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I. EÚ: História EÚ a fungovanie EÚ
História Európskej únie
Súčasná Európska únia je priamym výsledkom odhodlanosti európskych politikov zabrániť ďalším násilným konﬂiktom v Európe
po 2. svetovej vojne. Pôvodným cieľom bolo spojiť krajiny vytvorením bližšej priemyselnej a ekonomickej spolupráce. Úlohy EÚ sa
rozšírili v dôsledku nových výziev a prístupu veľmi veľkého počtu nových krajín.
1950:

Francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman navrhol integráciu uhoľného a oceliarskeho priemyslu v západnej
Európe. Tento návrh viedol k podpísaniu Parížskej zmluvy, ktorou bolo v roku 1951 založené Európske spoločenstvo
pre uhlie a oceľ (ESUO) so šiestimi členmi: Belgicko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko a Západné
Nemecko.

1957:

Tých istých šesť krajín podpísalo Rímske zmluvy, vytvoriac tak Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) a Európske
spoločenstvo pre atómovú energiu (EURATOM). Týchto šesť krajín začalo medzi sebou odstraňovať obchodné prekážky
a smerovať k vytvoreniu ‘spoločného trhu’.

1967:

Fúzia inštitúcií EHS, ESUO a EURATOM a vytvorenie spoločných inštitúcií: Európska komisia, Európska rada a Európsky
parlament (s členmi pôvodne zvolenými národnými parlamentmi).

1973:

Dánsko, Írsko a Spojené Kráľovstvo vstúpili do Európskeho spoločenstva (ES).

1979:

Uskutočnenie prvých priamych volieb do Európskeho parlamentu, voliči každého členského štátu ES volia poslancov.

1981:

Grécko vstúpilo do Európskeho spoločenstva.

1986:

Portugalsko a Španielsko vstúpili do Európskeho spoločenstva.
Vlády ES podpísali Jednotný európsky akt, stanovujúci vytvorenie jednotného trhu, v ktorom sa môžu voľne pohybovať
osoby, tovar, kapitál a služby po celom ES

1992:

Podpísaním Maastrichtskej zmluvy je vytvorená Európska únia a sú zavedené nové formy spolupráce medzi vládami
členských štátov – napríklad v otázkach obrany, spravodlivosti a vnútorných záležitostí.
Lídri EÚ sa dohodli aj na vytvorení v priebehu desaťročia Hospodárskej a menovej únie, s jednotnou menou riadenou
Európskou ústrednou bankou.
Jednotný trh je formálne zavŕšený, ale ostáva ešte veľa práce, aby sa splnil sľub voľného pohybu osôb, tovaru, kapitálu
a služieb a stal sa skutočnosťou.

1995:

Rakúsko, Fínsko a Švédsko vstupujú do Európskej únie (EÚ).

1999:

Európska jednotná mena – euro – je oﬁciálne spustená a 11 členských štátov EÚ ju prijalo ako svoju oﬁciálnu menu,
vytvoriac takzvanú eurozónu..

2001:

Grécko vstúpilo do eurozóny.
Podpísaním Zmluvy z Nice sa zaviedli reformy v inštitúciách EÚ, aby sa pripravili na rozšírenie Únie s prijatím desiatich
nových členských štátov v roku 2004.
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Euro sa stáva skutočnosťou 1. januára, kedy euro bankovky a mince nahradili národné meny vo 12 z 15 krajín, ktoré
sú členmi EÚ : Rakúsko, Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko,
Portugalsko a Španielsko.
Začal pracovať ‘Konvent o budúcnosti Európy’, na ktorom sa podieľajú členovia národných vlád a parlamentov v členských
štátoch a krajinách čakajúcich na vstup do EÚ, Európskej komisie a Európskeho parlamentu.

2003:

Konvent predložil svoj návrh ‘Ústavnej zmluvy o Európskej únii’ lídrom EÚ. Vlády členských štátov začali rokovať o
návrhoch.

2004:

Desať nových krajín vstúpilo do EÚ, vrátane ôsmich z východnej a strednej Európy. Sú to: Česká republika, Estónsko,
Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko a tiež Cyprus a Malta.
Lídri EÚ dosiahli dohodu o Zmluve o ústave EÚ, ktorá spája všetky predchádzajúce zmluvy EÚ do jedného dokumentu
a zavádza zmeny do spôsobu fungovania Únie. Členské štáty majú dva roky na ratiﬁkáciu zmluvy o ústave. Táto
zmluva môže vstúpiť do platnosti, len ak ju schvália všetky členské štáty EÚ.

2005:

Štyri krajiny organizujú referendum o Zmluve o ústave : Luxembursko a Španielsko hlasujú za, ale Francúzsko a
Holandsko hlasujú proti.

2007:

Do EÚ vstupujú Rumunsko a Bulharsko, čím sa celkový počet členských štátov zvyšuje na 27.
Slovinsko vstupuje do eurozóny.
Predstavitelia EÚ začínajú rokovať o novej európskej zmluve, ktorá je v decembri roku 2007 podpísaná v Lisabone.
EÚ oslavuje 50. výročie svojho založenia.

2008:

Cyprus a Malta vstupujú do eurozóny.
Proces ratiﬁkácie Lisabonskej zmluvy je v plnom prúde vo všetkých 27 členských štátoch EU. 24 členských štátov
zmluvu schválilo vo svojich parlamentoch, ale Írsko ju zamietlo v referende. Začína sa diskusia o tom, ako na írske „nie“
reagovať.

2009:

Slovensko má prijať euro, čím sa celkový počet krajín, ktoré prijali jednotnú menu, rozšíri na 16.

A deliberative polity-making project
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Ako funguje EÚ
Tri inštitúcie sú zodpovedné za každodenné riadenie
Európskej únie : Európska komisia, Rada Európskej únie a
Európsky parlament. Ostatné dva orgány - Európsky súdny
dvor a Európsky dvor audítorov - hrajú jednotlivo kľúčové
úlohy v presadzovaní zákonov EÚ a v náležitom spravovaní
rozpočtu EÚ. Európska ústredná banka je zodpovedná za
riadenie eura.

Európska komisia
Je výkonným orgánom EÚ, inými slovami ‘štátna služba’. Má
štyri hlavné úlohy :
• Navrhovať zákony EÚ;
• Riadiť a zavádzať politiky EÚ a rozpočet;
• Presadzovať Európsky zákon (s Európskym súdnym
dvorom);
• Reprezentovať EÚ na medzinárodnej úrovni, v niektorých
oblastiach rokovať o medzinárodných dohodách v mene
EÚ ako celku.
Každých päť rokov nominujú vlády EÚ nového predsedu a
členov Komisie (v súčasnosti jeden z každého z 27 členských
štátov EÚ). Nomináciu schvaľuje Európsky parlament. Každý
komisár je zodpovedný za špeciﬁckú oblasť politiky EÚ a
má malý súkromný úrad a oddelenie, v ktorom pracujú stáli
úradníci EÚ so základňou v Bruseli.
Komisia sa politicky zodpovedá Európskemu parlamentu,
ktorý má právomoc zbaviť úradu predsedu a členov prijatím
návrhu na vyslovenie nedôvery.
Podľa Lisabonskej zmluvy bude počet eurokomisárov
znížený na dve tretiny z celkového počtu členských štátov
EÚ a komisári sa budú striedať podľa rotačného princípu.

Rada Európskej únie
Je hlavným rozhodovacím orgánom EÚ.
Pozostáva z jedného ministra vlády z každého členského
štátu EÚ. Účasť príslušného ministra závisí od predmetu
diskusie (napríklad, minister životného prostredia z každej
krajiny EÚ zasadá vo ‘Výbore pre životné prostredie’ a ministri
poľnohospodárstva sa schádzajú v ‘Poľnohospodárskych
výboroch’).
Premiéri a/alebo prezidenti 27 členských štátov a predseda
Európskej komisie sa stretávajú na zasadaniach ‘Európskych
rád’ obvykle štyrikrát do roka. Na týchto summitoch sa
stanovuje celková politika EÚ a riešia sa úlohy, ktoré sa
nedajú vyriešiť na nižšej úrovni.

Rada, vo svojich rôznorodých formáciách, má šesť hlavných
zodpovedností:
• Schvaľovať zákony EÚ (o väčšine politických otázok, koná
tak spolu s Európskym parlamentom, ale v niektorých
veľmi citlivých otázkach rozhoduje sama);
• Koordinovať všeobecné hospodárske politiky členských
štátov EÚ;
• Uzatvárať medzinárodné dohody medzi EÚ a inými
krajinami alebo medzinárodnými organizáciami ;
• Schvaľovať rozpočet EÚ, spolu s Európskym
parlamentom;
• Rozvíjať Spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku
EÚ;
• Koordinovať spoluprácu medzi národnými súdmi a políciou
v trestných záležitostiach.
Väčšina týchto zodpovedností sa týka oblastí, v
prípade ktorých členské štáty EÚ súhlasili podeliť sa so
zvrchovanosťou a delegovať rozhodovacie právomoci EÚ.
Avšak v prípade posledných dvoch zodpovedností, členské
štáty delegovali Únii len veľmi obmedzené právomoci, ale
dohodli sa na spolupráci v celom rade otázok (ide o postup
známy pod pojmom ‘medzivládna spolupráca’).
Tieto právomoci budú Lisabonskou zmluvou rozšírené. Aby
EÚ zväčšila svoj vplyv na medzinárodnej scéne, po novom
bude zriadená funkcia Vysokého predstaviteľa pre zahraničné
veci a bezpečnostnú politiku a samotná diplomatická služba
EÚ.
V mnohých oblastiach politiky, Rada prijíma rozhodnutia
‘hlasovaním kvaliﬁkovanou väčšinou’. Ide o systém, v ktorom
je počet hlasov každej krajiny zhruba úmerný veľkosti jej
obyvateľstva. Na základe Lisabonskej zmluvy prejde EÚ
na hlasovanie dvojakou väčšinou, na prijatie zákona potom
bude potrebná podpora aspoň 55 % členských štátov EÚ,
ktoré zároveň zastupujú najmenej 65 % populácie EÚ. Avšak
o najcitlivejších otázkach, vrátane zmien Zmlúv EÚ a o
rozhodovaní o prijatí nových členských štátov sa rozhoduje
jednomyseľne, umožňujúc tak každej krajine samostatne
uplatniť právo vetovať návrhy. Lisabonská zmluva obmedzí
počet záležitostí, o ktorých sa teraz rozhoduje jednomyseľne,
a rozšíri väčšinové hlasovanie do ďalších 50 legislatívnych
oblastí.
Predsedníctvo Rady vykonáva postupne každý členský štát
po dobu šiestich mesiacov v systéme, ktorý je známy pod
pojmom rotujúce predsedníctvo. Podľa Lisabonskej zmluvy
má predseda Rady viesť summity EÚ a Vysoký predstaviteľ
EÚ pre SBZP viesť stretnutia ministrov zahraničných vecí,
ale na ostatných stretnutiach Rady má byť zachovaný systém
rotujúceho predsedníctva.

Podľa Lisabonskej zmluvy bude Radu Európskej únie
viesť predseda, ktorý bude volený predstaviteľmi EÚ na
dvaapolročné obdobie s jednou možnosťou znovuzvolenia.
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Európsky súdny dvor

Európsky parlament reprezentuje občanov EÚ, ktorí volia
jeho členov (poslancov) v priamych voľbách každých päť
rokov. Každý občan EÚ, ktorý je zaregistrovaný k hlasovaniu
má právo hlasovať.

Tento Súdny dvor, so základňou v Luxembursku, pozostáva
zo sudcov z každého členského štátu a jeho zodpovednosťou
je zabezpečiť, aby členské štáty rešpektovali zákony, ktoré
schválili v Bruseli, a aby bol zákon EÚ interpretovaný a
zavedený rovnakým spôsobom v každom členskom štáte.

Súčasný parlament, ktorý bol zvolený v júni roku 2004, má
785 členov zo všetkých 27 členských štátov EÚ. Nesedia
v národných zoskupeniach, ale v siedmych európskych
politických skupinách. Pravicová Skupina európskej
ľudovej strany je v súčasnosti najväčšou skupinou spolu s
ľavicovou Socialistickou skupinou, ktorá je druhou najväčšou
skupinou.
Poslanci reprezentujú všetky rozdielne pohľady na EÚ,
rovnako tie, ktoré sú veľmi priaznivé väčšej európskej
integrácii, ako tie, ktoré sú za to, aby ich krajina opustila EÚ.
Parlament má štyri hlavné úlohy :
• Schvaľovať zákony EÚ, spolu s Radou, v mnohých
oblastiach politiky;
• Vykonávať demokratický dohľad nad ostatnými inštitúciami
EÚ;
• Schvaľovať alebo zamietať rozpočet navrhnutý Radou.
• Schvaľovať, spolu s Radou, vstup nových krajín do EÚ.

A deliberative polity-making project

Európsky parlament

Európsky dvor audítorov
Tento dvor, so základňou v Luxembursku, pozostáva zo
zástupcov z každého členského štátu a monitoruje výdavky
z rozpočtu EÚ. Je zodpovedný za náležité vyberanie fondov
EÚ a za to, aby sa tieto fondy používali podľa zákona,
hospodárne a na ich stanovený účel.

Parlament je jedinou inštitúciou EÚ, ktorá je plne otvorená
starostlivému skúmaniu zo strany verejnosti: stretnutia
sú verejné a jeho jednania, stanoviská a rezolúcie sú
publikované.
Podľa Lisabonskej zmluvy má byť počet poslancov znížený na
750 plus predseda parlamentu. Vďaka rozšíreniu zdieľaných
rozhodovacích právomocí Európskeho parlamentu do
viacerých oblastí tiež vzrastie jeho úloha.

Kto rozhoduje ?
Hoci nové zákony navrhuje Európska komisia, o ich
schválení alebo zamietnutí rozhoduje Rada Európskej únie
(zložená z ministrov, ktorí sa zodpovedajú svojim národným
parlamentom a voličom) a Európsky parlament (ktorého
členovia sa priamo zodpovedajú voličom).
V oblastiach, v ktorých majú tieto dve inštitúcie spoločné
rozhodovacie právomoci, návrhy prechádzajú procesom
rokovaní určených na to, aby sa vypracovala dohoda o
konečnej forme legislatívy. Môže to byť veľmi zdĺhavý proces,
trvajúci mnoho mesiacov či rokov.
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II. Prisťahovalectvo
Prisťahovalectvo je v mnohých členských štátoch EÚ
citlivou politickou otázkou. Prebieha intenzívna diskusia o tom, či je pre naše ekonomiky a spoločnosť
dobré alebo zlé, keď do EÚ prichádzajú žiť a pracovať
ľudia spoza hraníc Únie. Zanietené diskusie sa vedú aj o tom,
ako tvrdo by vlády mali postupovať, aby zabránili ilegálnym
migrantom vstúpiť do krajiny, alebo pri vracaní osôb, ak sa
zistí, že tu žijú ilegálne.
Tieto polemiky sa ešte zostrujú v súčasnom hospodárskom
poklese, keď v mnohých častiach Európy rastie nezamestnanosť a zintenzívňuje sa tlak na štátne rozpočty.
Členské štáty EÚ sa musia vyrovnať aj s problémami, ktoré
prináša čoraz rôznorodejšia populácia, s rýchlymi spoločenskými, kultúrnymi a náboženskými zmenami v spoločnosti,
ktoré niektorí ľudia vnímajú ako pozitívny vývoj, ale ktoré
tiež vzbudzujú obavy na jednej strane z možného ohrozenia
tradičného európskeho „spôsobu života“ a na druhej strane
obavy z väčšej miery rasizmu a diskriminácie medzi prisťahovalcami a národnostnými menšinami.
Imigračná politika EÚ sa týka len ľudí, ktorí prídu žiť a bývať
do EÚ z iných častí sveta. Netýka sa ľudí z 27 členských
štátov EÚ, ktorí majú právo pracovať a žiť kdekoľvek v Únii
(hoci niektoré členské štáty prijali dočasné obmedzenia tohto
práva pre osoby z krajín strednej a východnej Európy, ktoré
vstúpili do EÚ v roku 2004 a 2007). Tejto problematike sa
teda tento text nevenuje.
Veľa sa diskutuje aj o integrácii migrantov, ktorá by im umožnila zapájať sa plnohodnotne do hospodárskeho, spoločenského, politického, občianskeho a kultúrneho života ich
„hostiteľskej krajiny“, kde vzniká otázka miery, v akej by sa
migranti mali prispôsobiť spoločnosti, v ktorej teraz žijú, alebo v akej by mali mať slobodu dodržiavať svoje zvyky a tradície i naďalej. Táto problematika však nie je predmetom týchto
informačných materiálov.
Takisto ním nie je ani otázka ako riešiť žiadosti o azyl osôb,
ktoré prídu do EÚ v snahe získať medzinárodnú ochranu,
pretože v domovskej krajine im hrozí prenasledovanie, a nie
z ekonomických dôvodov.
Veľa sa hovorí aj o tom, ako opísať osoby, ktoré prídu do
krajiny, žijú v nej a pracujú bez potrebného povolenia. Mnohí
polemizujú, že by sa nemali označovať za „ilegálnych migrantov“, pretože človek nemôže byť „ilegálny“ – ilegálne je
len jeho konanie. Uprednostňujú preto pojem „neregulérny“.
Z dôvodu prehľadnosti sa však v tomto texte používa slovo

„ilegálny“, pretože ešte stále ide o najčastejšie používaný termín vo verejnej diskusii.

Kľúčové otázky
Kľúčovou úlohou tvorcov politík na úrovni EÚ aj jednotlivých
štátov je zosúladiť rôzne ciele politík v tejto oblasti: pritiahnuť
migrantov z krajín mimo EÚ, ktorých EÚ podľa názoru
mnohých potrebuje z ekonomických dôvodov, a odradiť iných
migrantov od ilegálneho vstupu do EÚ.
Tieto dve otázky – legálna a ilegálna migrácia – úzko spolu
súvisia a často sa miešajú, pričom diskusia o boji proti
ilegálnej migrácii sa v mysliach mnohých ľudí spája s tým, do
akej miery by mala byť povolená – alebo priam podporovaná
– legálna migrácia.
Členské štáty EÚ to podnecuje k prijatiu dvojsmerného
prístupu: usilovať sa o posilnenie vlastných hraníc a hraníc EÚ,
aby sa zamedzilo vstupu ľudí do EÚ bez povolenia, a zároveň
otvárať kanály legálnej migrácie a pritiahnuť pracovníkov,
ktorých EÚ podľa mnohých potrebuje na vyplnenie medzier
na trhu práce, napríklad nedostatku pracovníkov na
obsadenie istých miest. Niektorí argumentujú, že politiky EÚ
v oblasti legálnej migrácie môžu byť vierohodné len vtedy, ak
EÚ najprv dokáže, že vie zabezpečiť účinné politiky týkajúce
sa ilegálnej migrácie.
Na európskej úrovni sa v podstate väčší pokrok dosiahol pri
vytváraní prísnejších kontrolných mechanizmov (hraničných
kontrol osôb vstupujúcich do Únie a pod.) a pri riešení ilegálnej
migrácie, než pri zosúladení politík legálnej migrácie, a to z
dôvodov uvedených nižšie.
Vzniká teda otázka, „kto by mal čo robiť“: do akej miery by
jednotlivé členské štáty EÚ mali mať možnosť slobodne
rozhodovať o vlastných imigračných politikách a do akej miery
sa táto problematika má riešiť na úrovni EÚ, ba dokonca i na
svetovej úrovni v dnešnom čoraz mobilnejšom svete, kde sa
ľudia pohybujú medzi rôznymi krajinami oveľa ľahšie?

