
Európsky hospodársky a sociálny výbor

Apríl 2014
2. vydanie

©
 S

hu
tt

er
st

o
ck

 / 
Ra

w
p

ix
el

Akčný plán  
pre Európu



© Art & Build + Atelier d’architecture Paul Noël



Obsah
Predslov  ........................................................................................................................................  4

Úvod  ................................................................................................................................................  5

I. Vyhlásenie EHSV  .......................................................................................................  6

II.  Argumenty za Akčný plán pre Európu  ...................................................  7

III.  Akčný plán EHSV  .......................................................................................................  9

 A. Hospodárska únia  ........................................................................................  9

 B. Sociálna únia  ..................................................................................................  13

 C. Demokratická a občianska únia  .....................................................  15

Bibliografia  ...............................................................................................................................  18



4

Skoncovať s pochybnosťami o Európe

Finančná kríza, ktorá vypukla v roku 2008, odhalila slabiny európskej 

štruktúry a nedobudovanej hospodárskej a menovej únie, ktorá pre-

žila len za cenu kríz a otrasov, ktoré narušili jej dôveryhodnosť nielen  

v očiach zvyšku sveta, ale aj v očiach občanov EÚ. Čoraz výraznejší po-

kles popularity Únie, a to vo všetkých členských štátoch bez výnimky, 

sa v súčasnosti stal jej najväčším problémom.

Z rôznych „manifestov“ a „katalógov“ s návrhmi, ktoré sa v čase pred-

volebnej kampane zjavili ako huby po daždi, by sme si mohli myslieť, 

že Európa má skutočne na výber len tri možnosti, z ktorých každá ve-

die do slepej uličky. Rozpad a návrat k medzivládnym dohodám, čo by 

znamenalo koniec európskeho sna o Európe občanov, ale aj ohrozenie 

mieru a budúcich generácií. Status quo, podľa ktorého by Európa zo-

stala „nedokončená“, neschopná ochrániť svojich občanov, so sklonmi 

rozdeľovať ich, a nie ich spájať. Útek vpred, k federálnemu modelu, 

ktorý, hoci je lákavý, vyvoláva nedôveru u väčšiny európskych obča-

nov. Veď prečo by sa malo dať viac právomocí európskym inštitúciám, 

ktoré ich nedokázali počúvať a zohľadniť priania Európanov?

Napriek tomu existuje ešte ďalšia možnosť, taká, ktorá by bola zalo-

žená viac na hospodárskom a sociálnom aspekte a pomohla by nám 

určiť a upevniť naše spoločné záujmy a na tomto základe vytvoriť takú 

politiku, ktorá by viedla k spoločnej solidarite. Ide o návrat k metó-

de spoločenstva, ktorú zaviedol Jean Monnet a ktorá sa v minulosti 

osvedčila vďaka tomu, že stanovovala smerovanie a jednotlivé etapy, 

a nie ideológiu.

Mali by sme smerovať k stabilnej  
a solidárnej Európe

Európska únia musí byť oveľa stabilnejšia, aby dokázala v budúcnosti 

odolávať krízam. Ale na to je potrebná predovšetkým solidarita, a to 

nielen medzi členskými štátmi, ale aj medzi jej občanmi. Občanom 

treba ponúknuť skutočnú hospodársku integráciu, ktorá je nevyhnut-

ná pre krajiny, ktoré spĺňajú požiadavky na zavedenie spoločnej meny, 

a to v pomerne dohľadnom horizonte 10 až 15 rokov. To znamená, že 

niektoré právomoci v oblasti rozpočtu, fiškálnej politiky a sociálnych 

vecí sa postupne stanú spoločnými právomocami. Až vtedy, keď do-

siahneme stabilnú a solidárnu hospodársku úniu, bude môcť Európa 

pokračovať na ceste vpred, smerom k modelu viac politickej únie, ale  

v takej forme, o akej rozhodli občania. Pokúsme sa nezopakovať chy-

bu, ktorú sme spravili pri Zmluve o Ústave: až keď budú občania kon-

krétne vidieť, že európska úroveň ich obohacuje o ďalšiu identitu, až 

vtedy budú ochotní akceptovať prípadný presun výhradných politic-

kých právomocí. Preto je nevyhnutné, aby tieto presuny chápali poli-

tickí činitelia, sociálni partneri, aj občianska spoločnosť.

V tejto súvislosti zohráva Európsky hospodársky a sociálny výbor  

dôležitú úlohu. Jeho členovia si uvedomujú svoju zodpovednosť,  

a preto jednotne podporili „Akčný plán pre Európu“. Výbor tak konkrétne  

a prístupnou formou navrhuje skutočné smerovanie pre novú Európu 

zajtrajška v službách občanov.

Henri Malosse

Predseda EHSV

Predslov



5

Úvod
Vyhlásenie obsiahnuté v prvej časti dokumentu je určené predovšet-

kým európskym občanom. Bez nich a bez ich angažovanosti by sa 

európsky projekt zrútil. V takýchto ťažkých časoch sú hlavnými pro-

tagonistami.

V druhej časti dokumentu sú rozpracované zásady, podľa ktorých by 

sa mali prehodnotiť európske dohody o riadení vecí verejných, aby sa 

úplne využil potenciál európskej organizovanej občianskej spoločnos-

ti a pritom sa stavalo na metóde Spoločenstva.

Tretia časť dokumentu predstavuje akčný plán, ktorý je adresovaný 

hlavne novému Európskemu parlamentu a novej Európskej komisii  

a sú v ňom navrhnuté konkrétne opatrenia vychádzajúce z činnosti  

a stanovísk EHSV.



6

I. 
Vyhlásenie Európskeho hospodárskeho 
a sociálneho výboru (EHSV)
Váš hlas za konkurencieschopnú, sociálnu, spravodlivú a demokratickú Európsku úniu. 
Päť rokov na záchranu Európskej únie!

