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Priority EHSV

počas slovenského predsedníctva
júl – december 2016

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Príhovor predsedu
Prvýkrát v histórii Európskej únie a dvanásť rokov po svojom vstupe do nej bude predsedajúcou krajinou Rady Európskej únie Slovenská republika.
Ako je známe, právomoci členského štátu, ktorý vykonáva predsedníctvo, sú relatívne obmedzené, ale
jeho úlohou je dávať impulzy, koordinovať schôdze a ich programy a zabezpečovať komunikačnú činnosť vo vzťahu k médiám a občanom, samozrejme občanom celej Únie, ale najmä príslušného členského štátu. Predsedníctvo tiež umožňuje ukázať, že Európska únia nie je vonkajšou silou, ktorá „zhora“
alebo „z Bruselu“ utláča členské štáty, ale je úniou štátov, v ktorej každý zohráva svoju úlohu.
V čase písania tohto príhovoru sme mali k dispozícii len jeden prípravný dokument o budúcom slovenskom predsedníctve a jeho prioritách. Zdôrazňuje sa v ňom, že program bude prijatý až v posledných
júnových dňoch a budú v ňom zohľadnené udalosti, ku ktorým dôjde v mesiacoch pred jeho uverejnením.
Dokument sa opiera o Strategický program pre Úniu v časoch
zmien, ktorý Rada prijala v júni 2014, a zdôrazňuje sa v ňom, že
pristúpenie malo pozitívny vplyv na rozvoj krajiny a že predsedníctvo je jedinečnou príležitosťou prispieť k fungovaniu Únie
a prehĺbiť úspech Slovenska ako členského štátu EÚ.
Okrem iného sa v ňom uvádza, že Slovenská republika preberá predsedníctvo Rady Európskej únie v čase, keď Európa čelí
mnohým výzvam: migrácia, terorizmus, ohniská napätia v jej
susedstve, vplyv krízy eurozóny a referendum o zotrvaní Spojeného kráľovstva v Európskej únii. Tieto výzvy sú často príčinou
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rozkolov v Únii a zámienkou na spochybňovanie úspešných spoločných projektov, ako je spoločná európska mena a schengenský priestor. V dokumente sa tiež poukazuje na to, že takéto prostredie podporuje nárast radikálneho politických cítenia a že Slovensko je pripravené počas svojho predsedníctva
plniť konštruktívnu úlohu a pracovať v prospech Únie ako celku. Nie je vždy jednoduché spolupracovať
a dosahovať kompromisy, ale budeme reagovať na všetky hlavné výzvy spôsobom, ktorý umožní zachovať súdržnosť Európskej únie, opätovne potvrdiť jej základné zásady a posilniť úspešné projekty,
ktoré majú pozitívny vplyv na každodenný život jej občanov. Toto je existenčne dôležité pre zachovanie
prosperity a bezpečnosti vo všetkých členských štátoch: zotrvanie Spojeného kráľovstva v Európskej
únii, Schengenský priestor silný navonok a jednotný vo vnútri, regulované migračné toky, funkčná eurozóna s účinnými protikrízovými nástrojmi.
To sú niektoré z najväčších výziev, ktoré musíme zvládnuť, a je najvyšší čas účinne zamedziť roztržkám, prejavom extrémizmu a jeho rétorike. O toto sa bude usilovať aj náš výbor. Pritom však nezanedbá ani ďalšie oblasti, na ktoré poukáže Rada a slovenské predsedníctvo. Rád by som dodal, že výbor
je odhodlaný počas slovenského predsedníctva usilovne pracovať na „pilieri sociálnych práv“, ako ho
o to nedávno požiadala Komisia. Je čas občanom ukázať pokrok a úspechy tam, kde vidia príliš veľa chýb
a neúspechov.
Pokiaľ ide o pokrok a úspechy, bol by som naozaj rád, keby nadchádzajúce predsedníctvo v konečnom
znení dokumentu zohľadnilo účinné zastúpenie občianskej spoločnosti, sociálnych partnerov a dialóg,
ktorý EÚ vo všeobecnosti a každý členský štát osobitne musí udržiavať v záujme mierovej, konzistentnej
a logickej spoločnosti, ktorá umožňuje náležité zapojenie svojich občanov.

