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1. Úvod 

 

1.1 Pandémia aj vojna na Ukrajine ukázali, že je kľúčové, aby bola EÚ dobre pripravená na 

neočakávaný vývoj. Vyzdvihuje to úlohu prognostických činností pri identifikácii akýchkoľvek 

malých náznakov a vypracúvaní rôznych scenárov, čím vzniká možnosť pre tvorcov politík EÚ, 

sociálnych partnerov a iných aktérov občianskej spoločnosti na posilnenie odolnosti, 

odstránenie rizík a využitie príležitostí. EHSV naliehavo žiada zamerať sa v rámci strategických 

prognostických činností oveľa výraznejšie na geopolitický vývoj nielen v Európe, ale aj mimo 

nej1, vrátane jeho dôsledkov na bezpečnosť, dopravu, utečencov a ich integráciu do spoločnosti, 

ktoré ich prijímajú. 

 

1.2 Pandémia a vojna opäť vrhli svetlo aj na schopnosti a význam občianskej spoločnosti a jej 

inštitúcií v boji proti následkom kríz a pri pomoci ľuďom. EHSV preto vyzýva Komisiu, aby 

viac uznávala význam občianskej spoločnosti a jej inštitúcií tým, že im poskytne popredné 

miesto v politike EÚ. 

 

1.3 Globálna sila EÚ vychádza z jej spoločných hodnôt založených na demokracii, zásadách 

právneho štátu a jej hospodárskom a sociálnom modeli. Na seba nadväzujúce otrasy poukazujú 

na to, aké je dôležité budovať odolnejšie európske hospodárstvo a tlmiť sekundárne účinky 

rozličných kríz (inflácia, zvyšovanie cien energií a surovín a nedostatok dodávok, narušenie 

dodávateľských reťazcov). Európa potrebuje zmenšiť závislosť a mieru vystavenia 

nespoľahlivým dodávateľom, no zároveň musí budovať koalície s rovnako zmýšľajúcimi 

partnermi a diverzifikovať svoje zdroje dodávok. 

 

1.4 Okrem energetiky sú Rusko a Ukrajina pre EÚ významné z hľadiska dovozu kovov, ktoré sú 

rozhodujúce pre viaceré strategické odvetvia2. Obe krajiny sú významnými vývozcami 

viacerých poľnohospodárskych produktov, ako sú obilniny a olejniny. Narušenie vývozu 

z týchto krajín už viedlo k obrovskému celosvetovému zvýšeniu cien poľnohospodárskych 

komodít. Dôsledky pociťujú najmä najchudobnejšie krajiny sveta a najviac trpieť budú 

najchudobnejší ľudia. V tejto súvislosti EHSV opakuje svoju výzvu urýchliť rozvoj strategickej 

a technologickej nezávislosti Európy a potrebu obmedziť našu závislosť v oblasti energie, 

kritických surovín a potravín3. 

 

1.5 Ak sa má predísť drastickým hospodárskym a sociálnym dôsledkom, je potrebné, aby bola 

energetická politika EÚ realistická a pomáhala pri budovaní Európskej únie a dosahovaní 

klimatických cieľov bez toho, aby predstavovala dodatočnú záťaž pre najohrozenejších 

spotrebiteľov a pracovníkov a bez oslabovania konkurencieschopnosti európskych podnikov. 

EÚ musí pracovať na dosiahnutí svojich ambicióznych klimatických cieľov a zároveň 

zabezpečiť stabilitu a bezpečnosť energetických dodávok za ceny dostupné pre podniky 

a občanov. 

 

                                                      
1

 INT 958. 

2
 Uznesenie EHSV Vojna na Ukrajine a jej hospodárske, sociálne a environmentálne dôsledky. 

3
 Tamže. 
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1.6 Európske spoločnosti už vážne zasiahla pandémia a táto kríza je ďalším obrovským šokom, 

ktorý väčšinou pociťujú tí najohrozenejší členovia spoločnosti. Solidarita a sociálna 

konvergencia musia byť tiež hlavnými smermi v nadchádzajúcich politikách EÚ: reakcia na 

vojnu na Ukrajine bude na úkor každého a musíme zabezpečiť, aby sa tieto bremená rozdelili 

spravodlivým spôsobom. EK by mohla viesť ďalšie diskusie s členskými štátmi o možných 

dlhodobých nástrojoch, t. j. systémoch zaistenia v nezamestnanosti, s cieľom riešiť systémové 

problémy, ktoré sa v dôsledku prebiehajúcej krízy len zhoršili. Účinky a možné ďalšie 

využívanie mechanizmu SURE by sa mali preskúmať a prediskutovať aj so sociálnymi 

partnermi. 

 

1.7 EHSV vyzýva Komisiu, aby ako prioritu zachovala lepšiu právnu reguláciu, a ju 

a zákonodarcov EÚ žiada, aby dôsledne prehlbovali a rozvíjali systém lepšej právnej regulácie 

EÚ vo všetkých jeho aspektoch a vo svojej práci systematicky využívali nástroje a usmernenia 

pre lepšiu právnu reguláciu. Zároveň ju nabáda, aby na tento účel pokračovala v presadzovaní 

zásad a nástrojov lepšej regulácie vo všetkých svojich útvaroch. 

 

1.8 Prístup udržateľného rozvoja by mal byť prijatý ako zastrešujúci a integrálny cieľ všetkých 

politík, programov a opatrení. Aby sa podporilo zotavenie z krízy, Komisia a členské štáty by 

mali identifikovať a usilovať sa o politiky a iniciatívy, ktoré súčasne prinášajú hospodárske, 

sociálne a environmentálne výhody, t. j. posilňujú podnikateľské prostredie, zlepšujú pracovné 

a životné podmienky a uľahčujú prechod na klimaticky neutrálne a obehové hospodárstvo. 

 

1.9 Obnova a odolnosť EÚ voči krízam vo svojej podstate závisí od udržateľného rastu, sociálnej 

konvergencie, priaznivého podnikateľského prostredia a pozitívneho vývoja zamestnanosti 

a podmienok zamestnanosti, a to v súlade s Európskou zelenou dohodou, Európskym pilierom 

sociálnych práv a jeho akčným plánom a cieľmi udržateľného rozvoja. Akékoľvek prijaté 

politické opatrenia musia byť zamerané na udržateľný obchod, podnikanie a vytváranie 

pracovných miest, ako aj na zlepšenie životných a pracovných podmienok. 

 

1.10 Napriek naliehavým problémom je nevyhnutné mať na pamäti základy, o ktoré sa opiera EÚ, 

ako je účinné vykonávanie jednotného trhu, či dlhodobé potreby, ako je dosiahnutie klimatickej 

neutrality do roku 2050 a boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, aby sa zabezpečila úspešná 

budúcnosť pre občanov a podniky. Komisia by preto mala naďalej uľahčovať a podporovať 

investície do výskumu a inovácií, pričom by mala náležite zohľadňovať rastúcu potrebu nájsť 

riešenia a zlepšiť odolnosť voči geohospodárskym, spoločenským, zdravotným 

a environmentálnym rizikám. 

 

1.11 Dosiahnutie pevnejšej pozície vo svete si okrem posilnenia vnútorného trhu a zmenšenia 

kritických závislostí vyžaduje aj úspech vývozu. Komisia by mala preskúmať, ako vo 

všeobecnosti zlepšiť konkurencieschopnosť európskych podnikov a najmä uľahčiť upevnenie 

postavenia podnikov z EÚ na svetových trhoch technológií, produktov a riešení, ktorými je 

možné reagovať na globálne megatrendy a výzvy, ako je zmena klímy. Musí tiež posilniť 

kapacitu svojho zdravotníctva, pokiaľ ide o zlepšenie výskumu a metodík na zvládnutie 

rastúceho dopytu po starostlivosti, ako aj možných budúcich pandémií. To musí zahŕňať 

podporu rozvoja a medzinárodnej propagácie noriem európskymi podnikmi a inovátormi, 

pretože normy vytvárajú trhy. 
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1.12 Upevnenie globálnej úlohy EÚ si vyžaduje solídnu jednotu a spoločné úsilie členských štátov. 

Komisia by mala stavať na jednote dosiahnutej počas kríz a nájsť spôsoby, ako zlepšiť obnovu 

a dlhodobú konkurencieschopnosť EÚ a blaho občanov spôsobom, ktorý by sa čoraz viac 

opieral o inovácie a zručnosti, a nie o štátnu pomoc alebo prekážky trhu a spolupráce. Únia by 

vo svojich vzťahoch so zvyškom sveta mala naďalej prispievať k odstraňovaniu chudoby 

a ochrane ľudských práv. 

 

2. Európska zelená dohoda 

 

2.1 EHSV podporil vykonávanie Európskej zelenej dohody a poukázal na to, že sa musí realizovať 

sociálne spravodlivým spôsobom a za podmienok zaistenia európskej potravinovej bezpečnosti, 

ako aj dodávok energie za dostupné ceny. Týka sa to okrem iného balíka Fit for 55, ktorý bude 

mať nerovnomerný vplyv na rôzne sektory, podniky, regióny, komunity a jednotlivcov v celej 

Európe. EHSV trvá na tom, že aktívne zapojenie sociálnych partnerov a príslušných organizácií 

občianskej spoločnosti je dôležité tak vo fáze plánovania, ako aj vo fáze realizácie. Je 

nevyhnutné podporovať občanov a skupiny zainteresovaných strán pri ich mobilizácii, aby sa 

aktívne podieľali na prechode k nízkouhlíkovej spoločnosti. 

