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v roku, v ktorom si pripomíname 60. výročie podpísania Rímskej zmluvy, som v hlavnom 
meste Talianska účastníkom konferencie práve o budúcnosti Európy, ktorú organizuje EHSV.

Keď počúvam názory, že nie je mnoho dôvodov na oslavu, kladiem si otázku, či je to skutočne 
tak.

Dôvody, ktoré viedli k vytvoreniu zjednotenej Európy sa viac ako kedykoľvek predtým pre
mietajú do hospodárskych, sociálnych a politických rozhodnutí členských štátov a dokonca 
aj iných krajín mimo Únie.

Niektorí si myslia, že Európa nebola nikdy tak veľmi rozdelená a že občania stratili akýkoľvek 
kontakt s európskym projektom. Je to naozaj pravda?

Žeby desaťročia mieru, aj napriek niekoľkým krátkym vojnovým konfliktom, nepostačovali 
na to, aby Európania ocenili projekt, ktorý sa vzhľadom na rozdiely medzi jednotlivými kraji
nami zdal byť nemožný? Nie je hospodársky rast a výrazné zlepšenie blahobytu ľudí – napriek 
tomu, že niektoré skupiny spoločnosti, najmä mladí a starší ľudia, nesporne zápasia s veľkými 
problémami – dostatočným dôvodom na to, aby sme ocenili dosiahnuté výsledky?

Nemal by byť pozoruhodný rozvoj poznatkov získaných „za cenu“ slobodného pohybu osôb 
a tovaru niečím, na čo sme hrdí a čo uľahčuje náš spoločenský, kultúrny, hospodársky a po
litický život?

Myslím, že na všetky tieto otázky by sme mali odpovedať kladne.

Ozýva sa mnoho hlasov, ktoré otvorene tvrdia, že za nedôveru občanov v Európu nesú vinu 
vlády alebo „Brusel“.

Je predsa jednoduchšie „démonizovať“ Brusel za všetko zlé, čo sa ľuďom prihodí, a naopak zase 
vyzdvihovať schopnosti vlád, ktoré si pripisujú víťazstvá v rokovaniach. Takzvaný „bruselský 
svet“ je často zodpovedný za všetko zlo a obviňovaný zo všetkých tragédií.

Tento názor považujem za vrcholne nespravodlivý voči tvorcom projektu na zabezpečenie 
mieru a prosperity v Európe. Dôvodom vzniku tohto projektu, ktorý títo muži a ženy doslova 
vynašli, bola vždy snaha zlepšiť život ľudí a krajín.

Tých, ktorí európsky projekt kritizujú, aj keď niekedy oprávnene, vyzývam, aby sa zamysleli 
nad jednoduchou úlohou: zistiť, aké náklady by priniesol koniec spoločnej Európy. Áno, treba 
uvažovať realisticky: dokonca aj v kontexte odchodu takého dôležitého partnera, akým je 
Spojené kráľovstvo, si musíme uvedomiť, aké dôsledky by malo pre občanov ukončenie tohto 
úžasného projektu? Zdá sa mi, že kritici „Európy“ sa nad tým nezamysleli.

Nechcem tým len konštatovať, že nemáme inú možnosť. Nazdávam sa, že by sme mali ďalej 
skúmať riešenie, ktoré síce prekonalo mnoho počiatočných ťažkostí, ale najlepšie napĺňa 
potreby tisícov občanov, či už mladých alebo starších, podnikateľov, odborárov, zamestnancov, 
ľudí rozdielnych ideológií alebo vierovyznaní, teda všetkých, ktorí tu žijeme.

V marci prídu do EHSV mladí ľudia z celej Európy, aby s nami oslávili 60. výročie podpísania 
Rímskej zmluvy. Vyzveme ich, aby sa znovu zamysleli nad budúcnosťou Európy. Iniciatíva „Vaša 
Európa, váš názor“ bude pre EHSV významnou príležitosťou, aby získal nové a svieže nápady 
od tých, ktorí sú budúcnosťou Európy a na ktorých sa zameriava celé naše úsilie.

Európa bude vždy taká, ako si ju budú ľudia predstavovať. A teraz majú na výber niekoľko 
možností. Dúfajme, že si vyberú rozumne, v záujme mieru a prosperity pre všetkých. Vypočujme 
si teda mladých Európanov. Aj oni chcú mier a prosperitu.

Mier a prosperitu, ktoré si napriek všetkým problémom užívame už 60 rokov!

Gonçalo Lobo Xavier
podpredseda EHSV
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Komplexná politika na usmernenie 
transformácie v automobilovom priemysle

Prechod na elektromobilitu a rozvoj 
prepojených automobilov a autonómnej 
jazdy si budú vyžadovať komplexnú prie
myselnú politiku v spojení s vyváženou 
klimatickou, environmentálnou a energe
tickou politikou. To je hlavné posolstvo 
správy EHSV Stojí automobilový prie-
mysel na počiatku novej paradigmy?, 
v ktorej výbor žiada, aby skupina GEAR 
2030 navrhla ambiciózny dlhodobý akčný 
plán priemyselnej politiky.

„Automobilový priemysel sa ocitol v zlo-
movej situácii. Stojí pred množstvom 
výziev, ako je budúcnosť spaľovacieho 
motora, dodávateľský reťazec či otázka, 

kto, ak vôbec niekto, bude riadiť auto. 
Takmer všetko, čo sa v automobilovom 
priemysle už celé desaťročia považo-
valo za overené a všeobecne platné, sa 
odrazu spochybňuje,“ tvrdia spravo
dajcovia Georgi Stoev (BG – skupina 
Zamestnávatelia) a Monika Sitárová 
Hrušecká (SK – delegátka CCMI).

