




„ Toto sú priority môjho predsedníctva, 

ktoré budú spolu s pracovnými programami 

odborných sekcií tvoriť hlavné ciele výboru. “



Pracovný program a priority 
predsedu na roky 2010 – 2013

Rozvíjať silnejšiu občiansku
spoločnosť v Európe 

2 Spoločne za udržateľnú 
Európu

V gréckej mytológii bola Európa fenická princezná. 

Homér opísal Európu ako mytologickú kráľovnú Kréty. 

Podľa povesti žilo raz krásne mladé dievča, ktoré uniesol 

Zeus prestrojený za býka. Preniesol ho cez more a okolo 

celého svetadielu, ktorý tak dostal meno Európa.
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Spoločne za udržateľnú 
Európu

Európa bola po celé stáročia miestom 

neustálych konfl iktov a zmiešaninou etnických 

skupín, ktoré medzi sebou viedli vojny. 

Výsledkom boja o moc, nadvládu a kontrolu 

území bolo posúvanie hraníc, pustošenie 

a zotročovanie. Medzi Európou minulého 

storočia s dvoma svetovými vojnami a Európou 

vzájomnej spolupráce, ktorá pracuje na svojej 

mierovej budúcnosti a ktorej vyvrcholením je 

Európska únia, prebehlo z historického hľadiska 

len málo času.

Európska 
únia
Od 50-tych rokov 20. storočia sa s veľkým 

úspechom presadzuje európska integrácia.

Po storočiach sporov, vojen, neustáleho 

posúvania hraníc a presunov obyvateľstva 

umožnil európsky projekt nastoliť mier, 

bezpečnosť, prosperitu a solidaritu, hoci ešte 

zostáva veľa práce.

Iniciatíva vytvoriť jednotný vnútorný trh, za 

ktorým nasledovala jednotná mena, nemá 

v dejinách Európy obdoby. Za posledných 

sedem rokov prebehli dve rozšírenia, ktoré 

umožnili členstvo dvanástim novým krajinám. 

Po viacerých rokoch, ktoré sa vyznačovali 

pokrokom i prekážkami, sa Únia dohodla na 

novej zmluve, ktorá skonsolidovala úlohu 

občianskej spoločnosti a ustanovila stáleho 

predsedu Rady a vysokého splnomocnenca pre 

zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

„ Musíme zostať verní 
vízii mierovej 
a prosperujúcej Európy“
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Výzvy, 
ktorým čelí 
Európa
V ostatných rokoch prežíva svet vážnu 

fi nančnú krízu. Dôvera v začínajúce opätovné 

oživenie je ešte slabá a pretrvávajú výstražné 

signály upozorňujúce na recesiu, pokračujúce 

spomalenie hospodárstva a zastavenie obnovy. 

Nezamestnanosť dosiahla nebývalú úroveň, aj keď 

jej miera sa v jednotlivých krajinách a regiónoch 

veľmi líši. Bolestivo vysoká je nezamestnanosť 

mladých. Aj chudoba zostáva v Európe 

príliš vážnym problémom. Pozornosť sa od 

katastrofi ckých problémov vo fi nančnom sektore 

obrátila na stav verejných fi nancií v členských 

štátoch. Veľké verejné defi city, a teda vysoké 

štátne dlhy, ktoré viedli ku kráteniu výdavkov, 

znižovaniu miezd a prijímaniu ďalších opatrení 

na riešenie krízy, spôsobili mimoriadne napätie 

v mnohých členských štátoch.

Začalo sa ustupovať od politických záväzkov, 

pokiaľ ide o udržateľný rozvoj a klimatické 

zmeny. Dlhodobý rozvoj musel prepustiť 

miesto krátkodobejším cieľom. Medzinárodné 

spoločenstvo nevenuje dostatočnú pozornosť 

svetovej problematike rovnosti, demokratického 

vývoja a práva na potraviny a čistú vodu. Slabne 

záujem o rozvojové ciele tisícročia na zníženie 

chudoby vo svete. Dlhoročné rokovania Svetovej 

obchodnej organizácie (WTO) nepriniesli žiadnu 

novú mnohostrannú obchodnú dohodu.