Európa stojí na križovatke. Máme päť rokov na to, aby sme sa po-

učili z finančnej krízy, ktorá spôsobila sociálnu a politickú krízu, 

a aby sme zachránili a prebudovali Európsku úniu. Zvolenie no-

vého Európskeho parlamentu a nové zloženie Európskej komisie 

v roku 2014 poskytujú príležitosť na politické zmeny a všeobec-

nú diskusiu o budúcnosti Európy.

Európsky hospodársky a sociálny výbor ako most k občianskej spoloč-

nosti žiada všetkých politických činiteľov, aby sa rozhodne zasadzovali 

za dosiahnutie participatívnej, sociálnej a spravodlivej integrácie. Mu-

síme rozvíjať solidaritu, ktorá bude protikladom národného odporu  

a rozširujúcej sa sebeckosti. Neúspešný krízový manažment podnietil 

populizmus a oživil protieurópske hnutie. Preto potrebujeme jasnú  

a komplexnú reakciu na obavy Európanov vyplývajúce z hospodárskej 

situácie a nezamestnanosti.

Odpoveďou nie je nacionalizmus a populizmus, ale európska činnosť. 

Potrebný je investičný program s cieľom vytvoriť takú štruktúru hos-

podárstva a spoločnosti, ktorá zabezpečí, že sa budú efektívne využí-

vať zdroje a bude sa udržateľne, inovatívne, inkluzívne a pohotovo re-

agovať na potreby starnúceho európskeho obyvateľstva. Vďaka tomu 

bude Európa pripravená na budúcnosť a medzinárodne konkurencie-

schopná. Táto reakcia by sa mala sústreďovať na občanov.

Žiadame konkurencieschopnú, sociálnu, spravodlivú a demokratickú 

Európsku úniu, ktorá naplno využije potenciál Európy, úniu s pevnými 

zásadami, právami a politikou, teda skutočnú úniu.
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Je dôležité pripomenúť, v akých súvislostiach bolo Európ-

ske spoločenstvo vytvorené a prečo bolo potrebné. Po prvej  

a druhej svetovej vojne bolo Spoločenstvo racionálnou odpove-

ďou na najstrašnejšie konflikty, aké kedy ľudstvo zažilo. Po 70 

rokoch mieru sa v niektorých kruhoch už zabudlo na to, že bez 

tohto úspechu by žiadny z nasledujúcich úspechov nebol vôbec 

možný. Veľkej hospodárskej kríze v 30. rokoch 20. storočia Euró-

pa čelila ako rozdelený svetadiel a jej následky boli traumatické: 

hromadná nezamestnanosť, hlad a beznádej. Bola hospodárska 

kríza, ktorá rozdúchala nacionalizmus a rasovú a triednu nená-

visť. Vtedajší vývoj a rozdelenie viedli priamo k vojne. S neob-

lomným odhodlaním nikdy nedovoliť, aby sa také niečo zopako-

valo, zakladatelia zjednotenej Európy najprv vytvorili Európske 

spoločenstvo uhlia a ocele (ESUO) a mier, ktorý prinieslo vytvo-

renie Európskych spoločenstiev, bol ich najväčším výdobytkom.

Dnes s vedomím, že dejiny sa síce jednoducho neopakujú, ale že sa 

znova môžu objaviť a aj sa objavia určité zhodné historické črty, musí-

me znovu dôrazne a jasne presadzovať rešpektovanie ľudskej dôstoj-

nosti, slobody, rovnosti, solidarity a rozmanitosti, týchto nedeliteľných 

a univerzálnych hodnôt, na ktorých je založená Európa, a demokracie, 

právneho štátu a ľudských práv, vďaka ktorým sa tieto hodnoty stali 

skutočnosťou. Na podporu týchto hodnôt Európa vytvorila demo-

kratické postupy a nástroje sociálnej integrácie. Prioritou sa tiež sta-

lo sprostredkovanie týchto hodnôt európskym občanom, aby si ich 

osvojili a šírili. Európa potrebuje politiku, ktorá by bola v súlade s tý-

mito hodnotami. Európske spoločenstvo a Európska únia ako jeho ná-

sledníčka sú historicky jedinečné. V kľúčových okamihoch dejín bola 

Európa schopná závažných a ďalekosiahlych demokratických a inštitu-

cionálnych inovácií. Prečo by sme teda nemohli inovovať teraz, v čase 

únavy z integrácie, kedy je solidarita medzi štátmi krehká a občania 

vychádzajú do ulíc, aby žiadali lepšie životné podmienky a skutočnú 

účasť na demokratických procesoch?

EHSV je pevne presvedčený, že pre budúcnosť EÚ nie sú schodné 

nasledujúce dve cesty. Po prvé, vylúčené je rozpustenie EÚ a návrat  

k medzivládnemu prístupu, ktorý by znamenal koniec európskeho 

sna o „Európe ľudí“. Táto možnosť propagovaná tými politickými si-

lami, ktoré sú najväčšími oponentmi európskej integrácie v mnohých 

krajinách, by ľahko mohla ohroziť mier i budúce generácie. Po druhé, 

nemožno zachovať súčasný stav, čo je de facto riešenie navrhované 

väčšinou politických síl. Znamenalo by to zachovať protichodnú Eu-

rópsku úniu, na jednej strane s veľkým trhom, stále otvorenejším sve-

tu, a na druhej strane s byrokratickými monitorovacími a koordinač-

nými postupmi. Je očividné, že stále viac ľudí odmieta túto „neúplnú 

a komplexnú Európu“, ktorá ich nechráni a skôr ich rozdeľuje, než by 

ich spájala.

Výbor sa prihovára za inú cestu, za takú, ktorá by prilákala európskych 

hospodárskych a sociálnych aktérov, aby určili a skonsolidovali naše 

spoločné záujmy a tento základ využili na vypracovávanie politík, kto-

ré podporujú európske občianstvo, demokraciu a vzájomnú solidaritu. 

