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ÚVODNÍK

Milí čitatelia,

želám Vám všetkým šťastný nový rok, ktorý bude dúfam pre Vás obohatením. Prajem Vám,
aby Vám priniesol veľa spokojnosti a radosti tak v súkromnom, ako aj v pracovnom živote.
Práca zaberá v našom živote veľa miesta. Je takmer nemožné úplne ju oddeliť od súkromného života.
Všetci chceme mať pocit spokojnosti z dobre vykonanej práce a potrebujeme uznanie, ktoré
si dobre vykonaná práca zaslúži.
Mnohí naši spoluobčania sú pracovníci. Nesmieme však zabúdať ani na tých, ktorí pracujú
a nie sú zamestnancami, na tých, ktorí sú ešte na prácu primladí, na tých, ktorí sú už na
dôchodku, a na tých, ktorí sú bez práce, pretože sú chorí, vážne zdravotne postihnutí, zasiahla
ich nezamestnanosť alebo im v práci bránia iné dôvody.
Navyše prevažná väčšina organizácií občianskej spoločnosti, ktoré sú zastúpené vo výbore,
sa venuje činnostiam priamo spojeným s prácou. Je to jednoducho preto, lebo práca zohráva
v našom živote nesmierne dôležitú úlohu.
Okrem toho, čo sami do práce vkladáme, t. j. svoje schopnosti, odvahu, energiu a vôľu, je
podľa mňa na to, aby sa moje novoročné priania mohli splniť, absolútne nevyhnutné, aby
nás obklopovala úprimnosť, lojálnosť, dialóg a, pokiaľ je to množné, solidarita. Potrebujeme
jeden druhého.
V každom prípade by sme mali mať na zreteli dve dôležité veci, ktoré nás musia všetkých
zjednotiť, najmä v týchto ťažkých časoch, ktoré Európa a jej inštitúcie prežívajú: po prvé
Európska únia je pre svoje národy spoločným majetkom, ktorý treba chrániť a zveľaďovať.
Druhým dôležitým bodom je, že občianska spoločnosť v rámci Únie musí byť organizovaná
a treba ju nabádať, aby sa organizovala, pretože musí byť zastúpená a vypočutá.

Georges Dassis

predseda EHSV

DÔLEŽITÉ DÁTUMY V TOMTO VYDANÍ
7. a 8. februára –Valletta,
Malta:
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22. a 23. februára – EHSV,
Brusel:

7
8

Ostrovy v EÚ: od štrukturálnych
znevýhodnení k inkluzívnym územiam

plenárne zasadnutie EHSV

Komisia sa v roku 2017 musí
zasadzovať za väčšiu solidaritu,
zdôraznil EHSV v diskusii s komisárom Timmermansom
Podujatie EHSV pre mládež
Vaša Európa, váš názor! 2017 sa
začína
Pozrite si, v čom spočíva
prínos EHSV – Nový videofilm
výboru

Európska spoločnosť by mala
prejsť od kultúry plytvania
k udržateľnejšiemu prístupu
zameranému na intenzívnejšie
vytváranie pracovných miest

EHSV prijal stanoviská o kolaboratívnom hospodárstve,
funkčnom hospodárstve a o metóde stimulácie pomocou
koncepcie „nudge“
Výbor na decembrovom plenárnom
zasadnutí zdôraznil význam kolaboratívneho a funkčného hospodárstva ako nových
podnikateľských modelov pre udržateľnejšiu
Európu. Vyzval tiež Komisiu, aby zabezpečila,
že kolaboratívnym hospodárstvom sa nezvýši
neistota zamestnania a nezväčšia príležitosti
na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam.
Metóda stimulácie tzv. „nudge thinking“ je
jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť. EHSV
tiež navrhol vypracovať nový spôsob regulácie a merania výsledkov nového hospodárstva na základe iných ukazovateľov.
Počas diskusie o svojom stanovisku o kolaboratívnom hospodárstve výbor vyjadril obavy z hrozby neistoty zamestnania

a nárastu príležitostí na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam v decentralizovanom digitálnom hospodárstve. EHSV naliehal, aby sa
zabránilo presunu pridanej hodnoty od skutočných hospodárskych aktérov k majiteľom
digitálnych platforiem, zabezpečujúcich
napríklad spoločné využívanie áut. V stanovisku sa zameriava pozornosť na riešenia, ako
je nezávislá európska ratingová agentúra pre
digitálne platformy založená na transparentnosti, nediskriminácii a dôvere.
EHSV prostredníctvom stanoviska o funkčnom hospodárstve vyjadril želanie, aby
európska spoločnosť začala hospodársky
prechod z fázy nadmerného využívania
zdrojov a plytvania do udržateľnejšej fázy

zameranej viac na ocenenie kvality než kvantity a na intenzívnejšie vytváranie pracovných
miest. Odporúča tiež v súvislosti s funkčným
hospodárstvom urýchliť hľadanie a zavádzanie nových spôsobov výroby a spotreby, ako
je ekodizajn výrobkov, obehové hospodárstvo a hospodárstvo pre spoločné blaho.
Výbor tiež prijal stanovisko o uplatňovaní
koncepcie „nudge“ v politike. Zámerom
tohto prístupu je stimulovať zmenu správania ľudí pomocou „jemných postrčení“ či
náznakov. Dá sa uplatniť v takmer každej
oblasti politiky, ako je využívanie energie,
zdravotná starostlivosť alebo nakladanie
s odpadom. ESHV bude podporovať využívanie tohto účinného a ľahko uplatniteľného nástroja pri tvorbe politiky na úrovni
EÚ i v členských štátoch. Ak sa spôsoby
stimulácie zvolia starostlivo a zohľadňujú
technické i etické otázky, dokážu podnietiť
ľudí, aby zmenili svoje správanie. (mm) l

EHSV vyzýva člena Komisie Katainena, aby sa bez
odkladu pustil do realizácie investičného plánu
V stanovisku EFSI 2.0
sa odporúča využitie
súkromného kapitálu

Rada ministrov sa v decembri rozhodla
rozšíriť financovanie investícií z Európskeho fondu pre strategické investície
(EFSI 2.0) o ďalší pol bilión eur do roku
2020. EHSV na svojom decembrovom
plenárnom zasadnutí vyzval na okamžité
uskutočnenie tohto zámeru s geograficky
vyváženým pokrytím celej EÚ a zaručenou
účasťou súkromného kapitálu.
EFSI preukázal spoľahlivosť počiatočného
plánu. Hodnota doposiaľ schválených
projektov je viac ako 154 miliárd EUR,
pričom 62 % je financovaných súkromnými investormi. Podporilo sa 380 000
malých a stredných podnikov a viac ako
50 000 mikropodnikov. EHSV uvítal návrh
Komisie a rozhodnutie Rady predĺžiť fungovanie EFSI a navýšiť jeho financovanie.
Malé a stredné podniky (MSP) treba ďalej
podporovať, avšak ako sa zdôrazňuje v stanovisku, MSP by si mali byť vedomé toho,
že dostali podporu od EÚ. EHSV tiež vyzval
na intenzívnejšie zapojenie súkromného
kapitálu a zdôraznil význam geograficky
a sektorovo vyváženého pokrytia. Ďalej

európskych projektov s hodnotou viac ako
10 miliárd EUR, ktoré financuje prevažne súkromný kapitál. „V záujme realizácie týchto
projektov musí byť Komisia proaktívna.
EFSI by mal tiež podporovať aspekty týkajúce sa duálnych technológií súvisiacich
so spoločným bezpečnostným a obranným
priemyslom a mal by sa príslušne upraviť
zoznam sektorov, ktoré EIB vylúčila,“ uviedol spravodajca EHSV. (mm)
l
zdôraznil, že je potrebné upevniť sociálny
rozmer EFSI, a odporučil podporiť Európske
centrum investičného poradenstva (EIAH)
a posilniť úlohu národných podporných
bánk.
Alberto Mazzola (skupina Zamestnávatelia – IT), spravodajca EHSV pre stanovisko o EFSI uviedol: „Navrhujeme čoraz
rozsiahlejšie zapájanie súkromného
kapitálu – trhu so štátnymi dlhopismi,
poisťovníctva a investičných fondov – pričom by sa malo zaručiť jeho správne využívanie. Inštitucionálni investori v Európe
spravujú 13 500 miliárd EUR, čo je menej
ako 1 %, ktoré sa investuje do infraštruktúry.“ Junckerov plán disponuje väčšími
objemom financií ako iné iniciatívy a umožňuje investície do veľkých cezhraničných

www.eesc.europa.eu

Mimoriadna príloha vo vnútri
V nadväznosti na slávnostné odovzdanie Ceny EHSV pre občiansku spoločnosť
za rok 2016 vydáva EHSV info mimoriadnu prílohu, ktorá obsahuje portréty víťazov a rozhovory s nimi, ako aj
úvahy predsedu EHSV Georgea Dassisa
o migrácii ako jednom z hlavných problémov našej doby a názor podpredsedu
Gonçala Loba Xaviera na zmysel Ceny
EHSV pre občiansku spoločnosť.

