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1. NA ÚVOD 
 
 Milé kolegyne,  

milí kolegovia!  
 
Pred dvomi rokmi som vám predložila veľmi odvážny pracovný program 
pre funkčné obdobie 2004 – 2006. Bol založený na troch hlavných osiach:
1) Základným princípom bolo moje pevné presvedčenie, že musíme 

našu prácu lepšie zamerať na politicky dôležité kľúčové oblasti, 
aby sme mohli poskytnúť zvýšený prínos v európskom 
rozhodovacom procese. 

2) Na dosiahnutie tohto cieľa sme ale potrebovali aj radikálnu 
obnovu našich pracovných metód a postupov. 

3) Na to, aby sme boli efektívni a aktuálni však potrebujeme aj 
najlepšiu možnú spoluprácu so strategickými partnermi – preto 
som za ďalšiu prioritu vyhlásila aj cielené zlepšenie našej siete. 

 
Stanovovanie priorít Zameranie sa na prioritné témy prinieslo svoje ovocie. Predovšetkým 

zvýšilo cielenú spoluprácu s inými inštitúciami a tým zlepšilo aj vplyv 
výboru. Takto bol počas tohto funkčného obdobia výbor po prvýkrát 
poverený priamo Radou tým, aby vykonal určité práce, a to opakovane 
a v rôznych oblastiach. Tým sa nám podarilo dosiahnuť dôležitý míľnik. 
 

Pracovné postupy a metódy Na lepšie spracovanie prioritných tém bolo potrebné modernizovať 
pracovné postupy a metódy. Teším sa, že grémium a plénum podporili 
túto myšlienku: zmenou vnútorného poriadku a sprievodnými 
rozhodnutiami sa nám v tomto funkčnom období podarilo vytvoriť 
formálne predpoklady pre konanie výboru na základe priorít. 
 

Strategickí partneri Ako „most k občianskej spoločnosti“ vo vzájomne prepojenom svete 
môže EHSV optimálne zastávať svoju funkciu len v úzkej koordinácii 
s externými partnermi. Preto som počas svojho funkčného obdobia 
vyhlásila vzťahy s inými inštitúciami a inými strategickými spojencami za 
jeden z hlavných ťažiskových bodov našej práce. Aj tu sme v priebehu 
posledných dvoch rokov zaznamenali pekné úspechy. 
 

Hodnotenie Vo všetkých troch oblastiach – prioritné obsahy, pracovné metódy 
a vzťahy s partnermi – sme v končiacom sa funkčnom období dokázali 
dosiahnuť rozhodujúce smerovanie. Nasledujúci prehľad nemá nahrádzať 
podrobnú správu generálneho sekretariátu o aktivitách. Omnoho radšej by 
som vyzdvihla zvlášť dôležité „etapové víťazstvá“. 
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Poďakovanie Jedna vec je pre mňa jasná: úspešné plnenie môjho pracovného programu 
znamenalo pre všetkých zainteresovaných hlavne veľa práce – a častokrát 
aj práce navyše.  
 
Preto chcem vám všetkým, vážené kolegyne a vážení kolegovia, ako aj 
všetkým spolupracovníčkam a spolupracovníkom v inštitúcii, poďakovať 
za vašu prácu a vaše úsilie – úspechy, ktoré sme dosiahli, patria nám 
spoločne. 
 

 
 

2. VÝZVY A PRIORITY 
 
  

Vo svojom príhovore na začiatku svojho mandátu som stanovila za jednu 
z hlavných priorít našu prácu vo výbore. Vo všetkých týchto oblastiach 
výbor prešiel dôležitými skúškami. 
 

Lisabonská stratégia Na prvom mieste by som chcela spomenúť Lisabonskú stratégiu. Práve 
v tejto oblasti totiž výbor počas môjho funkčného obdobia dosiahol 
dôležité míľniky hneď niekoľkými spôsobmi. 
 