Georges Dassis
predseda EHSV
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Silná a stabilná občianska spoločnosť ako
základ silnej a stabilnej Európskej únie
Slovensko v druhej polovici roku 2016 prevezme predsedníctvo Rady Európskej únie. Má veľkú šancu
využiť svoj potenciál orientovaný na výsledok a prezentáciu svojich cieľov pre spoločnú Európu.
Ako mladá krajina má šancu predstaviť svoj úspešný príbeh vstupu do Európskej únie a menovej únie.
Budeme navrhovať riešenie dôležitých otázok v energetike, v oblasti digitalizácie a sociálnej a príjmovej
nerovnosti.
Ďalšie úlohy môžu byť dôsledkom riešenia výziev súvisiacich so stabilitou schengenského priestoru,
či s výsledkami referenda vo Veľkej Británii. Nie je však dôležité, koľko úloh vyriešime, dôležité bude
zaviesť riešenia do praxe tak, aby zlepšili kvalitu života čo najväčšieho počtu obyvateľov Európskej
únie.
Plnenie navrhnutých úloh môže pomôcť uskutočniť stabilná občianska spoločnosť, ktorá je nevyhnutným predpokladom úspešnej ekonomiky, vyvážených priemyselných vzťahov a stabilnej demokracie. Predstavitelia občianskej spoločnosti v jednotlivých krajinách musia pracovať na zlepšení
dôvery spoločnej Európy. Ak prestane fungovať dôvera, nikto nenájde dosť peňazí na sanáciu strát.
Nemôžeme sa uspokojiť ani so stanovovaním si len krátkodobých cieľov, ktoré prinášajú rýchly efekt.
Dnešnému svetu vládne krátkodobosť. Každý chce mať všetko hneď. Dlhodobé ciele sú mnohým ľahostajné. Na to, aby sme mali dlhodobé ciele treba politickú vôľu a odvahu. Predstavitelia občianskej
spoločnosti musia vo svojich stanoviskách byť schopní nájsť správne slová, aby presvedčili politikov,
že nám môžu dôverovať a presadzovať aj dlhodobé a strategické ciele.
Nevyriešime hneď problémy občanov Európskej únie, ale môžeme
im povedať, že pri nich budeme stáť v dobrých aj zlých časoch.
A to je základná sila občianskej spoločnosti na úrovni Európskeho
hospodárskeho a sociálneho výboru a v každej krajine Európskej
únie.

Emil Machyna
slovenský člen predsedníctva EHSV
člen skupiny II
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Vladimír BÁLEŠ
Skupina III – Iné záujmy

Peter MIHÓK
Skupina I – Zamestnávatelia

Profesor, Slovenská technická univerzita
v Bratislave
vladimir.bales@stuba.sk

Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory;
Predseda Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej
obchodnej komory; Predseda Hospodárskeho
a sociálneho výboru Slovenskej republiky
predseda@sopk.sk

Jarmila DUBRAVSKÁ
Skupina I – Zamestnávatelia
Riaditeľka odboru poľnohospodárstva a služieb,
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska
komora (SPPK)
dubravska@sppk.sk

Rudolf KROPIL
Skupina III – Iné záujmy
Predseda Slovenskej rektorskej konferencie
kropil@tuzvo.sk

Emil MACHYNA
Skupina II – Pracovníci
Predseda Odborového zväzu KOVO (OZ KOVO)
maria.jurkovicova@gmail.com

Mária MAYEROVÁ
Skupina II – Pracovníci
Predsedníčka Slovenského odborového zväzu
verejnej správy a kultúry (SLOVES)
mayerova@sloves.sk

Juraj SIPKO
Skupina III – Iné záujmy
Riaditeľ Ekonomického ústavu, Slovenská akadémia
vied
juraj.sipko@savba.sk

Martina ŠIRHALOVÁ
Skupina I – Zamestnávatelia
Projektová manažérka, Asociácia zamestnávateľských
zväzov a združení Slovenskej Republiky (AZZZ SR)
sirhalova@azzz.sk

Anton SZALAY
Skupina II – Pracovníci
Predseda slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZZaSS)
szalay@sozzass.sk