Podľa EHSV sa Komisia musí
v roku 2017 zasadzovať
za väčšiu solidaritu
Členovia EHSV v diskusii s prvým podpredsedom Európskej komisie Fransom Timmermansom na plenárnom zasadnutí EHSV žiadali
obnovenie solidarity a zodpovednosti, ako
sa uvádza aj v príspevku EHSV k pracovnému
programu Európskej komisie na rok 2017.

Podpredseda Timmermans jeho slová potvrdil:
„Našou najväčšou úlohou je zlepšiť sociálne a hospodárske podmienky. Naša činnosť v roku 2017 sa
bezodkladne zameria na pilier sociálnych práv, digitálny jednotný trh a energetickú úniu.“
Vo svojom príspevku k pracovnému programu Európskej komisie na rok 2017 EHSV žiada, aby sa Komisia uistila, že európsky semester naplní ciele stratégie Európa
2020. Okrem toho pripomína, že stredobodom záujmu
by malo byť dokončenie jednotného trhu.

EHSV sa domnieva, že v roku 2017 by sa Komisia mala
usilovať upevniť hospodársku a sociálnu súdržnosť
EÚ, posilniť postavenie EÚ vo svete a dosiahnuť, aby
sa s ňou Európania viac stotožnili. Predseda EHSV
Georges Dassis skonštatoval: „Musíme bojovať proti
nerovnosti a chudobe, to je jediný spôsob, ako presvedčiť Európanov, aby sa zmobilizovali pre európsky
projekt.“ Budovanie systematického dialógu s organizáciami občianskej spoločnosti a posilnenie sociálneho
dialógu sú kľúčom k dosiahnutiu cieľov EÚ.

Úloha EÚ ako celosvetového zástancu mieru a stabilizácie sa musí posilniť prostredníctvom spoločného
azylového systému, silnej spoločnej zahraničnej a rozvojovej politiky, medzinárodnej policajnej spolupráce
a účinnej kontroly vonkajších hraníc. (cad/jk)
l

Bezpečnosť je základným kameňom udržateľného
letectva, ktoré je kľúčovou oblasťou pre hospodársky
rast v EÚ. Bezpečnosť letectva v 21. storočí však znamená byť pripravený a pravidelne sa prispôsobovať
novým bezpečnostným rizikám, ako sú bezpilotné
lietadlá a nové formy počítačovej kriminality. S cieľom
prispôsobiť sa tomuto meniacemu sa technologickému
prostrediu EHSV prijal stanovisko, v ktorom podporuje
nový prístup k bezpečnosti založený na hodnotení rizika
a výkonnosti s pravidelným prehodnocovaním pravidiel
každých päť rokov.

Internet a digitálne technológie zohrávajú zásadnú
úlohu v hospodárskom a spoločenskom živote. Digitálne
hospodárstvo už generuje viac než jednu pätinu rastu
HDP v EÚ. Naša spoločnosť je závislá od internetu a digitálnych technológií, a preto je dôležité, aby táto kritická
infraštruktúra bola náležite chránená.

„Nové pravidlá leteckej bezpečnosti budú musieť
zaistiť bezpečnú, spoľahlivú a k životnému prostrediu šetrnú leteckú dopravu pre všetkých cestujúcich
a verejnosť,“ povedal spravodajca stanoviska Raymond
Hencks (skupina Pracovníci – LU). „Musíme zohľadniť
zásadný európsky rozmer bezpečnosti letectva a zintenzívniť opatrenia na úrovni EÚ. Členské štáty by
mali prijať spoločný prístup, aby sa zabránilo zložitosti
a duplicite, pokiaľ ide o bezpečnostné normy.“

núdzových situácií. Jej financovanie by nemalo závisieť
od poplatkov za služby jednotného európskeho neba.
Zároveň treba zvážiť ďalšie prvky, ako napríklad požiadavky na certifikáciu poskytovateľov pozemnej obsluhy
a licenčný systém pre palubných sprievodcov.
EHSV požaduje komplexné a koherentné právne predpisy pre bezpilotné lietadlá s cieľom zaistiť bezpečnosť.
Musí sa preto zaviesť jednotný prístup k udeľovaniu
licencií na prevádzku a vlastníctvo týchto lietadiel vrátane ich registrácie. (cad/jk)
l

Okrem tohto nového prístupu by sa mali posilniť
kapacity Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva
(EASA) a mal by sa zabezpečiť transparentný a inkluzívny prechod na nový systém založený na hodnotení
rizika a výkonnosti. Podľa názoru EHSV by sa mandát
agentúry EASA mal rozšíriť, aby mala väčšiu zodpovednosť v oblasti bezpečnosti, najmä pokiaľ ide o riešenie

Incidenty v oblasti kybernetickej bezpečnosti spôsobujú veľké hospodárske škody a oslabujú dôveru
občanov v digitálnu spoločnosť. Podľa prieskumu The
Global State of Information Security Survey 2016 približne 80 % európskych podnikov zažilo v minulom
roku aspoň jeden takýto incident a počet bezpečnostných incidentov vo všetkých odvetviach na celom
svete sa v roku 2015 zvýšil o 38 %.
Pre EHSV je to dôkaz, že stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ z roku 2013 a opatrenia podniknuté v rámci
tejto stratégie nepostačujú na zaistenie odolnosti voči
kybernetickým útokom a neumožňujú primerane reagovať na incidenty. EHSV preto prijal stanovisko o posilnení
odolnosti kybernetického systému v Európe, v ktorom
víta oznámenie Európskej komisie na túto tému a zároveň vyzýva na aktualizáciu stratégie kybernetickej
bezpečnosti a navrhuje celý rad opatrení, medzi inými
poskytnutie primeraných finančných prostriedkov
zodpovedným inštitúciám, ako aj na výskum a inováciu v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Okrem toho
EHSV dúfa, že zmluvné verejno-súkromné partnerstvo

●● susedné regióny Európy – stabilizácia situácie
v Líbyi, mierový proces na Blízkom východe, konflikt v Sýrii a spolupráca s krajinami východného
susedstva,

●● migrácia – upevnenie a zjednodušenie spoločného európskeho azylového systému,

●● Zlepšenie zručností osôb na trhu práce

●● jednotný trh – odstránenie prekážok, ako sú roamingové poplatky, a rozvoj únie kapitálových trhov,
●● bezpečnosť – boj proti terorizmu, ochrana vonkajších hraníc EÚ, zlepšenie riadenia Eurojustu,
●● sociálne začlenenie – zvýšenie účasti žien
na trhu práce, boj proti rodovo podmienenému
násiliu,
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v oblasti kybernetickej bezpečnosti sa bude využívať na podporu rozvoja podnikov špecializovaných
na kybernetickú bezpečnosť.
EHSV oceňuje zámer Komisie preskúmať mandát
Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú
bezpečnosť, žiada však aj o zriadenie orgánu EÚ pre
kybernetickú bezpečnosť a o vytvorenie národného
modelu rozvoja kybernetickej bezpečnosti a systému
hodnotenia, ktorý umožní merať stupeň odolnosti
jednotlivých členských štátov. Podľa názoru výboru je
okrem iného nevyhnutné vyškoliť zamestnancov verejnej správy v príslušných otázkach, zlepšiť informovanosť
občanov o rizikách a posilniť spoluprácu medzi všetkými
zainteresovanými stranami. (jk)
l

Najdôležitejšie podujatia
EHSV v spojitosti s maltským
predsedníctvom

Maltské predsedníctvo Rady EÚ sa
zameria na podstatné otázky
Malta zasadá v januári 2017 prvýkrát do predsedníckeho kresla Rady EÚ. Jej prvé predsedníctvo prichádza
v čase, ktorý je pre Európu veľmi dôležitý. V marci 2017
oslávime 60. výročie podpísania Rímskej zmluvy
a pri tej príležitosti sa zavŕši proces úvah o budúcnosti EÚ, ktorý odštartovali hlavy štátov a vlád v septembri 2016 v Bratislave. Malta si je navyše vedomá
toho, že sa môže začať uplatňovať článok 50 Zmluvy
o Európskej únii, a preto tiež pripravuje možné otvorenie rokovaní o Brexite. Po holandskom a slovenskom
predsedníctve sa predsedníctvom Malty skončí v júni
2017 pôsobenie súčasného predsedníckeho tria. Malta
si pre svoje predsedníctvo zvolila tieto priority:
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EHSV naliehavo žiada o prehodnotenie
stratégie kybernetickej bezpečnosti EÚ

© Shutterstock

Letectvo: je potrebné zaujať nový prístup
k bezpečnosti, konštatuje EHSV

●● 25. januára: plenárne zasadnutie EHSV –
predstavenie priorít maltského predsedníctva (Brusel)
●● 7. februára: verejné vypočutie – Aká je budúcnosť ostrovov v Európskej únii? (Malta)

●● námorné záležitosti – medzinárodná správa oceánov, iniciatíva pre oblasť západného Stredomoria.