Nevyhnutné štrukturálne zmeny 
môžu narušiť všetky prvky existujú
ceho hodnotového reťazca a  viesť 
k  novým obchodným modelom. 
„Chceme zdôrazniť veľké výzvy, ktorým 
musí automobilový priemysel čeliť, ale 
tiež jeho obrovský potenciál z hľadiska 

hospodárskeho rastu a tvorby nových 
pracovných miest, ak zavedieme správny 
politický rámec. Politický prístup zame-
raný na budúcnosť a celoeurópska koor-
dinácia a  spolupráca sú nevyhnutné 
na to, aby sa mohol sektor rýchlo pri-
spôsobiť meniacim sa podmienkam,“ 
uviedol pán Stoev.

V  správe sa analyzujú štyri hlavné 
výzvy, s ktorými sa automobilový prie
mysel musí v súčasnosti vyrovnať: elek
trifikácia a  dekarbonizácia dopravy, 
digitalizácia výrobných procesov, auto
nómna jazda a prepojené automobily. 
(sma)� l

Európa môže prekonať ťažké časy 
len vďaka silnému hospodárstvu

Len silné hospodárstvo pomôže 
Európe lepšie sa vyrovnať s politickými 
a spoločenskými výzvami, ktorým čelí, 
a preto je nevyhnutné podporiť hospo
dársky rast. Tak znie jedno z hlavných 
posolstiev stanovísk EHSV prijatých 
vo februári. EHSV je presvedčený, že 
Junckerov plán nestačí, a  požaduje 
viac súkromných a verejných investícií.

Spravodajca Javier Doz Orrit (ES – sku
pina Pracovníci) a pomocný spravodajca 

Petr Zahradník (CZ – skupina Zamest
návatelia) v stanovisku na tému Hos-
podárska politika v  eurozóne 
zdôrazňujú, že EÚ by mala v  záujme 
zvýšenia investícií a rastu uplatňovať 
vyváženú kombináciu menových, fiš
kálnych a  štrukturálnych nástrojov. 
V  stanovisku sa podporuje pôvodný 
návrh Komisie na stanovenie pozitív
nych celkových zámerov fiškálnej poli
tiky eurozóny a požaduje sa vytvorenie 
európskeho systému ochrany vkladov, 

spoločného fiškálneho zabezpečova
cieho mechanizmu pre jednotný fond 
na riešenie krízových situácií bankovej 
únie a spoločného rozpočtu osobitne 
pre eurozónu.

EHSV vo  svojom stanovisku na  tému 
Ročný prieskum rastu na rok 2017 
takisto požaduje flexibilitu v riadení EÚ 
a odporúča, aby sa využívali individuálne 
prispôsobené riešenia. Jeho spravodajca 
Etele Baráth (HU – skupina Iné záujmy) 
sa domnieva, že EÚ musí v otázke rastu 
uplatňovať prístup „nad  rámec HDP“, 
čo by si vyžadovalo analýzu zameranú 
na  výsledky a  využitie ukazovateľov 
pre sociálne a environmentálne ciele, ako 
aj ciele v oblasti trvalej udržateľnosti, a to 
spolu s podporou sociálneho pokroku.

Podľa výboru je potrebný jasný a zrozu
miteľný dlhodobý prehľad politických 
a strategických postojov, pričom by 
sa malo zohľadniť desať priorít pred
sedu Komisie Junckera, ako aj ciele EÚ 
na obdobie do roku 2030. (mm)� l
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Treba výrazne investovať do 
vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ

EHSV prijal na svojom februárovom plenárnom 
zasadnutí prieskumné stanovisko na tému Vyso-
kokvalitné vzdelávanie pre všetkých, ktoré 
bolo vypracované na žiadosť maltského pred
sedníctva Rady EÚ. Výbor uvítal pozornosť, ktorú 
predsedníctvo venuje tejto otázke, avšak zároveň 
dal jasne najavo svoj názor, že ak budú členské 
štáty naďalej uplatňovať úsporné opatrenia zave
dené v reakcii na krízu, nebudú môcť uskutočniť 
investície potrebné na to, aby bolo vysokokvalitné 
verejné vzdelávanie skutočne dostupné všetkým 
obyvateľom. Tento cieľ musí mať najvyššiu prioritu 
v boji proti chudobe, ktorá sa v Európe rapídne 
šíri, pričom najnovšie štúdie a správy poukazujú 
na úzku spojitosť medzi vzdelanostnou chudobou 
a nízkym príjmom.

EHSV vypracoval súbor prioritných oblastí pre 
opatrenia, medzi ktoré patria:

�l zlepšiť podporu vzdelávania v ranom detstve 
a celoživotného vzdelávania,

�l zabezpečiť, aby vzdelávanie reagovalo 
na výzvy globalizácie, digitalizácie a zmeny 
vo svete práce,

�l vytvoriť príležitosti na odbornú prípravu pre 
mladých ľudí, ktorí predčasne ukončia školskú 
dochádzku, nízkokvalifikovaných pracovníkov 
a migrujúcich pracovníkov,

�l uznávať neformálne a informálne  
vzdelávanie,

�l investovať viac do odbornej  
prípravy učiteľov,

�l zabezpečiť učiteľom lepšie pracovné pod
mienky a mzdy,

�l zvýšiť verejné investície do  vzdelávania 
a odbornej prípravy,

�l investovať do  vzdelávacej infraštruktúry 
a nástrojov, ako sú napríklad IKT,

�l lepšie využívať eurofondy na zvýšenie kva
lity vzdelávania a odbornej prípravy, výskumu 
a inovácií,

�l posilniť príležitosti na mobilitu v rámci EÚ pre 
študentov, akademických pracovníkov, uči
teľov, školiteľov a výskumných pracovníkov.

