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NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
VYPOČUTIE

DÔSLEDKY KRÍZY NA EURÓPSKYCH OBČANOV
A POSILNENIE DEMOKRATICKEJ ÚČASTI

PRI SPRÁVE VECÍ VEREJNÝCH ÚNIE
(petícia 133/2012 a ďalšie)

utorok 24. septembra 2013 od 9.30 do 12.30 h

v Bruseli

Miestnosť   JAN  4Q1

Občania a obyvatelia Európskej únie v rozsiahlej miere oslovili Európsky parlament s petíciami, 
v ktorých vyjadrili svoje rozhorčenie a obavy z dôsledkov hospodárskej krízy na svoje každodenné 
životy. Okrem informácií, ktoré takéto petície poskytli o osobných dôsledkoch úsporných opatrení na 
práva občanov, niektoré petície boli viac zamerané na budúcnosť a ich cieľom bolo väčšie zapojenie 
občianskej spoločnosti v čase, keď sa blížia voľby do Európskeho parlamentu, a, po týchto voľbách, 
možné vypracovanie novej dohody o budúcej správe vecí verejných v Európe.
Na základe týchto východísk a rozpráv vo Výbore pre petície, ktoré predovšetkým zapájali zástupcov 
Európskeho hnutia, Únie európskych federalistov a Mladých európskych federalistov, sa dospelo 
k rozhodnutiu usporiadať oveľa podrobnejšie vypočutie, na ktoré by boli prizvané združenia 
občianskej spoločnosti a predkladatelia petícií z celej Európy spolu s radom prominentných znalcov 
a komentátorov.

Legitímnosť a zodpovednosť sú jadrom demokracie. Hospodárska kríza preukázala jasný nedostatok 
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efektívnej a riadnej správy vecí verejných na európskej úrovni. Vlády sa často ukazujú bezmocné, keď 
sú konfrontované so silou globálnych finančných trhov. Ukázalo sa tiež, že v dnešnom svete napriek 
mnohým pokusom o riešenie tohto problému na úrovni EÚ a iných úrovniach vrátane G8 a G20 sa 
musia na európskej úrovni prijať závažnejšie opatrenia na podporu a ochranu práv občanov, ktorí sa 
stávajú čoraz zraniteľnejšími.
Na boj s problémami zajtrajška Európa potrebuje hodnovernú, viditeľnú a zodpovednú správu vecí 
verejných.

1. Úvod a uvítací prejav: 
Erminia Mazzoni, predsedníčka Výboru pre petície    

2. PREČO? 
Hospodárska kríza a politika úsporných opatrení viedli v Európe k ničivej 
sociálnej kríze a hrozí riziko, že narušia sociálne práva občanov (článok 3 
ods. 3 ZEÚ). Európa potrebuje postaviť záujmy občanov na prvé miesto 
a pracovať v prospech ich blahobytu. 

Skupina rečníkov:   Adriana Cerretelli – Sole 24 Ore, Enrique Serbeto – ABC

Predkladatelia petícií:
Petícia 1698/2012, ktorú predkladá T. P. (grécky štátny občan), o údajnom porušení článku 28 
Charty základných práv EÚ

Petícia 1255/2012, ktorú predkladá Antoni Barbarà Molina (Španielsko) v mene Dempeus per la 
Salut Pública, o krátení verejných výdavkov v sektoroch zdravotníctva Katalánska a Španielska 

Petícia 0949/2012, ktorú predkladá Sara Campuzano Casas (Španielsko), o zneužívaní predaja 
finančných nástrojov klientom sporiteľní

3. ČO? 
Správa ekonomických záležitostí v Európe a spoločná hospodárska politika, 
ako aj fiškálna solidarita a rozpočtová koordinácia?

Skupina rečníkov:  Prof. Elena Carletti,  Università Bocconi- EUI Florence, 
Elena Flores, Director DG ECFIN-European Commission, 
Pauline Gessant, predsedníčka Mladých federalistov

Predkladatelia petícií:
Petícia 1125/2011, ktorú predkladá Theodoros Pitikaris (Grécko), o údajných porušeniach 
právnych predpisov EÚ Európskou komisiou a Európskou centrálnou bankou v rámci trojky

Petícia 0591/2012, ktorú predkladá Janez Vuk (Slovinsko), o finančnej kríze
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4. AKO?
Stavanie na dosiahnutých výsledkoch, ich posilnenie a dosiahnutie novej 
kvalitatívnej úrovne prostredníctvom ďalších zmien zmluvy pomocou 
dohovoru aktivovaného iniciatívou EP v rámci článku 48 ods. 2 ZEÚ a čo 
najlepšej spolupráce s občianskou spoločnosťou 

Skupina rečníkov: poslanec EP Jo Leinen, poslanec EP Andrew Duff, 
poslanec EP Gerald Häfner, 
Predkladatelia petícií


