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Väčšia jednota, solidarita a konkurencieschopnosť
a žiadni druhoradí občania

ÚVODNÍK

Milí čitatelia,
Veľmi ma potešilo, že som na septembrovom plenárnom zasadnutí mohol privítať nedávno zvoleného predsedu Výboru regiónov Karla-Heinza Lambertza.
Okrem toho, že naše výbory sú modelom spolupráce v oblasti logistiky, keďže
sa delia o spoločné priestory a viacero administratívnych služieb, majú spoločnú
ešte jednu vec, ktorá je tým dôležitejšia, že Únia má deficit, pokiaľ ide o blízkosť
k občanom. Oba poradné výbory zastupujú totiž pred veľkými európskymi inštitúciami organizácie a ustanovizne, ktoré sú v priamom kontakte s občanmi v mieste
ich bydliska, na ich pracovisku, v ich krajine, regióne, a dokonca v ich meste
alebo obci: združenia občianskej spoločnosti a orgány verejnej správy. Teraz
je tá pravá chvíľa, keď treba využiť múdrosť, s akou zmluvy vytvorili tieto dve
inštitúcie v prospech Únie a všetkých jej občanov, zdôrazniť súčinnosť v snahe
lepšie pochopiť, čo občania očakávajú od veľkých inštitúcií, a dosiahnuť ich väčšie
zapojenie do európskeho projektu. Európa budúcnosti musí byť Európou, ktorá
má bližšie k občanom.
Bol som takisto rád, že som mohol medzi nami privítať Jeana-Clauda Junckera,
a chcel by som sa mu poďakovať nielen preto, že sa prišiel opäť porozprávať
s občianskou spoločnosťou, ale aj preto, že to urobil bezprostredne po svojom
prejave o stave Únie, ktorý predniesol v Európskom parlamente. Je to pre mňa
dôkazom skutočnej vôle zabezpečiť, aby sa občania znovu zapojili do diskusie,
a vypočuť si, čo chcú povedať. Bol to signál vyslaný nám, členom výboru. Predseda Komisie však dobre vie, že jeho slová majú omnoho širšie publikum, než
bolo to, ktoré ho pozorne počúvalo na našom plenárnom zasadnutí.
Pán Juncker neopakoval pred nami ten istý prejav, zdôraznil niekoľko dôležitých aspektov a vypočul si zástupcov občianskej spoločnosti, ktorí mu prezradili,
čo im leží obzvlášť na srdci. Z tejto výmeny názorov bolo cítiť skutočnú nádej,
že európsky projekt bude pokračovať na ceste k naplneniu svojich základných
cieľov. Jedno je isté: tri skupiny nášho výboru – organizácie zamestnávateľov,
odborové zväzy a iné sociálno-profesijné alebo občianske združenia – budú stáť
jednoznačne po boku Komisie vždy, keď bude od členských štátov požadovať
väčšiu súdržnosť, jednotu, solidaritu a účinnosť. Sú zajedno v presvedčení, že Únia
má budúcnosť, a chcú sa podieľať na jej formovaní a premeniť ju na skutočnosť.
Georges Dassis,
predseda EHSV

DÔLEŽITÉ DÁTUMY V TOMTO VYDANÍ
13. novembra, Sofia

konferencia o bezpečnosti
na vonkajších hraniciach

23. – 24. novembra 2017,
Madrid

Seminár občianskej spoločnosti
o médiách – Úloha občianskej
spoločnosti EÚ v globalizovanom
komunikačnom svete

6. – 7. decembra 2017, Brusel
plenárne zasadnutie EHSV

7. decembra 2017, Brusel

Slávnostné odovzdanie Ceny pre
občiansku spoločnosť

7. – 8. decembra 2017, Miláno
oficiálne otvorenie Európskeho
roka kultúrneho dedičstva 2018
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Strata biodiverzity je
hrozbou pre živobytie
človeka
Európska energetická
únia musí byť aj sociálnym
prínosom
EHSV dostal vyše sto
prihlášok do súťaže o Cenu
pre občiansku spoločnosť
za rok 2017

Predseda Európskej komisie JeanClaude Juncker sa na septembrovom
plenárnom zasadnutí EHSV vyjadroval o Európe s optimizmom. Poukázal
na vznik 8 miliónov nových pracovných
miest, zníženie rozpočtového deficitu,
vyše 225 miliárd investícií v rámci Junckerovho plánu, vytvorenie Európskeho
zboru solidarity a na pokrok EÚ v medzinárodnom obchode. Predseda Komisie
sa však podelil s členmi EHSV aj o svoje
obavy a požiadal výbor o pomoc pri ich
riešení: „Sociálny pilier je niečo, o čom
som naozaj presvedčený. Myslím si, že
Európa musí väčšmi prihliadať na potreby
a obavy pracujúcich. Inak sa rozpadne
na dve časti – na tých, ktorí sú víťazmi
a profitujú, a na tých, ktorí sa domnievajú, či už majú pravdu, alebo nie, že sa
na nich v európskom projekte zabudlo.“
„Podporíme Vaše úsilie,“ reagoval
na jeho slová predseda EHSV Georges Dassis. „Nech už sa pre budúcnosť
Európy zvolí akákoľvek možnosť, EHSV
chce súdržnú a jednotnú Európsku úniu,
ktorá bude schopná poskytnúť všetkým
rovnaké príležitosti, a je pripravený