EHSV prijal aj stanovisko k oznámeniu Európskej 
komisie s  názvom Nový program v  oblasti 
zručností. V súčasnosti približne 70 miliónom 
Európanov chýbajú primerané zručnosti v čítaní 
a písaní, ako aj matematická gramotnosť a viac 
ako 20 % prakticky nevie pracovať s počítačmi. 
Na druhej strane vyše 30 % vysokokvalifikova
ných mladých ľudí pracuje v zamestnaniach, ktoré 
nezodpovedajú ich nadaniu a ambíciám, pričom 
40 % európskych zamestnávateľov nemôže nájsť 
ľudí so správnymi zručnosťami umožňujúcimi rast 
a inovácie. Na vyriešenie tohto nedostatku odbor
ných znalostí a  nesúladu medzi ponúkanými 
a požadovanými zručnosťami Komisia navrhla 
nový súbor opatrení. EHSV sa však domnieva, že 
nový program predstavuje skôr krok správnym 
smerom, než zásadnú zmenu. Požaduje inova
tívnejšie riešenia, aké už boli zavedené v niekto
rých európskych krajinách a mohli by sa uplatniť 
aj v ďalších. Malo by sa zohľadňovať aj súvisiace 
sociálne a rodové hľadisko, uznávať neformálne 
a informálne učenie a takisto by sa mala podpo
rovať podnikavosť.

EHSV navrhuje začleniť tento program do pod
porného makroekonomického rámca, kde sa 
k  investíciám do  zručností a  schopností ľudí 
nepristupuje ako k nákladom, ale ako k výdav
kom, ktoré sa časom zhodnotia. Navyše príspevky 
členských štátov na krytie výdavkov na vzdeláva
nie a odbornú prípravu by nemali byť zahrnuté 
v rámci použitom na výpočet ich rozpočtového 
deficitu. (dm)� l

EHSV požaduje väčšie zapojenie osôb 
so zdravotným postihnutím do humanitárnej 
reakcie na migračnú krízu

Podľa článku 11 Dohovoru OSN o právach osôb 
so  zdravotným postihnutím (UNCRPD), ktorý 
v EÚ nadobudol platnosť v roku 2011, musia byť 
práva osôb so zdravotným postihnutím začlenené 
do všetkých politík a programov EÚ zameraných 
na migrantov a utečencov. EHSV navyše požaduje 
väčšie zapojenie osôb so zdravotným postihnutím 
do plánovania, realizácie a monitorovania huma
nitárnej reakcie.

To je jeden z hlavných záverov verejného vypo
čutia na  tému Situácia utečencov a  migrantov 
so zdravotným postihnutím, ktoré 14.  februára 
2017 zorganizovala stála študijná skupina EHSV 
Práva osôb so zdravotným postihnutím. Cieľom 
tohto podujatia bolo upozorniť na situáciu ute
čencov a migrantov so zdravotným postihnutím 
a zvýšiť povedomie organizácií, ktoré s utečen
cami pracujú, o právach a osobitných potrebách 
zdravotne postihnutých osôb.

Prvá časť vypočutia bola venovaná situácii 
v  Grécku a  nadviazala na  návštevu delegácie 
EHSV na ostrove Lesbos a v Aténach v októbri 
2016. V druhej časti sa diskutovalo o otázke, čo 
môže urobiť EÚ a občianska spoločnosť v záujme 

riešenia utečeneckej krízy, najmä pokiaľ ide o zra
niteľných utečencov a migrantov.

„Musíme urobiť všetko pre prijímanie utečencov, pre-
dovšetkým osôb so zdravotným postihnutím. Obava, 
že nám vezmú prácu, je jednoducho neopodstatnená,“ 
vyhlásil vo svojom úvodnom príhovore predseda 
EHSV Georges Dassis. „Členské štáty majú právnu 
a morálnu povinnosť prijímať utečencov a postupovať 
pri tom solidárnym a humánnym spôsobom.“

„Treba vypracovať spoločný rámec pre prijímanie 
osôb so zdravotným postihnutím a zaviesť opatre-
nia a programy na ich integráciu do spoločnosti,“ 
uviedol Ioannis Vardakastanis (EL – skupina 
Iné záujmy), člen EHSV a predseda Európskeho 
fóra zdravotného postihnutia.

Najdojemnejším svedectvom bol nepochybne 
príbeh sýrskeho utečenca Ibrahima al-Husajna, 
ktorý prišiel o nohu, keď sa počas bombardovania 
snažil zachrániť priateľa, a potom ušiel do Grécka, 
kde sa stal paralympionikom. „Pripadal som si ako 
ranený vták, ktorý sa snaží vzlietnuť, ale nemôže 
mávať krídlami. V Grécku som sa vďaka solidarite 
miestnych ľudí druhýkrát narodil.“ (va)� l

Hnacou silou rozvoja vidieka sú ľudia,  
ktorí tam žijú

Ambiciózna vízia a správne vedenie sú najdôleži
tejšími predpokladmi rozvoja vidieka. Jeho úspech 
zaistia cielené a  jednoducho riadené systémy 
verejnej podpory. To boli najdôležitejšie poznatky 
z verejného vypočutia EHSV na tému Obce a malé 
mestá ako katalyzátory rozvoja vidieka, ktoré 
sa konalo 14.  februára v  Bruseli. Hlavné závery 
z tohto vypočutia využije EHSV pri príprave stano
viska z vlastnej iniciatívy na túto tému.

