
www.eesc.europa.eu
1

UVODNIK Danska: sedmo 
predsedovanje EUDrage bralke, dragi bralci,

zgodovina Evrope je burna in polna upanja. 
Evropa se je kljub številnim težavam in vojnam 
zmeraj uspešno spoprijela z navidezno nepremo-
stljivimi ovirami. Danes je povsem jasno, da se 
Evropa vnovič sooča z veliko oviro.

V trenutni fi nančni krizi, posledice katere bodo 
čutile še naslednje generacije, moramo bolj kot 
kdaj koli prej pokazati enotnost. Kot ponavadi so 

najbolj prizadeti tisti, ki so izključeni, izolirani in živijo na obrobju. Ne moremo 
stati križem rok in gledati, kako mladi izgubljajo svoje sanje. V takšnih trenutkih 
se moramo spomniti na pomen vrednot EU, kakršne so vključevanje, raznolikost, 
solidarnost in strpnost.

Na podlagi teh vrednot bomo 7. decembra podelili nagrado EESO za civilno 
družbo. Nagrada se podeljuje že četrto leto, zanjo pa se lahko poteguje katera 
koli organizacija civilne družbe iz EU, ki prek dialoga in sodelovanja promovira 
vrednote EU, in sicer vključevanje, raznolikost, solidarnost in strpnost. Radi bi jih 
nagradili za njihova prizadevanja in njihov pozitivni vpliv na ljudi po vsej Evropi.

EESO je odločno zavezan uveljavljanju idealov EU. Septembra smo skupaj 
s Svetom Evrope in Ekonomsko-socialnim in okoljskim svetom Francije (CESE) 
pripravili konferenco o Evropski socialni listini. Zdaj si skupaj prizadevamo zagoto-
viti, da bi Evropejci uveljavljali svoje pravice na področjih nastanitve, zaposlovanja, 
zdravstvenega varstva, izobraževanja in prostega gibanja oseb. Ne moremo dovoliti, 
da proračunski primanjkljaji ogrožajo evropske sisteme socialnega varstva in da 
varčevalni ukrepi omejujejo pravice državljanov do združevanja. Prav tako ne 
smemo pozabiti pomena Evrope.

Vztrajati moramo pri viziji miroljubne in uspešne Evrope. Krizi zato ne smemo 
dovoliti, da nas odtuji in razdvoji. Namesto tega moramo najti ravnovesje med 
gospodarsko rastjo in socialno agendo. Z dialogom lahko zagotovimo trajnost in 
rast. Z izkazovanjem solidarnosti lahko zgradimo pravičnejšo in nepristransko 
Evropo.

Organizacije civilne družbe imajo ključno vlogo pri zagotavljanju večje trajnosti 
Evrope. Nova Lizbonska pogodba priznava to vlogo ter državljanom in predstav-
niškim združenjem omogoča izražanje stališč in zahtev na vseh področjih Unije.

Ljudje, ki so dejavni na tem področju, izražajo svoja stališča. Organizacije civilne 
družbe prenašajo njihove glasove v vse bruseljske hodnike. Zdaj moramo ukrepati 
za močnejšo in bolj trajnostno Evropo.

Staff an Nilsson
Predsednik
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V prvi polovici leta 2012 bo Danska 
predsedovala Svetu Evropske unije. 
To bo že sedmo dansko predsedo-
vanje, odkar se je ta država leta 1973 
pridružila Evropski skupnosti. EESO 
in njegovi člani, še posebej devet 
danskih članov, se nanj že pripra-
vljajo (glej seznam članov: http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.members).

Odkar je Danska nazadnje pred-
sedovala Svetu EU, je začela veljati 
Lizbonska pogodba, institucionalno 
okolje v EU pa se je znatno spreme-
nilo.

Pogodba prinaša nove institu-
cionalne akterje, in sicer stalnega 
predsednika Evropskega sveta in 
visokega predstavnika Unije za 
zunanje zadeve in varnostno poli-
tiko. S Pogodbo je uradno potrjena 
tudi trojka predsedstev, ki zagota-
vlja višjo stopnjo usklajevanja in 
skladnosti. Z Lizbonsko pogodbo 
je Evropski parlament dobil vpliv-
nejšo vlogo kot sozakonodajalec pri 
skoraj vsej novi zakonodaji. Sode-
lovanje z Evropskim parlamentom 
in drugimi institucijami bo zato 

pomembna naloga danskega pred-
sedstva v letu 2012.

Da ne bi motili dela sedanjega 
predsedstva in da bi dosegli večjo 
osredotočenost, bodo odločitve 
o bolj specifi čnih prednostnih nalo-
gah sprejete šele ob koncu poljskega 
predsedovanja. Številna vprašanja, 
ki bodo predmet obravnave v času 
predsedovanja, so znana in so že del 
zakonodajnega programa EU. Zato 
se pričakuje, da bodo med danskim 
predsedovanjem osrednjega pomena 
naslednja vprašanja (vir: http://
um.dk/en):

 ■ ustvarjanje gospodarske rasti 
v EU in zagotavljanje močnega 
gospodarstva;

 ■ podnebje, notranji energetski 
trg, okolju prijazen razvoj in 
kmetijstvo;

 ■ pravosodje in notranje zadeve;

 ■ močna vloga EU v svetu; 

 ■ pogajanja o dolgoročnem pro-
računu EU.

Evropa se bo v letu 2012 še zmeraj 
ukvarjala z gospodarsko in fi nančno 
krizo. To se bo odražalo v dnevnem 
redu predsedstva, ki bo usmerjen 
v ustvarjanje gospodarske rasti in 
zagotavljanje izboljšanega gospo-
darskega usklajevanja med državami 
članicami.

Danski člani EESO so imeli 
v Københavnu predhodne sestanke 
z ministrstvom za zunanje zadeve 
in drugimi zadevnimi ministrstvi. 
Potekala so tudi dvostranska sre-
čanja s  stalnim predstavništvom 
Danske v Bruslju, ki je izkazalo pri-
pravljenost za sodelovanje in pomoč. 
Upamo, da bomo na plenarnem 
zasedanju ob začetku predsedova-
nja lahko pozdravili katerega od 
danskih ministrov. V okviru febru-
arskega plenarnega zasedanja bodo 
danski člani pripravili danski večer, 
potekale pa bodo tudi druge danske 
kulturne prireditve. Strokovne sku-
pine in skupine so prav tako dejavno 
vzpostavljale stike s  prihodnjim 
predsedstvom. Tako bo na primer 
v  sodelovanju z  danskim svetom 
za potrošnike sredi marca 2012 
v Københavnu organiziran evrop-
ski dan potrošnikov. V pripravi je 
tudi seznam morebitnih zaprosil za 
raziskovalna mnenja.

Z veseljem pričakujemo nadalj-
nje sodelovanje s  trojko Poljske, 
Danske in Cipra ter dinamično in 
k ciljem usmerjeno predsedovanje 
EU. (pln) ●

Po Evropi v iskanju 
zamisli mladih

Podpredsednica Evropskega ekonomsko-
socialnega odbora Anna Maria Darma-
nin in prvi podpredsednik Evropskega 
parlamenta Gianni Pittella sta uspešno 
zaključila prva tri srečanja v  okviru 
pobude „Pet zamisli za mlajšo Evropo“.

V iskanju svežih zamisli za Evropo 
na evropskih univerzah sta podpred-
sednika obiskala Leeds (Velika Brita-
nija), Valletto (Malta) in Rende (Italija), 
obiski pa si bodo sledili še do pozne 
pomladi 2012.

Kmalu bo na vrsti postanek v Belgiji, 
nato Franciji, Španiji, na Poljskem in 
v mnogih drugih državah EU. Namen 
teh obiskov je mladim Evropejcem dati 
priložnost, da povedo svoje mnenje, 
zbrati njihove poglede na projekt EU 
in poiskati zamisli, ki bi jih obe insti-
tuciji lahko uporabili pri svojem delu.

Na spletni strani http://www.
facebook.com/5ideas lahko najdete 
veliko dodatnih informacij o tem pro-
jektu – poročila, fotografije in vide-
oposnetke s  preteklih srečanj –  ter 
spremljate vsakodnevni dialog med 
obema podpredsednikoma in mladimi 
v Evropi. (rdr) ●

Prvi podpredsednik Evropskega parlamenta Gianni Pittella in podpredsednica Evropskega 
ekonomsko-socialnega odbora Anna Maria Darmanin
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desetega oktobra zjutraj nas presenetila in globoko pre-
tresla žalostna vest o smrti našega cenjenega nekdanjega 
predsednika Maria Sepia.

Mario je bil izjemen kolega. V letih, ki sva jih skupaj pre-
živela v Odboru, sem ga imel priložnost dodobra spoznati 
in se od njega marsikaj naučiti. Bil mi je v navdih in rad 
sem črpal iz njegovih bogatih pogajalskih izkušenj, ki si jih 
je pridobil med dolgoletnim sindikalnim delovanjem tako 
v Italiji kot na evropski ravni. V pogajanjih glede stališč 
sva bila včasih na nasprotnih straneh, včasih zaveznika, 
toda Mario je bil vedno dosleden, pošten, potrpežljiv in 
spoštljiv do mnenj drugih.

Bil je Evropejec do obisti.

Njegov mednarodni pogled in predanost evropski ideji sta 
bila vtkana v njegove misli, delo in življenje.

Najprej kot član, nato kot predsednik skupine delojemalcev 
in nazadnje kot predsednik Odbora je odlično opravljal 
vlogo mostu med Evropo in organizirano civilno družbo, 
kar je samo bistvo EESO.

Pod njegovim vodstvom je Odbor v težkih časih ubral 
lastno pot in se spoprijemal z izzivi, ki jih je Mario znal 
preobrniti v priložnosti za okrepitev naše vloge znotraj 
okvira evropskih institucij. Njegova vizija Evrope, zajeta 
v njegovem programu, je bila in ostaja še naprej vir navdiha 
za naš Odbor.

