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Šestdeset let evropske skupnosti – kujmo prihodnost!

Evropski ekonomsko-socialni odbor bo ob obletnici podpisa Rimskih pogodb 13. 
marca 2017 v Rimu organiziral konferenco na visoki ravni z naslovom „Šestdeset let 
evropske skupnosti – kujmo prihodnost!“

Naš cilj je seveda ob tej obletnici izkoristiti priložnost, da medijem in državljanom 
pokažemo, kaj vse je Evropska unija, zgodovinsko gledano, prinesla pozitivnega 
našim narodom, pa tudi in predvsem poudarimo, kaj danes skrbi civilno družbo naših 
držav in njene organizacije. Izpostavili ne bomo zgolj tega, katere ukrepe je treba 
sprejeti, ampak tudi, kakšna mora biti vloga participativne demokracije, če želimo 
povrniti zaupanje državljanov tako v Unijo kot tudi v državne in evropske institucije.

Konferenca bo zajemala tri sklope: socialno razsežnost, gospodarsko razsežnost ter 
politike priseljevanja in integracije.

Evropski projekt je dejansko ogrožen. V nevarnosti je celo njegov obstoj, zlasti zaradi 
nacionalističnih in populističnih sil, medtem ko še nedavno praktično nihče v državah 
članicah ni oporekal njegovim koristim in so se mu želeli pridružiti tako rekoč vsi 
iz držav, ki še niso bile članice. Predstavljal je varen in miren pristan, demokracijo, 
napredek, dobro počutje in blaginjo za državljane in podjetja. Še vedno se zavedamo, 
kakšne grozote sta povzročila nacionalizem in ksenofobija ter kako so meje in zidovi 
zatirali svobodo in gospodarstvo. Na to je dobro znova opozoriti.

V prihodnje pa bo treba tudi napovedati in braniti ukrepe, ki jih je treba odslej spre-
jemati, in duha, v katerem jih je treba snovati. V Evropi je treba ustvariti resnično 
socialno razsežnost ter zavračati kakršnokoli socialno nazadovanje ali poglabljanje 
neenakosti, če želimo, da se državljanom povrne zaupanje vanjo. Gospodarstvo je 
treba prebuditi iz letargije, ga aktivirati, ne pa ga dušiti z recesijo. Izbrati moramo 
pravično, zanesljivo in solidarno upravljanje migracijskih tokov, kajti mnogo sovraž-
nikov Unije se v svoji zlobni propagandi opira predvsem na stanje, v kakršnem smo 
se znašli na tem področju.

Zato bo treba zavihati rokave, najti rešitve in braniti ideje, saj smo predstavniki orga-
nizacij civilne družbe naših držav. Tudi v težkih časih – in predvsem takrat – moramo 
ukrepati in odkrito spregovoriti, sposobni smo preučevanja in snovanja ter lahko 
javno pokažemo, kaj počnemo v imenu ljudi, združenih v naših organizacijah.

Georges Dassis
predsednik EESO
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Evropski steber socialnih 
pravic mora biti pozitiven 
projekt za vse
S spremembami na področju dela bi morali spodbujati vključujočo 
in trajnostno gospodarsko rast ter dostojno delo za vse

Na januarskem plenarnem zasedanju 
je EESO sprejel mnenje o osnutku evrop-
skega stebra socialnih pravic (ESSP), ki ga 
je predlagala Evropska komisija zato, da 
bi ustvarili bolj poglobljeno in pravičnejšo 
ekonomsko in monetarno unijo (EMU) ter 
dosegli, da bi imela Evropa na področju 
sociale „bonitetno oceno AAA“. Razprava 
je potekala v prisotnosti evropske komi-
sarke za zaposlovanje, socialne zadeve, 
strokovno usposobljenost in mobilnost 
Marianne Thyssen ter poročevalke Evrop-
skega parlamenta za evropski steber soci-
alnih pravic Marie João Rodrigues.

Odbor v  mnenju podaja svoje prve 
ideje in predloge za soočanje z neka-
terimi glavnimi izzivi današnje Evrope. 
Poudaril je, da mora biti ESSP za vse 
pozitiven projekt  – vključevati mora 
politike za povečanje zaposlenosti, 
socialnega napredka in produktivno-
sti, na katerih temelji trajnostna rast, 
kakor tudi državne sisteme socialnega 
varstva in trge dela, ki so prilagodljivi 
in pripravljeni na prihodnost. EESO je 
prepričan, da bi morala biti prihodnost 
dela ključna prioriteta razprav o stebru, 
da bo delo pravično in vključujoče ter da 
bo vodilo v socialni napredek. Za razliko 
od Komisije, ki je sprva predlagala, da bi 
ESSP najprej izvajali le v območju evra, 
EESO meni, da ga je treba izvajati v vseh 
državah članicah, hkrati pa priznava, da 
bi v območju evra morda potrebovali 
posebne instrumente/mehanizme.