Skutočnú premiéru predstavovala úloha, ktorou Európska rada priamo 
poverila na svojom jarnom zasadnutí 2005 EHSV. Mandát na podporu 
stratégie v rámci siete národných hospodárskych a sociálnych rád 
a podobných organizácií znamenala pre výbor uznanie našej 
inštitucionálnej úlohy na najvyššej európskej rozhodovacej úrovni.  
 
Naša úzka spolupráca s národnými HSR v oblasti Lisabonskej stratégie 
nadobudla syntézou z marca 2006 nový rozmer. Túto formu spolupráce 
považujem za dôležitú do budúcnosti.  
 
Európsky rada ocenila na jarnom summite 2006 naše úsilie a obnovila 
mandát EHSV. Na jeho základe predložíme našu ďalšiu správu na 
summite 2008. Vďaka nazhromaždeným pozitívnym skúsenostiam bude 
môcť byť ešte podrobnejšia a bude sa môcť jednotlivo venovať každej 
priorite stanovenej Radou. Práce na tejto správe sa už začali. 
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Trvalá udržateľnosť Stratégia trvalej udržateľnosti bola a je jednou z našich ďalších priorít. 
Tento európsky prínos, ktorý bol formulovaný ako cieľ, bol zároveň 
stredobodom nášho vlastného fóra zainteresovaných strán v apríli 2005. 
Po ňom nasledovala v marci 2006 inštitucionálna diskusia, ktorú 
zorganizoval EHSV, a to spoločne s vypracovaním stanoviska EHSV na 
žiadosť rakúskeho predsedníctva. 
 
Naše úsilie našlo aj v tomto prípade uznanie na najvyššej úrovni: 
Európska rada poveril na svojom zasadnutí v júni 2006 EHSV veľmi 
konkrétnou úlohou pre ďalšie práce v tejto oblasti. Vnútorné predpoklady 
pre splnenie tejto úlohy boli prijaté ešte pred v období, keď končil môj 
mandát. 
 

Európsky hospodársky 
a sociálny model 

Európsky spoločenský model – ďalšia z priorít nášho pracovného 
programu od decembra 2004 – sa dostal do popredia mediálneho záujmu 
o rok neskôr vďaka diskusii hláv štátov a predsedov vlád v Hampton 
Court.  
 
Naše stanovisko bolo preto práve aktuálne, rovnako ako aj dvojdňová 
spoločná konferencia s ILO v júni 2006. Počas tohto podujatia sa dostalo 
pozornosti nášmu veľmi inovatívnemu prístupu: náš hospodársky 
a sociálny model nebol podrobne skúmaný len z obvyklého európskeho, 
ale aj z medzinárodného hľadiska. 
 

Sprostredkovanie Európy 
– „Plán D“ 

S veľkým nasadením sme sa postavili zoči-voči výzve, pred ktorou stoja 
všetky európske inštitúcie: (opätovne) vzbudiť u občanov záujem 
o Európu.  
 

 V roku 2004 sme spoločne zistili, že ide o dlhodobý projekt. V tejto 
oblasti sme sa vydali veľmi inovatívnymi cestami, aby sme sa tohto 
problému dokázali chopiť nielen v Bruseli, ale aj čo možno najbližšie pri 
tých, ktorých sa priamo týka. Ako príklad uvádzam najmä celý rad fór 
zainteresovaných strán, ktoré sa dočkali veľkej odozvy, 
a prostredníctvom ktorých sme vždy vybudovali priame komunikačné 
kanály medzi občanmi a oficiálnym Bruselom. Množstvo miestnych 
študentských projektov na tému „Sprostredkovanie Európy“ bolo 
uverejnených v brožúrach EHSV.  
 
Nositeľmi tohto úsilia ste v prvom rade vy, členovia EHSV, spoločne 
s organizáciami a sieťami, ktoré zastupujete. Pri tejto príležitosti by som 
vám preto chcela srdečne poďakovať za vaše osobné úsilie, ktoré nás 
v tejto oblasti činnosti stavia do pozície blízkeho inštitucionálneho 
partnera Komisie, a ktoré viac zviditeľňuje výbor v Bruseli. 