 

2.2 EHSV poznamenáva, že iniciatívy týkajúce sa Európskej zelenej dohody sa musia dopĺňať 

a vzájomne posilňovať v oblastiach klímy, energetiky, dopravy, budov, priemyslu, lesníctva 

a potravinových systémov, aby sa dosiahlo konkurencieschopné, spravodlivé, klimaticky 

neutrálne a obehové hospodárstvo EÚ. Zároveň požaduje lepšiu komplementárnosť zelenej 

a digitálnej transformácie. 

 

2.3 Na monitorovanie pokroku v prechode k hospodársky, sociálne a environmentálne 

udržateľnému rastu v súlade s Európskou zelenou dohodou EHSV požaduje vytvorenie súboru 

vhodných ukazovateľov „nad rámec HDP“. Bolo by vhodné vypracovať stručnú hodnotiacu 

tabuľku takýchto ukazovateľov, ktorá by sa potom mohla začleniť do hodnotiacej tabuľky 

Európskej zelenej dohody a do procesu európskej správy hospodárskych záležitostí. Musí tiež 

informovať o vývoji politiky, zlepšovať komunikáciu a podporovať stanovovanie cieľov. 

 

2.4 EHSV podporuje cieľ európskej taxonómie pre udržateľné činnosti („taxonómia EÚ“), ktorým 

je nasmerovať investície do udržateľných projektov a činností. Na tento účel Komisia 

vypracovala súbor pravidiel na určenie toho, čo možno označovať ako environmentálne (zelené) 

investície. EHSV žiada rozvoj taxonómie takým spôsobom, ktorý by zohľadňoval spoločenské 

potreby, ako je bezpečnosť dodávok energie a základných surovín a komodít, viac by sa 

zameriaval na aspekty sociálnej udržateľnosti, ako sú pracovné a ľudské práva, a zároveň 

rešpektoval právomoci členských štátov a rôzne systémy pracovnoprávnych vzťahov 

a uskutočniteľnosť objektívneho posúdenia v súvislosti s prístupom k financovaniu. V súvislosti 

so Zelenou dohodou EHSV od začiatku tvrdí, že táto dohoda môže byť a bude úspešná len 

vtedy, ak bude aj sociálnou dohodou. Pokiaľ ide o sociálne aspekty taxonómie, EHSV 

v súčasnosti pripravuje stanovisko z vlastnej iniciatívy na tému Sociálna taxonómia – výzvy 

a príležitosti. Taxonómia by sa mala používať aj v kontexte normy pre európske zelené 

dlhopisy. EHSV považuje za dôležité medzinárodne zosúladiť taxonómie v rámci 

Medzinárodnej platformy pre udržateľné financovanie. 
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2.5 S cieľom riešiť sociálne a pracovné problémy týkajúce sa Európskej zelenej dohody EHSV 

vyzýva Komisiu, aby navrhla dodatočné politické opatrenia na posilnenie sociálneho 

a pracovného rozmeru tejto dohody, čím by sa zosúladila s ambicióznymi sociálnymi cieľmi 

v súlade s Portským vyhlásením, Európskym pilierom sociálnych práv a usmerneniami MOP 

pre spravodlivú transformáciu. EHSV predovšetkým vyzýva inštitúcie EÚ, aby zmapovali 

a analyzovali vplyv, ktorý bude mať zelená transformácia na zamestnanosť a zručnosti 

v rôznych krajinách, regiónoch a odvetviach vrátane subdodávateľov a nadväzujúcich 

hodnotových reťazcov. EHSV tiež požaduje, aby národné energetické a klimatické plány 

obsahovali stratégie spravodlivej transformácie. Okrem toho je dôležité predvídať a riadiť 

zmeny vo svete práce, a to aj cielenou podporou, napr. na zlepšenie potrebných zručností, 

zabezpečenie sociálnej ochrany a zapojenie celej zainteresovanej spoločnosti do formovania 

transformácie, ako aj ďalších návrhov na mobilizáciu obrovských verejných a súkromných 

investícií na podporu transformácií a výrazné zväčšenie veľkosti a rozsahu pôsobnosti Fondu na 

spravodlivú transformáciu tak, aby zodpovedal výzvam. 

 

2.6 EHSV žiada, aby sa zabezpečilo, že regulačný rámec EÚ umožní podnikom v EÚ vrátane MSP 

stať sa lídrami v ekologickom podnikaní, pričom sa zabráni riziku premiestnenia výroby 

a zabezpečí sa ochrana pred dovozmi s väčším negatívnym vplyvom na životné prostredie. Týka 

sa to najmä energeticky náročných odvetví. EHSV tiež žiada podporu pre MSP, aby mohli 

lepšie pochopiť a zvládať pribúdajúce klimatické a environmentálne požiadavky, ktoré sú na ne 

priamo a nepriamo zamerané. 

 

2.7 EHSV požaduje výraznú podporu inovácií, aby priemyselné odvetvia rozvíjali a zavádzali 

ekologicky vhodné technológie, materiály, produkty, výrobné procesy a obchodné modely, 

napríklad uľahčením programov v oblasti vodíka, batérií, polovodičových výrobkov, 

zachytávania a využívania uhlíka a postupov obehového hospodárstva v rôznych oblastiach, 

napríklad v obalovom hospodárstve. 

 

2.8 Na posilnenie globálneho vplyvu v oblasti zmierňovania zmeny klímy by EÚ mala zaistiť 

priaznivé podmienky pre priemyselné odvetvia EÚ tak, aby sa chopili vývozných príležitostí, 

ktoré poskytuje globálny dopyt po klimaticky a environmentálne vhodných technológiách 

a riešeniach, a tým zmenšili uhlíkovú stopu EÚ. 

 

2.9 Priemyselné aliancie sa ukazujú ako úspešná metóda na rozvoj rozsiahlych a cezhraničných 

priemyselných projektov v strategických oblastiach. Tieto priemyselné aliancie majú spolu 

s dôležitými projektmi spoločného európskeho záujmu zásadný význam pre obnovu a podporu 

európskych noriem a kľúčových technológií, najmä v oblastiach, v ktorých samotný trh 

nedokáže priniesť výsledky alebo je narušený. 

 

2.10 Pokrok smerom k skutočnej energetickej únii by sa mal zintenzívniť, aby sa zabezpečil 

energetický prechod na cenovo dostupný, bezpečný, konkurencieschopný, chránený 

a udržateľný energetický systém. Vzhľadom na súčasné výzvy spôsobené rusko-ukrajinskou 

vojnou by sa Komisia mala zamerať na opatrenia, ktoré prinesú najväčšie výhody z hľadiska 

celkových cieľov energetickej únie a zároveň prispejú k naliehavým výzvam a dlhodobým 

cieľom. 
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2.11 Situácia na Ukrajine viedla k predloženiu oznámenia o REPowerEU4, po ktorom na žiadosť 

Európskej rady nasledoval plán REPowerEU s návrhmi5, ktoré, ak sa riadne vykonajú, môžu 

výrazne urýchliť energetickú nezávislosť a udržateľnosť Európskej únie. Na dosiahnutie 

nezávislosti od ruského plynu a iných fosílnych palív je naliehavo potrebná diverzifikácia 

dodávateľov a energetických zdrojov, ako aj väčšia solidarita a dlhodobé opatrenia, ktorými sa 

podporí prechod k uhlíkovej neutralite s ohľadom charakteristiky jednotlivých členských štátov 

a regiónov a dostupné alternatívne zdroje. Na zabezpečenie úspechu tohto procesu je však 

potrebné zmobilizovať dostatočné súkromné a verejné investície a plne využiť okrem iného 

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a prostriedky z fondov politiky súdržnosti. Ako 

už bolo uvedené6, zníženie dopytu po ruskom plyne o dve tretiny do konca roka 2022 je 

náročnou úlohou a znamenalo by diverzifikáciu, na jednej strane a predovšetkým 

v krátkodobom horizonte prostredníctvom skvapalneného zemného plynu (LNG) a biometánu, 

a na druhej strane prostredníctvom energetickej efektívnosti a rozširovania obnoviteľných 

zdrojov energie. Malo by sa zabrániť zablokovaniu infraštruktúry, pretože to obmedzuje budúce 

realistické alternatívy, pričom investície by sa mali čo najviac zameriavať na obnoviteľné zdroje 

energie a podporné infraštruktúry. Sociálni partneri a občianska spoločnosť musia byť úzko 

zapojení do týchto politických návrhov, aby sa zabezpečila ich spoločenská akceptácia, 

udržateľnosť a úspech. Na zvýšenie úrovne reakcie na vonkajšie krízy by okrem toho bola 

potrebná stála koordinačná štruktúra v Rade Európskej únie. 