Zľava doprava:
Jarmila Dubravská, Emil Machyna, Juraj Sipko, Vladimír Báleš, Mária Mayerová,
Anton Szalay, Rudolf Kropil, Peter Mihók, Martina Širhalová.
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Priority európskej občianskej spoločnosti
počas slovenského predsedníctva Rady EÚ
Keďže chudoba a sociálne vylúčenie neustále narastajú, Európsky hospodársky a sociálny výbor
(EHSV) sa chce aj naďalej zameriavať na európsky sociálny model, pričom bude klásť osobitný
dôraz na vypracovanie európskeho piliera sociálnych práv, sociálne investície ako produktívny
faktor a efektívne a spoľahlivé systémy sociálneho zabezpečenia. Tvorba pracovných miest je
najvyššou prioritou a EHSV sa zameria na inovačné postupy s ľudským rozmerom, ktoré náležite
vyvažujú ekonomické, hospodárske a sociálne záujmy. Európsky semester a stratégia Európa 2020
sú v tejto súvislosti kľúčovými. Osobitná pozornosť sa bude venovať opatreniam, ktoré zvyšujú
kvalitnú a stabilnú zamestnanosť, a to najmä pre
mladých ľudí, migrantov, utečencov a dlhodobo
nezamestnaných.
EHSV bude tiež propagovať dôstojnú prácu
a spravodlivejšiu pracovnú mobilitu, najmä pokiaľ ide o pracovné podmienky a mzdy.
Výskum a inovácie majú zásadný význam pre
zlepšenie konkurencieschopnosti, tvorbu
rastu a pracovných miest a riešenie spoločenských výziev. Výbor preskúma, aký vplyv
má digitálny prechod a prechod na nízkouhlíkové,
ekologické hospodárstvo efektívne využívajúce
zdroje na zamestnanosť a zručnosti. Konkrétne
bude EHSV na žiadosť slovenského predsedníctva
analyzovať vplyv technologického vývoja na systém sociálneho zabezpečenia a pracovné právo.
Vzhľadom na meniacu sa povahu priemyslu
bude EHSV pozorne monitorovať a analyzovať
vývoj v odvetví priemyslu 4.0. Osobitne bude
výbor zvažovať, ako zaviesť regulačný rámec pri
udržateľných nákladoch pre podniky a zároveň
zachovať správnu rovnováhu medzi konkurencieschopnosťou priemyslu a ochranou spotrebiteľov, pracovníkov a životného prostredia.
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Výbor bude naďalej podporovať otvorenejšiu
migračnú a skutočne spoločnú azylovú politiku založenú na solidarite a spoločnej zodpovednosti v Európskej únii. Bude pracovať na tom, aby
sa zabezpečilo väčšie uznanie prínosu migrantov
pre hospodárstvo a spoločnosť Európy, podporovať ich začlenenie do pracovného trhu a spoločnosti ako celku, presadzovať zlepšenie ich
vzdelávania a odbornej prípravy a naďalej vyzývať
na plné dodržiavanie ich základných práv.
EHSV sa bude aktívne podieľať na prebiehajúcom
preskúmaní globálnej stratégie EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku a tiež hlavných
oblastí vonkajšej politiky EÚ, napríklad v oblasti
obchodu, rozširovania, susedskej a rozvojovej politiky, politiky po skončení platnosti
Dohody z Cotonou, vonkajšieho rozmeru kľúčových politík EÚ, napríklad energetickej politiky
EÚ a plnenia cieľov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, a dodržiavania noriem dôstojnej
práce v medzinárodnom obchode.
Hlavnými témami aktivít súvisiacich s Euromedom a africkými krajinami budú tiež podpora
legálnej migrácie, integrovanejšieho euro-stredozemského a partnerstva a partnerstva EÚ – Afrika (aj prostredníctvom obchodu) a súdržnejšia
občianska spoločnosť v južných krajinách. Pokiaľ
ide o východných susedov, hlavnou prioritou
bude zapojenie občianskej spoločnosti do monitorovania vykonávania dohôd o pridružení. Bude
zriadená platforma občianskej spoločnosti s Gruzínskom a interná poradná skupina pre Ukrajinu.
Výbor nadviaže na obchodné rokovania EÚ
a bude pokračovať v monitorovaní dohôd EÚ
zo strany občianskej spoločnosti. Osobitná
pozornosť sa bude venovať dohodám DCFTA
s Ukrajinou, Moldavskom a Gruzínskom,