Diskusia o budúcnosti -  Predsavzala som si zachovať diskusiu o budúcnosti Európy a európskej 
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občiansky dialóg identite aj po práci konventu o budúcnosti Európy ako jeden z hlavných 
bodov. Aktuálnosť tejto voľby bola nechceným spôsobom potvrdená 
zamietavými referendami vo Francúzsku a Holandsku.  
 
Tejto téme sme sa venovali v celom rade stanovísk a podujatí. Okrem 
iného nás ústavný výbor Európskeho parlamentu požiadal 
o zorganizovanie verejnej diskusie s organizovanou občianskou 
spoločnosťou k otázke návrhu Zmluvy o Ústave.  
 
Počas rakúskeho predsedníctva Rady EÚ sme zaznamenali jeden 
z vrcholov inštitucionálnej spolupráce v tejto oblasti: EHSV bol pozvaný, 
aby sa spolu s Európskou komisiou ako spoluusporiadateľ podieľal na 
konferencii na najvyššej úrovni „Sound of Europe“, ktorá sa konala 
v januári 2006 v Salzburgu. 
 

Európska identita V septembri 2006 som tradičnú dvojročnú konferenciu EHSV vedome 
orientovala ako tematicky nadväzujúcu konferenciu. Na jej prípravu slúžil 
celý rad „Štvrtkových stretnutí“ – počas každého druhého plenárneho 
týždňa výboru – na tému „Čo spája Európu“. Aj už spomínaná 
konferencia o európskom spoločenskom modeli bola jedným z určujúcich 
prvkov týchto príprav. 
 

Participatívna demokracia Návrh Zmluvy o Ústave, ktorý je medzičasom v predĺženej karanténe, 
stavia vedľa seba tradičný model reprezentatívnej demokracie 
a participatívnej demokracie. Výbor, ako inštitucionálny partner 
v otázkach občianskeho dialógu, prevzal bez ohľadu na vstup Zmluvy 
o Ústave do platnosti kľúčovú úlohu v ďalšom rozvoji týchto princípov.  
 
Jedným z dôležitých nástrojov v tejto oblasti je kontaktná skupina medzi 
EHSV a európskou organizovanou občianskou spoločnosťou, o ktorej 
bude neskôr reč ešte podrobnejšie. Očakávam aj naďalej množstvo takejto 
štruktúrovanej spolupráce, ktorá sa stala aj pevnou súčasťou našej 
spolupráce s Komisiou. 
 

Cena EHSV pre občiansku 
spoločnosť 

V roku 2006 bola po prvýkrát odovzdaná aj cena EHSV pre občiansku 
spoločnosť, ktorej vytvorenie som oznámila na začiatku svojho mandátu. 
Tento rok bola venovaná príspevkom občianskej spoločnosti na podporu 
európskej identity. Tematické zameranie ceny bude v budúcnosti 
stanovovať úradujúce predsedníctvo EHSV, keďže bolo pre mňa dôležité, 
aby v priebehu rokov cena odrážala čo najviac faziet konania občianskej 
spoločnosti. 
 

Susedská politika EÚ V susedskej politike EÚ, ďalšej z prioritných oblastí, prispel výbor – 
čiastočne z poverenia Komisie a vždy s jej osobitnou podporou – 
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niekoľkými konkrétnymi príspevkami. 
 

EUROMED Zvláštny dôraz sa kladie na južných susedov, teda na EUROMED. 
Stretnutie občianskej spoločnosti v Ammane, ktoré sme 
spoluorganizovali, bolo zatienené teroristickými útokmi, ktoré sa odohrali 
bezprostredne pred týmto stretnutím. O to jasnejšie však ukázalo, aké 
dôležité sú naše snahy v tomto regióne, ktoré okrem iného zahŕňajú aj 
pomoc pri vytvorení HSR.  
 
Osobitnou premiérou bolo aj pozvanie, ktoré som dostala, a to síce 
prezentovať hlavám štátov a predsedom vlád v novembri 2005 na 
stretnutí EUROMED na najvyššej úrovni v Barcelone výsledky 
desaťročnej práce EHSV v rámci „Barcelonského procesu“. 
 