Kľúčové fakty
Takmer 4 % obyvateľov EÚ sú migranti z krajín mimo Únie.
Do EÚ prichádzajú z rôznych dôvodov, napríklad kvôli práci,
štúdiu alebo chcú sprevádzať člena rodiny.
Podľa odhadov je dnes na celom svete viac než 200 miliónov
migrantov (3 % obyvateľov sveta). Z nich 42 miliónov žije na
území EÚ, 14 miliónov z nich sú občania EÚ žijúci v inom
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Migračné smery sa v rámci EÚ veľmi líšia. Cudzí štátni
príslušníci (občania krajín EÚ aj krajín mimo EÚ) tvoria menej
než 4 % celkového počtu obyvateľstva Fínska a Maďarska.
Na druhej strane, v Luxembursku tvoria viac než tretinu
obyvateľstva.
Veľmi sa odlišuje aj typ migrantov aj krajina, z ktorej
pochádzajú. Vo Francúzsku rodiny migrantov, ktorí už žijú v
krajine, predstavujú v posledných rokoch viac než polovicu
migrantov prichádzajúcich do Francúzska, pričom v iných
krajinách vítajú väčší počet nových migrantov prichádzajúcich
za prácou. Najväčšou populáciou migrantov v Nemecku sú
jednoznačne Turci, pričom v Spojenom kráľovstve tvoria
najväčšiu populáciu migrantov Íri, Indovia a Poliaci.
Všeobecne povedané, pretrvávajúca široká priepasť medzi
najbohatšími a najchudobnejšími krajinami sveta vedie k
čoraz vyššej migrácii, pričom južné a východné hranice EÚ
sú kvôli svojej geograﬁckej polohe vystavené mimoriadnemu
tlaku.
V EÚ legálne žije a pracuje veľa migrantov, ktorí požiadali
o potrebné víza a získali ich. Presný počet v každej krajine
závisí od prisťahovaleckej politiky uplatňovanej každou vládou
a od toho, koľko legálnych migrantov podľa rozhodnutia vlády
krajina chce resp. potrebuje.
Ďalší však vstupujú do EÚ nelegálne (bez potrebných víz),
prípadne prídu legálne, ale zostanú a pracujú ďalej nelegálne
aj po uplynutí platnosti ich víz. Z údajov Európskej komisie
vyplýva, že v EÚ bolo v roku 2006 až 8 miliónov nelegálnych
prisťahovalcov a že viac než polovica z nich vstúpila do EÚ
legálne, ale potom zostali aj po ukončení ich práva na pobyt.
Diskusia o tom, koľko migrantov sa má každý rok prijať,
prebieha na pozadí zmien v počte obyvateľov Európy, ktorý
v niektorých krajinách EÚ začal klesať a obyvateľstvo začalo
starnúť, pretože ľudia majú celkovo menej detí a žijú dlhšie
než v minulosti.
Predpokladá sa, že počet obyvateľov EÚ celkovo klesne z
terajšieho počtu 495 miliónov na 472 miliónov do roku 2050,
pričom počet ľudí vo veku nad 64 rokov sa zvýši zo súčasných
81 miliónov na viac než 141 miliónov a počet ľudí mladších
ako 15 rokov, ktorý teraz dosahuje takmer 80 miliónov klesne
tesne nad 63 miliónov (hoci aj tento model sa v jednotlivých
krajinách líši).
Ak k tomu dôjde, bude to znamenať menej ľudí v
produktívnom veku, ktorí by podporovali čoraz vyšší počet
starších ľudí na dôchodku. To by viedlo k nedostatku ľudí na
obsadenie niektorých voľných pracovných miest a k vyššej
záťaži kladenej na sociálny štát, a zároveň by menej ľudí
platilo dane potrebné na ﬁnancovanie dôchodkov, zdravotnej
starostlivosti a pod. pre seniorov.

A deliberative polity-making project

členskom štáte a 28 miliónov z nich sa narodilo mimo Únie.

Kľúčové body
diskusie o
prisťahovalectve
Veľa odborníkov argumentuje, že výsledný nedostatok
pracovníkov sa nedá naplniť len vyššou plodnosťou a
osvojením si potrebných zručností. To podnietilo čoraz širšiu
diskusiu o tom, akú úlohu – ak vôbec – má hrať legálne
prisťahovalectvo pri riešení nedostatku pracovníkov a
rozširovaní pracovnej sily EÚ, pričom diskusia sa zameriava
na to, kto by mal vyplniť tieto medzery a koľko by ich malo
byť.
Veľa zamestnávateľov sa čoraz častejšie sťažuje, že v
pracovnej sile daného štátu nedokážu nájsť pracovníkov
potrebných na obsadenie voľných miest. Zároveň hovoria,
že hoci v EÚ stúpa nezamestnanosť kvôli hospodárskemu
oslabeniu, v niektorých sektoroch je stále nedostatok
pracovníkov.
Väčšina migrantov, ktorí aktuálne v EÚ pôsobia, navyše
pracuje na miestach vyžadujúcich nízku kvaliﬁkáciu. Ľudia,
ktorí sú za prijímanie väčšieho počtu migrantov, argumentujú,
že ambície Európy zostať i naďalej globálnym ekonomickým
hráčom a svetovým lídrom v kľúčových sektoroch (ako
napríklad v technológiách a službách) znamenajú, že Európa
potrebuje viac pracovníkov so špecializáciou a zručnosťami
na vysokej úrovni, ktorí môžu byť k dispozícii vo väčších
počtoch v iných častiach sveta.
Argumentujú preto za dvojsmerný prístup: za opatrenia
určené na vytvorenie lepšie odborne pripravenej pracovnej
sily v danom štáte spolu s prijímaním väčšieho počtu
migrantov na zaplnenie existujúcich medzier.
Iní však polemizujú, že Európa nepotrebuje migrantov
na zaplnenie týchto medzier. Poukazujú na rastúcu
nezamestnanosť v niektorých členských štátoch EÚ a
trvajú na tom, že odpoveď spočíva v udržaní si „národných“
pracovníkov, ktorým treba poskytnúť potrebné zručnosti a
uľahčiť im zmenu pracovného miesta a profesie.
Taktiež argumentujú, že prijatie väčšieho počtu migrantov
by priveľmi zaťažilo verejné služby, ako napríklad bývanie
a zdravotnú starostlivosť, a vlády – ktoré už i tak majú
nadmerne zaťažené rozpočty – by museli čeliť značným
dodatočných výdajom na zabezpečenie potrebných služieb
mimo plánovaného rámca.
K tomu sa pridávajú obavy zo spoločenských, kultúrnych
a náboženských vplyvov, ktoré majú migranti na miestne
spoločenstvo. Niektorí tvrdia, že sa tým zásadne zmení
európsky „spôsob života“, pričom mimoriadnu pozornosť
v posledných rokoch venujú vplyvu čoraz početnejších
moslimských komunít na spoločnosť v Európe. Existujú
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aj obavy z toho, že európska spoločnosť sa stane čoraz
rozdrobenejšou, keď migranti aj komunity, v ktorých žijú,
budú stále nasledovať svoje vlastné tradície a zvyky namiesto
toho, aby sa prispôsobili väčšej rozmanitosti.
Ďalší však argumentujú, že zmiešanejšie obyvateľstvo môže
byť devízou pre spoločnosť ako takú a poukazujú na to, že
legálni migranti prispievajú k nákladom na zabezpečovanie
dodatočných verejných služieb potrebných na „postaranie
sa“ o ich potreby, keďže platia dane rovnako ako „národní“
pracovníci.
V diskusii o nákladoch na zabezpečovanie verejných
služieb pre migrantov sa zas miešajú argumenty o
nákladoch spojených s ilegálnymi migrantmi. V niekoľkých
medzinárodných zmluvách je stanovené, že ilegálni migranti
by mali dostať základnú lekársku starostlivosť a ich deti by
mali mať možnosť navštevovať školu, pretože sa to považuje
za základné ľudské právo. V praxi to však môže byť ťažké.
Vzhľadom na to, že väčšina ilegálnych migrantov neplatí
žiadne príspevky na sociálne zabezpečenie, len málo z nich
má nárok čerpať súvisiace dávky, ako napríklad dôchodok,
príspevok v nezamestnanosti alebo detské prídavky, hoci
vo väčšine krajín sa poskytuje istá základná pomoc, ako
napríklad potraviny, odev alebo bývanie.

Kto rozhoduje?
Imigračné politiky sa riešia na viacerých úrovniach, keďže
migrácia je celosvetový jav, ktorý má dosah na celú EÚ, na
jednotlivé členské štáty, regióny aj miestne spoločenstvá.
Práva migrantov z medzinárodného hľadiska reguluje široký
rámec zmlúv a medzinárodného práva. Aj členské štáty EÚ
pracujú na vytvorení spoločného rámca právnych predpisov
upravujúcich prisťahovalectvo na európskej úrovni.
Európski lídri sa v roku 1999 dohodli na vytvorení takzvaného
priestoru „slobody, bezpečnosti a spravodlivosti“, čím EÚ
získala nové právomoci v mnohých oblastiach aj vrátane
imigračnej a azylovej politiky a v oblasti kontroly hraníc. Tri
členské štáty EÚ – Spojené kráľovstvo, Írsko a Dánsko –
si však vyhradili právo nezúčastňovať sa (byť oslobodený)
akejkoľvek legislatívy EÚ v týchto oblastiach.
Lídri EÚ sa dohodli aj na koordinácii vnútroštátnych politík
týkajúcich sa legálneho prisťahovalectva, ktorých konečným
cieľom bude vytvorenie jednotného režimu pre všetkých
migrantov, ktorí chcú vstúpiť do Únie.
V súčasnosti je však úloha EÚ vymedzená na stanovenie
základných pravidiel a podmienok vstupu a pobytu migrantov:
vlády jednotlivých štátov ešte stále majú imigračné systémy
pod plnou kontrolou a rozhodujú o tom, koľko a akých
migrantov prijmú vo svojej krajine, udelia im pracovné
povolenie a povolenie na pobyt a pod.

Jedným z hlavných argumentov, prečo by EÚ mala mať v tejto
oblasti väčšiu úlohu, je zásada voľného pohybu zakotvená
v zmluvách ustanovujúcich úlohu a právomoci EÚ. Táto
zásada dáva občanom EÚ právo žiť a pracovať kdekoľvek v
EÚ a ruší hraničné kontroly medzi väčšinou krajín EÚ.
To vyvoláva obavy, že by migranti mohli využiť neprítomnosť
kontrol na väčšine vnútorných hraníc EÚ a pohybovať sa
bez povolenia, ak sa už raz dostanú do Únie. To zároveň
znamená, že rozhodnutia prijaté v jednom štáte, koľko
migrantov prijme a čo bude robiť s ilegálnymi migrantmi, ktorí
tam už žijú a pracujú, môžu mať vedľajší účinok aj na iné
členské štáty. (Niektorí argumentujú, že legálni migranti by
mali mať právo voľného pohybu v rámci celej EÚ a to z toho
dôvodu, že by to uľahčilo zosúladenie ponuky dostupných
pracovných síl s potrebami zamestnancov.)
Toto všetko podnietilo vlády EÚ k užšej spolupráci s cieľom
riadiť svoje hranice a stanoviť základné pravidlá riešenia
legálnej migrácie bez pokusu o vytvorenie „univerzálne šitej“
politiky vzhľadom na rozdiely v ekonomickej situácii, potrebe
pracujúcich z radov migrantov či existujúcej prisťahovaleckej
populácii v jednotlivých členských štátoch.
Niektorí chcú, aby EÚ hrala v migračnej politike ešte väčšiu
úlohu, ale ďalší chcú, aby sa jej existujúce právomoci značne
obmedzili.
Niektorí pochybujú, či EÚ vôbec potrebuje spoločnú
imigračnú politiku, a argumentujú, že toto je otázka, ktorá by
sa mala celá prenechať jednotlivým členským štátom. Trvajú
na základnom práve vlád členských štátov rozhodnúť o tom,
komu umožnia vstup do svojej krajiny a koľko migrantov ich
hospodárstvo potrebuje, bez ohľadu na to, či by ich krajina
rôznorodejšou populáciou získala alebo stratila, a či si môžu
dovoliť platiť za dodatočné verejné služby, ktoré si vyžaduje
narastajúca populácia migrantov.
Súčasné právomoci EÚ riešiť imigračnú politiku spadajú do
dvoch kategórií:

Legálna migrácia
Každé európske opatrenie týkajúce sa legálnej migrácie
musí jednomyseľne schváliť všetkých 27 členských štátov.
Pri navrhovaných nových opatreniach sa musí konzultovať
s Európskym parlamentom, ale jeho stanovisko nie je
záväzné.
Vo väčšine oblastí politiky EÚ má výhradné právo navrhovať
nové právne predpisy EÚ len Európska komisia. Tým sa má
zabezpečiť, aby sa nové predpisy navrhovali len vtedy, ak
slúžia záujmom celej EÚ a nie len konkrétnej krajine alebo
skupine krajín. Imigračná politika je však obzvlášť citlivá
téma, Komisia sa preto o právo predkladať nové návrhy v
tejto oblasti delí s vládami jednotlivých štátov, čo znamená,
že návrh môže podať buď Komisia alebo členský štát.
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• systémov kvót – určením stropov pre celkový počet
migrantov, ktorých možno každoročne prijať, pričom toto
rozhodnutie vychádza predovšetkým z toho, koľko ďalších
migrantov krajina celkovo chce, a nie z plnenia konkrétnych
ekonomických potrieb (ako napríklad v Rakúsku, Taliansku,
Portugalsku), alebo
• bodovacích systémov – zameriavajúcich sa na pritiahnutie
migrujúcich pracovníkov so zručnosťami potrebnými
na voľné pracovné miesta tak, že sa určí, aké zručnosti
sú potrebné a potom sa vyhodnotia žiadosti o udelenie
povolenia na pobyt a pracovného povolenia na základe
toho, či spĺňajú tieto potreby (napríklad v Spojenom
kráľovstve).
V niektorých krajinách majú právomoc rozhodovať o
pravidlách udeľovania povolení na pobyt a pracovných
povolení aj regióny (napríklad v Belgicku, Nemecku a
Španielsku).
Lisabonská zmluva, ktorá by zreformovala rozhodovacie
postupy v EÚ, obsahuje aj zmeny v spôsobe rozhodovania
o politikách týkajúcich sa legálneho prisťahovalectva. Viac
rozhodnutí by prijímali členské štáty (v Rade) väčšinovým
hlasovaním, čím by sa zrušila súčasná požiadavka, aby všetky
nové návrhy odsúhlasilo všetkých 27 krajín jednohlasne.
Návrh by musel schváliť aj Európsky parlament, aby sa zmenil
na právny predpis, a Európska komisia by mala výhradné
právo predkladať návrhy na nové opatrenia Európskej únie v
mnohých oblastiach týkajúcich sa prisťahovalectva.

A deliberative polity-making project

Priestor pre činnosť EÚ v tejto oblasti je tiež obmedzený –
ako sa uvádza vyššie – keďže jednotlivé členské štáty si
zachovávajú kontrolu nad rozhodovaním o tom, kto dostane
právo vstúpiť do ich krajiny, žiť tam a pracovať, napríklad
prostredníctvom:

Zástancovia zmien argumentujú, že súčasná požiadavka
jednomyseľného rozhodnutia o navrhovaných nových
právnych predpisoch a obmedzená úloha Komisie a
Parlamentu v tejto oblasti bránia pokroku vo vytváraní
spoločného európskeho prístupu. Taktiež tvrdia, že vlády sú
tak menej demokraticky zodpovedné za rozhodnutia, ktoré
prijímajú na úrovni EÚ.
Kritici ustanovení Lisabonskej zmluvy hovoria, že EÚ by tým
získala priveľa právomocí vo veci, ktorá by mala zostať vecou
jednotlivých štátov.
Ak by Lisabonská zmluva napokon aj nadobudla platnosť,
rozdiely v prístupoch členských štátov a politická citlivosť
tejto problematiky by znamenali, že tvorba spoločných
imigračných politík by stále napredovala pomaly.
Tieto rozdiely možno sčasti vysvetliť minulými skúsenosťami
členských štátov s prisťahovalectvom. Kým niektoré štáty
majú dlhú históriu prijímania migrujúcich pracovníkov, iné sa
len donedávna považovali za „krajiny bez prisťahovalcov“,
pretože migrantov prijímali (prinajmenšom spočiatku) len
dočasne. Krajiny strednej a východnej Európy ešte len musia
nadobudnúť skúsenosť s prisťahovalectvom na významnej
úrovni z dôvodu nižšieho stupňa ich hospodárskeho vývoja.
Hoci všetky štáty EÚ majú podobné populačné trendy, veľmi
sa líši veľkosť, rozsah a rýchlosť týchto zmien, ako aj opatrení
prijatých na ich riešenie.
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Tabuľka 11 : Čo by mala EÚ urobiť pre riešenie legálnej migrácie2 ?
Politická možnosť

Argumenty za

Argumenty proti

Nulové prisťahovalectvo – zabrániť,
aby do EÚ už neprenikali migranti

• Narastajúca nezamestnanosť
znamená, že EÚ nepotrebuje
viac migrujúcich pracovníkov: na
voľné pracovné miesta by mali
ísť vlastní občania.
• Na preklenutie „priepasti
v oblasti kvaliﬁkácií“ a na
obsadenie voľných miest bude
stačiť vyškolenie „národných“
pracovníkov na nové zručnosti.
• Zastavením prisťahovalectva by
sa zlepšili verejné služby, ako
napríklad bývanie a zdravotná
starostlivosť, pretože migrujúci
pracovníci by nepredstavovali
dodatočnú záťaž pre tieto služby.
• Migranti vytvárajú čoraz
rozdrobenejšie spoločnosti, ktoré
ohrozujú „európsky“ spôsob
života, pretože pochádzajú z
krajín s rôznymi historickými,
kultúrnymi a náboženskými
tradíciami.

• Hranice EÚ nikdy nebudú úplne
„nepriepustné“.
• Zabezpečenie takej miery hraničných kontrol, ktorá by zamedzila
ilegálnemu vstupu osôb do EÚ, by
bolo veľmi drahé.
• Zamedzenie príchodu ďalších
migrantov do EÚ nevyrieši problémy
spôsobené meniacou sa populáciou
EÚ, ktoré povedú k tomu, že bude
príliš málo pracovníkov na obsadenie
všetkých voľných pracovných miest,
čo bude brzdiť hospodársky rast.
• Vyškolenie vlastných štátnych
príslušníkov nebude stačiť na preklenutie „priepasti v oblasti kvaliﬁkácií“
a najmä nie na obsadenie voľných
miest v sektore verejných služieb
(napríklad v zdravotníctve).
• Ak by sa malo zabezpečiť, aby sa
do krajiny nedostali žiadni migranti,
zvýšili by sa administratívne kontroly
občanov EÚ, ako aj občanov z krajín
mimo EÚ.
• Politiky proti prisťahovalectvu podporujú negatívne vnímanie migrantov
ako „hrozby“ pre spoločnosť.
• Zmiešaná rozmanitejšia populácia je
prínosom pre spoločnosť.

Systém kvót: založený na
určení absolútneho hraničného
počtu migrujúcich pracovníkov
každoročne prijatých do krajiny.
To možno dosiahnuť formou
partnerstva: pomocou bilaterálnych
a multilaterálnych dohôd s
inými krajinami na účely výberu
dodatočných pracovníkov, ktorých
krajina potrebuje.

• Znižuje sa tým vplyv meniacej
sa populácie EÚ na hospodárstvo, pretože zamestnávateľom
sa zabezpečí celková dostupná
pracovná sila.
• Rieši sa tým potreba nízkokvaliﬁkovaných aj vysokokvaliﬁkovaných pracovníkov v konkrétnej
krajine.
• Funguje na báze „kto prv príde,
ten prv berie“, nedochádza k
diskriminácii podľa vzdelania,
zručností alebo iných kritérií.
• Vládam umožňuje lepšie plánovanie verejných služieb, lebo by
presne vedeli, o koľko pracovníkov navyše sa treba „postarať“.
• Vďaka prísnym limitom na
počet migrantov, ktorých možno
prijať, sa obmedzuje riziko čoraz
rozdrobenejších spoločností,
ktoré ohrozujú „európsky“ spôsob
života.

• Kvóty sú neúčinným nástrojom: je
ťažké stanoviť kvóty, ktoré presne
zodpovedajú potrebám krajiny a ktoré možno rýchlo prispôsobiť meniacim sa ekonomickým podmienkam.
• Zručnosti migrujúcich pracovníkov,
ktorí vstupujú do krajiny v rámci tohto
systému, nemusia zodpovedať konkrétnym potrebám zamestnávateľov
na niektoré typy pracovníkov.
• Systém nerieši osobitnú potrebu
vysokokvaliﬁkovaných pracovníkov
v istých sektoroch, aby EÚ získala
konkurenčnú výhodu.

1

2

V nižšie uvedených tabuľkách sú uvedené navrhnuté možnosti a argumenty zástancov a odporcov týchto možností vo verejnej debate o vyššie uvedenej
problematike. Nejde o posúdenie dôkazov za a proti týmto argumentom: cieľom tabuliek je iba zosumarizovať tvrdenia politikov, tvorcov kampaní a odborníkov
vyjadrujúcich sa za isté prístupy alebo proti nim.
Členské štáty EÚ často využívajú kombináciu nižšie uvedených politických možností v závislosti od svojej politickej a hospodárskej situácie. Žiaden
členský štát sa nerozhodol pre úplné zastavenie prisťahovalectva ani pre úplne voľný prístup, no niektoré politické strany v Európe sa zasadzujú za nulové
prisťahovalectvo a niektoré krajiny (napríklad Švédsko) začali uplatňovať prístup riadený dopytom namiesto regulovaného prístupu.