ako aj rokovaniam s USA, Japonskom,
Marokom a Tuniskom. Otázke globálnych
dodávateľských reťazcov a udržateľného
rozvoja v obchodných dohodách sa bude
venovať stanovisko, ktoré bude aj príspevkom
na výročnú konferenciu MOP v júni 2016. Výbor
vypracuje stanovisko o dosahu možného
priznania štatútu trhového hospodárstva Číne
(na účely nástrojov na ochranu obchodu) na
hlavné priemyselné odvetvia (a na zamestnanosť
a rast).
Slovenské predsedníctvo sa bude spájať s prácou
EHSV v dvoch oblastiach: rozširovanie, konkrétne uznanie organizácií občianskej spoločnosti na
západnom Balkáne ako kľúčového faktora stability a demokracie, a Latinská Amerika, kde bude
predsedníctvo zohrávať úlohu pri príspevku rokovaní za okrúhlym stolom občianskej spoločnosti EÚ a Brazílie na summite EÚ – Brazília
v roku 2016.
Po prijatí programu OSN v oblasti udržateľného rozvoja do roku 2030 výbor očakáva,
že EÚ a jej členské štáty budú uplatňovať nový
program vo svojich vnútorných aj vonkajších politikách, a to so zapojením občianskej spoločnosti
EÚ a tretích krajín. V júli 2016 preto EHSV zorganizuje podujatie s cieľom primäť Komisiu, aby položila základy dlhodobého strategického rámca
na vykonávanie programu do roku 2030. EHSV
bude naďalej podporovať vytvorenie európskeho fóra pre udržateľný rozvoj, ktoré by malo
poskytnúť pravidelný, stabilný, štruktúrovaný
a nezávislý rámec pre zapojenie občianskej
spoločnosti do vykonávania, monitorovania
a revízie cieľov v oblasti udržateľného rozvoja
na úrovni EÚ. EHSV bude okrem toho pozorne
sledovať koordináciu systémov sociálneho
zabezpečenia v rámci rozvojovej politiky.
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Po prijatí parížskej dohody je potrebné zachovať
dynamiku a silné politické odhodlanie na zabezpečenie prechodu na odolnú a nízkouhlíkovú
budúcnosť. V novom stanovisku EHSV navrhne
konkrétne prostriedky na účasť občianskej spoločnosti pri vykonávaní parížskej dohody,
najmä prostredníctvom podpory nového globálneho mnohostranného rámca riadenia. Dôraz
sa bude klásť aj na odvetvie využívania pôdy (využívanie pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a lesné
hospodárstvo alebo LULUCF) vzhľadom na návrh
na začlenenie tohto odvetvia do rámca politík
v oblasti klímy a energetiky na obdobie do
roku 2030. EHSV – s cieľom zhromaždiť názory
občianskej spoločnosti ešte pred COP22 v Marrákeši – zorganizuje v októbri veľké podujatie,
ktoré bude osobitne zamerané na úlohu obnoviteľných zdrojov energie a udržateľného poľnohospodárstva pri prechode na nízkouhlíkové
hospodárstvo.
Celkovým cieľom EHSV je zabezpečiť väčšiu príťažlivosť vidieckych a odľahlých oblastí, najmä pre mladých ľudí. Bude presadzovať hlavné
odporúčania svojho prieskumného stanoviska
o zjednodušení SPP, ktoré bude hlavnou politickou prioritou GR AGRI v roku 2016. V stanovisku
z vlastnej iniciatívy sa bude výbor zaoberať aj faktormi, ktoré budú ovplyvňovať SPP po roku 2020.
EHSV sa čoraz viac zaujíma o environmentálne
a sociálne vplyvy výroby a spotreby potravín
v kontexte celosvetovej potravinovej bezpečnosti. Naďalej bude riešiť otázku udržateľných
potravinových systémov komplexným a medziodvetvovým prístupom. Vypracuje stanovisko
na tému Podpora spravodlivejšieho agropotravinárskeho dodávateľského reťazca, v ktorom
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bude analyzovať škodlivé hospodárske, sociálne
a environmentálne účinky nekalých obchodných
praktík v potravinovom reťazci a odporúčať opatrenia na úrovni EÚ.
Výbor bude pokračovať vo svojom kritickom
hodnotení vykonávania stratégie Európa 2020
v úzkej spolupráci so sieťou národných hospodárskych a sociálnych rád a ostatných zainteresovaných strán. Budúci vzťah medzi stratégiou
a cieľmi trvalo udržateľného rozvoja považuje
za jedinečnú príležitosť na vytvorenie jednotnej,
horizontálnej, integrovanej stratégie na usmernenie politík na obdobie do roku 2030 a neskôr.
Bude pokračovať v práci v oblasti sociálnych
podnikov a sociálneho hospodárstva. V reakcii na žiadosti občianskej spoločnosti bude EHSV
aj naďalej monitorovať a hodnotiť politický vývoj
na úrovni EÚ a členských štátov. Identifikuje špecifické opatrenia na zlepšenie celkového prostredia podnikov sociálneho hospodárstva, bude
šíriť osvedčené postupy v členských štátoch
a zviditeľňovať toto odvetvie. Súčasťou programu EHSV budú nové spôsoby výroby a spotreby, napríklad v rámci hospodárstva spoločného
využívania zdrojov a spoluspotrebiteľstva. Výbor,
ktorý sa začal zaoberať týmito trendmi ako jeden
z prvých, pripraví stanovisko z vlastnej iniciatívy
o funkčnom hospodárstve.
Propagovaním svojho stanoviska k balíku predpisov o obehovom hospodárstve prijatého v apríli
2016 EHSV prispeje k sprostredkovaniu názorov
občianskej spoločnosti, a to prípadne aj vytvorením ad hoc európskej platformy združujúcej veľký
počet zainteresovaných strán. Bude sa usilovať aj
naďalej vyvíjať tlak na tvorcov politických opatrení s cieľom zabezpečiť, aby akčný plán Komisie
týkajúci sa obehového hospodárstva viedol
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ku konkrétnym opatreniam v prospech hospodárstva, ktoré efektívne využíva zdroje. Novým
stanoviskom z vlastnej iniciatívy o koncepcii stimulácie (nudge) a jej možných spôsoboch uplatňovania v politikách EÚ sa rozšíri príspevok EHSV
na tému ekologizácie hospodárstva.
Výbor vydá stanovisko k preskúmaniu stratégie EÚ v oblasti biodiverzity v polovici trvania v druhom polroku 2016 s cieľom vyvinúť veľký tlak na Komisiu a členské štáty EÚ, aby dodržali
predchádzajúce záväzky. Komisia takisto vyzvala
EHSV, aby v druhom polroku 2016 prispel k preskúmaniu programu LIFE v polovici jeho trvania.
Ďalšou prioritnou témou EHSV je lepšia právna
regulácia. Výbor pozorne sleduje vykonávanie
balíka opatrení lepšej právnej regulácie
a vypracuje na žiadosť slovenského predsedníctva prieskumné stanovisko na túto tému s cieľom
nájsť rovnováhu medzi minimalizovaním regulačných nákladov pre podniky a zároveň dosiahnutím sociálnych, spoločenských a environmentálnych cieľov.
Počas slovenského predsedníctva bude EHSV naďalej prioritne vykonávať práce v rámci medziinštitucionálnej diskusie o prehĺbení a dobudovaní
hospodárskej a menovej únie v Európe, najmä
zohľadnením postojov všetkých príslušných aktérov občianskej spoločnosti. Mnohé hospodárske, sociálne, politické a inštitucionálne opatrenia
na zabezpečenie lepšej správy vecí verejných
a na väčšie zbližovanie v rámci eurozóny a EÚ ako
celku už boli preskúmané v rámci nedávnych stanovísk výboru o balíku opatrení Komisie týkajúcich sa prehĺbenia HMÚ a zodpovedajúcej etape 1 dobudovania HMÚ (2015 – 2017) uvedenej
v správe piatich predsedov. EHSV nadviaže na
tieto návrhy organizovaním rôznych diskusií

