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Zistite,  
čo pre Vás
môže urobiť EHSV 



Co
ve

r ©
 A

rc
hi

te
ct

ur
e:

 A
rt

 &
 B

ui
ld

 +
 A

te
lie

r  
d’

ar
ch

ite
ct

ur
e 

Pa
ul

 N
oë

l



 
Čo je to organi-
zovaná občianska 
spoločnosť?
„Organizovanú občiansku spoločnosť“ tvoria 
všetky skupiny a organizácie, v ktorých ľudia 
navzájom spolupracujú, či už na miestnej, 
štátnej alebo európskej úrovni. Tieto skupiny 
často pôsobia ako sprostredkovatelia medzi 
politickými činiteľmi a občanmi a umožňujú 
ľuďom aktívne sa zapojiť do zlepšovania svo-
jich životných podmienok.

Zoznámte sa 
s Európskym 
hospodárskym 
a sociálnym 
výborom
EHSV je iný ako ostatné orgány EÚ. Je to jedi-
nečné fórum poskytujúce priestor na konzul-
tácie, dialóg a konsenzus medzi zástupcami 
rôznych odvetví organizovanej občianskej 
spoločnosti, vrátane zamestnávateľov, od-
borových zväzov a skupín, ako sú profesijné 
združenia a asociácie rôznych spoločenstiev, 
mládežnícke organizácie, ženské združenia, 
spotrebitelia, ochrancovia životného prostre-
dia a mnohí ďalší.

EHSV bol vždy neoddeliteľnou súčasťou EÚ: 
bol zriadený v roku 1957 Rímskou zmluvou, 
aby poskytoval poradenstvo zákonodarcom 
EÚ a aby sa obyčajní ľudia z celej Európy mohli 
podieľať na jej rozvoji.
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Dušou EHSV  
sú jeho  
členovia
Výbor, ktorý sídli v Bruseli, tvorí 350 členov  
z 28 členských štátov EÚ. Členovia pochá-
dzajú z rôznych spoločenských vrstiev a pro-
fesijných skupín a majú rozsiahle poznatky  
a skúsenosti. Vymenúva ich Rada na základe 
nominácií jednotlivých členských štátov  
na päťročné funkčné obdobie, v EHSV však 
pracujú nezávisle v záujme všetkých občanov 
EÚ. Členovia nepôsobia výhradne v Bruseli. 
Väčšina z nich pôsobí ďalej na svojich pracov-
ných miestach vo svojich členských štátoch, 
čo im umožňuje udržať si kontakt s ľuďmi 
doma.

 
 
Poslanie EHSV
Cieľom EHSV je prispieť k tomu, aby tvorba 
politických opatrení a právnych predpisov EÚ 
bola demokratickejšia, účinnejšia a skutočne 
odrážala potreby občanov EÚ.

Má tri hlavné úlohy:

•  poskytovať poradenstvo Európskemu parla-
mentu, Rade a Európskej komisii,

•  zaistiť, že názory organizácií občianskej spo-
ločnosti budú v Bruseli vypočuté a zvýšiť ich 
povedomie o dosahu právnych predpisov 
EÚ na životy občanov EÚ,

•  podporiť a posilniť organizovanú občiansku 
spoločnosť v rámci EÚ i mimo nej.
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EHSV má šesť sekcií, ktoré sa zaoberajú rôz-
nymi hľadiskami činnosti EÚ siahajúc od hos-
podárstva po sociálne záležitosti, od dopravy 
po životné prostredie, od vnútorného trhu  
po vonkajšie vzťahy. Členovia pôsobia v jednej 
alebo viacerých sekciách v závislosti od svojej 
odbornosti:

Členovia vykonávajú v rámci týchto odbor-
ných sekcií prácu priamo v „teréne“ a pripravu-
jú stanoviská k návrhom právnych predpisov 
EÚ. V rámci tohto procesu musia všetci účast-
níci spolu rokovať a usilovať sa o dosiahnutie 
konsenzu. Práve toto robí EHSV výnimočným, 
pretože prostredníctvom kompromisu a vzá-
jomného rešpektu odráža želania všetkých 
skupín spoločnosti.