Predseda EHSV Georges Dassis informuje predsedu EK Jean-Claude Junckera o záveroch vyplývajúcich
z národných diskusií o budúcnosti Európy
pomôcť dosiahnuť tento cieľ.“ Georges
Dassis informoval Jeana-Clauda Junckera aj o záveroch, ktoré vyplynuli
z národných diskusií o Budúcnosti
Európy, ktoré EHSV zorganizoval
začiatkom roka v 27 členských štátoch.
Predseda skupiny Zamestnávatelia
Jacek Krawczyk ocenil iniciatívy

Komisie v súvislosti s európskou
obchodnou agendou a upravenou
priemyselnou stratégiou: „Naším cieľom musí byť vytvoriť najpríťažlivejší
ekosystém pre investovanie, prevádzkovanie a obchodovanie. Ekosystém
vhodný pre všetky podniky: v priemysle

>>> page 3

Na plenárnom zasadnutí EHSV dostali slovo navrhovatelia
„Zákazu glyfozátu“
Len pár týždňov pred tým, ako sa
v Európskej komisii hlasovalo o obnovení licencie pre glyfozát na desať rokov
(4. októbra), poskytol EHSV priestor
na diskusiu o tejto téme na svojom plenárnom zasadnutí 20. septembra. Dvaja
z navrhovateľov tejto európskej iniciatívy
občanov, David Schwartz z WeMove.eu
a Herman van Bekkem z Greenpeace,
boli prizvaní, aby predstavili svoje ciele.
Iniciatívou „Zákaz glyfozátu“ sa navrhuje
zakázať glyfozát, zreformovať postup
schvaľovania pesticídov a stanoviť
pre celú EÚ záväzné ciele týkajúce
sa znižovania používania pesticídov.
Navrhovatelia zozbierali v priebehu
5 mesiacov 1,3 milióna podpisov. Podľa
ich názoru by cieľom EÚ mala byť budúcnosť bez pesticídov.
Otázka možného zákazu glyfozátu rozdelila verejnú mienku v celej Európe,
a to aj z dôvodu sporných výsledkov
štúdií vplyvu. Tieto odlišné názory sa
odrazili aj v diskusii, ktorá začiatkom
tohto roka prebehla na schôdzi sekcie

Herman van Bekkem (Greenpeace) predstavuje európsku iniciatívu občanov „Zákaz glyfozátu“
pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka
a životné prostredie (NAT), ako aj v rôznych príspevkoch členov EHSV v diskusii
na plenárnom zasadnutí.
Predseda sekcie NAT Brendan Burns
upozornil priamo na jadro problému:
„Nikto z nás nechce zdraviu škodlivé
chemické látky v životnom prostredí či
v potravinách. Diskusia, ktorú sme usporiadali 5. apríla na schôdzi našej sekcie
a v ktorej sme dali slovo zástancom iniciatívy a rovnakému počtu rečníkov za
a proti, však ukázala, že v otázke účinkov
glyfozátu na zdravie a životné prostredie
neexistuje konsenzus.“

www.eesc.europa.eu

Predseda EHSV Georges Dassis na záver
vyhlásil: „Nie sme vedci, ale zjavne musíme
akceptovať výsledky štúdií, ak sú tieto štúdie objektívne. Ľudia by mali byť rozhodne
dôležitejší než záujmy nadnárodných spoločností a 1,3 milióna Európanov nemožno
ignorovať. Je povinnosťou EÚ reagovať
na požiadavky svojich občanov a nájsť
riešenie založené na skutočných vedeckých argumentoch.“ (sma)
l

Strata biodiverzity je hrozbou Kritické myslenie a pocit
spolupatričnosti sú hlavné zbrane
pre živobytie človeka
© Shutterstock

proti radikalizácii

Vypočutie na tému „Úloha občianskej spoločnosti pri predchádzaní radikalizácii mladých ľudí“ však tiež ukázalo, že spoločnosť má
tendenciu konať až vtedy, keď sa niečo udeje,
a že nejestvuje koordinovaný prístup zahrňujúci
viacej orgánov.

Uprostred leta plného extrémov počasia vyslal
EHSV varovný signál. Viaceré návrhy výboru
na zlepšenie ochrany prírody nevyvolali doposiaľ žiadnu reakciu. „Opätovne vyzývame Komisiu
a členské štáty, aby zaistili rýchle a zosúladené
uplatňovanie stratégie v oblasti biodiverzity,
najmä smerníc o vtáctve a biotopoch a smernice
o vode,“ povedal člen EHSV Lutz Ribbe (skupina
Iné záujmy, DE) poukazujúc na svoje stanovisko
na tému Politika EÚ v oblasti biodiverzity.
EHSV žiada osobitný rozpočet pre sústavu
Natura 2000 a zohľadnenie biodiverzity
vo všetkých oblastiach
Sústava Natura 2000 má za cieľ chrániť vzácne
a jedinečné biotopy. V súčasnosti boli takmer
všetky lokality Natura 2000 vyhlásené za chránené, avšak len niekoľko z nich má trvalé právne
zabezpečenie a plány riadenia a obhospodarovania. „Svedčí to o neschopnosti alebo možno

len o nevedomosti EÚ a viacerých členských štátov. Chápeme, že EÚ musí čeliť mnohým výzvam.
Nesmieme však zabúdať, že na biodiverzite
spočíva naše živobytie, a ak budeme našu
prírodu ďalej ničiť, pripravíme sa o zdroj
obživy,“ varoval pán Ribbe. V súčasnosti sa oblasti
Natura 2000 financujú takmer výlučne z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka,
čo vedie často ku konfliktu záujmov. EHSV preto
žiada, aby sa na sústavu Natura 2000 vyčlenil osobitný rozpočet.
Na biodiverzitu treba prihliadať aj v iných oblastiach politiky, najmä v poľnohospodárstve, ktoré
spôsobuje najväčší tlak na suchozemské ekosystémy. „Dúfame, že aj strednodobé preskúmanie
„oblastí ekologického záujmu“ a nadchádzajúca
reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky sa
budú zameriavať na dosiahnutie cieľov v oblasti
biodiverzity,“ vyhlásil pán Ribbe. (sma)
l