Mnenje, za katerega je zaprosil predse-
dnik Komisije Jean-Claude Junker in ki je 

rezultat večmesečnega dela, so pripravili 
poročevalci Jacek Krawczyk, predsednik 
skupine delodajalcev v EESO, Gabriele 
Bischoff, predsednica skupine deloje-
malcev v EESO, in Luca Jahier, predsednik 
skupine raznih dejavnosti v EESO. Opira 
se na rezultate razprav na državni ravni, 
ki so jih organizirali člani EESO v vseh 
28 državah članicah. V posvetovanjih je 
sodelovalo približno 1800 predstavnikov 
organizacij civilne družbe.

Ob predstavitvi mnenja je Jacek 
Krawczyk, predsednik skupine delo-
dajalcev v EESO, dejal: „Brez uspešnega 
gospodarstva si nobena od držav članic 
EU ne more privoščiti svojega socialnega 
sistema. Brez uspešnih podjetij, ki ustvar-
jajo delovna mesta, ne bo blaginje. Konku-
renčnost je torej predpogoj za ohranjanje 
evropskega socialnega modela. Države 
članice morajo prilagoditi svoje trge dela 
in sisteme socialne zaščite spreminjajo-
čim se razmeram. Vzpostaviti moramo 
ravnovesje med prožnostjo in varnostjo. 
Dobro zasnovana, ustrezna merila uspeš-
nosti lahko državam članicam pomagajo 
do pozitivnih rezultatov.“ G. Krawczyk je 
opozoril tudi na dejstvo, da so razprave 
v  državah članicah jasno pokazale, da 
morajo vsi ukrepi na področju trgov dela 
in socialnih sistemov spoštovati delitev 
pristojnosti in načelo subsidiarnosti.

Gabriele Bischoff, predsednica sku-
pine delojemalcev v EESO, je poudarila: 
„Evropski delavci potrebujejo konkretne 
ukrepe za izboljšanje njihovih življenjskih 
in delovnih pogojev, kar bi jim povrnilo 

zaupanje v EU. Tveganja vse večjih neena-
kosti uničujejo naše socialno tkivo in 
vedno več ljudi potiskajo k tistim, ki želijo 
ustvariti razdor med nami. Zmanjševanje 
plačne neenakosti je ključno in okrepitev 
kolektivnih pogajanj po vsej Evropi je 
predpogoj za bolj pošteno plačilo in poraz-
delitev bogastva. Zato zahtevamo kazal-
nike vključenosti v kolektivna pogajanja 
po vsej Evropi. Tudi večja usklajenost plač 
bi pripomogla k reševanju številnih težav, 
s katerimi se soočamo. Čas dobrih name-
nov je mimo. Evropa – kar pomeni vsi mi 
v različnih vlogah – mora nujno ponuditi 
konkretne rešitve, da bo prinesla upanje 
in varnost v tem hitro spreminjajočem se 
svetu.“

Luca Jahier, predsednik skupine 
raznih dejavnosti v  EESO, je poudaril 
naslednje: „Zgraditi moramo Evropsko 
unijo, ki ji bo mar. Zato mora ESSP zajeti 
vse državljane skozi ves njihov življenjski 
cikel, vključno s tistimi, ki so izključeni iz 
trga dela ali na njem ne morejo sodelo-
vati. Steber mora biti pozitiven projekt 
za evropske državljane in se odzivati na 
vse večjo revščino in neenakost. Razprave 
okrog morebitnega ESSP jasno razkrivajo 
pomen povezovanja stebra z Agendo za 
trajnostni razvoj do leta 2030 in reformira-
nja socialne države, pri čemer je treba pre-
seči okvir javnih oblasti. Socialne naložbe, 
socialno gospodarstvo, socialna podjetja 
in socialne inovacije imajo ključno vlogo 
pri teh reformah ter pri zagotavljanju 
kakovostnih storitev za vse državljane in 
dostopa do njih.“

Komisarka Marianne Thyssen je pou-
darila pomen prispevka EESO k nadalj-
njemu delu Evropske komisije v zvezi 
z ESSP: „Rada bi čestitala vsem trem poro-
čevalcem iz vseh treh skupin EESO, ne le za 
ambicioznost, temveč tudi za obsežnost 
tem, ki so jih v mnenju obravnavali. Mne-
nje je dragocen prispevek v posvetovanju 
o evropskem stebru socialnih pravic.“

Ob zaključku razprave je predsednik 
EESO Georges Dassis poudaril, da bi 
bilo treba predloge uresničiti v korist 
širše javnosti: „Na področjih, kot so teh-
nika, upravljanje in trženje, smo priča 
nenehnim inovacijam. Skrajni čas je tudi 
za inovacije na socialnem področju.“

Mnenje EESO bo vključeno v  končni 
predlog za ESSP, ki ga bo Evropska komi-
sija predstavila čez nekaj mesecev. EESO 
bo še naprej spremljal nadaljnje delo in 
razprave o ESSP in bo tesno vključen 
vanje. (dm)� l
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EESO gostil razpravo o prihodnosti evra in 
poglobitvi EMU

Za bolj politično evroobmočje, ki je bolj usmerjeno v ključne prednostne naloge, pomembne za 
državljane, kot v konkretne ciljne številke in tehnična vprašanja, ni prave alternative. EESO je politične 
voditelje EU znova pozval, naj pospešijo proces poglobitve ekonomske in monetarne unije (EMU), 
da se zagotovi večja konvergenca med državami članicami in se v EU kot celoti povečajo blaginja, 
konkurenca in odpornost, ob upoštevanju deljene suverenosti.