Revitalizácia vidieckych oblastí je dôležitý projekt, 
ktorý musí Európa uskutočniť kolektívnym úsilím. 
„Krajina patrí všetkým občanom, preto je dôležité 
všetkých zapojiť. Chceme vytvárať správne kon-
cepcie s ľuďmi na danom mieste a viac zviditeľniť 
dediny a malé mestá,“ povedal spravodajca sta
noviska Tom Jones (UK – skupina Iné záujmy). 
Predsedníčka študijnej skupiny Piroska Kallay 
(HU – skupina Pracovníci) dodala: „Dediny pred-
stavujú sociálne uzly, kde sa učia spoločenské hod-
noty a zručnosti, a sú praktickou ukážkou súdržnej 
spoločnosti.“

Čakajú nás však obrovské výzvy. Počas uplynulých 30 
až 40 rokov vidiecke oblasti upadajú, je tu slabá zák
ladná infraštruktúra, málo pracovných príležitostí, 
nedostatočne rozvinutá doprava, starnúce obyvateľ
stvo. Inovácia by však mohla pomôcť vyriešiť takmer 
každý z týchto problémov. Na vypočutí boli predsta
vené príklady osvedčených postupov z dvoch vidiec
kych obcí Tre’r Ddol (Wales, UK) a Kozárd (Maďarsko). 
Okrem toho organizácia ECOVAST spomenula dobré 
príklady z Chorvátska a Rakúsko predstavilo svoj 
úspešný prístup spočívajúci na nadväzovaní part
nerstiev s dedinami. (sma)� l

Formujeme Európu – ako práca EHSV ovplyvňuje náš každodenný život

Nový šesťminútový videofilm uka
zuje, akým jedinečným spôsobom 
EHSV prostredníctvom svojich členov 
aktívne zapája občiansku spoločnosť 
do tvorby politiky a právnych predpisov 
EÚ. Na základe skúseností a poznatkov 
z praxe prijal EHSV tisícky stanovísk, 
ktoré pomáhajú zlepšovať každodenný 
život občanov EÚ.

Tieto stanoviská formujú Európu tým, 
že podporujú zamestnanosť a osved
čené postupy v oblastiach, ako je životné prostredie, energetická politika, letectvo či sociálne hos
podárstvo. Výbor nimi propaguje zásady demokracie, slobodu a ľudské práva všade vo svete a bojuje 
za rovnaké práva pre všetkých občanov EÚ, najmä tých najzraniteľnejších.

Podniky sociálneho hospodárstva, boj proti chudobe a odvetvie letectva v EÚ sú praktickými prí
kladmi, ako práca EHSV ovplyvňuje náš každodenný život. Predsedovia troch skupín EHSV diskutujú 
o tom, ako sa na úrovni EÚ presadzujú záujmy ich členov. (mm)� l
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EÚ musí ísť prí-
kladom a spojiť 
obchod v poľno-
hospodárstve 
s cieľmi trvalo 
udržateľného 
rozvoja

Obchod s  poľnohospodárskymi výrobkami 
nebol nikdy takou dôležitou a zároveň takou kon
troverznou témou. Znovu sa stal stredobodom 
záujmu vďaka nedávnemu hlasovaniu v Európ
skom parlamente o dohode CETA a svetová pozor
nosť sa naň upriamuje aj v súvislosti s ministerskou 
konferenciou WTO, ktorá sa má konať v priebehu 
tohto roka. Očakáva sa, že táto téma bude opäť 
v popredí, a EÚ tu musí zohrať kľúčovú úlohu.

Obchod s poľnohospodárskymi výrobkami má 
však rozhodujúci význam aj pre plnenie väčšiny 
cieľov trvalo udržateľného rozvoja. EÚ má dobré 
postavenie na to, aby toto úsilie viedla, keďže je 
najväčším vývozcom a dovozcom poľnohospo
dárskych výrobkov, na obchode a udržateľnom 
rozvoji jej rozhodne záleží a má dôveryhodnosť 
potrebnú na to, aby zabezpečila skutočné prepo
jenie medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami.

„Pre EÚ nastal čas prevziať vedenie v snahe zaistiť, aby 
sa v tejto agende napredovalo na celosvetovej úrovni,“ 
povedal Jonathan Peel (UK – skupina Zamestná
vatelia), spravodajca stanoviska EHSV na tému Poľ-
nohospodárstvo v obchodných rokovaniach, 
ktoré bolo prijaté 22. februára. „EÚ by mala nadviazať 
na viaceré nedávne reformy SPP. Už na predchádzajú-
cej ministerskej konferencii WTO ukázala, že vie prísť 
s novými myšlienkami a zaujať vyvážený postoj, čo bolo 
rozhodujúce v situácii, keď len málokto očakával pozi-
tívny výsledok. Opäť by sme chceli, aby EÚ bola o krok 
vpred pred našimi obchodnými partnermi.“

