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1. ÚVODNÍ POZNÁMKY 
 
 Milé kolegyně, 

milí kolegové, 
 
před dvěma lety jsem Vám předložila velmi ctižádostivý pracovní 
program pro funkční období 2004-2006. Tento měl tři těžiště: 
 
1. Vůdčí myšlenkou bylo mé pevné přesvědčení, že naši práci musíme 
více zaměřit na politicky důležité klíčové oblasti, abychom mohli 
nabídnout zvýšenou „přidanou hodnotu“ v evropském rozhodovacím 
procesu. 
2. K tomu jsme potřebovali i radikální změnu našich pracovních 
prostředků a metod. 
3. Aby naše práce byla účinná a aktuální, potřebujeme co nejlepší 
spolupráci se strategickými partnery, a proto jsem za další prioritu 
prohlásila cílené zlepšení naší sítě. 
 

Stanovit priority Soustředění se na priority přineslo očekávané plody. Zvýšena byla 
především cílená spolupráce s jinými institucemi a tím se zlepšil vliv 
a dopad prací Výboru. V tomto funkčním období totiž Evropská rada 
poprvé přímo pověřila Výbor pracemi, a to opakovaně a v různých 
oblastech. Tato skutečnost je důležitým milníkem. 
 

Pracovní prostředky 
a metody 

Aby bylo možné se lépe věnovat prioritním tématům, bylo nutné 
modernizovat pracovní prostředky a metody. Jsem ráda, že se 
předsednictvo a shromáždění touto myšlenkou řídily: změnou Jednacího 
řádu a doprovodnými rozhodnutími byly během tohoto funkčního období 
vytvořeny formální předpoklady pro vytyčení prioritních oblastí činnosti 
Výboru. 
 

Strategičtí partneři EHSV může svoji roli „mostu k občanské společnosti“ v propojeném 
světě optimálně plnit pouze v úzké koordinaci s externími partnery. Proto 
jsem během svého mandátu prohlásila vztahy k ostatním institucím 
a dalším strategickým spojencům za zvláštní těžiště naší práce. I zde jsme 
zaznamenali během posledních dvou let úspěchy. 
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Bilance Ve všech třech oblastech - prioritní obsahy, pracovní metody a vztahy 
s partnery - jsme během uplynulého funkčního období rozhodujícím 
způsobem určili směr činnosti. Následující přehled by neměl nahrazovat 
podrobnou zprávu o činnosti generálního sekretariátu. Raději bych 
vyzdvihla obzvláště důležité „dílčí úspěchy“. 
 

Poděkování Jsem si vědoma jedné věci: úspěšné provádění mého pracovního 
programu znamenalo pro všechny zúčastněné hodně práce, často i práce 
navíc. 
 
Proto bych ráda poděkovala Vám všem, vážení kolegové, jakož i všem 
spolupracovníkům ve Výboru, za nasazení a spolupráci, úspěchy patří 
nám všem. 
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2. VÝZVY A PRIORITY 
 
 V inauguračním projevu jsem pro práci Výboru vytyčila některé zvláštní 

priority. Ve všech těchto oblastech Výbor v důležitých zkouškách obstál. 
 

Lisabonská strategie Na prvním místě bych ráda uvedla Lisabonskou strategii. V této oblasti 
Výbor během mého funkčního období vytvořil hned několik milníků. 
 
Skutečnou premiérou bylo přímé pověření EHSV Evropskou radou 
během summitu v roce 2005. Mandát k podpoře strategie v rámci sítě 
národních hospodářských a sociálních rad a podobných zařízení znamenal 
pro Výbor uznání jeho institucionální role na nejvyšší evropské 
rozhodovací úrovni. 
 
Naše úzká spolupráce s národními HSR v Lisabonské strategii získala 
prostřednictvím souhrnné zprávy z března 2006 novou dimenzi. Považuji 
tuto formu spolupráce za perspektivní. 
 