10

europolis_slovak.indd 10

16/04/09 16:57:54

Argumenty za

Argumenty proti

Selektívna migrácia (riadená
štátom): formou bodovacieho
systému určiť, kto môže vstúpiť do
krajiny na základe vzdelanostných,
jazykových, vekových a iných
kritérií.

• Krajine to umožňuje
„vyselektovať“ takých migrantov,
ktorých potrebuje na doplnenie
chýbajúcich pracovníkov
a kvaliﬁkácií spôsobených
zmenami v populácii EÚ.
• Krajine to umožňuje
„vyselektovať“ migrantov, z
ktorých sa podľa nej stanú „dobrí“
občania a budú prínosom pre
hospodárstvo.
• Vláde to uľahčuje zabezpečiť
adekvátne verejné služby, ako
napríklad bývanie, nemocnice
a pod., pretože vie, o koľko
pracovníkov navyše sa treba
„postarať“.
• Uľahčuje to poskytovanie
verejných služieb pre všetkých
obyvateľov, pretože vláda môže
vybrať migrujúcich pracovníkov,
ktorých naliehavo potrebuje na
riešenie nedostatku pracovných
síl v týchto sektoroch.

• Posúdenie zručností potenciálnych
migrantov a pod. a ich
„obodovanie“ predstavuje pre vládu
administratívne bremeno.
• Nie je ľahké rýchlo zhodnotiť, aké
zručnosti krajina v danej chvíli
potrebuje, a zároveň zohľadniť
zmeny hospodárstva, ktoré by
mohli tieto potreby zmeniť.
• Môže to vytvoriť nesúlad medzi
počtom a typom potrebných
migrujúcich pracovníkov a ponukou
týchto pracovníkov, t. j. vláda môže
prijímať pracovníkov, ktorých už
zamestnávatelia nepotrebujú a
naopak.
• Nerieši sa tým potreba
nízkokvaliﬁkovaných pracovníkov
(ktorí v súčasnosti tvoria väčšinu
prisťahovalcov) na obsadenie miest
v niektorých sektoroch.

Selektívna migrácia (riadená
zamestnávateľmi): umožniť ﬁrmám,
aby určovali, akých pracovníkov
potrebujú a kedy, zameriavajúc sa
na pracovníkov so zručnosťami,
ktoré sú v EÚ nedostatkové (napr. v
oblasti zdravotníctva, inžinierstva).

• Pomáha zabezpečiť, aby prijatí prisťahovalci spĺňali potreby
ekonomiky, keďže zamestnávatelia vedia najlepšie, akých
pracovníkov potrebujú a akých
kvaliﬁkácií je nedostatok.
• Znamená to, že zamestnávatelia môžu „importovať“ potrebné
zručnosti bez toho, aby ohrozili
pracovné miesta pre občanov
EÚ.
• Zmierňujú sa tým problémy s integráciou, jazykovými
schopnosťami a pod., pretože
vo všeobecnosti prevláda
presvedčenie, že vysokokvaliﬁkovaní pracovníci sa lepšie
integrujú do „hostiteľskej“
spoločnosti.
• Riadenie tohto systému je ľahšie
než riadenie iných systémov.

• Znamená to, že vláda má menšiu
kontrolu nad tým, kto vstupuje do
krajiny.
• Hrozí oveľa väčšie zaťaženie
verejných služieb, pretože to
môže viesť k veľkým prísunom
migrujúcich pracovníkov.
• Zvyšuje to náklady na poskytovanie
verejných služieb, ktoré napokon
zaplatia daňoví poplatníci – nie
ﬁrmy, ktoré budú proﬁtovať z
dodatočných pracovníkov.
• Zamestnávatelia sa môžu
rozhodnúť prijímať lacnejších
migrujúcich pracovníkov, aby si
znížili náklady, čím znížia celkovú
úroveň miezd a občanov EÚ
pozbavia pracovných miest.

A deliberative polity-making project

Politická možnosť
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Politická možnosť

Argumenty za

Argumenty proti

Voľný priebeh: nenastoliť
žiadne obmedzenia na počty ani
typy prijímaných migrujúcich
pracovníkov, ale nechať rozhodnúť
trh a umožniť vstup každému, kto si
dokáže nájsť prácu.

• Ľahšie sa realizuje ako ostatné
systémy a vízové kontroly by sa
mohli zrušiť.
• Zlepšuje konkurencieschopnosť
krajiny, lebo vedie k
efektívnejšiemu zosúladeniu
ponuky pracovníkov s
požiadavkami zamestnávateľov.
• Zamestnávatelia môžu brať
pracovníkov odkiaľkoľvek na
globálnom trhu, čo umožňuje
ľahké obsadzovanie pracovných
miest, pokiaľ existujú také
mechanizmy.
• Vyššie náklady na poskytovanie
verejných služieb pre ďalších
migrujúcich pracovníkov sa
vykryjú z daní, ktoré zaplatia.
• Znižuje nerovnosti vo svete,
pretože ponúka príležitosti pre
všetkých, ktorí chcú prísť do EÚ
a pracovať.

• Migrujúci pracovníci by mohli
„vziať“ prácu občanom EÚ,
keď budú ponúkať svoje služby
lacnejšie, budú ochotní pracovať
oveľa dlhšie a pod.
• Môže to viesť aj k zníženiu miezd
a horším pracovným podmienkam
pre všetkých, keď lacná
„importovaná“ sila celkovo zníži
platy.
• Zamestnávatelia môžu tento
systém zneužívať a môžu
porušovať práva pracovníkov.
• Vláda nijako nekontroluje
celkový počet obyvateľov, preto
je ťažké plánovať poskytovanie
adekvátnych verejných služieb, čím
sa tieto služby značne a nákladne
zaťažujú.
• Zvyšujú sa náklady na verejné
služby na „postaranie sa“ o ďalších
migrujúcich pracovníkov.
• Zvyšuje sa nerovnosť vo
svete, pretože to môže viesť k
rozsiahlejšiemu „úniku mozgov“ z
rozvojových krajín do EÚ.
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Ilegálna migrácia a hraničné kontroly
Členské štáty EÚ si zachovávajú kontrolu nad vlastnými
hranicami, hoci EÚ zaviedla niekoľko nástrojov, ktoré majú
zabezpečiť dodržiavanie základných pravidiel na zaistenie
istej jednotnosti v tom, ako členské štáty nakladajú s ilegálnymi
prisťahovalcami, a s cieľom zaistiť rýchlejšie napredovanie
pri tvorbe spoločných politík na riešenie ilegálnej migrácie.
Jedným z dôvodov je aj to, že keď sa migranti dostanú do
Únie, môžu sa v nej pohybovať relatívne voľne, pretože na
mnohých vnútorných hraniciach EÚ boli zrušené pasové
kontroly. To znamená, že členské štáty majú spoločný záujem
na tom, aby mali silné „vonkajšie hranice“.
EÚ preto dostala väčšie právomoci zaviesť opatrenia
týkajúce sa nelegálnej migrácie a hraničných kontrol. Je
ľahšie dosiahnuť rozhodnutia v danej oblasti, pretože sa
môžu schvaľovať väčšinovým hlasovaním a nevyžadujú
jednomyseľný súhlas všetkých 27 členských štátov. Európsky
parlament však musí schváliť každý nový právny predpis.
Jednou mimoriadne kontroverznou otázkou v tejto oblasti je
to, čo sa označuje ako „zdieľanie bremena“ – do akej miery by
krajiny, ktoré sú pod menším tlakom alebo nemajú vonkajšie
hranice EÚ, mali pomáhať členským štátom EÚ, ktoré musia
v dôsledku svojej geograﬁckej polohy zvládať obzvlášť veľké
počty ľudí, ktorí sa snažia ilegálne prekročiť ich hranice..
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Tabuľka 2. Čo by mala EÚ urobiť pre riešenie ilegálnej migrácie3?
Politická možnosť

Argumenty za

Argumenty proti

Silné hranice: budovať múry
a zintenzívniť hraničné a
bezpečnostné kontroly s cieľom
zamedziť nelegálnym migrantom
vstúpiť

• Pomôže to zabrániť, aby viac
migrantov nemohlo prekročiť
hranice EÚ bez povolenia.
• Prispieva to k zníženiu
medzinárodnej kriminality,
pretože prísne kontroly na
hraniciach sú aj bojom proti
pašovaniu drog, obchodovaniu s
ľuďmi a pod.
• Vláde to umožňuje získať
omnoho jasnejší obraz o tom,
kto prichádza do krajiny, a
vypracovať politiky na riešenie
väčšieho dopytu po verejných
službách a pod.

• Realizácia je nákladná z dôvodu
ľudských zdrojov a vybavenia
potrebného na posilnené hraničné
kontroly atď.
• Môže to viesť k vyšším stratám
na životoch, pretože potenciálni
migranti sú nútení využiť
nebezpečnejšie cesty do EÚ.
• Môže to naštartovať aktivity
spojené s pašovaním a
nelegálnym obchodovaním (ako
aj ceny), pretože cesta sa pre
migrantov stane oveľa ťažšia na
to, aby ju podnikli sami.
• Cestovanie pre občanov EÚ a
krajín mimo EÚ bude omnoho
nepohodlnejšie kvôli možným
zdĺhavým administratívnym
kontrolám.
• Občianske slobody sa nebudú
rešpektovať kvôli intenzívnejším
hraničným kontrolám.
• Nerieši sa tým najväčšia skupina
nelegálnych migrantov: tých, ktorí
v krajine zostanú aj po uplynutí
platnosti ich víz.
• Je nepravdepodobné, aby to
niekedy bolo 100 % účinné,
pretože nejakí migranti sa určite
niekedy „prešmyknú cez sieť“.

Silné kontroly na území štátov a
pri príchode a odchode: preukazy
totožnosti s biometrickými
údajmi, silnejšie kontrolné
právomoci polície, pracovní a
imigrační inšpektori, sankcie pre
zamestnávateľov zamestnávajúcich
nelegálnych migrantov

• Znižuje sa tým počet ľudí, ktorí
v danej krajine žijú a pracujú
nelegálne.
• Vláde to umožňuje získať
jasnejší obraz o tom, kto sa
v danom momente v krajine
nachádza.
• Môže to riešiť nelegálne
prechody hraníc a predchádzať
im, ako aj identiﬁkovať
návštevníkov, ktorí v krajine
zostali aj po uplynutí platnosti
víz.
• Môže zredukovať nelegálnu
prácu (vrátane osôb, ktorí majú
legálne právo na pobyt v krajine,
ale nemajú pracovné povolenie).
• Penalizuje zamestnávateľov,
ktorí porušujú predpisy
a využívajú nelegálnych
pracovníkov.

• Nákladná realizácia s vysokými
nákladmi na ľudské zdroje a
vybavenie (hoci náklady na
vybavenie klesnú po nainštalovaní
systémov).
• Občianske slobody sú podkopané
kvôli intenzívnejším kontrolám
občanov EÚ a krajín mimo EÚ pri
prechode hraníc EÚ aj na území
jej štátov.
• Otvárajú sa otázky ochrany
údajov, napríklad cestujúce osoby
budú musieť poskytnúť o sebe
viac informácií, ktoré možno
neskôr použiť na iné účely.

3

Štáty obvykle využívajú kombináciu uvedených politických možností na riešenie existujúcich ilegálnych migrantov a na zamedzenie prieniku ďalších takýchto
migrantov do EÚ teraz i v budúcnosti. Jednou z hlavných otázok, ktorej čelia členské štáty EÚ, je otázka nákladov: hoci všetky krajiny vyčleňujú prostriedky
na zabezpečenie hraníc, niektoré venujú značné zdroje aj na riešenie ilegálnych migrantov, ktorí už v danej krajine žijú. Rozhodnutie o tom, ako nastoliť
rovnováhu – a koľko prostriedkov na to vynaložiť – vo všeobecnosti závisí od stavu politickej diskusie a postojov verejnosti k ilegálnej migrácii v každej
jednotlivej krajine.
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Argumenty za

Argumenty proti

Vytvárať partnerstvá s krajinami
mimo EÚ s cieľom posilniť ich
hranice a odradiť ľudí od pokusu
prísť do EÚ nelegálne.

• Môže znížiť potrebu nákladných
programov na vracanie
nelegálnych migrantov domov
alebo na ich zadržanie v EÚ.
• Oveľa vyššiu mieru
zodpovednosti za zistenie
a zadržanie potenciálnych
migrantov presúva na danú
krajinu mimo EÚ.
• Pre potenciálnych migrantov
vytvára dodatočnú prekážku,
ktorú musia prekonať, keďže na
každom konci ich cesty budú
posilnené kontroly štátnych
hraníc.

• Vyžaduje si veľkú mieru dôvery
medzi partnerskými krajinami.
• Partnerské krajiny by mohli
mať vlády z krajín EÚ ako
„rukojemníkov“ a za spoluprácu
žiadať viac peňazí.
• Právo opustiť domovskú krajinu je
medzinárodne uznávané ľudské
právo.
• Neexistujú žiadne záruky proti
korupcii alebo zneužitiu moci v
partnerských krajinách a migranti
môžu čeliť zneužívaniu ľudských
práv.
• Prísnejšie hraničné kontroly
v krajinách mimo EÚ môžu
zvyšovať straty na životoch a
podporovať kriminalitu, pretože
migranti sa stále budú snažiť
prekračovať tieto hranice.
• Značné administratívne
bremeno sa presúva na krajiny s
obmedzenými verejnými zdrojmi.

Rozvíjať partnerstvá s krajinami
s cieľom riešiť základné príčiny
migrácie – podporovaním
hospodárskeho rozvoja,
demokracie a právneho štátu
a znižovaním motivácie k
presťahovaniu

• Zvyšuje príležitosti nájsť si prácu
a príjem, zlepšuje pracovné
podmienky v rozvojových
krajinách.
• Pomáha predchádzať tomu, aby
sa ľudia vydávali na nebezpečnú
cestu do bohatších krajín, a teda
aj možným stratám na životoch.
• Z dlhodobého hľadiska zníži
nerovnosť vo svete – a EÚ
má morálny záväzok k tomu
napomôcť bez ohľadu na vplyv
na migráciu.

• Vyžaduje si veľa zahraničných
investícií a rozvojovej pomoci,
kým príde skutočná zmena.
• Vyžaduje si silnú jednotnú politiku
vzťahov so zahraničím zo strany
členských štátov a to sa ťažko
koordinuje.
• Existujú isté dôkazy, že rozvoj
neznižuje migračné toky, ale ich
zvyšuje, lebo viac ľudí si môže
dovoliť odcestovať a hľadať nové
príležitosti.

A deliberative polity-making project

Politická možnosť
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Tabuľka 3. Riešenie ilegálnych migrantov, ktorí už sú v EÚ
Politická možnosť

Argumenty za

Argumenty proti

Zadržanie a „vrátenie“:
viac zariadení na zadržanie
ilegálnych migrantov, aby mohli byť
poslaní domov čo najskôr

• Znižuje počet nelegálnych
migrantov v krajine.
• Môže odradiť ľudí od pokusu
prísť do EÚ vzhľadom na vyššie
nebezpečenstvo zadržania na
dlhšiu dobu a odoslania domov.
• Zmenšuje „čiernu ekonomiku“,
kde zamestnávatelia platia
ilegálnym migrantom v hotovosti
a tí neplatia dane.
• Vyradením týchto pracovníkov
z trhu sa zabezpečí, aby
zamestnávatelia nemohli
využívať ilegálnych
prisťahovalcov tak, že im budú
slabo platiť a neposkytnú im ani
minimálne práva.

• Aby bol tento systém účinný, musí
sa doplniť silnými kontrolami
osôb prichádzajúcich do krajiny a
pohybujúcich sa po jej území.
• Je to nákladné a nikdy to nebude
100 % účinné, pretože vždy nejakí
migranti zostanú neodhalení.
• Znamená to, že nelegálni
migranti, ktorí už sú v danej
krajine, nemôžu využiť amnestie
a nemôžu vyplniť existujúce
medzery na trhu práce.
• Pri dlhodobom zadržaní
nelegálnych migrantov vzniká
otázka ľudských práv (keď
nemôžu byť poslaní hneď späť),
alebo riziko, že budú poslaní do
nebezpečných krajín.

Selektívne zákony na „legalizáciu“
nelegálnych prisťahovalcov,
ktorí už sú v krajine: v závislosti
od prípadu im ponúknuť legálne
postavenie podľa toho, či majú
prácu/rodinu a pod. a či by
predstavovali záťaž pre verejné
služby a pod.

• Znižuje sa tým počet migrantov,
ktorí v danej krajine žijú a
pracujú nelegálne.
• Flexibilné a pomerne lacné
riešenie problému nelegálnych
migrantov, ktorí už sú v krajine.
• Vláde umožňuje kedykoľvek
reagovať na nezamestnanosť
a potreby trhu zlegalizovaním
takých nelegálnych migrantov,
ktorých krajina potrebuje.
• Zabezpečuje, aby zamestnanci
zaobchádzali s každým
pracovníkom rovnako a aby
nevyužívali ľudí bez legálneho
statusu.
• Nelegálni migranti, ktorí už sú
v danej krajine, by sa mohli
„regularizovať“ a použiť na
vyplnenie nedostatkov na trhu
práce alebo nedostatkových
kvaliﬁkácií.
• Prináša to príjmy pre štát,
pretože bývalí nelegálni migranti
začnú platiť dane a sú schopní
byť prínosom pre hospodárstvo
a miestne spoločenstvo.

• Navádza to k nelegálnej migrácii,
môže to podnietiť viac ľudí k
pokusu o vstup, život a prácu v
krajine bez povolenia v nádeji, že
neskôr získajú legálny status.
• Odmeňuje protizákonnosť, keďže
umožňuje nelegálnym migrantom
získať legálny status a zostať vo
„vyvolenej“ krajine.
• Odmeňuje zamestnávateľov za
prijímanie nelegálnych migrantov
tak, že im umožnia zostať.
• Umožniť bývalým nelegálnym
migrantom získať legálne
postavenie a pobyt v krajine
vytvára dodatočnú záťaž na
verejné služby, ako napríklad na
bývanie a zdravotnú starostlivosť.
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Argumenty za

Argumenty proti

Univerzálna legalizácia: amnestie
pre nelegálnych migrantov v krajine
kedykoľvek, ponúknuť príležitosť
žiť a pracovať v danej krajine
legálne.

• Znižuje sa tým počet migrantov,
ktorí v danej krajine žijú a
pracujú nelegálne.
• Lacná realizácia, lebo vláda
nemusí v jednotlivých prípadoch
rozhodovať o žiadostiach o
povolenie na pobyt a pracovných
povoleniach.
• Nelegálnym migrantom, ktorí
už sú v danej krajine, umožňuje
„regularizáciu“ a použitie na
vyplnenie nedostatkov na trhu
práce alebo nedostatkových
kvaliﬁkácií.
• Prináša to príjmy pre štát,
pretože bývalí nelegálni migranti
začnú vo veľkom platiť dane a
pod.

• Môže to podnietiť viac ľudí k
pokusu o vstup, život a prácu v
krajine bez povolenia v nádeji, že
neskôr získa legálny status.
• Odmeňuje protizákonnosť, keďže
nelegálnym migrantom umožňuje
legalizáciu a možnosť zostať vo
„vyvolenej“ krajine.
• Odmeňuje zamestnávateľov za
prijímanie nelegálnych migrantov
tak, že im umožní nechať si zamestnancov, ktorí boli zamestnaní
nelegálne.
• Znižuje motiváciu nelegálnych
migrantov spolupracovať v rámci
programov dobrovoľného návratu.
• Vláda nemá žiadnu kontrolu nad
počtom migrantov, lebo je ťažko
stanoviť, koľko nelegálnych migrantov sa v krajine v danej chvíli
nachádza a koľko z nich požiada o
legálny status.
• Môže to vážne zaťažiť verejné
služby vzhľadom na ťažkosti
spojené so stanovením počtu
nelegálnych migrantov, ktorí by
sa „legalizovali” v rámci daného
programu.

