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Šesťdesiat rokov európskeho Spoločenstva – Budúcnosť je 
v našich rukách!

Pri príležitosti výročia podpísania zakladajúcich európskych zmlúv usporiada EHSV 
13. marca 2017 v Ríme konferenciu na vysokej úrovni nazvanú „Šesťdesiat rokov európ-
skeho Spoločenstva – Budúcnosť je v našich rukách!“.

Naším cieľom je samozrejme využiť príležitosť, ktorú ponúka výročie podpísania zmlúv, 
na to, aby sme novinárom a občanom pripomenuli všetko pozitívne, čo Európska únia 
od svojho zrodu našim národom priniesla, ale tiež, a to predovšetkým, upozorniť na to, 
čo v súčasnosti trápi občiansku spoločnosť a jej organizácie v našich krajinách. Chceli 
by sme pri tom zdôrazniť nielen opatrenia, ktoré treba zaviesť, ale aj úlohu, ktorú musí 
zohrávať participatívna demokracia, ak chceme, aby občania opäť získali dôveru v Úniu 
a vo svoje inštitúcie, tak vnútroštátne, ako i európske.

Konferencia sa zameria na tri aspekty: sociálny rozmer, hospodársky rozmer a prisťa-
hovaleckú a integračnú politiku.

Európsky projekt je skutočne v ohrození. Spochybňuje sa samotná existencia EÚ. Usi-
lujú sa o to najmä nacionalistické a populistické sily, hoci ešte prednedávnom takmer 
nikto v členských štátoch nepochyboval o jej užitočnosti a v štátoch, ktoré ešte neboli 
jej členmi, sa takmer všetci chceli stať jej súčasťou. Pre občanov aj pre podniky pred-
stavovala záruku mieru, demokracie, pokroku, blahobytu a prosperity. Ešte sme mali 
na pamäti, aké hrôzy môže spôsobiť nacionalizmus a xenofóbia a ako môžu škodiť 
hranice a múry, či už slobode, alebo ekonomike. Je užitočné si to pripomenúť.

Okrem toho bude treba do budúcnosti formulovať a obhajovať opatrenia, ktoré je 
teraz nevyhnutné zaviesť, aj to, v akom duchu musia byť navrhnuté. Ak chceme, aby 
si Európa opäť získala dôveru občanov, bude jej treba dať skutočný sociálny rozmer 
a odmietnuť zhoršovanie sociálnych podmienok a prehlbovanie rozdielov v akejkoľvek 
podobe. Musíme dostať hospodárstvo z marazmu tým, že ho prebudíme, a nie tým, že 
ho pridusíme recesiou. K riešeniu migračných tokov musíme začať pristupovať spra-
vodlivo, dôsledne a solidárne, aj preto, lebo mnohí nepriatelia Únie zneužívajú našu 
situáciu v tejto súvislosti na svoju nebezpečnú propagandu.

Musíme teda urobiť veľa práce, navrhnúť riešenia a obhájiť myšlienky. Sme však zástup-
cami organizácií občianskej spoločnosti v našich krajinách a aj keď sú časy zlé – a najmä 
vtedy – máme povinnosť konať a vyjadrovať svoje názory, máme právomoci na to, aby 
sme posudzovali a navrhovali a máme silu verejne prezentovať to, čo robíme v mene 
tých, ktorých združujú naše organizácie.

Georges Dassis
predseda EHSV
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Európsky pilier sociálnych 
práv musí byť pozitívnym 
projektom pre všetkých
Zmeny vo svete práce by sa mali využiť na podporu 
inkluzívneho a udržateľného hospodárskeho rastu 
a dôstojnej práce pre všetkých

Na svojom januárovom plenárnom 
zasadnutí prijal EHSV stanovisko o návrhu 
európskeho piliera sociálnych práv, ktorý 
Európska komisia predložila s  cieľom 
vytvoriť „hlbšiu a spravodlivejšiu hospo-
dársku a menovú úniu“ a Európu, ktorá 
si zaslúži „najvyššiu známku za výsledky 
v sociálnej oblasti“. Na diskusii sa zúčast-
nila Marianne Thyssen, členka Komisie 
zodpovedná za zamestnanosť, sociálne 
záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu, 
a Maria João Rodrigues, spravodajkyňa 
Európskeho parlamentu pre túto tému.

Výbor v  stanovisku predostiera svoje 
prvé nápady a návrhy, ako zvládnuť nie-
ktoré z  najväčších výziev, ktorým dnes 
Európa čelí. Okrem iného zdôrazňuje, 
že pilier musí byť pozitívnym projektom 
pre všetkých, priniesť opatrenia na pod-
poru zamestnanosti, sociálneho pokroku 
a  produktivity ako kľúčových faktorov 
udržateľného rastu a zabezpečiť, aby sa 
sociálne systémy a trhy práce v jednotli-
vých štátoch dokázali prispôsobiť a boli pri-
pravené na budúcnosť. EHSV sa domnieva, 
že budúcnosť práce by mala byť v rámci 
rozpráv o pilieri jednou z hlavných prio-
rít, aby sa zaručilo, že bude spravodlivá 
a  inkluzívna a že povedie k sociálnemu 
pokroku. Na rozdiel od pôvodného návrhu 
Komisie uplatňovať pilier sociálnych práv 
najprv len na  eurozónu zastáva EHSV 
názor, že by sa mal uplatňovať na všetky 
členské štáty, pričom uznáva, že pre euro-
zónu bude možno potrebné vytvoriť oso-
bitné nástroje a mechanizmy.