Evropská rada ocenila naše snahy u příležitosti jarního summitu v roce 
2006 a obnovila mandát EHSV. Naše další zpráva bude tedy předložena 
na summitu v roce 2008. Zpráva bude stavět na pozitivních zkušenostech, 
a proto bude ještě podrobnější a jednotlivá hlavní témata, která byla 
zdůrazněna Radou, budou pojednána zvlášť. Práce v této souvislosti byly 
již zahájeny. 
 

Udržitelnost Strategie udržitelnosti byla a je jedním z našich hlavních témat. Tuto jako 
cíl formulovanou evropskou „přidanou hodnotu“ jsme zvolili za hlavní 
téma samostatného fóra zainteresovaných stran, které se konalo v dubnu 
2005. Na to následovalo v březnu 2006 Výborem pořádané 
interinstitucionální slyšení v souvislosti s jedním stanoviskem, o jehož 
vypracování zažádalo rakouské předsednictví. 
 
Naše úsilí bylo i v tomto případě uznáno na nejvyšší úrovni: Evropská 
rada dala EHSV na svém summitu v červnu 2006 velmi konkrétní úkol 
týkající se dalších prací na tématu. O interních předpokladech pro 
naplnění tohoto úkolu bylo rozhodnuto ještě ke konci mého funkčního 
období. 
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Evropský hospodářský 
a sociální model 

Evropský společenský model, který je další prioritou našeho pracovního 
programu z prosince 2004, se na základě debaty hlav států a předsedů 
vlád v Hampton Court o rok později dostal do středu zájmu médií. 
 
Naše stanovisko k tématu bylo tedy stejně aktuální jako dvoudenní 
společná konference s ILO v červnu 2006. V rámci této akce se dostalo 
uznání našemu velmi inovačnímu přístupu: náš hospodářský a sociální 
model byl podrobně objasněn nejen na obvyklé evropské, ale 
i na mezinárodní úrovni. 
 

Komunikace o Evropě - 
„Plán D“ 

S velkým nasazením jsme se postavili výzvě, která se týká všech 
evropských institucí společně: vzbudit (opět) zájem občanů o Evropu. 
 

 V roce 2004 jsme společně konstatovali, že se jedná o dlouhodobý 
projekt. Šli jsme novými cestami, abychom problém řešili nejen 
v Bruselu, nýbrž pokud možno i v blízkosti těch, kterých se to týká. Jako 
příklad uvádím především řadu fór zainteresovaných stran, která vyvolala 
velký zájem a pomocí kterých jsme vybudovali přímé komunikační 
kanály mezi občany a oficiálním Bruselem. Řada místních studentských 
projektů k tématu „zprostředkovat Evropu“ byla publikována v brožurách 
EHSV. 
 
Nositelé těchto snah jste především Vy, členové Výboru, a organizace 
a sítě, které zastupujete. Srdečně Vám při této příležitosti děkuji za Vaše 
osobní nasazení, které z nás v této oblasti činnosti udělalo blízkou 
partnerskou instituci Komise a které Výboru propůjčuje větší viditelnost 
mimo Brusel. 
 

Debata o budoucnosti- 
občanský dialog 

Předsevzala jsem si, že debata o budoucnosti Evropy a o evropské identitě 
zůstane nehledě na práci ústavního konventu jedním z hlavních témat. 
Tato volba tématu se nechtěným způsobem potvrdila jako aktuální na 
základě negativních výsledků referend o ústavě ve Francii a Nizozemsku. 
 
Tomuto tématu jsme věnovali řadu stanovisek a akcí. Mimo jiné nás 
požádal ústavní výbor Evropského parlamentu o slyšení občanské 
společnosti k návrhu ústavy. 
 
Za rakouského předsednictví v Radě vyvrcholila interinstitucionální 
spolupráce na tomto tématu: EHSV byl společně s Komisí pozván, aby se 
stal spolupořadatelem konference na vysoké úrovni „Sound of Europe“, 
která se konala v lednu 2006 v Salzburgu. 
 