EHSV vo svojom stanovisku predkladá odporúča
nia v záujme mnohostranného pokroku a nabáda 
Komisiu, aby vypracovala posúdenie vplyvu 
možných dôsledkov implementácie cieľov udr
žateľného rozvoja, Parížskej dohody a nedávnych 
obchodných dohôd EÚ na obchod s poľnohospo
dárskymi výrobkami. (sma)� l
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Migrácia si vyžaduje spravodlivé rozdelenie 
zodpovednosti

Na 3. fóre pre migráciu, spoločnom podujatí, 
ktoré zorganizovala Komisia a EHSV, sa stretlo 
viac ako 200 odborníkov z organizácií občianskej 
spoločnosti 28 členských štátov EÚ. Títo zástup
covia naliehali na členské štáty, aby plnili svoju 
spoločnú dohodu o premiestňovaní migrantov 
a zmenili svoj spôsob informovania o migrácii 
v snahe zamedziť strachu a obavám, ktoré šíria 
pravicoví populisti.

Komisár Dimitris Avramopoulos otvoril po
dujatie spolu s  predsedom EHSV Georgeom 
Dassisom, ktorý konštatoval: „Je našou nielen 
morálnou, ale aj právnou povinnosťou prijímať ute-
čencov na základe Ženevského dohovoru“. Rečníci 

uviedli, že je potrebné zintenzívniť integračné 
úsilie, a  mesto Mechelen predstavili ako vzor 
úspešnej politiky v oblasti integrácie migrantov.

Účastníci taktiež vyzvali, aby sa zaviedli bez
pečné a legálne spôsoby, ako uľahčiť zlučovanie 
rodín. Člen EHSV José Antonio Moreno Díaz 
(ES – skupina Pracovníci) sa vyjadril k problému 
segmentácie politiky práce a  vyzval, aby sa 
vytvoril zosúladený európsky prístup, ktorým by 
sa migrantom uľahčil prístup k práci, vzdelávaniu 
a odbornej príprave.

Sýrsky utečenec Muhannad Bitar rozpovedal 
príbeh svojej cesty do Európy – takmer neko
nečne dlhej odysey plnej násilia, strachu a strát. 
To, čo na nej zažil, zhrnul takto: „Počas svojej cesty 
som videl tú najlepšiu aj tú najhoršiu tvár Európy“.  
(sma)� l

EHSV oslavuje 60 rokov Európy a pohľad 
upiera do budúcnosti

Pri príležitosti 60. výročia podpísania zaklada
júcich zmlúv Európskeho spoločenstva usporiadal 
EHSV 13. marca v Ríme konferenciu na vysokej 
úrovni. Konferencia s názvom Šesťdesiat rokov 
európskeho spoločenstva – Formujme spolu 
budúcnosť! sa konala v talianskej poslaneckej 
snemovni. Georges Dassis vo svojom otvára
com prejave vyzdvihol hlavné výdobytky Európy 
a jej aktuálne problémy, pričom zdôraznil: „Toto 
60. výročie by malo byť príležitosťou začať odznova – 
príležitosťou na nový začiatok pre Európu, ktorá je 
jednotnejšia, pre ktorú je prioritou solidarita a ktorej 
leží na srdci blaho svojich obyvateľov. Budúcnosť 
musí byť v rukách síl, ktoré majú za cieľ sociálny pok-
rok, podnikov, pracovníkov a všetkých tých, ktorí 
chcú žiť v mieri a dôstojne. Dúfam, že EHSV tým, 
že pomáha formovať budúcnosť Európy, pomôže 
pretaviť túto víziu Európy na skutočnosť.“

Súčasťou konferencie boli tri pracovné časti, 
na ktorých sa diskutovalo o týchto témach:

�l Sociálna Európa ako nástroj na odstraňovanie 
nerovností

�l Dobudovanie hospodárskej a  menovej únie 
s cieľom posilniť Európu

�l Integračná politika a prisťahovalectvo

Na záver pracovnej časti pán Dassis v mene EHSV 
vyjadril osobitnú poctu MUDr. Pietrovi Barto-
lovi, ktorý je zodpovedný za zdravotnícke služby 
na Lampeduse a preslávil sa oceneným filmom 
Fuocammare. Jeho pomoc utečencom a migran
tom, ktorí sa vydali na nebezpečnú cestu krížom 
cez Stredozemné more, je skvelým príkladom 
ľudskosti.

V  nadchádzajúcich mesiacoch sa závery tejto 
konferencie využijú ako podklady pre prácu 
EHSV na bielej knihe o budúcnosti EÚ. Viac infor
mácií o podujatí nájdete na stránke: http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.eventsandactivi
ties60years. (dm)� l

YEYS, Vaša Európa, váš názor,  
členovia EHSV navštívili školy

Vo februári a marci navštívili členovia Európ
skeho hospodárskeho a sociálneho výboru školy 
vo svojich krajinách s cieľom pripraviť ich na podu
jatie „Vaša Európa, váš názor“ (YEYS). YEYS je zhro
maždenie európskej mládeže, ktoré sa uskutoční 
30. – 31. marca 2017 v sídle EHSV v Bruseli. Zídu sa 
na ňom zástupcovia 33 škôl z EÚ a kandidátskych 
krajín, aby diskutovali o budúcnosti Európy.

Členovia pracovali so študentmi a jedným učite
ľom pred marcovou schôdzou, aby si pripravili 
odpovede na niektoré kľúčové otázky týkajúce 
sa Európy v súčasnosti:
�l výhody, úspechy a zlyhania Európskej únie;
�l výzvy a príležitosti, ktoré čakajú Európsku 

úniu v budúcnosti;

�l budúcnosť Európy z pohľadu mladých Euró
panov a návrhy na jej zlepšenie.