Stanovisko bolo vypracované na žiadosť 
predsedu Komisie Jeana-Clauda Junc-
kera, a spravodajcovia EHSV Jacek Krawc-
zyk, predseda skupiny Zamestnávatelia, 

Gabriele Bischoff , predsedníčka skupiny 
Pracovníci, a Luca Jahier, predseda sku-
piny Iné záujmy, pracovali na jeho prí-
prave niekoľko mesiacov. Vychádzali pri 
tom z výsledkov diskusií, ktoré členovia 
EHSV zorganizovali vo všetkých 28 člen-
ských štátoch, a z konzultácií, do ktorých 
sa zapojilo približne 1  800 zástupcov 
organizácií občianskej spoločnosti.

Predseda sekcie Zamestnávatelia Jacek 
Krawczyk pri prezentácii stanoviska 
uviedol: „Bez dobrých hospodárskych 
výsledkov by si žiaden členský štát EÚ 
nemohol dovoliť svoj sociálny systém. Ak 
nebudeme mať úspešné podniky, ktoré 
vytvárajú pracovné miesta, nebude žia
den blahobyt. Preto je konkurencieschop
nosť nevyhnutnou podmienkou udržania 
európskeho sociálneho modelu. Členské 
štáty musia pracovné trhy a  systémy 
sociálnej ochrany prispôsobiť meniacej 
sa situácii. Potrebujeme správnu rovno
váhu medzi fl exibilitou a istotou. Dômy
selne navrhnuté a primerané referenčné 
rámce by mohli členským štátom pomôcť 
dosiahnuť dobré výsledky.“ Pán Krawczyk 
okrem iného upozornil, že diskusie v jed-
notlivých štátoch jednoznačne ukázali, že 
pri všetkých opatreniach v oblasti trhov 
práce a sociálnych systémov sa musí reš-
pektovať rozdelenie právomocí a zásada 
subsidiarity.

Predsedníčka skupiny Pracovníci 
Gabriele Bischoff  zdôraznila: „Európski 
pracovníci očakávajú konkrétne opatrenia, 
ktoré zlepšia ich životné a pracovné pod
mienky a pomôžu obnoviť ich dôveru v EÚ. 
Narastajúce rozdiely by mohli zničiť našu 
sociálnu štruktúru a dohnať čoraz viac ľudí, 
aby sa pridali k tým, ktorí nás chcú rozdeliť. 

Rozdiely v príjmoch sa rozhodne musia zní
žiť a dôraznejšie kolektívne vyjednávanie 
v celej Európe môže zaistiť väčšiu spravod
livosť z hľadiska výšky miezd a rozdelenia 
bohatstva. Preto chceme ukazovatele pre 
kolektívne vyjednávanie po celej Európe. 
Väčšia konvergencia miezd by takisto 
mohla pomôcť vyriešiť mnohé z  našich 
problémov. Dobré úmysly však samy 
osebe nestačia. Európa – myslím tým nás 
všetkých v rôznych úlohách, ktoré plníme – 
musí urýchlene priniesť konkrétne riešenia, 
aby v  tomto rýchlo sa meniacom svete 
poskytovala občanom nádej a istotu.“

Predseda skupiny Iné záujmy Luca Jahier 
podčiarkol: „Musíme vybudovať Európsku 
úniu, ktorej záleží na ľuďoch. Európsky pilier 
sociálnych práv by sa mal preto uplatňovať 
na všetkých občanov a vo všetkých etapách 
ich života a to vrátane ľudí, ktorí sú vylúčení 
zo spoločnosti alebo nie sú schopní zapojiť 
sa do trhu práce. Musí byť pozitívnym pro
jektom pre všetkých európskych občanov 
a reagovať na rastúcu chudobu a prehlbu
júce sa rozdiely. Diskusie o možnej podobe 
piliera jasne ukazujú, že je dôležité spojiť 
ho s programom trvalo udržateľného roz
voja do roku 2030 a že treba zreformovať 
sociálny štát, pričom by zodpovednosť už 
nemali niesť len verejné orgány. Sociálne 
investície, sociálne hospodárstvo, sociálne 
podniky a sociálna inovácia musia zohrávať 
dôležitú úlohu v týchto reformách a v úsilí 
poskytovať kvalitné služby a  zabezpečiť 
všetkým občanom prístup k nim.“

Členka Komisie Marianne Thyssen 
vyzdvihla význam príspevku EHSV 
k ďalšej práci Európskej komisie v tejto 
súvislosti: „Chcela by som poďakovať trom 
spravodajcom, ktorí zastupujú všetky tri 
skupiny vo výbore, a to nielen za ich ambi
cióznosť, ale aj za to, že sa v stanovisku 
zamerali na také komplexné otázky. Toto 
stanovisko je rozhodne veľmi cenným prí
spevkom ku konzultácii o európskom pilieri 
sociálnych práv.“

Na záver diskusie predseda EHSV Geor-
ges Dassis zdôraznil, že návrhy sa musia 
premeniť na  skutočnosť pre všetkých 
občanov: „V technických disciplínach, 
manažmente a  marketingu sa neustále 
inovuje. Je najvyšší čas začať s inováciami 
v sociálnej sfére.“

Európska komisia zohľadní stanovisko 
EHSV v konečnom návrhu európskeho 
piliera sociálnych práv, ktorý má byť 
zverejnený v najbližších mesiacoch. EHSV 
bude ďalej sledovať všetky práce a dis-
kusie v tejto súvislosti a bude sa do nich 
aktívne zapájať. (dm)� l
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Diskusia o budúcnosti eura a prehĺbení 
HMÚ na pôde EHSV

Neexistuje žiadna iná životaschopná alternatíva ako politicky silnejšia eurozóna viac zameraná 
na hlavné priority, ktoré sú dôležité pre občanov, než na konkrétne vyčísliteľné ciele a technické otázky. 
EHSV opakovane vyzval politických lídrov EÚ, aby urýchlili prehlbovanie hospodárskej a menovej únie 
(HMÚ) s cieľom zaistiť väčšie zblíženie medzi členskými štátmi a umožniť, aby EÚ ako celok dosiahla 
väčšiu prosperitu, konkurencieschopnosť a odolnosť v duchu spoločnej zvrchovanosti.