a stretnutí so zástupcami inštitúcií a zainteresovanými stranami z Bruselu a členských štátov.
Okrem toho sa výbor pred skončením slovenského predsedníctva chce zamerať na prípravné
práce na etape 2 dobudovania HMÚ (2017
– 2025), v rámci ktorej možno očakávať rozsiahlejšie zmeny usporiadania eurozóny. EHSV predovšetkým plánuje zorganizovať konferenciu na
vysokej úrovni o HMÚ, na ktorej sa preskúmajú
rôzne prvky, ktoré by sa mali zaviesť v nasledujúcom desaťročí na zabezpečenie prosperity
a udržateľnosti európskeho sociálneho trhového
hospodárstva.
Výbor poskytne svoj príspevok k povinnému
preskúmaniu viacročného finančného rámca
(VFR) na roky 2014 – 2020 v polovici jeho trvania. V rámci jeho príprav výbor vypracováva
stanovisko z vlastnej iniciatívy s návrhmi na rozpočet EÚ, ktorý je založený na výkonnosti a zameriava sa na skutočné výsledky.
Pokiaľ ide o nepriame zdaňovanie, predsedníctvo
sa bude snažiť výrazne reformovať a modernizovať európsky systém DPH. EHSV predloží svoje
zistenia a odporúčania týkajúce sa tejto témy na
začiatku predsedníctva. V oblasti priamych daní
budú prioritou konkrétne opatrenia na zabránenie agresívnemu daňovému plánovaniu, zvýšenie
daňovej transparentnosti a na vytvorenie rovnakých podmienok pre všetky podniky v EÚ. Výbor
prispeje k tomuto ambicióznemu programu najmä prostredníctvom svojich stanovísk o revízii
smernice o administratívnej spolupráci a o smernici proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam.
V stanovisku o väčšej transparentnosti kótovaných spoločností výbor preskúma dôležitú iniciatívu na prijatie legislatívneho aktu na zvýšenie transparentnosti dane z príjmu právnických