Pod njegovim predsedstvom je EESO okrepil svoj vpliv 
in potrdil, da lahko civilna družba prispeva precejšnjo 
dodano vrednost k zasnovi enotne Evrope. Preštevilni 
izrazi spoštovanja v zadnjih tednih kažejo, kako učinko-
vito je bilo njegovo delovanje, in pričajo o praznini, ki jo 
je njegova smrt pustila v srcih vseh, ki smo imeli to srečo, 
da smo ga spoznali in z njim delali.

Bil je prijatelj.

Bil je odprt človek, vedno dobre volje in s svojo pojavo je 
vzbujal zaupanje v vseh okoli sebe. V mojem spominu in 
spominu Odbora bo živel še naprej.

Torej še zadnjič,

ciao, Mario!

Staff an Nilsson

Predsednik Evropskega 
ekonomsko-socialnega odbora

Mario Sepi, nekdanji predsednik EESO

„Mario je sanjal o Evropi, 
v kateri je prostora za vse“

EESO info: Pred nekaj 
tedni nas je nepričakovano 
zapustil Mario Sepi. Kdaj 
sta se spoznala in v kakšnih 
okoliščinah?

Dassis: Maria sem spoznal pred več 
leti prek skupnih sindikalnih dejavno-
sti. Bil je med italijanskimi sindikalisti, 
ki so podpirali nasprotnike diktatur na 
Zahodu in na Vzhodu. Vendar pa sem 
ga bolje spoznal predvsem v letih, ki 
sva jih skupaj preživela v skupini delo-
jemalcev v EESO. Mario je bil otrok 
moje generacije, generacije, ki je izšla 
iz vojne in posvetila svoje življenje 
miru, obnovi, letom gospodarske 
rasti, nato pa velikemu, izjemnemu 
projektu združene Evrope. In pri 
tem je Mario dokazal svojo popolno 
dovzetnost in solidarnost do tistih, ki 
so kot jaz na lastni koži izkusili trage-
dijo diktature.

EESO info: Rekli ste, da ste ga 
bolje spoznali tu, v Odboru, 
v katerem je bil pred vami 
predsednik II. skupine, 
preden je leta 2008 postal 
predsednik EESO. Kaj je 
najpomembnejša dediščina, 
ki jo je zapustil?

Dassis: Ravno v  času Mariovega 
predsedovanja so našo skupino obo-
gatili sindikalisti iz vrste držav, ki so 
se pridružile Evropski uniji. Mario se 
je potrudil, da nove kolege čim bolj 
vključi. Njihove izkušnje in zgodo-
vina so postale pomemben element, 
ki je sčasoma še dodatno obogatil 
skupino in okrepil njeno poveza-

nost. Mi sindikalisti imamo različno 
zgodovino in kulturo in velik izziv 
tistega časa je bil ravno ustvariti 
prostor za približevanje, za medse-
bojno izmenjavo idej in informacij. 
To so bila tudi leta medvladne kon-
ference, razprav o dokumentu, ki je 
postal Lizbonska pogodba, in Mario 
se je boril za to, da bi bil v to besedilo 
vključen tudi Odbor z vsemi svojimi 
možnostmi in pomenom.

EESO info: Mario Sepi si je 
srčno prizadeval za evropski 
projekt. Kakšen okvir je to 
bil za njegove federalistične 
ideje in za njegov socialni 
pogled na Evropo v teh težkih 
časih za Evropsko unijo?

Dassis: Mario ni nikoli nehal pisati, 
brati, študirati. Bil je poln navdušenja, 
ki ga je gnalo, da je pri delu šel vedno 
naprej, in to pri vseh izzivih, majhnih 
in velikih. Ravno v času njegovega 
predsedovanja se je začela gospo-
darska in finančna kriza in njegov 
prvi odziv nanjo je bila organizacija 
pomembne konference na visoki 
ravni v  Firencah, na kateri ni bilo 
samo govora o socialni izključenosti, 
revščini in „novi revščini“, ampak 
tudi o velikih idejah. Mario je sanjal 
o Evropi, v kateri je prostora za vse: 
o tem pričajo koncerti popularne in 
večnacionalne glasbe, ki jih je tako rad 
organiziral. Njegov projekt, njegove 
sanje so tudi naše sanje. In nikoli se 
jim ne bomo odrekli. ●

Nove publikacije EESO:EESO in OR si prizadevata za večjo 
okoljsko uspešnost

Ste že slišali za sistem za okoljsko 
ravnanje in presojo? Mogoče vam je 
bolj znana kratica EMAS, če pa ni, 
vam pa še bo. Vse več organizacij je 
pripravljenih uravnavati svoj vpliv 
na okolje in želijo pridobiti certifi kat 
EMAS. To pomeni, da je mogoče 
prizadevanja in sredstva, vložena 
v  zmanjšanje negativnega vpliva 
dejavnosti posamezne organizacije 
na okolje, uradno potrditi.

Uredba EMAS je bila sprejeta leta 
1993 in je bila od tedaj dvakrat spre-
menjena, leta 2001 in 2009. Pritegnila 
je pozornost podjetij in institucij, 
seveda tudi EESO in OR, ki sta leta 
2009 podpisala listino, s katero sta 
se zavezala k zagotovitvi podpore in 
sredstev za izvedbo projekta EMAS.

10. oktobra 2011 sta predsednika 
in generalna sekretarja obnovila 

zavezo svojih predhodnikov iz maja 
leta 2010 in podpisala dokument 
o okoljski politiki, ki bo objavljen 
v okoljski izjavi. To je bila priložnost 
za odbora, da posodobita sprejete 
ukrepe in zagotovita vse večjo učin-
kovitost pri porabi energije, plina 
in papirja, ločevanju odpadkov ter 
zmanjševanju emisij, ki jih povzro-
čajo zaposleni na vsakodnevni poti 
v  službo. Omenjena dokumenta 
morata biti najprej potrjena z zuna-
njo presojo, šele nato je mogoče pri-
dobiti certifi kat EMAS.

Kot je povedal generalni sekretar 
Martin Westlake, je „Odbor trdno 
prepričan, da je treba tako na poli-
tični kot upravni ravni spodbujati 
trajnostni razvoj in se boriti proti 
podnebnim spremembam“. Prido-
bitev certifi kata EMAS bo mogoča, 
če se bomo zavedali, da ima naše 
vsakodnevno ravnanje velik skupni 
vpliv na varstvo našega planeta. To 
je priložnost, ki je ne smemo zamu-
diti. (mvd/asp) ●

Pogovor z Georgiosom Dassisom, 
predsednikom skupine delojemalcev 

1.  Services of General Interest

2.  Demographic change: a  chal-
lenge and an opportunity

3.  Transport, energy, infrastructu-
res, information society

4.  Th e European Union budget

5.  Rio+20: a milestone on the road 
to sustainable development

6.  2011 European Design Award 
for a Sustainable Present

7.  Transport, energy, infrastructu-
res, information society - Energy

Več informacij je na voljo na 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications. ●on

IN MEMORIAM

In memoriam Mariu Sepiu
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Drage bralke, dragi bralci,
Evropa je doživela vrsto neuspehov, od slabega 
ravnanja držav pri davkih in izdatkih do ame-
riške bančne krize leta 2008, ki jo je povzro-
čila kombinacija tveganih izvedenih fi nančnih 
instrumentov, zamenjav kreditnega tveganja 
in pohlepa. Še danes bredemo skozi gospodar-
sko negotovost, grozi pa nam že druga bančna 
kriza. Vrednost kazalnika poslovnega okolja za 

območje eura se je septembra 2011 že sedmi mesec zapored znižala.

Nikogar ni treba svariti pred posledicami vse resnejše recesije. Treba si je samo 
pogledati vse bolj odtujeno mladino, dolge vrste pred zavodi za zaposlovanje in 
tragično dogajanje v resno zadolženi Grčiji. Zanašamo se na svoje izvoljene vodi-
telje, da bodo stopili skupaj in dokončno zaključili to poglavje evropske zgodovine. 
Zanašamo se drug na drugega kot člane dostojne družbe, da bomo pomagali tistim, 
ki sta jih prizadela kriza in posledični strogi varčevalni ukrepi.

Evropa se mora osvoboditi paradoksa varčevanja in rasti, ki po eni strani zah-
teva uravnoteženje proračunov v državah članicah, po drugi strani pa nujno terja 
oživljanje gospodarstva na evropski ravni. Potrebna je tudi večja politična uskla-
jenost v osrčju Evrope. Vrniti se moramo na pot rasti v realnem gospodarstvu, ne 
pa vztrajno vleči v nasprotno smer. Jasno je, da je povsod v Evropi potreben bolj 
simetričen pristop k oblikovanju politike.

Nujno moramo najti rešitve, ki bodo pospešile vrnitev k vključujoči in trajno-
stni rasti. Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je predan temu cilju. Kot 
pove že naše ime, smo pol ekonomski, pol socialni, oba pola pa se tesno preple-
tata. Kot predsednik strokovne skupine EESO za ekonomsko in monetarno unijo 
ter ekonomsko in socialno kohezijo (ECO) sem si vedno prizadeval usmerjati 
politiko EU k državljanom. Zato ima EESO pomembno vlogo pri zagotavljanju 
prihodnje stabilnosti gospodarstva Unije in naše skupne valute. To delamo tako, 
da se najprej posvetimo razmeram na terenu in prisluhnemo skrbem ljudi iz vse 
Evrope. Nato pa njihovo sporočilo prenesemo oblikovalcem politike in izvajamo 
pritisk, kjer je to potrebno.