Silná sociálna 
Európa
Počas môjho predsedníctva bude výbor 

pokračovať v úsilí o zlepšenie a skonsolidovanie 

sociálneho rozmeru EÚ, teda v snahách, ktorými 

sa zlepšia podmienky zamestnávania a podporí 

sa sociálna integrácia. Budeme pokračovať v boji 

proti chudobe a vylúčeniu, ktoré postihujú 

zraniteľné skupiny. Nové výzvy sa tu objavujú 

ako výsledok zmien potrebných na vytvorenie 

spoločnosti s nízkymi emisiami oxidu uhličitého, 

ale budú potrebné aj nové znalosti a zručnosti.
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Občianska 
spoločnosť
Nová zmluva obsahuje ustanovenia o zapojení 

občianskej spoločnosti do práce EÚ, aj keď 

sú jasné náznaky, že obyvatelia Európy sú 

veľmi vzdialení od pocitu skutočnej oddanosti 

európskej spolupráci. Súčasných 27 členských 

štátov musí nájsť riešenia a dospieť k spoločným 

rozhodnutiam v Rade, pričom je tu riziko, že 

základom rozhodnutí budú výlučne výhody 

a nevýhody plynúce pre členské štáty. Európske 

záležitosti sa najčastejšie vyznačujú svojou 

absenciou vo vnútroštátnej politike a volebných 

kampaniach jednotlivých krajín. Na národnej 

a európskej úrovni je potrebné politické vedenie, 

ktoré európsku integráciu stále považuje za 

politický cieľ.

Potrebujeme občiansku spoločnosť, ktorá bude 

otvorene brániť hodnoty Únie, podporovať  

kolektívne budovanie Európy a zúčastňovať sa

na ňom.

Potrebujeme víziu a odhodlanie organizácií 

občianskej spoločnosti, ktorá odhalí problémy 

a vynasnaží sa o ich zaradenie do politického 

programu.

Potrebujeme v organizáciách ľudí, ktorí sú 

ochotní prispieť svojimi zručnosťami, odbornými 

znalosťami, odhodlaním a záujmom.

 Preto potrebujeme EHSV, ktorý je jediným 

formálnym orgánom EÚ zastupujúcim 

organizácie zamestnávateľov, zamestnancov 

a ďalšie subjekty občianskej spoločnosti 

a ktorý tak, ako je to zakotvené v zmluve, 

umožňuje zúčastňovať sa a ovplyvňovať 

vnútornú činnosť Únie.“
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„ Dialóg je umenie hovoriť s ľuďmi, 
a nie hovoriť ľuďom, 
predovšetkým je to 
však umenie počúvať.“



Pracovný program a priority 
predsedu na roky 2010 – 2013

Rozvíjať silnejšiu občiansku
spoločnosť v Európe 

8 Spoločne za udržateľnú 
Európu

Nová 
zmluva
Zmluva o Európskej únii / HLAVA II

Ustanovenia o demokratických zásadách / 

Článok 11

1. Inštitúcie dávajú primeraným spôsobom občanom 

a reprezentatívnym združeniam možnosť verejne 

vyjadrovať a vymieňať si názory na všetky oblasti

činnosti Únie.

2. Inštitúcie udržiavajú otvorený, transparentný a pravidelný 

dialóg s reprezentatívnymi združeniami a občianskou 

spoločnosťou.

3. Európska komisia vedie rozsiahle konzultácie 

s dotknutými stranami s cieľom zabezpečiť súdržnosť 

a transparentnosť činností Únie.

4. Občania Únie, ktorých počet dosiahne najmenej jeden 

milión a ktorí sú štátnymi príslušníkmi významného počtu 

členských štátov, sa môžu ujať iniciatívy a vyzvať Európsku 

komisiu, aby v rámci svojich právomocí predložila vhodný 

návrh vo veciach, o ktorých sa občania domnievajú, že na 

účely uplatňovania zmlúv je potrebný právny akt Únie.