Les priorités
Priority
du CESE
EHSVdurant
počas laslovenského
présidencepredsedníctva
néerlandaise

||99||

...
osôb pre verejnosť s cieľom zabezpečiť, aby podniky platili dane tam, kde v skutočnosti vytvárajú
svoj zisk. Pokiaľ ide o dlho prerokovávanú problematiku spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb (CCCTB), počas slovenského predsedníctva prinesie
do tejto oblasti novú dynamiku návrh smernice
s mierne upraveným prístupom.
Pokiaľ ide o finančné trhy a financovanie ekonomiky, nasledujúce obdobie sa bude niesť v znamení
akčného plánu na vybudovanie únie kapitálových trhov (CMU) a jeho vykonávania legislatívnymi a nelegislatívnymi nástrojmi. EHSV bude pracovať na legislatívnych iniciatívach, ako napríklad
na ozdravenie a riešenie krízových situácií ústredných protistrán, revíziu európskeho rizikového kapitálu (EuVECA) a európskych fondov sociálneho
podnikania (EuFSP), ako aj na možnom legislatívnom návrhu na zmenu nariadenia o kapitálových
požiadavkách (CRR) s cieľom začleniť zmeny do
rámca Bazilej. EHSV sa tiež vyjadrí k celkovému
regulačnému rámcu EÚ pre finančné služby,
v ktorom sa Komisia snaží identifikovať možné
nezrovnalosti, nesúlad a nedostatky vo finančných pravidlách, ako aj zbytočnú regulačnú záťaž a faktory negatívne ovplyvňujúce dlhodobé
investície a rast. Okrem toho výbor preskúma
plánovanú iniciatívu na integrovaný rámec pre
kryté dlhopisy s cieľom zvýšiť transparentnosť
a porovnateľnosť krytých dlhopisov rôznych
členských štátov. Stanovisko EHSV z vlastnej
iniciatívy na tému Obmedzenia požiadaviek
na transparentnosť podnikov poskytne včasný
príspevok k iniciatíve Komisie o nezáväzných
usmerneniach
týkajúcich
sa
metodiky
vykazovania nefinančných informácií, ktorá je
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naplánovaná na štvrtý štvrťrok 2016. V snahe
prispieť k tvorbe rastu a pracovných miest
EHSV predloží stanovisko z vlastnej iniciatívy
s odporúčaniami pre tvorcov politík týkajúcimi
sa opatrení a krokov potrebných na vytvorenie
prostredia, ktoré by podporovalo zakladanie
nových podnikov (start-ups) a ich ďalší rozvoj.
Úspešné politiky zamerané na začínajúce podniky by mali prispieť k podpore rastu, zníženiu nezamestnanosti, prilákaniu zahraničných investícií
a udržaniu talentov v Európe.
Počas slovenského predsedníctva bude výbor
pokračovať v práci na rozvoji mestských oblastí, podporovať vykonávanie mestskej agendy EÚ
a zameria sa na zdokonalenie tohto európskeho
projektu. Zároveň bude pracovať na zhromažďovaní odporúčaní rozmanitých organizácií občianskej spoločnosti – príjemcov/konečných spotrebiteľov európskych štrukturálnych a investičných
fondov – týkajúcich sa využívania finančných
prostriedkov, aby zapracoval ich skúsenosti do
hodnotenia v polovici trvania, ktoré slúži ako základ pre politiku súdržnosti po roku 2020. EHSV
sa bude naďalej aktívne podieľať na vykonávaní
makroregionálnych stratégií, ako aj iných európskych programov.
Pokiaľ ide o informačnú spoločnosť a médiá,
výbor bude pokračovať vo svojich nadväzujúcich činnostiach s cieľom uplatňovať stratégiu
digitálneho jednotného trhu s osobitným zameraním na kľúčové otázky, ako sú nový akčný plán
pre elektronickú verejnú správu, geografické blokovanie a preskúmanie regulačného rámca pre
elektronické komunikačné siete a služby. Pri organizácii konferencie sa bude venovať osobitná
pozornosť aj digitálnej ekonomike a úlohe verejnej politiky ako nástroja na podporu hospodárskeho rastu a nových podnikateľských modelov.