Podpiramo uvedbo davka na fi nančne transakcije. Podpiramo stališča in zamisli 
Komisije o euroobveznicah in z veseljem pričakujemo zeleno knjigo Komisije, 
ki naj bi bila pripravljena še pred koncem leta. Podpiramo razvijajočo se vlogo 
evropskega mehanizma za fi nančno stabilizacijo, zlasti pa podpiramo blaginjo 
500 milijonov evropskih državljanov.

Michael Smyth
Predsednik strokovne skupine EESO 

za ekonomsko in monetarno unijo 
ter ekonomsko in socialno kohezijo (ECO)

Evropski finančni sektor je doslej 
prejel 4,6 bilijona EUR jamstev od 
državljanov EU. Belgija je nedavno 
za reševanje belgijske banke Dexia 
namenila 4 milijarde EUR. Zdi se, 
da je pred vrati nova bančna kriza, 
v kateri naj bi državljani EU prispe-
vali še več. Evropska komisija pa 
predlaga davek na fi nančne transak-
cije, ki bi na leto prinesel 55 milijard 
EUR. Finančni sektor temu predlogu 
nasprotuje.

EESO podpira davek na fi nančne 
transakcije, vendar izraža skrb, da 
utegne usmerjenost v  strukturne 
reforme Evropo pahniti v obdobje 
recesije. Letna infl acija v euroobmo-
čju je septembra znašala 3 odstotke, 
leto poprej pa 1,9 odstotka. Kon-

Gospodarska kriza, ki pretresa 
Evropo, ima za njene državljane 
težke posledice. Rešitve je treba najti 
na mednarodni ravni, vendar so za 
izhod iz krize potrebne tudi lokalne, 
nacionalne in evropske pobude. 
EESO meni, da so pri tem odločil-
nega pomena tudi izobraževanje, 
usposabljanje nizko- in visokokvalifi -
ciranih delavcev ter pregled direktive 
o napotitvi delavcev v okviru Akta za 
enotni trg.

Član EESO Martin Siecker, poro-
čevalec za mnenje EESO o strategijah 
EU za premagovanje krize, meni, da 
je stalno izobraževanje v programih 
vseživljenjskega učenja bistvenega 
pomena za vsakogar, ki želi izboljšati 
svoj položaj na trgu dela. Trenutno 

troverzni rezi v proračunu EU pri 
pomoči v obliki hrane za najrevnejše, 
zmanjševanje pokojninskih pravic 
ter splošno krčenje plač in social-
nih prispevkov za delavce v EU so 
hudo breme za evropski cilj pame-
tnega, trajnostnega in vključujočega 
gospodarstva. V letih 2009 in 2010 
je v Evropi propadlo okoli 3,25 mili-
jona delovnih mest, okoli 80 milijo-
nov Evropejcev pa je zdaj na robu 
revščine.

„Vlade rešujejo banke in zatem pri-
čakujejo, da bo denar prišel iz žepov 
ljudi. Poglobiti se moramo v vzroke za 
gospodarsko in socialno krizo,“ pravi 
Bernadette Ségol, generalna sekretarka 
Evropske konfederacije sindikatov 
(ETUC). ETUC meni, da je fi nančna 

je okrog 47 % državljanov EU 
vključenih v poklicno izobra-
ževanje in usposabljanje, ven-
dar pa so med posameznimi 
državami članicami razlike 
v kakovosti in številčnosti. Na 
Nizozemskem je delež vklju-
čenega prebivalstva 79-odsto-
ten, na Portugalskem pa je 
takih ljudi le 24 %.

Martin Siecker trdi, da je Evropa 
več prednosti dajala gospodarski 
rasti, kot pa socialnim obveznostim 
do evropskih državljanov. Pravno 
zavezujoči predpisi, s katerimi naj 
bi zaščitili državljane EU in so zapi-
sani v Lizbonski pogodbi, nimajo več 
prave moči in vpliva. Številni ljudje 
lahko zdaj izbirajo samo še med zača-
snim delom in nizko kvalifi ciranim 
delom.

Narašča tudi trend zaposlovanja 
za določen čas, zaradi česar je družba 
vse bolj neenaka. Martin Siecker je 
izjavil, da družbe, v katerih se poja-
vljajo neenakosti, niso uspešne, ter 
dodal, da med ljudmi ni več medse-
bojnega zaupanja, nič več pa ne zau-
pajo niti v Evropo. Socialnih stroškov 

kriza posledica prepleta fi nančne dere-
gulacije in špekulacij, zato nasprotuje 
pogostemu zvračanju krivde na neod-
govorno visoko javno porabo.

„Zato evropske politične voditelje 
pozivamo, naj sprejmejo ustrezne 
ukrepe za spremembo sistema, ki je 
omogočil špekulacije ter pohlep neka-
terih bank in tveganih skladov,“ še 
pravi Ségolova in dodaja, da pogoji, ki 
jih je vsilila trojka EU-Evropska cen-
tralna banka-Mednarodni denarni 
sklad, v Grčiji, Italiji in na Portugal-
skem lahko spodkopljejo evropski 
socialni model. Trojka je v osnutku 
poročila o Grčiji oktobra priznala, da 
se bo po napovedih evropska gospo-
darska rast v letu 2012 še zmanjševala.

Kot navaja ETUC, so za spodbu-
janje rasti ter ustvarjanje kakovo-
stnih delovnih mest in trajnostnega 
gospodarstva potrebne politike, ki jih 
narekujeta pravičnost in solidarnost. 
EU in nacionalne vlade poziva, naj 
uvedejo euroobveznice, s katerimi 
bi financirali pobude za oživljanje 
gospodarstva in preprečili, da bi 
fi nančni trgi ogrozili euro.

„Potrebna sta še poenotenje 
davčne osnove za obdavčitev podjetij 
in minimalna davčna stopnja, treba 
pa je tudi napraviti konec davčnim 
oazam,“ je dejala Ségolova, ki meni, 
da bi tudi trdnejše plačne politike 
lahko prispevale h gospodarski rasti.
 ●

EU ni mogoče izmeriti; ocena gospo-
darskih stroškov se spreminja skoraj 
vsak dan.

Za ponovno vzpostavitev med-
sebojnega zaupanja sta dolgoročno 
potrebna izobraževanje in uspo-
sabljanje, pozitivne socialno-eko-
nomske rezultate pa bi lahko hitreje 
dosegli z revizijo direktive o napotitvi 
delavcev. Direktiva naj bi preprečila 
nepošteno konkurenco na področju 
plač in delovnih pogojev v EU. Ven-
dar EESO meni, da pri tem ni bila 
vedno najbolj uspešna.

Vlade zaradi navedene direktive 
ne morejo uporabljati nacionalnega 
socialnega prava in predpisov v zvezi 
z  javnimi razpisi za tuje izvajalce. 
Lokalna delovna sila je tako v primer-
javi s cenovno ugodnejšimi tekmeci 
odrinjena na stran. 

Sklenil je z mislijo, da se bomo, 
če nam ne uspe, morda morali spri-
jazniti z možnostjo, da od EU ne bo 
ostalo nič drugega kot kvadratni kilo-
meter betona, stekla in jekla nedaleč 
od središča Bruslja. ●
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Pohod na Bruselj

Gibanje Indignados, ki zadnjih nekaj 
mesecev potuje po Evropi, je 8. okto-
bra prispelo v Bruselj. Stotine ljudi 
so prepešačile več kot 1 500 kilome-
trov na poti iz Madrida. Pridružili so 
se jim tudi pohodniki iz Barcelone, 
Toulousa, Aachna in Amsterdama. 
Prišli so z namenom protestirat proti 
vladam in ekonomskemu sistemu, 
ki jih vidijo kot oviro človeškemu 
napredku. V Bruslju so se najprej uta-
borili v parku Elisabeth, od koder so 
jih hitro pregnali v zapuščeno poslopje 
bruseljske fl amske univerze HUB.

„Pozabili smo na človeško plat 
družbe,“ je v  intervjuju za EESO 
Info izjavil Ben Borges, tridesetle-
tni belgijski indignado, ki je član 
mednarodne komisije gibanja Indi-

gnados. Borges se je 19. oktobra na 
fundaciji Madariaga srečal z viso-
kim uradnikom Koosom Richellom, 
generalnim direktorjem GD za zapo-
slovanje, socialne zadeve in vključe-
vanje Evropske komisije.

„Mi ne predstavljamo gibanja, 
govorimo samo v  svojem imenu. 
Evropska komisija je bila odprta za 
naše ideje, kar nas je nekoliko pre-
senetilo, a pogovor je bil koristen in 
uspelo nam je prenesti svoje sporo-
čilo,“ je dejal in dodal, da so predstav-
nikom Evropske komisije povedali, 
da je Evropa izgubila stik s svojimi 
državljani.

Člani gibanja Indignados so k raz-
pravi o krizi povabili tudi poslance 

Evropskega parlamenta. 
„Želimo se pogovarjati s poli-
tiki, smo pa proti temu, da bi 
majhna skupina ljudi, ki bi 
odšla v Evropski parlament, 
zastopala raznolikost tega 
gibanja,“ je pojasnil Borges. 
„Hočemo, da se evroposlanci 
udeležijo naše ljudske skup-
ščine. Hočemo, da vidijo 
dogajanje na ulicah. Vendar 
niso sprejeli našega pova-
bila,“ je dodal.

Borges, ki še ni uspel najti 
redne zaposlitve, je svoje 
izkušnje s  socialnim mre-
ženjem uporabil za zbiranje 
in usmerjanje glasov tistih, 
ki jih je Evropa pustila na 
cedilu. Oktobrska raziskava 
Eurobarometra ugotavlja, da 

je večina Evropejcev nezadovoljna 
z načinom, kako se njihove države 
spoprijemajo s socialnimi razlikami 
in revščino. Borges, ki je vzpostavil 
tudi internetno povezavo v zapu-
ščeni univerzitetni stavbi, je tam-
kajšnje razmere opisal kot precej 
nemogoče.