Členovia EHSV vysvetlili študentom, ako bude 
prebiehať diskusia v Bruseli, a  informovali ich 
o činnosti EHSV a o tom, akým spôsobom výbor 
zastupuje názory občianskej spoločnosti v celej 
Európe.

V dňoch 30. – 31. marca 2017 budú mať študenti 
príležitosť predložiť členom EHSV svoje odporúča
nia týkajúce sa budúcnosti Európy. Na záver dvoj
dňového podujatia budú všetci študenti hlasovať 
za tri návrhy, ktoré sú podľa ich názoru najefektív
nejšie pre zmenu budúcnosti Európy. (ks)� l

Nové hospodárske 
modely a sociálna 
inovácia: príležitosť 
pre lepšiu Európu

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) 
sa spolu s Globálnym fórom pre nové hospodár
stvo a sociálnu inováciu a Globálnym centrom 
pre spoločné blaho (NESI) rozhodol prispieť 
do celoeurópskej diskusie, a to prostredníctvom 
názorov od komunít, ktoré sa priamo podieľajú 
na kolaboratívnom, obehovom a funkčnom hos
podárstve. Na ich podnet sa 16. februára zišli 
v Bruseli zástupcovia verejného a súkromného 
sektora na podujatí s názvom Nové hospodárske 
modely a sociálna inovácia: príležitosť pre lepšiu 
Európu.

Podľa spoločnosti ABI Research sa počet zariadení 
pripojených na internet z vyše 10 000 v roku 2015 
zvýšil v roku 2020 na 30 000. Digitálna revolúcia 
mení náš životný štýl, spôsob, ako nakupujeme či 
dokonca pracujeme: 15 % samostatne zárobkovo 
činných osôb v USA a krajinách EÚ15 si na živoby
tie zarába prostredníctvom partnerských digitál
nych platforiem (P2P). Európa je takisto aj naďalej 
na čele boja proti zmene klímy: mestá ako Paríž 
a Madrid prijali zásadné kroky na zníženie emisií 
CO

2
 a jednotlivé krajiny sa zaviazali minimalizo

vať svoj vplyv na životné prostredie, a to vrátane 
vplyvu svojich kľúčových odvetví. Dali by sa tieto 
dva trendy – digitálna revolúcia a boj proti zmene 
klímy – prepojiť? Môže Európa využiť ich spoločný 
potenciál a vyťažiť z neho maximum?

EHSV ako zástupca európskej občianskej spoloč
nosti si uvedomuje potenciál nových hospodár
skych modelov a dosiaľ nepreskúmané sociálne 
a  právne výzvy, ktoré prinášajú. Na  podujatie 
v  Bruseli, kde  sa analyzovali dôsledky týchto 
zmien, boli v  rámci pragmatického prístupu 
pozvané aj malé a stredné podniky a ďalšie zainte
resované strany, aby sa podelili o svoje skúsenosti 
a osvedčené postupy.

Hlavné závery tohto podujatia budú podkladom 
pre diskusie v rámci globálneho fóra NESI nad
väzujúceho na podujatie v Malage (Španielsko), 
ktoré sa uskutoční 19. – 22. apríla. Jeho cieľom 
bude spoločne vypracovať usmernenia pre vlády 
a podniky a vytvoriť nový model založený na hod
notách a ochrane dobrých životných podmienok 
obyvateľstva. (dm)� l

Platforma občianskej spoločnosti EÚ – 
Gruzínsko sa zasadzuje za väčšiu slobodu 
médií a rovnaké pracovné príležitosti

Gruzínsko má v otázke slobody médií najlepšie 
výsledky spomedzi krajín iniciatívy Východného 
partnerstva. Je však potrebné ďalšie úsilie na zvý
šenie kvality a objektivity spravodajstva a žurnalis
tickej etiky, ako aj na zaistenie nezávislosti médií 
a zdrojov financovania.

Toto je jeden z hlavných záverov druhej schôdze 
platformy občianskej spoločnosti EÚ – Gru-
zínsko, ktorá sa konala 16. februára v priestoroch 
EHSV. Členovia platformy tiež odporučili, aby gru
zínska vláda začlenila otázku rodovej rovnosti 
do  vládneho akčného plánu a  skonsolidovala 
úsilie zamerané na zabezpečenie uplatňovania 
pracovného práva a medzinárodných pracovných 
noriem v plnom rozsahu.

Zástupcovia platformy občianskej spoločnosti 
zhodnotili stav uplatňovania dohody o pridružení 

medzi EÚ a Gruzínskom. Apelovali na gruzínske 
verejné orgány, aby zintenzívnili svoju internú 
spoluprácu, a na členské štáty, aby podporovali 
Gruzínsko pri rozvíjaní komunikačných schopností 
zamestnancov verejnej správy.

Prvý námestník gruzínskeho ministra Arčil Karau
lašvili uvítal pokrok, ktorý sa Gruzínsku podarilo 
dosiahnuť v uplynulých rokoch, ale zároveň kon
štatoval, že „vláda si nemôže dovoliť poľaviť, keďže 
korupcia sa nechce vzdať“.

