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Ohranimo vero v prihodnost

Po več mesecih napetosti in tudi nekaj zaskrbljenosti je Evropa po objavi izidov 
volitev v nekaterih državah članicah nekoliko lažje zadihala.

Poglejmo samo zmago Emmanuela Macrona, ki je jasno pokazala, da so francoski 
volivci spremenili svoj odnos do „starih strank“. Politična analiza gre seveda precej 
bolj v podrobnosti, toda znakov sprememb ne moremo spregledati.

Volivci so dejansko spremenili svoj pogled na politiko in politike, o čemer priča izvolitev 
neodvisnega kandidata z lastnimi idejami.

Nisem politični analitik, a me dogajanje v Franciji kljub temu zanima in fascinira, četudi 
se precej razlikuje od našega. Kar pa me trenutno še bolj pomirja, je učinek teh volilnih 
izidov na evropski projekt.

V Franciji in drugih državah članicah so se različni kandidati zavzemali za programe 
oziroma skupke idej, ki bi, čeprav je to v demokraciji popolnoma dopustno, lahko 
postavili pod vprašaj evropski projekt, kot ga poznamo.

Za Evropo ne bilo dobro, če bi imela tako pomembna država, kot je Francija, na čelu 
protievropskega voditelja.

To ne pomeni, da Evropa ne potrebuje reform in prevetritve. Kar želim reči, je, da ne 
bi smeli imeti nekoga, ki zaradi ideologije, vznikle iz demagoškega protekcionizma in 
delitev, v imenu navidezne varnosti nasprotuje projektu kot celoti.

Seveda je ohranjanje posamičnih in skupnih vrednot v družbi, pa naj se z njimi stri-
njamo ali ne, pravica in dolžnost vsakogar, vendar izgubi svoj smisel, če zavzemanje 
zanje pomeni napad na Evropo in na projekt miru, ki si ga vsi želimo in katerega koristi 
bi radi še naprej želi.

Političnih načrtov nekaterih voditeljev, ki so bili izvoljeni, trenutno še ne poznamo 
podrobno in marsikaj je treba še doreči, vendar vemo, da smo lahko zadovoljni in 
gojimo več upanja za prihodnost, saj bosta v ospredju ohranjanje evropskega ideala 
in varovanje vrednot Evrope, v kateri ima vsakdo korist od rasti.

To je več kot dober razlog, da lahko Evropa lažje diha in se loti reform, s katerimi se 
bo približala državljanom ter skušala odgovoriti na njihove pomisleke in upravičena 
pričakovanja.

Ponovno menim, da morajo člani EESO kot neposredne priče želja državljanov biti 
pripravljeni priskočiti na pomoč pri spodbujanju vključujoče in miroljubne Evrope, ki 
vsakomur pomaga in z vsemi sodeluje. In to je tisto, česar si želim!

Gonçalo Lobo Xavier
podpredsednik EESO
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Can Dündar: „Ne pustite Turčije na cedilu. 
Erdogan ni Turčija“

Izgnani turški novinar v EESO 
spregovoril o svobodi medijev 
in človekovih pravicah

Po zadnjih dogodkih v  Turčiji je 
EESO povabil turškega novinarja Cana 
Dündarja, da se udeleži aprilskega ple-
narnega zasedanja. Nekdanji glavni 
urednik turškega časopisa Cumhuriyet 
je pozval EU, naj v interesu svobode 
medijev, človekovih pravic, pravne 

države in demokracije stoji ob strani 
Turčiji in njenim državljanom.

„Turčija je danes največji zapor za novi
narje,“ je dejal Can Dündar. „Če je svo
boda misli in tiska za Evropo še vedno 
pomembna, mora podpreti turške držav
ljane. Evropa se ne sme odreči svojim 
vrednotam zaradi kratkoročnih koristi.“

Predsednik EESO Georges Dassis pa 
je ob tem dejal: „Vaš boj je naš boj. Ta 
poziv nam, naj branimo demokracijo in 

svobodo, je pomemben. Upam, da ga 
bodo naše vlade, parlamenti držav in 
Evropski parlament slišali. Mi vas bomo 
podprli.“

Podobno stališče je izrazila tudi pred-
sednica skupine delojemalcev v EESO 
Gabriele Bischoff. Turške oblasti je 
pozvala, naj izpustijo nemškega novi-
narja Deniza Yücela, ki je trenutno 
v zaporu v Turčiji. Predsednik skupine 
raznih dejavnosti v EESO Luca Jahier 
in predsednica strokovne skupine REX 
Dilyana Slavova sta prisotne spom-
nila, da bi morala EU še naprej sodelo-
vati s turško civilno družbo, če želi, da 
bi Turčija znova postala demokratična 
in odprta država.