Evropská identita V září 2006 jsem tradiční konferenci EHSV, která se koná jednou za dva 
roky, úmyslně koncipovala jako tematickou monitorovací konferenci. 
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K její přípravě byla využita celá řada „čtvrtečních setkání“ - v každém 
druhém plenárním týdnu našeho Výboru - na téma „co drží Evropu 
pohromadě“. I výše uvedená konference k evropskému společenskému 
modelu byla určujícím prvkem těchto příprav. 
 

Participativní demokracie Návrh ústavy, který se zatím nachází v prodloužené karanténě, doplňuje 
tradiční model reprezentativní demokracie modelem demokracie 
participativní. Výbor jako partnerská instituce v občanském dialogu 
převzal nezávisle na vstupu v platnost ústavy klíčovou roli v dalším 
rozvoji těchto zásad. 
 
Důležitým nástrojem je při tom styčná skupina s evropskou 
organizovanou občanskou společností, o které se zmíníme podrobně 
později. Od této strukturované spolupráce, která se stala nedílnou součástí 
naší spolupráce s Komisí, očekávám i nadále mnoho. 
 

EHSV uděluje cenu 
občanské společnosti 

Cenu občanské společnosti, jejíž vytvoření jsem na začátku funkčního 
období ohlásila, udělil EHSV poprvé v roce 2006. Letos jsem ji udělila za 
příspěvky občanské společnosti k podpoře evropské identity. Budoucí 
tematické zaměření ceny bude určováno vždy příslušným předsednictvem 
EHSV, neboť pro mě bylo důležité, aby tato cena v průběhu let 
zohledňovala co nejvíce aspektů jednání občanské společnosti. 
 

Evropská politika 
sousedství 

V evropské politice sousedství, další prioritní oblasti, poskytl Výbor 
celou řadu velmi konkrétních příspěvků, částečně z pověření Komise 
a vždy za její zvláštní podpory. 
 

EUROMED Zvláštním těžištěm zůstávají jižní sousedé, tedy EUROMED. Vrcholná 
schůzka občanské společnosti v Ammanu, kterou jsme spoluorganizovali, 
byla zastíněna teroristickými útoky, ke kterým došlo těsně před jejím 
konáním. O to zřetelněji se ukázalo, jak důležité je naše úsilí v tomto 
regionu, které mimo jiné obnáší pomoc při vytváření hospodářských 
a sociálních rad. 
 
Významnou premiérou bylo pozvání, které jsem obdržela, abych na 
vrcholné schůzce EUROMED v Barceloně v listopadu 2005 prezentovala 
hlavám států a předsedům vlád výsledky práce EHSV za posledních deset 
let v rámci našeho mandátu v „barcelonském procesu“. 
 

Východní sousedé U východních sousedů se rozproudil velmi živý dialog s Ukrajinou, kde 
jsme se stali přímým kontaktním partnerem vlády pro rozvoj a posílení 
organizované občanské společnosti. Byly navázány první kontakty 
s občanskou společností v Bělorusku. 
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Balkán Na fóru pro západní Balkán, které Výbor pořádal v březnu 2006 
v Bruselu, se setkali zástupci občanské společnosti z regionu. Naše 
kontaktní skupina se ujala mého podnětu a dohodla se zmocněncem EU 
pro pakt stability, panem BUSEKEM, spolupráci v oblastech součinnosti. 
 

Kandidátské země 
 

Pozorovatelé z Rumunska a Bulharska byli již v roce 2006 v rámci 
přípravy na vstup zapojeni do naší práce. Všechny předpoklady pro 
rozšíření EHSV o členy z těchto zemí byly vytvořeny. V obou zemích 
jsem vykonala přípravné oficiální návštěvy. 
 
Osobně jsem se u Evropské komise s úspěchem zasadila o vytvoření 
diskusního fóra občanské společnosti s Chorvatskem. Bylo to důležité, 
neboť smluvní vztahy s touto zemí nezahrnují smíšený poradní výbor. 
 

Latinská Amerika Setkání organizované občanské společnosti, které pořádal EHSV před 
vrcholným setkáním EU-Latinská Amerika/Karibik v roce 2006 ve Vídni, 
svedlo v dubnu 2006 dohromady vedoucí organizace občanské 
společnosti z regionu. I zde jsem byla pozvána na následný summit hlav 
států a předsedů vlád, abych osobně přednesla výsledky naší práce. 
 