 

2.12 Ďalšia integrácia trhu EÚ s energiou bude zohrávať dôležitú úlohu pri zvyšovaní cenovej 

dostupnosti a bezpečnosti dodávok energie. Na tento účel sa musí zaistiť dostatočná 

prepojovacia kapacita7 a zaviesť potrebná a zodpovedajúca infraštruktúra, a to najmä na 

energetických „ostrovoch“, ako je napríklad Pyrenejský polostrov8. Na podporu konkurenčnej 

výhody EÚ v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a s cieľom zaistiť, aby využívanie 

obnoviteľných zdrojov energie neohrozovalo bezpečnosť dodávok, by sa mal vypracovať 

realistický plán rozvoja a zavádzania efektívnej infraštruktúry pre energiu z obnoviteľných 

zdrojov vrátane uskladňovacích kapacít a dostatočných prenosových prepojení, ktoré umožnia 

vývoz nadbytočnej produkcie do iných členských štátov. V záujme rýchleho zavedenia 

infraštruktúry pre čistú energiu musia členské štáty urýchliť udeľovanie povolení. 

 

2.13 V záujme vytvorenia rovnakých podmienok by EÚ mala podporovať globálne stanovovanie 

cien uhlíka. Malo by sa vypracovať a zefektívniť zdaňovanie emisií oxidu uhličitého, aby 

symetricky odrážalo vplyv na klímu a zohľadňovali sa v ňom opatrenia na sekvestráciu uhlíka 

z atmosféry. Okrem toho by EHSV mal sledovať svoj cieľ postupného rušenia dotácií na tie 

zdroje energie, ktoré sú škodlivé pre klímu a životné prostredie, a zároveň zabezpečiť, aby 

prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo prebiehal spravodlivým spôsobom. 

                                                      
4

 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_22_1511. 

5
 https://ec.europa.eu/info/publications/key-documents-repowereu_sk. 

6
 TEN/778 – REPowerEU: spoločné európske pravidlá pre cenovo dostupnejšiu, bezpečnejšiu a udržateľnejšiu energiu. 

7
 Prepojenie je už cieľom EÚ (najmenej 15 % do roku 2030, ale niektoré krajiny sú od neho veľmi ďaleko) 

https://energy.ec.europa.eu/topics/infrastructure/electricity-interconnection-targets_sk. 

8
 Dokument Komisie o energetických ostrovoch, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/MEMO_18_4622. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_22_1511
https://ec.europa.eu/info/publications/key-documents-repowereu_sk
https://energy.ec.europa.eu/topics/infrastructure/electricity-interconnection-targets_sk
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/MEMO_18_4622
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2.14 Súčasný nárast cien energie predstavuje veľkú hrozbu z hľadiska zvyšovania energetickej 

chudoby, ako aj straty konkurencieschopnosti podnikov, ktoré potrebujú energiu na svoju 

činnosť. EHSV vyzýva na prijatie opatrení na úspešné zmiernenie vplyvu zvýšených cien 

energie a zabránenie energetickej chudobe, a to okrem iného aj energetickej chudobe 

domácností v EÚ. Dočasné a dobre cielené opatrenia na obmedzenie vplyvu prudkého nárastu 

cien energie sú potrebné aj na to, aby sa MSP a energeticky náročným odvetviam pomohlo 

prežiť krízu. 

 

2.15 V rámci dlhodobého premýšľania o tom, ako trh s energiou reaguje na otrasy, je dôležité riešiť 

základné príčiny zvyšovania cien energií (v súčasnosti ceny plynu), ako navrhuje Agentúra pre 

spoluprácu energetických regulátorov (ACER) na základe svojho nedávneho posúdenia9 

súčasnej koncepcie trhu s elektrinou a systému tvorby cien. Okrem toho by sa mohlo zvážiť 

preskúmanie v súvislosti s trhmi, na ktorých je koncentrácia dodávok energie vysoká, a teda 

môže byť narušená bežná prevádzka. 

 

2.16 Občania a spotrebitelia by mali byť v centre energetickej transformácie prostredníctvom 

podpory komunitnej energie a miestneho vlastníctva a transformácie spotrebiteľov energie na 

výrobcov-spotrebiteľov. EHSV požaduje transparentné informačné, konzultačné a vzdelávacie 

kampane s cieľom podporiť angažovanosť občanov v energetickej transformácii. 

 

2.17 EHSV tiež žiada, aby sa venovala väčšia pozornosť problémom súvisiacim s prechodom na 

uhlíkovo neutrálnu spoločnosť, najmä pokiaľ ide o odvetvia, ktoré z rôznych technických 

a/alebo finančných dôvodov potrebujú čas na prispôsobenie, aby si zachovali 

konkurencieschopnosť na trhu. 

 

2.18 EHSV víta aktualizáciu nariadenia o TEN-T s cieľom lepšie reagovať na aktuálne ciele 

a potreby. Na základe európskych koridorov je potrebné venovať osobitnú pozornosť 

identifikácii priorít a vymedzeniu sieťových prepojení všetkých hlavných a veľkých miest, 

prístavov, letísk a terminálov členských štátov. Koridory by mali podľa potreby zahŕňať 

„námorné mosty“ alebo pravidelné a časté spojenia trajektmi ro-ro medzi prístavmi koridorov. 

Pokiaľ ide o územnú súdržnosť, EHSV sa domnieva, že koridory základnej siete musia mať 

lepšie prepojenie na regionálne, mestské a miestne sústavy. Na zavedenie dvojakého využívania 

dopravnej infraštruktúry je tiež potrebné identifikovať rozdiely medzi technickými 

požiadavkami TEN-T a požiadavkami vojenskej mobility. 

 

2.19 Vzhľadom na dosť dlhý čas realizácie projektov TEN-T EHSV podporuje európsky rámec 

regulácie a financovania na zabezpečenie strednodobej a krátkodobej stability, pokiaľ ide 

o koridory a projekty, až do dokončenia európskej siete. Žiada tiež, aby sa naliehavo 

vypracovali národné plány riadneho a mimoriadneho financovania údržby infraštruktúr TEN-T 

a európsky plán monitorovania základnej siete. 

 

                                                      
9

 http://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER%26%23039%3Bs%20Final%20Assessment%20of%

20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf. 

http://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER&%23039;s%20Final%20Assessment%20of%20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf
http://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER&%23039;s%20Final%20Assessment%20of%20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf
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2.20 Vzhľadom na zásadnú úlohu letectva pre EÚ EHSV požaduje komplexný a účinný prístup na 

podporu obnovy a rastu udržateľného letectva. 

 

2.21 S cieľom prispieť k úsiliu o znižovanie emisií z cestnej dopravy EHSV požaduje priaznivé 

regulačné podmienky pre používanie väčších a ťažších vozidiel na prepravu tovaru a kombinácií 

vozidiel v rámci dotknutých členských štátov a medzi nimi. Európska komisia by mala vziať do 

úvahy aj budúce a špecifické výzvy v podobe nedostatku vodičov nákladných vozidiel 

v nadchádzajúcich rokoch, a to z hľadiska nedostatočnej generačnej výmeny, ako aj z hľadiska 

zložitých pracovných podmienok. V tejto súvislosti je dôležitý rozvoj multimodálnej nákladnej 

dopravy v snahe zvýšiť atraktívnosť železničnej nákladnej dopravy ako súčasti kompletného 

logistického reťazca spolu so zlepšením pracovných podmienok pracovníkov v sektore dopravy. 

 

2.22 EHSV víta rozvoj rámca mestskej mobility EÚ a žiada, aby sa mestská doprava, najmä verejná 

doprava, stala inkluzívnejšou, čím sa podporia rovnaké príležitosti pre občanov. 

 

2.23 V záujme posilnenia udržateľnej a inteligentnej mobility sa EHSV prihovára za vhodnú 

iniciatívu Komisie na spustenie rozsiahlych digitálnych projektov v oblasti dopravy, ktorá je 

kľúčová napr. pre efektívnu multimodálnosť a optimalizáciu využívania kapacity. 

 

2.24 Keďže energetika, doprava a digitálne systémy sú čoraz lepšie prepojené, sú potrebné dopravné, 

digitálne a energetické integrované siete. S cieľom posilniť synergie a zvýšiť odolnosť 

celkových infraštruktúr EHSV vyzýva na preskúmanie hlavných prekážok a slabých miest 

týkajúcich sa prepojení týchto systémov zo súčasnej aj z dlhodobejšej perspektívy. 

 

2.25 EHSV tiež vyzýva na zväčšenie odolnosti energetickej, dopravnej a digitálnej siete voči zmene 

klímy, prírodným rizikám a katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou, aby sa vytvorila 

a zachovala dlhodobá hodnota infraštruktúry. Celkovo požaduje opatrenia na zlepšenie 

adaptácie na zmenu klímy a jej vplyvy. 

 

2.26 Aby sa zabezpečila udržateľnosť potravinových systémov a konkurencieschopnosť európskych 

výrobcov, EHSV vyzýva na podporu otvorenej strategickej autonómie vrátane lepšej 

bielkovinovej sebestačnosti, zabezpečenie reciprocity obchodných noriem (hospodárskych, 

sociálnych, environmentálnych), podporu výskumu, zlepšenie digitalizácie, rozvoj inovatívnych 

technológií a osív a podporu spravodlivých cien, ktoré zahŕňajú vyššie vstupné náklady 

a náklady na zvýšenú udržateľnosť. 

