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Keď moc lásky prekoná lásku
k moci, svet spozná mier.
Mahatma Gandhi

Ľudia prijímajú zmeny len vtedy, 
ak sú nevyhnutné a nevyhnutnosť 
uznajú, len ak ich zasiahne kríza.  
Jean Monnet

Svet nikdy neskončí kvôli nedostatku 
divov, iba kvôli nedostatku údivu.
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Sen o Európe zajtrajška

Filozof Aristoteles raz povedal, že „Nádej je snom bdejúceho“. Európa bola vybudovaná na nádeji a 
mala by sa naďalej utvárať na tomto predpoklade.

Počas môjho pôsobenia vo funkcii sa budem usilovať, aby sa organizovaná občianska spoločnosť 
zasadzovala o silnú občiansku angažovanosť v prospech našej udržateľnej európskej 
budúcnosti. Nemáme času nazvyš: Musíme využiť energiu tohto spoločného sna a pracovať na 
obnovenej Európskej únii.

Nedovolím si tvrdiť, že poskytnem počas nasledujúceho dva a pol roka vyčerpávajúce odpovede, ale 
budem neúnavne pracovať v záujme jednoty, dynamiky a nového smerovania EÚ.

Budem bojovať proti polarizácii našich spoločností, proti rastúcim nacionalistickým a populistickým 
trendom a proti zužovaniu občianskeho priestoru, pretože tieto javy ohrozujú naše vlastné 
demokratické hodnoty.

Od 50-tych rokov 20. storočia sa s veľkým úspechom presadzuje európska integrácia. Európsky projekt 
umožnil po storočiach sporov, vojen, neustáleho posúvania hraníc a presunov obyvateľstva nastoliť 
mier, bezpečnosť, prosperitu a solidaritu, hoci ešte zostáva vykonať mnoho práce. V posledných 
rokoch sa dosiahol konsenzus o kľúčových spoločných iniciatívach, ako napríklad Európsky pilier 
sociálnych práv a Pakt EÚ pre spoluprácu v oblasti obrany.

To neznamená, že môžeme byť so sebou 
spokojní. Na obzore je veľká neistota, a to 
v rámci EÚ aj mimo nej.
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EÚ bezpochyby prekonáva
päť zásadných transformácií:

• prvá: ekonomická transformácia: štvrtá priemyselná revolúcia, ktorá nastoľuje významné etické 
otázky a prináša vzdelávacie, sociálne a ekonomické výzvy a príležitosti;

• druhá: energetická a environmentálna transformácia smerom k obehovému nízkouhlíkovému 
hospodárstvu, ktoré rešpektuje obmedzené zdroje našej planéty a prisudzuje kľúčovú úlohu 
občanom a miestnym spoločenstvám;

• tretia: hlboká sociálna transformácia. S meniacim sa trhom práce a sociálnym štátom sa črtá 
väčšia úloha pre nových aktérov a sociálne inovácie a zásadná potreba posilniť európsky sociálny 
model pre všetky generácie;

• štvrtá: demokratická a participatívna transformácia. Zužovanie občianskeho priestoru, zaujatosť 
spôsobená dezinformovaním, nové formy neliberalizmu a čoraz častejšie spochybňovanie hodnôt 
EÚ predstavujú jasné hrozby pre naše demokracie;

• a napokon, geopolitická zmena v medzinárodných vzťahoch, ktorú možno zhrnúť ako rýchly 
prechod od hospodárskej súťaže založenej na spolupráci až po rušivú konfrontáciu, od obchodu až 
po bezpečnosť, od rastúceho napätia po skutočné vojny na hraniciach EÚ.

Napriek týmto prudkým zmenám by sme nemali byť len ich pozorovateľmi, ale stať sa skôr tvorcami 
týchto zmien.

Musíme sa zapojiť a vytvoriť nový pozitívny príbeh pre Európu a oživiť občiansku angažovanosť
v snahe o vybudovanie udržateľnej európskej budúcnosti.
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Musíme sa nechať viesť 
humanizmom, vedou a pokrokom   

Ako uviedol filozof Immanuel Kant v 18. storočí, musíme „sa odvážiť používať svoj vlastný rozum“.