„Gruzínsko je a naďalej zostáva vynikajúcim partne-
rom v oblasti spolupráce, a dúfame, že ľudia čoskoro 
pocítia hmatateľné prínosy dohody o pridružení,“ 
uviedol Dirk Schübel z EEAS. Očakáva sa, že EÚ 
tento mesiac zruší vízovú povinnosť pre gruzín
skych občanov s biometrickým pasom. (mm)� l
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Nový internetový portál 
CESLink

Portál CESLink je online komunitou 
hospodárskych a sociálnych rád (HSR) 
a EHSV.

Portál, ktorý spravuje EHSV, je jed
notným kontaktným miestom pre 
novinky o iniciatívach a podujatiach 

organizovaných EHSV a  národnými 
HSR. Poskytuje informácie o  HSR 
a ich internetových stránkach, vrátane 
zoznamu ich predsedov a generálnych 
tajomníkov. Používatelia sa dostanú 
k dokumentom, ktoré vydali HSR, pro
stredníctvom vyhradenej databázy, 
ktorá sprístupňuje stanoviská, správy, 
uznesenia, štúdie, dohody, informačné 
bulletiny a  ďalšie dokumenty, ktoré 
zverejnili zúčastnené organizácie.

Portál, ktorý je dostupný v  angličtine 
a  francúzštine, tiež ponúka spoločné 
kanály RSS a Twitter, čo umožní byť aktu
álne informovaný o vývoji situácie. (kf)

http://www.eesc.europa.eu/ceslink/
en; http://www.eesc.europa.eu/
ceslink/fr� l

VÝSTAVA V EHSV VENOVANÁ AUTIZMU

Sekcia pre zamestnanosť, sociálne 
veci a  občianstvo (SOC) usporiada 
3. apríla 2017 diskusiu o autizme pri 
príležitosti Svetového dňa povedomia 
o autizme, ktorý sa koná 2. apríla. EHSV 
organizuje v tejto súvislosti aj výstavu 
fotografií na tému autizmu, a to v spo
lupráci s organizáciou Autism Europe, 
ktorej hlavným cieľom je posilniť práva 
ľudí postihnutých autizmom a pomôcť 
im zabezpečiť lepšiu kvalitu života. 
Návštevníci si budú môcť pozrieť 
diela troch fotografov: Grahama Mil
lera zo Spojeného kráľovstva, Michała 
Awina z Poľska a Andreho Weisgerbera 
z Luxemburska, ako aj fotografie mla
dých umelcov postihnutých autizmom 
zo Škótska.

Výstava bude otvorená do 21. apríla 
2017 vo foyer 6 budovy JDE. (jp)� l

Premietanie filmu v EHSV: PASSAGE INTO HISTORY  
(Prechod do histórie): Antická Nemea a Nemejské hry

“…. A  na  konci tunela prichádza tá 
očakávaná chvíľa: prejdeme do histórie. 
Človek spôsobom sebe vlastným uchopí niť 
histórie, prestane vnímať vek, národnosť, 

rasu a farbu pleti a nechá sa pohltiť niečím, 
čo je zároveň okamihom a večnosťou.“

Nemea sa objavuje v mýte o Herkulovi 
a levovi. Bola miestom slávnych športo
vých súťaží, ktoré boli podobné olym
pijským hrám. Film rozpráva príbeh 
o  opustenej archeologickej lokalite, 
zabudnutých starobylých hrách  – 
a archeológovi Stephenovi Millerovi. 
Jeho očami objavíme toto fascinujúce 
centrum športu a náboženstva staro
bylého Grécka, v ktorom sa zídu ľudia 
z celého sveta, aby oživili Nemejské 
hry. Budeme sledovať ich jedinečnú 
skúsenosť – ako „prejdú do histórie“.

Film sa bude premietať 29. marca 2017 
o 19.00 hod v Átriu 6. Po projekcii bude 
nasledovať debata s koproducentkou 
filmu pani Tachmintzis. (jp)� l

STRUČNEStratégia pre medzinárodné 
kultúrne vzťahy
skupina Iné záujmy v EHSV

EHSV v súčasnosti pripravuje sta
novisko s názvom Stratégia EÚ pre 
medzinárodné kultúrne vzťahy, 
ktorého spravodajcom je predseda 
skupiny Iné záujmy Luca Jahier.

V  rámci prípravných prác k  tomuto 
stanovisku sa 1.  marca uskutočnilo 
vypočutie s  cieľom spoznať názory 
občianskej spoločnosti, multilaterál
nych organizácií a ďalších kultúrnych 
subjektov. Vypočutie otvoril pán Jahier 
spolu s poslancami EP Silviou Costa 
a Elmarom Brokom, ktorí sú spravodaj
cami pre iniciatívnu správu Európskeho 
parlamentu na tú istú tému.

EHSV vo  svojom návrhu stanoviska 
vyzýva, „aby sa od textu o vytvorení stra-
tégie EÚ prešlo k prijatiu a následnému 
vykonávaniu jasnej stratégie a akčného 
plánu“. Akčný plán by mal reagovať 
na štyri štrukturálne potreby:

�l stanoviť jasné pravidlá riadenia 
na úrovni EÚ,

�l usilovať sa o koordináciu a zabez
pečenie doplnkovej podpory 
na úrovni členských štátov,

�l objasniť finančné aspekty
�l a podporovať siete vzájomne pre

pojených kultúrnych subjektov 
predstavujúcich úspešnú kultúrnu 
občiansku spoločnosť.

Aby mohol byť plne uznaný význam 
kultúry pre udržateľnosť, EHSV poža
duje uznať kultúru za  štvrtý pilier 
udržateľného rozvoja, ktorý by bol rov
nocenný s hospodárskym, sociálnym 
a environmentálnym pilierom.