Postupy a podmienky predloženia takejto iniciatívy sú 

ustanovené v súlade s článkom 24 prvým odsekom Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie.
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Lisabonská zmluva poskytla EHSV nové príležitosti 

a rozšírila jeho právomoci. Po prvý raz sú inštitúcie 

povinné dať občianskej spoločnosti a združeniam, 

ktoré ju zastupujú, možnosť vyjadriť svoj názor 

a zapojiť sa do otvoreného, transparentného 

a pravidelného dialógu. Dialóg tiež znamená 

počúvať, nielen nanucovať niekomu vlastné 

názory. Aj keď bola v každodennej práci EHSV 

vždy príležitosť na dialóg a otvorené vyjadrovanie, 

zmluva takisto nabáda výbor, aby rozvíjal svoju 

úlohu a vzťahy s ostatnými inštitúciami. Počas 

svojho predsedníctva budem aktívne pracovať na 

uplatňovaní zmluvy. EHSV bude tiež pokračovať 

v uplatňovaní aktívnej komunikačnej stratégie.

Aktívne uplatňovanie článku 11 zmluvy

EHSV vytvoril kontaktnú skupinu pre styk so 

zastupiteľskými organizáciami v EÚ a ich sieťami. 

Kontaktná skupina sa musí oživiť a počas môjho 

predsedníctva bude prioritou nájsť nové spôsoby 

spolupráce a spoločne určiť problémy, ktorých 

riešenie je vo všeobecnom záujme a treba pri nich 

diskutovať a konať.

Oživenie práce kontaktnej skupiny ako 

miesta stretnutí s európskou občianskou 

spoločnosťou

Práca dobrovoľníkov je aktívnym vyjadrením 

občianskej zodpovednosti a upevňuje európske 

hodnoty, ako sú solidarita a sociálna súdržnosť.

Európa musí byť príkladom, pokiaľ ide o rovnosť 

mužov a žien, rovnosť generácií a integráciu. Sú 

predpokladom demokracie a sociálnej súdržnosti. 

Problém starnutia obyvateľstva je pre Európu 

výzvou aj príležitosťou.

Aktívne zapojenie do prípravy 

Európskeho roka dobrovoľníctva 2011

Aktívne zapojenie do prípravy 

Európskeho roka aktívneho 

starnutia 2012

Rozmanitosť 
a kultúra
EÚ je ešte mladá, musí rásť a svoju rozmanitosť 

vnímať ako prostriedok na nájdenie správnej 

rovnováhy medzi rozdielnymi národnými 

črtami a stanovením spoločných pravidiel pre 

blaho všetkých občanov. Európska občianska 

spoločnosť musí umožniť väčšiu rovnosť občanov, 

generácií, mužov a žien, rozličných náboženských 

praktík a rozdielnych kultúr. Ide o predpoklad 

sociálnej súdržnosti založenej na všeobecnej 

slobode a vzájomnej úcte. Kultúra je vo všetkých 

svojich formách odrazom rozmanitosti. Dodáva 

perspektívu, vyvoláva otázky a výzvy a môže nám 

priniesť nový pohľad na seba samých a na naše 

okolie. Európsku rozmanitosť odrážajú jej kultúry. 

Napríklad hudba vo všetkých formách prekonáva 

jazykové prekážky.
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„ Fotosyntéza poháňa všetky biologické 
procesy na Zemi. Nebol vynájdený 
žiadny umelý systém, ktorý by tak účinne 
premieňal atómy uhlíka v atmosfére na 
organický materiál. Rastlinná fotosyntéza 
zachytáva slnečnú energiu. Pri tomto 
procese, ktorý je najdôležitejším cyklom 
v prírode, sa tiež uvoľňuje kyslík. 
Rastlinné bunky znamenajú rast v pravom 
zmysle tohto slova.“
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Udržateľný 
rozvoj
Udržateľný rozvoj je stratégia, ktorá sa všeobecne 

defi nuje ako spôsob uspokojovania každodenných 

potrieb bez ohrozovania možnosti budúcich 

generácií uspokojovať ich potreby. Je založená 

na ekologickej, hospodárskej a sociálnej 

udržateľnosti. Stratégia udržateľného rozvoja 

EÚ z roku 2006 je zastrešujúcou stratégiou 

zahŕňajúcou všetky politické oblasti. EHSV a jeho 

stredisko na monitorovanie udržateľného rozvoja, 

ktoré má funkciu koordinátora, musia zaujať 

stanovisko v rámci prípravy na konferenciu OSN 

k celosvetovej stratégii Rio+20, ktorá sa má 

uskutočniť v roku 2012. EHSV sa chopí príležitosti 

a pokúsi sa skoordinovať niekoľko spoločných 

postojov európskych organizácií, ktoré budú 

príspevkom občianskej spoločnosti.