●● 22. februára: otvorenie výstavy s názvom
Textures of memory – Joe P Smith (Brusel)

Vzhľadom na význam stanovených priorít Malta požiadala EHSV o vypracovanie prieskumných stanovísk
na tieto témy:

●● 21. marca: konferencia Európsky deň spotrebiteľov (Malta)

●● Plavebný a námorný cestovný ruch
●● apríl: konferencia Digitálna Európa a priemyselné zmeny (Malta)
●● 31. mája: otvorenie výstavy s názvom Regnum – Kris Micallef (Brusel)

●● Vysoko kvalitné vzdelávanie pre všetkých
●● Ostrovy v EÚ: od štrukturálnych znevýhodnení
k inkluzívnym územiam
Popri rôznych vypočutiach a schôdzach, ktoré sa uskutočnia na Malte, tu výbor 21. marca 2017 usporiada
aj svoj každoročný Európsky deň spotrebiteľov.
Tento rok bude jeho témou Digitálny trh: aký má prínos pre spotrebiteľov? (jb)
l

●● 22. – 23. júna: výročná schôdza predsedov
a generálnych tajomníkov hospodárskych
a sociálnych rád krajín EÚ a EHSV (Malta)

Brožúra EHSV o prioritách výboru počas maltského
predsedníctva, k dispozícii na stiahnutie na
stránke: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.publications.41204

●● 5. júla: plenárne zasadnutie EHSV – predstavenie výsledkov maltského predsedníctva
(Brusel)
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Solidarita s migrantmi
v Európskej únii
V priebehu dejín migranti aktívne prispievali k hospodárskemu, sociálnemu
a kultúrnemu rozvoju európskej spoločnosti, ako aj k jej rozmanitosti. Dnes
vzhľadom na starnúce obyvateľstvo potrebujeme ich zručností, energiu a odhodlanosť. Niektoré štúdie OSN poukazujú na to,
že migranti sú pre spoločnosť väčším prínosom než záťažou.
Migrácia a prijímanie utečencov sú jednou
z najväčších výziev, s ktorými sa Európa
v súčasnosti musí vyrovnať. Preto bola
táto téma zvolená pre Cenu EHSV pre
občiansku spoločnosť za rok 2016 s cieľom
bolo odmeniť jednotlivcov a organizácie
občianskej spoločnosti, ktoré sa rozhodli
pomôcť utečencom a migrantom, zlepšili ich životné podmienky a pomohli im začleniť
sa do spoločnosti.
Od začiatku utečeneckej krízy uskutočnil EHSV informačné cesty do 11 krajín EÚ, ako aj
do Turecka, ktoré umožnili našim členom preskúmať podmienky v praxi a predložiť v správe
z marca 2016 súbor odporúčaní. EÚ a členské štáty musia zaviesť jednotné a spravodlivé azylové postupy, utečenci potrebujú bezpečné a legálne cesty, aby sa mohli dostať do Európy,
kde musia byť pre nich pripravené dlhodobé integračné opatrenia.
Organizácie občianskej spoločnosti vykonávajú neoceniteľnú prácu a často nahrádzajú
nedostatočné verejné služby. Od južného Talianska po Škandináviu, od Francúzska po Balkán sa usilujú hájiť ľudské práva a chrániť dôstojnosť migrantov. V niektorých krajinách
sociálni partneri spoločnými silami pomáhajú migrantom začleniť sa do trhu práce.
Som veľmi hrdý na to, že môžeme svetu ukázať také dojemné príklady solidarity zo strany
organizácií aj jednotlivcov z EÚ, ktoré sú prejavom mimoriadnej empatie, mobilizácie
a organizovanej činnosti. Jediná vec, ktorú ľutujem, je, že nemôžeme túto cenu udeliť ešte
väčšiemu počtu organizácií, keďže osobne by som medzi víťazmi rád videl aj nejakú taliansku
organizáciu. V každom prípade chcem vzdať úctu všetkým organizáciám a osobám, ktoré
v celej Európe, často v nepriaznivých podmienkach alebo v čase vrcholiacej hospodárskej
krízy, pomáhajú zmierniť ľudské utrpenie.

Georges Dassis
predseda EHSV

Oslava toho najlepšieho, čo občianska
spoločnosť dokáže
Súťaž o Cenu EHSV pre občiansku spoločnosť za rok 2016 sa práve skončila, preto
by som sa chcel s našimi čitateľmi podeliť
o niekoľko myšlienok o tejto veľmi pozitívnej kapitole svojho funkčného obdobia.
Keďže sme dostali až 284 prihlášok, čo je
najvyšší počet, odkedy bola táto cena pred
desiatimi rokmi vytvorená, porota a výberová komisia mali čo robiť, kým spomedzi
toľkých prospešných projektov a príkladov
ľudskej solidarity vybrali konečných víťazov.

osvedčených postupov a praktických riešení, ktoré by stálo za to šíriť ďalej, aby
mohli poslúžiť ako príklad. Oddelenie EHSV
pre komunikáciu preto súhlasilo, že v spolupráci so sekciou pre zamestnanosť, sociálne
veci a občianstvo (SOC) a jej predsedom
Pavlom Trantinom, ktorí nám pomáhali
počas celej súťaže svojimi politickými skúsenosťami v oblasti migrácie a integrácie,
zoskupí všetky tieto informácie a zverejní
ich v knižnej podobe. Publikácia bude zahŕňať aj správy z minuloročných študijných
ciest našich členov a dúfame, že pomôže
európskym vládam a zástupcom občianskej
spoločnosti pri riešení problémov, ktorým
naša Európa čelí.

Rekordný počet prihlášok a ťažké rozhodovanie potvrdili, ak to vôbec bolo ešte
potrebné, že občianska spoločnosť zohráva
rozhodujúcu úlohu pri riešení problémov
spojených s migráciou, či už ide o záchranu
alebo prijímanie utečencov a migrantov,
o zabezpečenie ich každodenných potrieb
alebo pomoc s ich začlenením do spoločnosti. Naša pätica víťazov sa rozhodne
zameriava na všetky tieto aspekty.

spoločnosť, keďže pomáha verejným orgánom a na miestach, kde tieto orgány nie sú
zastúpené, dokonca niekedy preberá ich
funkciu. Preto je nevyhnutná spolupráca.

Ocenenie mimoriadneho prínosu občianskej spoločnosti v tejto oblasti bolo pre
EHSV skutočne najlepším spôsobom, ako
zavŕšiť rok, ktorý sa začal dlhou sériou
študijných ciest po celej Európe s cieľom
preskúmať úlohu občianskej spoločnosti
v úsilí zvládnuť masívny prílev migrantov
a utečencov. Cesty, ktoré sme uskutočnili, zdôraznili, aká dôležitá je občianska

Z tohto dôvodu by som oslavujúc našich
piatich víťazov chcel vzdať hold aj všetkým
ostatným organizáciám a jednotlivcom,
ktorí sa o cenu uchádzali. Ich kolektívna
aj individuálna práca je neoceniteľná. Je
absolútnym protikladom rasizmu, strachu
a xenofóbie, ktoré tak často ukazujú médiá.
Ako napredovalo posudzovanie prihlášok,
bolo čoraz jasnejšie, že zostavujeme súhrn

Ešte raz blahoželám všetkým, ktorí sa
zúčastnili a urobili kus dobrej práce. Všetci
ste víťazi!