A deliberative polity-making project

Politická možnosť
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Čo sa doposiaľ
vykonalo?
Legálna migrácia
EÚ v roku 2005 stanovila plán týkajúci sa „ekonomickej
migrácie“ (t. j. sťahovania ľudí medzi rôznymi krajinami z
pracovných dôvodov).
Zahŕňal návrhy nových právnych predpisov EÚ, ktoré
všetkým migrujúcim pracovníkom z krajín mimo EÚ
udeľujú právo, aby sa s nimi zaobchádzalo rovnako ako s
„národnými“ pracovníkmi „hostiteľskej“ krajiny, čo sa týka
platu a podmienok pracovného pomeru. O tomto pláne sa
ešte stále rokuje.
Existuje aj návrh zaviesť osobitné európske predpisy
upravujúce podmienky, za ktorých by rôzne typy migrujúcich
pracovníkov – ako napríklad vysoko kvaliﬁkovaní alebo
sezónni pracovníci – mohli vstúpiť do krajín EÚ, žiť tu a
pracovať.
EÚ už odsúhlasila spoločné opatrenia pre niekoľko typov
migrantov, napríklad pre rodinných príslušníkov, ktorí
prichádzajú za existujúcimi migrantmi, udelenie dlhodobého
pobytu pre migrantov, ktorí v členskom štáte žijú už päť
rokov, ako aj pre menšie kategórie, napríklad pre študentov a
vedecko-výskumných pracovníkov.
Vlády štátov EÚ v súčasnosti rokujú o systéme prijímania
vysokokvaliﬁkovaných migrantov do Únie, ktorý sa označuje
ako systém modrej karty. Pracovníkom na špičke rebríčka
trhu práce by to dalo väčšie práva, napríklad možnosť, aby
za nimi rýchlejšie mohli prísť rodinní príslušníci. Pracovníci
však budú musieť splniť isté základné podmienky, aby sa
mohli uchádzať o modrú kartu: musia mať vysokoškolské
vzdelanie, ponuku pracovného miesta so zmluvou najmenej
na jeden rok a plat 1,5-násobne vyšší, než je priemerná hrubá
mzda v krajine, do ktorej prichádzajú. Držitelia modrých kariet
navyše nebudú mať automaticky právo pracovať kdekoľvek v
EÚ, ale iba v krajine, ktorá im kartu udelila.
Európska komisia má v roku 2009 navrhnúť ďalšie opatrenia
zamerané na isté skupiny migrujúcich pracovníkov aj vrátane
sezónnych pracovníkov a platených stážistov. Budú zahŕňať
podmienky, za ktorých títo pracovníci môžu prísť do EÚ, aké
budú mať práva počas ich pobytu a podmienky, za ktorých ich
možno zamestnať. V prípade sezónnych pracovníkov môže
napríklad stanoviť limit, koľko môžu nepretržite pracovať v
EÚ, a ponúknuť preferenčné zaobchádzanie s tými, ktorí už v
členských štátoch EÚ pracovali.
Znova platí, že tieto základné pravidlá by nenahradili
imigračné systémy v jednotlivých členských štátoch.
.

V novom „pakte o prisťahovalectve“, ktorý bol dohodnutý
na samite EÚ v októbri 2008, sa členské štáty výslovne
zaviazali sústrediť sa na prilákanie vysokokvaliﬁkovaných
pracovníkov a iných ľudí so zručnosťami, ktoré budú v
Európe v nadchádzajúcich rokoch chýbať, a to v súlade s
vnútroštátnymi a európskymi právnymi predpismi.

Ilegálna migrácia
Únia vytvorila viacero mechanizmov spoločného riadenia jej
vonkajších hraníc s cieľom zamedziť ľuďom vstup do EÚ bez
povolenia. Patrí k nim spoločný kódex riešenia potenciálnych
migrantov na hraniciach EÚ, ako aj agentúra Frontex, ktorá
bude dohliadať na tieto hranice.
Úlohou agentúry Frontex je zabezpečiť operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi pri riadení hraníc, analyzovať
možné riziká, pomáhať krajinám EÚ pri príprave vlastných
pohraničníkov a organizovať spoločné operácie, ktorých
cieľom je posielať ilegálnych migrantov späť do ich domovských krajín.
Druhou kľúčovou otázkou týkajúcou sa nelegálnej migrácie
je otázka, čo robiť s osobami, ktoré už v Únii žijú a pracujú
ilegálne.
Sú dohodnuté právne predpisy EÚ stanovujúce podmienky
ich vyslania späť domov – označované ako smernica o návrate – a rokuje sa o sankciách pre zamestnávateľov, ktorí prijímajú nelegálnych migrantov.
Rozhodnutie niektorých vlád štátov EÚ udeliť amnestie
(označované ako „regularizácia“) ilegálnym prisťahovalcom,
ktorí už žijú v ich krajinách, a umožniť im požiadať o legálne
právo zostať, žiť a pracovať v danej krajine, podnietilo obavy
týkajúce sa kontroly tokov migrantov.
Zástancovia týchto amnestií argumentujú, že európske hospodárstvo týchto pracovníkov potrebuje na zastúpenie chýbajúcej pracovnej sily a preto je zmysluplné dostať ich von
z „čiernej ekonomiky“, aby mohli začať platiť dane a aby
zamestnávatelia nemohli využívať ich nelegálne postavenie
napríklad tak, že im budú platiť menej než minimálnu mzdu.
Kritici oponujú, že amnestie sú iba odmenou za protizákonnosť
a môžu podnietiť ešte viac migrantov, aby sa pokúsili vstúpiť
do EÚ bez povolenia v snahe nájsť tu lepší život dúfajúc, že
niekedy raz sa ich pobyt stane legálnym a dostanú oﬁciálne
povolenie zostať.
V reakcii na tieto obavy bol vytvorený vzájomný informačný
systém, ktorý vyžaduje, aby vlády štátov EÚ informovali
Európsku komisiu o všetkých zmenách svojej imigračnej a
azylovej politiky (napríklad o amnestiách), ktoré by podľa nich
mohli mať vplyv na iné členské štáty.
V novom pakte Európskej únie o prisťahovalectve z roku 2008
sa uvádza, že členské štáty už nebudú organizovať „hromad-
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Migrácia a zahraničná,
rozvojová a obchodná
politika EÚ
Migračné trendy úzko súvisia s globalizáciou, čoraz vyššou
prepojenosťou ekonomík jednotlivých krajín kvôli expanzii
svetového obchodu a narastajúcou priepasťou medzi
bohatými a chudobnými krajinami sveta.
Mnohí z tých, ktorí migrujú do Európy, by sa nesťahovali,
ak by v ich domovskej krajine mali možnosť pracovať a
zarobiť si na slušné živobytie. Tvorcov politík to inšpirovalo k
bližšiemu skúmaniu možností, ako môžu prispieť k tomu, aby
sa z migrácie stala skôr voľba, a nie nutnosť.
Na medzinárodnej úrovni to viedlo k založeniu každoročného
fóra, známeho ako Globálne fórum pre migráciu a rozvoj,
ktoré združuje viac než 160 vlád a mimovládnych organizácií
diskutujúcich o mnohých súvisiacich otázkach.
Na úrovni EÚ sa vlády dohodli na novom prístupe,
označovanom ako komplexný prístup k migrácii, ktorý sa
zameriava na zlepšovanie vzťahov s krajinami mimo EÚ s
cieľom uľahčiť kontrolu migrácie.

A deliberative polity-making project

né“ amnestie (označované aj ako regularizácia), hoci v konkrétnych prípadoch stále môžu migrantov „zlegalizovať“. Pakt
nie je právne záväzný, ale má svoju politickú váhu, pretože
vlády štátov EÚ sa zaviazali, že sa ním budú riadiť.

Rozvojové politiky sa z dlhodobého hľadiska navrhujú tak,
aby sa v domovskej krajine zlepšili ekonomické príležitosti, a
tak sa znížila motivácia ľudí opustiť krajinu.
Na naštartovanie hospodárskeho rozvoja v chudobnejších
krajinách a zlepšenie životného štandardu Únia využíva aj
kombináciu pomoci a obchodnej politiky, usilujúc sa sčasti
o oslabenie motivácie ľudí rozhodnúť sa pre emigráciu. EÚ
a jej členské štáty poskytujú rozvojovým krajinám pomoc v
celkovej výške presahujúcej 30 miliárd EUR ročne. Približne 6
miliárd EUR tejto pomoci sprostredkováva Európska komisia,
zvyšok pochádza priamo od vlád jednotlivých štátov.
EÚ v snahe podporiť hospodársky rast v rozvojových
krajinách znížila alebo zrušila tarify a eliminovala kvóty na
väčšinu dovozu z týchto krajín, aby tieto krajiny mohli ľahšie
predávať tovar, ktorý produkujú, do krajín EÚ, čím sa zvyšuje
ich príjem.
Zároveň podniká veľa iniciatív v rámci „spoločnej zahraničnej
a bezpečnostnej politiky“ ¬– mechanizmu koordinácie
zahraničných politík 27 členských štátov EÚ. Rozhodnutia v
tejto oblasti prijímajú vlády, pričom Európska komisia hrá len
obmedzenú úlohu.
K iniciatívam začatým v zmysle tejto politiky patria aj
diplomatické snahy o dosiahnutie mieru v oblastiach
konﬂiktov, vysielanie pozorovateľov do problémových miest
a poskytovanie vojenských jednotiek na udržanie mieru.
Pomoc pri riešení konﬂiktov a podpora mieru a stability sa
považujú za kľúčové pre zníženie počtu ľudí utekajúcich zo
svojej domovskej krajiny v snahe nájsť lepší a bezpečnejší
život.

Väčšia časť práce v tejto oblasti zatiaľ prebieha v krajinách
susediacich s EÚ, kde Únia ponúka ľahší a lacnejší prístup k
vízam pre štátnych príslušníkov týchto krajín a ﬁnancovanie
kontroly hraníc za podporu pri predchádzaní ilegálnej
migrácie. To sa uskutočňuje na základe „dohôd o readmisii“, v
ktorých susediace krajiny súhlasili, že prijmú späť ilegálnych
migrantov, ktorí na ceste do EÚ prechádzali ich územím.
EÚ v poslednej dobe začala stavať na tomto prístupe a
rokovať s jednotlivými krajinami mimo EÚ o „partnerstvách
v oblasti mobility“, ktoré by pokryli všetky aspekty riadenia
migrácie. Tieto partnerstvá sú podpísané kolektívne zo strany
EÚ a individuálne zo strany členských štátov EÚ, ktoré tak
chcú urobiť.
Členské štáty si pripravujú aj vlastné individuálne zmluvy s
rozvojovými krajinami s cieľom riadiť migráciu z týchto krajín.
Ďalšie investujú do rozvojových iniciatív, ktorých konkrétnym
cieľom je ponúknuť migrantom, ktorí už v krajine pôsobia,
možnosť vrátiť sa domov.
Tieto politiky sa orientujú na ilegálnu aj legálnu migráciu,
pričom najmä južné členské štáty EÚ sa sústreďujú na
ponuku programov legálnej migrácie výmenou za spoluprácu
pri kontrole hraníc, aby sa predchádzalo ilegálnej migrácii.
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III. Klimatické zmeny
V súčasnosti existuje všeobecný, hoci nie univerzálny
konsenzus, že svetová klíma sa mení, dochádza k zvýšeniu
celkovej teploty a modely počasia sú extrémnejšie, čo
môže mať pre planétu vážne dôsledky. Veľká väčšina
vedcov súhlasí, že hlavné príčiny týchto zmien sú vyvolané
človekom.
Táto problematika sa preto v posledných rokoch postupne
dostáva do medzinárodnej agendy a Európsku úniu viedla
k stanoveniu si celej škály ambicióznych cieľov, ktorými by
prispela k boju proti klimatickým zmenám.
Omnoho menší konsenzus však panuje v otázke zdieľania
bremena, pokiaľ ide podniknutie potrebných krokov, medzi
bohatšími a chudobnejšími krajinami sveta, medzi členskými
štátmi EÚ a medzi vládami, priemyslom a spotrebiteľmi.
Nedávna ﬁnančná kríza a následné hospodárske oslabenie
viedli niektorých ľudí k argumentácii, že Únia si už nemôže
dovoliť podnikať kroky potrebné na dosiahnutie jej cieľov a že
tieto ciele by bolo treba znížiť – alebo aspoň odložiť –, aby v
týchto ťažkých časoch nedošlo k poškodeniu hospodárstva
Európskej únie.
Ďalší trvajú na tom, že klimatické zmeny aj dlhodobé
dôsledky závislosti EÚ na energii z dovozu sú príliš vážne
na to, aby Únia znižovala svoje ambície. Argumentujú aj tým,
že ak teraz odložíme činy a neskôr budeme riešiť dôsledky,
bude to ešte drahšie a potrebné zmeny sa budú zavádzať
tým ťažšie, čím viac sa to odkladalo. Napokon tvrdia aj to,
že vyššia ekologickosť hospodárstva EÚ môže pomôcť
naštartovať hospodársky rast a vytvárať pracovné miesta a
pomôcť obstáť v konkurencii na medzinárodných trhoch.
Mnohí poznamenávajú, že samotné hospodárske oslabenie
môže prispieť k boju proti klimatickým zmenám, keďže v
mnohých častiach sveta klesne dopyt po tovaroch, čo povedie
k zníženiu činností, ktoré podľa väčšiny vedcov môžu za
nárast teploty a extrémnejšie modely počasia. Niektorých to
inšpiruje k tvrdeniu, že EÚ teraz nepotrebuje ambicióznejšie
ciele, a ďalší zasa hovoria, že to znamená, že EÚ má pri
plnení týchto cieľov viac miesta na manévrovanie.
V decembri 2008 sa vlády štátov EÚ dohodli, že zostanú pri
týchto cieľoch, ale niektorí ľudia sa i naďalej zasadzujú za
menej ambiciózny prístup. Táto problematika sa určite objaví
aj pri nadchádzajúcich medzinárodných rokovaniach o novej
globálnej zmluve o boji proti klimatickým zmenám.
Diskusia o klimatických zmenách súvisí aj s inými kľúčovými
otázkami, ktorým EÚ čelí v spojitosti s jej environmentálnou
a energetickou politikou: aké bezpečné sú dodávky energie
do Európy (t. j. či sa členské štáty EÚ priveľmi spoliehajú na

energiu z dovozu všeobecne resp. na energiu dovážanú len z
jednej krajiny alebo zdroja), ako zabezpečiť, aby spoločnosti
z EÚ mohli v globalizovanom hospodárstve i naďalej
konkurovať rivalom z celého sveta a ako zabezpečiť rozvoj
hospodárstva trvalo udržateľným spôsobom.
Tejto problematiky sa daný text týka len vtedy, ak sa vzťahuje
na diskusiu o klimatických zmenách.

Rozsah problému
Medzivládny panel pre klimatické zmeny Organizácie
Spojených národov (vedecký medzivládny orgán založený
na účely poskytovania objektívnych informácií o klimatických
zmenách) predpovedá, že svetové teploty by sa počas tohto
storočia mohli zvýšiť o 1,1 až 6,4 °C v dôsledku zvýšených
úrovní skleníkových plynov vrátane oxidu uhličitého a metánu,
ktoré sa vypúšťajú do atmosféry. Tieto emisie prispievajú k
„zachytávaniu“ tepla na povrchu Zeme. Tento jav označujeme
ako „skleníkový efekt“.
V posledných desaťročiach vedci zaznamenali výrazné
zvýšenie emisií skleníkových plynov. V správe z mája
2007 panel došiel k záveru, že tento stav je spôsobený
predovšetkým ľudskou činnosťou – napríklad spaľovaním
fosílnych palív, ako napríklad uhlia a ropy (ktoré zodpovedajú
za väčšinu emisií oxidu uhličitého), odlesňovaním, dopravou,
zavlažovaním a poľnohospodárstvom.
I tak však niektorí pochybujú, či sa planéta skutočne otepľuje
– a niektorí s tým aj súhlasia, ale spochybňujú závery panela
OSN, že za to môže ľudská činnosť, a argumentujú, že
zmena modelov počasia je prírodný jav. Ďalší súhlasia, že
teploty sa zvyšujú, ale hovoria, že je nemožné vyslovovať
presné predpovede o teplotných nárastoch v budúcnosti a
ich vplyvoch.
Veľká väčšina vedcov však tvrdí, že vedecké dôkazy sú
neprekonateľné, a súhlasí so závermi panela OSN.
Z predpovedí panelu vyplýva, že hladiny morí sa môžu
zvýšiť o 18 – 59 cm a veľmi pravdepodobne môže dôjsť k
prejavom extrémneho počasia, ako napríklad k povodniam,
suchám a tropickým cyklónom. Zvýšenie hladiny mora
bude pre niektoré pobrežné regióny v EÚ veľkým rizikom a
kontinentálna Európa môže čakať väčšie povodne.
Hoci teploty sa budú celkovo zvyšovať, bežnejšie budú
extrémne chlady aj extrémne teplá. Predpokladá sa, že
teploty v Európe sa zvýšia natoľko, že letá, ako napríklad v
roku 2003 (keď sa v júli a auguste vo väčšine juhoeurópskych
a stredoeurópskych krajín opakovane zaznamenali teploty
35 – 40 °C), sa do roku 2030 budú pokladať za „normálne“.
Takéto prejavy extrémneho počasia už majú škodlivý vplyv
na infraštruktúru, ako napríklad na cesty, telekomunikačné
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Medzinárodný kontext

Existujú aj obavy, že by to mohlo mať vplyv na zdravotný
stav obyvateľov EÚ. Extrémne teploty ohrozujú zraniteľné
skupiny, ako napríklad starších ľudí (vlna horúčav z roku
2003 si v Európe vyžiadala okolo 60 000 životov). Zvyšujúce
sa teploty môžu do Únie priniesť nové choroby, keďže prienik
komárov smerom na sever už v istých častiach južnej Európy
vyvolal väčší počet prípadov malárie.

Väčšina vlád súhlasí, že klimatické zmeny možno riešiť jedine
koordinovaným medzinárodným pôsobením. Od roku 1979
preto vznikol celý rad medzinárodných zmlúv stanovujúcich
spoločné ciele a určujúcich spôsoby vedúce k obmedzeniu
nárastu emisií skleníkových plynov a teplôt vo svete. Ďalšia
takáto veľká medzinárodná konferencia sa plánuje na
december 2009 v Kodani pod záštitou rámcového dohovoru
OSN o klimatických zmenách.

Predpokladá sa však, že klimatické zmeny budú mať väčší
vplyv na najchudobnejšie krajiny sveta než na ostatné. A
to v prvom rade kvôli ich geograﬁckej polohe, kvôli ktorej
sú náchylnejšie na povodne a suchá. Po druhé preto, lebo
nemajú prostriedky na zaplatenie opatrení potrebných na
riešenie ich vplyvov.

Cieľom tejto schôdze je dosiahnuť odsúhlasenie ambicióznej
globálnej dohody o klíme na rok 2013 a ďalšie roky, ktorá
nahradí súčasnú medzinárodnú dohodu (označovanú ako
Kjótsky protokol), ktorej platnosť v tom čase uplynie. Na tejto
konferencii sa očakáva účasť ministrov a predstaviteľov zo
189 krajín.

Niektorých to viedlo k predpovediam veľkého nárastu
potenciálnych migrantov do EÚ, pretože z rozvojových
krajín postihnutých nedostatkom vody a potravín v dôsledku
sucha by utekalo viac ľudí. EÚ vyjadrila aj obavy z možného
zvýšenia konﬂiktov v rozvojových krajinách plynúcich z týchto
nedostatkov.

Dosiahnutie takýchto medzinárodných dohôd nikdy nebolo
ľahké – argumentuje sa, nakoľko je tento problém závažný a
aké bremeno plynúce z boja s týmto problémom by mali niesť
jednotlivé krajiny v rôznych štádiách hospodárskeho vývoja.

Tieto prognózy prichádzajú na pozadí zintenzívnenia svetovej
hospodárskej činnosti a narastajúcich energetických potrieb
vo svete, čo viedlo k prudkému zvýšeniu celosvetového
dopytu po fosílnych palivách (rope, zemnom plyne a uhlí),
z ktorých pri spaľovaní vzniká hlavný zdroj skleníkových
plynov.
EÚ v súčasnosti dováža 50 % spotrebovanej energie (vrátane
90 % ropy a viac než 50 % plynu). Ak sa nič nepodnikne na
zvrátenie týchto trendov, predpokladá sa, že tento údaj sa v
ďalších 20 – 30 rokoch zvýši na 70 %.
Vznikajú tým obavy týkajúce sa „bezpečnosti“ dodávok
energie do EÚ, ktorá môže citlivo reagovať na energetické
„šoky“ zvonka (napríklad prudké zvýšenie cien) alebo na
zhoršenie vzťahov s hlavnými dodávateľmi. To by mohlo
viesť k vyšším cenám dovážanej energie alebo dokonca i k
prerušeniu dodávok.
Mnohí argumentujú, že opatrenia potrebné na boj s
klimatickými zmenami by pomohli zvládnuť aj tento problém.
Hovoria, že vývoj „energie z obnoviteľných zdrojov“ (energia
vyrábaná z prírodných zdrojov, napríklad zo slnka, vetra a
vody, ktorá by sa neustále dopĺňala prírodnými procesmi),
resp. jadrovej energie v spojitosti s vyššou energetickou
účinnosťou by pomohol znížiť závislosť EÚ na dovážanej
energii.
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a energetické zariadenia. V poľnohospodárstve sa mení
výnosnosť z úrody v dôsledku nepredvídateľných klimatických
podmienok.

