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Vízia silnejšej a odolnejšej Európy 
v období po pandémii COVID-19 
 
Európska únia by mala hospodársky prosperovať a byť sociálne inkluzívna a environmentálne 
udržateľná. Všetkým skupinám občianskej spoločnosti by mala poskytovať vhodné podmienky 
na to, aby napredovali a žili v otvorenej demokracii založenej na hodnotách. V záujme 
participatívnejšej Európy a efektívnejších politík, ktoré lepšie odrážajú reálnu ekonomickú, 
sociálnu a občiansku situáciu, sa bude Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) usilovať 
o to, aby aktéri občianskej spoločnosti aktívne prispievali k tejto celkovej vízii Európy a tvorcom 
politiky poskytovali svoje cenné odborné poznatky.

Toto funkčné obdobie bude sprevádzať pandémia COVID-19 a, žiaľ, obdobie neistoty  
a ekonomických a sociálnych problémov, keď podniky zápasia o prežitie a ľudia prichádzajú  
o prácu. Než bude dostupná a všeobecne akceptovaná vakcína, bude naším „novým normálom“ 
naďalej obmedzenie fyzických kontaktov, nosenie rúšok, hybridné schôdze alebo schôdze na 
diaľku a prerušenie pracovných činností. 

Viac než kedykoľvek predtým je teraz potrebné 
spojiť sily, vypracovať víziu pre silnejšiu 
Európu po skončení pandémie COVID-19  
a urobiť maximum v snahe zaistiť, že náš 
výbor významne prispeje k obnove Európy 
a zvýšeniu jej odolnosti do budúcnosti. 
Súčasne s tým však bude potrebné, aby sa 
EHSV stal súdržnejší, efektívnejší a vysoko 
rešpektovaný.
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Hospodársky 
prosperujúca 
Európa

Súčasná pandémia vyvolala najhoršiu recesiu od druhej svetovej vojny a prehlbuje nerovnosti. 
Aby členské štáty, podniky, pracovníci a spoločnosť ako celok prežili, zotavili sa a obnovili 
svoje ekonomiky, potrebujú predovšetkým pomoc. 

Z nástroja Európskej únie na obnovu sa musia poskytnúť finančné prostriedky, ktoré sú potrebné 
na zvládnutie negatívnych hospodárskych a sociálnych dôsledkov pandémie. Musíme však zaistiť, 
aby sa táto pomoc naozaj dostala k tým, ktorí ju potrebujú, či už sú to nezamestnaní ľudia alebo 
podniky, najmä malé a stredné podniky, ktoré majú ťažkosti prežiť.   

Len peniaze však súčasnú situáciu nevyriešia: prechod na hospodárstvo, ktoré bude po skončení 
pandémie digitálnejšie a ekologickejšie, treba prepojiť aj so sociálnou obnovou. Cieľ pozdvihnúť 
do roku 2020 celkovo 20 miliónov ľudí nad hranicu chudoby a sociálneho vylúčenia sa jasne 
nepodarilo splniť. Musíme preto zdvojnásobiť naše úsilie, aby sa tak stalo. Ľudia, ktorí môžu 
pracovať, by mali pracovať, a tých, ktorí pracovať nemôžu, by mala chrániť solidarita spoločnosti. 
Európsky pilier sociálnych práv je kompasom, ktorý nás vedie na ceste k sociálnej konvergencii. 

Obnova po skončení pandémie
Okrem značných verejných a súkromných investícií potrebujeme účinný jednotný trh,  
aby sme sa dokázali rýchlo dostať z krízy. Musíme odstrániť pretrvávajúce prekážky a zabezpečiť 
neprerušovaný tok tovaru, služieb, kapitálu a údajov, ako aj pohyb osôb cez hranice. Ak má na 
jednotnom trhu fungovať spravodlivá hospodárska súťaž, je zároveň potrebné zaručiť všetkým 
aj rovnaké podmienky. Počas pandémie sme boli svedkami toho, ako jednotlivé členské štáty 
prijímali individuálne rozhodnutia, ktoré sme už považovali za niečo z minulosti. Komisia však 
rýchlo zareagovala a aby uľahčila pohyb tovaru a osôb, vytvorila zelené koridory. V súčasnej 
situácii je potrebné, aby medzi členskými štátmi zavládla opäť dôvera.
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Potrebujeme:

• účinný plán obnovy po skončení pandémie COVID-19, ktorým sa zabezpečia verejné a súkromné 
investície a podpora platobnej schopnosti, aby prežili podniky a zachovali sa pracovné miesta, 
a ktorým sa uľahčí prechod na konkurencieschopnú, 
ekologickú a digitálnu Európu, 

• modernú priemyselnú politiku, ktorej súčasťou sú aj 
európske digitálne riešenia,

• dobré podmienky pre inováciu, 

• zabezpečenie konkurencieschopných cien energie,

• celoeurópske projekty a investície v oblasti 
vhodných digitálnych a ekologických logistických 
riešení, 

• riadne vykonávanie existujúcich pravidiel 
a zabezpečenie ich dodržiavania a zároveň 
obmedzenie byrokratických postupov, zníženie 
administratívnej záťaže a zjednodušenie zložitého 
nastavenia v cezhraničnom obchode, čo je zvlášť 
dôležité pre malé a stredné podniky (MSP), 

• primeranú pomoc vidieckym oblastiam a zachovanie výroby kvalitných potravín v Európe, 

• kapitálový trh a bankovú úniu, v rámci ktorých sa rešpektujú špecifické vlastnosti a rozhodujúca 
úloha európskych bánk, zabezpečia alternatívne zdroje financovania pre podniky (najmä MSP), 
umožní domácnostiam čo najlepšie použiť svoje úspory a uľahčia cezhraničné investície.

Digitálna a zelená transformácia by mali byť naďalej plne relevantnými témami a mali 
by sa začleniť do každej oblasti politiky. Udržateľný rozvoj by sa mal stať súčasťou nášho 
myslenia a základom konkurencieschopného hospodárstva, v ktorom sa na nikoho nezabúda.  
Úsilie vynakladané na obnovu by nás nemalo viesť k tomu, že jednoducho obnovíme to,  
čo existovalo predtým: politiky a pracovné metódy musíme vylepšiť a zároveň musíme využiť 
výhody, ktoré nám ponúkajú prebiehajúce transformácie.

Pokiaľ ide o oblasť daní, súčasná pandémia nám ukazuje, že je dôležitejšie než kedykoľvek 
predtým, aby členské štáty mali bezpečné daňové príjmy, ktoré im umožnia investovať do ľudí a 
podnikov v najväčšej núdzi. Súčasne však platí, že daňové zaťaženie v eurozóne je už teraz vysoké. 
Pri hľadaní správnej rovnováhy je nevyhnutné zmierniť administratívne zaťaženie pre občanov 
a podniky, intenzívnejšie bojovať proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti a prehĺbiť spoluprácu 
s krajinami mimo EÚ. Digitálna ekonomika rastie rýchlym tempom a z hľadiska zdaňovania 
priniesla so sebou nové výzvy. Treba hľadať riešenia na celosvetovej úrovni, aby všetky podniky 
platili spravodlivý podiel na daniach.
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Vonkajší rozmer EÚ
EÚ musí na globálnej scéne zohrávať kľúčovú úlohu pri formovaní medzinárodných noriem, 
ktoré by odrážali európske hodnoty a záujmy. Podľa odhadov pripadne 85 % celosvetového 
budúceho rastu na územia mimo EÚ. Dovedna 35 miliónov európskych pracovných miest závisí 

od exportu a 16 miliónov od zahraničných investícií. 