Zameranie sa na stratégiu udržateľného 

rozvoja ku konferencii Rio+20

Spojenie európskych organizácií a sietí, 

aby sa zabezpečil spoločný príspevok

ku konferencii Rio+20

Hľadanie spoločných postojov 

a spoločných vyhlásení so súčasným 

medzinárodnými kontaktmi EHSV
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Európska komisia požiadala EHSV, aby zohrával 

aktívnu úlohu pri uplatňovaní stratégie Európa 

2020, ktorá je stratégiou inteligentného, 

udržateľného a inkluzívneho rastu a zároveň 

stratégiou hospodárskeho oživenia a znižovania 

nezamestnanosti. Výbor bude pracovať na 

dosiahnutí piatich cieľov, ktoré stanovila 

Európska rada v júni 2010. Organizácie občianskej 

spoločnosti budú mať príležitosť navrhnúť nové 

inovatívne postupy a hľadať spoločný postoj 

v otázkach sociálnej a hospodárskej súdržnosti, 

udržateľného rozvoja, inovácií, výskumu, 

energetickej účinnosti, potenciálu malých 

a stredných podnikov a vnútorného trhu v novom 

globalizovanom svete.

Aby sa zlepšila angažovanosť v reformnom 

procese, premenil EHSV svoje stredisko 

monitorovania Lisabonskej stratégie na „skupinu 

pre riadenie stratégie Európa 2020“, ktorá bude 

pokračovať v úspešnej práci monitorovacieho 

strediska. Riadiaca skupina pomôže koordinovať 

práce sekcie týkajúce sa stratégie Európa 2020 

a zlepší spoluprácu s národnými hospodárskymi 

a sociálnymi radami a podobnými organizáciami 

v členských štátoch. Podporí sa tým pokrok 

v rámci stratégie a skupina bude slúžiť ako 

platforma na výmenu osvedčených postupov, 

porovnávanie a budovanie sietí všetkých 

účastníkov.

Intenzívne zameranie sa skupiny pre 

riadenie stratégie Európa 2020 na 

spoluprácu s národnými hospodárskymi 

a sociálnymi radami a podobnými 

organizáciami

Inteligentná 
stratégia 
Európa 2020
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Ekologické 
obchodovanie 
a podnikanie
Zamestnanosť a ekologický hospodársky rozvoj 

sú založené na podnikavosti. Na to, aby boli 

ľudia ochotnejší začať podnikať a pokračovať 

v podnikaní, sú potrebné stimuly a zjednodušenie 

predpisov. EÚ zatiaľ nebola schopná dohodnúť 

sa na spoločných pravidlách o európskom 

patente, o európskych podnikoch, združeniach 

a spoločných podnikoch. Správa, ktorú pripravil 

bývalý člen Komisie Mario Monti na požiadanie 

Európskej komisie ukazuje, že vnútorný trh je ešte 

v mnohých ohľadoch ďaleko od cieľa. Podniky 

sa musia oveľa viac zamerať na udržateľnosť 

a sociálnu zodpovednosť. EÚ zasa musí vyvinúť 

a uplatňovať svoj program podpory malých 

a stredných podnikov.

Iniciatíva „Small Business Act“ sa musí 

stať právne záväzným nástrojom

Zameranie sa na zjednodušovanie 

právnych predpisov, osobitne pre malé 

a stredné podniky
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Sociálne 
hospodárstvo
V kontexte trhového hospodárstva je dôležité 

myslieť aj na rad odlišných podnikových foriem. 

V sociálnom hospodárstve existujú také druhy 

podnikov, napr. družstvá, hospodárske združenia 

a spoločné podniky, ktoré ponúkajú udržateľnejšie 

podnikateľské modely, než tradičné podniky.