Gonçalo Lobo Xavier
podpredseda EHSV pre komunikáciu

Cena EHSV pre občiansku spoločnosť oceňuje
vynikajúce príklady solidarity s migrantmi
Maďarská Nadácia Artemisszió získala prvú cenu za presadzovanie rozmanitej
a multikultúrnej spoločnosti v Maďarsku

Cena EHSV pre občiansku
spoločnosť za rok 2016
na videozázname
Slávnostné udeľovanie cien si môžete pozrieť tu: europa.eu/!TD66Kt
Prezentáciu piatich víťazných projektov si môžete pozrieť tu: europa.eu/!dF33py l
EHSV udelil 15. decembra 2016 Cenu
pre občiansku spoločnosť za rok 2016 piatim organizáciám a jednotlivcom z rôznych
krajín Európy, ktorí preukázali mimoriadnu
solidaritu s utečencami a migrantmi. Prvá
cena putovala do maďarskej mimovládnej organizácie Nadácia Artemisszió
(14 000 EUR) a druhú cenu získali nemecko-francúzsko-talianska organizácia SOS
Méditerrannée, grécky pekár Dionysis Arvanitakis, pobočka španielskej
mimovládnej organizácie SOS Racismo

a grécka mimovládna organizácia Iliaktida
(slnečný lúč), ktorí dostali po 9 000 EUR.
Adrienn Zsuzsanna Megyery-Pálfay, koordinátorka projektu Nadácie Artemisszió
Budovanie mostov, v ďakovnom prejave
uviedla: „Táto cena nás napĺňa vďakou
a hrdosťou. Európa ňou uznala prácu
občianskej spoločnosti. Na záchranu
životov v takej rozsiahlej migračnej kríze
bolo zapojenie občianskej spoločnosti
nevyhnutné. Táto cena vysiela silný

a pozitívny signál migrantom a utečencom. Považujeme ju za pevný záväzok
EÚ stáť na strane tých, ktorí hľadajú mier
a ochranu.“
EHSV dúfa, že vybraným organizáciám,
ktoré často nemajú prístup k verejným

finančným prostriedkom alebo s nimi
nemôžu stopercentne počítať, pomôže prostredníctvom tejto ceny zabezpečiť zdroje,
ktoré potrebujú na realizáciu a rozširovanie
svojich projektov. Takisto vyjadruje želanie,
aby boli vzorom aj pre iné krajiny v Európe,
a dokonca aj za jej hranicami, ako príklady

www.eesc.europa.eu

osvedčených postupov, ktoré stojí za to
vyskúšať.
l
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Cena EHSV pre občiansku
spoločnosť: všeobecné
informácie

Výročnú cenu pre občiansku spoločnosť začal EHSV udeľovať pred desiatimi rokmi,
v roku 2006, aby vyzdvihol úsilie, ktoré občania a organizácie v celej Európe vyvíjajú
s cieľom zlepšiť životné podmienky vo svojej komunite. Cieľom je odmeniť a podporiť projekty, či už ukončené alebo prebiehajúce, ktoré priniesli hmatateľné výsledky
v oblasti, ktorá je každý rok iná, ako aj zvýšiť informovanosť verejnosti o tom, ako
občianska spoločnosť prispieva k upevneniu spoločných hodnôt, na ktorých spočíva
európska identita a integrácia.

Táto cena vysiela silný a pozitívny signál migrantom a utečencom.

O cenu sa môžu uchádzať organizácie občianskej spoločnosti s oficiálnym sídlom v EÚ,
ako aj jednotlivci. V roku 2016 EHSV dostal 284 prihlášok z 27 krajín. Porota zložená
z troch členov EHSV a jedného externého porotcu zostavila užší zoznam kandidátov,
ktorý bol následne predložený výberovej komisii pozostávajúcej z rozšíreného užšieho
predsedníctva EHSV a generálneho tajomníka.

Považujeme ju za pevný záväzok EÚ stáť na strane tých, ktorí hľadajú mier

“

a ochranu.

© Artemisszió Alapítvány

Pri hodnotení sa pozornosť zamerala na inovačné projekty, ktoré sú pre migrantov
skutočne prospešné, najmä pokiaľ ide o tieto aspekty:
●● poskytnúť núdzovú pomoc,
●● zabezpečiť sociálnu podporu, ubytovanie a zdravotnú starostlivosť,
●● poskytnúť praktickú pomoc a poradenstvo,
●● bojovať proti xenofóbii, rasizmu a diskriminácii,
●● bojovať proti vykorisťovaniu a propagovať vzájomný rešpekt a toleranciu,
●● informovať novoprichádzajúce osoby o ich právach a povinnostiach a dať im prostriedky na to, aby sa stali nezávislými,
●● zabezpečiť vzdelávanie a školenia pre štátnych príslušníkov tretích krajín a hostiteľské komunity,
●● zdôrazňovať prínos migrantov pre európsku spoločnosť.
Porota zaviedla súbor kritérií, aby zhodnotila:
●● do akej miery sa konkrétnej iniciatíve podarilo osloviť cieľovú skupinu a upozorniť
ju na podmienky migrácie, ako aj
●● dlhodobý vplyv realizovanej činnosti
●● a jej udržateľný príspevok k dobrým životným podmienkam danej komunity.
Okrem toho mali iniciatívy:
●● preukázať inovatívnosť, tvorivosť a originalitu
●● zapojiť do svojej činnosti samotných migrantov
●● a byť príkladom, ktorý môžu nasledovať ostatní.
Slávnostné odovzdanie cien sa konalo 15. decembra 2016 v Bruseli a celková suma
50 000 EUR rozdelila medzi víťazov a ďalších uchádzačov, ktorí takisto vystúpili
na pódium.

Nadácia Artemisszió
Maďarská Nadácia Artemisszió je
mimovládna organizácia, ktorá má
viac ako 20 rokov skúseností s prácou
vo veľmi zložitých situáciách v oblasti
integrácie migrantov a utečencov
do spoločnosti tak zo sociálneho, ako
aj z kultúrneho hľadiska. Jej program
Budovanie mostov pomohol mnohým utečencom a migrantom získať
pocit, že sú súčasťou maďarskej spoločnosti, a to vďaka dobrovoľným
pracovníkom, ktorí sú pre utečencov
oporou a oboznamujú ich s jazykom, zvykmi a kultúrou príslušného
miesta. Migranti majú zabezpečenú
aj odbornú prípravu, aby si mohli
nájsť zamestnanie na miestnom trhu
práce. Organizácia sa usiluje rozšíriť
tento programu, ktorý v súčasnosti
môže naraz využívať 60 osôb, a vybudovať širšiu komunitu, ktorá sa stále
rozrastá, „komunitu Mira v Maďarsku“.
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EHSV info: Čo pre Vás a Vašu organizáciu znamená toto ocenenie?
NA: Táto cena potvrdzuje, že máme jasnú
predstavu o probléme a ponúkame možné
riešenia. Dokazuje, že nie sme sami a že sa
môžeme spoľahnúť na pomoc ostatných.
Zároveň je to uznanie za prácu, ktorú sme
doteraz vykonali. To je niečo, čo si veľmi
ceníme a na čo sme mimoriadne hrdí.
Čo by ste poradili iným organizáciám, aby dosiahli také dobré
výsledky v podobných aktivitách
a programoch?
Situácia s utečencami je v každej krajine
iná a stále sa mení. Je dôležité rýchlo
reagovať na krízové situácie, ale taktiež
poskytnúť pomoc a zachovať si energiu
získanú z úspechu pri spoločnej činnosti
v dlhodobom horizonte. Domnievame sa,
že toto možno najlepšie dosiahnuť, ak sa čo
najviac zmenší vzdialenosť medzi tými, ktorí
pomoc prijímajú, a tými, ktorí ju poskytujú,
a ak vytvoríme prostredie, v ktorom môže
byť nápomocný každý, bez ohľadu na svoje
postavenie.

Ako použijete tieto finančné prostriedky na zlepšenie starostlivosti o migrantov a ich životných
podmienok?
Od roku 2017 už nebudeme dostávať
pomoc, ktorú sme dostávali od UNHCR
v priebehu roku 2016 na vybudovanie základov komunity Mira, pretože v súčasnosti
nie je v Maďarsku utečenecká kríza, teda
aspoň podľa počtu utečencov. Neznamená
to však, že situácia je dobrá. Utečenci a žiadatelia o azyl, ktorí žijú v Maďarsku, čelia
dnes čoraz náročnejším podmienkam,
ako aj odmietaniu, a to skôr zo strany
inštitúcií než spoločnosti. Naším cieľom je
aj naďalej poskytovať im bezpečné prostredie, kde môžu nájsť domov a pripraviť
sa na to, aby sa stali užitočnými členmi
maďarskej spoločnosti. Na činnosti našej
komunity sa podieľa veľký počet dobrovoľníkov, ale náklady sú stále vysoké. Finančné
prostriedky získané vďaka tejto cene využijeme na pokrytie nákladov na fungovanie
komunity, ktorých veľkú časť tvoria náklady
spojené s nepretržitou odbornou prípravou dobrovoľných pracovníkov a náklady
na učiteľov jazyka.
l