Pandémia jasne ukázala zraniteľnosť EÚ a jej závislosť 
od dodávateľov mimo EÚ. Európske podniky a budúci 
blahobyt závisia do veľkej miery od schopnosti zachovať 
otvorené trhy postavené na slobodnom a spravodlivom 
obchode a od predvídateľnosti obchodných podmienok 
vo svete. Hlavnými zásadami pre Európsku úniu musia aj 
naďalej zostať multilaterálny obchodný systém založený 
na pravidlách, ako aj otvorené, spravodlivé, inkluzívne  
a predvídateľné medzinárodné obchodné prostredie.  
Musíme zaručiť otvorenú, strategickú autonómiu  
a bezpečnosť dodávok pre EÚ, aj v časoch krízy, a to 
podporovaním silnej priemyselnej základne a odolných 
medzinárodných dodávateľských reťazcov. Európa musí 
chrániť globálne obchodné pravidlá, zabezpečiť rovnaké 
podmienky a dosiahnuť rovnováhu medzi strategickou 

autonómiou a otvorenosťou medzinárodnému obchodu. Napríklad lodná doprava je základom 
medzinárodného obchodu, pretože umožňuje dovoz a vývoz cenovo dostupného tovaru  
v rozsahu, ktorý sa nedá zabezpečiť iným druhom dopravy. Ide preto o strategickú výhodu, 
vďaka ktorej si EÚ môže zachovať geopolitickú nezávislosť a zvýšiť odolnosť svojej ekonomiky  
a priemyslu a rovnako aj svoju suverenitu.

Preto potrebujeme: 

• proaktívnu obchodnú politiku,

• nový vzťah so Spojeným kráľovstvom, 

• úzke partnerstvo s krajinami západného Balkánu,

• Východné partnerstvo a podporu v období po roku 2020,

• kapitoly o obchode a udržateľnom rozvoji v nových dohodách o voľnom obchode s Vietnamom 
a so Singapurom a aktívne sledovanie dodržiavania už uzavretých dohôd o voľnom obchode,

• pakt stability pre Afriku.

EHSV sa bude ako súčasť globálnej občianskej spoločnosti naďalej aktívne angažovať v politike 
rozširovania a susedskej politike. 
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Musíme zaistiť, aby sa finančné prostriedky  
z nástroja EÚ na obnovu dostali k tým,  
ktorí to potrebujú, či už sú to nezamestnaní ľudia 
alebo podniky, najmä malé a stredné podniky,  
ktoré majú ťažkosti prežiť.

Christa Schweng, 
predsedníčka EHSV







Hospodársky, sociálny a spoločenský pokrok sú neoddeliteľne späté. Dvadsať princípov 
Európskeho piliera sociálnych práv je kompasom, ktorý nás vedie k sociálnej konvergencii  
a spravodlivej a udržateľnej obnove. Akčný plán na realizáciu piliera, ktorý má byť zverejnený  
v roku 2021, bude usmerňovať členské štáty v ich úsilí v tejto oblasti. 

V rámci procesu ekologizácie a digitalizácie musíme zaistiť, aby sa na nikoho nezabudlo a aby 
sociálne politiky vhodne reagovali na dôsledky transformácie. Pandémia okrem toho výrazne 
narušila naše trhy práce a priniesla náhle zmeny. Napriek vysokej miere nezamestnanosti,  
ktorá od začiatku pandémie COVID-19 ešte stúpla, zamestnávatelia v niektorých členských 
štátoch stále nemôžu nájsť pracovníkov so zručnosťami, ktoré pre svoj podnik potrebujú.  
Súčasne však majú vysokokvalifikovaní mladí ľudia problém dostať sa na trh práce.  
Pretrvávajúcou výzvou je zladiť ponuku vzdelávania a odbornej prípravy s potrebami trhu 
práce.

Túto situáciu môžu pomôcť zmierniť vhodné aktívne politiky trhu práce a dobre vybavené 
verejné služby zamestnanosti, ktoré dokážu účinne zladiť ponuku a dopyt na trhu práce 
s celoživotným vzdelávaním. Pri formovaní dnešných politík musíme myslieť na dlhodobú 
perspektívu. Zachovanie pracovných miest a príjmov pre všetkých pracovníkov je prioritou. 
Zároveň musíme venovať osobitnú pozornosť zraniteľným skupinám, ako sú pracovníci  
v atypickom pracovnom pomere, deti žijúce v chudobe, osoby so zdravotným postihnutím,  
osoby s migrantským pôvodom alebo príslušníci etnických menšín, a pomáhať im.