Táto cesta by si vyžadovala znovuobjaviť metódu Spoločenstva, ktorú 

predpokladal Jean Monnet. Obnovená metóda Spoločenstva by zna-

menala silné inštitúcie s pevnou európskou víziou, ktoré by pracova-

li bok po boku s občianskou spoločnosťou na rozvíjaní európskeho 

projektu. Znamenalo by to tiež obmedzenie medziinštitucionálneho 

rozmeru1.

II.  
Argumenty za Akčný plán  
pre Európu
Spoločenstvo hodnôt, jeho minulosť, súčasné výzvy a vízia do budúcnosti
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Pre krízu, z ktorej Európania nevidia východisko, je ochrana základ-

ných práv ohrozená zväčšujúcimi sa rozdielmi a protidemokratickými 

postojmi a musí sa dostať na popredné miesto v programe činnos-

ti Európskej únie. Osobitná pozornosť sa musí venovať aj súvisiacej 

problematike prístupnosti ako ľudského práva osôb so zdravotným 

postihnutím3.

EHSV môže pomôcť pri podpore demokratickej odolnosti, teda ka-

pacity politických inštitúcií a spoločenských organizácií propagovať 

základné práva, demokratické hodnoty, pluralizmus a toleranciu. 

Hospodárska kríza a jej účinky sú v súčasnosti hlavnou hnacou silou 

európskeho programu činnosti. Zamedziť protidemokratickým disku-

siám a postojom, ktoré majú nebezpečne blízko k tomu, aby sa stali 

hlavným politickým smerom v niektorých krajinách, musí byť prioritou 

inštitúcií EÚ.

Rovnako dôležité je posilniť inštitúcie zapojené do občianskeho dia-

lógu na všetkých úrovniach. Prostredníctvom interakcie s organizova-

nou občianskou spoločnosťou by sa rozhodovanie opäť malo týkať 

problémov, ktoré trápia občanov. V stávke je pôsobenie inštitúcií EÚ  

a členských štátov a poradné a konsenzuálne procesy doň môžu 

vniesť legitímnosť a dôležitosť.

Nakoniec, koncepcia solidarity sa musí rozšíriť, aby sa do nej zahrnuli 

iné druhy interakcie (napr. solidarita medzi generáciami, solidarita me-

dzi ľuďmi so zdravotným postihnutím a ostatnými ľuďmi). Solidarita je 

niečo, čo sa vytvára postupne, časom a vďaka neustálemu vzdeláva-

niu. Solidarita je kľúčom k vybudovaniu stabilnej politickej štruktúry, 

čo si tiež vyžaduje väčší rozpočet EÚ.

V akčnom pláne sú obsiahnuté konkrétne návrhy v troch oblastiach, 

ktoré majú priamy vplyv na životné príležitosti každého jednotlivca 

žijúceho a pracujúceho v EÚ.

Európa je schopná demokratických inovácií prostredníctvom rôznych 

iniciatív na miestnej, štátnej a európskej úrovni (napr. európska inicia-

tíva občanov). Obnovená metóda Spoločenstva je štruktúrovanejším  

a komplexnejším postupom a význačným krokom vpred oproti zvy-

čajnému konzultačnému postupu. Predstavuje víziu skutočného dia-

lógu s hlavnými sociálnymi a hospodárskymi aktérmi, dialógu, ktorý 

priamo ovplyvňuje politiku EÚ. Lisabonská zmluva už otvorila cestu  

k dosiahnutiu participatívnejšej demokracie v Európe. Tento potenciál 

sa však musí ďalej rozvíjať. Rozhodnutie v jednej krajine môže vážne 

ovplyvniť ľudí v iných krajinách. Potrebujeme silnejšie inštitúcie, aby sa 

členským štátom umožnilo riešiť tento stav.

Aby sa nadviazalo na voľby do Európskeho parlamentu a nové zlože-

nie Európskej komisie, rok 2015 je najvhodnejším časom na organizá-

ciu európskeho kongresu vychádzajúceho z participatívnej demokra-

cie a aktívneho občianstva. Takýto kongres je nevyhnutný nielen na 

to, aby sa pokročilo v diskusii o demokratickom zriadení Európy, ale aj 

na vypracovanie skutočného občianskeho programu, ktorým sa má 

zaoberať EÚ a jej členské štáty.

Európska únia sústredená na občanov by sa mala venovať najdôležitej-

ším záležitostiam Európanov. Podľa niekoľkých prieskumov dôvera ob-

čanov v Európsku úniu predstavuje len 32 % a viac ako polovica (58 %) 

sa nazdáva, že ich hlas nemá v EÚ žiaden vplyv. S veľkým odstupom 

je najčastejšie spomínaným problémom Európanov nezamestnanosť 

(uviedlo ju 49 % respondentov) a hospodárska situácia (29 % respon-

dentov). Napriek nízkej všeobecnej dôvere v jej schopnosť vyriešiť krí-

zu, je EÚ ešte stále považovaná na najvhodnejšieho aktéra, ktorý môže 

prijať vhodné opatrenia proti účinkom finančnej a hospodárskej krízy 

(uviedlo 22 % respondentov, čo je relatívna väčšina)2.
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EÚ neustále prechádza zmenami. Potrebujeme jasné zhodno-

tenie stavu európskej spoločnosti a politiky a jasné chápanie 

súčasných výziev. EHSV zodpovedá za zapojenie európskej ob-

čianskej spoločnosti do inštitucionálnych premien a za stimu-

lovanie jej potenciálu prispievať k ďalšej európskej integrácii. 

Akčný plán je postavený na skúsenostiach a znalostiach členov 

EHSV a predkladá súbor návrhov, ktoré by EÚ pomohli priblížiť 

sa k jej cieľu, a pritom reagovať na súčasné a budúce výzvy. Ob-

sahuje konkrétne opatrenia v troch kľúčových oblastiach, ktoré 

sú vzájomne prepojené a dopĺňajú sa.