Okrem iného aj tieto hlavné posolstvá vyplynuli z diskusie na tému Aká je budúcnosť eura? Hrozby 
a príležitosti druhej etapy prehlbovania HMÚ, ktorú 2. februára zorganizoval EHSV. Cieľom podujatia 
bolo podporiť úsilie o dosiahnutie potrebného konsenzu v súvislosti s ambicióznym plánom na dobu-
dovanie HMÚ do roku 2025, ktorý je súčasťou celkovej predstavy o budúcnosti EÚ.

Panel expertov diskutoval o rôznych hrozbách a príležitostiach spojených s dokončením HMÚ počas druhej 
etapy, ktoré boli načrtnuté v Správe piatich predsedov (2017 – 2025). Rečníci, medzi inými aj predseda 
Pracovnej skupiny pre euro Thomas Wieser, predostreli množstvo nápadov a možností, ktoré by sa mali 
preskúmať z hľadiska krátkodobého, strednodobého a dlhodobého rozvoja riadenia eurozóny. (mm)� l

Hospodárska budúcnosť Európy 
bude mať digitálnu podobu

EÚ musí mať ambiciózne ciele

EHSV na  svojom plenárnom zasadnutí 
25. a 26. januára ocenil iniciatívy Európskej komisie 
týkajúce sa európskeho kódexu elektronickej komuni-
kácie, Orgánu európskych regulátorov pre elektronické 
komunikácie (BEREC), akčného plánu 5G a programu 
podpory pre verejné orgány, ktoré chcú ponúkať bez-
platný prístup k WiFi (program Wifi4EU). „Celoeurópsky 
moderný digitálny jednotný trh je dôležitý pre zlepšenie 
konkurencieschopnosti Európy a pre jej udržateľnosť, 
a teda aj pre tvorbu hospodárskeho rastu a pracovných 
miest,“ uviedol spravodajca pre stanovisko o európ-
skej gigabitovej spoločnosti Ulrich Samm (skupina 
Zamestnávatelia – DE), „musíme si uvedomiť, že sa to 
nedeje vo vákuu, ale v kontexte silnej konkurencie z USA 
a Ázie.“ EHSV prerokoval a prijal päť stanovísk týka-
júcich sa širšej témy, ktorou je Prepájanie Európy.

EÚ musí ísť príkladom, aby zabezpečila jednotnú 
celoeurópsku modernizáciu s vysokokapacitnými 
sieťami, pretože len úplný digitálny jednotný trh 

môže poskytovať všemožné hospodárske a sociálne 
výhody. Na rozšírenie pokrytia vo vzdialených oblas-
tiach budú potrebné systémy podpory.

Iniciatíva Komisie Wifi4EU ide správnym smerom, 
keďže sa v rámci nej poskytujú finančné prostriedky 
na  bezplatný prístup na  internet na  verejných 
miestach. „Táto iniciatíva bude prínosom z hľadiska 
prístupnosti a hospodárskeho rastu,“ uviedol Emilio 
Fatovic, spravodajca stanoviska o pripojení na inter-
net v miestnych spoločenstvách. Nazdáva sa však, 
že plánovaný rozpočet vo výške 120 miliónov EUR 
je neprimeraný vzhľadom na  to, že je potrebná 
inštalácia vysokokvalitných služieb Wifi s minimál-
nou rýchlosťou pripojenia 100 Mb/s. Komisia musí 
stanoviť jasné pravidlá prideľovania prostriedkov. 
Výbor napríklad navrhuje vyhradiť vopred maxi-
málnu výšku financovania pre každú krajinu a pri-
deliť 20 % rozpočtu hospodársky a digitálne menej 
rozvinutým oblastiam, ako napríklad ostrovom, 
horským a vzdialeným oblastiam alebo regiónom 
postihnutým prírodnými katastrofami. (sma)� l

Dobudovanie štruktúry eura 
je nevyhnutnou podmienkou 
prosperity a stability

Na januárovom plenárnom zasadnutí EHSV sa 
uskutočnila diskusia s komisárom Pierrom Moscovi-
cim o stave európskeho hospodárstva a vyhliadkach 
na prehĺbenie hospodárskej a menovej únie (HMÚ). 
Členovia EHSV vyslali prostredníctvom komisára jasný 
signál, že európski občania a hospodárske subjekty 
naliehavo potrebujú pocítiť, že európski vedúci 
predstavitelia prebrali zodpovednosť a vedenie, a to 
najmä pri rokovaniach o chýbajúcich častiach skutoč-
nej HMÚ. Proces integrácie EÚ, a najmä euro, môžu 
byť udržateľné iba vtedy, ak sa bude v hospodárskych, 
fiškálnych, finančných, sociálnych a politických aspek-
toch napredovať spoločne, hoci by si to vyžadovalo 
prípadnú zmenu zmluvy.