 

2.27 Spoločná poľnohospodárska politika a spoločná rybárska politika by mali významne prispieť 

k udržateľnejším a odolnejším potravinovým systémom. Musí sa zabezpečiť štruktúrovaná 

a široká účasť občianskej spoločnosti na vykonávaní stratégie Z farmy na stôl. Návrh 

legislatívneho rámca pre udržateľné potravinové systémy by mal obsahovať jasné ciele, 

ukazovatele a spoľahlivý monitorovací mechanizmus a hodnotiacu tabuľku. 

 

3. Európa pripravená na digitálny vek 

 

3.1 Pandémia a vojna na Ukrajine poukázali na zásadný význam digitálnych technológií a potrebu, 

aby EÚ zväčšila svoju technologickú suverenitu. EHSV víta Digitálny kompas a Cestu 
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k digitálnemu desaťročiu a vyzýva na účinné zavedenie mechanizmu riadenia a uľahčenie 

rýchlej realizácie cieľov. Pandémia tiež zdôraznila výzvy, ktoré môže digitálna transformácia 

predstavovať, a EHSV vyzýva na posilnenie sociálneho dialógu na európskej, národnej 

a odvetvovej úrovni, aby sa zabezpečilo, že aj táto transformácia bude spravodlivá. 

 

3.2 EHSV považuje spoluprácu medzi Komisiou a členskými štátmi za kľúčovú pri hodnotení 

pokroku a posudzovaní opatrení potrebných na dosiahnutie cieľov, a to aj prostredníctvom 

projektov pre viacero krajín. Žiada tiež vypracovanie správy o stave digitálneho desaťročia, aby 

sa prispelo k výmene poznatkov a osvedčených postupov medzi členskými štátmi. 

 

3.3 EHSV zdôraznil, že je potrebné, aby digitálna transformácia prebiehala udržateľným 

a inkluzívnym spôsobom zameraným na ľudí, ktorý funguje pre všetkých, a bez ďalšieho 

prehlbovania existujúcej digitálnej priepasti alebo vytvárania nových rozdielov, so 

zabezpečením dobrých pracovných podmienok, rovnováhy medzi pracovným a súkromným 

životom a ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov. Na tento účel je tiež dôležité predvídať 

a riadiť zmeny vo svete práce, využívať sociálny dialóg na rôznych úrovniach a zlepšovať 

potrebné zručnosti a vhodné pracovné podmienky vrátane telepráce a práce pre platformy 

a zároveň vykonať hodnotenie takzvaného „práva na odpojenie“ na úrovni EÚ. 

 

3.4 Investície do digitálnej infraštruktúry zabezpečujúce lepšiu prístupnosť a do rozvoja jednotného 

dátového trhu sú zásadným a nevyhnutným faktorom, ktorý umožní riadny digitálny rozvoj vo 

všetkých regiónoch EÚ. EHSV požaduje účinné vykonanie opatrení, ktoré zlepšia voľný obeh 

údajov a zároveň zabezpečia náležitú ochranu údajov, súkromia a duševného vlastníctva. 

 

3.5 EÚ by mala dosiahnuť ďalší pokrok smerom k vytvoreniu bezpečného a autonómneho systému 

konektivity založeného na vesmírnej infraštruktúre na poskytovanie zaručených a odolných 

satelitných komunikačných služieb, čím sa zlepší dostupnosť vysokorýchlostného 

širokopásmového pripojenia a bezproblémového pripojenia v celej Európe. 

 

3.6 EHSV považuje za dôležité pokračovať vo vývoji inteligentných dopravných systémov smerom 

k spoločnému európskemu dátovému priestoru pre mobilitu, čo znamená lepšiu efektívnosť 

a predpoklady na zlepšenie pracovných podmienok, ako aj na bezproblémovú multimodálnosť. 

 

3.7 EHSV považuje za rozumné spoliehať sa pri zavádzaní digitálnych finančných služieb na 

silných európskych účastníkov trhu. Domnieva sa, že sú naliehavo potrebné opatrenia na 

sprehľadnenie sektora kryptoaktív a na ochranu koncových používateľov digitálneho 

financovania, zabezpečenie finančnej stability, ochranu integrity finančného sektora EÚ 

a zabezpečenie rovnakých podmienok pre rôzne hospodárske subjekty v hospodárskom 

a finančnom systéme, ako aj na nasmerovanie odvetvia kryptoaktív k udržateľnejším a menej 

energeticky náročným prevádzkovým mechanizmom. 

 

3.8 Keďže zručnosti a kompetencie sú základným predpokladom digitálnej transformácie, EHSV 

vyzýva na neustály rozvoj spôsobov posilňovania mimoriadnych talentov, ako aj zlepšovania 

zručností a kompetencií občanov a pracovníkov, aby sa lepšie využili príležitosti, ktoré ponúka 

digitalizácia, a zvládli súvisiace riziká. 
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3.9 Na zvýšenie excelentnosti EÚ v oblasti digitalizácie potrebujú európske spoločnosti v porovnaní 

so zahraničnými konkurentmi priaznivé podmienky na inovácie, investície a prevádzku. 

Vzhľadom na to, že družstvá sú obzvlášť vhodné na podporu inkluzívnej účasti na riadení 

digitálnych platforiem, EHSV nalieha na zabezpečenie iniciatív na podporu rozvoja platforiem 

digitálnej spolupráce. 

 

3.10 Pri podpore inovatívnych podnikov sa musí zabezpečiť motivácia všetkých podnikov vrátane 

mikropodnikov, malých a stredných podnikov a podnikov sociálneho hospodárstva, aby sa 

mohli zapojiť a využívať výhody vyplývajúce z pokroku. EHSV považuje za dôležité zvýšiť 

mieru využívania umelej inteligencie a ďalších moderných technológií, ale treba takisto uznať 

skutočnosť, že značná časť MSP má veľké problémy osvojiť si aj základné digitálne 

technológie. 

 

3.11 Je čoraz dôležitejšie, aby všetky subjekty vrátane celého hodnotového reťazca venovali náležitú 

pozornosť kybernetickej bezpečnosti. Doterajšie krízy ešte viac zdôraznili jej význam pre 

zabezpečenie riadneho fungovania hospodárstva a spoločnosti a udržanie medzinárodných 

spojení. To si vyžaduje posilnenie opatrení členských štátov vrátane spolupráce podporovanej 

Komisiou. Stále dôležitejšie je bojovať proti dezinformáciám a zároveň zabezpečiť, aby sa tento 

boj nepoužíval ako zámienka na obmedzovanie verejných slobôd, najmä slobody prejavu. 

 

3.12 EHSV požaduje mobilizáciu verejného aj súkromného financovania s cieľom uľahčiť investície 

do výskumu a inovácií, vzdelávania a odbornej prípravy a technickej infraštruktúry. Regulačný 

rámec je ďalším všeobecným faktorom formujúcim digitálny rozvoj. EHSV považuje za 

dôležité zabezpečiť, aby vývoj regulácie podporoval inovácie a investície a rovnaké podmienky 

v súlade s ľudskými právami a cieľmi v oblasti životného prostredia a klímy. 

 

3.13 Keďže digitalizácia je aj naďalej dôležitou hnacou silou globálneho hospodárskeho rastu, je 

EHSV presvedčený, že politiky týkajúce sa zdaňovania digitálneho hospodárstva by mali byť 

zamerané na podporu hospodárskeho rastu, cezhraničného obchodu a investícií, a nie na to, aby 

tomu vytvárali prekážky. 

 

3.14 Rovnaké podmienky založené na pravidlách pre digitálne činnosti sú dôležité aj na 

medzinárodnej úrovni a jednotný trh je odrazovým mostíkom pre to, aby sa EÚ stala vplyvným 

a silným globálnym aktérom. EHSV žiada, aby sa na podporu prístupu zameraného na človeka 

a dôveryhodnosti digitálnych technológií využívala široká škála nástrojov, od diplomatickej 

činnosti až po spoluprácu v oblasti inovácií a obchodné dohody. Byť globálnym tvorcom 

noriem si vyžaduje aj globálnu konkurencieschopnosť, ktorá sa opiera o solídnu vzájomnú 

spoluprácu členských štátov. 

 

4. Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí 

 

4.1 Súčasný sociálno-hospodársky vývoj je sprevádzaný vysokou mierou neistoty spojenej so stále 

prebiehajúcou pandémiou COVID-19 a ďalej umocňovaný vojnou na Ukrajine a rastúcim 

geopolitickým napätím s Ruskom. Je nevyhnutné, aby členské štáty účinne posilňovali 

a koordinovali svoje hospodárske, zdravotné a sociálne politiky, účinne riešili 

makroekonomické nerovnováhy a zabezpečili zdravé verejné financie. Zároveň musia zlepšiť 
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kvalitu a zloženie svojich verejných investícií s cieľom dať k dispozícii potrebné finančné 

zdroje, a to aj stimulovaním súkromných investícií, s cieľom podporiť sociálno-ekologickú 

transformáciu hospodárstva so zameraním na zaistenie vysokej úrovne zamestnanosti, 

kvalitných pracovných miest, blahobytu, primeraného príjmu, pričom sa zabezpečí, aby sa tým 

neznížila motivácia ľudí byť aktívni na trhu práce. 