EHSV vyzýva Komisiu, aby lepšie
podporovala cukrovarnícky priemysel v EÚ
Keď výrobné kvóty na cukor v októbri zaniknú,
európsky cukrovarnícky priemysel sa ocitne
v úplne novej situácii. Či sa táto nová výzva zmení
na úspech, vo veľkej miere závisí od toho, ako EÚ
podporí európskych spracovateľov cukrovej repy
a jej producentov.
Tesne pred zrušením kvót na cukor od 1. októbra
prijal EHSV stanovisko z vlastnej iniciatívy na tému
Priemyselné zmeny v európskom sektore
repného cukru. Zrušenie kvót na produkciu cukru
z cukrovej repy poskytne cukrovarníckemu priemyslu v EÚ možnosť vyvážať cukor neobmedzene.
„Je to obrovská príležitosť pre európskych výrobcov
cukru, ale aby mohli v plnej miere profitovať z tejto
liberalizácie, potrebujú plnú podporu Európskej
komisie,“ uviedol člen EHSV José Manuel Roche
Ramo (skupina Iné záujmy, ES), spravodajca stanoviska EHSV na túto tému. Podľa názoru EHSV
by mala byť EÚ pri rokovaniach o nových dohodách o voľnom obchode opatrnejšia, pokiaľ ide

o liberalizáciu obchodu. „V rokovaniach o voľnom
obchode musí Komisia považovať cukor za citlivú
otázku a zachovať na cukor clá EÚ.“
Pomocná spravodajkyňa Estelle Brentnall (delegátka CCMI, BE) zdôraznila významný príspevok
odvetvia repného cukru k vytváraniu pracovných
miest a hospodárskej činnosti vo vidieckych oblastiach a vyzvala, aby sa trhové nástroje, ktoré
podporujú zachovanie výroby cukru v členských
štátoch EÚ, zahrnuli do spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Ročnou produkciou okolo 17,2 milióna ton je
EÚ najväčším svetovým výrobcom cukru z cukrovej repy. Cukrovarnícke podniky každoročne
nakupujú okolo 107 miliónov ton cukrovej repy
od približne 137 000 európskych pestovateľov.
Cukrovarnícky priemysel EÚ poskytuje 28 000 priamych pracovných miest a 150 000 nepriamych
pracovných miest. (sma)
l

Je najvyšší čas zrevidovať smernicu
o vysielaní pracovníkov
Predseda EHSV Georges Dassis a predseda
Hospodárskej, sociálnej a environmentálnej
rady Francúzska Patrick Bernasconi podpísali
spoločné vyhlásenie, v ktorom naliehavo požadujú radikálnu revíziu právnych predpisov
EÚ o vysielaní pracovníkov s cieľom zamedziť sociálnemu dumpingu. EÚ sa musí snažiť
o vzostupnú harmonizáciu a konvergenciu pracovných a životných podmienok na jej území
a nalieha na členské štáty, ktoré sú proti reforme,
aby zmenili názor a nechali sa presvedčiť. Obaja
predsedovia vyzvali európskych zákonodarcov,
aby zaručili dočasnú povahu vyslania, a členské
štáty, aby spojili údaje, ktoré majú k dispozícii,
s cieľom bojovať proti podvodom a nekalej
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hospodárskej súťaži zo strany podnikov zriaďovaných na jediný účel, ktorým je využívanie
platových rozdielov medzi členskými štátmi EÚ.
Požadujú tiež praktické opatrenia, ktorými sa
zabezpečí, že sa pracovníci prihlásia do systému
sociálneho zabezpečenia pred vyslaním, ako aj
vytvorenie európskej karty vyslaných pracovníkov na zjednodušenie kontrol a postupov.
Sú tiež pevne presvedčení, že smernica by sa
mala uplatňovať aj na dopravný sektor.
Úplné znenie vyhlásenia nájdete tu: http://
www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/
posted-workers-its-high-time-revise-directive
(dm/pa)
l

Jedným z rečníkov na vypočutí bola Jessica
Soors, vedúca útvaru pre deradikalizáciu v belgickom meste Vilvoorde, ktoré patrí medzi európske
mestá s najvyšším počtom zahraničných bojovníkov. Jej prvou radou miestnym spoločenstvám je,
že musia byť na riešenie problému radikalizácie
pripravené, čo jej mesto nebolo, keď mladí občania začali odchádzať bojovať do oblastí zahraničných konfliktov.
Pani Soors upozornila, že úsilie vyvíjané proti
radikalizácii by sa nemalo začať riešením jednotlivých prípadov alebo presadzovaním práva, ale
prevenciou, s ktorou by sa malo začať už v školách.
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Zamerať sa na sociálne začlenenie mladých ľudí,
pomôcť im vytvoriť si pocit identity a naučiť
ich kriticky myslieť patrí medzi najdôležitejšie
prvky úspešného predchádzania radikalizácii mládeže, ako vyplynulo z vypočutia, ktoré v septembri
usporiadal EHSV.