Ako funguje  
EHSV
Európsky parlament, Rada a Európska komi-
sia majú právnu povinnosť konzultovať EHSV 
pri schvaľovaní nových právnych predpisov 
v širokej škále oblastí. EHSV skúma jednotlivé 
návrhy a na základe dohody medzi svojimi 
členmi vypracúva stanoviská.

EHSV navyše prijíma stanoviská z vlastnej 
iniciatívy na témy, ktoré členovia považujú 
za dôležité pre občanov EÚ. Výbor tiež môže 
na požiadanie zákonodarcov EÚ vypracovať 
prieskumné stanoviská, ak chcú získať prehľad 
o názoroch občianskej spoločnosti, a zverej-
ňuje informačné správy na aktuálne témy. 
EHSV formou projektov rozvíja nápady, ktoré 
odrážajú požiadavky občianskej spoločnosti a 
vykonáva posúdenia vplyvu so zámerom mo-
nitorovať účinok právnych predpisov EÚ.

Členovia EHSV sú združení v troch skupinách: 
skupina I – Zamestnávatelia, skupina II –  
Pracovníci a skupina III – Rozmanitosť Európy. 
Cieľom je dosiahnuť konsenzus medzi týmito 
skupinami, aby stanoviská EHSV skutočne od-
rážali hospodárske a sociálne záujmy občanov 
EÚ.

• Sekcia pre hospodársku a menovú 
úniu, hospodársku a sociálnu 
súdržnosť – ECO 

• Sekcia pre jednotný trh, výrobu a 
spotrebu – INT

• Sekcia pre dopravu, energetiku, 
infraštruktúru a informačnú 
spoločnosť – TEN

• Sekcia pre vonkajšie vzťahy – REX

• Sekcia pre poľnohospodárstvo, 
rozvoj vidieka a životné prostredie – 
NAT

• Sekcia pre zamestnanosť, sociálne 
veci a občianstvo – SOC

• Zamestnávatelia – skupina I

• Pracovníci – skupina II

• Rozmanitosť Európy – skupina III

 



„V súčasnosti potrebujeme 
rEUnaissance: európsky program 
pre pokrok a udržateľný rast, 
prameniaci zo spoločného 
kultúrneho priestoru a 
posilňujúci naše otvorené 
demokratické spoločnosti.“
Luca Jahier, predseda EHSV

Predseda 
EHSV
Luca Jahier (skupina Rozmanitosť Európy)  
z Talianska začal vykonávať funkciu 32. predse-
du EHSV 18. apríla 2018. Počas svojho mandá-
tu bude pracovať na vytvorení udržateľnejšej, 
demokratickejšej a kultúrne inkluzívnejšej bu-
dúcnosti Európy, najmä pre ďalšiu generáciu 
európskych občanov, aby mohli žiť v sociálne  
a ekonomicky prosperujúcejšej spoločnosti.

www.eesc.europa.eu/president

občianskej spoločnosti v súvislosti s rastom  
a zamestnanosťou.

Členovia EHSV si každého dva a pol roka zvolia 
predsedu a dvoch podpredsedov, pričom 
podpredsedovia sú zodpovední za komu-
nikáciu a rozpočet. Súčasným predsedom 
je Luca Jahier (skupina Rozmanitosť Európy)  
z Talianska a podpredsedníčkami sú Isabel 
Caño Aguilar (skupina Pracovníci) zo Španielska 
a Milena Angelova (skupina Zamestnávatelia)  
z Bulharska.

Okrem toho má poradnú komisiu pre prie-
myselné zmeny CCMI*, ktorá významne po-
máha priemyslu EÚ predvídať dosah globali-
zácie a prispôsobovať sa mu.

Stanoviská sa prediskutujú a príjmu jedno-
duchou väčšinou hlasov na plenárnych za-
sadnutiach EHSV, ktoré sa konajú deväťkrát 
ročne v Bruseli. Prijaté stanoviská sa potom 
predložia zákonodarcom EÚ v Európskom 
parlamente a Rade a prispejú k procesu tvor-
by právnych predpisov tým, že ovplyvnia ich 
spôsob zmýšľania.