Jedným z týchto druhov je aj etický podnik, 

ktorého úlohou je ďalšia sociálna integrácia, ale 

môže mať aj iné ciele. Takéto podniky tiež môžu 

byť protiváhou prísneho trhového modelu, 

s cieľom plniť sociálne úlohy. Štúdia EHSV 

o sociálnom hospodárstve v členských štátoch 

poskytuje prehľad takýchto druhov podnikov.

Zameranie sa na rozličné druhy podnikov 

v sociálnom hospodárstve

Zameranie sa na Medzinárodný rok 

družstiev 2012

Finančný 
výhľad 
na roky 
2014 – 2020
Finančná kríza a jej následky ukázali, že 

hospodárstvo členských štátov EÚ je veľmi 

previazané. Riešenie spoločných problémov preto 

musí byť do veľkej miery spoločným riešením. 

Okrem toho sú potrebné cielené opatrenia 

v mnohých krajinách na sociálne prijateľné 

zníženie štátneho dlhu.

Európa čelí veľkým výzvam, ktoré sa dajú využiť 

aj ako základ rastu, ktorý nás vyvedie z krízy. 

Napríklad vďaka investovaniu do inovácií, nových 

technológií (hlavne v oblasti životného prostredia 

a energetiky) a infraštruktúry, ako aj vďaka 

premysleným daňovým stimulom bude EÚ 

dlhodobo schopná udržateľne sa rozvíjať. EÚ by sa 

tak mohla aj stať mimoriadne konkurencieschopná 

v medzinárodnom merítku.

Diskusia o nadchádzajúcom fi nančnom výhľade 

bude členské štáty i občiansku spoločnosť, vrátane 

sociálnych partnerov, stáť veľa času a energie. 

Počas môjho predsedníctva konštruktívne 

prispejeme do diskusie o rozpočte na ďalšie 

fi nančné obdobie, o rozpočte, ktorý by mohol 

pomôcť pri odpovedaní na všetky výzvy, ktorým 

EÚ čelí.
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Prírodné zdroje, ktoré potrebuje poľné, lesné 

a rybné hospodárstvo, sa musia využívať, nie 

však vyčerpať. Spoločná poľnohospodárska 

politika (SPP) je dôležitým prvkom spolupráce 

v EÚ. Počas môjho predsedníctva sa bude 

diskutovať o predpokladoch rozvíjania politiky 

pred najbližším obdobím platnosti fi nančného 

výhľadu a počas tohto obdobia a zároveň sa tieto 

predpoklady budú určovať. SPP sa musí zakladať 

na zásadách spoločného trhu, spoločného 

fi nancovania a spoločnej podpory. SPP sa 

musí viac venovať zlepšovaniu potravinovej 

bezpečnosti EÚ a zabezpečiť, aby poľnohospodári 

mali stabilné príjmy z predaja svojich výrobkov. 

Musí sa pokračovať v úsilí o zlepšenie 

transparentnosti v potravinovom reťazci, pokiaľ 

ide o ceny a zmluvy. Mala by sa odstrániť viazanosť 

dotácií na minulú výrobu, aby sa podpora 

zharmonizovala v celej EÚ.

Hodnota európskeho vidieckeho hospodárstva 

sa musí zachovať a treba využiť potenciál 

udržateľného rastu. Preto by sa malo viac 

pozornosti venovať druhému pilieru SPP so 

zámerom využiť zdroje určené na rozvoj vidieka na 

podporu vidieckeho hospodárstva a na zvládanie 

ekologických a klimatických výziev.

Poľnohospodársku výrobu v EÚ treba tiež vidieť 

v súvislosti so svetovými požiadavkami na 

dodávky potravín.

Konferencia o budúcnosti spoločnej 

poľnohospodárskej politiky: „Víťazi 

a porazení reformy SPP“

Spoločná 
poľnohospodárska 
politika do roku 2014
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Ochrana 
spotrebiteľov
Každá politika musí obsahovať rozmer 

udržateľnosti a rastu. Silné spotrebiteľské 

organizácie môžu zohrávať dôležitú úlohu 

pri usmerňovaní všetkých druhov spotreby, 

súkromnej i verejnej, aby sa tovar a služby stali 

bezpečnejšími a ekologicky vhodnejšími. Ich vplyv 

môže byť veľmi účinný a rýchly, keďže reakcie 

spotrebiteľov sa hneď odzrkadľujú vo výrobe. 