„Hodnotenie minulých úspechov na nadchádzajúcich 
európskych samitoch je vítané, nie však dostatočné,“ 
uviedol predseda hospodárskej sekcie EHSV Joost 
van Iersel (skupina Zamestnávatelia – NL). „Vyzý
vame vedúcich politických predstaviteľov Európy, 
aby schválili transparentný a časovo záväzný plán 

dobudovania HMÚ. V  rámci koncepcie európskej 
zvrchovanosti potrebujeme stabilitu, dôveryhodnosť 
a predvídateľnosť. Je to jediný spôsob, ako ubezpečiť 
občanov a investorov o nezvratnosti eura a našej spo
ločnej európskej budúcnosti.“

Komisár Moscovici predstavil prehľad o hospodár-
skej situácii v EÚ a uviedol, že v roku 2017 sa očakáva 
rast vo výške 1,6 % a v roku 2018 vo výške 1,8 %. 
Vo svojom prejave uviedol: „Mojou víziou je Európa, 
ktorá je jednotná zo sociálneho i fiškálneho hľadiska 
a ktorá dokáže čeliť populizmu a pracovať súčasne 
na zvyšujúcej sa hospodárskej konvergencii i sociál
nom pokroku svojich občanov. Keďže sa očakáva, že 
euro bude menou celej EÚ, je absolútne nevyhnutné, 
aby sa dobudovala jeho štruktúra, pričom príspevok 
EHSV do tejto diskusie bude viac než vítaný.“ Tieto 
myšlienky zazneli aj počas verejnej diskusie výboru 
o budúcnosti eura a prehĺbení HMÚ, ktorá sa usku-
točnila 2. februára. (mm)� l

Odstrániť prekážky, ktoré stoja v ceste 
jednotnému trhu, a zároveň zachovať 
sociálne práva

Jednotný trh je ohrozený: zatiaľ čo USA, Austrália 
a Japonsko dokázali výrazne zvýšiť domáci dopyt, 
európsky jednotný trh – kľúčový prvok európskej 
integrácie a prosperity – dosiahol nárast iba o 0,4 %, 
pričom v eurozóne sa v rokoch 2008 až 2015 v sku-
točnosti zaznamenal pokles o 1,6 %. Okrem toho zne-
užívanie situácie, ako napríklad sociálny damping, 
najmä pri cezhraničnom poskytovaní služieb, narúša 
dôveru pracovníkov a čestných podnikov v jednotný 
trh a vytráca sa aj podpora verejnosti.

„Toto však poškodzuje našu ekonomiku. Na jej oži
venie, ktoré naliehavo potrebujeme, je nevyhnutné 
dokončiť jednotný trh, ale nie na úkor pravidiel a zá
kladných hospodárskych a sociálnych práv,“ uviedol 
spravodajca Oliver Röpke (skupina Pracovníci – 
AT). „Dobre fungujúci jednotný trh si vyžaduje súlad 
s európskymi a vnútroštátnymi právnymi predpismi, 
čo obzvlášť platí pri cezhraničných činnostiach.“ Eu-
rópska integrácia musí nájsť správnu rovnováhu me-
dzi hospodárskym, sociálnym a environmentálnym 

rozvojom a dosiahnuť väčšie hospodárske a sociálne 
zblíženie medzi členskými štátmi.

V stanovisku z vlastnej iniciatívy na tému Hrozby 
a prekážky pre jednotný trh sa EHSV zasadzuje za:
�l spravodlivú hospodársku súťaž: dodržiavanie 

európskej a národnej legislatívy, rešpektovanie 
práv pracovníkov a zásady, aby rovnaká práca 
na  rovnakom mieste bola rovnako odmeňo-
vaná, a skoncovanie so zdanlivým vysielaním 
pracovníkov a nekalými praktikami vo verejnom 
obstarávaní,

�l odstránenie trhových prekážok pre trh: lepšie 
uznávanie kvalifikácií a diplomov, odstránenie 
regulačných prekážok atď.,

�l regulovanú daňovú politiku: posun k vytvore-
niu spoločného konsolidovaného základu dane 
z príjmu právnických osôb, vykazovanie podľa 
jednotlivých krajín, ako aj boj proti daňovým 
únikom a daňovým rajom. (sma)� l

EHSV a EK spolupracujú na konferencii 
venovanej spusteniu platformy pre obehové 
hospodárstvo

Na dvojdňovej konferencii, ktorú v  Bruseli 
9. – 10. marca 2017 spoločne zorganizujú Európska 
komisia a  EHSV, sa odštartuje činnosť platformy 
pre zainteresované strany zapojené do obehového 
hospodárstva.

EHSV vyzýval na  vytvorenie takejto platformy 
na podporu spolupráce medzi jednotlivými sieťami 
občianskej spoločnosti a  subjektmi zapojenými 
do prechodu na obehové hospodárstvo.

„Na dosiahnutie rýchlych a  praktických výsledkov 
potrebujeme zapojenie najdôležitejších hráčov a akté
rov, ktorí prinášajú zmenu  – konkrétne občianskej 
spoločnosti,“ uviedla členka EHSV a  predsedníčka 
strediska EHSV pre monitorovanie udržateľného roz-
voja Brenda King (skupina Zamestnávatelia – UK). 

„Európske zainteresované strany zapojené do obehového 
hospodárstva majú záujem vymieňať si odborné poznatky 
a skúsenosti a diskutovať o najkritickejších aspektoch pre
chodu na hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje,“ 
doplnil predseda sekcie EHSV pre vnútorný trh, výrobu 
a spotrebu Martin Siecker (skupina Pracovníci – NL).