„Pohod na Bruselj se je začel kot 
govorica na Facebooku, ki je zelo 
hitro postala resničnost,“ je razložil 
in zatrdil, da se bo pomen spleta za 
organizacijo akcij civilne družbe in 
spodbujanje neposredne demokra-
cije samo še povečeval. „Evropa nas 
ne posluša, ljudje pa,“ je povedal za 
konec. ●

Kje se začne okrevanje

Varčevalni programi kot odziv na 
svetovno gospodarsko krizo in pri-
tiski nekaterih krogov za uvedbo 
sankcij proti razsipnim državam 
članicam posredno vplivajo tudi na 
številne socialne programe. Njihove 
kratkoročne posledice se kažejo 
v neobetavnih statistikah Eurostata 
in žalostnih zgodbah ljudi, ki si 
skušajo zagotoviti dostojno delo in 
lepšo prihodnost.

Brezposelnost v  euroobmočju 
se je z 9,2 % lanskega avgusta zdaj 
povzpela na 10 %. Kazalnik zaupa-
nja v gospodarstvo, ki meri zaupanje 
v podjetja, se je septembra v EU in 
euroobmočju zmanjšal za 3,4 točke. 
Po mnenju Evropske komisije to 
zmanjšanje „kaže širok vsesplošen 
padec zaupanja, pri čemer je bil ta 
največji v industriji in storitvah“.

Na račun tega, da se je EU usme-
rila v krepitev konkurenčnosti ter 
pakta stabilnosti in rasti, sta trpeli 
socialna kohezija in blaginja najbolj 
ogroženih Evropejcev, meni Conny 
Reuter, generalni sekretar evropske 
mreže nevladnih organizacij Soli-
dar, ki si prizadeva za večjo soci-
alno pravičnost v Evropi in svetu. 
Varčevanje se oklepa dolgoročnih 
fi skalnih in fi nančnih ukrepov, trdi 
Reuter, ki je za EESO Info dejal: 
„Trg ne more narekovati pravil. 
V kriznih časih je treba vlagati. Če 
se uniči socialna razsežnost, trdna 
gospodarska prihodnost namreč ni 
mogoča.“

Po njegovem mnenju se bo 
gospodarsko okrevanje začelo, ko 
bo EU uresničila cilje glede zapo-

slovanja, zmanjševanja revščine 
in vključevanja v družbo, začrtane 
v strategiji Evropa 2020. Pobude iz 
strategije Evropa 2020, kot sta Nova 
znanja in spretnosti za nova delovna 
mesta ter Mladi in mobilnost, so po 
njegovem mnenju odlični zgledi 
spodbujanja rasti ob hkratnem spo-
štovanju socialne razsežnosti.

A zgolj ponovno zaposlovanje ne 
zadošča. „V Nemčiji je bilo kar 45 % 
vseh novih zaposlitev prek zaposli-
tvenih agencij,“ opozarja Reuter. Če 
konkurenčnost izhaja iz nizkih stro-
škov dela, se delovna mesta selijo 
v države s cenejšo delovno silo. Da 
se to ne bi dogajalo, je treba socialne 
standarde v vseh državah EU dvi-
gniti na visoko raven. Pod pragom 
revščine živi tudi 18 % prebivalstva 
EU, ki se uvršča med revne zapo-
slene.

EESO podpira strategijo Evropa 
2020 in je že dolgo zagovornik 
ukrepov, s katerimi bi število ljudi 
na robu revščine zmanjšali za dvaj-
set milijonov. Junija 2010 je tako 
nedavno preminuli prejšnji pred-
sednik EESO Mario Sepi pozval 
Evropski svet, naj odpravi neena-
kosti, okrepi socialno varstvo in 
spodbudi vključevanje v družbo.

Le štiri dni pred smrtjo je tako 
izjavil, da se mora EESO v teh težkih 
časih osredotočiti v zaščito social-
nega kapitala Evrope. Pod njegovim 
predsedovanjem se je EESO ravnal 
po geslu „Pravice in solidarnost kot 
vodila globalizacije“ in danes njegov 
pomen za Odbor ni nič manjši. ●

S trebuhom za kruhom

Šestindvajsetletna Virág Gulyás zase 
meni, da ima srečo – julija letos je 
diplomirala, potem pa našla plačano 
pripravništvo v  Bruslju. Priznava 
sicer, da plača ni ravno visoka, ven-
dar se s pomočjo prijateljev nekako 
znajde.

Za EESO Info je povedala, da 
zanjo to pripravništvo sicer pomeni 
fi nančno nazadovanje, vendar pa ji 
tistega, kar je iskala, na Madžarskem 
ni uspelo najti. Po podatkih Euro-
barometra se je okrog 53 % mladih 

Evropejcev pripravljenih – oziroma 
se želijo – preseliti zaradi dela; toda 
mobilnost delovne sile v Evropi je zgolj 
3-odstotna.

Virág Gulyás iz Madžarske ni 
hotela oditi le iz finančnih vzro-
kov. Vedno si je močno želela živeti 
v  tujini. Enoletno pripravništvo je 
začela opravljati septembra, v  tem 
času pa namerava spoznati čim več 
ljudi in se naučiti francoščine. Ven-
dar pa pravi, da nekateri od njenih 
bivših sošolcev z  Madžarske niso 

imeli take sreče; številni delajo po 
lokalih v Londonu, drugi pa so brez-
poselni in se težko preživljajo.

Njena zgodba je izjema v primer-
javi s sicer skrb vzbujajočim trendom 
med mladimi v Evropi. Skoraj vsak 
peti, kar pomeni več kot 5 milijo-
nov mladih, ne more najti dela. José 
Manuel Barroso, predsednik Evrop-
ske komisije, je v  svojem govoru 
o stanju v Uniji položaj mladih ljudi 
v nekaterih državah članicah opisal 
kot „preprosto dramatično“. Medna-

rodni denarni sklad meni, da bi lahko 
na trgu dela zaradi krize izgubili celo 
generacijo.

Peter Matjašič,  predsednik 
Evropskega mladinskega foruma, je 
za EESO Info povedal, da se mladi 
zaradi krize ne morejo osamosvojiti, 
saj imajo težave z  iskanjem stalne 
zaposlitve in vključevanjem v družbo. 
Menil je, da bi lahko resnično izgubili 
celo generacijo, česar bi se morala EU 
zavedati in začeti vlagati v mladino, 
s tem pa dokončno premagati krizo; 
dodal je še, da so mladi primorani 
sprejeti pripravništvo, če želijo vsto-
piti na vse manjši trg dela.

Nato je nadaljeval, da se vse več 
mladih pripravnikov počuti kot 
poceni delovna sila, saj pogosto opra-
vljajo dela, ki jim nikakor ne bodo 
pomagala uresničiti ciljev glede izo-

brazbe ali poklicne poti, poleg tega pa 
nimajo niti socialnega niti zdravstve-
nega zavarovanja.

EESO poziva EU in nacionalne 
vlade, naj oblikujejo kakovostne 
okvire za pripravništvo. Pri tem je 
treba preprečiti kakršno koli krčenje 
sedanjih evropskih načrtov in pro-
gramov, kot je zapisano v njegovem 
mnenju o mladih in mobilnosti. Toda 
Evropski mladinski forum in milijoni 
mladih ljudi, ki jih forum zastopa, 
dvomijo, da je EU sposobna izpolniti 
dane zaveze.

Peter Matjašič meni, da evropski 
voditelji ne bi smeli namenjati pozor-
nosti zgolj dokapitalizaciji bank, pač 
pa bi morali začeti razmišljati tudi 
o tem, da bi več in bolje vlagali v mla-
dino. ●
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Od „davka Robina Hooda“ bodo imeli 
korist tako revni kot bogati

Davek na fi nančne transakcije naj bi 
prispeval h gospodarski pravičnosti 
in omogočal nov vir javnih prihod-
kov v teh kriznih časih, hkrati pa naj 
bi zaščitil fi nančne trge pred posledi-
cami pretiranih špekulacij.

Ideja o t. i. davku Robina Hooda 
oz. davku na finančne transakcije 
obstaja že celo desetletje. Zaradi 
fi nančne krize leta 2008 in globoke 
recesije, ki ji je sledila, pa zdaj dobiva 
vse večjo podporo.

Takšnega davka zaenkrat še ni, se 
pa v EU in v okviru G-20 v zadnjem 
času o tem precej razpravlja. EESO to 
idejo načeloma podpira.

„EESO meni, da je treba kratko-
ročno razmišljanje nadomestiti z dol-
goročnim, nagrade pa ne bi smele 

temeljiti na špekulativnih dejavno-
stih“, kakor je zapisano v njegovem 
mnenju o  pomembnem poročilu 
skupine na visoki ravni o fi nančnem 
nadzoru v EU, ki ji je predsedoval 
Jacques de Larosière. „Glede na to 
EESO podpira zamisel o davku na 
fi nančne transakcije.“

S tem davkom bi imeli nov vir jav-
nih prihodkov za fi nanciranje razvoj-
nih in okoljskih pobud ter zmanjšanje 
obremenitve javnih fi nanc.

Davek na finančne transakcije 
naj bi ugodno vplival tudi na vede-
nje trga, zlasti na špekulacije bor-
znih trgovcev in drugih finančnih 
institucij. Nekdanji član EESO Lars 
Nyberg, ki je bil od leta 1995 do 2010 
član skupine delodajalcev, je pojasnil, 
da je „davek na fi nančne transakcije 

nujen, če želimo zmanjšati špeku-
lacije bančnega sektorja, saj nadzor 
nima nikakršnega učinka.“

Lars Nyberg je pripravil tudi mne-
nje EESO na lastno pobudo prav na 
temo davka na fi nančne transakcije, 
v  katerem je opisano, kako sta se 
trgovanje z  izvedenimi fi nančnimi 
instrumenti in podobno špekulativno 
vedenje v manj kot 20 letih razboho-
tila. Celotna vrednost fi nančnih tran-
sakcij je tako s povprečno 15-kratne 
vrednosti svetovnega BDP v letu 1990 
narasla na približno 70-kratno vre-
dnost v letu 2007. Davek na fi nančne 
transakcije naj bi to rast zavrl.