To so bila glavna sporočila razprave na visoki ravni z naslovom Kakšna je prihodnost evra? Nevar-
nosti in priložnosti v drugi fazi poglabljanja EMU, ki jo je EESO gostil 2. februarja. Cilj dogodka je 
bil podpreti dosego soglasja o ambicioznem načrtu za dokončanje EMU do leta 2025 v okviru splošne 
vizije prihodnosti EU.

Strokovnjaki so na okrogli mizi razpravljali o različnih grožnjah in priložnostih, povezanih z dokonča-
njem EMU v drugi fazi, kot je bila predstavljena v poročilu petih predsednikov (2017–2025). Govor-
niki, med katerimi je bil tudi predsednik delovne skupine Evroskupine Thomas Wieser, so predstavili 
vrsto idej in možnosti, ki jih je treba proučiti za kratko-, srednje- in dolgoročen razvoj upravljanja 
evroobmočja. (mm)� l

Prihodnost evropskega 
gospodarstva je digitalna

EU potrebuje ambiciozne cilje

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je na 
plenarnem zasedanju 25. in 26. januarja pozdravil 
pobude Evropske komisije, ki se nanašajo na Evrop-
ski zakonik o elektronskih komunikacijah, Organ 
evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije 
(BEREC), akcijski načrt za 5G in shemo podpore za 
javne organe, ki želijo zagotoviti brezplačne brez-
žične povezave (WiFi4EU). „Vseevropski in moderen 
enotni digitalni trg pomembno prispeva k izboljša-
nju konkurenčnosti in trajnostnosti Evrope, s tem pa 
ustvarja gospodarsko rast in delovna mesta,“ je dejal 
Ulrich Samm (skupina delodajalcev, DE), poročeva-
lec za mnenje o evropski gigabitni družbi, ter dodal: 
„Zavedati se moramo, da se to ne dogaja v praznini, 
temveč ob hudi konkurenci iz ZDA in Azije.“ EESO je 
razpravljal o petih mnenjih na širšo temo povezovanja 
Evrope ter jih tudi sprejel.

EU bo lahko zagotovila skladno in vseevropsko moder-
nizacijo z zmogljivimi omrežji le, če bo v vodilnem 

položaju, saj je mogoče samo s polno vzpostavljenim 
enotnim digitalnim trgom doseči vse ekonomsko-
socialne koristi, ki se ponujajo. Za pokritost oddaljenih 
območij bodo potrebne podporne sheme.

Komisijina pobuda WiFi4EU je korak v pravo smer; 
zagotavlja namreč sredstva za brezplačen dostop 
do interneta na javnih mestih. „Ta pobuda bo pri-
nesla koristi tako z vidika dostopnosti kot gospodar-
ske rasti,“ je dejal Emilio Fatovic, poročevalec za 
mnenje o internetni povezljivosti v podeželskih 
skupnostih, vendar je hkrati menil, da so predvi-
dena sredstva v višini 120 milijonov EUR nezado-
stna, saj je treba vzpostaviti kakovostne brezžične 
povezave s hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Komisija 
mora jasno določiti, kako se bodo sredstva razde-
ljevala. Odbor na primer predlaga, da se vnaprej 
pridrži najvišji znesek sredstev za posamezno 
državo, 20 odstotkov pa se nameni gospodarsko 
in digitalno manj razvitim območjem, kot so otoki, 
gorska in odročna območja ali regije, ki so jih pri-
zadele naravne nesreče. (sma)� l

Dokončanje evrske strukture je 
bistveno za blaginjo in stabilnost 
v Evropi

Na januarskem plenarnem zasedanju EESO je 
potekala razprava s komisarjem Pierrom Moscovici-
jem o stanju evropskega gospodarstva in možnostih 
za poglobitev ekonomske in monetarne unije. Člani 
EESO so prek komisarja poslali jasno sporočilo, da 
morajo evropski državljani in gospodarski akterji 
nujno dobiti občutek, da evropsko vodstvo prev-
zema odgovornost in ima jasno začrtano pot – zlasti 
pri razpravljanju o manjkajočih elementih prave 
ekonomske in monetarne unije. Evropski proces 
integracije in zlasti evro bosta vzdržna samo v pri-
meru, če ekonomski, fiskalni, finančni, socialni in 
politični vidiki napredujejo skupaj, tudi če bo za to 
potrebna sprememba Pogodbe.