Práva spotrebiteľov sú dôležitým aspektom 

zdravého trhového hospodárstva. Táto oblasť je 

pre EHSV dlhodobo zaujímavá a výbor v nej už 

dosiahol viaceré úspechy.

Počas môjho predsedníctva bude výbor spolu 

s Komisiou a úradujúcim predsedníctvom Rady 

pokračovať v usporadúvaní európskych dní 

spotrebiteľov. Ide o účinný spôsob, ako upozorniť 

na práva spotrebiteľov.

Každoročné usporiadanie európskych dní 

spotrebiteľov
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„ Lebo hladný som bol, a dali ste mi jesť; 
bol som smädný, a dali ste mi piť; 
prišiel som ako cudzinec, a prijali ste ma; bol 
som nahý, a zaodeli ste ma; 
bol som nemocný, a navštívili ste ma; 
bol som vo väzení, a prišli ste ku mne.“
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EHSV a svet
Európa je ako strom, ktorému pribúdajú nové 

konáre, ale je spojený aj so zvyškom sveta. 

Dynamickým vnútorným procesom sa EÚ 

rozšírila na 27 členských štátov. EHSV sa zapája 

do rozličných druhov spolupráce s organizáciami 

občianskej spoločnosti v krajinách a regiónoch 

mimo Európskej únie, vrátane partnerov 

v Stredozemí, Číne, Indii a Brazílii. Výbor má takisto 

za úlohu prispieť k vstupu kandidátskych krajín, 

ako je Turecko a balkánske krajiny, a to upevnením 

ich partnerstva s EÚ.

EHSV bude pokračovať v aktívnej 

účasti na vzťahoch s ostatným svetom 

a organizáciami občianskej spoločnosti

Pomoc 
a rozvoj
Svojou rozvojovou pomocou a snahami v tejto 

oblasti zohráva EÚ so svojimi členskými štátmi 

celosvetovo kľúčovú úlohu v boji proti chudobe 

a hladu. EHSV musí byť zapojený do analyzovania 

jednotlivých oblastí politiky EÚ a do snáh o ich 

lepšie zosúladenie s rozvojovou politikou. Musí sa 

zlepšiť účinnosť rozvojovej pomoci. EHSV bude 

pracovať na tom, aby zdroje boli dostupné aj pre 

malé subjekty v tejto oblasti. Je potrebné podporiť 

organizácie občianskej spoločnosti a sociálnych 

partnerov pri zlepšovaní dostupnosti fi nancovania, 

a takisto sa musia zjednodušiť fi nančné pravidlá. 

Obchod zohráva kľúčovú úlohu v celosvetovom 

rozvoji a vo vlastnom hospodárskom rozvoji 

EÚ. Mnohostranná dohoda v rámci WTO musí 

mať prednosť pred dvojstrannými obchodnými 

dohodami. Obchodná politika EÚ sa musí 

uspôsobiť tak, aby rozvoj presadzovala s ohľadom 

na multilaterálny, bilaterálny a regionálny kontext.
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Boj proti 
chudobe 
a hladu
Potravinová kríza nás zasahuje tvrdšie, keďže 

fi nančná kríza prehlbuje jestvujúce problémy. 

Organizácia Spojených národov pre výživu 

a poľnohospodárstvo (FAO) odhaduje, že počet 

podvyživených ľudí na svete sa zvýšil na viac ako 

jednu miliardu a šanca na dosiahnutie cieľa znížiť 

do roku 2015 počet hladujúcich na polovicu sa 

zmenšuje.

Medzinárodné spoločenstvo by malo dodržať 

svoje sľuby, aby sa podarilo splniť do roku 2015 

cieľ znížiť počet hladujúcich na polovicu.

Na jar roku 2011 plánuje EHSV usporiadať s FAO 

konferenciu o svetovej potravinovej bezpečnosti. 