Východní susedia V rámci vzťahov s východnými susedmi sa vyvinul živý dialóg 
s Ukrajinou, v ktorom sme sa stali priamym partnerom ukrajinskej vlády 
pre rozhovory v otázke vytvárania a posilňovania organizovanej 
občianskej spoločnosti. Boli vytvorené prvé vzťahy s občianskou 
spoločnosťou Bieloruska. 
 

Balkán Naše fórum pre západný Balkán v marci 2006 zjednotilo v Bruseli 
zástupcov organizovanej občianskej spoločnosti tohto regiónu. Naša 
kontaktná skupina sa chopila môjho podnetu a dohodla so 
splnomocnencom EÚ pre pakt stability, pánom BUSEKOM, spoluprácu 
v oblasti synergií. 
 

Kandidáti na vstup 
 

Pozorovatelia z Rumunska a Bulharska boli v rámci príprav na vstup 
zapojení do našich prác už v roku 2006. Sú vytvorené všetky predpoklady 
pre rozšírenie EHSV o členov z týchto krajín. Obe krajiny som navštívila 
v rámci prípravných oficiálnych návštev. 
 
Osobne som sa v Európskej komisii s úspechom zasadzovala za 
vytvorenie diskusného fóra občianskej spoločnosti s Chorvátskom. Tento 
úspech bol dôležitý, keďže zmluvné vzťahy s touto krajinou 
nepredpokladajú vytvorenie zmiešaného poradného výboru. 
 

Latinská Amerika Stretnutie občianskej spoločnosti pred summitom EÚ-Latinská Amerika 
a Karibik 2006 organizované EHSV združilo v apríli 2006 vo Viedni 
vedúce organizácie občianskej spoločnosti z tohto regiónu. Aj v tomto 
prípade som bola pozvaná na summit hláv štátov a predsedov vlád, ktorý 
po ňom nasledoval, aby som osobne prezentovala výsledky našej práce. 

Ázia 
 

V rámci geopolitického vývoja sa dynamizujú aj naše vzťahy 
s občianskou spoločnosťou v ázijskej oblasti. 
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Okrúhly stôl EÚ-India ako 
vzor pre Čínu 

Výrazne som sa tiež zasadzovala za to, aby sa úspešný projekt okrúhleho 
stola EÚ-India stal vzorom pre okrúhla stôl EÚ-Čína. Prípravy týkajúce 
sa tohto podujatia už značne pokročili – okrúhly stôl EÚ-Čína by sa mal 
po prvýkrát zísť v nasledujúcom funkčnom období. 
 

Japonsko Rok EÚ-Japonsko 2005 bol pre mňa príležitosťou nadviazať užšie 
kontakty s organizovanou občianskou spoločnosťou tohto dôležitého 
obchodného partnera EÚ. Toto malo za následok, že nás Komisia poverila 
vypracovaním prieskumného stanoviska. 
 

 
 

3. PRACOVNÉ POSTUPY A METÓDY 
 
 
 

Aby sme boli schopní vypracovať a odovzdať tematicky a časovo 
aktuálne práce, museli byť postupy a metódy výboru modernizované. 
 

Elektronické médiá – 
zjednodušenie a 
modernizácia 

Generálny sekretariát sa ujal môjho návrhu a podnikol dôležité kroky na 
prepojenie externých a interných elektronických médií do siete 
prostredníctvom zvýšeného využívania elektronických médií. 
Elektronický informačný bulletin a úplne prepracovaná internetová 
stránka EHSV zdynamizovali prístup k informáciám. Najmä ma však teší 
projekt internetovej stránky o okrúhlom stole EÚ-India, ktorú sme 
zrealizovali spoločne s našimi indickými partnermi. 
 
Na zjednodušenie interných postupov sa počas môjho mandátu zišla 
pracovná skupina, ktorej predsedal osobne generálny tajomník. Táto 
skupina poskytla rozhodujúce impulzy pre optimalizáciu a modernizáciu 
každodenných pracovných postupov. 
 

