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1. Úvod 

Slovné spojenie „budúcnosť Európy“ sa v roku 2018 skloňuje omnoho častejšie než v ktoromkoľvek 
inom období od podpísania Rímskej zmluvy. V takom zložitom prostredí, akým je Európska únia, sú 
prognózy a plánovanie na dennom poriadku, avšak vzhľadom na zmeny – politické, hospodárske, 
spoločenské, environmentálne, technologické a geopolitické –, ku ktorým v súčasnosti dochádza, je 
nevyhnutné, aby sme sa podrobne a obšírne zamysleli nad tým, ako by mala vyzerať budúcnosť 
Európy, a teda EÚ, a ako to dosiahnuť. Európsky hospodársky a sociálny výbor sa do tohto úsilia 
aktívne zapája, či už ako hlavný zastupiteľský orgán organizovanej občianskej spoločnosti v Európe, 
alebo ako ochranca záujmov sociálnych, hospodárskych a občianskych subjektov 
v medziinštitucionálnom rámci EÚ. 

Hlavnými podnetmi na reflexiu boli výsledok hlasovania Spojeného kráľovstva v referende o brexite, 
stagnácia reformy inštitúcií a hospodárskeho rastu EÚ po finančnej kríze a fakt, že na oživenie 
hospodárstva bol potrebný veľmi dlhý čas. Skutočnosť, že sa taký dôležitý a dlhoročný členský štát 
rozhodol vystúpiť z EÚ v čase, keď sa viaceré krajiny, najmä na západnom Balkáne, aktívne usilujú 
stať sa jej členmi, priviedla EÚ k sebareflexii. V dôsledku toho začala venovať väčšiu pozornosť 
opakovaným výzvam žiadajúcim obozretnú a naliehavo potrebnú reformu. 

Stále však treba zodpovedať otázku: „Akú Európu chceme?“ 

Úvahy o budúcnosti Európy rozbehla Komisia 1. marca 2017 predložením svojej bielej knihy, v ktorej 
načrtla päť scenárov budúcej európskej integrácie (v máji a júni 2017 bolo zverejnených aj päť 
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diskusných dokumentov). Bielu knihu sprevádzalo vyhlásenie vedúcich predstaviteľov 27 členských 
štátov a Európskej rady, Európskeho parlamentu a Európskej komisie, ktoré bolo podpísané 25. marca 
2017 v Ríme. Reflexia vyvrcholí na mimoriadnom európskom summite, ktorý sa uskutoční 9. mája 
2019 v Sibiu (Rumunsko). Hlavy štátov a predsedovia vlád by na summite mali prijať program, 
ktorým sa stanovia hlavné politické priority a stratégia na obdobie 2019 – 2024. 

V súvislosti s diskusiou o budúcnosti Európy bolo naplánovaných viacero inštitucionálnych stretnutí 
v rámci Agendy lídrov prijatej na zasadnutí Európskej rady 19. októbra 2017. Prvé takéto stretnutie – 
summit eurozóny – sa konalo 14. a 15. decembra minulého roka a na programe diskusie bolo 
prehĺbenie HMÚ a bankovej únie. Komisia predložila 6. decembra komplexný balík opatrení v tejto 
súvislosti. Druhé stretnutie sa konalo 23. februára 2018 a diskutovalo sa na ňom okrem iného 
o politických prioritách nasledujúceho viacročného finančného rámca. Ďalšie stretnutia sú 
naplánované do konca marca 2019 s cieľom diskutovať najmä o prehĺbení HMÚ, o budúcnosti 
jednotného trhu a o otázkach súvisiacich s obranou. 

Okrem toho sa očakáva, že Komisia predloží sériu návrhov o reforme EÚ. Tieto návrhy sú súčasťou 
Plánu na vytvorenie jednotnejšej, silnejšej a demokratickejšej Únie, ktorý predseda Komisie Jean-
Claude Juncker predstavil 13. septembra 2017 vo svojej správe o stave Únie. Týkajú sa HMÚ 
a nového viacročného finančného rámca, ktoré už boli spomenuté vyššie, ako aj budúcnosti politiky 
EÚ v oblasti klímy a energetiky (jún 2018), posilnenia subsidiarity a proporcionality a lepšej regulácie 
v každodennom fungovaní EÚ (september 2018), snahy o väčšiu efektívnosť v EÚ (september 2018) 
a rešpektovania zásad právneho štátu (október 2018). 

Rozhodujúcim míľnikom by mal byť mimoriadny európsky summit v máji 2019 v Sibiu. Dovtedy by 
už malo byť jasné, aký bude ďalší postup, keďže zanedlho po summite bude zvolený nový Európsky 
parlament (máj) a začne pracovať nová Európska komisia (november). 

Európsky parlament sa takisto zapojil do diskusie, keď vo februári 2017 prijal dve uznesenia o tom, 
ako by sa mohlo zmeniť súčasné usporiadanie EÚ a o tom, ako by sa ustanovenia Lisabonskej zmluvy 
mohli lepšie využiť na zlepšenie a uľahčenie fungovania EÚ. 

V nadväznosti na bielu knihu Komisie veľa organizácií občianskej spoločnosti a pracovných skupín 
predložilo správy, politické súhrny a publikácie, v ktorých predostreli svoje názory na budúcnosť 
Európy v podobe rôznych scenárov, všeobecných aj aktuálnych, ktoré naznačujú, ako by EÚ mohla, 
resp. mala vyzerať v nadchádzajúcich rokoch. 