A.  Budovanie prosperujúcej Európy 
konsolidáciou hospodárskej únie

Za posledných niekoľko rokov EHSV pri viacerých príležitostiach pred-

stavil svoje nápady a návrhy týkajúce sa nových nástrojov ekonomic-

kého riadenia4. Odrážajú názory organizácií občianskej spoločnosti na 

to, ako by Európska únia mala pracovať na hospodárskej a sociálnej 

integrácii. V týchto názoroch stále prevláda tvrdenie, že ak majú Euró-

pania profitovať z vnútorného trhu, bude potrebná úplná hospodár-

ska a menová únia a ďalšia, hlbšia hospodárska integrácia a sociálna 

súdržnosť, a nielen lepšia koordinácia hospodárskej politiky členských 

štátov.

Kríza neúprosne ukázala výšku hospodárskych aj sociálnych nákladov 

neeurópskeho prístupu a rozdiel a prínos, ktorý hospodárska politika 

na úrovni EÚ predstavuje hlavne, ale nie výlučne, pre krajiny eurozóny. 

Vytvorenie Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS) a vyhlásenie 

Maria Draghiho, predsedu ECB v júli 2012, že by urobil „čokoľvek“ na 

záchranu jednotnej meny, dočasne upokojilo volatilitu trhu a obnovilo 

dôveru Európanov a podnikov na celom svete v to, že Európa sa neroz-

padne a že európska solidarita stále funguje.

EHSV preto uvítal spoločný prístup predsedu Európskej rady, predse-

du Komisie, predsedu Euroskupiny a prezidenta ECB uvedený v sprá-

ve nazvanej Príprava skutočnej hospodárskej a menovej únie, ktorú  

v júni 2012 predložili Európskej rade5, podľa ktorého sa má v najbliž-

šom desaťročí vybudovať pevnejšia štruktúra HMÚ založená na in-

tegrovanom finančnom, rozpočtovom a hospodárskom rámci a so 

silnejším sociálnym rozmerom. Proces, ktorý sa začal v júni 2012, sa 

v Rade žiaľ obmedzil na medzivládnu úroveň, kým Európsky parla-

ment a EHSV vždy jasne vyhlasovali, že úspech prehĺbenia integrácie 

EÚ závisí predovšetkým od zapojenia európskych občanov do tohto 

procesu už od začiatku. EHSV má obavy, že čisto medzivládny prístup 

ďalej oslabí podporu politických síl, sociálnych partnerov a občianskej 

spoločnosti integrovanejšej Európe. Vypracoval preto podrobné od-

porúčania, ako občiansku spoločnosť viac zapojiť do hospodárskeho 

riadenia na úrovni EÚ aj členských štátov6.

III.  
Akčný plán EHSV:  
Európa hodnôt v praxi
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EHSV je presvedčený, že je naliehavo potrebný pokrok smerom  

k hospodárskej únii, pretože základné problémy EÚ pretrvávajú. 

Pri štyroch pilieroch reštrukturalizácie HMÚ, o ktorých sa píše 

 v uvedenej správe, len málo zostalo z pokusu odstrániť 

systémové nedostatky maastrichtskej štruktúry HMÚ. Vzhľadom 

na to EHSV žiada európske inštitúcie, aby v najbližších piatich 

rokoch vytvorili hospodársku a finančnú úniu ako nevyhnutný 

doplnok menovej únie. Hospodárska a finančná únia by mala byť 

postavená na rozpočtových synergiách medzi členskými štátmi  

a zahŕňať nasledujúce zložky:

© Shutterstock / Subbotina Anna  
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1. Spoločné európske investičné úsilie: európsky investičný plán v integrovanom finančnom rámci, aby sa zabezpečil dostatok investícií 

do modernizácie Európy, trvalej prosperity a zamestnanosti pre všetkých a lepšej kvality života vďaka kvalitatívnemu rastu. Tu má kľúčový 

význam európska energetická politika. Cieľom plánu tejto povahy so silným pilierom sociálnych investícií do väčšieho počtu lepších 

pracovných miest by bolo skombinovať dlhodobý rast produktivity s oživením hospodárstva v krátkodobom výhľade. Udržateľnou 

priemyselnou politikou a politikou pre odvetvie služieb so zameraním na starostlivé využívanie zdrojov by mohol poskytnúť nový podnet 

kvalitatívnemu rastu.

2. Spoločné spravovanie dlhov eurozóny7, vrátane fondu na splácanie dlhov, ako ho žiada Európsky parlament8 a vytvorenie dlhopisov 

eurozóny, ktoré navrhuje Európska komisia vo svojej zelenej knihe9 a krátkodobejších európskych zmeniek.

3. Lepšia koordinácia rozpočtovej politiky, nielen na strane výdavkov, ako sa to stanovuje v „balíku šiestich predpisov“, „balíku dvoch 

predpisov“ a fiškálnej dohode, ale aj na strane príjmov, v lepšie koordinovanej daňovej politike, aby sa zabránilo daňovým únikom  

a posilnila demokratická legitímnosť10.

4. Záruky na ochranu vkladov a možnosť rekapitalizovať priamo z Európskeho mechanizmu pre stabilitu tie banky, ktoré síce nie sú 

likvidné, ale nie sú insolventné, a dôveryhodná finančná opora na obnovenie dôvery v bankový sektor a odblokovanie obmedzeného 

poskytovania úverov, hlavne malým a stredným podnikom11.