 

4.2 EÚ by sa mala zamerať na konkurenčnú výhodu pre priemysel a pracovné miesta EÚ ako kľúče 

k prosperite, ako aj na boj proti nerovnosti a chudobe v procese obnovy. Európsky pilier 

sociálnych práv ako hlavný nástroj sociálnej politiky EÚ by mal byť tiež stredobodom stratégie 

obnovy, aby sa zabezpečilo, že hospodárska a sociálna obnova pôjdu ruka v ruke. EÚ by mala 

venovať osobitnú pozornosť podpore ohrozených skupín prostredníctvom aktívnych 

a inkluzívnych politík sprevádzaných základnými a podpornými sociálnymi službami. 

 

4.2.1 Na základe konjunkturálneho úspechu sa nástroj NextGenerationEU aj Mechanizmus na 

podporu obnovy a odolnosti musia posúdiť ako účinné nástroje reakcie na krízu spôsobenú 

vojnou, ktorá bude mať pravdepodobne dramatické dôsledky pre európske hospodárstvo. Tieto 

nástroje dopĺňajú existujúce štrukturálne mechanizmy na podporu hospodárskeho rastu 

a vzostupnej konvergencie, ochrany životných podmienok a zabezpečenia sociálneho mieru 

a stability v EÚ. 

 

4.3 EÚ a vlády jej členských štátov by mali prijať opatrenia na zmiernenie tohto vplyvu vojny na 

Ukrajine s cieľom minimalizovať nárast cien a nákladov na energiu pre rodiny a podniky, ako aj 

podporiť hospodárstvo a zamestnanosť prispôsobením terajších núdzových opatrení. S cieľom 

pomôcť podnikom vyrovnať sa s krízami a byť schopnými vytvárať a udržiavať pracovné 

miesta by Komisia mala neustále monitorovať vplyvy pandémie a vojny na podniky EÚ 

všetkých veľkostí a byť pripravená na nevyhnutné dočasné podporné opatrenia a zároveň 

zabezpečiť spravodlivé podmienky hospodárskej súťaže. 

 

4.4 EHSV dôrazne podporuje cieľ presmerovania investícií tak, aby prispeli k prechodu EÚ na 

udržateľné hospodárstvo. Je pritom potrebné venovať pozornosť zavádzaniu v súvislosti 

s „environmentálne klamlivou reklamou“ alebo „klamlivou reklamou týkajúcou sa 

udržateľnosti“. Výbor očakáva, že Komisia aktívne zapojí sociálnych partnerov a občiansku 

spoločnosť do tvorby a vykonávania udržateľného financovania. 

 

4.5 Členské štáty EÚ musia mať primeraný fiškálny priestor, aby mohli čeliť negatívnym 

hospodárskym a sociálnym vplyvom vojny na Ukrajine. To ďalej posilňuje potrebu revízie 

rámca EÚ pre správu hospodárskych záležitostí. Členské štáty však musia konsolidovať svoje 

verejné financie v obdobiach dobrého rastu, čo umožní reagovať počas recesie. Aj v tejto 

súvislosti EHSV opakuje svoje varovanie pred predčasným zrušením všeobecnej únikovej 

doložky. 

 

4.5.1 Okrem toho EHSV požaduje revidovaný a vyvážený rámec správy hospodárskych záležitostí 

orientovaný na prosperitu, v ktorom sa prikladá rovnaká váha celému radu kľúčových 

politických cieľov, ako je udržateľný a inkluzívny rast, plná zamestnanosť a dôstojná práca, 

konkurencieschopné sociálne trhové hospodárstvo a stabilné verejné financie. 
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Konkurencieschopné európske hospodárstvo, ktoré je tiež udržateľné zo sociálneho 

a environmentálneho hľadiska, je predpokladom zvyšovania prosperity všetkých Európanov. 

 

4.5.2 V boji proti nepriaznivým vplyvom hospodárskeho poklesu budú odolnejšie tie hospodárstva, 

v ktorých sa v rámci vnútroštátnej fiškálnej politiky uznáva potreba budovania rezerv z príjmov 

v čase rastu, pričom sú naďalej zabezpečené investície potrebné pre prosperitu v budúcnosti. 

 

4.5.3 Riadne presadzovanie Paktu stability a rastu, zrevidovaného po ukončení prebiehajúceho 

preskúmania, pokiaľ možno so zjednodušenými pravidlami a zníženou procyklickosťou 

a odrážajúc kontext po pandémii, bude nevyhnutné na to, aby sa členským štátom pomohlo 

postaviť svoje verejné financie na udržateľný základ a posilniť investičnú dôveru. Akýkoľvek 

budúci fiškálny rámec musí a) podporovať udržateľné verejné financie umožňujúce väčšie 

verejné investície, b) umožniť väčšiu anticyklickú politiku a c) umožniť väčšiu flexibilitu 

a diferenciáciu podľa jednotlivých krajín, pokiaľ ide o postup úprav dlhu, a zároveň zaistiť 

fiškálnu udržateľnosť. Konkrétnejšie, jedným z hlavných návrhov EHSV, pokiaľ ide o revíziu 

fiškálneho rámca, je zaviesť tzv. zlaté pravidlo pre verejné investície bez oslabenia strednodobej 

fiškálnej a finančnej stability a hodnoty eura a v kombinácii s výdavkovým pravidlom. 

 

4.5.4 Národné parlamenty aj Európsky parlament si musia zachovať svoju významnú úlohu v rámci 

budúcej správy hospodárskych záležitostí EÚ, aby sa posilnila demokratická zodpovednosť EÚ. 

EHSV vzal na vedomie myšlienku vytvorenia systému podpory v nezamestnanosti, ktorý bol 

pôvodne zahrnutý do politických priorít Európskej komisie. Vzhľadom na účinky krízy 

spôsobenej ochorením COVID-19 a súčasnej vojny na Ukrajine by EK mohla pokračovať 

v ďalších diskusiách s členskými štátmi a sociálnymi partnermi o možných dlhodobých 

nástrojoch, t. j. systémoch zaistenia v nezamestnanosti, na riešenie systémových problémov. 

 

4.6 Mechanizmus SURE10 zohráva základnú úlohu pri tlmení účinkov pandémie a ukázal sa ako 

účinný nástroj. Na základe toho EHSV žiada, aby sa posúdila možnosť ďalšieho využívania 

tohto mechanizmu. 

 

4.7 Prehlbovanie hospodárskej a menovej únie ide ruka v ruke s posilňovaním správy 

hospodárskych záležitostí vrátane dokončenia bankovej únie a únie kapitálových trhov 

a posilnenia úlohy európskeho semestra pri zvyšovaní rastu, súdržnosti, inkluzívnosti, 

konkurencieschopnosti a konvergencie. 

 

4.8 EHSV sa domnieva, že vzhľadom na výzvy, ktoré vojna prináša, a najmä rastúcu potrebu 

výdavkov na obranu a energie, by Európska únia mohla vytvoriť nové mechanizmy vlastných 

zdrojov. 

 

4.9 Fragmentácia kapitálových trhov v členských štátoch nevytvára dostatočný priestor na ľahší 

prístup podnikateľských subjektov k finančným zdrojom na jednotnom kapitálovom trhu. Preto 

je potrebný ďalší pokrok pri dokončovaní únie kapitálových trhov. Prehĺbenie únie kapitálových 

trhov a bankovej únie by sa malo zamerať na posilnenie spôsobov financovania a podporu 

prispievania súkromného sektora k investičnému úsiliu. EHSV pritom vyzýva na udržanie 

                                                      
10

 Európsky nástroj dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE). 
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správnej rovnováhy medzi rozdeľovaním a zmenšovaním rizika a osobitne víta úsilie 

o posilnenie monitorovania systémových rizík vyplývajúcich z klimatickej krízy. Okrem toho je 

tiež dôležité zohľadniť riziká sociálnej udržateľnosti, ktoré v dôsledku prehlbovania rozdielov 

v ich rozložení ohrozujú sociálnu súdržnosť. Pri regulácii finančných trhov by sa zároveň mala 

uprednostňovať efektívnosť pred zložitosťou a zabezpečovať vysoká miera ochrany 

spotrebiteľa. 

 

4.10 Všetky zainteresované strany by mali byť zapojené do vývoja a vykonávania opatrení na 

zlepšenie finančnej gramotnosti, účinnosti pravidiel ochrany a zmenšovania informačnej 

asymetrie medzi poskytovateľmi finančných služieb a občanmi. 

 

4.11 Mal by sa naplno využiť potenciál európskeho jednotného trhu. Hospodárske zisky by sa dali 

zabezpečiť lepším a efektívnejším uplatňovaním a presadzovaním existujúcich právnych 

predpisov a ich prehlbovaním. Ďalšie odstraňovanie prekážok voľného obehu tovaru a služieb 

prináša výhody pre všetkých – zákazníkov, pracovníkov aj podniky. Správne fungovanie 

jednotného trhu závisí aj od bezpečnosti a kvality tovaru a služieb. 

 

4.12 Zároveň je EHSV znepokojený existenciou nekalej daňovej súťaže v rámci EÚ, ktorá podporuje 

obchádzanie daňových povinností. Domnieva sa, že účinná menová únia si vyžaduje koherentnú 

fiškálnu politiku a súlad medzi fiškálnymi pravidlami jej členov. Navrhol, aby sa spustil 

európsky pakt zameraný na účinný boj proti daňovým podvodom a únikom, obchádzaniu 

daňových povinností a praniu špinavých peňazí. 