Sociálne inkluzívna 
Európa
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Odborná príprava
Jednou z hlavných úloh musí byť pripraviť občanov na to, aby sa aktívne zúčastňovali na živote 
spoločnosti a v meniacom sa svete práce. Potrebujeme najmodernejšie, na budúcnosť orientované 
a vhodné systémy vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj duálne systémy odbornej prípravy  
s cieľom:

• poskytnúť mladým ľuďom dobré základné kompetencie, ktoré im 
umožnia získať ďalšie špecifické zručnosti a chopiť sa budúcich 
príležitostí; podporovať celoživotné vzdelávanie určené pre 
všetkých, najmä v kontexte digitalizácie a ekologizácie, 

• zachovať tradičné, staré zručnosti, ktoré získavajú na dôležitosti 
z hľadiska zachovania základných a prevádzkových aktív  
a bohatstva (tiež relevantných pre obehové hospodárstvo),  
a zároveň prispievať k priaznivému geografickému rozloženiu 
práce a pracovných miest,

• pomôcť pri (opätovnom) začlenení do trhu práce napríklad 
poskytnutím príležitosti nezamestnaným ľuďom absolvovať 
zaškolenie v danom zamestnaní a zároveň znižovaním nákladov 
na prácu pre zamestnávateľa.

Migrácia
Základné príčiny migrácie, ako sú konflikty, nerovnosť a zmena klímy, nezmiznú zo dňa na 
deň. Európa preto potrebuje transparentnú a dobre riadenú migračnú a azylovú stratégiu.  
Súčasťou nového paktu o migrácii a azyle je 10 špecifických legislatívnych a nelegislatívnych 
iniciatív. Základnými princípmi by malo byť poskytnutie ochrany osobám, ktoré hľadajú útočisko  
v Európe, dodržiavanie medzinárodného práva a zaručenie práv a životných vyhliadok týchto  

osôb a ich rodín. Organizácie občianskej 
spoločnosti zohrávajú kľúčovú úlohu pri 
integrácii migrantov, potrebujú však pomoc a 
adekvátne financovanie. Výmena osvedčených 
postupov medzi členskými štátmi na úrovni 
EÚ, ktorú sprostredkúva EHSV, napomáha 
vzájomné učenie sa. 
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Európska zdravotná únia
Jedným z hlavných ponaučení z koronavírusovej krízy je predovšetkým nutnosť posilniť systémy 
zdravotnej starostlivosti prakticky v každej európskej krajine, a to predovšetkým zameraním 
sa na prevenciu. Praktická spolupráca členských štátov v zdravotníctve, ktorú koordinuje 

Komisia, je dôležitým aspektom solidarity a odolnosti do budúcna.  
Zahŕňa také opatrenia, ako je obstarávanie a poskytovanie 
zdravotníckeho vybavenia a služieb ochrany, záchranných, 
ošetrovateľských a opatrovateľských služieb, napr. v rámci 
programu v oblasti civilnej ochrany RescEU. Na úrovni EÚ by sa mali 
vyvíjať účinné liečebné postupy a vakcína proti ochoreniu COVID-19  
a mali by sa vypracovať spoločné normy a zaviesť koordinovaný 
systém testovania. Inštitúcie EÚ by mali mať potrebnú právomoc 
a oprávnenie koordinovať dodávky a distribúciu základného 
lekárskeho a ochranného vybavenia v rámci jednotného trhu.

