni vôbec vzniku konfliktov.

1. ‘Mäkká moc’ je pri riešení najzávažnejších
svetových konfliktov neefektívna.
2. Ekonomické sankcie uškodia bežným
občanom, ale len zriedka dokážu zmeniť
nepriateľské správanie štátnej moci.
3. Diplomatické zastúpenia EÚ sú príliš
rozdelené a rozptýlené, než aby boli
efektívne pri ovplyvňovaní svetového
diania.

1. Snaha o schválenie v OSN proces
spomaľuje, keďže krajiny ako sú Čína,
Rusko a USA majú právo veta.
2. Ozbrojený zásah, či už s mandátom OSN,
alebo bez, svetový konflikt skôr vyvolá, než
aby smeroval k riešeniu.

1. Súčasná situácia v Iraku a v Afganistane
je dôkazom toho, že ani najsilnejšia
svetová vojenská mocnosť USA nie je
schopná dosiahnuť svoje ciele len pomocou
vojenských operácií.
2. Ozbrojené zásahy ešte znižujú svetovú
bezpečnosť vystupňovaním konfliktov.
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Argumenty Protiargumenty
Rozličné pohľady na bezprostredné susedstvo s EÚ
Žiadna susedská
politika a žiadne ďalšie
rozširovanie
EÚ by sa mala sústrediť
na svoj vnútorný rozvoj
bez záujmu o rozvíjanie
privilegovaných vzťahov
so susednými krajinami.
Ďalšie rozširovanie je
vylúčené.
Žiadne rozširovanie, ale
väčšie zameranie sa na
naše susedstvo
Do EÚ nevstúpi žiadna
nová krajina, budú však
podporované privilegované
vzťahy so susediacimi
krajinami. V rámci tejto
‘susedskej politiky’ sa EÚ a
krajiny v jej blízkom okolí
dohodnú na politických a
hospodárskych reformách.
Obmedzené rozširovanie
EÚ by mala pokračovať v
jednaniach s momentálne
kandidujúcimi krajinami,
mala by však dať najavo, že
si na členstvo budú musieť
dlhú dobu počkať.
Noví uchádzači o členstvo
nie sú podporovaní.

1. Bohaté členské štáty si nemôžu dovoliť
platiť obrovské dotácie chudobnejším
štátom.

1. Ukončenie procesu rozširovania zníži
vplyv EÚ na politický a hospodársky vývoj
susediacich krajín.

2. Čím viac sa EÚ zväčšuje, tým ťažšie sa
dosahuje hlbšia integrácia a dohody medzi
členskými štátmi. Prioritou by malo byť
posilnenie jadra.

2. Koniec rozširovania vzbudí dojem, že EÚ sa
uzatvorila do seba so stratou vplyvu vrátane
Blízkeho východu.

1. Sila príťažlivosti krajín EÚ môže podnietiť
veľmi významné zmeny v susediacich
krajinách.
2. Je efektívnejšie vybudovať silné ‘jadro’
Únie a dovoliť, aby susediace krajiny
profitovali z istých aspektov EÚ, než
pokúšať sa integrovať priveľa krajín príliš
rýchlo.

1. Vyhliadka na rozširovanie je silným
nástrojom propagácie európskych záujmov
a hodnôt, preto je dôležité nezastavovať
proces rozširovania.
2. Krajiny ako Turecko ešte zďaleka nie sú
pripravené na vstup do EÚ, ale dvere by
nemali byť zatvorené. Dôležité je, aby boli
splnené všetky podmienky pre vstup. To si
vyžaduje čas.

1. Terajšie členské krajiny sa neuspokoja
s druhoradými vzťahmi s EÚ, chcú byť
plnohodnotnými členmi. Vzniká riziko
podnecovania nálad proti EÚ a následný
útlm namiesto podpory reforiem a rozvoja
týchto krajín.
2. Čím väčšia EÚ, tým väčšie hospodárske a
politické výhody.