V predchádzajúcich ročníkoch boli ocenené rôzne projekty a iniciatívy zamerané na boj
proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, podporu rómskych komunít, podporu trvalo
udržateľného spôsobu života a ekologických pracovných miest, podporu vytvárania
sietí, vzdelávania a kampaní na zvyšovanie informovanosti alebo ochranu záujmov
mladých ľudí.
l

NOVÁ PUBLIKÁCIA
EHSV vydal brožúru, v ktorej predstavuje
päť víťazných projektov. Brožúra prináša
aj podkladové informácie o Cene pre
občiansku spoločnosť vo všeobecnosti,
ako aj informácie o rozsiahlom úsilí
EHSV v záujme vytvorenia celoeurópskej
migračnej a azylovej politiky. Brožúra sa
dá stiahnuť na adrese: http://www.eesc.
europa.eu/resources/docs/qe-04-16734-en-n.pdf.
l
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„

“

Malé deti zo Sýrie, Iraku a Afganistanu ukazujú rukou na chlieb. Nevedia, ako sa povie jedlo. Kto by

mal to srdce nepomôcť, keď vidí malé dieťa jesť hlinu?

je 77-ročný grécky pekár, ktorý počas najväčšej migračnej krízy piekol denne vyše 100 kg
chleba pre zúfalých utečencov, ktorí sa vylodili na ostrove Kos neďaleko od pobrežia Turecka.
Jeho štedrosť inšpirovala jeho kolegov, spoluobčanov, vlastníkov hotelov a mnohých ďalších, ktorí nasledovali jeho príklad.

© Shutterstock

Dionysis Arvanitakis

EHSV info: Čo pre Vás a Vašu organizáciu znamená toto ocenenie?
DA: Táto cena ma potešila. Chcel by som sa
poďakovať tým, ktorí sa v rámci EHSV týmto
spôsobom zasadzujú za to, aby sa k migrantom pristupovalo s úctou. Takisto im chcem
poďakovať za to, že ma poctili týmto ocenením. Mám pocit satisfakcie, keď vidím, že
Európa o tomto probléme vie. Nie je to len
problém môjho ostrova, ale celého Grécka.
Gréci prežívajú ekonomicky ťažké obdobie
a napriek tomu poskytujú týmto ľuďom
ubytovanie a jedlo a správajú sa k nim čo
najlepšie.

úsilí dozvedelo čo najviac ľudí, pretože čím
viac ľudí sa bude snažiť, tým lepšie budú
výsledky a budúcnosť tých, ktorí trpia.
Ako použijete tieto finančné prostriedky na zlepšenie starostlivosti o migrantov a ich životných
podmienok?
Moja rodina a ja máme pekáreň, kde
sa pečie chlieb a pečivo. Peniaze pôjdu
do tohto malého podniku a umožnia mi čo
najviac pomáhať týmto ľuďom, tak ako som
to robil doteraz.
l

Čo by ste poradili iným organizáciám,
aby dosiahli také dobré výsledky
v podobných aktivitách a programoch?
Pokúste sa ponúknuť toľko, koľko sa len
dá. Myslím si, že je dôležité, aby sa o tomto

„

Ako sa prechádza od jedného chodu

k druhému, postupne prestávajú byť neviditeľnými
postavami, ktoré kráčajú po ulici nevšímavo okolo
seba, a stanú sa jednoducho dvoma rodinami, ktoré

“

sú si navzájom rovné. Tak padajú múry rasizmu,
xenofóbie, strachu a nedôvery.

© SOS Racismo Gipuzkoa

SOS Racismo Gipuzkoa
je pobočka španielskej organizácie SOS Racismo so sídlom v San Sebastiáne založená v roku 1993 na boj proti rasizmu, netolerancii
a xenofóbii. Víťazný projekt – Bizilagunak alebo „Rodina od vedľa“, je založený na myšlienke, ktorá je veľmi jednoduchá, hoci je zložité
zaviesť ju do praxe: miestna rodina pozve k sebe domov na obed alebo večeru rodinu prisťahovalcov, aby sa mohli porozprávať a mali
možnosť dozvedieť sa o sebe viac a stať sa ozajstnými susedmi. Pozitívne výsledky sú obrovské. Zo 60 spoločných stretnutí pri jedle
v roku 2012 (120 rodín) sa projekt rozšíril na 260 takýchto stretnutí v roku 2015 (520 rodín) a ukázalo sa, že skutočne pomáha podstatne
znížiť neistotu a vyvoláva pozitívne pocity, ako napríklad obdiv voči migrantom.
EHSV info: Čo pre Vás a Vašu organizáciu znamená toto ocenenie?
SOS Racismo: V prvom rade znamená
uznanie pre tisícky ľudí, ktoré každý rok,
premenili svoje domovy na mikropriestor
pre integráciu, a pre dobrovoľníkov a členov organizácie, ktorí rok čo rok pracovali
na rozšírení tejto iniciatívy.
Z inštitucionálneho hľadiska je táto cena
vyjadrením podpory pre našu prácu a uznaním rizika, ktoré sme podstúpili pri hľadaní
nových spôsobov, ako zlepšiť spolužitie. Je

to tiež prejav uznania organizáciám, ktoré
tejto iniciatíve poskytli finančnú podporu.
Dúfame, že táto podpora sa ujme a bude
ďalej rásť a že sa nájdu noví sponzori.
Čo by ste poradili iným organizáciám, aby dosiahli také dobré
výsledky v podobných aktivitách
a programoch?
Po prvé, treba mať odvahu pokúsiť sa
urobiť niečo iné. Jediným rizikom je, že to
nemusí vyjsť tak dobre, ako by sme si želali,
a budeme musieť začať odznova.

Po druhé, treba zhodnotiť výsledky, zamyslieť sa nad tým, čo v priebehu roka nebolo
celkom dobré, a postupne to počas nasledujúcich rokov zlepšovať. Integrácia a inovácia
sú procesy, ktoré prebiehajú v strednodobom horizonte.
Po tretie, treba pre vec získať celý tím: každý
musí byť o veci presvedčený a musí tu byť
spoločný prístup.
Po štvrté, proces integrácie a boja proti
rasizmu a xenofóbii si vyžaduje silné
synergie medzi verejným a súkromným

sektorom. Zapojené musia byť aj iné verejné
organizácie, ak má byť táto iniciatíva „pre
každého“, ak má položiť základy pre opakovanie v budúcnosti.

Ako použijete tieto finančné prostriedky na zlepšenie starostlivosti o migrantov a ich životných
podmienok?

Po piate, výsledok musí byť viditeľný: verejnosť musí o iniciatívach vedieť a musí uznať
ich význam.

Získanú odmenu použijeme na zlepšenie
našej práce zameranej na lepšie spolunažívanie a integráciu ako prostriedok na potláčanie rasizmu a xenofóbie v našom regióne.

Po šieste, treba sa zamerať priamo na skutočných protagonistov, objasniť realitu
migrantov a cudzincov s dôrazom na to,
že začlenenie týchto nových občanov
do nášho prostredia, predstavuje pre spoločnosť pridanú hodnotu.
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Ak jedna malá organizácia, ako je tá naša, dokáže urobiť

“

tak veľa, predstavte si, čo všetko by mohli dokázať všetky
krajiny spoločne!

„

SOS MÉDITERRANÉE je skupina bežných občanov, ktorí dospeli
k záveru, že môžu a aj musia niečo urobiť pre záchranu ľudského života
a ochranu ľudskej dôstojnosti v situácii, kde politika zlyháva. V uplynulých
11 mesiacoch sme zachránili 6 600 ľudí. Prichádzajú na naše paluby
traumatizovaní, ale aj plní nádeje. Aquarius so svojim tímom je jediným
plavidlom nezávislej občianskej spoločnosti, ktoré v týchto drsných
zimných mesiacoch ešte stále pôsobí v Stredozemnom mori. Kiežby sme
neboli potrební! A kiežby sme neboli jediní! Ale my aj naďalej budeme
občanmi, ktorí môžu a musia konať v duchu solidarity s ľuďmi, ktorí
prichádzajú do Európy, aby prežili a našli útočisko. Aj naďalej budeme
pre nich požadovať bezpečnú a legálnu cestu a lepšie a účinnejšie
opatrenia na mori než dokážeme poskytnúť dnes my. Vyslovujeme tieto
požiadavky, pretože aj my sa dnes nádejame, že Európa je kontinent, kde
je ľudskosť hodnotou, o ktorej sa nielen rozpráva, ale ktorá sa uplatňuje
v praxi.