Asie 
 

V souvislosti s geopolitickým vývojem získávají i naše vztahy 
s občanskou společností v Asii na dynamice. 
 

Kulatý stůl EU-Indie jako 
vzor pro Čínu 

Velmi jsem se zasadila o to, aby se úspěšný projekt kulatého stolu EU-
Indie stal vzorem pro kulatý stůl EU-Čína. Příslušné přípravy byly 
uskutečněny a první jednání u kulatého stolu EU-Čína by se mělo poprvé 
uskutečnit v příštím funkčním období. 
 

Japonsko Rok 2005, který byl rokem EU-Japonska, pro mě byl příležitostí 
k navázání pevnějších kontaktů s organizovanou občanskou společností 
tohoto důležitého obchodního partnera EU. Důsledkem toho bylo 
pověření Komise k vypracování průzkumného stanoviska. 
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3. PRACOVNÍ PROSTŘEDKY A METODY 
 
 Pracovní metody Výboru musely být modernizovány, abychom byli 

schopni dodávat tematicky a časově relevantní práci. 
 

Elektronická média - 
zjednodušení 
a modernizace 

Generální sekretariát se ujal mého podnětu a podnikl významné kroky 
směrem k propojení interní a externí komunikace prostřednictvím většího 
nasazení elektronických médií. Elektronické informační časopisy a zcela 
přepracované internetové stránky EHSV zrychlily přístup k informacím. 
Obzvláště se raduji z projektu, při kterém byly spolu s našimi indickými 
partnery vytvořeny internetové stránky ke kulatému stolu EU-Indie. 
 
S cílem zjednodušit interní postupy zasedala během mého mandátu interní 
pracovní skupina, které osobně předsedal generální tajemník, která 
vyslala rozhodující impulsy k optimizaci a modernizaci každodenních 
pracovních postupů. 
 

Vytyčení priorit 
a využívání zdrojů 

Pro účinnou práci Výboru musely být vytvořeny nejen technické, ale 
i politické předpoklady. Diagnóza byla jasná: neaktuální stanoviska vytváří 
špatný dojem o Výboru. Terapie byla také jasná: cílené využívání 
stávajících zdrojů prostřednictvím zaměření se na podstatné aspekty. 
 

Zásadní změny 
 

I když tuto analýzu sdílelo mnoho kolegů, byla cesta v tomto směru 
obtížná. Nakonec se mi podařilo dosáhnout dvou důležitých průlomů, které 
v budoucnosti významně ulehčí zaměření se na podstatné aspekty. 
 

Závěry předsednictva ke 
zjednodušení 
a racionalizace 

Předsednictvo nejprve přijalo zprávu pracovní skupiny ad-hoc 
(Wilkinsonova zpráva) o pracovních metodách a učinilo důležité prováděcí 
závěry. Mimo jiné byl závazně sjednocen formát a maximální délka 
stanovisek. Role předsednictev specializovaných sekcí při rozhodování 
mezi tím, co je důležité a co ne, byla posílena. 
 

Změna Jednacího řádu Změna Jednacího řádu, která s tím souvisí, doplnila možnosti 
racionalizace práce Výboru. Opatření, které mi připadalo nejjednodušší 
a nejúčinnější, jsem bohužel prosadit nedokázala: zajistit, aby nevznikala 
stanoviska k tématům, ke kterým nemůžeme poskytnout žádnou přidanou 
hodnotu. Ale i přesto je větší nasazení samostatných zpravodajů 
důležitým krokem správným směrem: stanoviska bez zvláštní přidané 
hodnoty lze projednávat zjednodušeným postupem. 
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Cesta je připravena Díky tomuto balíčku významných změn pracovních prostředků 
a pracovních metod má Výbor na konci mého funkčního období 
k dispozici všechny prostředky, aby mohl držet krok s aktuální situací. 
Nyní záleží na politické vůli k rozhodnému vytyčení priorit, které 
zahrnuje i vědomé opomíjení nedůležitých skutečností. Pro schvalování 
neaktuálních stanovisek by v budoucnosti neměla existovat omluva. 
 