Na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji
(označovanej ako „Samit o Zemi“) v roku 1992 sa dohodlo,
že štáty majú „spoločnú, ale rozdielnu zodpovednosť“.
To znamená, že priemyselné krajiny by mali niesť väčšie
bremeno boja proti klimatickým zmenám, pretože sú
zodpovedné za väčšinu doterajších emisií skleníkových
plynov a pretože hospodársky rast rozvojových krajín je
potrebný na zmiernenie chudoby. Niektorí argumentujú,
že opatrenia na zníženie emisií môžu brániť rastu a že
zabezpečenie energetickej efektívnosti týchto krajín a ich
menšia závislosť na fosílnych palivách bude trvať dlhšie.
Na samite bol odsúhlasený Dohovor o klimatických zmenách,
ktorý viedol ku Kjótskemu protokolu z roku 1997. Cieľom
tohto protokolu bolo stabilizovať emisie skleníkových plynov
na úrovni, ktorá by zabránila „nebezpečnému ovplyvňovaniu“
klímy tak, že pre priemyselné krajiny sa stanovili právne
záväzné povinnosti znížiť emisie šiestich druhov skleníkových
plynov.
V rámci Kjótskeho protokolu sa najbohatšie krajiny sveta
zaviazali, že budú robiť viac bež ostatné štáty v zmysle
zásady „spoločnej, ale odlišnej zodpovednosti“. Do roku
2012 sľúbili znížiť emisie v priemere približne o 5 % úrovne z
roku 1990, keď vtedy ešte 15 členských štátov EÚ kolektívne
podpísalo zníženie o 8 %, USA o 7 % a Japonsko o 6 %. V
niektorých prípadoch sa štátom povolilo zvýšiť svoje emisie a
„vznikajúce“ ekonomiky, ako napríklad Čína a India, neboli to
týchto cieľov zahrnuté.
Protokol do dnešného dňa podpísalo 183 štátov plus EÚ.
Patrí k nim aj Brazília, Kanada, Čína, India a Rusko. Avšak
Spojené štáty – až do roku 2005 najväčší emitent skleníkových
plynov na osobu – odmietli protokol podpísať s odvolaním sa
na jeho možný dosah na americkú ekonomiku, nejasnosti vo
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vedeckých dôkazoch o klimatických zmenách a nedostatočné
záväzky pre iné veľké ekonomiky, ako napríklad Čínu a Indiu,
aby znížili svoje emisie.
V roku 2005 boli emisie skleníkových plynov v EÚ približne
5 % pod úrovňou z roku 1990, ale v Spojených štátoch sa
podľa Rámcového dohovoru OSN o klimatických zmenách
zvýšili o 15,8 %, v Číne o 47 % a v Indii o 55 %.
Táto problematika rozvírila aj medzinárodnú politickú agendu
s čoraz početnejšími dôkazmi o rozsahu problému a jeho
možnom vplyve. V júni 2007 sa lídri skupiny priemyselných
krajín G8 (USA, Kanada, Rusko, Spojené kráľovstvo,
Francúzsko, Taliansko, Nemecko a Japonsko) dohodli, že
budú „sledovať cieľ znížiť svetové emisie oxidu uhličitého do
roku 2050 najmenej o polovicu“ bez toho, aby uviedli, ako to
chcú dosiahnuť.
Práve v tomto kontexte sa tohto roku v Kodani zíde
medzinárodné spoločenstvo, aby sa pokúsilo dosiahnuť novú
dohodu.
Na konferencii OSN o klimatických zmenách na Bali v roku
2007 a následnej schôdzke v Poznani v roku 2008 sa účastníci
dohodli na cestovnej mape, harmonograme a krokoch k
dosiahnutiu dohody o nástupníkovi Kjótskeho protokolu
koncom tohto roka. Dohodli sa aj na založení fondu na
pomoc zraniteľným krajinám pri zvládaní vplyvov klimatických
zmien prostredníctvom ﬁnancovania konkrétnych projektov a
programov. Prebehla však ostrá výmena názorov na tému,
koľko pomoci treba presne poskytnúť, a je pravdepodobné,
že aj na kodanskej konferencii sa z toho stane kľúčová
téma.

Nový americký prezident Barack Obama ohlásil značné
zmeny v americkej politike v tejto oblasti. Dal prísľub znížiť
do roku 2020 emisie USA na úrovne z roku 1990 a potom o
ďalších 80 % do roku 2050 a USA aj EÚ sľúbili zasadiť sa v
Kodani za pretlačenie ambicióznych globálnych cieľov.
Pokles hospodárskeho rastu však mnohých vedie k otázke,
či si to svetové hospodárstvo teraz môže dovoliť. Niektorí
trvajú aj na tom, že každá akcia je bezvýsledná dovtedy, kým
novú dohodu nepodpíšu všetky krajiny bez ohľadu na stupeň
ich ekonomického rozvoja. Poukazujú na to, že emisie
zo vznikajúcich ekonomík sa rýchlo prekonávajú emisie
západných ekonomík – napríklad Čína je dnes najväčším
emitentom skleníkových plynov na svete a dosahuje 24 %
celosvetového súhrnu (hoci jej emisie na osobu sú stále
relatívne malé v porovnaní s EÚ a USA).
Rozvojové krajiny však trvajú na tom, že zásada „spoločnej,
ale odlišnej zodpovednosti“ dohodnutá na Samite o Zemi, by
mala stále tvoriť základ akejkoľvek novej dohody.
Tieto argumenty zaznievajú v európskej debate o tom,
koľko by mala robiť EÚ. Niektorí argumentujú, že bohatšie
a rozvinutejšie národy sveta by mali robiť viac ako ostatné
krajiny, ale niektorí oponujú, že konanie EÚ je nezmyselné,
ak sa k nemu nepridajú podobné opatrenia na svetovej
úrovni. Poukazujú na poslednú správu Európskej agentúry
pre životné prostredie, z ktorej vyplýva, že podiel EÚ v
súčasnosti predstavuje iba 10,5 % celosvetových emisií
skleníkových plynov a predpokladá sa, že jej podiel na
celkovom množstve rapídne klesne, keď sa začne zvyšovať
dopyt zo strany gigantov z vznikajúcich ekonomík – napríklad
Číny a Indie.
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Tabuľka 4. Ako zdieľať bremeno na medzinárodnej úrovni?
Politická možnosť

Argumenty za

Argumenty proti

V každej medzinárodnej dohode o
cieľoch musia všetky krajiny sveta
prispievať rovnakým dielom
k dosiahnutiu týchto cieľov.

• Emisie rozvojových krajín
rastú rýchlejšie než emisie
rozvinutých krajín, musia preto
robiť toľko, koľko ostatní.
• Bez prísnych cieľov pre rastúcu
Čínu a Indiu by snaha ostatných
krajín bola zbytočná.
• Zníži sa tým riziko menšej
konkurencieschopnosti Európy,
lebo každý by musel znášať
rovnaké náklady.
• Zníži sa tým riziko „úniku
uhlíka“, lebo krajiny mimo EÚ by
museli zaviesť rovnako prísne
opatrenia.

• Bohatšie krajiny prispeli viac k
vzniku klimatických zmien ako
chudobné štáty, nesú teda väčšiu
zodpovednosť za podniknutie
opatrení.
• Bohatšie krajiny si môžu dovoliť
robiť viac.
• Rozvojové krajiny potrebujú
vyššiu mieru rastu, aby sa zúžila
priepasť medzi bohatými a
chudobnými národmi, tak by toho
nemali robiť toľko.
• Rozvojové krajiny odmietnu
podpísať každú medzinárodnú
dohodu, ktorá od nich vyžaduje
rovnaké úsilie, keďže si potrebujú
zvýšiť hospodársky rast a zmierniť
chudobu.

V každej medzinárodnej dohode by
bohatšie krajiny sveta mali niesť na
svojich pleciach väčšie bremeno
ako chudobné a rozvojové krajiny.

• Bohatšie krajiny prispeli viac
k vzniku klimatických zmien
ako chudobné štáty, nesú
teda väčšiu zodpovednosť za
podniknutie opatrení.
• Bohatšie krajiny si môžu dovoliť
robiť viac.
• Rozvojové krajiny potrebujú
vyššiu mieru rastu, aby sa
zúžila priepasť medzi bohatými
a chudobnými národmi, tak by
toho nemali robiť toľko.
• Rozvojové krajiny odmietnu
podpísať každú medzinárodnú
dohodu, ktorá od nich vyžaduje
rovnaké úsilie, keďže si
potrebujú zvýšiť hospodársky
rast a zmierniť chudobu.

• Emisie chudobnejších a
rozvojových krajín rastú rýchlejšie
než emisie rozvinutých ekonomík,
musia preto robiť toľko, koľko
ostatní.
• Bez prísnych cieľov pre rýchlo
rastúce ekonomiky, ako napríklad
Číny a Indie, by snaha ostatných
krajín o riešenie problému bola
z dlhodobého hľadiska len málo
účinná.
• Je nespravodlivé „trestať“ niektoré
krajiny viac než iné bez ohľadu
na to, kto „je na vine“ za súčasný
problém.
• Bohatšie krajiny sú tvrdo
zasiahnuté ﬁnančnou krízou,
takže si teraz nemôžu dovoliť
robiť viac.
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Kto rozhoduje?
Vzhľadom na to, že klimatické zmeny vplývajú na celý svet,
ale ich miestny dosah sa v jednotlivých krajinách a regiónoch
značne líši, táto otázka sa rieši sa na svetovej, európskej,
národnej, regionálnej aj lokálnej úrovni.

Medzinárodná úroveň
Ciele týkajúce sa klimatických zmien z medzinárodného
hľadiska upravuje široký rámec zmlúv a medzinárodného
práva. Európska komisia o týchto zmluvách rokuje v mene
EÚ, koná na základe mandátu od vlád členských štátov a
konzultuje s nimi (Rada). Rada potom rozhoduje (zvyčajne
hlasovaním kvaliﬁkovanou väčšinou, hoci v niektorých
prípadoch sa vyžaduje jednomyseľnosť), či po konzultácii
s Európskym parlamentom dohodu schváli. Medzinárodné
zmluvy sú záväzné pre krajiny, ktoré ich ratiﬁkovali, ale
neexistujú mechanizmy, ktoré by krajiny „potrestali“, ak si
neplnia svoje záväzky.

Úroveň EÚ
Jednou z hlavných úloh EÚ v zmysle zmlúv stanovujúcich
jej úlohu a právomoci je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany
životného prostredia a zlepšovať jeho kvalitu. V popredí
záujmu stoja preventívne akcie vychádzajúce zo zásady
prevencie, náprava škôd na životnom prostredí a to, aby
znečisťovatelia platili za spôsobené škody.
Európska komisia je zodpovedná za tvorbu legislatívnych
návrhov na dosiahnutie týchto cieľov, o ktorých potom
spoločne rozhoduje Rada (vo všeobecnosti hlasovaním
kvaliﬁkovanou väčšinou, hoci v niektorých prípadoch sa stále
vyžaduje jednomyseľný súhlas) a Európsky parlament v
procese označovanom ako „spolurozhodovanie“. Lisabonská
zmluva, ktorá by zaviedla zmeny spôsobu fungovania EÚ,
by zároveň rozšírila právomoci (kompetencie) EÚ v tejto
oblasti.
Právne predpisy EÚ týkajúce sa ochrany životného prostredia
sú pre členské štáty právne záväzné a ich plnenie sa môže
vymáhať prostredníctvom európskych súdov.

Úroveň členských štátov
Jednotlivé členské štáty si môžu stanoviť vyššie ciele ako
EÚ a zachovať alebo zaviesť prísnejšie opatrenia, pokiaľ
nebudú v rozpore s existujúcimi právnymi predpismi EÚ a
spomínanými zásadami. Sú zodpovedné aj za prijímanie
rozhodnutí o vhodnom súbore opatrení na dosiahnutie cieľov,
ku ktorým sa zaviazali na medzinárodnej alebo európskej
úrovni.
Všetky tieto stupne rozhodovania sú vzájomne prepojené.
Napríklad v prípade zníženia emisií skleníkových plynov:
signatári (EÚ a členské štáty) by sa v globálnej dohode

mohli zaviazať dodržiavať konkrétny cieľ. To by mohlo viesť
k legislatíve na úrovni EÚ záväznej pre všetky členské štáty,
ktorá by stanovovala národné ciele a zavádzala celoeurópske
opatrenia na ich dosiahnutie. Vlády by sa potom mali
rozhodnúť, aké akcie majú podniknúť, aby ich krajina splnila
svoj podiel na celkovom cieli (alebo ho prekročila, ak chce).
Do praktickej implementácie týchto opatrení sú zapojené aj
miestne a regionálne orgány, ktoré si v niektorých prípadoch
stanovujú vlastné ciele.

Úroveň EÚ
Čo EÚ doposiaľ urobila?
Medzinárodný prístup pri stanovovaní právne záväzných
cieľov, ktoré majú splniť jednotlivé krajiny, je vidieť aj v EÚ.
Stanovuje si spoločné ciele a potom rozhoduje, ako by si
27 členských štátov malo medzi seba rozdeliť bremeno ich
splnenia a aké opatrenia sú potrebné na ich dosiahnutie.
Ako sa spomínalo vyššie, EÚ dosiahla pokrok pri dosahovaní
cieľa, ku ktorému sa v Kjóte zaviazala, stále však ešte treba
veľa urobiť pre dosiahnutie sľúbeného 8 % zníženia do roku
2012. Zdá sa, že niektoré štáty tento cieľ dosiahnu (napr.
Nemecko, Spojené kráľovstvo a Švédsko) na rozdiel od
iných (ako napríklad Taliansko, Španielsko, Francúzsko a
Grécko).
Kritici argumentujú, že EÚ musí robiť viac, aby znížila emisie
„doma“ namiesto využívania výhod z ustanovení Kjótskej
dohody, ktorá štátom umožňuje splniť časť svojich záväzkov
tak, že pomôžu ﬁnancovať projekty na zníženie emisií v
iných krajinách (napríklad systémy využívania energie z
obnoviteľných zdrojov v rozvojovom svete). Zástancovia
tohto prístupu zas zdôrazňujú, že cieľom je znížiť emisie
globálne a každé opatrenie na jeho dosiahnutie je vítané.
Ďalší argumentujú, že stupeň zníženia emisií, ktorý sa v EÚ
doposiaľ dosiahol, je len „vedľajším produktom“ iného vývoja
– ako napríklad pádu východonemeckého hospodárstva a
rozhodnutia Spojeného kráľovstva prejsť pri výrobe energie z
uhlia na plyn – a nie výsledkom skutočného záväzku bojovať
proti klimatickým zmenám. Podľa nich to znamená, že možno
urobiť ešte viac.
EÚ zaviedla celý rad opatrení kvôli splneniu kjótskych cieľov
a následných ambicióznych cieľov, ktoré si stanovila.
Z nich je kľúčový systém obchodovania s emisiami (ETS) v
EÚ, ktorý sa vzťahuje najmä na „ťažký“ priemysel (oceliarstvo
a výrobu cementu) a výrobu elektrickej energie. Je navrhnutý
tak, aby vytváral stimuly pre spoločnosti motivujúce k zníženiu
ich emisií (podrobnosti nižšie).
Ostatné opatrenia sú zamerané na podporu výroby a
využívania energie z obnoviteľných zdrojov, napríklad
prostredníctvom právnych predpisov stanovujúcich záväzné
ciele pre členské štáty, poskytovaním ﬁnančných prostriedkov
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na systémy obnoviteľných zdrojov energie a prijímaním
opatrení na zlepšenie energetickej účinnosti všetkého – od
elektrických spotrebičov až po budovy, na zníženie emisií
oxidu uhličitého z automobilov atď. (aj keď niektoré z týchto
opatrení sa ešte len musia implementovať).

Čo EÚ sľúbila robiť ďalej?
V marci 2007 sa EÚ zaviazala znížiť emisie skleníkových
plynov minimálne o 20 % do roku 2020 (v porovnaní s
úrovňami z roku 1990) a o 30 %, ak iné rozvinuté krajiny budú
v novej globálnej zmluve súhlasiť s porovnateľným znížením.
Taktiež prijali záväzok zmeniť Európu na energeticky
efektívnu, nízkouhlíkovú ekonomiku, t. j. na ekonomiku,
kde sa energia používa efektívnejšie a hospodárstvo sa
nespolieha tak výrazne na energetické zdroje, ktoré škodia
životnému prostrediu.
Lídri EÚ si na zdôraznenie týchto záväzkov stanovili aj ďalšie
ciele, ktoré majú byť splnené do roku 2020:
• 20 % zníženie spotreby energie „v porovnaní s
prognózovanými trendmi“,
• zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov na
celkovej spotrebe energie o 20 %,
• 10 % zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov
v sektore dopravy – napríklad benzín a nafta z biopalív
vyrábaných trvalo udržateľným spôsobom.
V januári 2008 Európska komisia navrhla balík opatrení na
dosiahnutie týchto cieľov. Patrili k nemu návrhy na zdieľanie
bremena medzi členskými štátmi EÚ, nové právne predpisy
o energiách z obnoviteľných zdrojov, rozšírenie pôsobnosti
systému obchodovania s emisiami, opatrenia, ktoré majú
zaistiť, aby aj sektory mimo tohto systému prispievali
k znižovaniu emisií, a plány na podporu technológie
„zachytávania a skladovania uhlíka“ (na „zachytenie“ emisií
oxidu uhličitého z elektrární a ich uloženie v podzemí
namiesto vypustenia do atmosféry).
Na samite v decembri 2008 sa lídri EÚ dohodli, že sa
budú držať cieľov z roka 2007, a dosiahli dohodu o týchto
návrhoch, to si však vyžiadalo značné pozmenenie
pôvodného plánu: 1) znížiť obávaný vplyv navrhovaných
opatrení na konkurencieschopnosť ťažkého priemyslu, 2)
vytvoriť „fond solidarity“, ktorý novším členským štátom EÚ
pomôže implementovať balík a 3) poskytnúť im viac času
na prispôsobenie. V pláne sa aj naďalej počíta s využívaním
ﬁnancovania z EÚ na projekty určené na znižovanie emisií v
rozvojových krajinách, aby sa splnila časť cieľov.
Všetko toto u niektorých ľudí vyvoláva otázku, či si EÚ ešte
stále stojí za tým, že robí dosť na splnenie dlhodobých
cieľov.
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Tabuľka 5. Kam by až EÚ mala zájsť?
Politická možnosť

Argumenty za

Argumenty proti

Nič nerobiť, vrátane odstúpenia
od existujúcich medzinárodných
záväzkov splniť dohodnuté ciele
pre boj proti klimatickým zmenám

• Z krátkodobého hľadiska by to
EÚ nestálo nič.
• Hospodárske spomalenie zníži
celkovú spotrebu energie v
EÚ a tým sa znížia emisie bez
potreby ďalších krokov.
• Ak iní nedodržiavajú svoje
medzinárodné záväzky, prečo
by mala EÚ?
• Ak EÚ koná sama, na problém
klimatických zmien to bude
mať len malý vplyv vzhľadom
na jej čoraz menší podiel na
svetových emisiách.
• Priemyslu to poskytne
pružnosť prispôsobiť sa vplyvu
klimatických zmien, keďže sa
bude môcť sám rozhodnúť koľko
veľa alebo koľko málo treba
urobiť.
• Spotrebitelia sa sami môžu
rozhodnúť, či a ako chcú zmeniť
svoje správanie s cieľom znížiť
spotrebu alebo zainvestovať do
energeticky úsporných opatrení,
napríklad do izolácie domu.

• Dlhodobé náklady na
prispôsobenie sa klimatickým
zmením sa zvýšia, ak sa
opatrenia odložia alebo sa od nich
úplne upustí.
• Hospodárske spomalenie zníži
celkovú spotrebu energie v EÚ
a zníži emisie, takže EÚ môže
urobiť viac, než pôvodne sľúbila v
medzinárodných dohodách.
• Dôveryhodnosť EÚ by bola vážne
naštrbená, ak by Únia stiahla
svoje sľuby, ktoré už dala.
• Zvyšok sveta – vrátane krajín,
kde emisie rastú najrýchlejšie
– to môže zopakovať, čo by
pre planétu malo potenciálne
zničujúce následky.
• Priemysel bude čoraz
neefektívnejší, ak sa nedokáže
prispôsobiť vplyvu klimatických
zmien
• EÚ príde o svoju súčasnú
konkurenčnú výhodu plynúcu z
výroby „čistých“ technológií, ktoré
môže exportovať do zvyšku sveta

Dodržať existujúce medzinárodné
záväzky, ale nijako ich
neprekračovať.