„Pregledovanje minulih dosežkov na zaporednih 
evropskih vrhih je dobrodošlo, ni pa dovolj,“ je dejal 
predsednik strokovne skupine ECO v EESO Joost 
van Iersel (skupina delodajalcev – NL). „Evropske 

politične voditelje pozivamo, naj potrdijo pregleden 
načrt za dokončanje EMU s konkretnimi časovnimi 
roki. V konceptu evropske suverenosti potrebujemo 
stabilnost, verodostojnost in predvidljivost. To je 
edini način, da državljane in vlagatelje pomirimo 
glede nepovratnosti evra in naše skupne evropske 
prihodnosti.“

Komisar Moscovici je predstavil pregled gospodar-
skih razmer v EU in napovedal, da bo rast leta 2017 
1,6-odstotna, leta 2018 pa 1,8-odstotna. V svojem 
govoru je dejal: „Moja vizija Evrope je socialno in 
fiskalno združena Evropa, ki se zna soočiti s populiz-
mom in si hkrati prizadeva za večjo ekonomsko konver-
genco in socialni napredek svojih državljanov. Ker naj 
bi evro postal valuta celotne EU, je absolutno nujno, da 
se njegova struktura dokonča, in prispevek EESO v tej 
razpravi bo zelo cenjen.“ Tovrstno razmišljanje je bilo 
slišati tudi med javno razpravo Odbora 2. februarja 
o prihodnosti evra in poglobitvi EMU. (mm)� l

Odprava ovir za enotni trg ter hkratno 
spoštovanje socialnih pravic

Enotni trg je ogrožen: medtem ko so ZDA, 
Avstralija in Japonska uspele bistveno povečati 
svoje domače povpraševanje, je evropski enotni 
trg – ključni element evropskega povezovanja in 
blaginje – med letoma 2008 in 2015 zrasel le za 0,4 
%, v evroobmočju pa se je dejansko skrčil za 1,6 %. 
Poleg tega zlorabe, kot so socialni damping, pred-
vsem v povezavi s čezmejnim opravljanjem storitev, 
spodkopavajo zaupanje delavcev in poštenih podje-
tij v enotni trg, javna podpora pa je začela upadati.

„Ampak to deluje proti našemu gospodarstvu. Da bi 
enotni trg do prave mere okrepili, ga je treba do konca 
vzpostaviti – ampak ne na račun pravil ter temeljnih 
gospodarskih in socialnih pravic,“ je dejal poroče-
valec Oliver Röpke (skupina delojemalcev – AT). 
„Za dobro delovanje enotnega trga je treba spoštovati 
evropsko in nacionalno zakonodajo. To še posebej 
velja za čezmejne aktivnosti,“ je dodal. Pri evropski 
integraciji je treba zagotavljati ustrezno ravnovesje 

med gospodarskim, socialnim in okoljskim razvo-
jem ter povečati ekonomsko in socialno konver-
genco med državami članicami.

EESO se v mnenju na lastno pobudo o grožnjah in 
ovirah za enotni trg zavzema za:
�l pošteno konkurenco: spoštovanje evropske in 

nacionalne zakonodaje – spoštovanje pravic 
delavcev in načela, da je enako delo na enakem 
mestu tudi enako plačano, ter odpravljanje laž-
nih napotitev delavcev in nepoštenih praks pri 
javnih naročilih;

�l odpravljanje tržnih ovir: boljše priznavanje 
kvalifikacij in diplom, odpravljanje regulativ-
nih ovir itd.;

�l urejeno davčno politiko: prehod na skupno 
konsolidirano osnovo za davek od dohodkov 
pravnih oseb, poročanje po posameznih drža-
vah in ukrepanje proti izogibanju davkom in 
davčnim oazam. (sma)� l

Sodelovanje EESO in Komisije na 
konferenci ob uvedbi platforme za krožno 
gospodarstvo

Na dvodnevni konferenci, ki jo 9. in 10. marca 
2017 v Bruslju skupaj organizirata Evropska komi-
sija in EESO bo vzpostavljena platforma deležnikov 
krožnega gospodarstva.

EESO se zavzema za platformo, ki bi spodbudila 
sodelovanje med različnimi mrežami civilne družbe 
in akterji, ki sodelujejo pri prehodu na krožno 
gospodarstvo.

„Da bi hitro prišli do konkretnih rezultatov, moramo 
pridobiti najpomembnejše akterje in udeležence v pre-
obrazbi – v tem primeru civilno družbo,“ je pojasnila 
članica EESO Brenda King (skupina delodajalcev – 
UK), predsednica opazovalne skupine EESO za traj-
nostni razvoj. „Evropski deležniki, vključeni v krožno 

gospodarstvo, si želijo deliti strokovno znanje in 
izkušnje ter razpravljati o najbolj kritičnih vidikih pre-
hoda na gospodarstvo, ki vire uporablja učinkovito,“ 
je dodal Martin Siecker (skupina delojemalcev – 
NL), predsednik strokovne skupine EESO za enotni 
trg, proizvodnjo in potrošnjo.

EESO je v številnih novejših mnenjih poudaril pot-
rebo po prehodu našega gospodarstva z linearnega 
na krožno, s  tem pa prenesel poziv evropske 
civilne družbe k odločnim ukrepom na področju 
učinkovite rabe virov. EESO podpira velikopotezno 
izvajanje akcijskega načrta Evropske komisije 
o krožnem gospodarstvu, ki zainteresirane strani 
in države članice zavezuje k skupnim in usklajenim 
prizadevanjem. (sma)� l

Predstavitev prednostnih nalog malteškega 
predsedovanja

Ian Borg, malteški parlamentarni sekretar 
za sklade EU in predsedovanje v letu 2017, je na 
januarskem plenarnem zasedanju EESO predstavil 
prednostne naloge malteškega predsedovanja EU. 