ILIAKTIDA
je nezisková organizácia so sídlom na Lesbose, ktorá pomáha uspokojiť základné potreby utečencov a migrantov a prostredníctvom kvalifikovaných pracovníkov im poskytuje sociálnu, právnu, jazykovú, zdravotnícku a psychologickú podporu. Jej hlavným záujmom a cieľom je dostať utečencov z táborov a dosiahnuť
ich začlenenie do miestnych spoločenstiev. V duchu tejto myšlienky prevádzkuje ubytovne a byty v danej
lokalite, kde môžu utečenci začať nový život, nakúpiť si, navariť, zúčastňovať sa na kultúrnych aktivitách,
stretnúť sa s miestnym obyvateľstvom a nadviazať s nimi priateľské vzťahy. Organizácia nabáda migrantov,
aby sa podieľali na jej činnosti a podelili sa o svoje skúsenosti s novoprichádzajúcimi osobami a miestnym
obyvateľstvom. Niektorí migranti a utečenci si dokonca už našli prácu a vykročili do nového života v Grécku,
smerom k nezávislosti a začleneniu do spoločnosti.

“

SOS MÉDITERRANÉE
je nemecko-francúzsko-talianska mimovládna
organizácia, ktorá pomohla zachrániť viac ako
5 400 životov v Stredozemnom mori prostredníctvom pátracích a záchranných operácií medzi
Sicíliou, Lampedusou a Líbyou, teda na migračnej
trase, kde sa tisícky ľudí utopilo počas cesty v chatrných a preplnených plavidlách prevádzkovaných
neľútostnými obchodníkmi s ľuďmi. SOS MEDITERRANEE spolupracuje s Lekármi bez hraníc, talianskymi a európskymi ozbrojenými silami, pričom
používa upravenú obchodnú loď Aquarius a spolieha sa na tím zložený hlavne z dobrovoľníkov.
EHSV info: Čo pre Vás a Vašu organizáciu znamená toto ocenenie?
SOS MÉDITERRANÉE: Touto cenou sme veľmi poctení. Vnímame ju ako uznanie dôležitej práce, ktorú
vykonávajú tímy SOS MEDITERRANEE na našej lodi Aquarius, ako aj v rámci národných združení vo Francúzsku,
Taliansku a Nemecku.

Čo by ste poradili iným organizáciám, aby
dosiahli také dobré výsledky v podobných aktivitách a programoch?
SOS MÉDITERRANÉE je celoeurópska organizácia
so zamestnancami a členmi z rôzneho prostredia,
ktorých spojila solidarita s ľuďmi v núdzi. Robíme,
čo môžeme robiť ako občania. Iné organizácie môžu
odlišnými poznatkami a skúsenosťami takisto prispieť
k uplatňovaniu európskych hodnôt v praxi. Prioritou by
malo byť vždy zachrániť životy a zmierniť utrpenie tých,
ktorí sú v núdzi, a hľadať dlhodobé humánne riešenia.
Ako použijete tieto finančné prostriedky
na zlepšenie starostlivosti o migrantov a ich
životných podmienok?
Peňažnú odmenu a podporu zo strany našich veľkorysých darcov využijeme na to, aby sme ako jediná
nezávislá organizácia, ktorá počas drsných zimných
mesiacov pracuje v centrálnej oblasti Stredozemného
mora, aj naďalej zabezpečovali núdzové záchranné
akcie.
l

© SOS MEDITERRANEE

EHSV info: Čo pre Vás a Vašu organizáciu znamená toto ocenenie?
I: Táto cena je darčekom pre nás všetkých. Je to
odmena za všetko, čo sme doposiaľ urobili a čo budeme
robiť i naďalej. Je to radosť, ktorá človeka oblaží, keď sa
unavený vracia domov.
Čo by ste poradili iným organizáciám, aby
dosiahli také dobré výsledky v podobných
aktivitách a programoch?
Každý jednotlivec a organizácia sa musia naučiť pracovať tímovo a spolupracovať s ostatnými. Musíme
počúvať názory a myšlienky svojich spolupracovníkov
a snažiť sa pristupovať ku všetkým ľuďom tak, ako keby
šlo o nás alebo našich krajanov. Ak je to v najlepšom
záujme človeka, musíme riskovať. Nemali by sme migrantom prisudzovať svoje vlastné potreby, ale jednoducho reagovať na ich reálne potreby. Okrem toho by
sa programy mali vykonávať transparentne. Takže je
potrebné spojiť prísnu administratívu a flexibilitu.
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Ako použijete tieto finančné prostriedky
na zlepšenie starostlivosti o migrantov a ich
životných podmienok?
Chceli by sme tieto peniaze využiť na vytvorenie
pilotného projektu s cieľom umožniť ľuďom, ktorí získali azyl, začleniť sa do miestnej komunity, a hlavne
pomôcť im nájsť si prácu. Dobrým nástrojom, ktorý by
sme chceli plne využiť, je legislatíva týkajúca sa sociálneho hospodárstva.
Chceme pokračovať v našom pláne zriadiť družstevný
podnik zložený z kľúčových pracovníkov a partnerov,
tak migrantov, ako aj miestnych obyvateľov, ktorí chcú
priložiť ruku k dielu.
l

Vaša Európa, váš názor! 2017
sa začína
Žiaci z 33 škôl z celej Európy prídu do Bruselu diskutovať o migrácii
V roku 2017 sa podujatie pre mladých „Vaša Európa,
váš názor!“, ktoré výbor každoročne organizuje,
zameria na tému 60. výročie podpísania Rímskej
zmluvy a poskytne mladým ľuďom z celej Európy
možnosť podeliť sa o svoje názory a myšlienky týkajúce
sa doterajšej, dnešnej i budúcej EÚ. Každú školu bude
zastupovať delegácia zložená z troch 16- až 17-ročných študentov a jedného učiteľa. Tá sa v dňoch 30.
až 31. marca 2017 zúčastní v Bruseli na plenárnom
zasadnutí mládeže, ktoré sa bude konať paralelne
s plenárnym zasadnutím EHSV. V Bruseli budú študenti spolu pracovať, diskutovať a hlasovať o politických výzvach, ktorým EÚ čelí v týchto ťažkých časoch,
a navrhnú vlastné riešenia.

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vybral
14. decembra 2016 školy, ktoré sa zúčastnia na tohtoročnom podujatí „Vaša Európa, váš názor!“, ktoré je
jeho hlavným podujatím pre mladých ľudí. Mená škôl
boli vybrané žrebovaním z vyše 680 prihlášok. Zúčastnili sa na ňom podpredseda EHSV pre komunikáciu
Gonçalo Lobo Xavier a členky komunikačnej skupiny
EHSV Katiana Vicens Guillén (skupina Pracovníci – ES)
a Indrė Vareikytė (skupina Iné záujmy – LT).
Do tejto iniciatívy bude zapojených tridsaťtri stredných škôl, po jednej z každého z 28 členských štátov EÚ
a piatich kandidátskych krajín (Albánsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko
a Turecko).

Poľská delegácia v EHSV sa usiluje o užšiu
spoluprácu s kľúčovými inštitúciami
v Poľsku

Dňa 16. decembra, krátko po plenárnom zasadnutí
EHSV, poľská delegácia v EHSV navštívila niektoré kľúčové inštitúcie vo Varšave, aby predstavila prebiehajúcu
prácu EHSV a prerokovala možné oblasti spolupráce.
Osobitná pozornosť sa venovala stanoviskám z vlastnej iniciatívy poľského spravodajcov, ktoré boli prijaté
v priebehu prvého roka súčasného funkčného obdobia
EHSV.
Diskusie s Marekom Prawdom, novovymenovaným
vedúcim Zastúpenia Európskej komisie v Poľsku, boli
zamerané na posilnenie spolupráce medzi občianskou
spoločnosťou a zastúpením Európskej komisie, vrátane
pomoci, ktorú zastúpenie poskytuje pri propagovaní
činnosti EHSV, ako aj na kľúčové problémy súvisiace
s európskou integráciou.
Rokovania s Jacekom Safutom, riaditeľom Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu v Poľsku, boli
zamerané na možné nástroje na podporu účasti občanov v nasledujúcich európskych voľbách a posilnenie

EHSV sa prostredníctvom tejto iniciatívy zasadzuje za to,
aby boli v procese tvorby politiky na úrovni EÚ vypočuté
názory, skúsenosti a nápady mladej generácie.
Úplný zoznam vybraných škôl nájdete na adrese:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-andactivities-your-europe-your-say-2017-selected-schools (ks)
l

Prístup k pôde – vážny problém
pre európskych poľnohospodárov
Členovia EHSV sa 7. decembra zúčastnili na konferencii nazvanej Prístup k pôde pre poľnohospodárov v EÚ, ktorú zorganizovala Európska strana
zelených v priestoroch EHSV a Európskeho parlamentu
v Bruseli.