EHSV v mnohých zo svojich nedávnych stanovísk 
zdôraznil potrebu pretransformovať naše hospo-
dárstvo z  lineárneho na  obehové, pričom opa-
koval výzvu európskej organizovanej občianskej 
spoločnosti prijať odvážne opatrenia zamerané 
na efektívne využívanie zdrojov. EHSV podporuje 
ambiciózne vykonávanie akčného plánu Európskej 
komisie pre obehové hospodárstvo, v rámci ktorého 
by sa zainteresované strany a členské štáty zapojili 
do spoločného koordinovaného úsilia. (sma)� l

Predstavitev prednostnih nalog malteškega 
predsedovanja 

Ian Borg, maltský parlamentný tajomník zod-
povedný za fondy EÚ a predsedníctvo v roku 2017, 
predstavil na  januárovom plenárnom zasadnutí 
EHSV priority maltského predsedníctva Rady EÚ. 

Po prezentácii nasledovala živá diskusia s členmi 
EHSV. (Viac informácií o plánovanom konzultačnom 
príspevku EHSV k maltskému predsedníctvu nájdete 
v januárovom vydaní nášho bulletinu.)� l
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EHSV požaduje oddeliť program pre 
presídľovanie od partnerských dohôd

Poľa odhadov Vysokého komisára Organizácie 
Spojených národov pre utečencov (UNHCR) bude 
v roku 2017 nevyhnutné presídliť vo svete takmer 
1,2 milióna ľudí. V roku 2015 to bolo len 80 000. 
Keďže neexistuje primeraný program pre presídľo-
vanie a legálny vstup do Európy, veľa vysídlených 
osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, 
sa dostáva do  rúk nebezpečných nelegálnych 
obchodníkov s ľuďmi. Vo svojom stanovisku o navr-
hovanom rámci Únie pre presídľovanie EHSV víta 
tento rámec ako potrebný nástroj na pomoc oso-
bám, ktoré hľadajú takúto ochranu a tiež ako krok 
k vytvoreniu skutočnej spoločnej azylovej politiky, 
za ktorú sa už dlho zasadzuje. Takýto systém by 
mohol takisto zabezpečiť väčšiu pomoc členským 
štátom pozdĺž hraníc EÚ.

EHSV by chcel, aby kritériá pre presídľovanie vychá-
dzali zo zraniteľnosti osôb a  aby nezáviseli 

od partnerských dohôd, rozvojovej pomoci alebo 
účinnej spolupráce s tretími krajinami v oblasti azylu. 
Žiada, aby bol úrad UNHCR zapojený ako medzi-
národný orgán, ktorý má mandát a tiež poznatky 
a skúsenosti na to, aby stanovil, či príslušná osoba 
potrebuje ochranu alebo nie. Takisto by mal byť 
členom Výboru na vysokej úrovni pre presídlenie, 
podobne ako EHSV. Výbor neodporúča žiadne oso-
bitné právomoci, ktoré by členským štátom EÚ alebo 
tretím krajinám umožňovali samy si vybrať, ktoré 
osoby majú byť presídlené.

Program pre presídľovanie musia sprevádzať včasné, 
účinné a úspešné integračné programy zahŕňajúce 
prístup na trh práce, uznávanie kvalifikácií a posky-
tovanie odbornej prípravy a  jazykových kurzov. 
Rozhodujúcu úlohu v tomto úsilí by mohla zohrávať 
občianska spoločnosť. (sma)� l

Politici a občianska spoločnosť musia 
zakročiť proti obchodovaniu s ľuďmi
Filmové premietanie zorganizované 
v spolupráci s OSN upozornilo 
na krutosť obchodovania s deťmi

OSN a EHSV predstavili 10. januára 2017 v brusel-
skom centre umenia BOZAR film J. D. Browna Sold. 
Premietanie uviedli členka EHSV Madi Sharma 
(skupina Zamestnávatelia – UK) a riaditeľka regio-
nálnej informačnej kancelárie OSN v Európe (UNRIC) 
Deborah Seward. Film upriamuje pozornosť 
na krutosť a neľudskosť obchodovania s deťmi.

Podľa Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) 
sú každoročne na celom svete milióny ľudí obeťami 
obchodovania s ľuďmi, pričom najčastejšou formou 
je sexuálne vykorisťovanie (53 %), po ktorom nasle-
duje nútená práca (40 %), ktorá je na vzostupe. 
Podľa pracovného dokumentu EUROSTAT-u 
o obchodovaní s ľuďmi z roku 2015 bolo 69 % obetí 
zaznamenaných v EÚ predmetom obchodovania 
na účely sexuálneho vykorisťovania a 19 % na účely 
nútenej práce. V celosvetovom meradle je medzi 
zistenými obeťami obchodovania 49 % dospelých 
žien a 33 % detí.

Vo svojich stanoviskách o obchodovaní s ľuďmi vyzval 
EHSV na väčšiu ochranu a podporu obetí, ktorých 
situáciu často odhalia predovšetkým miestne orga-
nizácie občianskej spoločnosti. Výbor sa domnieva, 
že to má zásadný význam pre to, aby sa obete mohli 
opäť začleniť do legálnej sféry spoločnosti, z ktorej 
boli vylúčené. Ich začlenenie do trhu práce by sa 
malo podporovať z verejných prostriedkov.

Po premietaní nasledovala diskusia so zástupcami 
UNODC, MOP a  UNICEF. Vystúpila v  nej aj Madi 
Sharma, ktorá vyzvala, aby sa prijali razantnejšie 
politické opatrenie a prehodnotili európske politiky. 

Okrem toho, že sa diskutovalo o príčinách obchodo-
vania s ľuďmi a možných opatreniach na boj proti 
nemu, rečníci zdôraznili aj významnú úlohu organi-
zácií občianskej spoločnosti a každého jednotlivca 
a vyzvali na spoločný postup. (jk)� l
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Inovácia a veda prospešné pre všetkých: takže čo je nové?
podpredseda EHSV Gonçalo Lobo 
Xavier
Ak si uvedomíte, že program Horizont 2020 má 
rozpočet 80 miliárd EUR na financovanie projektov 
v oblasti výskumu a inovácie počas sedemročného 
obdobia, ľahko môžete dospieť k záveru, že by to 
mohlo mať obrovský dosah na životy ľudí vďaka 
vytváraniu pracovných miest a pridanej hodnote 
pre európsku ekonomiku.