Predstavitvi je sledila živahna razprava s člani EESO. 
(Več informacij o tem, kako namerava EESO s sveto-
vanjem prispevati k malteškemu predsedovanju, je 
na voljo v januarski številki biltena.)� l
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EESO želi, da se preselitve obravnavajo 
ločeno od partnerskih sporazumov

Visoki komisar Združenih narodov za begunce 
(UNHCR) ocenjuje, da bo v  letu 2017 preselitev 
potrebovalo približno 1,2 milijona ljudi na svetu. 
Leta 2015 je bilo po vsem svetu preseljenih samo 
80 000 ljudi. Zaradi pomanjkanja ustreznega pro-
grama za preselitev in zakonit vstop v Evropo se 
veliko razseljenih oseb, ki bi potrebovale medna-
rodno zaščito, znajde v rokah nevarnih tihotapcev. 
EESO v svojem mnenju o predlaganem okviru Unije 
za preselitev pozdravlja predlog o  vzpostavitvi 
okvira Unije za preselitev kot nujnega instrumenta 
za pomoč osebam, ki iščejo tovrstno zaščito, in tudi 
kot koraka v smeri prave skupne azilne politike, za 
katero se EESO že dolgo zavzema. Takšen okvir bi 
zagotovil tudi boljšo podporo državam ob mejah EU.

EESO si želi, da bi merila za preselitev temeljila 
na ranljivosti ljudi in da se jih ne bi povezovalo 

s sporazumi o partnerstvu, razvojno pomočjo ali 
učinkovitim sodelovanjem s tretjimi državami na 
področju azila. EESO poziva UNHCR, naj bo vključen 
kot mednarodni organ, ki ima pooblastila in stro-
kovno znanje za ugotavljanje, ali oseba potrebuje 
zaščito ali ne. Vključen mora biti tudi v Odbor na 
visoki ravni za preselitev, enako kot EESO. EESO ne 
priporoča nobenih posebnih pravic, ki bi državam 
članicam EU ali tretjim državam omogočale, da 
same izbirajo.

Program za preselitev morajo spremljati čimprej-
šnji, učinkoviti in uspešni programi vključevanja, ki 
omogočajo tudi dostop do trga dela, priznavanje 
kvalifikacij in poklicno in jezikovno izobraževanje. 
Civilna družba ima lahko pri tem odločilno vlogo. 
(sma)� l

EESO: politiki in civilna družba morajo 
ukrepati proti trgovini z ljudmi
Projekcija filma, organizirana skupaj 
z ZN, prikazuje brutalnost trgovine 
z otroki

Združeni narodi in EESO so v bruseljskemu centru 
lepih umetnosti BOZAR 10. januarja 2017 predstavili 
film Sold (Prodan) J. D. Browna. Projekcijo sta otvorili 
članica EESO Madi Sharma (skupina delodajalcev, 
ZK) in Deborah Seward, direktorica regionalne 
informacijske pisarne ZN v Evropi (UNRIC). Film pri-
kazuje brutalnost in nehumanost trgovine z otroki.

Po podatkih urada ZN za droge in kriminal (UNODC) 
na svetu vsako leto na milijone ljudi postane žrtev 
trgovine z ljudmi. Najpogostejša oblika trgovine 
z ljudmi je spolno izkoriščanje (53 %), sledi pa ji pri-
silno delo (40 %), ki je v porastu. Delovni dokument 
Eurostata o trgovini z ljudmi iz leta 2015 prikazuje, 
da je bilo med zabeleženimi primeri v EU 69 % žrtev 
izrabljenih za namene spolnega izkoriščanja in 19 
% za namene prisilnega dela. Po svetu 49 % zabe-
leženih žrtev trgovine z ljudmi predstavljajo odrasle 
ženske, 33 % pa je otrok.

EESO je v svojih mnenjih o trgovini z ljudmi pozval 
k večji zaščiti in podpori žrtvam, ki jih velikokrat 
v prvi vrsti odkrijejo lokalne organizacije civilne 
družbe. Odbor verjame, da je tem žrtvam nujno 
treba omogočiti, da se ponovno vključijo v pravno 
sfero družbe, iz katere so bili izključeni. Njihova 
vključitev na trg dela bi morala biti podprta z jav-
nimi sredstvi.

Projekciji je sledila razprava z udeleženci iz UNODC, 
MOD in UNICEF ter Madi Sharmo, ki je pozvala 
k  strožjim političnim ukrepom in ponovnemu 

razmisleku o evropskih politikah. Poleg razprave 
o razlogih in možnih ukrepih proti trgovini z ljudmi 
so udeleženci opozorili na ključno vlogo organizacij 
civilne družbe in vsakega posameznika ter pozvali 
k skupnemu ukrepanju. (jk)� l
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Inovacije in znanost koristijo vsem: kaj je tu novega?
Pripravil podpredsednik EESO 
Gonçalo Lobo Xavier
Če vemo, da proračun za program Obzorje 2020, 
namenjen financiranju raziskovalnih in inovacijskih 
projektov v  obdobju sedmih let, znaša 80 mili-
jard EUR, si lahko mislimo, da bi moral izredno 
pozitivno vplivati na življenja ljudi, saj ustvarja 
nova delovna mesta in dodano vrednost za evrop-
sko gospodarstvo.