V 21. storočí sa musíme znovu „odvážiť používať svoj vlastný rozum“. Musíme sa nechať viesť 
humanizmom, vedou a pokrokom. Nie predsudkami, strachom, nedôverou alebo nenávisťou.

Toto zmýšľanie nevylučuje emócie. Nádej, láska, sklamanie, strach, radosť – to sú emócie, ktoré nás 
spájajú. Emócie sa dotýkajú samotnej podstaty toho, čo znamená byť „nažive“. Ignorovať emócie 
znamená ignorovať našu ľudskosť, ignorovať našu potrebu spájať sa s ostatnými a ... snívať.

Som stále viac presvedčený, že dnešná Európa potrebuje novú „renesanciu“.

Renesancia bola obrovskou a silnou humanistickou revolúciou, ktorá obnovila 
skutočný rozmer kultúry v jej konkrétnom vzťahu s vedou, umením vládnuť a 
usporiadaním hospodárskeho a sociálneho života a stala sa základom pre modernú 
transformáciu Európy.

Humanizmus vznikol v reakcii na rigidné a obmedzené učenie stredovekej 
scholastiky, ktorá podporovala vzdelávanie malej časti obyvateľstva s cieľom 
pripraviť ich na to, aby sa stali lekármi, právnikmi alebo či teológmi.

Humanistické hnutie vzniklo ako alternatívny prístup k vzdelávaniu a občianskej angažovanosti. 
Zdôrazňovalo prínos schopnosti ľudí viesť inteligentný rozhovor a zapájať sa do občianskeho života
v prospech ľudstva.

V roku 2019 si svet pripomenie 500 rokov od úmrtia Leonarda da Vinciho. Leonardov život a práca sú 
odrazom rozšírených humanistických ideálov, ktoré formovali obdobie renesancie. V mnohých ohľadoch 
Leonardo odráža základné zložky renesancie, keďže jeho záujmy pokrývali oblasti umenia, architektúry, 
hudby, vedy, matematiky, anatómie, geológie a botaniky.

Jedna z da Vinciho slávnych kresieb „Vitruviánsky muž“ vyjadruje jeho prelínajúce sa záujmy v oblasti 
umenia a vedy.

„Homo faber ipsius fortunae“ – Človek je strojcom svojho osudu. Dnes potrebujeme podobný prístup.

EHSV predstavuje tisíc podôb tejto aktívnej Európy. Zmobilizujme skutočne tieto sily a staňme sa 
spoločne architektmi novej renesancie EÚ (rEUnaissance).
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Tri priority zjednocujúceho 
programu, ktorý dá reálnu šancu 
Európe zajtrajška a našej mládeži

ODVAHA VYBUDOVAŤ UDRŽATEĽNÚ EURÓPU
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Udržateľný
rozvoj

Na to, aby sme renesancii EÚ poskytli reálnu šancu, musíme urýchliť reformy na 
prechod na Európsku úniu udržateľného rozvoja.

Udržateľný rozvoj môže poskytnúť potrebné odpovede 
na všetkých päť uvedených transformácií.

Európa musí byť udržateľná – alebo nebude vôbec 
existovať. Agenda 2030 je stratégia výhodná pre za-
mestnávateľov, pre pracovníkov a pre celú planétu. 
Je to skutočný politický projekt, ktorý je prínosom pre 
hospodársky rast a konkurencieschopnosť, prospešný 
pre sociálnu spravodlivosť, je vhodný pre zmenu klímy a 
samozrejme pre udržateľný rozvoj.

EHSV je autorom mnohých inovatívnych stanovísk v tejto 
oblasti. Teraz sa musíme usilovať o ich uplatnenie v pra-
xi: agenda predstavuje obrovské príležitosti na investície 
rádovo za bilióny dolárov a predsa napriek rastúcej dyna-
mike investícií do udržateľného rozvoja naďalej pretrváva 
značná medzera vo financovaní.

V EHSV stojíme na čele tejto stratégie a veľmi úzko spo-
lupracujeme s Európskou komisiou. Pokiaľ ide o obehové 
hospodárstvo, know-how a záväzok EHSV sú nesporné.