European Economic and Social Committ
EHSV nadviaže na svoje predchádzajúce stanoviská o európskej energetickej únii s cieľom
zaoberať sa konkrétnymi legislatívnymi návrhmi.
Výbor tiež zdôrazní nutnosť uspokojiť potreby
koncových odberateľov energie, posilniť postavenie spotrebiteľov energie, aby sa stali aktívnymi účastníkmi trhu (s osobitným záujmom
o fenomén tzv. prozumentov) a zabezpečiť, aby
občania a organizácie občianskej spoločnosti
mali silné postavenie, pokiaľ ide o ich „energetickú budúcnosť“. Naďalej sa bude presadzovať
myšlienka európskeho dialógu o energetike
(EDE) ako paralelný proces prebiehajúci súbežne s energetickou úniou. EDE bude poskytovať
nezávislý rámec pre dialóg s občianskou spoločnosťou v spojitosti s národnými energetickými
plánmi.

Dôležitou témou mnohých komunikačných podujatí EHSV v roku 2016 bude aj počas slovenského
predsedníctva naďalej migrácia. Konkrétne sa
na ňu zameria seminár občianskej spoločnosti o médiách, ktorý sa bude konať v novembri
2016 vo Viedni, ako aj cena pre občiansku spoločnosť, ktorá bude udelená v decembri 2016.
V Bruseli sa budú organizovať rôzne kultúrne
podujatia, zatiaľ čo členovia budú na miestnej
úrovni naďalej informovať o EHSV a jeho práci
v rámci pôsobenia na miestnej úrovni (aktivity
„going local“) a zapoja sa do dialógu, a to tak
doma, ako aj v Bruseli.

Výbor bude pokračovať vo svojej práci na podporu vytvorenia jednotného európskeho dopravného priestoru. Mimoriadna pozornosť sa
pritom bude venovať civilnému letectvu EÚ,
podpore skutočnej európskej stratégie v oblasti letectva, ktorá zlepší konkurencieschopnosť
hodnotového reťazca v leteckej doprave tak, že
toto odvetvie zostane kľúčovou hnacou silou
hospodárskeho rastu. EHSV rozšíri participatívny
dialóg medzi orgánmi a občianskou spoločnosťou o vybraných základných koridoroch siete
TEN-T. Okrem toho sa bude klásť dôraz na aktuálne otázky, ako napríklad elimináciu emisií uhlíka z dopravy a vplyv COP21 na európsku dopravnú politiku, samostatne jazdiace automobily,
veľké údaje (big data) a ich spoločenské vplyvy,
reguláciu hospodárstva spoločného využívania
zdrojov v oblasti dopravy, ako aj na prístup na trh
a sociálny rozmer tohto odvetvia.

Priority EHSV počas slovenského predsedníctva
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Slovo má slovenské predsedníctvo
Slovensko preberá svoje prvé predsedníctvo
Rady Európskej únie v čase, keď Európa čelí
rôznym problémom, ktoré treba riešiť. V minulom roku sme boli svedkami bezprecedentnej
migračnej a utečeneckej krízy, nestability v našom bezprostrednom susedstve, ako aj vzostupu nacionalizmu a euroskepticizmu na celom
kontinente. Pokiaľ ide o hospodársku a sociálnu
oblasť, situácia zostáva zložitá. Európske hospodárstvo prechádza miernym oživením, zatiaľ čo
hospodárske výsledky a sociálne podmienky zostávajú v celej EÚ rozdielne. Preto mnohé členské
štáty stále čelia problému vysokej dlhodobej nezamestnanosti a nezamestnanosti mladých ľudí,
ako aj nedostatku investícií.

Ivan Korčok
Štátny tajomník Ministerstva
zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky
a splnomocnenec vlády SR pre
predsedníctvo SR v Rade Európskej únie

V týchto ťažkých časoch sa slovenské predsedníctvo zaviazalo podstatnou mierou prispieť
k spoločnému hľadaniu riešení na európskej úrovni. Hlavnou ambíciou našich priorít je dosiahnuť,
aby Európa bola odolnejšia a lepšie pripravená
na riešenie súčasných problémov a vypracovanie strategickej vízie do budúcnosti. Z tohto dôvodu sa chce predsedníctvo zamerať na pozitívny program a udržateľné riešenia, ktoré Európe
pomôžu opäť si získať dôveru občanov. V tomto
úsilí sa budeme snažiť úzko spolupracovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,
ktorý zohráva kľúčovú úlohu ako spojovací článok
medzi Európou a organizovanou občianskou spoločnosťou.
Slovensko stanovilo priority svojho predsedníctva na základe troch vzájomne sa dopĺňajúcich
zásad: priniesť hmatateľné výsledky v oblastiach,
v ktorých je najviac potrebné konať, pomôcť Európe prekonať rozdrobenosť prostredníctvom
riešení, ktoré zjednotia, a postaviť občanov do
popredia nášho úsilia hľadaním odpovedí na
otázky bežného života.
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European Economic and Social Committ