5. Implementácia ex ante koordinácie hospodárskej politiky navrhovaná Európskou komisiou12 vrátane mechanizmu finančnej 

kapacity a solidarity na úrovni EÚ na absorbovanie asymetrických otrasov13. EHSV privítal postup pri makroekonomickej nerovnováhe ako 

dôležitý nástroj novej štruktúry hospodárskeho riadenia EÚ. Postup pri makroekonomickej nerovnováhe v rámci európskeho semestra 

platného v súčasnosti sa však musí preskúmať a posilniť, aby sa symetricky znížili schodky aj prebytky14.

6. Napredovanie smerom k zosúladenej rozpočtovej a finančnej únii skutočnou koordináciou rozpočtov členských štátov a EÚ 

s prechodom na postupné zavádzanie spoločného rozpočtu eurozóny, ktorá formuje makroekonomickú politiku, a to ako doplnok 

menovej politiky Spoločenstva15.

7. Ďalšia práca na vytvorení sústavy európskeho poistenia v nezamestnanosti16 na zmenšenie menového tlaku a predchádzanie 

tomu, aby mzdová politika členských štátov znášala celý nápor asymetrických otrasov.

8. Podnecovanie podnikateľského ducha a uľahčenie vytvárania a udržiavania podnikov. Štátne orgány by spravodlivými pravidlami 

hospodárskej súťaže, zlepšením presadzovania právnych predpisov a práce justície mali vytvoriť prostredie vhodné na podnikateľskú 

činnosť a zabezpečiť, aby bolo legislatívne prostredie čo najstabilnejšie.

9. EÚ a členské štáty sa spoločne dohodli, že do centra environmentálnej, hospodárskej a predovšetkým energetickej politiky EÚ 

zakotvia zásadu udržateľného rozvoja. EÚ sa musí venovať súčasným obavám verejnosti týkajúcim sa nákladov na energie, 

uhľovodíkových palív v doprave a dodávok tepla, svetla a elektrickej energie na použitie v domácnostiach a podnikoch. EHSV odporúča, 

aby sa vnútorný energetický trh zavŕšil tým, že sa postúpi v plánoch spojiť energetické siete členských štátov do európskej siete, ktorá 

umožní optimalizáciu výroby energie z obnoviteľných zdrojov a harmonizáciu úrovne cien v členských štátoch.

10. Posilnenie ochrany spotrebiteľov a práv spotrebiteľov v rámci občianskych práv s cieľom zvýšiť účasť spotrebiteľov a posilniť ich 

postavenie pri definovaní udržateľnej a zodpovednej hospodárskej politiky a politiky sociálneho rastu.
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pozornosť ako hospodárskej nerovnováhe. Aj keď je sociálna politika  

v spoločnej právomoci EÚ a členských štátov a rôzne sústavy sociál-

neho zabezpečenia a sociálne politiky členských štátov a európske ini-

ciatívy sa musia dopĺňať, je táto politika rozhodujúca pri akceptovaní 

integračného procesu.

Hlavné prvky sociálnejšej únie ako hybnej sily mimoriadne konkuren-

cieschopného sociálneho trhového hospodárstva so zameraním na 

plnú zamestnanosť, sociálny pokrok a vysokú úroveň ochrany sú preto 

európske minimálne sociálne normy, mechanizmy solidarity prostred-

níctvom programov a financovania, a takisto sociálne stabilizátory  

a iniciatívy na zaručenie rovnakého zaobchádzania a spravodlivej mo-

bility pre všetkých na európskom trhu práce.

Podľa EHSV musí byť politika viac zameraná na ľudí než na trhy. V po-

sledných rokoch často zdôrazňoval, že osobitná pozornosť by sa mala 

venovať plnej zamestnanosti, vytváraniu pracovných miest, aktuali-

zácii zručností, zabezpečeniu väčšieho súladu medzi kvalifikáciami 

a potrebami trhu práce, zamestnateľnosti, kvalite práce a vytváraniu 

ekologických a lepších pracovných miest. Európa musí ponúknuť viac 

stimulov a dôveryhodnosti, aby sa dosiahli ciele stratégie Európa 2020, 

medzi ktoré patrí zlepšenie monitorovania v kontexte európskeho se-

mestra. Lisabonská zmluva ponúka nové možnosti posilnenia sociál-

nych aspektov Európy, ktoré sa musia ešte úplne preskúmať.

B.  Budovanie prosperujúcej Európy 
vytvorením sociálnej únie na podporu  
rastu a zamestnanosti

S hospodárskou krízou a jej sociálnymi účinkami sa mnohí občania 

obávajú, že európsky sociálny model je ohrozený a že v programe 

činnosti EÚ dominuje trhová integrácia. Výsledkom je, že strácajú dô-

veru v ochotu a schopnosť inštitúcií EÚ zlepšovať pracovné a životné 

podmienky ľudí. Ktoré sú doterajšie základné prvky sociálnej Európy? 

Komisia v bielej knihe o sociálnej politike z roku 1994 opisuje európ-

sky sociálny model hodnotami, medzi ktoré patrí demokracia a práva 

jednotlivca, slobodné kolektívne vyjednávanie, trhové hospodárstvo, 

rovnaké príležitosti pre všetkých a sociálna ochrana a solidarita. Ide 

o model založený na presvedčení, že hospodársky a sociálny pokrok 

sú neoddeliteľné: „Pri budovaní úspešnej Európy do budúcnosti sa 

zohľadnila konkurencieschopnosť aj solidarita.“17

EHSV vždy zdôrazňoval, že EÚ nie je iba jednotným trhom, ale aj veľ-

kým politickým projektom založeným na solídnych hodnotách a zák-

ladných sociálnych právach, a že hospodársky rast v EÚ by mal vždy 

ísť ruka v ruke so sociálnym pokrokom. Hlavnou výzvou po kríze je 

zmenšiť chudobu a obnoviť dôveru v spravodlivý a sociálny integrač-

ný proces. Sociálnej nerovnováhe by sa preto mala venovať rovnaká 

V tejto súvislosti EHSV vyzýva európske inštitúcie, aby vytvorili sociálnu úniu s nasledujúcimi hlavnými prioritami:

1. Sústredenie na sociálnu súdržnosť vo všetkých politických oblastiach: posledné rozšírenie EÚ, po ktorom nasledovala sociálna 

kríza, zväčšené rozdiely medzi členskými štátmi aj v členských štátoch a prísľub sociálnej súdržnosti a sociálneho pokroku, ktorý sa nestal 

skutočnosťou pre každého. Preto sú potrebné nové stimuly sociálnej súdržnosti.