Poleg tega, da bi ta davek stabili-
ziral globalne trge, naj bi omogočil 
tudi velik proračunski prihodek. 
„Če bi davek veljal v celotni Evropi, 
bi z njim ustvarili davčne dohodke 
v višini približno 1,5 % BDP ... Če bi 
veljal po vsem svetu, bi z njim ustva-
rili približno 1,2 % svetovnega BDP.“

EESO je nedavno v  mnenju 
o pametni konsolidaciji proračun-
ske politike poudaril, da je treba 
hitro ukrepati, da se „združijo sred-
stva, namenjena odpravi proračun-
skih neravnovesij, fi nancirajo ukrepi 
oživitve gospodarstva za spodbuditev 
rasti in boj proti povsem špekulativ-
nim dejavnostim“. ●

Finančni trgi: od regulacije 
do izobraževanja

EESO meni, da je za reformo nesta-
novitnih evropskih fi nančnih trgov 
potreben celostni pristop, ki zajema 
tako regulacijo kot izobraževanje, 
da bi tako spodbudili njihov prispe-
vek k trajnostni gospodarski rasti in 
ustvarjanju delovnih mest.

Evropska unija je na fi nančno in 
gospodarsko krizo ter krizo držav-
nega dolga odgovorila odločno in 
pravočasno, kar je omililo negativne 
posledice teh strukturnih problemov.

Odziv EU je temeljil tudi na 
reformi finančnega sektorja –  na 
evropski in mednarodni ravni –, tako 
da fi nančni sektor v prihodnosti ne 
bi več povzročal še večjih kriz. EU 
je sprejela nove ukrepe in ustano-
vila nove agencije, da bi zagotovili 
zgodnje odkrivanje in preprečevanje 
problemov ter ustrezno regulacijo in 
nadzor fi nančnega sektorja.

V strategiji Evropa 2020, ki je 
glavna strategija EU za to desetletje, je 
izboljšano upravljanje gospodarstva 

določeno kot ena od glavnih pred-
nostnih nalog. Sem spada obnova 
finančnega sektorja, kot so priho-
dnji ukrepi za zagotovitev zadostnih 
kapitalskih rezerv evropskih bank, da 
bodo lahko preživele morebitne nove 
šoke v fi nančnem sistemu.

EESO je imel pri vsem tem ključno 
vlogo z ocenjevanjem predlaganih 
ukrepov in predlaganjem lastnih reši-
tev. Dober primer je njegova ocena 
svežnja ukrepov, ki ga je Evropska 
komisija predlagala v okviru „regu-

Reševanje 
evropskih bank

Kriza državnega dolga ogroža 
reforme evropskega bančnega sek-
torja, kar pomeni, da morajo vlade 
EU ponovno razmisliti o  svojem 
pristopu k enotni valuti in reševanju 
držav članic v  težavah, meni član 
EESO Peter Morgan.

Finančna kriza je leta 2008 vodila 
v  plačilno nesposobnost številnih 
bank na obeh straneh Atlantika in 
pomanjkanje likvidnosti v bančnem 
sektorju. „Bilance bank so bile pre-
polne izvedenih drugorazrednih 
hipotekarnih posojil, ki so jim boni-
tetne agencije izjemno znižale ocene 
in jih ni bilo mogoče unovčiti,“ 
ugotavlja Morgan, ki je član sku-
pine delodajalcev EESO in trenutno 
predseduje združenju Association of 
Lloyd’s Members. „To je bil dvojni 
udarec, tako za kakovost sredstev kot 
za likvidnost,“ pravi Morgan.

Vlade so sicer dopustile propad 
nekaterih bank, v glavnem pa so si 
jih prizadevale rešiti z  injekcijami 
prepotrebnih likvidnih sredstev 
in prestrukturiranjem. „Po hitrem 
propadu nekaterih bank so preo-
stale banke začele popravljati svoje 
bilance,“ pojasnjuje Morgan.

Poleg tega je EU uvedla temeljito 
prenovo bančnega sektorja in kot 
osnovni načrt uporabila vplivno 
poročilo, ki ga je pripravila skupina 
na visoki ravni o fi nančnem nadzoru 
v EU pod predsedstvom Jacquesa de 
Larosièra. Med ukrepi sta bili ustano-
vitev Evropskega bančnega organa in 
priprava zakonodaje, ki daje državam 
članicam nova pooblastila za pre-
strukturiranje bank v težavah.

„Toda preden bi lahko katera od 
uredb in direktiv pokazala učinek, 
je udarila kriza državnega dolga,“ 
dodaja Morgan in omenja še drug 

problem: „V nekaterih državah čla-
nicah banke še niso zadostno uredile 
svojih bilanc niti zbrale dovolj novega 
kapitala, ko je prišlo do krize držav-
nega dolga.“

Do krize državnega dolga je prišlo, 
ker je razmerje nekaterih držav članic 
med dolgom in BDP tako veliko, da je 
njihova sposobnost povračila dolgov 
vprašljiva. Čeprav pakt za stabilnost 
in rast določa zgornjo mejo javnega 
dolga na 60  % BDP, je na primer 
Grčija, katere dolg znaša 180  % 
BDP, kar trikratno presegla to mejo. 
Zmanjšanje tega dolga zahteva tako 
zmanjšanje javne porabe kot visoko 
gospodarsko rast, toda precej ver-
jetno je, da bodo varčevalni ukrepi 
gospodarstev v  težavah zmanjšali 
možnosti za rast, opozarja Morgan.

Dodaja še, da je zadnja kriza 
razkrila strukturne pomanjkljivosti 
evra. „EMU so pravilno opisovali kot 
,mehko‘ monetarno unijo. Območje 
evra se mora bodisi razviti v popolno 
fi skalno unijo bodisi mora razumno 
razrešiti nezdružljivost med suvere-
nimi severnimi in južnimi državami 
članicami.“

Po mnenju Petra Morgana nobena 
od teh rešitev ni videti uresničljiva, 
zato meni, da se „Evropa sooča 
z  zapleteno in dolgotrajno krizo 
z bankami na glavni bojni črti“.

Prepričan je, da odpisovanje slabih 
dolgov državam članicam v težavah 
ne bi smelo biti prednostna naloga 
EU.

„Krizne sklade je treba uporabiti za 
blažitev splošnih nevarnosti za likvi-
dnost in plačilno sposobnost bank, 
dokler ne bodo zmožne dokapitali-
zirati in izboljšati kakovosti svojih 
sredstev,“ še dodaja Morgan. ●

liranja fi nančnih storitev za trajno-
stno rast“.

Komisija je med drugim predla-
gala ustanovitev treh novih evropskih 
nadzornih organov za bančništvo, 
vrednostne papirje in trge ter za 
zavarovanja in poklicne pokojnine. 
Ti organi so z delom začeli v rekor-
dnem času, v začetku leta 2011, kar je 
manj kot dve leti po prvih predlogih 
za njihovo ustanovitev.

EESO je pozdravil predlagani sve-
ženj in hkrati predlagal, naj izvršilni 
organ EU preuči idejo o  ustanovi-
tvi organa za varstvo uporabnikov 
fi nančnih storitev, podobno tistemu, 
ki bo kmalu začel delovati v ZDA.

EESO je v mnenju, ki ga je sprejel 
julija 2011, poudaril, da je potrebna 
boljša zakonodaja, evropski drža-
vljani pa bi morali biti poleg tega 
v  današnjem svetu bolj finančno 
pismeni. „Evropski državljani morajo 
vseskozi razvijati svoje poznavanje 
fi nančnega področja,“ je poudarjeno 
v  mnenju, nakar je EESO pozval 
k „vključitvi fi nančnega izobraževa-
nja kot obveznega predmeta v učni 
načrt izobraževalnega sistema ter 
nadalje v  načrte usposabljanja in 
preusposabljanja delavcev.“ ●
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Za obnovitev stabilnosti in rasti 
v euroobmočju 

Da bi v prihodnosti preprečili krizo 
zaradi previsokega javnega dolga 
v euroobmočju, je treba v Pakt za 
stabilnost in rast vključiti okrepljen 
proračunski nadzor. Takšen je sklep 
mnenja EESO, ki ga je pripravil poro-
čevalec Vincent Farrugia.

Finančna kriza leta 2008 je ne le 
pretresla svetovni finančni sistem, 
marveč je tudi sprožila najhujšo rece-
sijo doslej. Upočasnjevanje gospo-
darske rasti, ki so mu sledili dragi 
svežnji fi nančne pomoči, je močno 
obremenilo javne fi nance v Evropi. 
To je poleg dolgoletnih strukturnih 
problemov v nekaterih državah člani-
cah vodilo v dolžniško krizo v euro-
območju.

V času, ko si evropski voditelji 
prizadevajo omejiti škodo zaradi 
dolžniške krize in pomiriti nestano-
vitne trge, EU modro obrača pogled 
v prihodnost in razvija mehanizme, 
s katerimi naj bi preprečila, da bi se 
tak položaj ponovil. Obstoječi poli-
tični instrumentarij ter gospodarska 
in monetarna unija sta sicer Evropi 
pomagali prebroditi vihar, a potrebne 
so izboljšave.

V ta namen je Evropska komisija 
leta 2010 pripravila predlog uredbe 
na tem področju.