Pri plnení potrieb súčasnosti by sme nemali ohroziť 
schopnosť budúcich generácií uspokojovať ich vlastné 
potreby a nesmieme zanedbávať potrebu rešpektovať 
túto planétu a zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo.

Nastal čas prehodnotiť naše modely rastu a nájsť 
rovnováhu medzi hospodárskou prosperitou a environ-
mentálnou udržateľnosťou, sociálnym začlenením a sú-
držnosťou, kvalitnými pracovnými miestami a demokra-
tickou účasťou. EÚ musí zachovať svoju dynamiku a prijať 
zmeny.

Jedna vec je istá: táto transformácia sa dá dosiahnuť len 
iniciatívami miestnych a regionálnych samospráv zdola 
nahor, pričom kľúčovú úlohu zohráva občianska spoloč-
nosť a občania.

Podnikanie zohráva kľúčovú úlohu v tomto programe pre 
zmeny. Bez silného zapojenia našich odborových zväzov 
a všetkých ostatných organizácií občianskej spoločnosti 
však nebudeme schopní riešiť nerovnosti a dosiahnuť to, 
čo považujem za novú sociálnu a hospodársku zmluvu 
pre 21. storočie!

Strategické kroky:
• propagovať udržateľný rozvoj: zabezpečiť, aby občian-

ska spoločnosť pochopila naliehavosť implementácie 
Agendy 2030;

• bojovať o začlenenie udržateľného rozvoja do všet-
kých oblastí politiky;

• zmeniť EHSV na ústredné miesto pre informácie a 
opatrenia týkajúce sa udržateľného rozvoja v EÚ;

• šíriť informácie o inovatívnych prístupoch EHSV, ktoré 
zahŕňajú doplnenie kvantitatívnych ukazovateľov po-
skytnutých Európskou komisiou kvalitatívnymi ukazo-
vateľmi vypracovanými občianskou spoločnosťou;

• zachovať udržateľný rozvoj na popredných miestach 
politického programu počas európskej volebnej kam-
pane a v ďalšom legislatívnom cykle.



8



9O D VA H A  V Y B U D O VAŤ  U D R Ž AT E Ľ N Ú  E U R Ó P U

Mier
Pri spomienke na 100. výročie ukončenia prvej svetovej vojny by sme nemali 
považovať mier za samozrejmosť.

Zmierenie a mier sú najväčšími úspechmi Európskej 
únie. Prepojením našich hospodárstiev a ľudí a zdokona-
lením umenia kompromisu sme vytvorili najspoľahlivejší 
systém dlhodobého mieru na svete.

Hrozba globálnych konfliktov však vo svetle nedávnych 
geopolitických zmien narastá.

Po prvýkrát od svojho vzniku sa EÚ musí vyrovnať s vy-
stúpením jedného z jej členských štátov z Únie (brexit) 
a s rastúcim napätím vo svojom susedstve – na Balkáne,
v južnom Stredomorí a východných hraniciach.

V rámci svojich hraníc niektorí členovia nedodržiavajú 
základné práva a hodnoty slobody, solidarity, de-
mokracie a právneho štátu. Otriasajú nami rastúci an-
tisemitizmus, rasizmus, terorizmus a protekcionizmus. 
Porušovanie práv občianskej spoločnosti zhromažďovať 
a organizovať sa prestalo byť politicky nekorektné.

Keďže hodnoty, na ktorých je EÚ založená, sú spochybňo-
vané, mali by sme sa nezlomne zjednotiť, aby sme zacho-
vali naše otvorené spoločnosti, pretože definujú, kto sme 
a kým chceme byť zajtra.

Musíme preukázať, že sme schopní odolávať hrozným 
pokušeniam zo strany „suverenistov“ ponúkajúcich chabé 
a nebezpečné odpovede na kľúčové otázky, ktoré kladú 
naši spoluobčania, pracovníci, podniky a komunity.

Musíme posilniť Úniu hodnôt: demokraciu, právny 
štát, základné práva, ľudskú dôstojnosť a slobodu 
nemožno spochybniť.

Treba so znepokojením konštatovať, že svet a Európa 
nie sú pripravení. Ale bez mieru a tolerancie nejestvuje 
žiadny rast, žiadne slušné pracovné miesta a žiadna sú-
držnosť. Bez mieru nebude žiadna udržateľná Európa.