2. Vypracovanie nového európskeho akčného programu v sociálnej oblasti: v sociálnom programe obsahujúcom akčný plán by sa 

mohli stanoviť jasné konkrétne ciele, kvalitatívne aj kvantitatívne, ktoré budú vychádzať z cieľov vytýčených v stratégii Európa 2020 a 

zároveň ich budú zlepšovať, a to najmä podporovať úsilie o opätovnú industrializáciu Európy, zlepšovať služby, zmenšovať a eliminovať 

masovú nezamestnanosť, zabezpečiť základné sociálne práva, podporovať podnikanie a vytváranie nových pracovných miest, bojovať 

proti chudobe, podporovať sociálne začlenenie, uľahčovať sociálne investície, propagovať vyššie vzdelávanie a odbornú prípravu a zlepšiť 

riadenie v sociálnej oblasti a participatívne stotožnenie s európskym projektom18.

3. Zabezpečenie slobodného pohybu pracovníkov, teda zachovanie práva pracovať a žiť v inej krajine, ako jednej zo základných slobôd 

Európskej únie. Zákaz všetkých foriem diskriminácie zakotvený v Charte základných práv a európskych zmluvách má pre občanov Európy 

rozhodujúci význam. EHSV je proti akémukoľvek obmedzovaniu tejto základnej slobody a je znepokojený súčasným spochybňovaním 

slobodného pohybu pracovníkov. Okrem toho budú v najbližších piatich rokoch potrebné účinné opatrenia na zabezpečenie 

spravodlivej mobility.
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4. Stanovenie noriem minimálneho príjmu. Jedným z poučení zo sociálnej krízy je zabezpečiť, aby boli občania lepšie chránení. Nestačí 

poskytnúť záchrannú sieť bankám. Jednotlivci ju potrebujú tiež. EHSV preto žiada európsku iniciatívu na vytvorenie európskych noriem 

minimálneho príjmu. V čase krízy potrebuje Európa silné hospodárske a sociálne stabilizátory19.

5. Zlepšiť vyhliadky mladých ľudí: Európa nemôže jednoducho čakať, že sa zlepší hospodárska situácia, ale musí rýchlo a účinne konať, 

aby zlepšila vyhliadky mladých ľudí na zamestnanie. Okrem toho sa musia v mnohých členských štátoch riešiť štrukturálne problémy, 

a to reformou trhu práce a sústavy vzdelávania a odbornej prípravy. „Stratená“ generácia s potenciálom mladých ľudí, ktorý zostane 

nevyužitý, môže ohroziť celú myšlienku európskej integrácie. Na tento účel je potrebné poskytnúť dostatočné financovanie. Podľa vzoru 

fondu na prispôsobenie sa globalizácii sa musí vytvoriť program Spoločenstva na podporu zamestnanosti mladých (Fond zamestnanosti 

mladých)20.

6. Podpora sociálneho partnerstva a nezávislosť kolektívneho vyjednávania. Je nevyhnutné podporovať nezávislosť sociálnych 

partnerov a ich osobitnú úlohu, ktorá je im vymedzená v zmluvách, a predovšetkým plne rešpektovať nezávislosť vyjednávania o mzdách 

v kontexte európskeho semestra. EÚ okrem toho potrebuje zabezpečiť, aby sa plne dodržiavali dohody medzi európskymi sociálnymi 

partnermi. To znamená, že dohody dosiahnuté v kontexte sociálneho dialógu by sa mali zmeniť na záväznú legislatívu, ak si to budú 

sociálni partneri želať.

7. Vypracovať program EÚ „Práca 4.0“ s priemyselnými vzťahmi, ktoré zabezpečia demokraciu na pracovisku. Dostatočné práva 

pracovníkov a vhodné ustanovenia o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci sú nevyhnutnými prvkami formovania a modernizácie 

európskeho sociálneho modelu. Nové technologické a ekonomické výdobytky, ako je cloud computing, vývoj v oblasti veľkých objemov 

dát (big data) a dátového hodnotového reťazca, inteligentné továrne, robotika atď. menia svet práce a prácu samotnú. Nevyhnutná 

modernizácia priemyselnej základne a služieb v EÚ si vyžaduje zapojenie a aktívnu účasť zamestnancov na sociálnom inovačnom 

procese.

8. Zabezpečenie nediskriminácie a rovnakých príležitostí pre všetkých, čo znamená: a) žiadnu diskrimináciu pohlaví, pokiaľ ide 

o sociálnu ochranu, účinné zabezpečenie rovnakej odmeny, zvýšenie podielu žien v riadiacich a dozorných orgánoch a rozšírenie 

pôsobnosti smernice o rovnakom zaobchádzaní na oblasti mimo zamestnania. b) žiadnu diskrimináciu pre postihnutie, pokiaľ ide 

o sociálnu ochranu, a účinnejšie záruky rovnakého využívania všetkých ľudských práv a základných slobôd všetkými osobami so 

zdravotným postihnutím.

9. Protokol o sociálnom pokroku v zmluvách. EHSV už navrhoval zaradiť do európskych zmlúv protokol o sociálnom pokroku, ktorý by 

mal objasniť vzťah medzi základnými sociálnymi právami a hospodárskymi trhovými slobodami a potvrdiť, že jednotný trh sám o sebe 

nie je cieľom, ale bol vytvorený so zámerom dosiahnuť sociálny pokrok pre všetkých občanov EÚ21.
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C.  Vybudovanie demokratickej a občianskej 
Európy vytvorením európskeho verejného 
priestoru

Hospodárska kríza potvrdila, aká je európska spoločnosť poprepájaná. 