Stanovenie priorít 
a využitie zdrojov 

Bolo však potrebné vytvoriť nielen technické, ale aj politické predpoklady 
pre efektívnejšiu prácu výboru. Diagnóza bola jasná: neaktuálne stanoviská 
neprospievajú imidžu výboru. Terapiu tým bola už dopredu stanovená: 
cielené využívanie zdrojov prostredníctvom zameriavania sa na to 
podstatné. 
 

Zásadné zmeny 
 

Hoci mnohí kolegovia súhlasili s touto analýzou, bol cesta týmto smerom 
obtiažna. Napokon sa mi však podarilo dosiahnuť dva prelomové úspechy, 
ktoré značne uľahčia práve toto zameranie sa na podstatné veci. 
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Rozhodnutia grémia na 
zjednodušenie a sprísnenie 

Grémium najskôr schválilo správu pracovnej skupiny ad hoc 
(„Wilkinsonova správa“) o pracovných metódach a prijalo dôležité 
vykonávacie rozhodnutia. Okrem iného boli záväzne zjednotené formát 
a maximálna dĺžka stanovísk. Grémiá odborných sekcií majú významnejšiu 
úlohu pri rozhodovaní medzi dôležitými a menej dôležitými témami. 
 

Zmena vnútorného 
poriadku 

Zmena vnútorného poriadku, ktorá s tým súvisí, skompletizovala 
možnosti racionalizácie práce výboru. Opatrenie, ktoré sa mi javilo ako 
najefektívnejšie a najjednoduchšie som však síce žiaľ presadiť nemohla: 
možnosť jednoducho nevypracovať stanovisko k témam, pri ktorých 
nemôžeme byť žiadnym prínosom, avšak zvýšené využívanie 
samostatných spravodajcov je dôležitým krokom správnym smerom: 
stanoviská, ktoré nepredstavujú prínos je tak možno vypracovať 
v zjednodušenom postupe. 
 

Cesta je vydláždená Týmto balíkom významných opatrení pracovných postupov a metód má 
koncom môjho mandátu výbor v rukách všetky prostriedky na to, aby 
mohol držať krok s aktuálnym vývojom. Teraz bude rozhodujúca 
politická vôľa na dôsledné stanovovanie priorít – a táto zahŕňa aj vedomé 
zanedbávanie nedôležitého. Pre prijímanie neaktuálnych stanovísk by 
v budúcnosti už nemalo existovať žiadne ospravedlnenie. 
 

Komunikačná stratégia Posilnená koncentrácia na aktuálne témy je aj jednou z dôležitých súčastí 
našej komunikačnej stratégie. Táto stratégia, ktorá bola vypracovaná ešte 
za predchádzajúceho mandátu, bola postupne krok za krokom 
presadzovaná. Úspechy na seba nenechali dlho čakať: mediálne rozbory 
predchádzajúcich dvoch rokov ukazujú podstatné zvýšenie viditeľnosti 
výboru. 
 

Fázy mimo legislatívneho 
procesu 

ďalšou súčasťou môjho pracovného programu bola myšlienka rozšírenie 
prác výboru na predchádzajúce resp. nasledujúce štádiá legislatívneho 
procesu. Táto myšlienka padla v rámci iniciatívy „Lepšia legislatíva“ 
u predsedníctiev na úrodnú pôdu. Správa zo septembra 2005 týkajúca sa 
tejto oblasti ukazuje cestu našich nasledujúcich snáh – v tejto oblasti leží 
pre nás mnohosľubná budúcnosť. 
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4. VZŤAHY S OSTATNÝMI INŠTITÚCIAMI 
A STRATEGICKÝMI PARTNERMI 

 

 
Bez partnerov ochotných spolupracovať by nebolo možné 
dosiahnuť takéto výsledky počas funkčného obdobia. Preto bolo 
vytváranie strategických partnerstiev treťou osou môjho pracovného 
programu. 
 