© Zastúpenie EK v Poľsku

© MRPiPS

Poľská delegácia na návšteve ministerstva pre
rodinu, prácu a sociálnu politiku

Prvá etapa iniciatívy sa začne už čoskoro návštevou
členov EHSV vo vybranej škole v ich domovskej krajine. Cieľom návštevy je pomôcť študentom pripraviť
sa na plenárne zasadnutie mládeže, poskytnúť im
prehľad o fungovaní EHSV a objasniť im jeho úlohu
v štruktúre EÚ.

Predseda sekcie NAT v EHSV Brendan Burns pri tejto
príležitosti poukázal na svoju krajinu, Škótsko, kde
50 % pôdy vlastní len 500 ľudí, z ktorých prevažná časť
žije mimo Škótska. Výsledkom sú upadajúce dediny,
opustený vidiek a slabnúca ekonomika.

Poľská delegácia na Zastúpení Európskej komisie v
Poľsku
spolupráce medzi občianskou spoločnosťou a kanceláriou Európskeho parlamentu.
Záverečné stretnutie, ktoré sa konalo na ministerstve
pre rodinu, prácu a sociálnu politiku, bolo vhodnou
príležitosťou predstaviť štátnym tajomníkom Krzysztofovi Michałkiewiczovi a Stanisławovi Szwedovi dôležitú
prácu, ktorú vykonávajú poľskí členovia EHSV a EHSV
ako celok. Počas živej diskusie, na ktorej sa zúčastnili aj
riaditelia piatich hlavných oddelení ministerstva, bolo
predstavených viacero významných stanovísk EHSV.
Osobitná pozornosť sa venovala stanovisku k smernici
o vysielaní pracovníkov, ktoré bolo prijaté len dva dni
pred týmto stretnutím. Zástupcovia ministerstva odpovedali na množstvo otázok a vysvetlili postoj poľskej
vlády k návrhu Európskej komisie. Ponúkli takisto možnosť usporiadať podujatia EHSV, ako sú semináre alebo
vypočutia, pretože takéto činnosti pokladajú za dobrý
nástroj na presadzovanie hodnôt EÚ v poľskej spoločnosti. (kp)
l

Od roku 1999 sa Škótsko pokúša túto situáciu zmeniť
a zápasí pri tom s mnohými problémami, napríklad
keď chcú spoločenstvá odkúpiť pôdu od jej vlastníkov žijúcich v zahraničí. „Situácia Škótska, ktorá bráni
udržateľnému rozvoju v mnohých častiach krajiny
a spoločnosti, by mala byť pre Európu odstrašujúcim
príkladom,“ upozornil pán Burns.
Sylvia Kay z Transnational Institute (TNI) v Amsterdame, ktorá situáciu v oblasti poľnohospodárstva
a prístupu k pôde v Európe sleduje už dlhé roky,
predložila na konferencii niekoľko alarmujúcich údajov: 52 % pôdy v Európe vlastnia 3 % poľnohospodárskych podnikov a 75 % európskej poľnohospodárskej
pôdy vlastní 11 % veľkých poľnohospodárskych podnikov (nad 100 ha). V Bulharsku je situácia ešte horšia,
keďže 83,5 % poľnohospodárskej pôdy majú v rukách
len 2 % poľnohospodárov. Vo Fínsku počet veľkých
poľnohospodárskych podnikov päťnásobne vzrástol
a poľnohospodárskej pôdy, ktorú spravujú, je šesťkrát
viac. V Holandsku sa počet veľkých poľnohospodárskych podnikov strojnásobil.

Veľká koncentrácia vlastníctva tak na strane dodávateľov, ako aj na strane zákazníkov, a trend menej
početných, ale väčších poľnohospodárskych podnikov
spôsobujú problémy v dodávateľskom aj spracovateľskom sektore, keďže sa ruší veľa pracovných miest
a vidiecke oblasti sa vyľudňujú.
EHSV už dlho hľadá riešenia a žiada pomoc pre malých
poľnohospodárov, ako aj spravodlivejšiu a udržateľnejšiu európsku SPP. Výbor sa takisto veľmi obáva niektorých dôsledkov voľného pohybu kapitálu v EÚ, ktorý
je zakotvený v zmluvách, a vyzval Európsky parlament
a Radu, aby zvážili, či by sa mal voľný pohyb kapitálu
zaručiť aj v súvislosti s prevodom a nadobúdaním poľnohospodárskej pôdy. (sma)
l

Na druhej strane je Európa svedkom dramatického
úpadku malých poľnohospodárskych podnikov
(do 10 ha): z 12 miliónov podnikov, ktoré fungovali
v rokoch 1995 až 2013, prežilo len 8 miliónov, čo predstavuje pokles o 33 %. V Estónsku v rokoch 2003 až
2013, teda len za 10rokov, zmizlo 62 % malých fariem.

EHSV a Fórum občianskej spoločnosti EÚ – Rusko sa zamerali na situáciu občianskej
spoločnosti a migračnú politiku
Na treťom spoločnom seminári EHSV a Fóra občianskej spoločnosti EÚ – Rusko 23. novembra 2016 si
zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti EÚ
a Ruska vymenili názory na situáciu občianskej spoločnosti v Rusku a Európe a na problémy spojené
s migráciou.
„Kontakty medzi občianskou spoločnosťou na oboch
stranách sú neoddeliteľnou súčasťou hospodárskych a sociálnych vzťahov medzi EÚ a Ruskom. Je
nesmierne dôležité zabezpečiť, aby občianska spoločnosť Ruska a EÚ mohli navzájom slobodne komunikovať, a tak pomáhať budovať vzájomnú dôveru
a porozumenie,“ povedala predsedníčka sekcie EHSV
pre vonkajšie vzťahy Diľana Slavova (skupina Iné
záujmy – BG).

Člen riadiaceho výboru Fóra občianskej spoločnosti
EÚ – Rusko Juri Dzhibladze konštatoval: „Odpor
voči občianskej spoločnosti v Rusku vzrástol: takmer
150 mimovládnych organizácií bolo zahrnutých
do zoznamu „zahraničných agentov“, odkedy tento
zákon pred štyrmi rokmi vstúpil do platnosti. Mnohé
z nich museli zastaviť svoju činnosť, ďalšie pokračujú
v boji a sú terčom silného politického, právneho
a finančného tlaku a niekedy aj fyzických útokov.
Iróniou je, že situácia občianskej spoločnosti v niektorých členských štátoch EÚ, konkrétne v Maďarsku
a Poľsku, sa takisto začala zhoršovať. Je veľmi dôležité, aby riešenie problému obmedzovania slobody
občianskej spoločnosti – v Rusku aj v EÚ – patrilo
i naďalej medzi priority politiky členských štátov EÚ
a európskych inštitúcií.“

Členovia EHSV a Fóra občianskej spoločnosti EÚ – Rusko
vyjadrili hlboké znepokojenie nad tým, ako sa situácia
organizácií a aktivistov občianskej spoločnosti v Rusku
od júna 2015 zhoršila.
Nerešpektovanie právneho štátu a základných slobôd
v Rusku takisto vyvolávajú obavy. Účastníci seminára
zdôraznili, že záväzok postupovať demokraticky musí
byť jedným z hlavných bodov dialógu medzi EÚ a Ruskom, bez ohľadu na to, aké sú záujmy politiky, hospodárstva alebo bezpečnosti. Ďalej žiadali, aby EÚ viac
podporovala občiansku spoločnosť Ruska.

riešenia navrhnuté na zvládnutie tejto novej situácie
na úrovni EÚ, jednotlivých štátov, a najmä na miestnej
úrovni. Účastníci poukázali na niektoré prípady počas
utečeneckej krízy v Európe, keď sa nerešpektovala
ľudská dôstojnosť a porušili medzinárodné povinnosti.
Okrem toho boli vyzdvihnuté aj sociálno-hospodárske
aspekty integrácie novoprichádzajúcich osôb v Rusku
a EÚ, ako aj najväčšie výzvy a príklady osvedčených
postupov v oblasti integrácie. (cad)
l