Je jasné, že rozhodovanie na európskej úrovni nemôže byť legitímne  

a účinné, ak nebude podporované náležitými dohodami o správe vecí 

verejných.

Demokratické politické organizácie spočívajú na dvoch pilie-

roch, občianskom a politickom. Tie sú spojené s koncepciou aktív-

neho občianstva. EÚ nemôže prekonať hospodársku a inštitucionálnu 

krízu bez rozhodných krokov, vďaka ktorým sa má stať demokratickým 

politickým spoločenstvom.

© Shutterstock / Rawpixel  
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EHSV preto žiada európske inštitúcie, aby sa urýchlene začali usilovať o demokratický pokrok a občiansku účasť, hlavne uplatňovaním 

nasledujúcich návrhov:

1. Organizácia európskeho kongresu vychádzajúceho z participatívnej demokracie a aktívneho občianstva. Jeho práca by sa mala začať 

v roku 2015.

2. Posilnenie mechanizmu participatívnej demokracie v súlade s článkom 11 Zmluvy o Európskej únii. Pokiaľ ide o horizontálny 

občiansky dialóg (článok 11 ods. 1 Zmluvy o EÚ) a vertikálny občiansky dialóg (článok 11 ods. 2 Zmluvy o EÚ), výbor žiada, aby bol tento 

nástroj jasne definovaný a boli stanovené aj pravidlá upravujúce jeho postupy a účastníkov22. EHSV tiež odporúča, aby sa vypracovala 

podrobná štúdia o súčasných postupoch účasti občianskej spoločnosti, rozšíril register transparentnosti tak, že bude zahŕňať aj Radu, aby 

európske inštitúcie vytvorili jednotnú databázu s informáciami o kontaktoch, konzultáciách a dialógu s občianskou spoločnosťou a aby sa 

vypracovala výročná správa ako užitočný komunikačný nástroj, ktorý bude demonštrovať rozsah participatívnej demokracie v EÚ23.

3. Zavedenie vzdelávacích predmetov o Európe, jej kultúre a dejinách vo všetkých členských štátoch a občianska náuka by mala mať 

väčší význam v učebných plánoch a mala by byť podporovaná a koordinovaná na európskej úrovni.

4. Osobitné zameranie na základné práva občianstva EÚ. EHSV sa domnieva, že EÚ by mala posilniť kultúru základných práv a že 

základné sociálne práva sú „neoddeliteľné“ od občianskych a politických práv, a preto si vyžadujú osobitnú strategickú pozornosť, 

pričom by sa mali zohľadniť zistenia a odporúčania obsiahnuté v Uznesení Európskeho parlamentu z 13. marca 2014 o zamestnanosti 

a sociálnych aspektoch úlohy a činností trojky (ECB, Komisia a MMF) so zreteľom na krajiny eurozóny zapojené do programu24. Preto 

vyzýva členské štáty, aby na všetkých úrovniach správy a naprieč všetkými politickými a právnymi oblasťami budovali kultúru základných 

práv orientovanú na ich ochranu a podporu a dôrazne vyzýva Komisiu, aby účinne plnila svoju úlohu strážcu zmlúv a navrhovala ďalšie 

opatrenia a podporné činnosti25.

5. Prijatie štatútu európskej nadácie a európskeho združenia. EHSV takisto opakuje svoju podporu návrhu štatútu európskej nadácie 

a zdôrazňuje, že je potrebné vyvarovať sa akejkoľvek diskriminácii medzi takýmito nadáciami a európskymi politickými nadáciami26. 

Opätovne tiež vyzýva Komisiu, aby predložila návrh štatútu európskeho združenia27.
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6. Okamžité preskúmanie minimálnych konzultačných noriem Európskou komisiou s cieľom začleniť lepšie normy účasti občianskej 

spoločnosti do európskeho rozhodovania zahrnutím systematickejších, štruktúrovanejších a podľa potreby finančne podporovaných 

konzultačných mechanizmov. Členské štáty by mali zabezpečiť, že sa prinajmenšom vytvoria konzultačné orgány na vhodnej úrovni, 

ktoré by pripravovali odporúčania o environmentálnom, hospodárskom a sociálnom vývoji a ich členmi by boli rozmanité organizácie 

občianskej spoločnosti s cieľom podporovať občiansky dialóg a konsenzus o demokratickej správe vecí verejných28.

7. Predstavenie zelenej knihy Európskou komisiou, v ktorej bude rozpracovaný jasný politický návrh, ako vytvoriť trvalý a stabilný 

rámec vertikálneho, transverzálneho a horizontálneho občianskeho dialógu. Členské štáty žiadame vytvoriť nevyhnutné mechanizmy a 

orgány, aby sa umožnil občiansky dialóg na celoštátnej úrovni aj nižších úrovniach.

8. Poskytnutie rovnakých práv štátnym príslušníkom tretích krajín s dlhodobým pobytom v EÚ, ako majú občania EÚ. Charta 

základných práv platí pre všetkých ľudí žijúcich v Európe, nielen pre občanov EÚ. EÚ by preto mala prijať predpis o imigrácii, ktorý by 

poskytol väčšiu transparentnosť a právnu jednoznačnosť, pokiaľ ide o práva a slobody štátnych príslušníkov tretích krajín s pobytom 

v EÚ. Výbor sa domnieva, že európske imigračné právne predpisy by mali zaručovať rovnaké zaobchádzanie a uplatňovanie zásady 

nediskriminácie29.

9. Podporovanie projektov, ktoré vníma verejnosť, ako je Európska karta mládeže, Európsky univerzitný inštitút, a budovanie 

štruktúrovaného verejného priestoru na európsky občiansky dialóg.
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[P7_TA-PROV(2013)0018].