 

4.13 Prílišná byrokracia vytvára pre hospodárstva a spoločnosť zbytočné náklady. EÚ budúcnosti by 

sa nemala zameriavať na mikromanažment, ale mala by sa riadiť zásadou lepšej regulácie. 

Nemalo by sa to však robiť na úkor prísnych noriem v oblasti ochrany spotrebiteľa, práce, 

životného prostredia a sociálnej ochrany, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou sociálneho trhového 

hospodárstva. Na európskej úrovni by sa mohla zlepšiť schopnosť sociálnych partnerov riešiť 

problémy, napríklad pri zlaďovaní rozdielnych záujmov. 

 

4.14 Podnikanie predstavuje kľúčovú kompetenciu na zlepšenie konkurencieschopnosti a blahobytu, 

ako aj na rozvoj sociálneho a zeleného hospodárstva, a to ešte viac v kontexte obnovy po 

pandémii. Podpora podnikateľského vzdelávania s cieľom rozvíjať podnikateľské zručnosti by 

mohla byť spôsobom, ako znížiť nezamestnanosť, najmä mladých ľudí. Pre hospodársky rast, 

inovácie, zamestnanosť a sociálne začlenenie má zásadný význam podnikanie vo všetkých 

podobách a odvetviach (vrátane cestovného ruchu, sociálneho hospodárstva a slobodných 

povolaní). Je dôležité identifikovať ťažkosti, s ktorými sa stretávajú MSP (najmä veľmi malé 

podniky, často rodinného charakteru) pri prístupe na jednotný trh, a reagovať na ne, najmä 

v kontexte zelenej a digitálnej transformácie. EHSV vyzýva Komisiu, aby vo svojom 

pracovnom programe prijala konkrétne opatrenia na odstránenie už identifikovaných prekážok 

jednotného trhu11. 

 

                                                      
11

 Pozri napríklad Business Journey on the Single Market: Practical Obstacles and Barriers, PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV 
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4.15 EHSV podporuje prijatie kombinácie takých hospodárskych politík, ktoré efektívne využijú 

domáce dostupné zdroje, tak verejné, ako aj súkromné, vrátane finančných zdrojov vytvorených 

v rámci nástroja NextGenerationEU a Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Zistené 

nedostatočné zapojenie organizácií občianskej spoločnosti bolo a je predmetom obáv EHSV. 

Organizovaná občianska spoločnosť požaduje formálnejšie postupy, ktoré uľahčia skutočné 

výmeny názorov pri vykonávaní a hodnotení národných plánov obnovy a odolnosti. Zásada 

partnerstva by mala slúžiť ako model účinného mechanizmu na zapájanie občianskej 

spoločnosti. 

 

4.16 EHSV podporuje legislatívne návrhy Komisie v oblasti zdaňovania spoločností a oceňuje ich 

koordináciu s globálnymi diskusiami na úrovni inkluzívneho rámca OECD s cieľom dosiahnuť 

globálny konsenzus. 

 

4.17 Výbor podporuje všetko úsilie pri navrhovaní nového systému zamerané na zníženie nákladov 

na dodržiavanie predpisov pre európske spoločnosti a daňové orgány. Európske podniky nesmú 

byť konkurenčne znevýhodnené. Úplné vykonávanie 2. piliera globálnej dohody o zdaňovaní 

bude zložité a vyžiada si dlhodobé a značné úsilie podnikov aj daňových orgánov. Jednotné 

prijatie a vykonávanie medzinárodne dohodnutých pravidiel v EÚ a iných obchodných blokoch 

v rovnakom čase je prvoradým záujmom EÚ a jej členských štátov. 

 

4.18 Sociálne podnikanie si zaslúži osobitnú pozornosť vzhľadom na úlohu, ktorú môže táto forma 

podnikania zohrávať pri prekonávaní krízy. Vykonávanie akčného plánu pre sociálne 

hospodárstvo bude zohrávať kľúčovú úlohu pri posilňovaní tohto odvetvia. Vymedzenie 

špecifického ekosystému sociálneho hospodárstva v novej priemyselnej stratégii musí viesť ku 

konkrétnym opatreniam, aby bolo sociálne hospodárstvo ekologické, digitálne a odolné. 

 

4.19 Po pandémii narastá potreba podporovať kvalitnú vzdelávaciu mobilitu všetkých a uznávať 

súvisiace výsledky vzdelávania, a preto EHSV podporuje vybudovanie skutočného európskeho 

vzdelávacieho priestoru do roku 2025 pre učiacu sa Európu. Dosiahne sa to financovaním 

a predovšetkým medziodvetvovou spoluprácou v oblasti vzdelávania. 

 

4.20 Moderná spotrebiteľská politika musí spotrebiteľom zabezpečovať práva a ochranu, ktoré 

potrebujú. Jednotný trh umožňuje spotrebiteľom a podnikom v EÚ ľahšie nakupovať a predávať 

tovar a služby bez ohľadu na hranice štátov, a to na internete aj mimo neho. To si vyžaduje 

dôveru v trh, cielené právne predpisy a ich účinné presadzovanie. Informovanie a odborná 

príprava musia spotrebiteľom takisto pomôcť urobiť zodpovednejšie rozhodnutia. 

 

4.21 Je potrebné zlepšiť prístup k zapojeniu dobrovoľníkov a zväčšiť jeho rozsah a kvalitu. Potenciál 

dobrovoľníckej angažovanosti ľudí všetkých vekových skupín a zo všetkých prostredí by sa mal 

preskúmať a realizovať v inovatívnych a flexibilných rámcoch, ktoré vytvoria nové možnosti. 

Rok 2025 by mala EÚ vyhlásiť za Európsky rok dobrovoľníkov. Bola by to primeraná pocta 

úsiliu a vplyvu dobrovoľníkov počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a vojnou na 

Ukrajine. Zdôraznil by sa ich význam pre zdravie a blahobyt v Európe a ich úloha pri obnove 

a budúcnosti Európy. 
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4.22 Slobodné povolania sú kľúčovým sociálnym a hospodárskym faktorom vo všetkých členských 

štátoch a sú zodpovedné za dôležité verejné služby v takých oblastiach, ako je zdravotníctvo, 

spravodlivosť, bezpečnosť, jazyk a umenie. Je preto potrebné, aby sa pred prijatím európskych 

právnych predpisov a po ňom vykonalo osobitné posúdenie vplyvu dôsledkov legislatívnych 

návrhov na slobodné povolania. V tejto súvislosti európsky zákonodarca musí zohľadniť najmä 

negatívne účinky byrokratickej záťaže na slobodné povolania. 

 

5. Silnejšia Európa vo svete 

 

5.1 EHSV požaduje otvorené, spravodlivé, inkluzívne a predvídateľné medzinárodné obchodné 

prostredie, ktoré sa bude zasadzovať za demokraciu a právny štát, mier a stabilitu, sociálnu 

a environmentálnu udržateľnosť a otvorený a spravodlivý svetový obchodný poriadok založený 

na pravidlách. Európa musí chrániť globálne obchodné pravidlá, zabezpečiť rovnaké podmienky 

a dosiahnuť rovnováhu medzi strategickou autonómiou a otvorenosťou medzinárodnému 

obchodu podporovaním silnej priemyselnej základne a odolných medzinárodných 

dodávateľských reťazcov. 

 

5.2 Avšak vývoj v Číne v posledných rokoch aj prebiehajúca ruská agresia jasne ukazujú, že rastúci 

medzinárodný obchod nemusí nevyhnutne prispieť k upevneniu demokratických procesov. EÚ 

preto vo svojej obchodnej politike musí propagovať svoje základné hodnoty, ako je 

dodržiavanie ľudských práv, právny štát a sloboda médií. 

 

5.3 EHSV považuje za dôležité pokračovať v odstránení kritickej závislosti EÚ od tretích krajín. 

Týka sa to najmä energetiky, surovín, potravín, zdravotníckych výrobkov, infraštruktúry 

a technológií. Vzťahuje sa aj na priemyselný rozmer bezpečnostnej, obrannej politiky a politiky 

v oblasti kozmického priestoru. EÚ musí prehodnotiť najmä svoj nedostatok priemyselných 

kapacít a svoju závislosť od nespoľahlivých partnerov. 

 

5.4 Posilnenie otvorenej strategickej autonómie EÚ a významnejšia globálna úloha si zároveň 

vyžadujú spoluprácu s partnermi v rôznych oblastiach vrátane obchodu. EHSV vyzýva na 

uzavretie rokovaní o bilaterálnych obchodných dohodách a rozvoj multilaterálnej spolupráce 

v rámci WTO. Rozvoj vzťahov s latinskoamerickými partnermi na základe modernizovaných 

dohôd by bol tiež aktuálnou príležitosťou pre EÚ na upevnenie jej pozície. 

 

5.5 EHSV vyzdvihuje kľúčovú úlohu občianskej spoločnosti v oblasti obchodu a zdôrazňuje, že je 

potrebné posilniť spoluprácu s občianskou spoločnosťou, a to počnúc formulovaním a končiac 

monitorovaním obchodných nástrojov a dohôd (dohody o voľnom obchode, dohody 

o hospodárskom partnerstve a investičné dohody). Toto všetko by uľahčilo realizáciu cieľov 

novej stratégie obchodnej politiky EÚ a zabezpečilo, že dohody prispejú k udržateľnému 

rozvoju oboch rokujúcich strán – EÚ a partnerských krajín obchodných dohôd – 

z hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho hľadiska. 