Ďalší rečníci uviedli, že školy by mali venovať väčšiu pozornosť výučbe sociálnych a občianskych
zručností a mali by sa zamerať na rozmanitosť
a aktívne občianstvo. Medzi najsilnejšie zbrane
proti lákadlám radikalizácie patrí aj zvyšovanie
schopnosti zložitejších úvah a rozvoj kritického
myslenia už od mladého veku.
Medzi rečníkmi boli zástupcovia Európskej komisie, ako aj odborníci na vzdelávanie a zástupcovia
organizácií zapojených do formálneho a neformálneho vzdelávania mladých ľudí.
EHSV pripravuje stanovisko na túto tému, ktoré
má byť prijaté v decembri. (ll)
l

Vitajte
na novej
internetovej
stránke
EHSV!
EHSV spustil v auguste 2017
svoju novú internetovú
stránku. V súčasnosti je plne
responzívna, t. j. použiteľná
prostredníctvom každého
počítača alebo mobilného
zariadenia. Na uľahčenie
jej používania sa tiež zvýšil
počet dostupných jazykových verzií: stránku si teraz
možno prezrieť v 23 jazykoch, čo platí aj pre všeobecnú prezentáciu činností
a orgánov výboru. Zmenila,
zjednodušila a zaktualizovala sa tiež štruktúra a obsah stránky, aby sa tak umožnil rýchlejší a ľahší
prístup k práci EHSV. (kf)
Pozrite si http://www.eesc.europa.eu/sk

l

Nové formy práce – príležitosti a výzvy
Nové formy práce boli jednou z hlavných tém
na septembrovom plenárnom zasadnutí EHSV.
V prijatom stanovisku o nových formách práce
a zručnostiach (spravodajca: Ulrich Samm, skupina Zamestnávatelia, DE) poukázal EHSV na skutočnosť, že sa objavili mnohé atypické formy práce,
ako je práca na skrátený úväzok, práca s viacerými
dodávateľmi a tzv. crowdworking s pracovníkmi
ponúkajúcimi svoje zručnosti na internetových
platformách, kde sa vytvára sieť vysoko kvalifikovaných a špecializovaných odborníkov. Všetky zainteresované strany by mali koordinovať svoje úsilie
s cieľom lepšie riešiť otázku súvisiacich sociálnych
rizík – prioritou musí byť poskytovanie sociálneho
zabezpečenia a predchádzanie chudobe. EHSV
uznáva, že automatizácia a roboty čoraz väčšmi
ovplyvňujú prácu. Hoci môžu mať pozitívny vplyv
na hospodárstvo v starnúcej spoločnosti, majú tiež
dosah na pracovné miesta: sociálny dialóg o tejto
otázke by sa mal uskutočniť už v ranom štádiu.
Celoživotné vzdelávanie a odborná príprava budú
predstavovať v budúcnosti nevyhnutnosť pre všetkých. V tejto súvislosti by sa malo zabezpečiť, aby
všetci pracovníci mali prístup k tradičným vnútropodnikovým vzdelávacím programom. Naopak,

dlhodobý vývoj možno najlepšie riešiť prostredníctvom všeobecného vzdelávania.
Vo svojom stanovisku o úlohe sociálnych partnerov a organizácií občianskej spoločnosti
v rámci nových foriem práce (spravodajkyňa:
Franca Salis-Madinier, skupina Pracovníci, FR)
EHSV zdôrazňuje, že aj v tomto období, ktoré
pre pracovníkov prináša ďalekosiahle zmeny,
zostávajú stále platné kľúčové ciele a zásady
sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania.
Ich úlohou nie je namietať proti týmto zmenám,
ale riadiť ich tak, aby sa v plnej miere využili ich
výhody a zároveň zabezpečilo, že sa budú stále
rešpektovať práva pracovníkov. Je potrebné
participatívne riadenie a treba vypracovať spoločné pravidlá, prispôsobiť sociálny dialóg a nájsť
inovačné riešenia. Digitalizácia má ďalekosiahly
vplyv na prácu – niektorým pracovníkom môže
ponúknuť samostatnosť a lepšiu rovnováhu medzi
pracovným a súkromným životom, no ak sa riadi
nesprávne, môže predstavovať aj zdravotné riziko.
V Európe už existuje niekoľko dobrých príkladov,
ako pristupovať k požiadavkám a výzvam digitálneho veku. (sg)
l

Politickí lídri EÚ, Latinskej Ameriky
a Karibiku by mali oceniť hodnotu
občianskej spoločnosti
EHSV prijal na svojom septembrovom plenárnom
zasadnutí stanovisko na tému Nový kontext strategických vzťahov EÚ – CELAC a úloha občianskej
spoločnosti (spravodajca: Mário Soares, skupina
Pracovníci, PT). Výbor v stanovisku vyzýva na prehĺbenie partnerstva medzi EÚ a CELAC na základe komplexnej rámcovej dohody, ktorá by zahŕňala zásady
pre opatrenia týkajúce sa politického dialógu, spolupráce a udržateľného rozvoja. Ak však majú byť všetky
rokovania medzi EÚ a Latinskou Amerikou a Karibikom úspešné, je zásadné udržiavať štruktúrovaný
dialóg s organizovanou občianskou spoločnosťou.
V konkrétnom prípade dohôd o voľnom obchode by
mala byť organizovaná občianska spoločnosť skutočne zapojená do všetkých štádií rokovaní, ako aj
do uplatňovania dohôd a hodnotenia.