Dündar, ki trenutno živi v izgnanstvu 
v  Nemčiji, je bil obsojen na pet let 
zapora potem, ko je njegov časopis 
poročal, da turška obveščevalna služba 
tihotapi orožje upornikom v  Siriji. 
Podpredsednik EESO Gonçalo Lobo 
Xavier je Turčijo pozval, naj sode-
luje z mednarodnimi organizacijami 
novinarjev, UNESCO, OVSE in Svetom 
Evrope, da bi znova zagotovila svo-
bodo tiska v državi. (mm)� l

UVODNIK
Drage bralke in 
bralci,
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Boj proti financiranju terorizma zahteva 
celovitejše ukrepe
EESO podpira načrte Komisije 
glede kontrole gotovine, 
vendar opozarja na ovire za 
njihovo izvajanje

EESO podpira novi predlog Komi-
sije o  povečanju kontrole gotovine 
na mejah EU in večjih pristojnostih 
oblasti za pregled in zaplembo blaga 
v primeru suma nezakonite dejavno-
sti, da bi zbrali več informacij in odkrili 
primere financiranja terorizma. Vendar 
EESO ponovno poziva Komisijo, naj 
objavi seznam davčnih oaz, ki so krive 
za večino nezakonitih tokov denarja, 
saj bo v nasprotnem primeru to velika 
ovira za učinkovito izvajanje tega 
predloga.

„Denarne pošiljke so še vedno glavni 
kanal za pranje denarja in druga 
finančna kazniva dejanja,“ je dejal 

Javier Doz Orrit (skupina deloje-
malcev – ES), poročevalec za mnenje 
o  financiranju terorizma in kontroli 
prenosov gotovine, ki je bilo sprejeto 
na aprilskem plenarnem zasedanju.

EESO predlaga, naj Komisija po 
izvedbi obsežnih posvetovanj in štu-
dije pripravi načrt za zmanjšanje upo-
rabe gotovine v EU. „Preveriti je treba 
ustreznost praga za obvezno prijavo, 
ki trenutno znaša 10 000 EUR,“ je dejal 

soporočevalec Mihai Ivaşcu (skupina 
raznih dejavnosti – RO). V mnenju je 
poleg tega tudi predlog, naj se razširi 
opredelitev „gotovine“, da bodo zajete 
tudi predplačilne kartice in visoko 
likvid no blago, kot je zlato.

EESO pozdravlja uvedbo kazni za 
države članice, ki ne bi izpolnjevale 
obveznosti glede prijave, hkrati pa 
opozarja, da morajo biti kazni poeno-
tene in da je treba uvesti skupni posto-
pek obveščanja za vse države članice.

V mnenju je še poudarjeno, da je treba 
izboljšati izmenjavo informacij in uskla-
jevanje med organi držav članic in 
tretjih držav. EESO poziva države čla-
nice, naj svoje protiteroristične zbirke 
podatkov delijo z Europolom. (ll)� l

ISSN 1830-5164

Evropski ekonomsko-socialni odbor
Most med Evropo in organizirano civilno družbo
Maj 2017 | SL

EESO info

http://www.eesc.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eco-opinions.41281
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eco-opinions.41281
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eco-opinions.41281


Posvetovanje EESO o beli knjigi 
o prihodnosti Evrope

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) 
bo v 27 državah članicah organiziral nacionalne 
razprave, da bi pridobil stališča evropske civilne 
družbe o petih scenarijih glede evropske priho-
dnosti, ki jih je Evropska komisija predstavila v Beli 
knjigi o prihodnosti Evrope – Razmisleki in scenariji 
za EU27 do leta 2025.

Ideje, stališča in pomisleki, predstavljeni v okviru 
nacionalnih razprav z  organizacijami civilne 

družbe iz celotnega gospodarstva in družbe, bodo 
prispevek k mnenju EESO o tej beli knjigi, za kate-
rega je zaprosila Komisija. Mnenje bo sprejeto na 
julijskem plenarnem zasedanju EESO.

Razprave, ki bodo potekale maja, so del širše vse-
evropske razprave o prihodnosti Evrope, ki so jo 
uvedle evropske institucije in v kateri sodelujejo 
državljani, organi oblasti in organizacije. Kakor je 
poudarila Komisija v svojem zaprosilu, ima EESO 
v tem procesu ključno vlogo, saj zastopa organi-
zirano civilno družbo EU.

Bela knjiga ponuja pet možnih scenarijev o razvoju 
Evrope do leta 2025 na področjih, kot so enotni trg 
in trgovina, migracije in varnost ter ekonomska in 
monetarna unija. (ll)� l
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EESO za večjo zaposljivost žensk v prometu 
predlaga ustanovitev deležniške platforme

Pobuda ima podporo Komisije in se 
bo začela izvajati novembra

Med zaposlenimi v prometu je le petina žensk. 
Gre za enega izmed sektorjev, kjer je neenakost 
spolov najbolj očitna, saj moški zasedajo 78 % 
delovnih mest. EESO meni, da je nadvse nujno 
privabiti več žensk v ta sektor, zato predlaga usta-
novitev platforme za spremembe, s katero bi se 
lotili tega vprašanja.