1. Spomalenie jednaní o rozšírení prináša
riziko narušenia proeurópskeho zmýšľania
v kandidujúcich krajinách a znižovania
motivácie realizovať hospodárske a
politické reformy.
2. Schopnosť integrácie nových členov EÚ
bola zaťažená nedávnym prijatím nových
krajín. Ďalšie rozširovanie by malo
prebiehať opatrne a postupne.

Kritériá pre vstup sú prísne
a tvrdo uplatňované.
Otvorené rozširovanie
Rokovania EÚ s krajinami
snažiacimi sa o členstvo
by mali napredovať čo
najrýchlejšie.
Zoznam kandidátov je
otvorený.
Vstupné kritériá sú
dostatočne flexibilné, aby
nebránili novým žiadostiam
o členstvo.
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1. Predstavuje najsilnejší podnet pre
hospodárske a politické reformy v
kandidujúcich krajinách. Nové členské
štáty zväčšujú veľkosť jednotného trhu EÚ,
stimulujú ekonomický rast, sú zdrojom
lacnejšej pracovnej sily, tým pádom
eliminujú potrebu premiestňovania sa mimo
Európu.
2. Čím väčšia EÚ, tým silnejší vplyv na
svetovej scéne.

1. V priebehu uplynulých štyroch rokov už EÚ
prekonala dve rozšírenia: teraz je čas na jej
upevňovanie.
2. Ďalším rozširovaním by sa EÚ stala príliš
rôznorodou z hľadiska bohatstva, množstva
etník, náboženstva, kultúry a vzdelania. Je
čas definovať hranice EÚ.
3. Prijatie Turecka by zvýšilo migráciu Turkov
do krajín EÚ.

3. Prijatie Turecka by vytvorením mosta medzi
Európou a moslimským svetom pomohlo
Blízkemu Východu.
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Stupeň aktivity – Celosvetový mier a bezpečnosť
Súčasné aktivity EÚ

Fakty

Zahraničné vzťahy v súčasnosti v podstate spadajú do kompetencie členských štátov.
Úloha EÚ sa však postupom času vyvíjala.

19 členských krajín EÚ sú
členmi NATO.

Ako sa EÚ rozširovala, bolo potrebné definovať jej vzťahy so zvyškom sveta. Od roku
1993 teda rozvíjala všeobecnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku (CSFP), ktorá by jej
dovolila vyvíjať spoločné aktivity. V roku 1999 bol vymenovaný Vysoký splnomocnenec
pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku.

Popri Číne, Rusku a USA
sú Spojené kráľovstvo a
Francúzsko trvalými členmi
bezpečnostnej rady OSN.

EÚ nemá Európske vojsko s ústredným veliteľstvom, avšak armády jednotlivých
členských štátov EÚ patria medzi najlepšie vyzbrojené na svete. Krajiny EÚ hrajú dôležitú
úlohu v organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO).
EÚ poskytuje prostriedky niektorým medzinárodným iniciatívam (napr. Civilnej správe
OSN v Kosove, Palestínskej Autonómii). S novou európskou obrannou a bezpečnostnou
politikou začala EÚ v roku 2003 misie na západnom Balkáne a v strednej Afrike.
EÚ má spoločnú obchodnú politiku, ktorou je výlučná právomoc: členské štáty nesmú
nezávisle na EÚ rozhodnúť o svojej vlastnej obchodnej politike.
EÚ poskytuje podporu rozvojovým krajinám. Únia môže pozastaviť, alebo zrušiť obchod
alebo pomoc, ak partnerská krajina poruší ľudské práva.
EÚ rozvinula ‘susedskú politiku’ aj s krajinami Severnej Afriky, Stredného východu,
Balkánu a Východnej Európy. Je postavená na spoločnom záväzku voči demokracii,
ľudským právam, právnemu poriadku, dobrému spravovaniu, princípom trhovej
ekonomiky a trvalo udržateľnému rozvoju.
EÚ má diplomatické zastúpenie v zahraničí. Existujú námietky, že EÚ by mala sedieť
v bezpečnostnej rade Organizácie spojených národov namiesto Francúzska a Spojené
kráľovstvo.