Pokračovanie zo strany 1

Väčšia jednota, solidarita a konkurencieschopnosť a žiadni druhoradí občania

EHSV vyzýva všetkých politických lídrov EÚ, Latinskej
Ameriky a Karibiku, aby uznali a ocenili zapojenie
občianskej spoločnosti. Vďaka tomu sa zabezpečí
účasť čo najväčšieho počtu občanov na rozhodovacom procese. EHSV už viackrát poukázal na absenciu
širokého prístupu k informáciám, ktorá predstavuje
jeden z hlavných problémov pri monitorovaní vzťahov EÚ s krajinami CELAC. Nedostatok transparentnosti takisto bráni občianskej spoločnosti vypracovať
návrhy včas. Je nevyhnutné zaviesť jasné pravidlá
a postupy týkajúce sa prístupu k informáciám a ich
šírenia. EHSV sa domnieva, že je potrebné disponovať dostatočnými materiálnymi zdrojmi, aby
sa zabezpečilo zapojenie občianskej spoločnosti
do rokovaní a do oficiálneho a otvoreného dialógu
s príslušnými orgánmi. (sg)
l

EÚ chce bojovať proti agresívnemu daňovému
plánovaniu a prispieť k rastu, konkurencieschopnosti a spravodlivosti na jednotnom trhu. Na tento
cieľ sa zameriavajú opätovne predložené návrhy
Komisie týkajúce sa spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických
osôb (CCCTB). EHSV je prvou inštitúciou, ktorá
sa k týmto návrhom vyjadrila.

Obavy týkajúce sa sociálnych nákladov transformácie energetiky sa objavili vo všetkých
panelových diskusiách v rámci európskeho
dialógu o energetike, ktorý 7. septembra
zorganizoval v Bruseli EHSV. Témou podujatia
bol návrh balíka opatrení Európskej komisie
s názvom Čistá energia pre všetkých Európanov z pohľadu širokého spektra zainteresovaných strán občianskej spoločnosti, ktoré
diskutovali so zástupcami európskych inštitúcií a účastníkmi trhu.

Subjekty občianskej spoločnosti si kladú otázku,
či je realistické očakávať, že ľudia žijúci od výplaty
k výplate budú investovať do solárnych panelov,
fotovoltaických zariadení alebo energeticky
účinných spotrebičov, keď sa musia rozhodovať
medzi nákupom potravín a kúrením. Nemali by
byť nútení do takých investícií, ktoré si nemôžu
dovoliť alebo nie sú pripravení urobiť, a rovnako
by sa nemalo očakávať, že budú dotovať investície
bohatších spoluobčanov. Podľa zainteresovaných
strán občianskej spoločnosti by sociálne sadzby
nemali byť zakázané, ale mali by sa považovať
za nevyhnutné v záujme ochrany zraniteľných
spotrebiteľov.

Predsedníčka skupiny Pracovníci Gabriele
Bischoff súhlasila s obavami pána Junckera
v súvislosti s rastúcimi rozdielmi v Európe: „Oceňujeme, že kladiete dôraz na jednotu a veľmi nás znepokojujú rozdiely v Európe. Bez silného sociálneho
rozmeru a solidarity Európa nemá budúcnosť. Preto
potrebujeme konkrétnu sociálnu agendu a harmonogram uplatňovania európskeho piliera sociálnych
práv.“ Upozornila, že v EÚ nemôžu byť žiadni druhotriedni pracovníci, a zdôraznila, že je potrebné
zrevidovať smernicu o vysielaní pracovníkov.

Predseda skupiny Iné záujmy Luca Jahier poďakoval predsedovi Komisie za to, že si predsavzal
veľmi ambicióznu úlohu oživiť európsky projekt
a presadiť spoločnú víziu Európy. „EÚ je spoločenstvo hodnôt a dnes potrebujeme ambicióznejšiu a demokratickejšiu EÚ, ktorá sa prenesie
cez brexit a zameria na budúcnosť. Usilujme sa
preto spoločne o to, aby sa v roku 2018 uskutočnil
občiansky konvent. Do centra priorít a politík EÚ
treba postaviť kultúru a udržateľný rozvoj.“ Takisto
zdôraznil, že rok 2018 je ako Európsky rok kultúrneho dedičstva dobrou príležitosťou zmobilizovať všetky pozitívne sily v záujme budúcnosti
Európy. (sg)
l

EHSV je prvou inštitúciou, ktorá sa vyjadrila
k návrhom o CCCTB

Európska energetická únia musí
byť aj sociálnym prínosom

Súbor opatrení, ktorý po prvý raz spája kroky
v oblasti energetiky a zmeny klímy do súhrnného
programu, prijali všetky zúčastnené strany veľmi
pozitívne. Avšak tento balík týkajúci sa čistej
energie vyvoláva zároveň vážne obavy, pokiaľ ide
o sociálny rozmer, a najmä spôsob, akým sa pristupuje k pálčivej otázke energetickej chudoby.

alebo službách, s miestnym alebo celosvetovým
zameraním.“ Dodal, že je potrebné ďalej upevňovať menovú úniu a rozvíjať jej správu a tiež
usilovať sa dokončiť jednotný trh EÚ.

Pierre Jean Coulon, predseda sekcie pre dopravu,
energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť
(TEN), a Georges Dassis, predseda EHSV
Zazneli tiež obavy v súvislosti s dôsledkami transformácie energetiky na pracovné miesta a s potrebou chrániť regióny, ktoré sú závislé od ťažby
fosílnych palív, ako je uhlie a ílovitá bridlica, pred
nepriaznivými dôsledkami tejto transformácie.
Keďže väčšina finančných prostriedkov bude
musieť pochádzať zo súkromného kapitálu, zhodli
sa všetci na tom, že rozhodujúci význam pre podporu dlhodobých záväzkov má stabilné investičné
prostredie. Poukázalo sa tiež na nedostatok fiškálnych stimulov ako na prvok, ktorý energetickej
únii chýba. Za najúčinnejší nástroj na zvyšovanie
informovanosti verejnosti a podnecovanie jej
kreativity v snahe vyhnúť sa nákladom a znížiť
spotrebu energie boli označené cenové stimuly.
(dm)
l