• EÚ už robí dosť pre boj s týmto
problémom.
• Prinajmenšom z krátkodobého
hľadiska by to obmedzilo
náklady na opatrenia potrebné
na boj s klimatickými zmenami.
• Je nepravdepodobné, že by sa
dosiahla nová medzinárodná
dohoda stanovujúca
ambicióznejšie ciele a prečo by
EÚ mala robiť viac než iní?
• V súčasnom hospodárskom
útlme si EÚ nemôže dovoliť
robiť viac.
• Hospodárske spomalenie zníži
celkovú spotrebu energie v EÚ
a tým sa znížia emisie aj bez
stanovenia ambicióznejších
cieľov.

• Záväzky, ktoré boli doposiaľ
prijaté, nepostačujú na riešenie
problému tohto rozsahu.
• Ak sa teraz nepodniknú
prísnejšie opatrenia, riešenie
vplyvu klimatických zmien a
predchádzanie väčším škodám na
planéte bude neskôr ešte drahšie.
• EÚ sa potrebuje prejaviť ako
vodca, aby podnietila iné krajiny
s rýchlo rastúcimi emisiami, aby
robili viac.
• Hospodárske spomalenie zníži
celkovú spotrebu energie v EÚ a
tak zníži emisie, takže EÚ môže
urobiť viac, než pôvodne sľúbila v
medzinárodných dohodách.
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Argumenty za

Argumenty proti

Existujúce ciele v EÚ prekročiť len
vtedy, ak sa k tomu pridá i zvyšok
sveta a.

• Tak by sa zabezpečilo, aby EÚ
neniesla na svojich pleciach
„nespravodlivú“ časť bremena
(prečo by sme mali robiť viac, ak
iní nebudú?).
• Z krátkodobého hľadiska
EÚ riskuje slabšiu
konkurencieschopnosť, ak
by robila viac než iní, kvôli
nákladom na realizáciu opatrení
proti klimatickým zmenám, čo
môže viesť k zániku pracovných
miest.
• Uvalenie ďalšieho bremena
na priemysel EÚ by spôsobilo
mimoriadne problémy v
súčasnom hospodárskom útlme.

• Členské štáty EÚ ako jedny
z najväčších ekonomík sveta
značne prispievajú k tomuto
problému a preto majú „historickú“
zodpovednosť konať bez ohľadu
na to, čo robia iní.
• EÚ je ešte stále veľkým emitentom
skleníkových plynov.
• Existujúce ciele nepostačujú na
riešenie problému.
• Je nepravdepodobné, žeby
vznikla nová ambicióznejšia
medzinárodná dohoda, ak sa
niekto neujme vedenia.

Stanoviť si v EÚ ambicióznejšie
ciele bez ohľadu na to, čo robia iné
krajiny.

• Členské štáty EÚ ako jedny
z najväčších ekonomík sveta
značne prispievajú k tomuto
problému a majú „historickú“
zodpovednosť konať bez ohľadu
na to, čo robia iní.
• EÚ je ešte stále veľkým
emitentom skleníkových plynov.
• Členské štáty EÚ sú pomerne
bohaté a môžu si dovoliť viac
než mnohé iné krajiny sveta.
• EÚ už má vysoko rozvinutú
ekonomiku, takže nemusí rásť
tak rýchlo ako rozvojové krajiny,
ktoré potrebujú viac emisií na
podporu hospodárskeho rastu a
zredukovanie chudoby.
• Prechod na nízkouhlíkovú
ekonomiku podporí inovácie,
naštartuje investície, vytvorí
pracovné miesta a poskytne EÚ
príležitosti proﬁtovať z vývoja
„čistých“ technológií a ich
exportu do celého sveta.
• Hospodársky útlm povedie k
zníženiu spotreby energie a teda
aj emisií, čo EÚ umožní plniť si
ambicióznejšie ciele.
• Niekto sa musí prejaviť ako
vodca a povzbudiť iné krajiny,
aby sa globálne zaviazali k
ambicióznejším cieľom.

• EÚ by niesla nespravodlivý diel
bremena plynúceho z potreby
riešiť problém s klimatickými
zmenami.
• Nie všetky členské štáty EÚ sú
bohaté a to by predstavovalo
nespravodlivé bremeno na ich
menej rozvinuté ekonomiky.
• Z krátkodobého hľadiska by EÚ
bola menej konkurencieschopná
na svetových trhoch kvôli
nákladom na realizáciu opatrení
proti klimatickým zmenám, zániku
pracovných miest.
• Ak by EÚ robila viac bez ohľadu
na to, ako sa rozhodnú ostatní,
iné krajiny to odradí od prijatia
prísnejších záväzkov.
• Zvyšuje to riziko „úniku uhlíka“,
keď by sa energeticky náročné
odvetvia presťahovali do krajín
mimo EÚ, kde sú voľnejšie
regulačné režimy a znečisťovanie
je tam lacnejšie. EÚ by to mohlo
stáť pracovné miesta a nepodarilo
by sa znížiť svetové emisie.
• V súčasnom hospodárskom
útlme a v čoraz konkurenčnejšom
globálnom prostredí si EÚ nemôže
dovoliť robiť viac než ostatní.
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Politická možnosť
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Politická možnosť

Argumenty za

Argumenty proti

Zachovať súčasné ambiciózne ciele

• Tak by sa predišlo uvaleniu
nákladného bremena na
európsky priemysel v čase,
keď bojuje s dosahmi
hospodárskeho útlmu.
• Hospodárske spomalenie zníži
celkovú spotrebu energie v EÚ a
zníži emisie bez potreby prijímať
v súčasnosti ďalšie kroky.

• Odložením opatrení až do
zlepšenia ekonomickej situácie
sa oveľa predražia a sťažia kroky
potrebné na boj s klimatickými
zmenami.
• Hospodárske spomalenie zníži
celkovú spotrebu energie v EÚ a
zníži emisie, takže pre Úniu bude
ľahšie splniť aj ambicióznejšie
ciele.

EÚ, ale opatrenia odložiť, kým sa
nezlepší ekonomická situácia.
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Spory o tom, koľko by každá krajina mala urobiť v boji proti
zmene klímy na globálnej úrovni, sa prejavili aj v podobných
argumentoch v rámci EÚ v súvislosti s tým, ako by sa malo
rozdeliť bremeno splnenia jej ambicióznych cieľov.
Tieto argumenty sa sústreďujú na to, či by mali najbohatšie
krajiny EÚ robiť viac než ich chudobnejší susedia, pretože
prísne environmentálne ciele by chudobnejším členským
štátom mohli sťažiť vyrovnanie sa s najbohatšími krajinami.
Jednoducho povedané, chudobnejšie krajiny EÚ hovoria, že
si nemôžu dovoliť urobiť toľko.
Táto situácia je komplikovaná, lebo hospodárstva niektorých
štátov závisia viac na energiách z fosílnych palív ako iné štáty
a niektoré krajiny už urobili pre boj s klimatickými zmenami
viac ako iné štáty. (Tu sčasti vidno rozdiely verejnej mienky
v prístupe k environmentálnym otázkam v rôznych členských
štátoch: z prieskumov vyplýva, že niektoré štáty zaujímajú
klimatické zmeny viac než iné krajiny.)
Rozsah úloh, ktorým krajiny v súčasnosti čelia, bude čiastočne
závisieť od výšky minulých investícií do „čistých“ technológií
a aj od toho, či už začali postupne meniť pôsob fungovania
ich ekonomík (napríklad stanovením prísnych pravidiel na
zlepšenie energetickej efektívnosti výrobkov, domácností a
tovární).
Krajiny EÚ rôzne zasiahnu extrémne modely počasia v
závislosti od ich polohy: zdá sa, že v južnej Európe už panujú
omnoho vyššie teploty ako v minulosti, pričom kontinentálnu
Európu čoraz viac sužujú rozsiahle povodne.
Tvrdenia týkajúce sa takzvaného „zdieľania bremena“
komplikujú argumenty o tom, ako môže EÚ dosiahnuť svoje
ambiciózne ciele v boji proti klimatickým zmenám uprostred
globálnej ﬁnančnej krízy a spomalenia hospodárskeho rastu,
ako aj rastúce obavy z dlhotrvajúcej recesie.
Niektorí ľudia tvrdia, že realizácia opatrení proti klimatickým
zmenám je nákladná a tieto opatrenia by ešte viac poškodili
hospodársku činnosť, a to najmä v krajinách s veľkými
výrobnými odvetviami. Hovoria, že EÚ by sa mala buď vzdať
svojich ambicióznych cieľov alebo odložiť potrebné opatrenia,
kým sa nezlepší ekonomická situácia.
Varujú aj pred nebezpečenstvom „úniku uhlíka“, ak EÚ
zavedie tvrdšie opatrenia ako zvyšok sveta. Argumentujú tým,
že priemyselné odvetvia, v ktorých sa využíva veľa energie,
by to motivovalo k presťahovaniu sa do takých oblastí sveta,
kde sú menej prísne regulačné režimy a kde znečisťovanie
vychádza menej nákladne. To by podľa nich bolo na úkor
pracovných miest v EÚ a nijako by nepomohlo znížiť celkové
globálne emisie (a mohlo by viesť dokonca k ich nárastu).
Ďalší však trvajú na tom, že konať treba teraz, lebo čím
dlhšie čakáme, tým väčšie škody narobia klimatické zmeny
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Zdieľanie bremena: kto by mal čo robiť?

a tým drahšie bude riešiť ich dosah. Argumentujú aj tým,
že vývoj „čistých“ technológií potrebných na zníženie emisií
skleníkových plynov zvýši konkurencieschopnosť ekonomík
EÚ a ani zďaleka ich nepoškodí.
Vzhľadom na to, že EÚ už je svetovou jednotkou v produkcii
mnohých energeticky efektívnych technológií, títo ľudia tvrdia,
že ak sa podarí presvedčiť iné krajiny, aby obmedzili emisie,
bude to dobré pre európske spoločnosti v tomto sektore,
ktoré by mohli proﬁtovať z prudkého nárastu vývozu, čím
bude vznikať viac „ekologických“ pracovných miest. Súčasne
poukazujú na to, že energeticky efektívnejšie výrobky by boli
prínosom pre domácnosti a podniky formou nižších účtov za
energie.
Mnohí napokon tvrdia, že hospodárska kríza by v skutočnosti
mohla pomôcť bojovať proti klimatickým zmenám, keďže v
mnohých častiach sveta klesne dopyt, čo povedie k zníženiu
produkcie v energeticky náročných odvetviach a spotreby
energeticky náročných tovarov. To podľa nich pomôže znížiť
emisie skleníkových plynov a EÚ poskytne väčší priestor pre
manévrovanie, aby splnila svoje ciele (hoci iní hovoria, že
to znamená, že EÚ si teraz nepotrebuje stanovovať takéto
ambiciózne ciele).
Situáciu tu opäť komplikuje skutočnosť, že hoci ﬁnančná
kríza a hospodársky útlm majú vplyv na všetky krajiny EÚ,
niektoré trpia viac ako iné.
Argumenty týkajúce sa rozdelenia bremena boja proti
klimatickým zmenám v rámci EÚ sa prejavujú aj v nezhodách
o tom, kto by mal v každej jednotlivej krajine uhradiť hlavný
podiel tohto zúčtovania – vláda, priemysel alebo spotrebitelia
– a teda aký súbor nástrojov politiky treba použiť.
Niektorí argumentujú, že priemysel a výrobcovia elektriny by
mali znášať najväčšie náklady, pretože z procesov výroby
elektriny a výrobných procesov sa produkuje oxid uhličitý.
Investovaním do efektívnejšej výroby ekologickejších tovarov
a služieb by teda mohli zmeniť daný stav.
Iní však varujú pred nakladaním ďalších ťažkých bremien na
európske podniky, čo by mohlo ohroziť ich schopnosť súťažiť
s konkurenčnými spoločnosťami na medzinárodných trhoch
a mohlo by to byť na úkor pracovných miest, najmä v čase
súčasnej hospodárskej recesie.
Ďalší tiež argumentujú tým, že priemysel by nemal stáť
mimo a že riešenia by sa mali hľadať preskúmaním emisií na
základe jednotlivých sektorov.
Podľa nich má práve stavebníctvo na základe tohto prístupu
najväčšie možnosti prispieť k zníženiu emisií prostredníctvom
zlepšení v oblasti vykurovania, izolácie a klimatizačných
systémov, pričom Európska komisia odhaduje potenciálne
úspory energií na 27 – 30 %.
Mnohí vidia zmeny aj v sektore dopravy, kde by zníženie

29

europolis_slovak.indd 29

16/04/09 16:57:59

A deliberative polity-making project

emisií z automobilov, nákladných automobilov, lodí a lietadiel
malo byť kľúčovým prvkom boja proti klimatickým zmenám.
Tu Komisia odhaduje potenciálnu úsporu energií na 26 %.
Svoju úlohu zohrávajú aj spotrebitelia, pretože zmeny v
ich nákupnom správaní, cestovaní a využívaní energie by
mohli znamenať skutočnú zmenu. Mohli by napríklad znížiť
množstvo spotrebovanej energie tak, že si stlmia vykurovanie
alebo dajú prednosť verejnej doprave pred použitím
súkromného auta. Mohli by tiež zvýšiť dopyt po energeticky
efektívnych tovaroch, čím by sa tieto tovary z dlhodobého
hľadiska stali lacnejšími.
Znova sa však otvárajú nezhody, nakoľko to možno a treba
očakávať od verejnosti v čase recesie. Niektorí zdôrazňujú
vplyv rastúcej nezamestnanosti na príjmy domácností, kým
iní poukazujú na úspory v účtoch za energie, ktoré by rodiny
mohli dosiahnuť, keby si izolovali domy alebo kupovali viac
energeticky efektívnych výrobkov.

Mnohých to privedie k tvrdeniu, že väčšinu výdavkov by mali
hradiť vlády prostredníctvom peňazí daňových poplatníkov,
ktoré by sa použili na ﬁnancovanie opatrení potrebných na
splnenie cieľov.
Aj to je však diskutabilné. Kritici tvrdia, že najviac by mali platiť
tí, ktorí znečisťujú najviac a vynakladanie peňazí daňových
poplatníkov na opatrenia proti klimatickým zmenám znamená,
že k nákladom prispieva každý, či chce alebo nie. Niektorí
spochybňujú aj to, či práve vlády by mali rozhodovať napríklad
o tom, do akých „ekologických“ technológií treba investovať.
Hovoria, že vládna podpora pre niektoré technológie môže
obmedzovať rozvoj iných sľubných technológií.
Odpoveď na túto otázku významne ovplyvňuje odpoveď na
ďalšiu dôležitú otázku: aký súbor „nástrojov“ politík treba
použiť na dosiahnutie dohodnutých cieľov?
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Tabuľka 6. Čo by ste si želali vykonať na úrovni EÚ?
Politická možnosť

Argumenty za

Argumenty proti

V rámci EÚ by všetky členské štáty
mali prispievať rovnakým dielom k
dosiahnutiu stanovených cieľov

• Oslobodenie niektorých
členských štátov EÚ od prísnych
cieľov by obmedzilo celkový
vplyv opatrení proti klimatickým
zmenám.
• Ak sa niektorým krajinám EÚ
umožní znečisťovať viac ako
ostatným, z krátkodobého
hľadiska to povedie k väčšiemu
poškodeniu klímy a vyrovnanie
sa s týmto vplyvom bude z
dlhodobého hľadiska ešte
nákladnejšie.
• Zvýšili by sa možnosti plynúce z
využitia ekologických technológií
a ich vývozu do sveta z dôvodu
vyššieho dopytu po týchto
výrobkoch v rámci EÚ.

• Pre menej prosperujúce členské
štáty EÚ by bolo ťažšie vyrovnať
sa svojim bohatším susedom.
• Krajiny s ekonomikami, v ktorých
prevládajú energeticky náročné
odvetvia, by mohli uskutočňovať
potrebné zmeny hospodárstva
postupne, čím sa zníži dosah
týchto zmien na hospodársky rast,
ak by tieto krajiny nemuseli robiť
toľko, čo ostatní.
• Nižšie ciele pre niektoré krajiny
EÚ by krátkodobo pomohli
zabrániť „únikom uhlíku“ do iných
častí sveta.

V rámci EÚ treba brať do úvahy
kapacitu rôznych členských štátov
dosiahnuť celkové stanovené ciele,
pričom niektoré krajiny by robili
viac ako ostatné.

• Pre menej prosperujúce členské
štáty EÚ by bolo ľahšie vyrovnať
sa svojim bohatším susedom.
• Krajiny EÚ s ekonomikami, v
ktorých prevládajú energeticky
náročné odvetvia, by mohli
uskutočňovať potrebné zmeny
hospodárstva postupne, čím
sa zníži dosah týchto zmien na
hospodársky rast.
• Nižšie ciele pre niektoré krajiny
EÚ by krátkodobo pomohli
zabrániť „únikom uhlíka“ do
iných častí sveta.

• Oslobodenie niektorých krajín EÚ
od prísnych cieľov by obmedzilo
celkový vplyv opatrení proti
klimatickým zmenám.
• Ak sa niektorým krajinám EÚ
umožní znečisťovať viac ako
ostatným, z krátkodobého
hľadiska to povedie k väčšiemu
poškodeniu klímy a vyrovnanie
sa s týmto vplyvom bude z
dlhodobého hľadiska ešte
nákladnejšie.
• Zmenšili by sa možnosti plynúce z
využitia ekologických technológií
a ich vývozu do sveta z dôvodu
menšieho dopytu po týchto
výrobkoch v niektorých krajinách.
• Z dlhodobého hľadiska by to v
EÚ mohlo zabrániť prechodu na
priemysel založený na energiách z
obnoviteľných zdrojov.
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Ako by sa mali splniť dohodnuté ciele?
K dispozícii na boj proti klimatickým zmenám je celý rad
politických nástrojov: niektoré sú lacnejšie a jednoduchšie na
vykonanie než iné, niektoré majú väčší vplyv na isté sektory
spoločnosti než iné a niektoré si vyžadujú drastickejšie zmeny
správania než iné. Rozhodnutia o tom, ktoré nástroje sa majú
použiť, sa musia prijímať po zvážení možných prínosov v
porovnaní s možnými nákladmi.
Niektoré sa zameriavajú na „pozitívne“ stimuly (odmeňovať
tých, ktorí prijmú kroky potrebné na zníženie emisií), kým iné
sa zameriavajú na odrádzanie od „znečisťujúceho správania“
formou spoplatnenia takéhoto správania.
Pozitívne ﬁnančné stimuly môžu mať formu štátnej dotácie
(napr. vládou sponzorované zľavy na „hybridné“ autá
alebo na energeticky úsporné žiarovky), aby podnietili ľudí
kupovať tieto výrobky. To zase môže prispieť k vytvoreniu
dostatočného dopytu po takomto tovare, čo ﬁrmám umožní
vyrábať lacnejšie vďaka „úsporám z rozsahu“. K opatreniam
na odradenie znečisťovateľov patria „uhlíkové dane“ na
tovary, z ktorých sa vypúšťa oxid uhličitý (napr. pohonné
hmoty) alebo na energeticky náročné priemyselné procesy.
Vlády EÚ zvyčajne využívajú kombináciu prístupov a opatrení
určených podľa presných znakov ich ekonomík. V niektorých
prípadoch sú už viazané zákonmi, ktoré boli schválené na
úrovni EÚ na podniknutie určitých opatrení (pozri vyššie v
časti o tom, čo EÚ už urobila) a ich manévrovací priestor je
preto len obmedzený.
V súčasnosti sa pozornosť venuje aj energetickej efektívnosti
– zvýšeniu energetickej efektívnosti produktov, ktoré ľudia
kupujú, spôsobu ich cestovania, ich domovov a pracovísk tak,
aby mohli znížiť spotrebu energie bez dramatických zmien
v životnom štýle ľudí (napríklad používaním automobilov s
menšou spotrebou alebo zaizolovaním domov).
Tu vzniká veľká otázka, kto zaplatí za tieto energeticky
efektívne vylepšenia: vlády prostredníctvom dotácií a
ﬁnancovania výskumu a vývoja čistých technológií atď.,
ﬁrmy kvôli povinnosti dodržiavať prísne celoeurópske normy
energetickej efektívnosti alebo spotrebitelia prostredníctvom
zákonov, ktoré ich donútia kupovať potenciálne drahšie
energeticky úsporné výrobky alebo zaplatiť za energeticky
efektívne vylepšenia svojich domácností?

stanovenie limitu, koľko benzínu si motoristi môžu kúpiť za
„bežné“ ceny a za nákupy nad tento limit by sa platila omnoho
vyššia cena. To sa rovná zavedeniu kvót na využívanie
energie, pričom rozhodnutie, či sa tieto kvóty prekročia
a či sa za väčšie používanie zaplatí viac, zostáva len na
používateľovi.
Jedným z kľúčových nástrojov politík používaných na boj
proti klimatickým zmenám sú takzvané „trhovo založené“
mechanizmy. Systém obchodovania s emisiami (ETS) v EÚ
napríklad vytvára trh, na ktorom ﬁrmy môžu nakupovať a
predávať právo emitovať oxid uhličitý.
Systém ETS sa vzťahuje na takmer 12 000 zariadení v EÚ
(napríklad na železiarske, oceliarske závody, elektrárne,
cementárne a papierne), ktoré produkujú skoro polovicu
celkových emisií v EÚ. Tieto emisie sú „limitované“ a
„obchoduje“ sa s nimi vo všetkých členských štátoch v rámci
systému kvót. Ak niektorí znečisťovatelia chcú prekročiť
svoje kvóty, môžu si od iných zakúpiť „emisné kredity“ a tí
zas môžu zarobiť predajom kvót, ktoré nepotrebujú.
Cieľom je podporiť zníženie emisií týchto zariadení zavedením
energeticky úsporných opatrení, ako aj podporiť prechod na
energie z obnoviteľných zdrojov: ﬁrmy s relatívne vysokými
emisiami znížia množstvo kreditov, ktoré musia kupovať, s
cieľom ušetriť peniaze a ﬁrmy s relatívne nízkymi emisiami
budú ešte ďalej znižovať emisie, aby mohli predávať viac
kreditov s cieľom zarobiť peniaze.
Tu vzniká kľúčová otázka, čo treba robiť s peniazmi, ktoré sa
v systéme získajú pri predaji kreditov formou aukcie. Niektorí
ľudia tvrdia, že je na vládach, aby rozhodli, na čo ich chcú
vynaložiť, ďalší hovoria, že peniaze by sa mali vrátiť nejakou
formou do priemyslu, zatiaľ čo iní trvajú na tom, že sa musia
použiť na pomoc pri ﬁnancovaní vývoja nových „čistých“
technológií a na pomoc rozvojovým krajinám vyrovnať sa s
následkami klimatických zmien.
Základom systému obchodovania s emisiami je Koncepcia
„ceny uhlíka“ (určenie ekonomickej hodnoty pre emisie
skleníkových plynov v dôsledku ľudskej činnosti s cieľom
vytvoriť motiváciu na zníženie emisií). Existujú však rozpory
v otázke, či cenu kvót má určovať trh (t. j. dopyt a ponuka)
alebo tvorcovia politík.