EHSV oceňuje, že sa kultúra považuje 
za  jeden z  hlavných pilierov mieru 
a stability, a má preto kľúčový význam 
pri plnení hlavného cieľa Európskej 
únie, presadzovať mier, svoje hod
noty a blaho svojich národov. Výbor 
v tomto kontexte v návrhu stanoviska 

vyzýva Európsku úniu, aby na základe 
vlastných skúseností v Európe zaujala 
miesto globálneho lídra pri uplatňo
vaní, ochrane a presadzovaní mieru 
na celom svete.

Na vypočutí sa zúčastnili aj zástupco
via Rady Európy, kontaktnej kancelárie 
UNESCO v Bruseli, národných kultúr
nych inštitútov EÚ (EUNIC), Výboru 
regiónov, Výboru UCLG pre kultúru 
(Agenda 21 pre kultúru), Nadácie Inte
rarts, Culture Action Europe a Fondu 
Roberta Cimettu. (cl)� l

Aký je skutočný prínos dohody 
CETA? Odpoveď musia dať podniky
skupina Zamestnávatelia v EHSV

Hlasovaním v Európskom parlamente 
o dohode CETA sa otvára nová kapitola 
užších vzťahov medzi Kanadou a  EÚ. 
Cesta pred nami však ešte stále nie je 
celkom bez prekážok, pretože dohodu 
je  potrebné ratifikovať vo  všetkých 
členských štátoch EÚ. CETA je moderná 
dohoda pre inkluzívny rast, ktorá pri
náša značné výhody pre MSP. Podniky 
musia preto zohrať dôležitú úlohu pri 
jej propagovaní a preukázať jej prínos 
praktickými príkladmi. To je len niekoľko 
názorov z diskusie s kanadským veľvy
slancom pri EÚ Danielom Costellom, 
ktorá sa uskutočnila na schôdzi skupiny 
Zamestnávatelia 22. januára 2017.

Veľvyslanec Costello poukázal na  to, 
že CETA má strategický význam, pre
tože nám umožní formovať budúcnosť 
globalizovaného obchodu, a  nie len 
pasívne prijímať trendy, ktoré stanovia 

iní. Poznamenal, že dohoda by sa mala 
začať predbežne uplatňovať na jar. Bude 
to možnosť ukázať všetkým skeptikom, 
aké sú jej výhody. V spoločnej štúdii sa 
predpokladá, že po nadobudnutí plat
nosti dohody v  plnom rozsahu dôjde 
k nárastu dvojstranného obchodu o 23 %.

V  diskusii nastolili členovia skupiny 
Zamestnávatelia niekoľko otázok 
o  dohode CETA a  voľnom obchode 
vo  všeobecnosti. Jacek Krawczyk, 
predseda skupiny Zamestnávatelia 
a monitorovacieho výboru EHSV pre 
transatlantické vzťahy, navrhol zorga
nizovať spoločnú obchodnú diskusiu 
za okrúhlym stolom o dohode CETA. 
„Treba jasne povedať, že v celosvetovom 
kontexte nadobudla CETA takmer symbo-
lický rozmer ako príležitosť na zlepšenie 
medzinárodného obchodu vo všeobec-
nosti,“ uviedol na záver. (jl)� l

Medzinárodný deň žien 2017
Gabriele Bischoff,  
predsedníčka skupiny Pracovníci

„Rovnaká mzda pre mužov aj ženy je 
jednou zo základných zásad EÚ, ktorá bola 
zakotvená v Rímskej zmluve v roku 1957. 
Keďže oslavujeme 60. výročie podpísania 
tejto zmluvy, musíme osláviť aj dosiahnutý 
pokrok z hľadiska rovnosti pohlaví: práva 
v súvislosti s materskou dovolenkou a rov-
naké zaobchádzanie, pokiaľ ide o prístup 
k  zamestnaniu, vzdelávaniu, kariérny 
postup a pracovné podmienky. Na trhu 
práce a vo vedúcich funkciách je dnes viac 
žien než kedykoľvek predtým. Kríza však 
ukázala, že tento pokrok nemožno nikdy 
považovať za zaručený. Úsporné opatrenia 
nastolené v dôsledku krízy podkopávajú 

rovnosť pohlaví a  oslabujú práva žien. 
Najchudobnejšie a najzraniteľnejšie ženy 
musia často znášať najväčšie následky. 
Medzi skupiny, ktorým najväčšmi hrozí 

chudoba a  sociálne vylúčenie, patria 
slobodné matky. Rovnosť medzi ženami 
a  mužmi by mala platiť v  dobrom aj 
v  zlom, ba dokonca je ešte dôležitejšia 
v obdobiach, keď je spoločnosť pod tla-
kom. 60 rokov po zakotvení rovnakej mzdy 
v zmluvách je rozdiel v odmeňovaní žien 
a mužov ešte stále výrazný. Jeho vyrovna-
nie musí byť jednou z priorít. Európa môže 
prosperovať, len ak bude uznávať a podpo-
rovať schopnosti každého z nás. Európskym 
pracovníkom treba zvýšiť mzdy a my sa 
musíme usilovať zaručiť, že ženy dostanú 
svoj spravodlivý podiel.“

Viac informácií o iniciatívach skupiny 
Pracovníci pri príležitosti Medziná
rodného dňa žien nájdete na stránke: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.group2news.41724� l
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