Vo svojom stanovisku o CCCTB (spravodajca:
Michael McLoughlin, skupina Iné záujmy, IE) výbor
schvaľuje ciele návrhov, ako aj vytvorenie jednotného súboru pravidiel na výpočet zdaniteľného
zisku spoločností v EÚ a priradenie príjmov tam,
kde sa vytvára hodnota. Domnieva sa, že CCCTB by
mohol priniesť výhody pre všetkých, ak zabezpečí
jednoduchosť a istotu zdanenia príjmu právnických
osôb a obmedzí daňové prekážky a zložitosť.
EHSV však odporúča, aby sa vyvinulo maximálne
úsilie na dosiahnutie konsenzu o CCCTB s prihliadnutím na citlivú povahu otázok, ako je subsidiarita

a štátna suverenita. Naliehavo vyzýva zainteresované strany, aby urýchlene dokončili navrhnuté
fázy. EHSV takisto upozorňuje, že je potrebné
venovať pozornosť výzvam digitálneho hospodárstva, a navrhuje zvážiť zaradenie duševného
vlastníctva do systému rozdeľovania na základe
vzorca. Domnieva sa, že by sa možno mal upraviť
aj kľúč vychádzajúci z predaja podľa miesta určenia, aby sa zaručila spravodlivejšia implementácia,
a navrhuje uskutočniť podrobné posúdenie vplyvu
CCCTB.
V inom stanovisku na tému Daňový režim
podporujúci spravodlivú hospodársku súťaž
a rast (spravodajca: Petru Sorin Dandea, skupina Pracovníci, RO) EHSV žiada členské štáty, aby
zintenzívnili svoje úsilie v boji proti agresívnemu
daňovému plánovaniu a vyhýbaniu sa daňovým
povinnostiam. Odporúča tiež uskutočniť reformy
v daňovej oblasti a nevyužívať daňové rozhodnutia, ktoré nie sú odôvodnené ekonomickou
podstatou operácií.(jk)
l

O Cenu EHSV pre občiansku spoločnosť
za rok 2017 súťaží vyše 100 uchádzačov

Člen EHSV Thierry Libaert ponúka
spôsoby, ako skoncovať s plánovaným
zastarávaním výrobkov
Člen EHSV Thierry Libaert (skupina Iné záujmy, FR)
nedávno vydal knihu o plánovanom zastarávaní výrobkov pod názvom Déprogrammer l‘obsolescence
(Odprogramovať plánované zastarávanie). V knihe sa
uvádza, že spotrebitelia majú často pocit, že nemajú
žiadnu kontrolu nad životnosťou výrobkov a že sú v pasci
konzumného systému výrobkov na jedno použitie. Pán
Libaert ukazuje, ako možno proti plánovanému zastarávaniu výrobkov bojovať na vnútroštátnej, európskej
a medzinárodnej úrovni prostredníctvom presmerovania verejných výdavkov, rozšírením záruk na výrobky
a označovaním životnosti výrobkov. Boj proti plánovanému zastarávaniu je predovšetkým vecou politickej vôle
a vyžaduje si radikálnu zmenu spôsobu myslenia, tvrdí
pán Libaert. Plánované zastarávanie výrobkov možno
zastaviť.

O Cenu pre občiansku spoločnosť sa tento rok
uchádza 111 subjektov z celej Európskej únie.
Touto cenou budú odmenené „inovatívne projekty na podporu kvalitných pracovných miest
a podnikania pre budúcnosť práce“, čo znamená vyjadrenie uznania iniciatívam zameraným
na tvorbu udržateľných pracovných miest a podporu podnikania, a to najmä pre slabo zastúpené
a znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

Pán Libaert viedol v súvislosti s plánovaným zastarávaním
priekopnícku prácu EHSV, ktorou sa inšpiroval aj Európsky
parlament vo svojom nedávnom uznesení na túto tému.
Viac informácií nájdete na: http://www.tlibaert.info/books/ouvrages-de-thierry-libaert/ (dm)

l

Cena pre občiansku spoločnosť, ktorá sa udeľuje už
po deviaty raz, sa každoročne zameriava na určitú
dôležitú oblasť činnosti EHSV. Jednou z hlavných
otázok, ktorej sa EHSV v minulom roku venoval,
bola európska stratégia zamestnanosti a spôsoby

boja proti najvážnejším formám nezamestnanosti,
ako je napríklad nezamestnanosť mladých ľudí
a dlhodobá nezamestnanosť, a možnosti podpory
integrácie prisťahovalcov na trhu práce.
Hlavným cieľom tejto ceny je odmeniť prínos organizácií občianskej spoločnosti a/alebo jednotlivcov, ktorí výraznou mierou prispeli k propagovaniu
európskej integrácie.
EHSV teraz začne vyhodnocovať žiadosti a na svojom plenárnom zasadnutí 7. decembra 2017
vyhlási víťazov.
Viac informácií o Cene pre občiansku spoločnosť
nájdete na http://bit.ly/2yKlZRY (mr)
l
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To najkrajšie z estónskej divokej prírody v EHSV

skupina EHSV Zamestnávatelia

7. novembra – 8. decembra 2017

Skupina EHSV Zamestnávatelia
usporiada 25. októbra v Tallinne
v rámci estónskeho predsedníctva
Rady EÚ konferenciu o výhodách
digitálnej spoločnosti
Digitálne inovácie a technológie menia
podobu dnešnej spoločnosti a prinášajú nové možnosti pre podniky, vlády
aj občanov v širokom spektre oblastí

vrátane priemyslu, zdravotníctva, so
ciálnych médií, elektronických služieb,
dát atď. Digitálny svet sa rýchlo mení.
Je na tento digitálny vek pripravený
jednotný trh EÚ? Európania sa musia
zamyslieť nad tým, ako môže EÚ využiť
výhody digitálnej revolúcie na to, aby
zostala konkurencieschopná a vytvárala
viac pracovných miest. Estónsko, ako
jeden z lídrov v oblasti IKT a digitálnych
služieb je ideálnym miestom, kde hľadať
odpovede na tieto otázky.