Komunikační strategie Posílené zaměření se na aktuální témata je také důležitou součástí naší 
komunikační strategie. Tato strategie, která byla vypracována ještě 
v minulém funkčním období, byla uplatňována postupně. Úspěch na sebe 
nenechal dlouho čekat: mediální analýzy z posledních dvou let nám 
ukázaly významný nárůst viditelnosti Výboru. 
 

Fáze mimo 
legislativní proces 

Další součástí mého pracovního programu byla myšlenka rozšířit aktivity 
Výboru o stádia před a po legislativním procesu. V souvislosti 
s iniciativou „lepší právní předpisy“ padla u předsednictví rad na úrodnou 
půdu. S tím související zpráva ze září 2005 ukazuje cestu našim dalším 
snahám, je to pro nás nová slibná oblast. 
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4. VZTAHY K OSTATNÍM INSTITUCÍM A STRATEGICKÝM 
PARTNERŮM 

 

 
Bez partnerů ochotných spolupracovat by nebylo možné dosáhnout 
předkládaných výsledků funkčního období. Vytvoření strategických 
partnerství proto bylo třetím těžištěm mého pracovního programu. 
 

Evropská komise První a významný úspěch jsem zaznamenala při spolupráci 
s Komisí: 
 

Protokol o spolupráci V listopadu roku 2005 jsem v EHSV přijala pana předsedu Barrosa, 
abychom podepsali nový protokol o spolupráci. Poté jsem tento 
dokument představila společně s paní WALLSTRÖM tisku - před 
médii to bylo poprvé - v budově Berlaymontu. Protokol klade velmi 
ctižádostivé požadavky na naši spolupráci s Komisí a dává větší 
význam naší instituci jako institucionálnímu partnerovi. 
 

Průzkumná stanoviska, 
spolupráce, výměna názorů 

Slovům tohoto protokolu byl již během mého funkčního období 
propůjčen život. 
 
Počet průzkumných stanovisek a společných slyšení se značně 
zvýšil. 
 
I přímá výměna názorů s Komisí se zintenzívnila: předseda 
BARROSO a místopředsedkyně WALLSTRÖM byli během mého 
funkčního období každý dvakrát hostem našeho plenárního 
shromáždění a také další členové Komise přijali naše pozvání na 
plenární zasedání a na řadu schůzí specializovaných sekcí 
a mimořádných akcí. 
 

Evropský parlament Po mých přímých kontaktech s předsedou Parlamentu, panem 
BORRELLEM, následovala opakovaná pozvání na konferenci 
předsedů výborů. Tato setkání byla vždy bezprostřední příležitostí 
k vypracování průzkumných stanovisek z pověření EP. Přesto se 
v naší spolupráci s Parlamentem skrývá ještě mnoho nevyčerpaného 
potenciálu. Toho lze využít pouze prostřednictvím průběžných 
pracovních schůzek, zde zůstává ještě hodně práce i v příštím 
funkčním období. 
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Rada EU Politika vytyčení priorit měla také první úspěchy i v případě Rady. 
V mém funkčním období byla zaznamenána nová kvalita konzultací 
na nejvyšší evropské rozhodovací úrovni: EHSV poprvé obdržel 
přímé pracovní pověření od Evropské rady. Tato premiéra jarního 
summitu v roce 2005 měla potěšující pokračování: úkol 
v souvislosti s Lisabonskou strategií byl rok poté prodloužen, další 
úkol v souvislosti se strategií udržitelnosti následoval v červnu 
2006. 
 

Kontakty se zeměmi 
předsedajícími EU 

I moje snaha posílit kontakty se zeměmi předsedajícími EU se 
viditelně vyplatila. Všechny předsedající země mi během mého 
funkčního období daly příležitost uskutečnit přípravné pohovory 
s hlavami států a předsedy vlád, příp. s jednotlivými členy vlády. 
 