Kaj si torej običajni državljani mislijo o njem?

Znanstvena skupnost veliko pričakuje od pobud 
Obzorje 2020, vendar je hkrati opozorila EU, da je 
treba upoštevati celotno verigo raziskav in inovacij, 
od temeljnih do produktnih raziskav ter raziskav na 
področju storitev. EESO je v mnenju o vmesnem 
pregledu programa Obzorje 2020 (poročevalec 
Ulrich Samm, skupina delodajalcev, DE) nave-
del, da bo „samo dobro uravnotežena podpora 
v tej verigi (...) zagotovila, da se pridobljeno znanje 
tudi uporabi in tako sčasoma prinese družbene in 

gospodarske koristi“, da torej pozitivno vpliva na 
življenja ljudi.

Resnica je, da se običajni državljani dejansko ne 
zavedajo učinka, ki ga lahko imajo raziskave in ino-
vacije na njihovo vsakdanje življenje.

Če poleg tega upoštevamo (še vedno) precejšnje 
razlike med znanstvenimi in inovacijskimi zmoglji-
vostmi v državah članicah, postane jasno, zakaj zgolj 
povečanje proračuna programa za znanstvene in 
inovacijske dejavnosti v družbi ne bo spremenilo 
pogleda povprečnega državljana na to vprašanje.

Zato se zavzemamo za izboljšanje osnovnega 
financiranja raziskav in inovacij na manj razvitih 
območjih v  Evropi, preden se osredotočimo na 
tako imenovane odgovorne raziskave in inovacije.

Evropa ima na voljo še tri leta, da izboljša izvajanje 
programa Obzorje 2020 s poenostavitvijo pravil, 
uporabo jasnejšega jezika v pozivih k udeležbi, bolj 
demokratičnim naborom prosilcev, možnostmi za 

financiranje manjših in srednje velikih projektov 
z velikim učinkom ter vključevanjem družbenih 
medijev, kar je glavni način za – na primer – sezna-
njanje z zgodbami o uspehu, če so te nujne za večjo 
ozaveščenost državljanov. To so vse sporočila, ki jih 
moramo imeti vedno v mislih.

Razmisliti bi morali tudi o organizaciji tečajev o ino-
vacijah za novinarje ali o novinarski nagradi na 
področju inovacij, s čimer bi povečali seznanjenost 
slehernika – to so navsezadnje končni uporabniki 
raziskav in inovacij – z rezultati, ki jih v njihovo živ-
ljenje lahko prinese program Obzorje 2020.

Z vsem tem lahko ljudem pokažemo, da inovacije 
in raziskave niso nikakršen bavbav! So nekaj, kar 
lahko poveča kakovost našega življenja in zaradi 
česar smo lahko še bolj ponosni, da smo del Evrope 
vseh in za vse. Enostavno, kajne?� l

Tekstura spomina
Razstava portretov

EESO ob priložnosti malteškega predsedova-
nja EU gosti razstavo sodobnih portretov medna-
rodno priznanega malteškega fotografa Josepha 
P. Smitha. Razstavljene so fotografije nekaterih 
najstarejših prebivalcev starodavnega mesta 
Birgu, ki jih spremlja videoprojekcija pogovorov 
z njimi, ki prikazuje tudi dogajanje v zakulisju. 
Uradna otvoritev razstave bo 22. februarja 2017, 
med februarskim plenarnim zasedanjem EESO, 
fotografije pa bodo do 24. marca 2017 na ogled 
v preddverju v 6. nadstropju stavbe JDE. (jp)�l

Iz nove knjige: EESO je v boju proti 
načrtovani zastarelosti odigral 
prelomno vlogo

V nedavno izdani knjigi z naslovom Understanding Planned Obso-
lescence (Razumeti načrtovano zastarelost) je brazilska predavate-
ljica okoljskega in bioprava, Kamila Pope, proučila vzroke, stroške in 
vpliv načrtovane zastarelosti. V knjigo je vključen podroben pregled 
dela EESO na tem področju, in sicer od prelomnega mnenja Thier-
ryja Libaerta iz leta 2013 in poznejšega projekta na to temo v času 
predsedovanja Henryja Malossa do študije iz leta 2016 z naslovom 
Vpliv označevanja življenjske dobe na potrošnike, ki ga avtorica sklene 
z naslednjimi besedami: „Prizadevnost Evropskega ekonomsko-social-
nega odbora v obliki mnenja, ki mu je sledil program boja proti načrtovani 
zastarelosti, je brez dvoma eden najpomembnejših ukrepov, kar so jih na 
tem področju doslej sprejeli javni organi.“

Kamila Pope, Understanding Planned Obsolescence – Unsustainability Through Production, Consumption 
and Waste Generation, Kogan Page, 2017, 240 strani. (dm)� l
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Predsednik Dassis čestital novoizvoljenemu predsedniku 
Evropskega parlamenta