Cieľom podujatia je preskúmať a prediskutovať príležitosti, ktoré ponúka digitálna
spoločnosť, a najmä digitálny jednotný
trh, ako aj rozvoj digitálnych verejných
služieb, ktorý patrí medzi prioritné témy
estónskeho predsedníctva. (lj)
l

Úsilie o lepšiu budúcnosť
Digitalizácia a inovácie:
príležitosti a výzvy
skupina EHSV Pracovníci
Ako dosiahnuť, aby bola digitalizácia
úspešná? Čo by sa malo urobiť, aby
sa zabezpečilo, že digitálne inovácie
budú vytvárať dôstojné pracovné
miesta a povedú k zlepšeniu pracovných podmienok? Takéto otázky boli
na programe schôdze skupiny Pracovníci, ktorá sa konala 6. októbra v Tallinne, a bola zameraná na digitalizáciu
a jej dôsledky pre pracovníkov.
Miesto konania nemohlo byť zvolené
vhodnejšie. Estónsko sa totiž považuje
za najrozvinutejšiu krajinu EÚ v oblasti
digitalizácie. Je veľmi otvorené inováciám v sektore IKT a pripravené veľmi
rýchlo zaviesť nové myšlienky do praxe.
Po úvodnom príhovore predsedníčky
skupiny Pracovníci Gabriele Bischoff
a vystúpení predsedu estónskeho

parlamentu Eikiho Nestora, ktorý
predstavil polročné estónske predsedníctvo EÚ, sa členovia bližšie oboznámili s Digitálnou agendou pre Estónsko
2020, ktorá je v mnohých kruhoch
považovaná za vynikajúci príklad podpory digitálneho rozvoja v hospodárstve a spoločnosti.
Počas popoludňajšej časti schôdze
členovia diskutovali o príležitostiach
a výzvach, ktoré digitalizácia a inovácie predstavujú pre pracovníkov a trh
práce. V rámci diskusie vystúpili rečníci
z Poradného výboru odborových zväzov
(TUAC), európskeho odborového zväzu
industriALL, estónskeho orgánu pre
informačné systémy a Európskej konfederácie odborových zväzov (ETUC).
Ako sa ukázalo v diskusii, budovanie
digitálnej spoločnosti ovplyvňuje každý
aspekt nášho života, predovšetkým
pracovné podmienky, mzdy a systémy
sociálnej ochrany. Účastníci sa vo všeobecnosti zhodli na tom, že Európa
musí držať krok s technologickým

pokrokom a plne využiť svoj potenciál
v oboch smeroch: pokiaľ ide o spravodlivé pracovné podmienky aj o investície
do digitálnej budúcnosti. Viacerí rečníci
zdôraznili potrebu spravodlivého prechodu k digitálnemu veku a vyzdvihli
skutočnosť, že je potrebné dôkladne
posúdiť vplyv na trh práce a pracovné
normy, ako aj na hospodárstvo, daňové
systémy a systémy sociálneho zabezpečenia. Väčšia flexibilita, ktorú ponúka
digitalizované pracovné prostredie, by
nemala oslabiť sociálne normy a zhoršiť pracovné podmienky. Preto treba
podporovať inovácie a tvorivosť a dosahovať pozitívne výsledky v záujme udržateľného a konkurencieschopného
sociálneho trhového hospodárstva.
(mg)
l

Po štúdiách z roku 2008 a 2012 zverejnil
EHSV po tretí raz štúdiu na tému Aktuálny vývoj sociálneho hospodárstva
v EÚ, ktorú si nechal vypracovať na podnet kategórie Sociálne hospodárstvo
pôsobiacej v rámci skupiny Iné záujmy.
Táto štúdia, ktorú vypracovalo Medzinárodné stredisko výskumu a informácií
o verejnom, sociálnom a družstevnom
hospodárstve (CIRIEC), je nielen aktualizáciou predchádzajúcich verzií, ale sa
tiež zameriava na tri oblasti: sociálne
hospodárstvo a vznikajúce koncepcie/hnutia, verejné politiky v širšom
zmysle slova vznikajúce v posledných
rokoch na úrovni EÚ a v členských
štátoch s cieľom zlepšiť sektor sociálneho hospodárstva a napokon rozsah
sociálneho hospodárstva v jednotlivých členských štátoch EÚ.

Okrem toho je pre nás príležitosťou
pripomenúť si, čo v súčasnosti sociálne
hospodárstvo prináša našej spoločnosti. Sociálne hospodárstvo sa opiera
o odlišný model než kapitálové spoločnosti a má dôležité miesto v rámci
trhového hospodárstva, pričom funguje
v spolupráci s ním a popri ňom. Zabezpečuje, aby hospodárska účinnosť slúžila sociálnym potrebám, čím vytvára
skutočnú vzájomnú prepojenosť medzi
hospodárskymi a sociálnymi otázkami
namiesto toho, aby sa jedna skupina
podriaďovala druhej.