Mnoho ľudí však tvrdí, že len samotné zlepšenie energetickej
efektívnosti zrejme nebude stačiť na splnenie cieľov zníženia
emisií, ktoré si EÚ stanovila.
Niektorí navrhujú, že budú potrebné tvrdšie opatrenia na
zníženie spotreby energie. Tie by mohli zahŕňať „prídelové
lístky“ – zavedenie limitu na spotrebu konkrétnych zdrojov
energie alebo množstva určitého výrobku, ktorý ľudia môžu
používať, kým za tento výrobok nebude treba zaplatiť
podstatne vyššiu cenu. Mohlo by to napríklad znamenať
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Tabuľka 7. Aké politiky by EÚ mala uplatňovať, aby splnila dohodnuté ciele?
Politická možnosť

Argumenty za

Argumenty proti

Znížiť spotrebu energie
investovaním do energetickej
efektívnosti.

• To by viedlo k rýchlym ziskom
pre spotrebiteľov a priemysel
(vďaka dostupnosti početnejších
energeticky úsporných produktov
a nižším účtom za elektrinu), čo
by vyvážilo náklady na nevyhnutné investície.
• Nevyžadovalo by si to veľké
zmeny v životnom štýle ľudí.
• EÚ by mohla nadobudnúť konkurenčnú výhodu v oblasti energeticky úsporných technológií.
• Vývoj energeticky úsporných produktov a stanovenie prísnejších
noriem na energetickú efektívnosť domácností a pracovísk by
viedli k tvorbe pracovných miest
a naštartovali by hospodársky
rast.

• Dodržiavanie prísnejších noriem
energetickej efektívnosti by pre
priemysel EÚ predstavovalo príliš
ťažké a nákladné bremeno.
• Niektoré ﬁrmy alebo odvetvia sa
môžu rozhodnúť presťahovať sa
do krajín mimo EÚ, kde sú nižšie
normy energetickej efektívnosti,
čo by viedlo k zániku pracovných
miest v EÚ.
• Dodržiavanie prísnejších noriem
energetickej efektívnosti by pre
spotrebiteľov bolo príliš nákladné.
• V súčasnom hospodárskom
poklese si vlády, priemysel ani
spotrebitelia nemôžu dovoliť platiť
viac za zlepšenia v oblasti energetickej efektívnosti potrebné na to,
aby priniesli skutočnú zmenu.

Investovať do technológií
zameraných na „zachytenie a
uloženie“ emisií skleníkových
plynov (najmä z uhlia).

• Z krátkodobého hľadiska by to
prinieslo značné výhody pre
energeticky náročné odvetvia
tým, že by sa znížili dôsledky ich
činností bez toho, aby naozaj
museli znížiť emisie.
• Energeticky náročným odvetviam
by to mohlo zabrániť presťahovať
sa do krajín, kde sú menej prísne
predpisy na boj proti klimatickým
zmenám.

• Skladovanie emisií oxidu uhličitého
sa z dlhodobého hľadiska môže
ukázať ako nebezpečné pre
životné prostredie kvôli riziku
úniku.
• Požadovaná technológia je drahá.
• Kto by za ňu zaplatil? Niektorí
argumentujú, že príjmy získané
z iniciatív – ako napríklad zo
systému obchodovania s emisiami,
by sa mali použiť na vývoj energií z
obnoviteľných zdrojov, a nie iba na
skladovanie emisií.
• Zavedenie požadovanej
technológie môže trvať dlho.

Zredukovať emisie skleníkových
plynov investovaním do jadrovej
energie.

• To by poskytlo strednodobé
riešenie, lebo výroba väčších
množstiev jadrovej energie
môže pomôcť naplniť rastúce
energetické potreby Európy.
• Jadro je ekologickým zdrojom
energie, pretože sa neprodukujú
žiadne emisie oxidu uhličitého
(hoci isté emisie sa vygenerujú
pri stavbe jadrových elektrární,
pri ťažbe a spracovaní uránu a
pod.).
• Znížila by sa závislosť EÚ na
fosílnych palivách dovážaných z
krajín mimo EÚ.
• Investovaním do jadrovej
energie by sa budovali odborné
skúsenosti v tejto oblasti, ktoré
by EÚ mohla vyvážať.
• Jadrová energia môže
spotrebiteľom aj podnikom
poskytnúť stabilný zdroj energie
za prijateľné ceny.

• Verejná mienka v mnohých
krajinách EÚ je silno proti jadrovej
energii a obáva sa jej vplyvu na
bezpečnosť, zdravie a životné
prostredie.
• Neexistuje dohoda, ako by sa
malo zdieľať bremeno, napríklad
nakladanie s jadrovým odpadom v
EÚ.
• Jadrová energia sa napokon stane
vzácnym zdrojom kvôli vyššiemu
dopytu po surovinách potrebných
na jej výrobu.
• Vybudovanie potrebných jadrových
elektrární atď. si bude vyžadovať
dlhý čas, kým sa zvýši výroba
na úroveň potrebnú na pokrytie
rastúceho dopytu.
• Jadrová energia nie je lacná
možnosť, môže priniesť
potenciálne vysoké náklady
na dekontamináciu starých
jadrových elektrární, riešenie
jadrového odpadu a akéhokoľvek
neúmyselného uvoľnenia žiarenia.
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Politická možnosť

Argumenty za

Argumenty proti

Zredukovať emisie investovaním
do energie z obnoviteľných zdrojov
(vetra, slnka, biopalív).

• Emisie možno znížiť bez potreby
znižovania spotreby energie,
lebo obnoviteľná energia je
ekologickým zdrojom.
• Energia z obnoviteľných
zdrojov sa dá vyrábať „doma“,
čím sa zníži závislosť EÚ na
dovážaných energiách.
• Náklady na energiu z
obnoviteľných zdrojov klesnú,
ako sa bude zvyšovať dopyt.
• Energia z obnoviteľných zdrojov
je bezpečnejšia ako jadrová
energia.
• Vývoj energie z obnoviteľných
zdrojov vytvára pracovné miesta
a podporuje hospodársky rast a
môže priniesť EÚ konkurenčnú
výhodu pri vývoji a vývoze
potrebných technológií.

• Energia z obnoviteľných zdrojov
sa nedá vyrábať v dostatočných
množstvách na to, by samotná
postačovala na naplnenie
rastúcich energetických potrieb
EÚ.
• Technológia nie je dostatočne
pokročilá, sú problémy s jej
skladovaním, s rozvodnou sieťou
a pod.
• Náklady na výrobu energie z
obnoviteľných zdrojov sú príliš
vysoké na to, aby sa na ňu dalo
príliš spoliehať.
• Jadrová energia sa dá vyrábať
rovnako bezpečne a lacnejšie ako
energie z obnoviteľných zdrojov.

Znížiť spotrebu energie znížením
množstva tovarov a služieb, ktoré
vyrábame a používame.

• To by viedlo k okamžitým
ﬁnančným úsporám
spotrebiteľov.
• Nevyžaduje sa žiadna ďalšia
investícia do energeticky
úsporných produktov a pod.

• Vyžadovalo by si to veľkú zmenu
životného štýlu ľudí, čo by mohlo
podnietiť odpor ku krokom na boj
proti klimatickým zmenám.
• Utlmilo by to hospodársky rast a
zničilo pracovné miesta.

Uplatňovať iniciatívy, ako napríklad
systém obchodovania s emisiami,
daňové a iné ﬁnančné stimuly.

• To by mohlo pomôcť vytvoriť
„rozhodujúci objem“ dopytu
po energeticky úsporných
produktoch a technológiách, ako
aj nové zdroje energie.
• Odmeňovať ľudí za „dobré“
správanie je účinný nástroj, ako
zmeniť spotrebiteľské zvyky.
• Je pravdepodobnejšie, že
pozitívne opatrenia si udržia
podporu verejnosti pri boji proti
klimatickým zmenám viac než
negatívne, ako napríklad vyššie
ceny za „nadmernú spotrebu“.

• Vlády by nemali investovať
do istých technológií, pretože
priemysel vie sám najlepšie
rozhodnúť, ako najlepšie naplniť
svoje potreby.
• Náklady na ﬁnancovanie istých
stimulov uhradia daňoví poplatníci,
či chcú alebo nie.
• Lepšie by bolo sústrediť sa na
„potrestanie“ priemyslu, ak nebude
konať v otázke znižovania emisií,
pretože to je omnoho silnejší
stimul.

Lade forureneren betale.

• Toto zabezpečí, že v cene
výrobku alebo služby sa bude
odrážať ich vplyv na klímu a
tí, ktorí spôsobujú škody na
životnom prostredí, za to aj
zaplatia.

• Niektoré odvetvia priemyslu sa
môžu presťahovať do iných častí
sveta, čím sa zvýši riziko „úniku
uhlíka“.
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Vlády musia okrem rozhodovania o najlepšom spôsobe ako
podnietiť zmeny „správania“ potrebné na zníženie emisií
rozhodovať aj o najlepšom spôsobe naplnenia energetických
potrieb štátu.
Podľa údajov z Európskej komisie 80 % energie spotrebovanej
v EÚ pochádza z fosílnych palív – ropy (37 %), zemného plynu
(24 %) a uhlia (18 %), pričom jadrová energia predstavuje
viac než 14 % a energie z obnoviteľných zdrojov viac než
6 %.
Deklarovaná ambícia Európskej únie stať sa nízkouhlíkovou
ekonomikou predpokladá odklon od fosílnych palív k
energiám z obnoviteľných zdrojov alebo k jadrovej energii.
Do akej miery je to však možné a v akom časovom horizonte,
to závisí sčasti na tom, nakoľko sú štáty v súčasnosti závislé
od odvetví s vysokými emisiami uhlíka, ako sú rozvinuté ich
sektory energií z obnoviteľných zdrojov a jadrovej energetiky
a aké sú postoje verejnosti k jadrovej energii.

Fosílne palivá
Ekonomiky členských štátov EÚ sú v súčasnosti vysoko
závislé od fosílnych palív a spaľovanie fosílnych palív
predstavuje približne 90 % emisií skleníkových plynov. EÚ
taktiež značne závisí od dovozu týchto palív na uspokojenie
svojich potrieb: dováža 60 % zemného plynu, 90 % ropy a
50 % uhlia.
Oba faktory motivujú EÚ k vývoju alternatívnych
zdrojov energie a nových technológií na zníženie hladín
znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia z fosílnych
palív, ako napríklad technológií „zachytávania a skladovania
uhlíka“ (CCS). Niektorí však tvrdia, že tieto technológie sú
drahé a ich prínos pre životné prostredie nie je jednoznačný
vzhľadom na riziko úniku uhlíka uloženého v podzemí späť
do atmosféry.
Hoci zdroje fosílnych palív ubúdajú, neexistuje žiadny
bezprostredný nedostatok a v súčasnosti je ich výroba
relatívne lacná v porovnaní s ostatnými zdrojmi energie.
Keďže sa však predpokladá nepretržité zvyšovanie
celosvetovej spotreby energie, v dlhodobom horizonte sa
očakáva zvýšenie ceny fosílnych palív, pretože zdroje sa
budú zmenšovať.

Energia z obnoviteľných zdrojov
Jednou alternatívou k fosílnym palivám je energia z
obnoviteľných zdrojov, čo je „čistý“ zdroj energie, pretože sa
vyrába z prírodných zdrojov, ako je slnko, vietor a voda.
EÚ sa zaviazala k zvýšeniu podielu energie z obnoviteľných
zdrojov na celkovom využívaní energie na 20 % do roku
2020. Rozhodnutie, ako to dosiahnuť a aké zdroje energie
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Energetický „mix“

z obnoviteľných zdrojov využiť, však závisí od jednotlivých
členských štátov EÚ. Niektoré už investovali veľa do vývoja
energií z obnoviteľných zdrojov, iné ešte nie.
Ľudia, ktorí sa zasadzujú za oveľa väčší dôraz na obnoviteľné
zdroje energie, hovoria, že to môže prispieť nielen k zníženiu
emisií skleníkových plynov, ale môže to zároveň pomôcť
zredukovať závislosť EÚ na dovoze energie.
Niektoré formy energie z obnoviteľných zdrojov sú v
súčasnosti pomerne nákladné na výrobu, ale očakávané
zvýšenie cien fosílnych palív by znížilo relatívne náklady
a väčší dopyt po obnoviteľných zdrojoch energie by ich
mal z dlhodobého hľadiska zlacniť, pretože hromadná
výroba znižuje „jednotkové náklady“. Argumentujú tiež
tým, že technológie potrebné na maximalizáciu potenciálu
sa v posledných rokoch rýchlo vyvíjali a budú sa i naďalej
zlepšovať.
Iní tvrdia, že energia z obnoviteľných zdrojov nie je
zatiaľ k dispozícii v dostatočnom množstve na pokrytie
energetických potrieb Európy, nedá sa ľahko skladovať a
zatiaľ nedisponujeme technológiou na zvýšenie skladovacej
kapacity. Zlepšenie si vyžaduje aj systém distribúcie
niektorých typov energií z obnoviteľných zdrojov.
Niektorí poukazujú aj na to, že isté druhy energie z
obnoviteľných zdrojov sú „čistejšie“ ako ostatné, napríklad
vzhľadom na meniace sa množstvá emisií generovaných
pri výrobe a doprave vybavenia potrebného na ich výrobu a
vzhľadom na ich vplyv na ﬂóru a faunu.
Rôzne druhy energie z obnoviteľných zdrojov majú svoje
výhody aj nevýhody:
Spotreba hydroenergie (vodnej energie) sa v rokoch 1990 až
2005 postupne zvyšovala a predstavovala 1,5 % z celkovej
spotreby energie v EÚ do roku 2005. V posledných rokoch
však výroba klesla (v porovnaní s inými typmi energie z
obnoviteľných zdrojov) a existujú obavy, čo sa týka jej vplyvu
na ﬂóru a faunu a nedostatku miest na výstavbu potrebných
zariadení, v neposlednom rade aj preto, že právne predpisy
EÚ obmedzujú budovanie priehrad z dôvodov ochrany
životného prostredia. Stavanie veľkých hydroelektrární sa
preto sťažilo, pričom niektorí presadzujú zameranie sa na
výstavbu menších vodných elektrární.
Biomasa a odpad (premena rastlinného materiálu,
živočíšneho alebo komunálneho odpadu na palivo) sú v
súčasnosti najväčším zdrojom energie z obnoviteľných
zdrojov v EÚ a predstavovali 4,2 % z celkovej spotreby
energie v roku 2005. Ide o najčastejšie používaný zdroj na
vykurovanie, ale možno ho použiť aj na výrobu elektriny.
Môže sa vyrábať v domácich podmienkach a pomerne ľahko
sa skladuje, spaľovanie biomasy však produkuje emisie
skleníkových plynov a intenzívny zber môže ohroziť ﬂóru a
faunu. Pretvorenie odpadu na plyn, ktorý možno spaľovať v
elektrárňach, však môže pomôcť znížiť emisie.
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Biopalivá (palivo pochádzajúce z rastlín) v súčasnosti
predstavujú približne 1 % spotreby energie v EÚ v sektore
dopravy. Cieľom EÚ je zabezpečiť, aby 10 % pohonných hmôt
v doprave do roku 2020 pochádzalo z energie z obnoviteľných
zdrojov vrátane biopalív. Biopalivá sú obzvlášť kontroverzné
kvôli obavám z toho, že pozemky bude možné vyňať z výroby
potravín na účely pestovania potrebných plodín, čím sa
zvyšuje riziko nedostatku potravín v rozvojových krajinách.
Existujú aj obavy z ich vplyvu na svetové lesy.
Veterná energia v súčasnosti predstavuje len 0,3 % zo
spotreby energie v EÚ, ale v poslednom desaťročí sa
každoročne zvyšuje približne o 30 %. Európska únia
je popredným svetovým producentom a spotrebiteľom
veternej energie a svetovou jednotkou v oblasti výroby
veternej energie a príslušných technológií. To dáva tejto
oblasti významný potenciál pre rast a tvorbu pracovných
miest. Väčšina veternej energie sa v súčasnosti vyrába „na
pevnine“, čo vyvoláva sťažnosti na vizuálny vplyv tejto výroby,
najmä v oblastiach, kde je cestovný ruch dôležitý pre miestne
hospodárstvo. Pomerne málo veternej energie sa vyrába
„mimo pevniny“ (na mori), ale zlepšovaním technológií sa
tento podiel zrejme zvýši.
Solárna energia v súčasnosti predstavuje iba 0,04 % spotreby
energie EÚ z obnoviteľných zdrojov, ale jej podiel stále
rastie. Má značný potenciál rastu, jej výroba je však stále
drahšia než výroba iných druhov energií z obnoviteľných
zdrojov. Niektoré členské štáty EÚ zaviedli právne predpisy
upravujúce využívanie solárnych panelov v nových budovách
s cieľom zvýšiť dopyt, čo by z dlhodobého hľadiska malo
znížiť náklady.

V rade krajín (vrátane Fínska a Spojeného kráľovstva)
sa rozhodli spoliehať sa viac na jadrovú energiu, a to z
ekonomických aj ekologických dôvodov. Argumentujú, že
jadrová energia sa môže vyrábať bezpečne, môže prispievať
k zníženiu emisií a je lacnejšia ako alternatívne zdroje.
Niektorí v nej vidia aj spôsob, ako znížiť svoju závislosť na
dovážanej energii.
Ďalší však tvrdia, že zvýšenie podielu jadrovej energie na
celkovej skladbe zdrojov energie by si vyžadovalo značné
investície do výstavby nových a efektívnych elektrární, na
zaistenie ich bezpečnosti a poskytnutie zariadení na riešenie
jadrového odpadu – a vybudovanie potrebnej kapacity istý
čas trvá. Kritici sa odvolávajú aj na vážne bezpečnostné,
zdravotné a environmentálne problémy, ku ktorým prispievajú
jadrové havárie, akou bola napríklad katastrofa v Černobyle
na Ukrajine v roku 1986, ako aj na kľúčovú otázku, čo robiť s
jadrovým odpadom. Súčasne poukazujú na to, že hoci jadrová
energia negeneruje emisie oxidu uhličitého, produkuje ich
výstavba jadrových elektrární, ťažba uránu potrebného na
výrobu jadrovej energie a pod.
Niektorí napokon tvrdia, že urán potrebný na výrobu jadrovej
energie bude ubúdať, ako sa bude zvyšovať svetový dopyt,
a zdôrazňujú, že EÚ dováža takmer všetku uránovú rudu
z krajín, ako je napríklad Austrália. Iní zas hovoria, že
technologický pokrok zníži množstvá uránu potrebné na
výrobu jadrovej energie.