Európska komisia Prvým a dôležitým úspechom, ktorý sa mi podaril, bol v oblasti 
spolupráce s Komisiou: 
 

Dohoda o spolupráci V novembri 2005 som privítala pána predsedu BARROSA v EHSV, 
aby sme podpísali nový protokol o spolupráci. Potom som – 
v mediálnej premiére – tento dokument predstavila v budove 
Berlaymont spoločne s pani WALLSTRÖM tlači. Protokol kladie 
veľmi odvážne nároky na našu spoluprácu s Komisiou a predstavuje 
skutočné zvýšenie našej hodnoty ako inštitucionálneho partnera. 
 

Prieskumné stanoviská, 
spolupráca, výmena názorov 

Obsah protokolu bol uvádzaný do praxe už aj počas môjho 
mandátu.  
 
Počet prieskumných stanovísk a spoločných verejných diskusií 
citeľne vzrástol.  
 
Aj priama výmena názorov s Komisiou sa výrazne zintenzívnila: 
predseda BARROSO a podpredsedníčka WALLSTRÖM sa počas 
môjho mandátu každý dvakrát zúčastnili ako hostia našich 
plenárnych zasadnutí, počas iných plenárnych zasadnutí a počas 
mnohých schôdzí odborných sekcií a špeciálnych podujatí prijali 
zase iní členovia Komisie naše pozvanie. 
 

Európsky parlament Po mojich osobných kontaktoch s predsedom parlamentu, pánom 
BORRELLOM nasledovalo množstvo pozvaní na schôdze 
predsedov parlamentných výborov. Tieto stretnutia boli vždy 
bezprostredným podnetom pre žiadosť Európskeho parlamentu 
o vypracovanie prieskumných stanovísk. Napriek tomu zostáva 
v oblasti našej spolupráce s EP ešte množstvo nevyužitého 
potenciálu. Tento je možné využiť len prostredníctvom neustálych 
kontaktov na pracovnej úrovni – práve v tejto oblasti bude potrebnej 
veľa práce aj v nasledujúcom funkčnom období. 
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Rada EÚ Vo vzťahu k Rade vykazuje politika stanovovania priorít tiež už 
prvé úspechy. Počas môjho funkčného obdobia sa podarilo vykázať 
novú kvalitu žiadostí o vypracovanie stanoviska z najvyššej 
európskej rozhodovacej úrovne: po prvýkrát vôbec poverila EHSV 
pracovnou úlohou priamo Európska rada. Táto premiéra z jarného 
zasadnutia Rady 2005 mala potešiteľné následky: poverenie 
k Lisabonskej stratégii bolo o rok neskôr obnovené, a v júni 2006 
nasledovalo ďalšie, k stratégii trvalo udržateľného rozvoja. 
 

Kontakty s predsedníctvami Aj moje snahy o prehĺbenie kontaktov s príslušnými krajinami 
predsedajúcimi Rade EÚ sa zjavne vyplatili. Všetky predsedajúce 
krajiny mi počas môjho mandátu poskytli príležitosť rozšírenej 
diskusie s hlavami krajín a predsedami vlád, resp. jednotlivými 
členmi vlád. 
 

Spolupráca, prieskumné 
stanoviská, pozvania na vrcholné 
stretnutia 

Spoločné podujatia za aktívnej účasti ministrov predsedníckych 
krajín sa stali pravidlom. Počet prieskumných stanovísk na žiadosť 
predsedníctiev Rady EÚ sa počas môjho mandátu tiež prudko zvýšil: 
žiadne z predsedníctiev nás nepožiadalo o menej ako tri stanoviská, 
Rakúsko dokonca o štyri. 
 
Obzvlášť potešujúce boli precendenčné prípady, keď bol predseda 
EHSV pozvaný na oficiálne stretnutia na najvyššej úrovni, ako 
v prípade summitu EUROMED v Barcelone 2005 a summitu EÚ-
Latinská Amerika/Karibik vo Viedni 2006. Aj v prípade tripartitného 
stretnutia pri príležitosti neformálneho zasadnutia Rady pre sociálne 
veci a zamestnanosť 2006 v Helsinkách bola EHSV po prvýkrát 
poskytnutá možnosť na rozsiahlu prezentáciu jeho stanoviska. 
 