EHSV má tiež tri špecializované strediská 
na monitorovanie, a to na monitorovanie 
jednotného trhu, trhu práce a udržateľného 
rozvoja, a navyše aj skupinu na koordináciu 
podpory európskeho semestra, t. j. cyklu 
koordinácie hospodárskej a fiškálnej politiky  
v rámci EÚ, a na zohľadnenie návrhov európskej 

• Stredisko pre monitorovanie 
jednotného trhu – SMJT

• Stredisko pre monitorovanie trvalo 
udržateľného rozvoja – SMTUR

• Stredisko pre monitorovanie trhu práce 
– SMTP

•    Skupina Európsky semester – SES
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* CCMI: používa sa len francúzska skratka pre  Commission  
consultative des mutations industrielles.

•    Poradná komisia pre priemyselné 
zmeny – CCMI*

http://www.eesc.europa.eu/president


Mladí  
Európania
Jednou z hlavných priorít EHSV je práca  
s mladými ľuďmi (www.eesc.europa.eu/
youth). Medzi konkrétne iniciatívy patria:

• Vaša Európa, váš názor (Your Europe, Your 
Say!) – diskusia so študentmi škôl zo všet-
kých členských štátov EÚ: www.eesc.europa.
eu/yeys2018

•  Online vzdelávacia hra a aplikácia pre Android 
a iOS „R EU Ready?“, prostredníctvom ktorej 
sa mladí Európania učia, ako EHSV funguje: 
www.eesc.europa.eu/R-EU-READY

•   Členovia pravidelne navštevujú školy a vyso-
ké školy vo svojich domácich krajinách, aby 
vysvetľovali fungovanie EÚ a vypočuli si ná-
zory mladých ľudí.

Stanoviská 
EHSV sa týkajú 
mnohých 
aspektov života
Za 60 rokov svojej existencie EHSV prijal tisíc-
ky stanovísk s cieľom zlepšiť život občanov EÚ. 
Zameriavajú sa na ochranu spotrebiteľov v EÚ 
pred nebezpečnými a nevhodnými výrobka-
mi, presadzujú rovnaké práva pre všetkých 
občanov EÚ, najmä pre najzraniteľnejšie sku-
piny, propagujú osvedčené postupy v oblas-
tiach, ako je životné prostredie a energetika, 
podporujú zásady demokracie, slobody a ľud-
ských práv na celom svete.

Nájdete ich na: 
www.eesc.europa.eu/sk/our-work
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„Naše korene sú v každom odborovom zväze, podniku alebo 
občianskej organizácii, ktoré deň čo deň pomáhajú budovať 

Európu. Naším hlavným cieľom je zblížiť tento konkrétny 
spoločenský a hospodársky život s európskymi inštitúciami 
a zároveň propagovať našu činnosť na zlepšovaní života 
Európanov. Tým, že pracovníkom, zamestnancom a organi-
záciám zastupujúcim poľnohospodárov, spotrebiteľov  
a práva osôb so zdravotným postihnutím dávame možnosť 

vyjadriť svoj názor, začleňujeme život v praxi do politickej 
diskusie, keďže EHSV podporuje iniciatívy, ktoré reagujú  

na každodenné potreby občanov a zviditeľňuje ich.“ 

Isabel Caño Aguilar, podpredsedníčka EHSV

„EHSV má jedinečný potenciál prinášať vyvážené nápady,  
ako zlepšiť konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva, 

a tak posilniť rast a udržateľnú tvorbu pracovných  
miest a podporovať vykonávanie týchto opatrení  
a stotožnenie sa s nimi za podpory a aktívnej účasti 
všetkých zainteresovaných strán organizovanej občianskej 
spoločnosti. Ako hovorca európskych sociálnych partnerov 

a občanov je EHSV nevyhnutnou platformou pre väčšie 
začlenenie Európy do života všetkých.“