Pakt za stabilnost in rast, ki posta-
vlja zgornjo mejo za javni dolg, je 
s političnim usklajevanjem in nad-

zorom glavni instrument za zago-
tavljanje proračunske discipline na 
euroobmočju. Toda zaradi nedavne 
krize je treba pakt prenoviti. Komi-
sija je predlagala, da se pakt opremi 
z učinkovitejšimi mehanizmi za izva-
janje in nadzor ter dopolni z določ-
bami o nacionalnih fi skalnih okvirih.

Decembra je Svet Evropske unije 
zaprosil EESO za prispevek o osnutku 
te uredbe. Maja je bilo sprejeto mne-
nje s 139 glasovi za, 10 proti in 33 
vzdržanimi glasovi.

EESO je v svojem mnenju – poro-
čevalec je bil Vincent Farrugia, mal-
teški član I. skupine (delodajalci) 
– predlagano uredbo sprejel z zado-
voljstvom, vendar je tudi poudaril, da 
„so v preventivnem in korektivnem 
delu pakta nekatere podrobnosti, 
o katerih je treba po mnenju Odbora 
še razmisliti“. Fiskalna pravila bi, kot 
navaja mnenje, morala upoštevati 
kakovost fi skalnega ukrepanja, v njih 
pa bi bil potreben večji poudarek na 
preventivnem, kot korektivnem pri-
stopu in bi poleg sankcij morala zago-
toviti več spodbud.

V mnenju je poudarjen velik 
pomen izvajanja novih pravil, saj je 
pomanjkljivo izvrševanje v preteklo-
sti „oslabilo Pakt za stabilnost in rast 
ter spodkopalo njegovo verodostoj-
nost“. ●

Kako so lahko hipotekarna posojila 
varna kot hiše

posvetovanju z  zainteresiranimi 
stranmi in objavi bele knjige marca 
predstavila predlog evropske direk-
tive o kreditnih pogodbah za stano-
vanjske nepremičnine.

„Z enotnim evropskim trgom 
s hipotekarnimi posojili se bo razši-
rila ponudba posojil in spodbudila 
konkurenca,“ je dejala Reine-Cla-
ude Mader, poročevalka EESO za 
mnenje o direktivi in predsednica 
francoskega združenja za potrošnjo, 
stanovanja in življenjsko okolje. „To 
pa bo pomagalo zaščititi tudi inte-
rese tako posojilodajalcev kot potro-
šnikov.“

Nov pristop k EU: 
potrebno bo več kot le 
gospodarsko upravljanje

Varčevalne ukrepe za izhod iz seda-
nje krize je treba dopolniti z „vho-
dnimi strategijami“ za spodbujanje 
oživitve in rasti, opozarja nekdanji 
član EESO Lars Nyberg.

Države članice se soočajo z vse 
višjo ceno svežnjev za oživitev 
gospodarstva, ki so bili oblikovani 
za izhod Evropske unije iz fi nančne 
in gospodarske krize, od nedavnega 
pa tudi z dolžniško krizo, zato so 
mnoge med njimi uvedle ene naj-
strožjih varčevalnih ukrepov vseh 
časov, katerih skupni cilj je zmanj-
šati proračunski primanjkljaj za 3 % 
BDP do obdobja 2014–2015.

To vodi v množična odpuščanja 
ter omejevanja v  javnih storitvah 
in javnem sektorju, kar povzroča 
nezadovoljstvo javnosti in družbene 
nemire v številnih delih Evrope. Ti 
varčevalni ukrepi bodo na dolgi 
rok morda pomagali poplačati 
povečane stroške reševanja verige 
kriz, s katerimi se sooča EU, lahko 
pa se tudi zgodi, da bodo zaostrili 
sedanjo recesijo in zavrli možnosti 
hitre oživitve.

„Varčevalni programi zmanj-
šujejo možnosti za oživitev, ki se 
morda kažejo. Večina varčevalnih 
ukrepov zmanjša zasebno porabo,“ 
je posvaril nekdanji član EESO 
Lars Nyberg, ki je leta 2010 pri-
pravil mnenje o  gospodarski oži-
vitvi. „Namesto tega bi bilo treba 
varčevalne programe prepletati 
z obsežnimi javnimi naložbami, ki 

niso le izjemno potrebne, temveč 
tudi obnovijo zasebno porabo, kar 
je prvi korak na poti do trajnostne 
oživitve.“

„Varčevalni ukrepi so izhodna 
strategija, naložbeni programi pa 
vhodna strategija,“ je dejal Nyberg, 
ki je bil član skupine delojemalcev 
EESO od leta 1995 do leta 2010. 
Zastopal je švedsko konfederacijo 
sindikatov LO, v kateri je deloval 
več kot trideset let.

Mnenje EESO iz pretekle jeseni, 
ki ga je pripravil Nyberg, je orisalo 
ključne elemente te „vhodne stra-
tegije“. Med njimi so krepitev sku-
pnega povpraševanja, zlasti zasebne 
porabe, blaženje posledic varčeval-
nih ukrepov, krepitev konkurenč-
nosti za zmanjšanje primanjkljajev 
v tekoči proračunski bilanci, vklju-
čevanje produktivnosti in realnih 
plač v Pakt za stabilnost in rast ter 
boljši nadzor fi nančnih trgov.

Mnenje vsebuje tudi priporočila 
o  višjih javnih naložbah v  infra-
strukturo in energijo, aktivnih poli-
tikah trga dela, osredotočenih na 
nova znanja za nova delovna mesta, 
ter o iskanju novih virov prihodkov 
za fi nanciranje teh ukrepov, na pri-
mer davka na fi nančne transakcije 
(glej članek na to temo) in davek na 
emisije. ●

Predlagana zakonodaja EU za enotni 
evropski trg s hipotekarnimi poso-
jili bo pomagala zaščititi potrošnike 
pred neodgovornimi posojili in 
podpirala stabilnost bank. Vendar 
pa mora po mnenju poročevalke 
Reine-Claude Mader seči dlje.

Za fi nančno krizo, ki je povzročila 
najhujše nazadovanje svetovnega 
gospodarstva po zlomu na Wall 
Streetu leta 1929, nasploh krivijo 
neodgovorna drugorazredna hipo-
tekarna posojila v ZDA. Ta praksa je 
banke in druge fi nančne institucije 
na obeh straneh Atlantskega oceana 
izpostavila tveganju, in ko je nepre-

mičninski balon naposled počil, je 
to povzročilo množične izvršbe in 
zaplembe hiš.

„V obdobju razcveta smo videli 
posojilojemalce in posojilodajalce, 
ki so se ravnali v skladu z domnevo, 
da dobrih časov ne bo konec,“ pravi 
komisar za notranji trg in storitve 
Michel Barnier. „Posojilojemalci in 
posredniki so se spustili v neodgo-
vorno ravnanje, potrošniki pa niso 
bili opozorjeni na posledice svojih 
odločitev.“

Da se v  EU to ne bi ponovilo, 
je Evropska komisija po širokem 

Cilj osnutka direktive je vzposta-
viti enotni evropski trg hipotekar-
nih posojil, ki bi odpravil sedanjo 
razdrobljenost nacionalnih trgov. 
Med drugim opisuje zahteve glede 
oglaševanja hipotekarnih posojil in 
potrošniških informacij, zagotavlja 
ustrezno ureditev za najemodajalce, 
lajša čezmejno odobritev najemoda-
jalcev in postavlja merila glede kre-
ditne sposobnosti.

EESO v mnenju, ki ga je pripra-
vila Maderjeva, odobrava osnutek 
direktive, vendar zastavlja tudi vrsto 
vprašanj. Med drugim izraža zaskr-
bljenost, da predlog ne upošteva 

širše slike evropske in nacionalne 
potrošniške zakonodaje in da njeni 
ukrepi niso dovolj daljnosežni, da 
bi zagotovili odgovorno dodeljeva-
nje posojil. Poleg tega je potrebna 
dodatna zakonodaja za regulacijo 
fi nančnih posrednikov.

„S pomočjo paketa dopolnilnih 
ukrepov nikoli več ne bomo priča 
primerom, ko se nekateri kupci znaj-
dejo brez svoje lastnine,“ je dejala. ●
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EESO in CDES zbližujeta civilno družbo 
Brazilije in Evrope

Češki člani EESO 
približujejo EU svojim 
državljanom

Evropska komisija je konec septem-
bra in na začetku oktobra organizi-
rala vrsto javnih srečanj v številnih 
večjih mestih na Češkem, pri katerih 
so sodelovale evropske informacijske 
in posvetovalne agencije na Češkem. 
Namen srečanj je bil predstaviti 
glavne vrednote EU in priložnosti, 
ki jih lahko nudi.

EESO je s pomočjo svojih čeških 
članov to priložnost izkoristil za 

promocijo svojih glavnih dejavnosti, 
vključno s  predsednikovim akcij-
skim programom, pomembnimi 
mnenji in splošnimi informacijami. 
Na koncu so se člani v Plznu sestali 
s komisarjem Stefanom Fülejem in 
se dogovorili, da bodo letos v Pragi 
organizirali javno posvetovanje, pri 
katerem bosta sodelovala Evropska 
komisija in EESO. (asp) ●

Leta 2003 je brazilski predsednik 
Luiz Inácio Lula da Silva sklenil 
ustanoviti brazilski svet za eko-
nomski in socialni razvoj (CDES) 
kot posvetovalno telo predsedstva 
za socialno-ekonomska vprašanja. 
Svet ima 102 člana, med katerimi 
so ministri, delodajalci in sindikali-
sti, njegova glavna naloga pa je vladi 
posredovati usklajena stališča o vla-
dnih politikah in s tem zagotavljati 
ravnovesje med gospodarsko rastjo 
in socialno pravičnostjo.

Brazilski svet in EESO sodelujeta 
pri pripravi skupne strategije, da bi 
lahko civilna družba na obeh stra-

rezultat je bilo skupno stališče o tem, 
kako izboljšati in izvajati pristop 
za trajnostni razvoj z vidika nasle-
dnjega vrha Združenih narodov (Rio 
de Janeiro, junij 2012).