Strategické kroky:
• pomôcť iniciatívam v Afrike a našom stredomorskom 

susedstve upevňovať demokraciu, znovunastoliť a 
stabilizovať mierové procesy a podporovať občiansku 
spoločnosť v krajinách, ktoré sa usilujú vyrovnať sa

 s migračnými tokmi;

• posilniť sily usilujúce sa o zmierenie na západnom 
Balkáne;

• obhajovať a podporovať acquis EÚ v oblasti 
obchodných dohôd a otvorených trhov na základe 
dohodnutých mnohostranných pravidiel, ktoré 
zostávajú hlavným zdrojom pokroku a mierových 
vzťahov.
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Kultúra
Mojou treťou prioritou je posilnenie úlohy kultúry v rámci európskej politickej 
diskusie.

Európa je miestom mimoriadneho kultúrneho a ume-
leckého bohatstva a energie, ako aj nesmierneho kul-
túrneho dedičstva a jazykovej a kultúrnej rozmanitosti. 
Kultúra však prekvapujúco doteraz chýbala v hlavnej 
politickej diskusii.

Mnohé výzvy, na ktoré musíme v súčasnosti reagovať – 
vrátane environmentálnych zmien vyplývajúcich z ľud-
ských zásahov, sociálneho napätia v rámci našich miest-
nych komunít až po úroveň medzinárodných vzťahov 
a našej neschopnosti eticky a proaktívne prispôsobiť 
naše politické systémy čoraz rýchlejším zmenám, ktoré 
priniesla medzinárodná digitálna revolúcia – sa dokážu 
konštruktívne vyriešiť , len ak budeme mať pri práci na 
zreteli kultúru.

Kultúra, umenie a tvorivé odvetvia sú známe tým, že 
predstavujú obrovskú hospodársku hodnotu. V súčas-
nosti tvoria 4,2 % európskeho HDP a ponúkajú zamest-
nanie pre 8,4 milióna ľudí v celej Európe. Pokračujúci 
rozvoj tohto odvetvia je určite jedným zo spôsobov 
ako zabezpečiť udržateľný hospodársky rast pre EÚ. In-
vestície do kultúrnej infraštruktúry majú silný pozitívny 
vplyv v oblastiach, ktoré ju obklopujú, pričom prinášajú 
rast aj v súvisiacich odvetviach.

Odborníci preukázali, že kultúra a kultúrne praktiky 
majú pozitívny súvis s demokraciou, pretože umožňu-
jú posun vo vnímaní, aktívnu angažovanosť a zlepšenie 
postavenia ľudí.

Izolačné a nacionalistické hnutia často zneužívajú poj-
my kultúry a identity a používajú ich v úzkom, nemen-
nom zmysle a využívajú ich emocionálnu silu.

Musíme zabezpečiť, aby tieto protidemokratické ten-
dencie nezískali podporu. Kultúra je to, čo nás robí 
ľuďmi: formuje naše chápanie prepojenia s civilizá-
ciami, ktoré tu boli pred nami a s naším kultúrnym 
dedičstvom, čím posilňuje náš pocit spolupatričnosti. 
Ponorenie sa do umenia nám umožňuje vystúpiť zo šia-
leného tempa a povinností nášho života a zároveň mô-
žeme slobodne konať a vnímať zmysel nášho života nad 
rámec potreby jednoducho prežiť.

Nástup nových technologických revolúcií nás vedie
k tomu, že si musíme uvedomiť potrebu pevne posta-
viť ľudí do centra politického rozhodovania – a teda aj
do našich spoločností. Hospodársky rast nestačí. Chýbajúci 
článok, ktorý je katalyzátorom tohto posunu, je kultúra.

Kultúra formuje, ako konáme, komunikujeme, veríme 
a snívame o našej prítomnosti a našej budúcnosti. Má 
obrovský nevyužitý potenciál stať sa zjednocujú-
cou a mobilizujúcou silou pre Európu a priniesť 
nový európsky príbeh.