Milena Angelova, podpredsedníčka EHSV

„Európska únia potrebuje ukázať, že je schopná uznať  
a uchopiť zmenu ako príležitosť; prechod k štvrtej 
priemyselnej revolúcii, obehové hospodárstvo s nízkymi 
emisiami CO2 a nové pracovné a spoločenské modely  
sú budúcnosťou pre našu mladú generáciu. Musíme sa 
spojiť s mladými ľuďmi, aby sme našli tú pravú sociálnu  

a hospodársku formu.“

Luca Jahier, predseda EHSV

Výzvy, ktorým Európa  
a EHSV čelia
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popri raste a podnikaní zamerala aj na neza-
mestnanosť mladých ľudí a chudobu. Usiluje 
sa o väčšie uznanie roly žien na pracovisku, 
koordinovanejší prístup k energetickej poli-
tike EÚ, zaistenie bezpečnosti potravín a ob-
medzenie plytvania potravinami, podporu 
proaktívnejšieho prístupu EÚ k budovaniu 
celosvetového mieru a ešte mnoho ďalších 
a ďalších cieľov.

Vízia EHSV 
Cieľom EHSV je podporovať v Európe popri 
parlamentnej demokracii aj participatívnu 
demokraciu. EHSV sa usiluje o spoločnosť, 
ktorá zahŕňa a aktívne zapája všetkých. Zna-
mená to, že občania môžu zmysluplne pri-
spieť k formovaniu svojej budúcnosti, ako 
aj budúcnosti svojich detí. Znamená to, že 
mladí ľudia môžu dúfať v prácu a dôstojný 
život a že občania majú vo svojom každo-
dennom živote pocit zodpovednosti, zapo-
jenia, vzájomného rešpektu, bezpečnosti  
a istoty.

Prínos EHSV
Stanoviská EHSV majú reálny dosah na tvor-
bu politických opatrení EÚ. Správy Európskej 
komisie ukazujú, ako boli názory EHSV začle-
nené do rozhodujúcich právnych predpisov. 
Predsedníctva Rady EÚ i členské štáty ocenili 
prácu EHSV a mnohé organizácie občianskej 
spoločnosti si vážia jeho prácu vykonanú  
v ich prospech.

EHSV každoročne usporiada viac ako  
340 schôdzí v Bruseli i v členských štátoch EÚ 
a vydá približne 150 stanovísk v 24 jazykoch. 
V záujme maximalizácie súčinnosti však 
EHSV mnohé zdroje využíva spoločne s iný-
mi orgánmi EÚ, ako napr. Výborom regiónov,  
s ktorým má spoločné sídlo.

V priebehu rokov dosiahol EHSV mnohé 
úspechy. Ujal sa tiež vedenia pri opatre-
niach na pomoc prisťahovalcom s integ-
ráciou do európskej spoločnosti. Už 20 ro-
kov každoročne organizuje Európsky deň 
spotrebiteľov. Výbor je veľmi aktívny počas  
Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 
a pokračuje v úvahách o úlohe kultúry ako 
základnom predpoklade mieru a stability. 
Výbor sa naďalej zasadzuje za to, aby sa EÚ 
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Aktuálne  
informácie
Využívanie každej príležitosti na dialóg s ob-
čanmi EÚ znamená držať krok s najmoder-
nejšími komunikačnými technológiami. ESHV 
vždy s nadšením využíva sociálne médiá, 
napr. Facebook, Twitter, YouTube a LinkedIn, 
ako aj blogy a krátke videá, aby dosiahol čo 
najširšie publikum, najmä medzi mladými ľuď-
mi. Viac sa môžete dozvedieť na internetovej 
stránke EHSV.

Chceme, aby nás európski občania mohli 
ľahko nájsť a skontaktovať sa s nami:

Internetová stránka EHSV:  
www.eesc.europa.eu

Stránka predsedu EHSV:  
www.eesc.europa.eu/president

Facebook: www.eesc.europa.eu/facebook

Twitter: www.eesc.europa.eu/twitter

YouTube: www.eesc.europa.eu/youtube

LinkedIn: www.linkedin.com/company/eu-
ropean-economic-and-social-committee
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