 

5.6 Nevyhnutná je aj spolupráca v oblasti dopravy, digitálnych technológií a energetiky, čo otvára 

napríklad nové možnosti spolupráce EÚ s USA. Koridory základnej siete musia byť lepšie 

prepojené so zvyškom sveta pre tovar aj cestujúcich. EHSV vyzýva na zriadenie fóra na 

uľahčenie integrácie siete TEN-T so zvyškom sveta vrátane susedných krajín. 
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5.7 EHSV sa domnieva, že EÚ potrebuje iniciatívnejší a účinnejší prístup k ochrane záujmov 

európskeho priemyslu vytvorenim rovnakých podmienok hospodárskej súťaže a bojom proti 

nekalým obchodným praktikám prostredníctvom existujúcich právnych predpisov v oblasti 

obchodu, najmä antidumpingových a antisubvenčných predpisov. 

 

5.8 Výbor sa domnieva, že je potrebné posilniť medzinárodnú úlohu eura ako dôležitého nástroja na 

zlepšenie globálneho postavenia Európy, a žiada, aby sa viac pozornosti venovalo dôvodom 

oslabenia medzinárodnej úlohy eura a dobudovaniu hospodárskej a menovej únie. 

 

5.9 EHSV vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila úsilie o začlenenie prístupu EÚ k obchodu 

a udržateľnému rozvoju, pokiaľ ide o záväzky v oblasti práce aj životného prostredia, do WTO. 

To by malo zahŕňať aj ďalšie úvahy o štruktúrovanom zapojení všetkých zložiek občianskej 

spoločnosti do procesov WTO, keďže bez jej zapojenia nemôže existovať skutočná 

udržateľnosť. 

 

5.10 Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany už nedokáže v dostatočnej miere ani v potrebnom 

rozsahu reagovať na katastrofy spojené so zmenou klímy a viacnásobné riziká ani na území EÚ 

ani mimo neho. Mechanizmus sa okrem zvyčajnej činnosti v prípade prírodných katastrof 

využíva aj pri zvládaní iných rizikových situácií, ako sú pandémie, závažné priemyselné riziká, 

rozsiahle znečistenie morí, dôsledky kybernetických útokov na elektrické alebo vodovodné siete 

a iné prvky základnej infraštruktúry či humanitárne krízy spojené s prisťahovalectvom. 

 

5.11 Je potrebné lepšie riešiť a koordinovať prepojenie medzi krátkodobou civilnou ochranou 

a dlhodobým riadením humanitárnej pomoci. EHSV sa domnieva, že na tento účel by sa malo 

preskúmať, či je potrebné zriadiť európsku agentúru pre civilnú ochranu a humanitárnu pomoc 

ako praktický mechanizmus v záujme ráznejších zahraničnopolitických opatrení. 

 

5.12 EHSV konštatuje, že v mnohých partnerských krajinách stále chýba inkluzívny a participatívny 

dialóg a tvorba politiky a priestor občianskeho a sociálneho dialógu sa postupne zmenšuje, a to 

aj napriek podpore, ktorú poskytuje Komisia. Navrhuje, aby Komisia v spolupráci s ním 

vytvorila pilotný projekt „hodnotiacej tabuľky priestoru občianskej spoločnosti“ pre niektoré 

partnerské krajiny na každoročné posudzovanie stavu občianskeho a sociálneho dialógu, počnúc 

krajinami západného Balkánu alebo krajinami európsko-stredomorského partnerstva (Euromed). 

 

6. Podpora európskeho spôsobu života 

 

6.1 V takmer všetkých európskych krajinách je potrebné posilniť zdravotníctvo so zameraním na 

prevenciu a zaručenie prístupu všetkých ku kvalitným verejným zdravotníckym štruktúram, 

základným zdravotným službám vrátane vakcín a dlhodobej opatrovateľskej starostlivosti. 

Otázky duševného zdravia si vyžadujú naliehavú strategickú reakciu. 

 

6.2 EHSV pripomína, že je nevyhnutné podporovať silný a koordinovaný európsky ekosystém 

zdravotnej starostlivosti, a tým prispievať k priemyselnej strategickej autonómii, technologickej 

suverenite a lepšej kvalite života občanov EÚ. Malo by sa vykonať zmapovanie a analýza zdola 
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nahor s cieľom posúdiť presnú povahu zistených závislostí a odstrániť slabé stránky 

a nedostatok strategických materiálov. 

 

6.3 Migrácia je naďalej prioritnou otázkou vzhľadom na jej vplyv na demografiu, hospodárstvo 

a politiky EÚ (zamestnanosť, sociálne veci, trh práce, integračné politiky, správa hraníc, boj 

proti rasizmu, xenofóbii, populizmu a diskriminácii). Pakt EÚ o migrácii a azyle a spoločný 

európsky azylový systém budú musieť dostať konečnú podobu na základe skutočnej rovnováhy 

medzi solidaritou, zodpovednosťou a záväzkami EÚ a členských štátov podľa medzinárodného 

práva. 

 

6.4 Utečenecká kríza, ktorá sa odohráva v dôsledku vojny na Ukrajine, podčiarkuje kľúčový 

význam tejto oblasti a poukazuje na správnosť spôsobu akým EÚ reaguje: okrem okamžitej 

ochrany utečencov a zavedenia dočasného pobytu a pracovných povolení je potrebné prijať aj 

naliehavé opatrenia na integráciu do spoločností a trhov práce v členských štátoch a vládam 

a lokálne pôsobiacim organizáciám občianskej spoločnosti sa musí poskytnúť primerané 

financovanie. 

 

6.5 Rok 2022 je Európskym rokom mládeže a je určený na uznanie výziev, ktorým mladí ľudia 

čelili počas pandémie COVID-19 a obetí, ktoré naďalej podstupujú, a poskytuje im príležitosti 

zapájať sa na všetkých úrovniach s osobitným zameraním na environmentálu problematiku, 

inklúziu, digitálne technológie a začleňovanie mládeže do všetkých politík v EÚ. Je dôležité, 

aby pre tento rok existoval konkrétny odkaz a aby sa iniciatívy na úrovni EÚ skutočne každý 

rok zameriavali na mladých ľudí. Komisia by preto mala pokračovať v nadväzujúcich 

činnostiach v roku 2023 a ďalších rokoch. 

 

7. Nový impulz pre európsku demokraciu 

 

7.1 Je potrebné prijať opatrenia na zlepšenie občianskeho dialógu so zainteresovanými stranami 

a skupinami v spoločnosti a medzi nimi, čo im umožní prevziať zodpovednosť za politiky, ktoré 

sa ich priamo dotýkajú, a skutočnú účasť na nich, čím sa podporí úloha občanov pri budovaní 

budúcnosti Európy. 

 

7.2 Dôležitú úlohu pri zapájaní občanov na európskej úrovni zohráva niekoľko existujúcich 

kanálov, napríklad Európska iniciatíva občanov. Tieto kanály však nepostačujú na zmysluplné 

zapojenie občanov EÚ a je potrebné, aby nástroje účasti (vrátane elektronickej účasti) boli 

inkluzívnejšie, využívali sa štruktúrovaným spôsobom, boli prístupné pre každého a najmä 

účinnejšie. 

 

7.3 V rámci tejto myšlienky by sa mala zlepšiť a posilniť inštitucionálna úloha EHSV ako 

etablovaného zástupcu organizovanej občianskej spoločnosti pri poskytovaní poradenstva pri 

tvorbe politík EÚ, ako aj sprostredkovateľa a garanta aktivít participatívnej demokracie, ako je 

štruktúrovaný dialóg s organizáciami občianskej spoločnosti a občianskymi panelmi. Živá 

občianska spoločnosť je kľúčová pre demokratický život Európskej únie. 

 

7.4 Tvorcom politík EÚ odporúčame, aby vypracovali koherentné (vnútorné a vonkajšie) stratégie 

občianskej spoločnosti Európskej únie vrátane politík založených na týchto aspektoch: lepšie 
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uznanie sektora a občianskeho dialógu, a to aj prostredníctvom osobitného piliera akčného 

plánu pre európsku demokraciu, každoročného hodnotenia právneho štátu a stratégie európskej 

občianskej spoločnosti; umožnenie právnych rámcov a vytvorenie rovnakých podmienok na 

európskej úrovni; prístup k verejnému financovaniu; mechanizmy monitorovania a ochrany na 

úrovni EÚ. 

 

7.5 Je nevyhnutné zamerať sa na opatrenia nadväzujúce na návrhy Konferencie o budúcnosti 

Európy, aby sa splnili požiadavky občanov. EHSV očakáva, že každá európska inštitúcia sa 

zaviaže ku konštruktívnemu a ambicióznemu prístupu v súlade so svojou úlohou 

a právomocami v každom kroku nadväzujúcich opatrení vrátane legislatívnych návrhov. EHSV 

je pripravený zohrávať svoju úlohu a zabezpečiť riadne opatrenia v nadväznosti na výsledky 

konferencie, a rovnako dôležitú úlohu musí zohrávať, ak bude zorganizovaný konvent. 