Základné práva a právny štát
Európska únia je založená na spoločných európskych hodnotách, ktoré sú nespochybniteľné: 
úcta k ľudskej dôstojnosti, rešpektovanie ľudských práv, sloboda, demokracia, rovnosť a právny 
štát. Dokonca aj v čase krízy, keď sú potrebné určité mimoriadne a časovo obmedzené opatrenia, 
nemôžu byť takéto opatrenia v rozpore s princípmi právneho štátu a nemôžu ohrozovať 
demokraciu, deľbu moci alebo základné práva európskych občanov. Takisto nie je akceptovateľné, 
aby sa v niektorých členských štátoch obmedzoval priestor pre organizácie občianskej spoločnosti. 
Právny štát je viac než len hlavný pilier fungovania EÚ: spolu so základnými právami je hlavným 
znakom EÚ ako modelu sociálneho trhového hospodárstva, ktorý musíme obraňovať. 

Jedným zo základných princípov EÚ je rešpektovanie 
rozmanitosti. To platí pre bohatstvo kultúr a prírodných 
prvkov v jednotlivých krajinách. Rešpektovanie 
rozmanitosti sa týka aj otázok pohlavia, zdravotného 
postihnutia, rasy, sexuálnej orientácie, veku, 
náboženstva a viery a akejkoľvek inej osobnej vlastnosti. 
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Skutočne verím, že hospodársky,  
sociálny a spoločenský pokrok sú neoddeliteľne 
späté. V rámci procesu ekologizácie a digitalizácie 
musíme zaistiť, aby sa na nikoho nezabudlo.

Christa Schweng, 
predsedníčka EHSV







Zelená transformácia spolu s digitalizáciou bude hybnou silou Plánu obnovy pre Európu. 
Zelená transformácia pomôže zmodernizovať priemysel a vytvoriť nové vysokokvalitné pracovné 
miesta a viac pracovných príležitostí. 

Ambiciózne opatrenia na ochranu klímy však podniky často stavajú pred veľké výzvy. V období 
súčasného poklesu hospodárskeho výkonu má preto zásadný význam poskytnúť im čo najlepšiu 
pomoc na dosiahnutie obnovy a zároveň umožniť inovácie a investície do ochrany klímy  
a životného prostredia. Pri prijímaní opatrení na zmierňovanie účinkov zmeny klímy potrebujú 
podniky realistické ciele, plánovanie, bezpečnosť a flexibilitu, aby zostali konkurencieschopné  
a poskytovali pracovné miesta.  

V rámci snáh o ekologickejšie hospodárstvo treba podniky vnímať ako súčasť riešenia a nabádať 
ich k tomu, aby sa aktívne zapájali do formovania prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo 
účinne využívajúce zdroje. Podniky by sa mali riadiť koncepciou „spravodlivej transformácie“. 
„Udržateľný podnik“ so silným „hlasom pracovníkov“, v ktorom je zaručené právo na informácie 
a konzultácie, je kľúčovým aktérom. Možnosť pre zamestnancov a zamestnanecké rady aktívne 
sa zapájať do vykonávania stratégií podniku, ktoré vychádzajú z koncepcie „udržateľný podnik 
pre spravodlivý prechod“, poskytuje perspektívu dôstojných pracovísk, dôstojných pracovných 
podmienok v zdravom prostredí a regiónoch, v ktorých sa oplatí žiť. 

Environmentálne 
udržateľná Európa 
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Digitalizácia, ktorej stredobodom  
sú ľudia  
Digitalizácia a umelá inteligencia majú obrovský vplyv na náš spôsob života, na to,  
ako pracujeme, ako sa učíme a ako navzájom komunikujeme. Digitálna transformácia musí 
byť spravodlivá, udržateľná a sociálne prijateľná. Potrebujeme európsky, na človeka zameraný 
prístup k digitalizácii a musíme využiť príležitosti, 
ktoré digitalizácia ponúka. Súčasne s tým by sme 
mali budovať skutočný európsky dátový priestor, 
ktorý bude chrániť naše údaje a zaručovať súkromie 
jednotlivca a jeho právo rozhodnúť o tom, kedy 
a v akom rozsahu sa zverejnia informácie o jeho 
súkromnom živote. Technologická suverenita Európy 
by sa nemala vymedziť tak, aby vylučovala iných 
alebo bola s nimi v rozpore, pretože potrebujeme 
spolupracovať so svetom a mať z toho úžitok. Európske 
právne predpisy musia držať krok s technologickým 
pokrokom, pričom investície do budúcich zručností  
a technológií sú mimoriadne dôležité. 