Jadrová energia
Niektorí ľudia tvrdia, že zvýšenie výroby jadrovej energie je
súčasťou odpovede na problém klimatických zmien, keďže
jadrové elektrárne celkovo generujú oveľa menej emisií oxidu
uhličitého ako tradičné elektrárne. Tvrdia, že zvýšenie výroby
jadrovej energie (rovnako ako podpora pre obnoviteľné
zdroje energie) je nevyhnutné, ak sa majú splniť energetické
potreby Európy a zároveň znížiť emisie.
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Poďakovanie
Tieto informačné materiály vypracoval popredný bruselský think-tank European Policy Centre, ktorý sa venuje záležitostiam
Európskej únie.
Preskúmali ich predstavitelia všetkých politických skupín Európskeho parlamentu (uvedených nižšie), ako aj celý rad organizácií
venujúcich sa tejto problematike (tiež sa uvádza nižšie).
Tento text bol zrevidovaný podľa ich pripomienok s cieľom zabezpečiť, aby poskytnuté informácie boli vyvážené a aby boli uvedené
všetky argumenty v prospech alebo proti prístupom rôznych politík.

Politické skupiny:

Skupina Európskej ľudovej strany a Európskych demokratov (PPE-DE)
Socialistická skupina v Európskom parlamente (PSE)
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu (ALDE)
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia (VERTS/ALE)
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice/Nordická zelená ľavica (GUE/NGL)
Skupina Únie za Európu národov (UEN)
Skupina Nezávislosť/Demokracia (ID)

Organizácie – dokument Prisťahovalectvo:

Business Europe
Eurociett (European Confederation of Private Employment Agencies)
Caritas Europa
Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (EFS)
Migration Policy Group (MPG)
Migration Policy Institute (MPI)

Organizácie – dokument Klimatické zmeny:
Business Europe
BP Europe
WWF
European Climate Foundation
Clingendael
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IV. Politické ciele európskych strán1
Pasáže citované v tomto dokumente boli prevzaté z
oﬁciálnych volebných programov strán, ak sa neuvádza inak.
Všetky citované dokumenty, stanoviská a správy boli verejne
k dispozícii na oﬁciálnych internetových stránkach politických
strán. K zozbieraniu materiálu a návšteve jednotlivých
internetových stránok došlo v období od 2. marca a 5.
marca. Túto časť zostavili Stefano Braghiroli (Univerzita v
Siene) a Alfredo Zucchi, (Univerzita v Siene) v spolupráci s
Hermannom Schmittom (Mannheimská univerzita).

PRISŤAHOVALECTVO
EURÓPSKA ĽUDOVÁ STRANA (EĽS)
EĽS navrhuje „bojovať proti nelegálnej migrácii“ na úrovni
EÚ, počínajúc od potrieb, možností a priorít stanovených
každým členským štátom. Na základe toho EÚ musí:
vytvoriť spravodlivú, ale prísnu politiku návratu nelegálnych
migrantov (v súlade so smernicou o vrátení, ktorú EĽS „plne
podporuje“), „koordinovať systémy regularizácie v členských
štátoch, najmä prostredníctvom systému modrej karty“ a
„chrániť brehy EÚ vytvorením európskej pobrežnej hliadky“.
Na trhu práce EPP navrhuje „realizovať európske preferencie
s cieľom riešiť nedostatkové zručnosti v členských štátoch a
podporovať migráciu v rámci EÚ“. [Významnosť v programe:
TROCHU DÔLEŽITÉ]
ZDROJ: EPP’s Manifesto – The EPP, Your majority in Europe
(Program strany EĽS – EĽS, vaša väčšina v Európe). K
dispozícii na adrese: http://dl1.streaming.telenetmedia.
be/epp/manifesto/draft_EPP_European_Elections_2009_
Manifesto.pdf

EURÓPSKI DEMOKRATIR2
(Britská konzervatívna strana a Česká
občianska demokratická strana)

späť do krajiny svojho pôvodu“. Poslanec EP Philic Bradbourn
k tomu dodáva: „Vlnu nelegálnej migrácie do EÚ by sme mali
riešiť skôr, než sa budeme musieť vyrovnať s nedostatkovými
zručnosťami“.
ZDROJ: Immigration policy must be for member states to
decide – not the European Commission (O imigračnej politike
majú rozhodovať členské štáty – nie Európska komisia),
[Novinová správa], október 2007. K dispozícii na adrese:
http://www.conservativeeurope.com/news/426/Immigrationpolicy-must-be-for-member-states-to-decide--not-theEuropean-Commission.aspx

STRANA EURÓPSKYCH
SOCIALISTOV (SES)
Strana SES píše o „vytvorení spoločných noriem legálnej
migrácie do Európskej únie“ a „vytvorení európskej charty
integrácie migrantov na základe rovnakých práv a povinností
a vzájomnej úcty“. S cieľom koordinovať „európske snahy o
boj proti nelegálnej migrácii“ strana PES navrhuje „posilniť
spoluprácu s tretími krajinami“ a zaviesť „spoločnú politiku
kontroly vonkajších hraníc“. Tieto opatrenia by mal sprevádzať
„ďalší rozvoj spoločného európskeho azylového systému“.
[Významnosť v programe: TROCHU DÔLEŽITÉ]
ZDROJ: PES Manifesto – People First: A New Direction for
Europe (Program strany SES – V prvom rade ľudia: nový
smer pre Európu). K dispozícii na adrese http://www.pes.org/
downloads/PES-Manifest_EN.pdf

1

Európske strany predstavujú organizácie politických strán, ktoré pôsobia
v Európe nadnárodne a skladajú sa zo spriaznených strán z jednotlivých

Čo sa týka legálnych migračných tokov, britskí konzervatívci
tvrdia, že „členské štáty si musia zachovať slobodu stanoviť
si vlastné parametre, koho chcú pustiť do svojej krajiny a
umožniť mu tam pracovať“. Poslanec EP Philic Bradbourn,
konzervatívny hovorca pre veci spravodlivosti a vnútra, na
základe toho vyhlasuje, že dokonca aj „legálni migranti z
iných členských štátov EÚ už spôsobujú veľké problémy
v oblasti sociálnych služieb, bytov a pre ďalšie štátne
orgány“. Z tohto hľadiska sú britskí konzervatívci aj proti
systému modrej karty pre kvaliﬁkovaných prisťahovalcov
vzhľadom na chýbajúce „kontrolné mechanizmy potrebné na
zabezpečenie, aby zamestnávatelia nelegálnych migrantov
boli riešení a aby prichytení nelegálni migranti boli poslaní

štátov. Oﬁciálnym zastúpením európskej politickej strany v parlamente sú
často európske parlamentné skupiny, v iných prípadoch strana zastupuje
politickú koalíciu niekoľkých európskych strán, resp. strán z jednotlivých štátov
a nezávislých politikov. Z hľadiska členstva preto existuje nedokonalá miera
zhody medzi týmito dvoma subjektmi. Pri stranách, ktoré majú schválený
politický program, sa preto záber danej oblasti politiky v texte vypočítal ako
pomer medzi počtom slov venovaným konkrétnej oblasti politiky a počtom slov
programu. Konečný rebríček je deﬁnovaný takto: 0 – 5 %: nedôležité, 6 – 10
%: trochu dôležité, 11 – 15 %: celkom dôležité, 16 – 20 %: dôležité, 21 – 25 %:
veľmi dôležité.
2

Britská konzervatívna strana a Česká občianska demokratická strana (ODS)
nie sú združené v žiadnej federácii európskych strán. Na bilaterálnej báze
však úzko spolupracujú v rámci Európskych demokratov (ED). Na úrovni EP
sú Európski demokrati spojencami Európskej ľudovej strany (EĽS) a tieto dva
subjekty tvoria jednu parlamentnú skupinu (EĽS-ED).
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ELDR podporuje „zavedenie systému modrej karty v EÚ,
ktorý by spravoval každý členský štát s cieľom zabezpečiť
merateľnú ekonomickú migráciu v prospech občanov EÚ“.
[Významnosť v programe: NEDÔLEŽITÉ]
ZDROJ: ELDR Manifesto – European Liberals’ top 15 for EP
elections (Program skupiny ELDR – 15 priorít európskych
liberálov pre voľby do EP), október 2008. K dispozícii na
adrese
http://www.eldr.org/pdf/manifeste/eldr-manifesteelectoral-en.pdf

EURÓPSKA STRANA ZELENÝCH (ESZ)
Strana ESZ je proti „mentalite obliehania „pevnosti Európa“ a
„prisťahovalectvo vníma ako príležitosť“ a odporúča „pozitívne
ladené politiky, ktoré ľuďom umožnia, […] aby sem prichádzali
legálne a efektívne […] s rovnakými právami a rovnakým
platom, ako aj s možnosťou európskeho občianstva“. Podľa
Zelených „si ľudia hľadajúci azyl v Európe zaslúžia, aby sa s
nimi zaobchádzalo lepšie“. Zelení sú preto proti „represívnym
zákonom o vracaní neoprávnených migrantov“ a proti
„nehumánnej alebo xenofóbnej legislatíve“. Európski Zelení
navrhujú účinnejšiu spoluprácu medzi krajinami EÚ s cieľom
„bojovať proti odsúdeniahodnému obchodovaniu s mužmi,
ženami a deťmi“. [Významnosť v programe: TROCHU
DÔLEŽITÉ]
ZDROJ: EGP Manifesto – A Green New Deal for Europe
(Program strany ESZ – Nová zelená dohoda pre Európu).
K dispozícii na adrese http://europeangreens.eu/menu/egpmanifesto/

EURÓPSKA ĽAVICA
Európska ľavica „požaduje posilnenie práva migrantov
pracovať všade, kde v EÚ žijú – zákon o migrácii by sa mal
zameriavať na záujmy migrantov a nie na záujmy ﬁriem
hľadajúcich lacnú pracovnú silu, čo milióny migrantov
núti pracovať na čiernom trhu“. Preto „odmieta akékoľvek
právne predpisy EÚ ustanovujúce vyhostenie, a to menovite
smernicu o vrátení“. Okrem toho sa domnieva, že „EÚ by
mala zatvoriť zadržiavacie väzenia“. V záujme „kozmopolitnej
EÚ európska ľavica odmieta existujúci systém kontroly hraníc
FRONTEX a požaduje odmietnutie všetkých plánov týkajúcich
sa zavedenia Paktu o migrácii a azyle“. [Významnosť v
programe: NEDÔLEŽITÉ]
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EURÓPSKA LIBERÁLNA
DEMOKRATICKÁ A REFORMNÁ
STRANA (ELDR)

NEZÁVISLOSŤ/DEMOKRACIA
Skupina IND/DEM je silno proti ďalšej účasti EÚ v riešení
problematiky prisťahovalectva. Podľa Nigela Faregea,
spoluúradujúceho predsedu skupiny IND/DEM v Európskom
parlamente, „naše problémy pochádzajú z erózie kľúčových
právomocí národného štátu pri uplatňovaní vlastnej
imigračnej politiky. Túto právomoc treba okamžite obnoviť“.
Čo sa týka legálneho prisťahovalectva, skupina IND/DEM
zastáva názor, že „správna miera prisťahovalectva je vždy
prínosom pre európske národy, [...] národy a táto miera
by mohla byť aj vyššia než zvyčajne vzhľadom na nízku
pôrodnosť v Európe“.
ZDROJ: Rozhovor s Nigelom Farageom a Johannesom
Bloklandom, EUWatch č. 4, Dec. 2006/Jan. 2007. K dispozícii
na adrese http://indemgroup.org/ﬁleadmin/user_upload/
groupdocs/euwatch/euwatch04-dec-jan.pdf

KLIMATICKÉ ZMENY
EURÓPSKA ĽUDOVÁ STRANA (EĽS)
Strana EĽS tvrdí, že EÚ si musí „udržať pozíciu
medzinárodného lídra v oblasti klimatických zmien a
podporovať medzinárodný dialóg s cieľom dosiahnuť v
Kodani do konca roku 2009 rozhodnutie o zmluve na obdobie
po roku 2012“. Interne by EÚ mala: „pokročiť v uplatňovaní
európskeho systému obchodovania – a zapojiť čo najviac
priemyselných odvetví, ale stanoviť realizovateľné limity,
aby sa predišlo únikom uhlíka“, „vytvoriť konkrétne ciele
pre jednotlivé sektory v členských štátoch, aby energie z
obnoviteľných zdrojov dosiahli prinajmenšom 20 % podiel
v energetickom mixe EÚ do roku 2020“, „podporovať
jadrovú energiu“, „pretože môže prispievať k záväzku znížiť
skleníkové plyny“, pod podmienkou, že „elektrárne spĺňajú
najvyššie možné bezpečnostné normy“. [Významnosť v
programe: VEĽMI DÔLEŽITÉ]
ZDROJ: EPP’s Manifesto – The EPP, Your majority in Europe
(Program strany EĽS – EĽS, vaša väčšina v Európe). K
dispozícii na adrese: http://dl1.streaming.telenetmedia.
be/epp/manifesto/draft_EPP_European_Elections_2009_
Manifesto.pdf

ZDROJ: European Left Manifesto – Together for change in
Europe (Program Európskej ľavice – Spoločne za zmenu
v Európe). K dispozícii na adrese: www.european-left.org/
english/news/electoral_platform
3

Táto téma sa preberá v informačnom materiáli v časti Ako by sa mali splniť
dohodnuté ciele?
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EURÓPSKI DEMOKRATI
(Britská konzervatívna strana a Česká
občianska demokratická strana)

EURÓPSKA LIBERÁLNA
DEMOKRATICKÁ A REFORMNÁ
STRANA (ELDR)

Českí konzervatívci považujú globálne otepľovanie a menovite
„nadmernú produkciu oxidu uhličitého za vážny problém“.
Ale „Európsky parlament si dáva isté veľmi ambiciózne
ciele“, ktoré sú podľa ODS „často nedosiahnuteľné“. Podľa
poslanca EP Miroslava Ouzkého, predsedu výboru pre
životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,
daný problém vyplýva z evidentného paradoxu: „Ak cieľový
podiel energií z obnoviteľných zdrojov nastavíme príliš
vysoko, členské krajiny tento cieľ nedokážu splniť. Ak medzi
obnoviteľné zdroje nezaradíme jadrovú energiu, krajiny
s priaznivými geografickými podmienkami získajú zrejmú
výhodu.“ Inak povedané „Napriek všetkým negatívam je
jadrová energia v súčasnosti jedinou skutočnou alternatívou
k tepelným elektrárňam“.

Podľa názoru liberálov „sa Európa musí stať efektívnou
nízkouhlíkovou ekonomikou, ktorá povedie svet v oblasti
ochrany prírody, využívania energií z obnoviteľných zdrojov
a kreatívnych nástrojov trhu“. ELDR zároveň navrhuje
„zníženie administratívnej záťaže“ pre európske podniky
a „stimuly na investovanie do techník podpory pre silnú
nízkouhlíkovú ekonomiku“. Strana ELDR chce „integrovať
politiku klimatických zmien a energetiky na základe trvalo
udržateľného hospodárskeho rastu a chrániť prírodné
prostredie“. ELDR presadzuje „ambicióznu reformu spoločnej
poľnohospodárskej politiky […] s cieľom smerovať prostriedky
na výskum energií z obnoviteľných zdrojov vrátane trvalo
udržateľných biopalív novej generácie“. [Významnosť v
programe: CELKOM DÔLEŽITÉ]

ZDROJ: Can Europe stop climate change? (Môže Európa
zastaviť klimatické zmeny?) K dispozícii na adrese http://
www.europeanreform.eu/can-europe-stop-climate-change/

ZDROJ: ELDR Manifesto – European Liberals’ top 15 for
EP elections (Program skupiny ELDR 15 priorít európskych
liberálov pre voľby do EP), október 2008. K dispozícii na
adrese
http://www.eldr.org/pdf/manifeste/eldr-manifesteelectoral-en.pdf

STRANA EURÓPSKYCH
SOCIALISTOV (SES)
Európski socialisti podporujú dosiahnutie „novej globálnej
dohody o klíme na obdobie po roku 2012“, ktorá má zaručiť
„globálny cieľ zníženia emisií o 30 % do roku 2020“. Strana
SES navrhuje vytvoriť „globálne fórum o energetike a
rozvoji“ a „zvýšiť podporu EÚ pre rozvojové krajiny na boj
proti […] klimatickým zmenám“. Strana SES zastáva názor,
že „biopalivá môžu pomôcť […], ale nemalo by to byť na
úkor výroby potravín“. Podľa socialistov „je na každom
členskom štáte, či sa rozhodne používať jadrovú energiu.
[…] monitorovanie existujúcich a nových jadrových elektrární
by však malo byť koordinované na európskej úrovni“.
[Významnosť v programe: TROCHU DÔLEŽITÉ]
ZDROJ: PES Manifesto – People First: A New Direction for
Europe (Program strany SES – V prvom rade ľudia: nový
smer pre Európu). K dispozícii na adrese http://www.pes.org/
downloads/PES-Manifest_EN.pdf

EURÓPSKA STRANA ZELENÝCH (ESZ)
Zelení chcú, aby Európa hrala vedúcu úlohu v „znížení
spotreby energie o 20 % do roku 2020“ a navrhujú, aby sa
EÚ „zaviazala znížiť emisie minimálne o 40 % do roku 2025
a o 90 % do roku 2050“. Strana ESZ súhlasí, že „kombinácia
ambicióznych a záväzných cieľov, stimulov a verejných
investícií do ekologickejších technológií a služieb môže
pomôcť vytvoriť v Európe milióny ekologických pracovných
miest […] v čase hospodárskeho spomalenia“. Na základe
toho sa „energia z obnoviteľných zdrojov musí dostať do
centra záujmu európskej energetickej politiky 21. storočia“
prostredníctvom vytvorenia „Európskeho spoločenstva
pre energie z obnoviteľných zdrojov, pričom „jadrová
energia nemôže byť súčasťou riešenia klimatických zmien“.
[Významnosť v programe: VEĽMI DÔLEŽITÉ]
ZDROJ: EGP Manifesto – A Green New Deal for Europe
(Program strany EGP – Nová zelená dohoda pre Európu).
K dispozícii na adrese: http://europeangreens.eu/menu/egpmanifesto/
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EURÓPSKA ĽAVICA (EĽ)
Európska ľavica „zastávajúc názor, že klimatické a sociálne
otázky sú navzájom prepojené“, podporuje vypracovanie
novej medzinárodnej zmluvy podľa 4. správy Medzivládneho
panelu pre klimatické zmeny a dodržiavanie akčného plánu
EÚ na roky 2007 – 2009. Okrem toho je proti „redukcii
Kjótskeho protokolu na trhový systém kvót na emisie:
potrebný je nový model založený na spolupráci a nie na
súťaži, počínajúc transfermi technológií do rozvojových
krajín, ﬁnancovaním ekologických technológií a politík
prispôsobenia sa klimatickým zmenám“. [Významnosť v
programe: TROCHU DÔLEŽITÉ]
ZDROJ: European Left Manifesto – Together for change in
Europe (Program Európskej ľavice – Spoločne za zmenu
v Európe). K dispozícii na adrese: www.european-left.org/
english/news/electoral_platform

NEZÁVISLOSŤ/DEMOKRACIA
Podľa skupiny IND/DEM je význam človekom spôsobených
klimatických zmien stále diskutabilný a chýbajú vedecké
dôkazy. Slovami poslanca EP Grahama Bootha (Strana
nezávislosti Spojeného kráľovstva) „vzhľadom na značné
pochybnosti, ktoré vyjadruje niekoľko tisíc popredných
vedcov (Manhattanská deklarácia, Oregonská petícia atď.) o
celej teórii človekom spôsobeného globálneho otepľovania,
je zarážajúce, že v príprave na neoverený vedecký projekt
sa vynaloží viac peňazí než na riešenie známych problémov
súvisiacich (s nedostatočným) rastom a nezamestnanosťou.
ZDROJ: Climate targets cost every family nearly £100
pa (Klimatické ciele stoja každú rodinu 100 GBP ročne),
[novinová správa], júl 2008. K dispozícii na adrese http://
indemgroup.eu/32/browse/4/news/514/?tx_ttnews[backPid]=
39&cHash=5bf171d6bb

Originálna verzia návrhu tohto dokumentu bola vypracovaná v angličtine. Preložené verzie sa môžu líšiť.
Dokončené 31-03-2009.
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A deliberative polity-making project

EuroPolis is a project coordinated by Università degli Studi di Siena,
Centre for the Study of Political Change:
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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
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