Spolupráce, průzkumná 
stanoviska, pozvání na summity 

Společné akce za aktivní účasti ministrů předsedajících zemí se staly 
pravidlem. Počet průzkumných stanovisek z pověření předsednictví 
Rady během mého funkčního období rovněž narostl: každá 
předsedající země nás pověřila nejméně třemi úkoly, Rakousko 
dokonce čtyřmi. 
 
Obzvláště potěšující byly důležité vzorové případy, kdy byl 
předseda EHSV pozván na oficiální vrcholnou schůzku jako 
v případě summitu EUROMED v Barceloně v roce 2005 či summitu 
EU-Latinská Amerika/Karibik ve Vídni v roce 2006. I při 
tripartitním setkání u příležitosti neformální Rady pro sociální věci 
a zaměstnanost v roce 2006 v Helsinkách dostal EHSV poprvé 
možnost podrobně prezentovat svůj postoj. 
 

Národní hospodářské 
a sociální rady 

Spolupráce se sítí národních hospodářských a sociálních rad získala 
silnou dynamiku. Vzorovým příkladem je spolupráce při Lisabonské 
strategii ve smyslu po sobě následujících mandátů. Během příštího 
funkčního období bude ještě prohloubena a současně tematicky 
rozšířena. 
 

Výbor regionů Vztahy s Výborem regionů se významně zlepšily. Vzájemná 
pozvání předsedů na významné události se stala pravidlem. S mým 
kolegou jsem dohodla první konkrétní začátky spolupráce v oblasti 
společných klíčových témat. Pravidelné kontakty předsedů mají být 
stanoveny i v dohodě o spolupráci, jejíž nové projednávání je na 
programu. 
 



- 11 - 

R/CESE 1081/2006 DE-DK/EG/ml .../... 

Evropští sociální partneři Vztahy k evropských organizacím sociálních partnerů se bohužel 
nadále omezily zejména na občasnou spolupráci, zvlášť při 
konferencích. Především bych ráda poukázala na seminář 
k 20. výročí „Val Duchesse“, který vzbudil vekou pozornost a na 
kterém se setkali tehdejší účastníci s účastníky dnešními s cílem 
společně se zamyslet nad budoucností sociálního dialogu. 
 

Evropské organizace občanské 
společnosti: 
Styčná skupina 

Naše spolupráce s jinými organizacemi a sítěmi občanské 
společnosti se vyvíjela dobře. 
 
Za svůj osobní „odkaz“ považuji především velmi rozmanité 
aktivity naší styčné skupiny s evropskou organizovanou společností: 
jsou uvedeny výslovně i v protokolu o spolupráci s Komisí. Tento 
inovační nástroj partnerství obstál při prvních zkouškách, např. při 
spolupráci na společných aktivitách k Lisabonské strategii, a během 
příštího funkčního období by měl být ještě intenzivněji požadován. 
 

ILO V prosinci roku 2005 jsem s generálním ředitelem Mezinárodní 
organizace práce, kterým je pan SOMAVIA, podepsala protokol 
o spolupráci, který má sloužit k lepšímu strukturování naší 
spolupráce a k jejímu lepšímu zviditelnění navenek. EHSV a ILO 
mají tolik společných cílů, že zde musí být využit zvláštní potenciál 
součinnosti. 
 

ECOSOC/OSN S cílem podnítit podobnou dohodu jsem v roce 2006 navštívila 
ECOSOC při OSN v New Yorku. Reakce byla pozitivní - předseda 
Hachani a já jsme provedli vzájemnou návštěvu plenárních zasedání 
a prostřednictvím oficiální korespondence jsme podnikli formální 
kroky zaměřené na užší spolupráci. 
 