Cieľom je vyzdvihnúť opatrenia, na ktoré kladú 

dôraz organizácie ako Svetová banka, teda 

investovanie do poľnohospodárstva a rozvoja 

vidieka v rozvojových krajinách 

a väčšia regionálna a svetová liberalizácia 

obchodu. EHSV sa bude usilovať nadviazať 

pracovné vzťahy a uzavrieť memorandum 

o porozumení s FAO podľa príkladu spolupráce 

EHSV s Medzinárodnou organizáciou práce.

Konferencia o svetovej potravinovej 

bezpečnosti

Nadviazanie vzťahov s FAO

Ľudské práva
Politika bezpečnosti a politika spravodlivosti sa 

musia usilovať zachovávať hodnoty slobody. 

Východiskom pre obidve politiky by mala byť 

ochrana základných práv zaručených Európskym 

dohovorom o ľudských právach a Chartou EÚ 

o základných právach. V imigračnej a pohraničnej 

politike a právnych predpisoch o imigrácii 

a kontrole hraníc sa musia rešpektovať ľudské 

práva, sloboda a bezpečnosť musia mať ústredné 

postavenie.

vá banka, teda 

investovanie do poľnohospodárstva a rozvoja 

vidieka v rozvojových krajinách 

a kontrole hraní

práva, sloboda a

postavenie.
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Moje predsedníctvo bude charakterizovť 

otvorenosť, spolupráca a dôveryhodnosť. 

Chystám sa úzko spolupracovať s podpredsedami, 

predsedami troch skupín a predsedami sekcií 

a CCMI, aby sa zabezpečilo, že EHSV bude naďalej 

legitímnym, dôveryhodným a účinným poradným 

orgánom zastupujúcim občiansku spoločnosť.

Nech do pracovného programu na najbližšie 

dvaapolročné funkčné obdobie zaradíme 

čokoľvek, vieme, že okolnosti sa nedajú vždy 

predvídať. Preto je dôležité, aby bol EHSV schopný 

rýchlejšie zhodnotiť svoje priority, byť pripravený 

ich meniť a uplatňovať fl exibilné vnútorné 

postupy a rozhodovanie.

EHSV už dlho robí rozličné kroky na zefektívnenie 

svojej práce. Urobil aj niekoľko opatrení na 

zabezpečenie systematickejšieho zhodnocovania 

stanovísk výboru, priestor na zlepšenie tu však 

je. Predsedníctvo EHSV musí od sekcií dostávať 

pravidelné súhrnné správy s hodnotením ich 

práce.

S EHSV musí konzultovať Rada a Komisia a podľa 

novej zmluvy aj Európsky parlament. Musíme 

nájsť spôsob, ako naďalej stanovovať priority 

a zlepšovať kvalitu, ale takisto spôsob ako 

v určitých situáciách rýchlejšie vypracovávať 

stanoviská. Výbor musí vypracovať aj časové rámce 

svojej práce a stanoviť ich po dohode s Európskym 

parlamentom a Radou. Ak si výbor želá zvýšiť svoj 

potenciál ovplyvňovať Európsky parlament, musí 

si svoje stanovisko pripraviť už pred prvým čítaním 

v príslušnom parlamentnom výbore. Musíme 

tiež preskúmať možnosť uzavrieť podobnú 

dohodu o spolupráci, akou je dohoda medzi EHSV 

a Európskou komisiou.

Počas môjho predsedníctva bude EHSV naďalej 

skúmať možnosti ako vypracovať spoľahlivý 

a spravodlivý systém vyplácania cestovných 

náhrad a iných výdavkov členov.

EHSV musí mať modernú a efektívnu 

administratívnu štruktúru s riadne fungujúcim 

rozpočtovým fi nancovaním, ktorá poskytne 

členom čo najlepšiu podporu pri dosahovaní 

politických cieľov a zabezpečí, že výbor bude 

môcť plniť svoje úlohy a spolupracovať s inými 

inštitúciami. Medzi členmi a zamestnancami sa 

musí rozvíjať dobrá spolupráca.

Určovanie priorít, kvalita a rýchlejší 

postup schvaľovania stanovísk, ak je to 

potrebné

Určenie spôsobov ako zefektívniť 

vnútorné postupy EHSV

Hľadanie možností spolupráce 

s Európskym parlamentom
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