Takže čo z toho obyčajní ľudia majú?

Vedecká obec vyjadrila veľkú dôveru v potenciál ini-
ciatív programu Horizont 2020, zároveň však upozor-
nila, že sa EÚ musí zamerať na celý reťazec výskumu 
a inovácie, od základného výskumu až po výskum 
orientovaný na výrobky a služby. V stanovisku Hod
notenie programu Horizont 2020 v polovici obdobia 
(spravodajca: Ulrich Samm, skupina Zamestnávate-
lia – DE) EHSV konštatoval, že „len dobre vyvážená 
podpora celého reťazca zabezpečí, že vytváranie 
know-how vyústi do uplatnenia tohto know-how 

a  následne prinesie spoločenský a  hospodársky 
prospech“, t. j. bude mať pozitívny vplyv na život ľudí.

Pravdou je, že bežní občania skutočne len veľmi málo 
vedia o možnom prínose výsledkov výskumu a ino-
vácie pre ich každodenný život.

Ak k tomu pripočítame skutočnosť, že (ešte stále) 
existujú medzi členskými štátmi značné rozdiely 
v zariadeniach pre vedu a inováciu, je jasné, prečo 
tvrdím, že len zvýšením rozpočtu programu na čin-
nosti propagujúce vedu a inováciu v spoločnosti sa 
pohľad bežného občana na túto otázku nezmení.

Preto sa zasadzujeme za to, aby sa zlepšilo základné 
financovanie výskumu a inovácie v tých európskych 
regiónoch, ktoré sú menej dobre pripravené. Až 
potom sa zameriame na to, čo nazývame zodpo-
vedným výskumom a inováciou.

Európa má pred sebou ďalšie tri roky na to, aby zlep-
šila uplatňovanie tohto programu tým, že zjedno-
duší pravidlá, bude používať jasnú reč vo výzvach 

na  účasť, zabezpečí, aby mala skupina žiadate-
ľov demokratickejšie zloženie, vytvorí príležitosti 
na financovanie projektov, ktoré majú malý alebo 
stredne veľký rozsah, ale veľký dosah, a zapojí médiá 
ako dôležitého partnera okrem iného do propago-
vania úspešných príkladov tam, kde je nevyhnutné 
zvýšiť informovanosť. Tieto hlavné priority treba mať 
na zreteli.

Takisto by sme mali zvážiť myšlienku zriadiť kurzy 
o  inovácii pre novinárov alebo cenu za žurnalis-
tiku v oblasti inovácie, aby sme pomohli bežným 
ľuďom lepšie pochopiť, ako môže byť program 
Horizont 2020 prospešný pre ich život, keďže práve 
oni sú koncovými používateľmi výsledkov výskumu 
a inovácie.

Týmito argumentmi chceme ukázať, že vedecká ino-
vácia a výskum nie sú na míle vzdialené od reality. 
Je to niečo konkrétne, čo môže zlepšiť kvalitu nášho 
života, a je to ďalší dôvod byť ešte viac hrdí na to, že 
sme občanmi Európy, ktorá patrí všetkým a je tu pre 
všetkých. Je to jednoduché, však?� l

The texture 
of memory 
(Textúra pamäti)
Výstava portrétov

V súvislosti s maltským predsedníctvom Rady 
EÚ usporiada EHSV výstavu moderných portrétov 
renomovaného maltského fotografa Josepha P. 
Smitha. Portréty najstarších obyvateľov staroby-
lého mesta Birgu bude dopĺňať videoprojekcia 
s rozhovormi s nimi a zábermi zo zákulisia. Výstava 
bude oficiálne otvorená 22. februára 2017 počas 
februárového plenárneho zasadnutia EHSV a náv-
števníci si ju budú môcť pozrieť vo foyer 6 budovy 
JDE do 24. marca 2017. (jp)� l

Riešenie problému plánovaného 
zastarávania – podľa novej knihy v ňom 
prelomovú úlohu zohral EHSV

V nedávno uverejnenej knihe Pochopiť plánované zastarávanie bra-
zílska odborníčka na environmentálne a biologické právo Kamila Pope 
skúma príčiny, náklady a vplyv plánovaného zastarávania. Autorka sa 
v knihe podrobne venuje aj práci EHSV v tejto oblasti, či už ide o prelo-
mové stanovisko Thierryho Libaerta z roku 2013 alebo následný projekt, 
ktorý sa realizoval počas predsedníctva Henriho Malossa, a štúdiu z roku 
2016 na tému Vplyv označenia životnosti na spotrebiteľov, a prichádza 
k záveru, že „Tým, že Európsky hospodársky a sociálny výbor upozornil 
na tento problém prostredníctvom svojho stanoviska, po ktorom sa zrodil 
program na boj proti plánovanému zastarávaniu nepochybne urobil jeden 
z najdôležitejších krokov, ktoré dosiaľ verejné orgány v tejto veci podnikli.“

Kamila Pope, Understanding Planned Obsolescence – Unsustainability 
Through Production, Consumption and Waste Generation, Kogan Page, 2017, 240 s. (dm)� l
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Predseda Dassis zablahoželal novozvolenému predsedovi 
Európskeho parlamentu