Predsednik EESO Georges Dassis 
je 19. januarja poslal Antoniu Tajaniju 
pismo s čestitkami ob njegovi izvolitvi 
za novega predsednika Evropskega 
parlamenta. V njem je izrazil upanje, da 
bosta EESO in EP tudi v prihodnje nego-
vala sedanje odlično sodelovanje, ter 
Antoniu Tajaniju zagotovil, da bo EESO 
v celoti podprl Evropski parlament pri 
zahtevni nalogi, ki ga čaka v prihodnje: 
„Izvoljeni ste bili v  času krize v  Evrop-
ski uniji. Poglavitni cilj vseh evropskih 
akterjev je ponovno pridobiti zaupanje 

državljanov in zbuditi njihov interes za naš 
projekt in naše delo. Evropski parlament 
kot demokratično izvoljeno telo EU mora 
imeti pri tem pomembno vlogo. Evropski 
ekonomsko-socialni odbor, predstavniško 
telo organizirane civilne družbe v Evropi, 
pa je pripravljen pri teh prizadevanjih 
sodelovati kot močan partner.“

Georges Dassis je poleg tega predla-
gal, da bi poiskali način, kako izboljšati 
spremljanje mnenj Odbora v EP, kako 
poskrbeti za ustrezno usklajevanje med 
poslanci EP in člani EESO ter ugotoviti, 
katere so še druge skupne prednostne 
naloge. Antonia Tajanija je povabil, da 
na enem od prihodnjih plenarnih zase-
danj EESO nagovori plenarno skupščino 
Odbora, pismo pa sklenil z naslednjimi 
besedami: „Prepričani smo, da bo vaša 
udeležba močno okrepila vezi med zako-
nodajalci Unije in predstavniki civilne 
družbe.“ (dm)� l

Član EESO Tom Jones – govornik na mednarodnem zelenem 
tednu v Berlinu

Člani EESO Tom Jones (skupina 
raznih dejavnosti – UK), Jarmila Dub-
ravská (skupina delodajalcev – SK) in 
Piroska Kállay (skupina delojemal-
cev – HU) so se udeležili kmetijskega 
sejma v okviru mednarodnega zelenega 
tedna v Berlinu, edinstvenega živilskega 
in kmetijskega dogodka, ki vsako leto 
privabi pol milijona obiskovalcev.

Tom Jones je sodeloval na okrogli mizi 
na temo Izjava Cork 2.0 – od raz-
misleka k dejanjem, na kateri sta 
sodelovala tudi komisar Phil Hogan in 
nemški minister za kmetijstvo Christian 
Schmidt. Jones je dejal, da bi se razvoj 
podeželja moral osredotočiti predvsem 
na podpiranje podjetnih mladih kme-
tov ter podeželske mladine. Eden od 
načinov, kako bi jih bilo treba podpreti, 
je zagotoviti hitre širokopasovne pove-
zave na vseh podeželskih območjih, ki bi 
koristile tako mladi generaciji kot podje-
tjem. Nadgradnja kmečkega turizma in 

turističnih zmogljivosti na podeželju bi 
omogočila lokalno gospodarsko rast in 
ustvarjanje delovnih mest. Rekreacijske 
dejavnosti, povezane z zdravjem, imajo 
velik potencial, saj pritegnejo več ljudi 
iz mest na podeželje. Poleg tega potro-
šniki igrajo ključno vlogo pri oživljanju 
podeželskih območij in bi jih bilo treba 
poučiti o vrednosti sledljivih in trajno-
stno proizvedenih živil.

Program razvoja podeželja in skupna 
kmetijska politika sami nista zmožni 
obrniti trenda upada na podeželju. Za 
podeželje bi bilo treba uporabiti in dati 
na voljo druge naložbene sklade EU. 
V prvi vrsti bi bila sprememba odvisna 
od podjetniškega duha lokalnega prebi-
valstva in podjetij (vključno s socialnimi 
podjetji), ki bi zapolnili vrzel v vaseh, kjer 
ni sledu o javnih storitvah. Od trajno-
stnih podeželskih območij imajo korist 
vsi državljani. (sma)� l

Novoletni sprejem v kraljevi palači

Belgijska kralj in kraljica na začetku 
vsakega leta priredita tradicionalni 
sprejem v kraljevi palači, kjer izrečeta 
najboljše želje voditeljem evropskih 
institucij in stalnih predstavništev pri 
EU v  Bruslju. Letošnji sprejem je bil 
25. januarja. EESO so zastopali predse-
dnik Georges Dassis, podpredsednika 
Gonçalo Lobo Xavier in Michael Smyth, 
generalni sekretar Luis Planas in vodja 
službe za protokol Dominique-François 
Bareth. (dm)� l

NA KRATKOEvropa se spreminja: kateri izzivi 
čakajo sindikate v prihodnosti?
Pripravila skupina 
delojemalcev EESO

15. februarja 2017 se je skupina 
delojemalcev sestala na izredni seji, da 
bi razpravljala o  strategiji in predno-
stnih nalogah, saj se z izvolitvijo novega 
ameriškega predsednika, prihajajočim 
izstopom Združenega kraljestva iz EU, 
koncem neformalne „velike koalicije“ 
v Evropskem parlamentu, vladno krizo 
v  Italiji ter prihajajočimi volitvami na 
Nizozemskem, v  Franciji in v  Nemčiji 
razmere brez dvoma spreminjajo. Ude-
leženci so razmišljali o izzivih in priložno-
stih evropskih sindikatov v luči teh novih 
političnih in institucionalnih sprememb, 
ki danes bolj kot kdaj koli prej kličejo 
k ubranitvi evropskih demokratičnih vre-
dnot in pravne države pred agresivnimi 

populističnimi gibanji ter njihovo zava-
jajočo propagando.