Hospodárska a sociálna agenda je jedným zo
základných pilierov nášho predsedníctva. Oživenie investícií, pokračovanie v štrukturálnych
reformách a zodpovedná fiškálna politika majú
kľúčový význam pre posilnenie hospodárskej
obnovy a podporu konvergencie v Európskej
únii. Európsky fond pre strategické investície sa
začal úspešne využívať, ale na druhej strane je
stále nedokončená hospodárska a menová únia.
V súčasnosti teda Európa stojí pred úlohou konsolidovať a dopĺňať jej súčasti, ku ktorým patrí
sociálny rozmer a demokratická zodpovednosť.
Predsedníctvo je presvedčené, že vnútroštátni
aktéri, ako napríklad sociálni partneri, by mali zohrávať v tomto procese dôležitú úlohu.
Popri budovaní pevných základov zamestnanosti a rastu, by sa Európska únia mala zamerať aj na
opatrenia na ďalšie prehĺbenie jednotného trhu.
Predsedníctvo sa nazdáva, že na to, aby Európa
mohla plne uvoľniť svoj potenciál, mala by reagovať na realitu dnešného sveta a podporovať

inovatívne myšlienky a obchodné modely, ktoré
odstraňujú bariéry medzi členskými štátmi a posilňujú sociálnu súdržnosť v Únii. Predsedníctvo
sa preto zaviazalo, že bude klásť dôraz na projekty, ako je napríklad únia kapitálových trhov,
energetická únia alebo jednotný digitálny trh,
ktoré majú potenciál vytvoriť nové príležitosti
pre spotrebiteľov, pracovníkov a podniky.
V záujme dosiahnutia týchto ambicióznych cieľov sa slovenské predsedníctvo Rady EÚ teší na
spoluprácu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom ako hlavnou európskou platformou pre udržateľné zapojenie organizovanej
občianskej spoločnosti do politického procesu.
Zapojením všetkých zainteresovaných strán by
predsedníctvo chcelo viesť participatívny dialóg,
prostredníctvom ktorého bude môcť Európa
opäť získať dôveru svojich občanov.

Priority EHSV počas slovenského predsedníctva
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Slovensko v skratke
Úradný názov

Slovenská republika

Hlavné mesto

Bratislava

Rozloha

49 035 km²

Ďalšie významné mestá
(z hľadiska počtu obyvateľov)

Košice, Prešov, Žilina

Jazyk krajiny

slovenčina

Úradný jazyk

slovenčina

Mena

Euro

Počet obyvateľov (1. 1. 2015)

5 421 349

Počet obyvateľov narodených v zahraničí
(1. 1. 2015)1

177 624

HDP v bežných cenách (v miliónoch EUR, 2015)1

78 070,8

HDP na obyvateľa
(v štandarde kúpnej sily – PPS, EÚ-28 = 100, 2014)2

77

Vnútroštátna zamestnanosť (2015)

2 450 800

Miera zamestnanosti
(osoby vo veku 20 až 64 rokov, 2014)2

68,4 %

1

2

11,0 %

Miera nezamestnanosti (2015)2
Stredná dĺžka života pri narodení (2014)

ženy: 80,5 / muži: 73,3

Hlavné produkty vývozu
(% celkového vývozu, 2014)3

Vozidlá iné ako železničné a električkové (24,93 %)
Elektrické a elektronické zariadenia (21,12 %)
Stroje, jadrové reaktory, kotly atď. (12,23 %)

Hlavné produkty dovozu
(% celkového dovozu, 2014)3

Elektrické a elektronické zariadenia (19,10 %)
Vozidlá iné ako železničné a električkové (13,02 %)
Stroje, jadrové reaktory, kotly atď. (12,03 %)

1

1 Eurostat
2 Štatistický úrad Slovenskej republiky
3 Trade Map
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NITRA

Dôležité dátumy
13. júla 2016

Yaro M. Kupčo: Reflections from Slovakia – výstava fotografií: Otváracie podujatie slovenského predsedníctva Rady Európskej únie v EHSV. Výstava sa bude konať v priestoroch EHSV od
13. júla do 16. septembra 2016.

13. a 14. júla 2016

Plenárne zasadnutie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru: Program slovenského predsedníctva predstaví Ivan Korčok, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí Slovenskej republiky a splnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo SR
v Rade EÚ.

14. decembra 2016

Slovenský kultúrny večer: záverečné podujatie slovenského predsedníctva Rady EÚ v EHSV.
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