Predseda EHSV Georges Dassis poslal 
19.  januára Antoniovi Tajanimu bla-
hoprajný list k jeho zvoleniu za nového 
predsedu Európskeho parlamentu. Pán 
Dassis vyjadril nádej, že doterajšia vyni-
kajúca spolupráca medzi EHSV a Európ-
skym parlamentom bude pokračovať aj 
v budúcnosti, a uistil pána Tajaniho o plnej 
podpore zo strany EHSV pri riešení nad-
chádzajúcich náročných úloh: „Vaše zvo
lenie prichádza v  čase krízy v  Európskej 
únii. Hlavným cieľom všetkých európskych 

aktérov je obnoviť dôveru občanov v náš 
projekt a našu prácu a znovu vzbudiť ich 
záujem. Európsky parlament ako demokra
ticky zvolený orgán EÚ musí pritom zohrá
vať dôležitú úlohu. Európsky hospodársky 
a sociálny výbor ako zástupca organizova
nej občianskej spoločnosti v Európe je pri
pravený byť v tomto úsilí silným partnerom.“

Georges Dassis takisto navrhol, aby sa 
hľadali spôsoby, ako by sa mohlo v EP 
lepšie prihliadať na stanoviská výboru, 
ako zabezpečiť riadnu koordináciu medzi 
poslancami EP a členmi EHSV a identifi -
kovať ďalšie spoločné priority. Pozval 
pána Tajaniho, aby predniesol prejav 
na  jednom z  nadchádzajúcich plenár-
nych zasadnutí EHSV: „Sme si istí, že Vaša 
prítomnosť výrazne posilní vzťahy medzi 
legislatívnou zložkou EÚ a zástupcami jej 
občianskej spoločnosti,“ uviedol na záver 
predseda Dassis. (dm)� l

Člen EHSV Tom Jones sa zúčastnil na panelovej diskusii 
v rámci Medzinárodného zeleného týždňa v Berlíne

Členovia EHSV Tom Jones (skupina 
Iné záujmy – UK) Jarmila Dubravská 
(skupina Zamestnávatel ia  – SK) 
a Piroska Kállay (skupina Pracovníci – 
HU) sa zúčastnili na  Medzinárodnom 
zelenom týždni v Berlíne, jedinečnom 
podujatí v oblasti potravín a poľnohos-
podárstva, ktoré každoročne priláka viac 
ako pol milióna návštevníkov.

Pán Jones bol pozvaný na panelovú disku-
siu na tému „Vyhlásenie Cork 2.0 – Od 
refl exie k akcii“, do ktorej sa zapojili aj 
európsky komisár Phil Hogan a nemecký 
minister poľnohospodárstva Christian 
Schmidt. Pán Jones zdôraznil, že rozvoj 
vidieka sa musí zameriavať najmä na pod-
poru podnikavých mladých poľnohospo-
dárov a mladých ľudí z vidieka. Jedným 
zo spôsobov, akým by sa táto podpora 
mala realizovať, je zabezpečenie rýchleho 
širokopásmového pripojenia vo  vidiec-
kych oblastiach, ktoré by bolo rovnako 
na osoh mladšej generácii, ako aj podni-
kom. Modernizácia zariadení vidieckeho 

cestovného ruchu a agroturistiky by mohla 
priniesť nové možnosti, ako podporiť 
miestny hospodársky rast a tvorbu pra-
covných miest. Rekreačné činnosti zame-
rané na zdravie majú obrovský potenciál 
prilákať ľudí z miest do vidieckych oblastí. 
Okrem toho spotrebitelia zohrávajú kľú-
čovú úlohu pri revitalizácii vidieckych 
oblastí a  bolo by ich treba upozorniť 
na  hodnotu vysledovateľných potravín 
vyrobených udržateľným spôsobom.

Program rozvoja vidieka a  SPP samy 
osebe nie sú schopné zvrátiť úpadok 
vidieckych oblastí. Vo vidieckych oblas-
tiach sa musia sprístupniť a  použiť 
iné investičné fondy EÚ. Zmena závisí 
v  prvom rade od podnikateľského 
ducha miestnych obyvateľov a  pod-
nikov (vrátane sociálnych podnikov), 
ktoré vypĺňajú medzeru v  obciach, 
kde verejné služby zanikli. Udržateľné 
vidiecke oblasti sú prospešné pre všet-
kých občanov. (sma)� l

Novoročná recepcia v kráľovskom paláci

Kráľ a kráľovná Belgicka usporiadali 
začiatkom roka tradičnú recepciu v krá-
ľovskom paláci, aby vedúcim predstavite-
ľom inštitúcií EÚ a stálym predstaviteľom 
pri EÚ v Bruseli zaželali veľa úspechov 
v novom roku. Tohtoročná recepcia sa 
konala 25.  januára. EHSV zastupovali 
predseda Georges Dassis, podpredse-
dovia Gonçalo Lobo Xavier a  Michael 
Smyth, generálny tajomník Luis Planas 
a vedúci oddelenia pre protokol Domi-
nique-François Bareth. (dm)� l

NA KRATKOEurópa sa mení: aké výzvy 
predstavuje nová situácia 
pre odbory?
skupina Pracovníci 
v EHSV

Skupina Pracovníci usporiadala 
15. februára 2017 mimoriadnu schôdzu, 
aby prerokovala svoju stratégiu a priority 
v kontexte situácie, ktorá sa zásadne mení 
pod vplyvom udalostí, ako je zvolenie 
nového amerického prezidenta, perspek-
tíva brexitu, koniec neformálnej „veľkej 
koalície“ v Európskom parlamente, vládna 
kríza v Taliansku a nadchádzajúce voľby 
v  Holandsku, Francúzsku a  Nemecku. 
Účastníci sa zamysleli nad tým, aké 
výzvy a príležitosti čakajú na európske 
odbory vo svetle tohto nového politic-
kého a  inštitucionálneho vývoja, ktorý 
ich viac ako kedykoľvek predtým nabáda 

brániť európske demokratické hodnoty 
a  právny štát voči čoraz agresívnejším 
populistickým hnutiam a ich zavádzajú-
cej propagande.