Staff an Nilsson je ob tej priložno-
sti poudaril, da je na okrogli mizi že 
tekla beseda o strateško pomemb-
nih vprašanjih, kot so prehranska 
varnost, podnebne spremembe in 
finančna kriza, s  tem pa so izpol-
njene naloge, za katere je bila okro-
gla miza zadolžena na vrhu med 
Evropsko unijo in Brazilijo leta 
2007. (asp) ●

Poglobitev socialne razsežnosti Evrope 
kot pot iz krize 

Več kot 15 % Evropejcem 
grozi revščina ali socialna 
izključenost, brezdomstvo 
pa je četrti najpogostejši 
razlog, ki se v EU navaja 
za revščino. Zato je Evrop-
ski ekonomsko-socialni 
odbor odločen zagovarjati 

nove socialne poslovne modele kot način za doseganje gospo-
darske rasti in zaposlovanja v Evropi. Na oktobrskem plenarnem 
zasedanju je sprejel mnenji, katerih namen je spodbujanje soci-
alnega podjetništva in boj proti brezdomstvu v EU.

Za mnenje o socialnem podjetništvu in socialnih podjetjih 
je zaprosila Evropska komisija, ki naj bi konec oktobra sprožila 
pobudo za socialno podjetništvo (SBI) v okviru širšega svežnja, 
ki naj bi zagotovil večjo odgovornost evropskih podjetij. Poro-
čevalka za to mnenje EESO, Ariane Rodert (skupina raznih 
dejavnosti, Švedska), je poudarila, da socialna podjetja prinašajo 
tako gospodarsko kot socialno vrednost in odpirajo precejšnje 
možnosti za rast, zato so pomemben instrument za reševanje 
sedanjih težav.

Glede problema brezdomstva v EU je poročevalec za mne-
nje EESO na to temo, Eugen Lucan (skupina raznih dejavnosti, 
Romunija), dejal, da EU tega problema ne obravnava, saj na ravni 
EU ne potekata ne zbiranje podatkov ne usklajevanje ukrepov. 
Opozoril je, da je EU sicer storila nekaj korakov k povezovanju 
socialnih in zaposlovalnih politik, vendar ni popolnoma nič ukre-
nila v boju proti tej sramotni evropski realnosti. Poudaril je, da 
milijoni naših sodržavljanov živijo brez ene od najpomembnejših 
temeljnih pravic v Evropi: bivališča. ●

Zaščita otrok pred spolno zlorabo

EESO je lani objavil mnenje o spolni zlorabi otrok in otroški 
pornografi ji. Zdaj je to delo nadaljeval in pripravil novo mnenje 
s priporočili glede preprečevanja.

To mnenje EESO obravnava šibkosti, 
na katere sta opozorili že študijska in 
strokovna skupina: preventivne ukrepe je 
treba temeljiteje preučiti. Preprečevanje na 
več ravneh je ključnega pomena za zaščito 
otrok. Za ljudi, ki so bili kot otroci žrtve 
spolne zlorabe, to pomeni ne le nedo-
pustno kršitev njihove pravice do tele-
sne nedotakljivosti, pač pa tudi grozljive 

socialne, čustvene in psihološke posledice, ki jih spremljajo vse 
življenje. EESO je zato pohvalil prizadevanja številnih akterjev 
civilne družbe, zlasti nevladnih organizacij, pri izvajanju pre-
ventivnih ukrepov.

Madi Sharma, poročevalka za mnenje EESO na to temo, 
je 27. oktobra predstavila spletno podatkovno zbirko dobre 
prakse za zaščito otrok pred spolno zlorabo. Na voljo je na nasle-
dnji spletni strani:

http://www.eesc.europa.eu/prevent-child-abuse

Primere najboljše prakse so po vsej Evropi zbrale nevladne 
organizacije in državne agencije, ki vzdržujejo posebne telefonske 
številke in pripravljajo kampanje ozaveščanja za otroke v šolah, 
na internetu ali na televiziji. Postali bodo osnovno orodje v boju 
proti zlorabi otrok. (ail) ●

EESO: podpiramo skupno konsolidirano 
davčno osnovo

EU že od osnovanja enotnega trga naprej beleži napredek na 
tem področju. S postopnimi koraki, med njimi tudi takšnimi, 
ki bi jih lahko označili za kontroverzne, skuša 27 različnih trgov 
povezati v enega. Komisija je v tej zvezi 16. marca 2011 sprejela 
predlog o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov 
pravnih oseb (CCCTB). S tem je želela v prvi vrsti zmanjšati 
ovire za čezmejne dejavnosti v EU, ki onemogočajo dokončno 
oblikovanje enotnega trga. 

EESO je o tej temi pripravil mnenje, v katerem je izrazil stri-
njanje s predlagano direktivo Sveta in zatrdil, da CCCTB spod-

buja pošteno in trajnostno konkurenco. Odbor verjame, da bo 
ta zakonodajni akt tudi srednjeročno ugodno vplival na rast in 
delovna mesta.

Po živahni razpravi, ki se je vrtela predvsem okoli tega, ali naj 
bo uporaba CCCTB obvezna ali izbirna ter za katera podjetja naj 
bi se uporabljala, je Odbor sklenil, da ne bo pozval k takojšnji 
obvezni uporabi CCCTB, ampak bo v fazi uvajanja raje podprl 
izbirno ureditev. Dolgoročno pa bi morala biti CCCTB vsaj nad 
določenim pragom obvezna za podjetja, ki poslujejo čezmejno, 
meni EESO. (asp) ●

Načrt za ureditev prometa v EU do leta 2050 
drzen, a nepopoln

Člani Evropskega eko-
n o m s k o - s o c i a l n e g a 
odbora so na razpravi 
s  komisarjem za promet 
Siimom Kallasom v okviru 
oktobrskega plenarnega 
zasedanja kritično ocenili 
načrte EU za prihodnost 
prometa kot preveč povr-
šne, neprilagodljive in 
deloma neizvedljive.

Opozorili so na neskladje med cilji, načini za njihovo dosego 
in proračunskimi sredstvi, ki so na voljo, ter poudarili, da v dol-
goročni strategiji Komisije manjkajo konkretni kratkoročni 
ukrepi za njeno uresničitev. „Ne vsebuje namreč natančnejšega 
načrta dela za obdobje 2013–2030,“ je izjavil poročevalec Jean 
Coulon (skupina delojemalcev, Francija).

Odbor meni, da se preveč upov polaga zgolj v električna vozila 
in nova, bolj ekološka goriva. „Poleg razvoja novih pogonskih sis-
temov in goriv bi morala EU storiti več za optimiziranje cestnega 
tovornega prometa,“ je poudaril soporočevalec Stefan Back (sku-
pina delodajalcev, Švedska) in dodal, da bi število voženj lahko 
zmanjšali z boljšim načrtovanjem in logistiko ter širšo uporabo 
e-tovornih ukrepov. (mb) ●

PLENARNO ZASEDANJE NA KRATKO

Eugen Lucan, član EESO

Madi Sharma, 

članica EESO

Siim Kallas, podpredsednik Evropske komisije, 
pristojen za promet

neh Atlantika izražala svoja stališča 
glede odnosov med EU in Brazilijo. 
Najnovejša dejavnost v okviru tega 
sodelovanja je bila peta okrogla 
miza civilne družbe Brazilija-EU, 
ki je potekala 7., 8.  in 9.  novem-
bra v Portu. Med drugimi so se je 
udeležili izvršni sekretar CDES 
Moreira Franco, predsednik EESO 
Staff an Nilsson ter visoki predstav-
niki Evropske službe za zunanje 
delovanje in portugalske vlade. Na 
delovnih sejah, ki so prinesle zelo 
koristne zaključke, so bili z več zor-
nih kotov obravnavani odnosi med 
EU in Brazilijo, trajnostni razvoj 
in zeleno gospodarstvo. Konkretni 

Od leve proti desni: Wellington Moreira Franco (izvršni sekretar brazilskega CDES), Staff an Nilsson (predsednik EESO) 
in Katarzyna Skórzyńska (poljska veleposlanica na Portugalskem)
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Več informacij o teh temah je na voljo na spletnem naslovu http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions



Urednica
Karin Füssl (kf) 
Tomasz Jasiński – predstavnik članov EESO 
v uredniškem odboru (skupina delojemalcev, PL)

Avtorji prispevkov v tej številki
Adam Pletzer (ap) 
Alejandro Izquierdo Lopez (ail) 
Andreas Versmann (av) 
Antonio Santamaria Pargada (asp) 
Antoine Cochet (ac) 
Filippo De Agostini (fda) 
Maciej Bury (mb) 
Maite Van Deursen (mvd) 
Nadja Kačičnik (nk) 

Peter Lindvald-Nielsen (pln) 
Raff aele De Rose (rdr) 

Skupno usklajevanje
Nadja Kačičnik 

Naslov
Evropski ekonomsko-socialni odbor
Stavba Jacques Delors 
Rue Belliard/Belliardstraat 99 
1040 Bruselj
BELGIJA
Tel. +32 25469396 ali 25469586
Faks +32 25469764
E-naslov: eescinfo@eesc.europa.eu
Internet: http://www.eesc.europa.eu/

EESO info izide devetkrat letno ob plenarnih zasedanjih.

Tiskano izdajo EESO info v nemščini, angleščini in francoščini lahko dobite brezplačno pri službi za medije 
Evropskega ekonomsko-socialnega odbora.

V elektronski obliki (PDF) je EESO info na voljo v dvaindvajsetih jezikih na spletni strani Odbora:

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info

EESO info ni uradno poročilo o delu EESO; informacije o tem najdete v Uradnem listu Evropske unije 
in drugih publikacijah Odbora.