Krajiny EÚ ako celok sú
najväčším svetovým vývozcom
a po USA druhým najväčším
dovozcom na svete.
EÚ spoločne so svojimi 27
členskými štátmi poskytuje
väčšiu pomoc chudobným
krajinám, než hociktorý iný
darca.
Členské štáty EÚ sa usilujú o
využitie 1 % svojho celkového
rozpočtu na zahraničnú
pomoc. Spolu s EÚ dávajú
približne dvakrát viac než
USA.

Niektorí argumentujú, že koordinácia je nedostatočná, že Únia nedisponuje dostatočne účinnými nástrojmi, či dostatočne
konzistentnými stratégiami, aby reagovala na problémy celosvetovej bezpečnosti.
Iným sa zdá, že tieto záležitosti treba prenechať členským štátom, ktoré zareagujú primeranejšie.

V akom pomere by rozhodnutia v oblasti zahraničných vzťahov mali byť prijímané EÚ a v akom
jednotlivými členskými štátmi?
S akým podielom koordinácie alebo konzultácie – ak vôbec nejakým?
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Argumenty Protiargumenty
Prístup 1
EÚ rozhoduje
kolektívne

1. Prijímanie rozhodnutí o celosvetovej
bezpečnosti na úrovni EÚ má väčšiu váhu,
než samostatné konanie jednotlivých
členských štátov.
2. Vytvára solidárnosť medzi členskými štátmi
voči konkurenčným stratégiám iných krajín.
3. Umožňuje vznik jednotnej celoeurópskej
hospodárskej a sociálnej politiky, z ktorej
profitujú všetci občania EÚ.

3. Môže dôjsť k zníženiu suverenity jednotlivých
štátov, čo následne bude jednotlivým vládam
brániť v presadzovaní politiky, ktorú
považujú pre svoj národ za najlepšiu.
1. Bez efektívnej koordinácie sa postavenie
EÚ vo svete oslabí. Európskym krajinám
chýba moc, aby na svetovej scéne jednali
samostatne.

2. Každá krajina má svoje špecifické potreby a
možnosti a mala by sa dokázať rozhodnúť o
miere spolupráce s inými členskými štátmi.

2. Je tu riziko, že niektoré krajiny sa ‘zvezú’ na
úsilí iných.

1. Členské štáty už v súčasnosti občas
koordinujú svoju činnosť, síce neformálne, ale
účinne a pomerne úspešne.

1. Tento prístup neprináša konzistentné a
dlhodobé medzinárodné stratégie, ktoré by z
EÚ urobili skutočne svetového hráča.

Podpora,
koordinácia,
doplnková
činnosť

2. Tento prístup so súhlasom krajín EÚ
poskytuje priestor pre aktivity (ako napr.
mierové misie, alebo obnovu povojnových
oblastí) bez narušenia národnej nezávislosti.

2. Ak sa vykonáva len koordinácia, bez
kolektívneho rozhodovania, existuje pre
niektoré štáty príliš veľké pokušenie ‘voľnej
jazdy’, pokušenie jednoducho sledovať svoje
individuálne záujmy, v krajnom prípade na
úkor iných štátov.

Prístup 4

1. Keď príde na globálne problémy, má každý
členský štát svoje vlastné priority. Národné
vlády preto vedia najlepšie rozhodnúť o tom,
aké kroky podniknúť.

1. Ak krajiny EÚ nebudú jednať spoločne,
nemôžu očakávať, že niečo zavážia na
svetovej scéne, pretože členské štáty sú príliš
malé, aby mali významnejší vplyv proti
mocnostiam ako USA, Rusko a Čína.

Viac úrovní

Prístup 3

EÚ nemá
žiadnu funkciu
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2. Riziko vzniku prílišnej centralizácie v Bruseli
a politického napätia medzi členskými štátmi.