9 Pozri stanovisko na z 11. júla 2012 tému Zelená kniha o uskutočniteľnosti 

zavedenia stabilizačných dlhopisov (EUR/326, CESE 1576/2012).

10 Pozri stanovisko z 13. februára 2013 na tému Odporúčania Rady týkajúce 

sa vykonávania všeobecných usmernení k hospodárskym politikám 

členských štátov, ktorých menou je euro (ECO/336, CESE 1932/2012).

11 Pozri stanovisko z 22. mája 2013 na tému Kam speje euro po 10 rokoch 

existencie? Hospodárska a politická budúcnosť EÚ a nová zmluva 

(ECO/334, CESE 1929/2012) a z 13. februára 2013 na tému Odporúčania 

Rady týkajúce sa vykonávania všeobecných usmernení k hospodárskym 

politikám členských štátov, ktorých menou je euro (ECO/336, 

CESE 1932/2012). OECD nedávno priznala nedostatky vo svojich 

predpovediach čiastočne spôsobené podcenením synchrónnych 

úsporných opatrení v eurozóne. Pozri dokument OECD forecasts 

during and after the financial crisis: a post mortem, OECD Economics 

Department Policy Note, No. 23, http://www.oecd.org/eco/outlook/

OECD-Forecast-post-mortem-policy-note.pdf. 

12 Pozri oznámenia Komisie z 20. marca 2013: Smerom k rozsiahlej 

a skutočnej hospodárskej a menovej únii – Zavedenie nástroja 

konvergencie a konkurencieschopnosti [COM(2013) 165 final]  

a Smerom k rozsiahlej a skutočnej hospodárskej a menovej únii –  

Ex ante koordinácia plánov zásadných reforiem hospodárskych politík 

[COM(2013) 166 final].

13 Pozri stanovisko z 22. mája 2013 k týmto dvom oznámeniam  

(ECO/348, CESE 3043/2013).

14 Pozri stanovisko z 5. mája 2011 na tému Návrh nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady o opatreniach na presadzovanie vykonávania 

nápravy nadmernej makroekonomickej nerovnováhy v rámci eurozóny 

a Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prevencii a náprave 

makroekonomických nerovnováh (ECO/286, CESE 799/2011) z 22. mája 

2013 na tému Hospodárska a politická budúcnosť EÚ a nová zmluva 

(ECO/334, CESE 1929/2012) a z 15. marca 2011 na tému Ročný prieskum 

rastu: ďalší pokrok v rámci komplexnej reakcie EÚ na krízu (EUR/001, 

CESE 544/2011).
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15 Pozri stanovisko ECO/334 a ECO/340, na ktoré sa odkazuje v poznámke 

pod čiarou 7.

16 Na základe úvah bol pre Komisiu pripravený dokument (A euro-area 

wide unemployment insurance as an automatic stabiliser: Who benefits 

and who pays?), ale Komisia nevydala žiadny návrh. Finančná kapacita 

eurozóny a systém stabilizácie so širšou pôsobnosťou sa spomína  

v dvoch oznámeniach: COM(2012) 777 final/2 a COM(2013) 690 final. 

Viac informácií nájdete na stránke http://europa.eu/rapid/press-release_

MEMO-13-837_en.htm. v otázke Why has the Commission not proposed 

a euro area unemployment insurance scheme?

17 Biela kniha European Social Policy – A way forward for the Union  

z 27. júla 1994 [COM(94) 333 final].

18 Pozri stanovisko z 22. mája 2013 na tému Sociálny rozmer európskej 

hospodárskej a menovej únie (SC/038, CESE 1566/2013).

19 Pozri stanovisko z 10. decembra 2013 na tému Európsky minimálny 

príjem a ukazovatele chudoby (SOC/482, CESE 1960/2013).

20 Pozri stanovisko z 15. novembra 2012 na tému Oživenie hospodárstva 

sprevádzané tvorbou veľkého počtu pracovných miest (SOC/463, CESE 

1279/2012).

21 Pozri stanovisko zo 16. januára 2013 na tému Akt o jednotnom trhu II – 

Spoločne za nový rast (INT/655, CESE 2039/2012).

22 Pozri stanovisko zo 17. marca 2010 na tému Zavádzanie Lisabonskej 

zmluvy do praxe: Participatívna demokracia a európska iniciatíva 

občanov (článok 11) (SC/032, CESE 465/2010).

23 Pozri stanovisko zo 14. novembra 2012 na tému Princípy, postupy a kroky 

na uplatňovanie článku 11 ods. 1 a ods. 2 Lisabonskej zmluvy (SOC/423, 

CESE 766/2012).

24 P7_TA(2014)0240

25 Pozri stanovisko z 21. septembra 2011 na tému Oznámenie Komisie – 

Stratégia účinného uplatňovania Charty základných práv Európskou 

úniou (SOC/401, CESE 1381/2011, Ú. v. EÚ C 376, 22.12.2011, s. 74 – 80).

26 Pozri stanovisko zo 14. februára 2013 na tému Návrh nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady o štatúte a financovaní európskych 

politických strán a európskych politických nadácií (SC/036, CESE 

920/2013).

27 Pozri stanovisko uvedené v poznámke pod čiarou 29.

28 Pozri aj stanovisko z 29. marca 2012 na tému Európsky rok občanov 

(2013) (SOC/428, CESE 822/2012).

29 Pozri stanovisko zo 16. októbra 2013 na tému Inkluzívnejšie občianstvo 

otvorené pre prisťahovalcov (SOC/479, CESE 3210/2013). 

Pozn.:  Európsky hospodársky a sociálny výbor na svojom plenárnom 

zasadnutí 29. apríla prijal Akčný plán pre Európu (142 hlasov za,  

96 proti a 12 členov sa zdržalo hlasovania).
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