Reprodukcija dovoljena z navedbo vira (izvod publikacije je treba poslati uredniku).

Naklada 15 500 izvodov

Naslednja številka izide januarja 2012.

Gensko spreminjanje v EU

Biotehnologija ali gensko spremi-
njanje je kočljiva tema. Razprave so 
pogosto čustvene, kar je obžalovanja 
vredno, saj si to politično občutljivo 
vprašanje zasluži kakovostno obrav-
navo.

Trenutno se Evropska komisija 
ukvarja z ovrednotenjem zakono-
dajnega okvira EU, ki ureja gen-
sko spremenjeno hrano in krmo. 
To lahko naslednje leto privede do 

pomembnih strateških sprememb 
v  regulativnem okviru. Razvoj 
dogodkov v zvezi z gensko spreme-
njenimi organizmi je bil bliskovit: 
prvi zakoni EU o GSO segajo v leto 
1990. Vedno znova so se spreminjali, 
posledica tega pa je zapletena zako-
nodajna sestavljanka, ki jo bo treba 
temeljito pregledati.

EESO je 20. oktobra 2011 organi-
ziral javno posvetovanje z naslovom 
Kmetijska biotehnologija – gensko 
spremenjena hrana in krma v EU. 
Glavni cilj tega srečanja je bil izbolj-
šati vedenje EESO o uporabi GSO 
v kmetijstvu in prispevati k aktu-
alni razpravi s kakovostnimi pred-
stavitvami strokovnjakov. Osrednje 
teme razprave na tem dogodku so 
bile: pravice intelektualne lastnine, 

povezava med GSO in svetovno pre-
hransko varnostjo ter druga vpraša-
nja, kot so sožitje, označevanje in 
vloga znanosti.

Sklepi s posvetovanja so vključeni 
v mnenje, ki ga bo na decembrskem 
plenarnem zasedanju predstavil 
poročevalec Martin Siecker; njegov 
namen je zagotoviti čim popolnejši 
pregled sedanjega stanja v biotehno-
logiji. Mnenje preverja, katere etične 
omejitve so upravičene, za katere 
ekološke interese gre in do kakšnih 
nezaželenih posledic bi lahko pri-
šlo v gospodarstvu. Poleg tega želi 
mnenje predstaviti časovni načrt za 
objektivno politično razpravo o teh 
pomembnih vprašanjih. (fda) ●

Teden eksplozivne mešanice kemije 
in kulture

Na pobudo člana EESO Davida 
Searsa je Odbor v okviru mednaro-
dnega leta kemije organiziral teden 
kemije in kulture. Od 3. do 7. okto-
bra se je zvrstilo več dogodkov, ki so 
ponazorili zgodovinski razvoj odno-
sov med tema področjema. V stavbi 
Jacques Delors so bile tako na ogled 
tri razstave.

Na prvi so se obiskovalci lahko 
seznanili z  delom Marie Skłodo-
wske-Curie in njeno vlogo znan-
stvenice v moškem svetu. Na drugi 
si je bilo mogoče ogledati video-
posnetke o  tem, kako otroci po 
vsem svetu dojemajo pomen vode 
v današnji družbi, na tretji pa je bila 
razstavljena maketa prvega letala 
na sončno energijo Solar Impulse, 
katerega delovanje je pojasnil Nicho-
las Edwards (Solvay). Letalo je tako 
veliko kot Airbus A-340 in tako 
težko kot avtomobil, njegov motor 
pa ima moč skuterja!

8. oktobra pa sta profesorja Tony 
Ryan in Helen Storey predstavila svoj 
projekt „katalitična oblačila“: gre za 

oblačila, ki med nošnjo čistijo zrak 
v okolju! Kot je ga. Storey pojasnila 
v  intervjuju za EESO info, je cilj 
projekta „spodbuditi umetnike in 
znanstvenike k sodelovanju“; tako 
je približno 50 poslušalcem „odprla 
vrata v znanost“.

G. Ryan je k  temu dodal: „Ta 
projekt je spremenil naš pristop 
do znanosti, saj se socialni vidiki 
našega dela upoštevajo v raziska-
vah, še preden se izvedejo.“

Program se je začel z  impre-
sivno predstavo Technopolisa, 
zaključil pa z  interaktivno pred-
stavitvijo Petra Caseya z naslovom 
Mendeleev Alive. (mvd/asp) ●

V kratkem v EESO
Evropski prispevek k uspehu vrha 
Združenih narodov Rio+20

Združeni narodi sklicujejo konferenco na najvišji ravni o trajnostnem 
razvoju, ki bo poleti 2012 v Riu de Janeiru. EESO je v mnenju o konferenci 
Rio+20 (CESE 1386/2011) poudaril, da mora dati ta konferenca jasen signal 
mednarodni skupnosti za prehod k trajnostnemu razvoju na svetovni ravni, 
ki naj bi pomagal zmanjšati revščino in socialno nepravičnost ter hkrati 
ohranil naravne vire za prihodnje generacije.

EESO bo 21. decembra 2011 gostitelj konference z naslovom Evropski 
voditelji, zagovorniki in pionirji trajnostnega razvoja v  pripravah na 
konferenco Rio+20, ki jo organizirajo Evropski partnerji za okolje (European 
Partners for the Environment, EPE). Na tej konferenci bo predstavljeno, 
kako pionirji zelenega gospodarstva v Evropi in po svetu sklepajo vse več 
uspešnih partnerstev, katerih cilj je deliti naravne, fi nančne in na znanju 
temelječe vire za prehod na trajnostno rast (program konference je na 
voljo na http://www.epe.be).

EESO bo sklepe s te konference uporabil pri organizaciji velike kon-
ference z naslovom Odločimo se za trajnostno rast in bodimo odgovorni! 
Evropska civilna družba v pripravah na konferenco Rio+20, ki bo 7. in 
8. februarja 2012 v Bruslju in na kateri bo evropska civilna družba pred-
stavila svoja stališča o procesu Rio+20. (av) ●

Učinki novih fi nančnih predpisov za bančništvo v Evropi 

Posvetovalna komisija za spremembe v industriji organizira 9. decem-
bra 2011 na sedežu Odbora posvetovanje Učinki novih fi nančnih predpisov 
za bančništvo v Evropi. Prispevalo naj bi k pripravi prihodnjega mnenja na 
lastno pobudo z enakim naslovom, na njem pa bodo obravnavana aktualna 
vprašanja, povezana z novimi pravili, zlasti Basel III, ter možnosti konsoli-
dacije bančnega sektorja in davka na fi nančne transakcije. Med drugim se 
bodo udeleženci dotaknili še možne ločitve investicijskih bank od komer-
cialnih bank ter njenih posledic za fi nanciranje realnega gospodarstva.

Na seminarju bo govora tudi o vlogi Evropskega bančnega organa, 
njegovih dejavnostih od ustanovitve naprej, stresnih testih, pa tudi pri-
čakovanjih in skrbeh potrošnikov glede dostopa do kakovostnih bančnih 
storitev, zlasti do potrošniških in hipotekarnih kreditov. Presodili bodo tudi 
možnosti dostopa MSP do bančnih kreditov. Nastopili bodo predstavniki 
različnih zainteresiranih strani, kot so Evropska bančna zveza, Evropski 
bančni organ, Evropska potrošniška organizacija, Evropsko združenje obr-
tniških, malih in srednjevelikih podjetij ter Business Europe. (ap) ●

„E-vključenost bi morala postati temeljna pravica vsakega državljana“
EESO v Gdansku – forum Click IT!

Od leve proti desni: Neelie Kroes (podpredsednica Evropske komisije, pristojna za digitalno agendo), 
prof. Elżbieta Maria Orłowska (državna sekretarka na poljskem ministrstvu za znanost in visoko šolstvo) 
ter Laura Batut (članica EESO)

Po uspešnih dogodkih Save it! leta 
2009 in Move it! leta 2010 je stro-
kovna skupina TEN Evropskega 
ekonomsko-socialnega odbora 
sodelovala pri pomembni kon-
ferenci „Inovacije za digitalno 
vključevanje“, ki je bila pod pokro-
viteljstvom poljskega predsedstva 
Sveta EU organizirana od 5. do 7. 
oktobra 2011. Zaradi sovpadanja 
osrednje teme – e-vključenosti – je 
tajništvo strokovne skupine TEN 
navezalo stik z organizatorji kon-
ference in se uspelo dogovoriti za 
vzporedni dogodek – forum Click 
IT!. Na forumu je imelo deset raz-
stavljavcev priložnost predstaviti 

svoje izvirne, inovativne in razvi-
jajoče se aplikacije in storitve za 
e-vključevanje, ki naj bi pripomo-
gle k učinkovitemu zmanjševanju 
digitalne vrzeli v Evropi za vse, ki 
zaradi geografskih, fi zičnih, fi nanč-
nih, izobrazbenih, socialnih ali kul-
turnih preprek niso „priključeni“.

Prireditve se je pod vodstvom 
podpredsednice Anne Marie Dar-
manin udeležila dvanajstčlanska 
delegacija, v  kateri so bili pred-
vsem člani stalne študijske sku-
pine za digitalno agendo. Gospa 
Darmanin je sodelovala v razpravi 
na plenarnem zasedanju, gospa 

Batut pa je na okrogli mizi v okviru 
delavnice predstavila mnenje EESO 
o e-vključenosti. Forum Click IT! 
je bil organiziran v  Gdansku na 
Poljskem, glavni govorniki pa so 
bili Neelie Kroes (podpredsednica 
Evropske komisije, pristojna za 
digitalno agendo) in Barbara Kud-
rycka (poljska ministrica za znanost 
in visoko šolstvo) ter vidni evropski 
strokovnjaki s tega področja. (ac)
 ●
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EESO info v 22 jezikih : http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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