Národné hospodárske a sociálne 
rady 

Spolupráca so sieťou národných hospodárskych a sociálnych rád sa 
silne zdynamizovala. Skvelým príkladom je spolupráca v oblasti 
Lisabonskej stratégie pri vypracovávaní po sebe nasledujúcich 
mandátov Rady. Táto spolupráca bude v nasledujúcom funkčnom 
období ešte prehĺbená a súčasne tematicky rozšírená. 
 

Výbor regiónov Vzťahy s Výborom regiónov sa rozhodujúcim spôsobom zlepšili. 
Vzájomné pozvania predsedov na dôležité udalosti sa stali 
pravidlom. So svojim kolegom, predsedom VR, sme už dohodli prvé 
konkrétne body obsahovej kooperácie v spoločných hlavných 
bodoch. Pravidelné kontakty predsedov by mali byť aj súčasťou 
dohody o spolupráci, ktorej obnovenie je na programe rokovaní. 
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Európski sociálni partneri Vzťahy s európskymi sociálnymi partnermi sa bohužiaľ aj naďalej 
obmedzujú najmä na príležitostnú spoluprácu, predovšetkým v rámci 
konferencií. Zvlášť chcem poukázať na seminár k 20. výročiu „Val 
Duchesse“, ktorý sa uskutočnil v apríli 2005 a ktorý sa tešil 
obrovskej pozornosti. Spojil účastníkov spred 20. rokov s dnešnými 
aktérmi v spoločnej reflexii o budúcnosti sociálneho dialógu. 
 

Európske organizácie 
občianskej spoločnosti: 
kontaktné skupiny 

Naša spolupráca s inými organizáciami a sieťami občianskej 
spoločnosti sa rozvíjala potešiteľne.  
 
Za svoje osobné dedičstvo, ktoré zanechávam, však považujem 
najmä rôznorodé aktivity našich kontaktných skupín 
s organizovanou európskou občianskou spoločnosťou: osobitne sú 
uvedené aj v dohode o spolupráci s Európskou komisiou. Tento 
inovatívny nástroj partnerstva už prestál svoju prvú skúšku – 
napríklad pri spolupráci na spoločných aktivitách v oblasti 
Lisabonskej stratégie – a v budúcom funkčnom období by mal byť 
ešte výraznejšie podporovaný. 
 

ILO S generálnym riaditeľom Medzinárodnej organizácie práce, pánom 
SOMAVIOM, som v decembri 2005 podpísala protokol 
o spolupráci, ktorý má našu spoluprácu lepšie štruktúrovať 
a navonok lepšie zviditeľniť. EHSV a ILO majú tak veľa spoločných 
cieľov, že je možné využiť osobitný potenciál pre synergie. 
 

ECOSOC/OSN V roku 2006 som navštívila ja ECOSOC Organizácie spojených 
národov v New Yorku, aby som predložila podnet na podobný 
dohovor. Reakcia na tento návrh bola pozitívna – predseda Hachani 
a ja sme sa medzičasom na základe vzájomného pozvania zúčastnili 
na plenárnych zasadnutiach a oficiálnou výmenou listov sme 
podnikli kroky na užšiu spoluprácu. 
 

AICESIS Naše vzťahy s Medzinárodnou asociáciou hospodárskych 
a sociálnych rád a podobných inštitúcií (AICESIS) sa počas tohto 
funkčného obdobia tiež výrazne zintenzívnili: náš posilnený 
obsahový prístup bol doplnený rozhodnutím grémia o začatí 
rokovaní o riadnom členstve s osobitným postavením. 
 

 



- 11 - 

R/CESE 1081/2006 (DE) PH/vl .../... 

 

5. NA ZÁVER 
 
Kontinuita Počas týchto dvoch rokov som dosiahla tie podstatné ciele, ktoré 

som si stanovila. Pritom sa moje úspechy v oblastiach 
„Stanovovania priorít – moderných pracovných postupov – 
strategických partnerov“ zakladali na tom, čo mi zanechali moji 
predchodcovia. Táto kontinuita je dôležitým predpokladom nášho 
úspechu. O to dôležitejšie je pre mňa, aby som tiež odovzdala 
„uprataný dom“. 
 