1. Pri tomto prístupe sa prejavuje väčšia úcta k
národnej samostatnosti. Jednotlivé krajiny sa
môžu rozhodnúť pre spoluprácu s inými, ak to
pokladajú za vhodné.

Prístup 2

f

1. Je nerealistické očakávať, že sa členské štáty
zhodnú na spoločnom postupe. Rozdiely v
prioritách a stratégiách sú príliš veľké.

2. Vyslanie oddielov do vojenských akcií je tak
vážne a ťažké rozhodnutie, že by malo ostať
len v rukách volených národných vlád.

2. Existuje priame spojenie medzi vnútorným
vývojom EÚ a jej medzinárodnou činnosťou.
Koordinácia vo vnútri nemôže byť účinná bez
koordinácie mimo EÚ.
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Kde nájdem ďalšie informácie a odpovede na otázky?
O projekte:
www.tomorrowseurope.eu
Telefón: + 32 2 229 11 59

f Povedz svoj názor na YAHOO! Answers
Po anglicky:

http://uk.answers.yahoo.com

Po nemecky:

http://de.answers.yahoo.com

Po francúzsky:

http://fr.answers.yahoo.com

Po taliansky:

http://it.answers.yahoo.com

Po španielsky:

http://es.answers.yahoo.com

f Na sledovanie aktuálneho diania v EÚ odporúčame mediálny portál EurActive :
EÚ:

http://www.euractiv.com/en/ anglicky
http://www.euractiv.com/fr/

francúzsky

http://www.euractiv.com/de/ nemecky
Bulharsko:

http://evropa.dnevnik.bg/

Česká republika: http://www.euractiv.cz/
Francúzsko:

http://www.euractiv.fr/

Maďarsko:

http://www.euractiv.hu/

Poľsko:

http://www.rzeczpospolita.pl/europa/

Rumunsko:

http://www.euractiv.ro/

Slovensko:

http://www.euractiv.sk/

f Politické strany Európskeho parlamentu:
z

Skupina Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) a Európskych demokratov: http://www.epp-ed.eu

z

Socialistická skupina v Európskom parlamente: http://www.socialistgroup.eu

z

Aliancia liberálov a demokratov za Európu: http://www.alde.eu/

z

Únia za Európu národov Group: http://www.uengroup.org

z

Strana zelených: http://www.greens-efa.org

z

Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice – Nordická zelená ľavica: http://www.guengl.eu

z

Skupina Identita, tradícia, suverenita: http://www.its-pe.eu

z

Skupina Nezávislosť/Demokracia: http://indemgroup.org/
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O poradnom prieskume
Poradný prieskum je proces verejnej konzultácie, pri ktorej sa kladú otázky vedeckej vzorke pred a po serióznej diskusii o stanovených témach.
Proces vyvinul profesor James S. Fishkin v roku 1988. Za spolupráce s profesorom Robertom C. Luskinom bol aplikovaný v krajinách z celého sveta.
Spomenutí páni spolu viedli projekty s rôznymi partnermi v USA, Británii, Austrálii, Kanade, Dánsku, Taliansku, Bulharsku, Maďarsku, v Číne a v
Severnom Írsku.
Poradný prieskum (Deliberative Polling®) je obchodná značka Jamesa S. Fishkina. Výnosy z obchodnej značky sú použité na podporu výskumu v
Centre pre poradnú (deliberatívnu) demokraciu, Standfordská univerzita.
Viac informácií o poradnom prieskume: http://cdd.stanford.edu

Návrh tohto dokumentu pripravilo združenie Notre Europe za pomoci Euróspkeho výboru pre zahraničné vzťahy, Euractivu, Centra pre európske
politické štúdie, Institutul European din România, Centra pre verejnú politiku PROVIDUS, Renaud DEHOUSSE, Centra liberálnych stratégií, Nyt
Europa, Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales a E3G
Originálna verzia návrhu tohto dokumentu bola vypracovaná v angličtine. Preložené verzie sa môžu líšiť.
Dokončené 7. septembra 2007.
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