Vsi udeleženci so močno poudarili, da 
bi nov gospodarski in družbeni model 
EU za zaposlovanje in rast, ki resnično 
deluje za dobrobit njenih prebivalcev, 
pomenil najboljšo zaščito pred tem 
pojavom. Izpostavili so, da obstaja 
močna povezava med prihodnostjo 
EU in učinkovitim socialnim stebrom, 
ter skušali ugotoviti, kako bi lahko 
z nadaljnjimi koraki oblikovali močne 
vezi s  pomočjo obsežnih javnih in 
zasebnih naložb, s katerimi bi ustvarili 
nova delovna mesta. Nedavno spre-
jeto mnenje EESO o socialnem stebru 
je dobro izhodišče, saj se osredotoča 
na konkretne predloge za preobliko-
vanje tega projekta v pozitive in kori-
stne ukrepe, ki bi izboljšali delovne in 
življenjske razmere ljudi ter ponovno 
oživili zaupanje v Unijo. (mg)� l

Za pravično ekonomijo delitve: vloga in mesto 
platform za sodelovanje
Pripravila skupina raznih 
dejavnosti

Predsednik skupine raznih dejavnosti 
v EESO Luca Jahier (IT) je 5. decembra 
2016 predsedoval konferenci, na kateri 
so aktivisti iz socialnega in solidarnega 
gospodarstva podali primere, kako se 
lahko ustvarijo pravične in delitvene 
platforme, ter prikazali raznolike modele, 
priložnosti in izzive, ki jih te predstavljajo 
za zakonodajalce in družbo.

Digitalne platforme so v osrčju ekono-
mije delitve. Vsepovsod po Evropi in po 
svetu se posamezniki, socialni podjetniki 
in skupnosti poslužujejo teh uporabnih 
orodij za ustvarjanje, ohranjanje ali 
dostop do skupnih dobrin in storitev. 
Digitalne platforme deležnikov, ki 
ciljajo na pravičnost in prerazporeditev, 
so radikalno drugačne od tistih, ki zaje-
majo ustvarjeno vrednost uporabnikov 

in sodelujočih ter se postavljajo nad 
socialno zakonodajo in pravosodje. Te 
platforme bi bilo treba priznati in urejati 
pravično.

S podporo skupine raznih dejavnosti je 
šest organizacij, ki se ukvarjajo s social-
nim in solidarnostnim gospodarstvom, 
ter gibanje Commons, ki vključuje skup-
nosti uporabnikov, ki skupaj upravljajo 
z viri, v Bruslju zbralo skoraj 200 ljudi, 
da bi:
�l spoznali spodbudne primere plat-

form za sodelovanje na področju 
kulture, hrane, zemljišč, izmenjave 
storitev med podjetji, lokalnih valut 
itd.;

�l razpravljali o pravnih vidikih: delov-
nem pravu, lastnini, pogodbah in 
obdavčenju;

�l pojasnili, kaj pričakujejo od Evrop-
ske unije, držav članic in mest;

�l spodbujali partnerstva.

Skupina raznih dejavnosti, katere večina 
članov prihaja iz sektorja socialnega 
gospodarstva, je poudarila vodilno 
vlogo skupine pri omogočanju in gradnji 
participativne demokracije preko ohra-
njanja in vzpostavljanja stikov s pred-
stavniki organizacij civilne družbe po 
svetu. (cl)� l

Razstava fotografij poljskega 
filmskega režiserja Andrzeja Wajde

Pripravila skupina 
delodajalcev EESO

EESO je januarja predstavil razstavo 
več kot 30 fotografij pred kratkim pre-
minulega poljskega filmskega režiserja 
Andrzeja Wajde. Fotografije, ki jih je 

posnel svetovno znani umetniški foto-
graf Czesław Czapliński prikazujejo nekaj 
ganljivih trenutkov iz Wajdovega poklic-
nega in zasebnega življenja.

„Ni pretiravanje, če trdimo, da je bil 
Andrzej Wajda svetovno priznani mojster 

in simbol evropske kinematografije,“ je 
dejal Jacek P. Krawczyk, predsednik 
skupine delodajalcev EESO, na otvoritvi 
razstave 25. januarja. Občinstvo je poz-
val k ogledu Wajdovega zadnjega filma 
Powidoki (Paslika), ki bo marca predva-
jan v Bruslju.

Poljski romanopisec, dramatik in sce-
narist Maciej Karpiński je z občinstvom 
delil nekaj svojih osebnih spominov 
o delu z Andrzejem Wajdo. Poudaril je, 
da Wajda ni bil le velik poljski umetnik, 
ampak tudi velik Evropejec z  velikim 
zanimanjem za evropske zadeve, ki jih 
je tudi dobro poznal.

Razstava je bila organizirana na pobudo 
skupine delodajalcev v EESO. (lj)� l
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