Kultúra Jedna skutočná inovácia v živote výboru je však celkom mojou 
osobnou zodpovednosťou, a to zdôrazňovanie kultúry ako – podľa 
definície výboru – „uznania spoločných hodnôt“. Kultúra ako 
proces, ktorý určuje náš každodenný život, sa ťahá ako červená niť, 
ktorá určuje našu identitu, celým týmto funkčným obdobím.  
 
Veľmi ma potešilo, že už prvé iniciatívy, ako kultúrne večery, 
výstavy a koncerty podporili kolegyne a kolegovia, ako aj celá 
inštitúcia. Obzvlášť pekným príkladom bola bezpochyby darčeková 
publikácia výboru, ktorá bola skutočne kolektívnou prácou širokého 
okruhu členov a ktorá ponúka výboru novú kultúrnu vizitku. 
 

Kľúčové ciele Nasledujúce hlavné ciele práce výboru, ktoré som si stanovila na 
svoje dvojročné funkčné obdobie sme dokázali dosiahnuť 
prostredníctvom postupného plnenia môjho pracovného programu: 
 
1. Výbor zvýšil svoju dôveryhodnosť zvýšenou selektivitou svojej 

práce a prieskumných analýz a stanovísk. 
 
2. Výbor sa stal kľúčovým aktérom kampane „Sprostredkovanie 

Európy“. 
 
3. Viditeľnosť výboru navonok bola zlepšená zodpovedajúcou 

prácou s verejnosťou a valorizáciou úlohy jeho členov. 
 
4. Výbor zvýšil transparentnosť svojich prác. 
 
5. Výbor ako inštitucionálny partner v občianskom dialógu prispel 

k rozvoju participatívnej demokracie na európskej úrovni. 
 
Výsledkom tejto bilancie je suma všetkých snáh o dosiahnutie 
jednotlivých cieľov: výbor dokázal splnením svojho pracovného 
programu zvýšiť povedomie o svojej existencii, svoju 
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akceptovanosť a svoj vplyv. 
 
Všetky tieto iniciatívy sú ale „work in progress“ – pri všetkej 
hrdosti na to, čo sme dosiahli však pre nás neexistuje dôvod 
odpočívať na vavrínoch. Svoju nástupcovi odovzdám dobrý základ 
a dôležité nové prístupy k ďalšej práci. Súčasne však naňho prejdú 
aj čiastočne nedokončené výzvy môjho vlastného pracovného 
programu: 
 

- Stanovovanie priorít v oblasti výberu tém sa osvedčilo – 
teraz sa musí ešte stať stabilnou zásadou práce. 

- Modernizácia štatútu členov sa podarilo zrealizovať len 
v niektorých bodoch – v mnohých oblastiach je ešte 
potrebné konať. 

- Vzťahy s Európskym parlamentom je potrebné naďalej 
rozvíjať. 

 
Keďže sme sa počas týchto dvoch rokov zaoberali premýšľaním 
o budúcnosti Európy resp. pomáhaním pri jej vytváraní, zdá sa mi 
vhodné ukončiť citátom jedného z jej „otcov“. Jean Monnet sa 
v máji 2945 vyjadril: 
„Máme na výber len medzi zmenami, do ktorých sa zamotáme, 
a tými, o ktoré sa vedome pokúšame a ktoré chcem presadiť.“ 1 
 
Pokúšala som sa o mnoho vedomých zmien a teším sa, že ma výbor 
v tejto snahe podporil.  
 
Úspech nám dal za pravdu.  
 
Dovoľte mi preto, aby som vám ešte raz všetkým, členom 
a spolupracovníkom, srdečne poďakovala za vašu spoluprácu.  
 
Prajem svojmu nástupcovi i nám všetkým mnoho šťastia a úspechov 
v ďalšom funkčnom 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." 