AICESIS Naše zapojení do Mezinárodní asociace hospodářských a sociálních 
rad a podobných institucí (AICESIS) jsem během svého funkčního 
období rovněž značně zintenzívnila: naše posílené obsahové 
nasazení bylo doplněno rozhodnutím předsednictva o zahájení 
jednání o plnohodnotném členství se zvláštním postavením. 
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5. ZÁVĚREČNÉ SLOVO 
 
Kontinuita V uplynulých dvou letech jsem dosáhla hlavních cílů, které jsem si 

předsevzala. Úspěchy v klíčových pracovních oblastech „vytyčení 
priorit - moderní pracovní metody - strategičtí partneři“ stavěly na 
předchozí práci mých předchůdců. Tato kontinuita je důležitým 
základem našeho úspěchu. O to důležitější je pro mě, abych předala 
„čistý stůl“. 
 

Kultura Skutečná inovace v životě Výboru spadá každopádně do mé zcela 
osobní zodpovědnosti, a tou je důraz na kulturu jako na - dle definice 
Výboru - „uznání společných hodnot“. Kultura jako proces, který 
určuje náš všední den, byla identifikační červenou nití, která se táhla 
tímto funkčním obdobím. 
 
Velmi mě potěšilo, že na prvních iniciativách v podobě kulturních 
večerů, výstav a koncertů se podíleli kolegové i Výbor. Obzvláště 
pěkný příklad byla zajisté dárková kniha Výboru, která byla 
skutečným kolektivním projektem mnoha členů Výboru a která je 
jeho novou kulturní vizitkou. 
 

Klíčové cíle Následujících klíčových cílů práce Výboru, které byly stanoveny na 
dva roky mého funkčního období, jsme společně dosáhli 
naplňováním mého pracovního programu: 
 
1. Výbor posílil svou důvěryhodnost díky větší selektivitě svých 

prací a prospektivním analýzám a stanoviskům. 
 
2. Výbor byl klíčovým aktérem v kampani „Komunikace 

o Evropě“. 
 
3. Viditelnost Výboru navenek byla zlepšena díky práci s veřejností 

a zhodnocení role jeho členů. 
 
4. Výbor zvýšil svoji transparentnost v souvislosti se svou prací. 
 
5. Výbor jako partnerská instituce v občanském dialogu přispěl 

k rozvoji participativní demokracie na evropské úrovni. 
 
Pod čarou této bilance stojí součet úsilí o dosažení jednotlivých 
jmenovaných cílů: Výboru se splněním svého pracovního programu 
podařilo zvýšit povědomí o sobě samém, své akceptanci a vlivu. 
 
Všechny tyto iniciativy jsou ale „work in progress“ - při vší hrdosti 
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na dosažené neexistuje důvod, abychom usnuli na vavřínech. Svému 
nástupci předávám dobrý základ a důležité nové podněty pro další 
práci. Současně na něj však přecházejí i částečně nedořešené výzvy 
mého vlastního programu: 
 

- Vytyčení priorit při volbě témat se osvědčilo, nyní se to musí 
stát pevnou pracovní zásadou. 

- Modernizace statutu členů proběhla pouze částečně - 
v některých oblastech je ještě třeba jednat. 

- Vztahy s Evropským parlamentem skýtají prostor pro 
prohloubení. 

 
V uplynulých dvou letech jsme byli velmi zaměstnáni úvahami 
o budoucnosti Evropy resp. o jejím společném utváření, a proto mi 
na závěr připadá vhodné citovat jednoho ze zakladatelů. Jean Monet 
pronesl v roce 1954: 
„Můžeme volit pouze mezi změnami, do kterých budeme zavlečeni, 
a těmi, o které jsme vědomě usilovali a kterých jsme chtěli 
dosáhnout.“ 1 
 
Usilovala jsem o mnoho vědomých změn a těší mě, že mě Výbor na 
této cestě následoval. 
 
Úspěch nám dal za pravdu. 
 
Ráda bych proto ještě jednou poděkovala Vám všem, členům 
i spolupracovníkům za spolupráci. 
 
Svému nástupci i nám všem přeji hodně štěstí a úspěchů v příštím 
funkčním období! 
 

 
_____________ 

 
 

                                                           
1  „Nous n’avons que le choix entre les changements dans lesquels nous serons entraînés et ceux que 

nous aurons su vouloir et accomplir“. 