 

7.6 EHSV je presvedčený, že na obnovenie dôvery v rozširovanie a zlepšenie spôsobov, akými EÚ 

oslovuje svojich prirodzených spojencov v regióne, by EÚ mala jednoznačne zapojiť krajiny 

západného Balkánu do činností zameraných na vykonávanie výsledkov Konferencie 

o budúcnosti Európy. 

 

7.7 Vojna na Ukrajine posunula európske spoločné opatrenia a integráciu v kľúčových sektoroch, 

ako je obrana a zahraničná politika, do takej miery, akú si pred niekoľkými mesiacmi bolo 

ťažké predstaviť. EHSV víta záväzok intenzívnejšie využívať Európsky mierový nástroj 

vyjadrený vo vyhlásení z Versailles. Zdôrazňuje, že EÚ by mala pokročiť smerom k silnejšej 

politickej integrácii, ktorá by mohla podporiť spoločnú zahraničnú politiku. Vyzýva členské 

štáty, aby bezodkladne začali pracovať na realizácii skutočne spoločného a účinného obranného 

systému, ktorý by výrazne posilnil obranyschopnosť Európy12. Rozhodnutie prijaté na úrovni 

EÚ v tejto súvislosti by malo zahŕňať Európsky parlament ako priameho zástupcu ľudu v súlade 

so zmluvami. 

 

7.8 Európsky parlament, ako aj EHSV, sociálni partneri a organizácie občianskej spoločnosti musia 

byť zapájané do plánov pre nepredvídané udalosti s cieľom čeliť hospodárskym dôsledkom 

vojny, najmä pri navrhovaní rôznych položiek v rámci stratégie REPowerEU. 

 

7.9 EHSV zdôrazňuje, že je potrebné čeliť výzvam spojeným s aktívnym zapojením mladých ľudí 

do spoločnosti a politických a rozhodovacích procesov, keďže deti a mladí ľudia sú generáciou, 

ktorá bude musieť zaplatiť obrovský verejný dlh, ktorý krajiny v súčasnosti vytvárajú s cieľom 

riešiť dôsledky pandémie, a budú musieť žiť s dôsledkami krokov, ktoré sa teraz podnikli na 

riešenia týkajúce sa zmeny klímy a novej bezpečnostnej situácie v Európe. Je tiež potrebný 

koordinovaný európsky prístup založený na pevných politických a právnych rámcoch s cieľom 

prerušiť medzigeneračný cyklus znevýhodnenia. Je potrebné pozorne monitorovať dosiahnutie 

ambiciózneho cieľa, ktorým je vymaniť z chudoby čo najviac detí a mladých ľudí. 

 

7.10 EHSV zdôrazňuje, že rodová rovnosť a uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti by sa mali 

zohľadňovať vo všetkých aspektoch tvorby a vykonávania právnych predpisov EÚ, najmä preto, 

že pandémia a pokles, ktorý vyvolala, prehĺbili rodovú nerovnováhu. 

                                                      
12

 https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-09-22-154-en-n.pdf, s. 34. 

https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-09-22-154-en-n.pdf
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7.11 Žiadne reakcie na výnimočné podmienky nesmú byť v rozpore so zásadami právneho štátu ani 

ohrozovať demokraciu, deľbu moci a základné práva európskych občanov. Je potrebné 

uplatňovať nové nástroje EÚ na ochranu a presadzovanie základných práv a zásad právneho 

štátu, napríklad cyklus preskúmania právneho štátu a mechanizmus na zabezpečenie 

podmienenosti financovania z prostriedkov EÚ dodržiavaním základných práv a zásad právneho 

štátu. Toto treba brať do úvahy najmä pri citlivých dočasných rozhodnutiach, ako sú zákazy 

televízneho či rozhlasového vysielania, obmedzenie voľného pohybu ľudí alebo akékoľvek iné 

rozhodnutia prijaté počas pandémie aj vojny. 

 

7.12 EHSV odporúča prijať celoeurópsku chartu práv a zodpovedností na vidieku a v mestách 

a vyzýva na vytvorenie modelu riadenia pre vidiecky pakt, ktorý bude zahŕňať miestne 

samosprávy a miestne súkromné aj neziskové podniky a v spolupráci s miestnymi 

demokratickými štruktúrami a štruktúrami sociálnych partnerov zabezpečí, že hlas miestnej 

úrovne bude vypočutý a bude sa môcť úspešne realizovať dlhodobá vízia. 

 

7.13 Pokiaľ ide o Európsku zelenú dohodu, EHSV žiada, aby sa zaviedli vhodné riadiace štruktúry, 

ktoré by zapojili všetky zainteresované strany do navrhovania opatrení v rámci Európskej 

zelenej dohody vrátane: 

 

- vytvorenia Európskej platformy zainteresovaných strán v oblasti zmeny klímy zloženej 

z aktérov v oblasti klímy na všetkých úrovniach, 

- zriadenia Európskeho fóra pre financovanie opatrení v oblasti klímy s cieľom uľahčiť prístup 

k financiám a odstrániť prekážky, 

- zaručenia riadneho zapojenia existujúcich štruktúr európskeho sociálneho dialógu, 

- nabádania členských štátov, aby zapojili regionálne orgány, sociálnych partnerov 

a organizácie občianskej spoločnosti do prípravy národných a regionálnych plánov 

spravodlivej transformácie, 

- štrukturálnejšieho zapojenia mladých ľudí do rozhodovacieho procesu týkajúceho sa 

udržateľnosti a zapojenia zástupcu mladých ľudí do oficiálnej delegácie EÚ na zasadnutiach 

COP, 

- štrukturálneho prepojenia balíka Fit for 55 s cieľmi OSN v oblasti udržateľného rozvoja, 

- stavania na úspechu spoločnej práce Európskej komisie a EHSV na Európskej platforme 

zainteresovaných strán pre obehové hospodárstvo. 

 

7.14 Inštitúcie EÚ by tiež mali uznať základnú úlohu občianskej spoločnosti pri šírení kultúry 

základných práv a zásad právneho štátu a podporovať jej účasť na uľahčovaní primeranej 

komunikácie o hodnotách a zásadách EÚ. V súlade s tým sa musí posilniť úloha občianskej 

spoločnosti v cykle preskúmania právneho štátu, a to aj prostredníctvom fóra zainteresovaných 

strán. 

 

7.15 Okrem toho sa EHSV domnieva, že je nevyhnutné zaručiť zapojenie zástupcov občianskej 

spoločnosti vrátane sociálnych partnerov, spotrebiteľských organizácií a ďalších 

zainteresovaných strán do tvorby, vykonávania a monitorovania programu politiky digitálneho 

desaťročia a súvisiacich národných plánov. 
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7.16 EHSV vyzýva Komisiu, aby si ako prioritu zachovala lepšiu právnu reguláciu. Zároveň ju 

vrátane všetkých jej útvarov, a takisto zákonodarcov EÚ vyzýva, aby neustále prehlbovali 

a rozvíjali systém lepšej právnej regulácie EÚ vo všetkých jeho aspektoch a vo svojej práci 

systematicky využívali nástroje a usmernenia pre lepšiu právnu reguláciu. 

 

7.17 EHSV zdôrazňuje, že Komisia by vypracovaným úplným posúdením vplyvu mala automaticky 

podrobne zdôvodniť každý legislatívny návrh. Mala by tiež vykonať náležité posúdenia vplyvu 

všetkých nadchádzajúcich stratégií, aby ich dosah bolo možné identifikovať v počiatočnom 

štádiu a zároveň aby bolo možné lepšie predvídať spoločné účinky jednotlivých iniciatív. 

 

7.18 EHSV zdôrazňuje, že nástroje lepšej právnej regulácie musia zostať politicky neutrálne a jasne 

oddelené od politického rozhodovania, ktoré treba prenechať legitímnym politickým orgánom 

na to určeným. 

 

V postupoch verejných konzultácií súvisiacich s návrhmi Európskej komisie je potrebné dbať na 

zabezpečenie a vyváženie vstupov od rôznych zainteresovaných strán. Vyžaduje si to revíziu 

metodiky, aby sa lepšie dostali k organizáciám občianskej spoločnosti na úrovni EÚ a členských 

štátov. EHSV zdôrazňuje, že online postupy musia byť doplnené štruktúrovaným dialógom 

s organizáciami občianskej spoločnosti vo všetkých fázach tvorby politiky vrátane fázy 

vykonávania a hodnotenia. 

 

7.19 EHSV vyzýva Komisiu a najmä Spoločné výskumné centrum, aby ho v plnej miere zapojili do 

svojho prognostického cyklu a podporili ho pri preverovaní existujúcich prognostických 

činností, ktoré vykonávajú organizácie občianskej spoločnosti, odborové zväzy a podnikateľské 

združenia. 

 

7.20 Výbor tiež vyzýva na neustále posilňovanie spolupráce pri následnom hodnotení rôznych 

iniciatív. 

 

7.21 Pandémia aj súčasná vojna na Ukrajine preukázali naliehavosť potreby ďalších krokov na 

národnej a európskej úrovni s cieľom chrániť slobodné a pluralitné médiá a kvalitnú nezávislú 

žurnalistiku. 

 

V Bruseli 14. júla 2022 

 

 

 

Christa SCHWENG 

predsedníčka Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 

_____________ 