Pri prechode na ekologické hospodárstvo treba podniky 
vnímať ako súčasť riešenia. Zásadný význam má to,  
aby sa poskytla čo najlepšia pomoc na dosiahnutie  
obnovy EÚ a zároveň aby sa umožnili inovácie  
a investície do ochrany klímy a životného prostredia.

Christa Schweng, 
predsedníčka EHSV



Konferencia o budúcnosti Európy je pre občiansku spoločnosť v Európskej únii jedinečnou 
príležitosťou. Podniky, pracovníci, farmári, spotrebitelia a mimovládne organizácie budú 
môcť ovplyvniť budúce politiky EÚ, čo im umožní stotožniť sa so svojou Európskou úniou.  
Ľudia z rozličného prostredia a z rôznych segmentov spoločnosti sa budú môcť zapojiť do 
štruktúrovanejšej diskusie s cieľom zlepšiť spôsob fungovania EÚ.

EHSV sa zasadzuje za participatívnu demokraciu od svojho vzniku v roku 1958 a bude mať možnosť 
ukázať svoju pridanú hodnotu a plniť úlohu sprostredkovateľa, pretože naši členovia pochádzajú  
z organizácií, ktoré zastupujú všetky skupiny spoločnosti a sú aktívni vo všetkých členských 
štátoch.

Konferencia by sa mala využiť na to, aby sa rozvinuli rôzne dimenzie prepojenia medzi:

• aktérmi občianskej spoločnosti,
• občianskou spoločnosťou a tvorcami politík,
• aktérmi každodenného života a organizáciami,
• národnými a európskymi aktérmi.

Hlavné témy by sa mohli týkať najmä vízie Európy, ktorú by sme chceli dosiahnuť, dilemy národnej 
suverenity verzus potreby nájsť spoločné európske riešenia, národnej identity a kultúrnej 
rozmanitosti.
  
Výbor prijal v roku 2017 uznesenie o budúcnosti EÚ. Išlo o odpoveď v súvislosti s bielou knihou 
Komisie z toho istého roka, v ktorej sa uvádzalo päť možných scenárov vývoja EÚ27 do roku 
2025. Boli sme hrdí na to, že uznesenie EHSV bolo prvým príspevkom k celoeurópskej diskusii  
o budúcnosti EÚ. Zaväzujeme sa výraznou mierou a hodnotne prispieť ku Konferencii  
o budúcnosti Európy.  
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EHSV sa zasadzuje za participatívnu demokraciu 
od svojho vzniku v roku 1958 a teraz bude mať 
opäť možnosť ukázať svoju pridanú hodnotu 
a plniť úlohu sprostredkovateľa, pretože naši 
členovia pochádzajú z organizácií, ktoré zastupujú 
všetky skupiny spoločnosti, a sú v priamom 
kontakte s každodennou realitou vo všetkých 
členských štátoch.

Christa Schweng, 
predsedníčka EHSV



Je nesmierne dôležité, aby EHSV obnovil svoje dobré meno a znovu si získal dôveru tak navonok 
– v očiach ostatných inštitúcií EÚ a verejnosti, ako aj vo vnútri, medzi svojimi členmi a členkami 
a zamestnancami a zamestnankyňami. Ak EHSV ukáže, že je jednotný, dodržiava najprísnejšie 
etické a profesionálne normy a navonok je rešpektovaný, budú jeho členovia a členky  
a zamestnanci a zamestnankyne hrdí na to, že pracujú pre našu inštitúciu.
 
Všetky nevyhnutné snahy, opatrenia a kroky sa prijmú bezodkladne a transparentným  
a konzistentným spôsobom:

• zreviduje a posilní sa rokovací poriadok a etický kódex EHSV s prihliadnutím na odporúčania 
Európskeho parlamentu a správy úradu OLAF a európskej ombudsmanky, pričom sa zaistia 
dôstojné pracovné podmienky pre zamestnancov a členov, a to aj s ohľadom na ochranu ich 
zdravia, 

• prinavráti sa dôvera a súdržnosť medzi všetky tri skupiny, členov a zamestnancov, ktorí budú 
spolupracovať ako tím a usilovať sa o dosiahnutie konsenzu.