Pozornosť sa venovala aj politickým a spoločenským
dôsledkom príchodu utečencov a migrantov v krajinách EÚ a Rusku, pričom sa posudzovali politické
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Tretia svetová vojna je sociálna
vojna

skupina Zamestnávatelia
v EHSV
Príliš horlivá transpozícia európskej
legislatívy na národnej úrovni oslabuje jednotný trh, zvyšuje náklady a škodí rozvoju.
Vlády mnohých členských štátov využívajú
transpozíciu ako príležitosť na riešenie
domácich politických problémov, čo vedie
k nadmernej regulácii tzv. pozlacovaniu.
Tento nepriaznivý trend má negatívny
vplyv na podnikanie a treba sa mu v maximálnej možnej miere vyhýbať. Podnikanie
potrebuje vhodnú reguláciu a konzistentný
a stabilný právny rámec na vnútroštátnej,
ako aj európskej úrovni. Tu sú niektoré
zo záverov konferencie na tému Transpozícia európskej legislatívy – kľúčová
výzva pre činnosť podnikov, ktorá sa
konala 6. decembra 2016 v Záhrebe.
Podniky vítajú skutočnosť, že pre Európsku komisiu je lepšia regulácia jednou
z priorít. Na to, aby bolo možné plne využívať výhody lepšej regulácie, je potrebný
podobný prístup pri prevádzaní smerníc
EÚ do vnútroštátnych právnych predpisov. Skupina Zamestnávatelia naďalej
zdôrazňuje, že podmienkou rastu je
stabilný, predvídateľný a jednoduchý
regulačný rámec. Pozlacovanie vedie
k nadmernej regulácii, vytvára rozdiely
v regulácii medzi jednotlivými členskými
štátmi, narušuje harmonizáciu a poškodzuje jednotný trh.
Účastníci prvej panelovej diskusie poskytli
všeobecný prehľad o lepšej právnej

by the EESC Workers’ Group
Skupina Pracovníci usporiadala kultúrne
podujatie, počas ktorého predstavila knihu,
ktorú napísal Bernard Thibault, bývalý
generálny tajomník Všeobecnej konfederácie práce (CGT) Francúzska a člen riadiacej
rady MOP, s názvom „La troisième guerre mondiale est sociale“ (Tretia svetová
vojna je sociálna vojna). Pán Thibault predstavil knihu osobne.

regulácii, REFIT a postupoch transpozície.
Počas druhej panelovej diskusie boli prezentované konkrétne príklady nesprávneho uplatnenia a zbytočne zaťažujúcich
pravidiel EÚ so zreteľom na konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva.
Konferenciu usporiadali spoločne skupina
Zamestnávatelia a Chorvátska živnostnícka

a remeselnícka komora, ktorá bola tiež
hostiteľom tohto podujatia s pomocou
Chorvátskeho združenia zamestnávateľov
a Chorvátskej obchodnej komory. (lj) l

Predseda skupiny Iné záujmy Luca Jahier otvoril
Fórum občianskej spoločnosti v strednej a východnej
Európe

„Tretia svetová vojna je sociálna vojna“ je
zámerne provokujúci názov knihy Bernarda
Thibaulta, ktorá vyšla vo vydavateľstve Éditions de l’Atelier. Ako člen riadiacej rady
Medzinárodnej organizácie práce (MOP)
a bývalý generálny tajomník CGT jej autor
odsudzuje kult najnižších nákladov, ktorý
obetuje zamestnancov sveta v prospech
hospodárskej súťaže, a navrhuje najmä
posilniť úlohu MOP s ohľadom na jej

historické poslanie: „podporovať sociálnu
spravodlivosť ako faktor mieru vo svete“.
V rozpore so všeobecne rozšíreným vnímaním nespočíva riešenie v nacionalistických
postojoch, ale v presadzovaní rovnosti
medzi ľuďmi vo všetkých krajinách sveta
prostredníctvom prijatia ochranných
noriem, či už z hľadiska dôstojnej mzdy
alebo pracovných podmienok.
Po prezentácii nasledovala diskusia, ktorú
moderovala predsedníčka skupiny Pracovníci, Gabriele Bischoff. Zapojili sa do
nej rôzni predstavitelia odborových zväzov: Luca Visentini, generálny tajomník
Európskej konfederácie odborových zväzov,
Susanna Camusso, generálna tajomníčka
CGIL (Taliansko), Ignacio Toxo, generálny
tajomník CCOO (Španielsko), Plamen
Dimitrov (skupina Pracovníci – BG), predseda CITUB (Bulharsko) a Rudy De Leeuw,
predseda FGTB (Belgicko). (mg)
l
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Videofilm EHSV

skupina Iné záujmy
Dňa 25. novembra 2016 sa v Bukurešti
uskutočnilo 2. Fórum občianskej spoločnosti
v strednej a východnej Európe. Pozvaných
bolo vyše 50 rečníkov z 12 európskych
krajín, aby si tu vymenili svoje skúsenosti
a pohľady na demokraciu. Cieľom bolo prediskutovať najzávažnejšie výzvy a budúce
trendy a preskúmať spôsoby, ako by občianska spoločnosť mohla prevziať väčšiu zodpovednosť a zohrávať významnejšiu úlohu
v situácii, ktorej v súčasnosti čelíme.
Na fóre sa potvrdila tradícia spoločných
opatrení a spolupráce medzi organizáciami občianskej spoločnosti v strednej
a východnej Európe a nadviazalo sa na túto
tradíciu, sformulovali sa nové myšlienky
a stanovili ciele pre spoločné záujmy
občianskej spoločnosti v EÚ a Európskom
hospodárskom priestore. Úvodná časť
bola venovaná trom pohľadom na stav
demokracie v Európe, ktoré predstavila
rumunská ministerka pre verejné konzultácie a občiansky dialóg Violeta Alexandru,
generálny tajomník organizácie International IDEA Yves Leterme a predseda

skupiny Iné záujmy v EHSV Luca Jahier.
Hlavné témy diskusií sa týkali úlohy politikov a občianskej spoločnosti v Európe,
kde prevláda rastúca politická a sociálna
nestabilita vzhľadom na nízky hospodársky rast a pokračujúce úsporné opatrenia,
pričom túto situáciu zhoršuje pretrvávajúci konflikt na Blízkom východe, migračné

a utečenecké toky smerom do Európy
a geopolitické výzvy. Cieľom fóra v roku
2016 bolo prispieť k zachovaniu demokracie a ochrane základných hodnôt, ktoré
sú predpokladom európskeho rastu. (cl)l

EHSV natočil trojminútový videofilm, v ktorom predstavuje niektoré zo svojich najväčších úspechov pri navrhovaní legislatívy a politiky EÚ tak, aby zodpovedala potrebám
európskych občanov. Boj za práva obetí, ochrana spotrebiteľov, boj proti chudobe, podpora rozvoja podnikania a tvorby pracovných miest a podpora sociálneho začlenenia,
to je len niekoľko príkladov, ako výbor pomáha zlepšovať každodenný život občanov.
Videofilm objasňuje spôsob fungovania EHSV a prácu jeho 350 členov, ktorí vzhľadom na svoje praktické skúsenosti radia zákonodarcom EÚ a zabezpečujú, že názory
európskych občanov budú vypočuté.
Videofilm si môžete pozrieť tu: europa.eu/!JG39PH

EESC
EHSVinfo
infoinv23
23languages:
jazykoch : http://www.eesc.europa.eu/activities/press/eescinfo/index_fr.asp
http://www.eesc.europa.eu/activities/press/eescinfo/index_en.asp

Redakčná rada:

Koordinácia:

Alun Jones (šéfredaktor)
Daniela Marangoni (dm)

Daniela Marangoni (dm)

Do tohto čísla prispeli:

Redakčná uzávierka: 5. januára
2017

Caroline Alibert-Deprez (cad)
Chloé Lahousse (cl)
Daniela Marangoni (dm)
Janine Borg (jb)
Jasmin Klotzing (jk)
Katerina Serifi (ks)
Krzystof Pater (kp)
Leszek Jarosz (lj)
Margarita Gavanas (mg)
Milen Minchev (mm)
Silvia M. Aumair (sma)

Adresa:
Európsky hospodársky a sociálny výbor
Budova Jacques Delors, 99 Rue Belliard, 1040
Brusel, Belgicko
Tel.: (+32 2) 5469476
Fax: (+32 2) 5469764
E-mail: eescinfo@eesc.europa.eu
Internet: http://www.eesc.europa.eu/

EHSV info vychádza deväťkrát do roka pri príležitosti plenárneho zasadnutia výboru.
Tlačenú podobu EHSV info v anglickej, francúzskej a nemeckej jazykovej verzii dostanete
na požiadanie na tlačovom oddelení Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.
Okrem toho je vo formáte pdf dostupné v 23 jazykoch na internetovej stránke výboru:
URL: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
EHSV info nie je oficiálny vestník prác výboru, tieto sú oficiálne uverejňované v Úradnom vestníku
Európskej únie a iných publikáciách výboru.
Reprodukcia s uvedením zdroja povolená (prosíme zaslať jeden výtlačok redakcii).
Náklad: 6500 výtlačkov
Ďalšie číslo vyjde vo februári 2017
VYTLAČENÉ NA RECYKLOVANOM PAPIERI

Január 2017 / 1


QE-AA-17-001-SK-N

Menej je viac – skupina Zamestnávatelia proti
nadmernej implementácii