Štúdia konkrétne umožňuje merať pokrok, a to prostredníctvom spoľahlivých
a porovnateľných údajov. Je zrejmé,
že hospodárska a finančná kríza sa
sociálneho hospodárstva z veľkej časti

Sociálne hospodárstvo rovnako znázorňuje a obhajuje hodnoty, na ktorých
bola EÚ vybudovaná (článok 3 ZEÚ). Je
príležitosťou na zapojenie a zodpovednosť občanov, ako aj na prevzatie zodpovednosti za našu udržateľnú budúcnosť,
pričom je zároveň prostriedkom tohto
zapojenia a tejto zodpovednosti.
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nedotkla. V súčasnosti poskytuje toto
odvetvie platené zamestnanie 6,3 %
obyvateľstva v produktívnom veku
v EÚ-28 v porovnaní so 6,5 % v roku
2012.

„Čoraz užší zväzok v rámci Únie“ – Odkaz Rímskych
zmlúv súčasnej Európe (1957 – 2017)
18. októbra – 3. novembra 2017
Historický archív Európskej únie zorganizoval pri príležitosti 60. výročia tejto
významnej udalosti výstavu o zmluvách a ich odkaze.
Výstava vznikla v spolupráci medzi
Historickým archívom EÚ a Radou EÚ,
Európskym parlamentom a Európskou
komisiou. K jej usporiadaniu prispela
aj Európska investičná banka, talianske
predsedníctvo Rady ministrov, talianske ministerstvo zahraničných vecí
a talianska tlačová agentúra ANSA.
Podujatie vyzdvihuje pôvod zmlúv
prameniaci zo sociálnych, kultúrnych
a hospodárskych fenoménov, ktoré
ovplyvnili Európu po druhej svetovej
vojne. Výstava takisto mapuje dlhodobý vplyv procesu európskej integrácie na každodenný život našich
občanov. (jp)

Aktuálny vývoj sociálneho hospodárstva v EÚ
skupina EHSV Iné záujmy

Na návrh estónskych členov EHSV
usporiada výbor druhú a poslednú
výstavu v rámci estónskeho predsedníctva Rady EÚ, nazvanú Estonian
Wilderness (Estónska divoká príroda).
Vystavené fotografie priblížia návštevníkom to najkrajšie z estónskej divokej
prírody: krajinu, flóru, vtáctvo aj veľké
cicavce. Estónsko s rozmanitosťou svojich krajinných scenérií, fauny a flóry
má skutočne milovníkom prírody čo
ponúknuť. Pusté pláže, hlboké lesy,
priezračné jazerá a rieky aj tajomné
močariská pulzujú skrytým životom
a sú domovom pre rôznorodé vtáctvo,
tulene i medvede. (jp)
l

Viac informácií nájdete na: http://
www.eesc.europa.eu/en/agenda/ourevents/events/ever-closer-union l

Recent Evolutions
of the Social Economy
in the European Union
STUDY

EHSV info v digitálnej podobe
European Economic and Social Committee

Okrem toho predstavuje nástroj veľkého dosahu, ktorý EÚ umožní priblížiť
sa k svojim záväzkom v rámci programu
OSN pre trvalo udržateľný rozvoj do roku
2030. (cl)
Odkaz na štúdiu: http://www.eesc.
europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/
recent-evolutions-social-economy-study
(cl)
l

Informačný bulletin EHSV info bude
od decembra 2017 vychádzať v novej
online verzii. Prvé vydanie bude k dispozícii v angličtine, francúzštine a nemčine, pričom všetky ostatné jazykové
verzie budú distribuované v tradičnom
formáte pdf. Od januára 2018 budú
všetky jazykové verzie zverejňované
len v novej podobe.
Nová, plne digitálna verzia bude
vo formáte HTML a čitatelia ju budú
dostávať e-mailom. Budú si ju môcť

prečítať na rôznych zariadeniach vrátane mobilných telefónov a tabletov
a vyhľadať v 23 úradných jazykoch EÚ.
Čitatelia budú môcť zverejňovať články
z bulletinu v sociálnych médiách,
komentovať ich a podeliť sa o svoje
pripomienky. Dostupná bude aj verzia
na vytlačenie. Odberatelia súčasnej
tlačenej verzie, ktorí by chceli dostávať nový online bulletin, musia napísať
na adresu eescinfo@eesc.europa.eu
a uviesť, ktorú jazykovú verziu by chceli
odoberať. (dm)
l

EHSV info v 23 jazykoch : http://www.eesc.europa.eu/activities/press/eescinfo/index_fr.asp

Agata Berdys (ab)

Redakčná uzávierka:
2. októbra 2017
Adresa:
Európsky hospodársky a sociálny výbor
Jacques Delors Building, 99 Rue Belliard, B-1040
Brusel, Belgicko
Tel. (+32 2) 546 9476
Fax (+32 2) 546 9764
Email: eescinfo@eesc.europa.eu
Internet: http://www.eesc.europa.eu/

EHSV info vychádza deväťkrát do roka pri príležitosti plenárneho zasadnutia výboru.
Tlačenú podobu EHSV info v anglickej, francúzskej a nemeckej jazykovej verzii dostanete na požiadanie
na tlačovom oddelení Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.
Okrem toho je vo formáte pdf dostupné v dvadsiatich troch jazykoch na internetovej stránke:
URL: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
EHSV info nie je oficiálny vestník prác výboru, tieto sú oficiálne uverejňované v Úradnom vestníku
Európskej únie a iných publikáciách výboru.
Reprodukcia s uvedením zdroja povolená (prosíme zaslať jeden výtlačok redakcii).
Náklad: 6 500 výtlačkov
Ďalšie číslo vyjde v decembri 2017.
VYTLAČENÉ NA 100 % RECYKLOVANOM PAPIERI
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