Hlavnou úlohou výboru je zabezpečiť, aby bol hlas organizovanej občianskej spoločnosti vypočutý 
na európskej úrovni. Aby sme splnili svoju úlohu, musíme znova potvrdiť dôležitosť hľadania 
spoločnej pozície medzi všetkými tromi skupinami EHSV: v EHSV nie sme preto, aby sme iba 
zastupovali názory zamestnávateľov, pracovníkov alebo mimovládnych organizácií. Naša pridaná 
hodnota spočíva v skutočnosti, že nachádzame spoločného menovateľa, ktorého prezentujeme 
európskym inštitúciám a členským štátom. Zároveň sa pritom pohybujeme v medziach,  
ktoré nemôžeme prekročiť a ktoré si zasluhujú vzájomný rešpekt všetkých skupín. Našej inštitúcii 
nedávajú legitímnosť individuálne záujmy, ale spoločné pochopenie toho, že pochádzame  
z rozličných krajín a rozličného prostredia, no našou úlohou a záväzkom je pracovať pre všeobecné 
blaho Európskej únie.

Obnoviť dôveru vo 
vnútri EHSV a vrátiť 
mu aj navonok 
dobré meno  

Európsky hospodársky
a sociálny výbor
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EHSV je jediným prepojením medzi politickou autoritou EÚ a organizovanou občianskou 
spoločnosťou. Užšie zapojenie občianskej spoločnosti a aktérov každodenného života do 
debát na národnej a európskej úrovni prináša do tvorby politiky pridanú hodnotu a robí ju 
demokratickejšou a účinnejšou a zosúlaďuje ju s potrebami občanov.

Budeme pracovať na najdôležitejšom nástroji, ktorý máme v rukách – stanoviskách – aby sme 
vylepšili spôsob, akým ich pripravujeme a komunikujeme európskym inštitúciám. Vďaka úzkej 
spolupráci s Európskou komisiou ešte pred uverejnením nových návrhov a pohotovému 
vypracovaniu stanovísk budú môcť byť naše názory včas vypočuté. Všetci členovia by mali  
k dosledovaniu našich stanovísk pristupovať proaktívne a systematicky. So spravodajcami 
Európskeho parlamentu a s Radou zavedieme štruktúrovaný dialóg a budeme komunikovať  
s príslušnými zainteresovanými stranami. 

Prostredníctvom hodnotení politík môže EHSV tiež ukázať, ako sa európske právne predpisy 
a programy zavádzajú v praxi a ako ich vnímajú organizácie občianskej spoločnosti v členských 
štátoch. Môžeme sledovať vykonávanie politík EÚ a ukázať, či EÚ plní alebo neplní svoje sľuby  
a upozorňovať na prípadné nevhodné politiky alebo postupy a zároveň predkladať odporúčania 
na ich zlepšenie. 

Okrem toho EHSV môže plniť dôležitú úlohu ako dôveryhodný partner v procesoch európskeho 
semestra, v rámci ktorých môže tlmočiť názory občianskej spoločnosti. To by mohlo prispieť  
k zviditeľneniu EHSV na národnej úrovni.

Súčasťou našej agendy musí byť aj zjednodušenie postupov čo najlepším využitím možností, 
ktoré ponúka digitalizácia, a zvýšením transparentnosti. 

Vychádzajúc z tohto programu nám nasledujúce funkčné obdobie poskytne príležitosť,  
aby sme pomohli Európe ekonomicky napredovať a stať sa sociálne inkluzívnou a environmentálne 
udržateľnou. Sme odhodlaní dosiahnuť tento cieľ.

Spoločne to dokážeme.

Jednotne v záujme 
budúcnosti Európy! 
#United4FutureEU
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