Všetci účastníci dôrazne podčiarkli, že 
najlepšou ochranou proti takýmto javom 
je vytvorenie nového hospodárskeho 
a sociálneho modelu EÚ pre zamestna-
nosť a rast, ktorý bude skutočne pracovať 
pre blaho jej občanov. Zdôraznili tiež silnú 
spätosť medzi budúcnosťou EÚ a účinným 
sociálnym pilierom a  preskúmali spô-
soby, ako pokročiť smerom k vytvoreniu 
silných väzieb s významnými verejnými 
a súkromnými investíciami na vytváranie 
nových pracovných miest. Dobrý výcho-
diskový bod predstavuje nedávno pri-
jaté stanovisko EHSV o sociálnom pilieri, 
ktoré sa zameriava na konkrétne návrhy, 
ako premeniť tento projekt na pozitívne, 
zmysluplné opatrenia, ktoré pomôžu 
zlepšiť pracovné a životné podmienky ľudí 
a obnoviť ich dôveru v Úniu. (mg)� l

Za spravodlivé hospodárstvo spoločného využívania 
zdrojov: úloha a miesto kolaboratívnych platforiem
skupina Iné záujmy 
v EHSV

Predseda skupiny Iné záujmy Luca 
Jahier (IT) viedol 5.  decembra 2016 
konferenciu, na ktorej aktivisti z oblasti 
sociálneho a solidárneho hospodárstva 
na konkrétnych príkladoch ukázali, ako 
možno vytvárať spravodlivé kolaboratívne 
platformy, a upozornili na rôzne modely, 
príležitosti a výzvy, ktoré tieto platformy 
prinášajú zákonodarcom a spoločnosti.

Ťažiskom hospodárstva spoločného vyu-
žívania zdrojov sú digitálne platformy. 
Jednotlivci, sociálni podnikatelia a spo-
ločenstvá všade v  Európe aj vo  svete 
používajú tieto účinné nástroje na  to, 
aby vytvárali, chránili alebo získali tovar 
a služby, o ktoré sa navzájom delia. Spra-
vodlivosť a  prerozdelenie, za  ktoré sa 
tieto zúčastnené strany zasadzujú, sú to, 
čím sa ich modely digitálnych platforiem 
radikálne líšia od iných, ktoré sa zmocňujú 

hodnôt vytvorených používateľmi a pri-
spievateľmi a ignorujú sociálne zákony 
a  justíciu. Tieto platformy musia byť 
identifi kované a spravodlivo regulované.

Na konferencii v  Bruseli usporiadanej 
s podporou skupiny Iné záujmy sa zišlo 
takmer 200 účastníkov– zástupcov šies-
tich organizácií činných v sociálnom a so-
lidárnom hospodárstve a predstaviteľov 
so ciálneho hnutia Commons združujúceho 
spoločenstvá používateľov, ktorí spoločne 
spravujú zdroje. Cieľom účastníkov bolo:
�l oboznámiť sa s  inšpirujúcimi prí-

kladmi kolaboratívnych platforiem 
v  oblasti kultúry, potravín, pôdy, 
výmeny služieb medzi podnikmi, 
miestnej meny atď.,

�l diskutovať o  právnych otázkach: 
pracovné právo, vlastníctvo, zmluvy 
a dane,

�l vysvetliť, čo očakávajú od Európskej 
únie, členských štátov a miest,

�l propagovať partnerstvá.

Skupina Iné záujmy, ktorej mnohí členo-
via pôsobia v sociálnom hospodárstve, 
opätovne upozornila na dôležitú úlohu, 
ktorú zohráva v  úsilí umožniť a  vybu-
dovať participatívnu demokraciu vďaka 
udržiavaniu a  upevňovaniu vzťahov 
so  zástupcami organizácií občianskej 
spoločnosti po celom svete. (cl)� l

Výstava fotografi í zo života poľského 
fi lmového režiséra Andrzeja Wajdu

skupina 
Zamestnávatelia v EHSV

V januári vystavil EHSV vo svojich 
priestoroch vyše 30 fotografií pribli-
žujúcich osobnosť nedávno zosnulého 

poľského fi lmového režiséra Andrzeja 
Wajdu. Autor fotografií, svetoznámy 
fotograf Czesław Czapliński, na  nich 
zachytil niektoré silné momenty z Waj-
dovho profesionálneho aj súkromného 
života.

„Nie je prehnané ak poviem, že Andr-
zej Wajda bol celosvetovo uznávaným 
maestrom a symbolom európskeho fi lmu,“ 
povedal predseda skupiny Zamestnávatelia 
Jacek Krawczyk na slávnostnom ukončení 
výstavy 25. januára. Návštevníkom výstavy 
odporučil, aby si nenechali ujsť Wajdov 
posledný fi lm Powidoki (Afterimage), ktorý 
sa v marci bude premietať aj v Bruseli.

Poľský prozaik, dramatik a scenárista Maciej 
Karpiński sa s prítomnými podelil o veľmi 
osobné spomienky na svoju spoluprácu 
s Andrzejom Wajdom. Zdôraznil, že Wajda 
bol nielen veľký poľský umelec, ale aj veľký 
Európan, ktorý sa živo zaujímal o európske 
záležitosti a mal o nich dobrý prehľad.

Výstava sa konala na  podnet skupiny 
Zamestnávatelia v EHSV. (lj)� l
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