Európska komisia napokon tohto roku rozbehla spoločne s Radou „konzultácie s občanmi“ v 27 
členských štátoch EÚ. Úvodné podujatie, ktorým sa tento konzultačný proces začal, sa uskutočnilo 
5. mája v EHSV, a konzultácie budú pokračovať až do októbra 2018. Závery, ktoré z konzultácií 
vyplynú, budú predstavené na decembrovom zasadnutí Európskej rady. V tejto súvislosti by národné 
HSR mohli zvážiť možnosť spolupracovať pri organizovaní týchto konzultácií so svojimi národnými 
vládami, čo by pomohlo zabezpečiť reprezentatívnosť konzultácií z hľadiska zapojenia organizovanej 
občianskej spoločnosti a zaistiť, že ich obavy a požiadavky budú riadne zohľadnené. 

2. Príspevok Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 

Európsky hospodársky a sociálny výbor bol a je i naďalej aktívnym účastníkom tejto diskusie. Už 
v roku 2015 vypracoval na žiadosť Európskeho parlamentu stanovisko (spravodajcovia: Luca Jahier a 
José Isaías Rodríguez García-Caro) k jeho dvom správam. 
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V júli 2017 prijal uznesenie na tému Biela kniha Európskej komisie o budúcnosti Európy a ďalšie 
opatrenia, ktorému v máji a júni 2017 predchádzali národné diskusie, do ktorých sa zapojilo vyše 
1000 zástupcov organizovanej občianskej spoločnosti v 27 členských štátoch EÚ prostredníctvom jeho 
iniciatívy „Going local“, ktorej výsledky sú zhrnuté v ďalšej správe. 

EHSV v oznámení vyhlasuje, že členské štáty musia spolupracovať v záujme spoločného cieľa, a tým 
je vybudovať EÚ, „ktorá bude schopná poskytovať plnohodnotné rovnaké príležitosti pre všetkých. 
Hospodárske, sociálne a environmentálne faktory sú navzájom prepojené. Treba umožniť kontinentu, 
aby sa prispôsobil procesu hlbokej transformácie a tvrdej konkurencii na celom svete, a účinne 
formovať globalizáciu podľa hodnôt EÚ“. 

EHSV tiež zdôrazňuje, že je potrebné súdržnejšie riadenie, hlbšia integrácia a plné odhodlanie 
členských štátov v týchto oblastiach: 

• koordinovaná európska priemyselná politika založená na spravodlivej hospodárskej súťaži, 
• podpora sociálnej konvergencie smerom nahor, pokiaľ ide o zamestnanosť a sociálne výsledky, 

a to prostredníctvom implementácie európskeho piliera sociálnych práv, 
• energetická únia s primeraným riadením, 
• progresívna celoeurópska stratégia a legislatívny rámec na boj proti zmene klímy a podpora 

Agendy 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj vo všetkých oblastiach politiky EÚ, 
• digitálny jednotný trh ako dôležitý prvok budúcej konkurencieschopnosti a podpory tvorby 

kvalitných pracovných miest a zároveň predvídanie vplyvu digitálnej transformácie, 
• posilnená celoeurópska stratégia v oblasti technológií, výskumu a inovácie, 
• (multilaterálna) obchodná politika, ktorá by mala zabezpečiť otvorené trhy a sociálnu 

a environmentálnu udržateľnosť. 

Okrem toho 24. mája pri príležitosti podujatia k 60. výročiu vzniku EHSV, ktoré bolo zamerané na 
úlohu výboru v rámci diskusie o budúcnosti Európy, predseda výboru Luca Jahier predniesol 
vyhlásenie, v ktorom načrtol päť kľúčových priorít v súvislosti s budúcnosťou Európy: 1) posilniť 
úniu hodnôt: demokracia, právny štát a základné práva, ľudská dôstojnosť a sloboda sú 
nespochybniteľné; 2) investovať do spoľahlivého a spoločného rastu a zabezpečiť hladký prechod na 
spoločnosť, ktorá bude z hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho hľadiska udržateľná; 3) 
posilniť európsky sociálny model, chrániť všetkých občanov a postarať sa o nich a zároveň zabezpečiť 
rešpektovanie práv pracovníkov, celoživotné vzdelávanie, zamestnanosť a sociálne začlenenie; 4) 
podporovať nové sprostredkovanie Európy, pomocou kultúry a vzdelávania, ako aj podporovaním 
tvorivosti a dialógu medzi kultúrami a posilnením pocitu spolupatričnosti a zmysluplnosti; 5) 
presadzovať štruktúrovanejší a silnejší dialóg s občanmi, skutočne prihliadať na ich problémy, 
posilňovať organizácie občianskej spoločnosti a podporovať štruktúrované konzultácie a dialóg (pre 
úplné znenie vyhlásenia pozri prílohu I). 

Zdá sa, že pre občiansku spoločnosť zostávajú v rámci debaty o budúcnosti Európy dve zásadné 
otázky, ktoré by mohli byť základom diskusií počas nášho výročného stretnutia: 

Akým spôsobom môže európska občianska spoločnosť a jej hospodárski, sociálni a občianski 
zástupcovia ovplyvniť diskusiu o EÚ? 

A aké by mali byť prioritné oblasti záujmu a témy diskusie? 
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Vzhľadom na dve uvedené otázky by sme sa mali zamyslieť nad tým, ako môžu EHSV a národné 
hospodárske a sociálne rady prispieť k príprave volieb do Európskeho parlamentu a spolupracovať pri 
nich, zapojiť sa do prípravy summitu v Sibiu a podieľať sa na stanovovaní priorít a pracovného 
programu novej Európskej komisie. 

_____________
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