Strategické kroky:
• podporovať kultúru ako 4. pilier trvalo udržateľného 

rozvoja;

• poukázať na potenciál kultúry ako hybnej sily rastu, 
dôstojných pracovných miest a bohatstva v mestách 
a regiónoch Európy;

• zabezpečiť, aby bola kultúra vnímaná ako kľúčový ná-
stroj na vytvorenie pozitívneho príbehu pre Európu;

• využívať kultúru ako nástroj na podporu inkluzívnych 
a tolerantných spoločností;

• ukázať hodnotu využívania kultúry ako nástroja 
„mäkkej sily“ vo vonkajších vzťahoch EÚ.
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Úloha EHSV v tejto pozitívnej 
renesancii EÚ

Centralizácia moci vo výkonnej sfére, politizácia súdnictva, útoky na nezávislosť médií a nedostatok dô-
very v tradičné politické strany sú len niektoré z príznakov súčasnej rozšírenej krízy demokracie.

Tvrdenie, že európska demokracia zažíva najväčší prepad od 30. rokov minulého storočia a že tradičné 
modely účasti sa zdajú byť nedostatočne vybavené na zvládnutie zrýchlenia zmien, nie je zľahčovaním 
situácie.

Organizácie občianskej spoločnosti, tradične považované za chrbticu participatívnej demokracie, sa tiež 
menia a potrebujú hľadať inovatívne spôsoby ako zlepšiť občiansky dialóg, aby sa zabezpečilo lepšie 
prispôsobenie sa podmienkam 21. storočia. Je to dôležité, ak chcú aj naďalej ovplyvňovať rozhodovací 
proces zmysluplným spôsobom na národnej aj európskej úrovni.

Náš výbor nedávno oslávil svoje 60. výročie. Naše úspechy za po-
sledných 60 rokov sú základom budúcnosti silného EHSV – a teda 
silnej EÚ.

Nesmieme pohodlne odpočívať na vavrínoch. Len vtedy neskla-
meme sami seba, ak sa budeme snažiť splniť povinnosť, ktorú 
nám zverili naši zakladatelia: byť hlasom organizovanej občian-
skej spoločnosti a pomáhať inštitúciám EÚ pri ich kľúčovej práci 
vytvárať udržateľnú Európu. 

Budeme môcť plniť naše povinnosti, ak budeme spolupracovať 
a budeme silní a jednotní: skupiny, sekcie a administratíva EHSV 
všetci spoločne.

Musíme zlepšiť komunikačné možnosti a posilniť „súťaž“ v pôvodnom zmysle slova – petere cum –, aby 
sme sa viac sústredili a vykonávali strategické opatrenia a prispôsobovali tomu naše metódy a vnútorné 
nástroje.

Naše kroky musia byť rozhodné a vizionárske. Inšpirujme sa duchom roku 1958 a vytvorme nový 
príbeh prinášajúci nádej. Veďme spolu druhú európsku renesanciu, v ktorej opäť budeme presvedčení, 
že sme skutočne protagonistami našej prítomnosti a budúcnosti.

Máme príležitosť dať nový impulz angažovanosti európskej občianskej spoločnosti. Poďme na to!
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Už zaznelo, že „Logika vás dovedie z bodu A do bodu B. Predstavivosť vás dovedie 
kamkoľvek. Len predstavivosť dokáže uskutočniť tento model „skokom“, ktorý je 
potrebný na vytvorenie budúcnosti.“

Európa zajtrajška si vyžaduje odhodlanie – musíme sa odvážiť – predstaviť si nový 
svet pre nové generácie a dať im v tomto úsilí skutočný hlas.

Nesmieme strácať čas, pretože za mnohými z minulých nezdarov stoja dve slová: 
príliš neskoro.

Musíme mať ambíciu povýšiť príležitosti a ciele nad problémy.

Musíme byť tvoriví a odhodlaní zmeniť víziu na pozitívny európsky príbeh. Hlboko 
ľudský príbeh. Jemný dotyk, ľudská ekológia, zabudnuté slovo francúzskej revolúcie: 
bratstvo.
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Mojím snom je Európa, ktorá prekoná 
nezmyselné spory a konflikty, ktorá má 
odvahu využiť obrovské bohatstvo svojej 
rozmanitosti na vytvorenie väčšej jednoty, 
väčšieho začlenenia, udržateľného rastu a 
nebojí sa skutočne otvoriť okolitému svetu.  
Luca Jahier
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