Odbor je na aprilskem plenarnem zasedanju spre-
jel mnenje Ženske in promet – platforma za 
spremembe, v katerem je opisan novi forum za 
deležnike, vsebuje pa tudi priporočila, kako naj ga 
Komisija ustanovi.

„Promet je sektor, ki so ga moški zasnovali za moške,“ 
je dejala poročevalka EESO Madi Sharma (sku-
pina delodajalcev – UK). „Toda danes je povečanje 

števila žensk v sektorju prometa ne le argument 
z vidika enakosti spolov, temveč tudi ekonomsko
socialna nuja. Če želimo ustvariti rast in inovacije, so 
v sektorju nujno potrebni sposobni in zavzeti zapos
leni, ki se počutijo cenjene in zaščitene.“

EESO bo skušal s to platformo vse deležnike vklju-
čiti v spreminjanje delovnega okolja v sektorju in 
omogočanje več priložnosti za ženske. Platforma 
bi morala delovati po pristopu, temelječem na 
ciljno usmerjenih ukrepih, in biti podprta s spletiš-
čem. EESO je tudi prepričan, da bodo spremljanje, 
ocenjevanje in izmenjevanje dobrih praks bistveni 
za kredibilnost in uspeh platforme.

Podpredsednik Komisije Frans Timmermans in 
komisarka za promet Violeta Bulc sta podprla to 
pobudo, ki se bo začela izvajati novembra 2017. 
(mq)� l

Predhodne odobritve potovanj za državljane tretjih držav brez 
vizumske obveznosti po mnenju EESO v sedanji situaciji nujne

Načrt Komisije za vzpostavitev evropskega 
sistema za potovalne informacije in odobritve 
(ETIAS), s čimer naj bi povečali varnostno preverja-
nje potnikov, ki ne potrebujejo vizuma, pri vstopu 
v schengensko območje, je neizogibna posledica 
trenutnih varnostnih razmer. Takšno je bilo stališče 
EESO na njegovem zadnjem plenarnem zasedanju.

EESO je v mnenju o sistemu ETIAS poudaril, da 
bodo informacije, zbrane v okviru tega sistema, 
omogočale učinkovitejše upravljanje schen-
genskih meja, hkrati pa pozval Komisijo, naj 
obravnava vprašanje držav članic EU, ki niso 
v schengenskem območju.

„Sistem bo omogočal predhodno preverjanje more
bitnih varnostnih tveganj in tveganj nezakonitih 
migracij, da bi zaščitili državljane EU pred vstopom 
oseb s slabimi nameni,“ je dejal poročevalec Jan 
Simons (skupina delodajalcev – NL). Čeprav ga 
morda ne bodo vsi pozdravili, bo sistem ETIAS 

prinesel koristi tudi za potnike, na primer zmanj-
šanje čakalnega časa na schengenskih mejah. 
Vendar pa bi bilo treba po mnenju EESO sistem 
uvesti postopoma in na podlagi odprte komuni-
kacije z zadevnimi državami.

Sistem bo veljal za državljane iz približno 60 držav 
nečlanic EU, ki lahko trenutno vstopajo v schengen-
sko območje brez vizuma. Po tem sistemu, ki naj 
bi začel delovati do leta 2020, bodo morali potniki 
prek spleta vložiti vlogo za odobritev potovanja. Gre 
za „manj strog režim od vizuma“. Platforma bo nato 
izvedla avtomatsko preverjanje na podlagi informa-
cijskih sistemov EU, kot so Interpol, Europol, schen-
genski informacijski sistem (SIS) in sistem vstopa/
izstopa, ter še isti dan izdala dovoljenje oziroma ga 
zavrnila. Končna odločitev glede vstopa pa bo še 
vedno v rokah nacionalnih mejnih organov.

EESO je pozdravil predlog, vendar je poudaril, da 
mora sistem ETIAS v celoti spoštovati temeljne 
pravice in varstvo osebnih podatkov ter dostop 
do podatkov omogočati samo organom, ki pre-
iskujejo kazniva dejanja, terorizem, nezakonito 
priseljevanje in druge grožnje. (ll)� l

Kako okrepiti predlog Komisije za čisto 
energijo

Politike za pospešitev energetskega prehoda 
v Evropi je treba bolj realistično načrtovati in se 
o njih temeljiteje posvetovati z odjemalci, po - 
trebna pa so tudi jasnejša pravila za uresničevanje 
ciljev na področju energije iz obnovljivih virov. 
EESO je na aprilskem plenarnem zasedanju sprejel 
pet mnenj o Komisijinem svežnju Čista energija 
za vse Evropejce, v katerem so na tisoč straneh 
zbrani predlogi, ki bodo po besedah Maroša 
Šefčoviča, komisarja za energetsko unijo, kore-
nito spremenili sektor.

EESO je sveženj sicer pozdravil, še posebej pri-
zadevanja za večjo vlogo odjemalcev energije 
kot samooskrbnih proizvajalcev in vlogo novih 
udeležencev na trgu, kot so lokalne energetske 
skupnosti, vendar pričakuje precejšnje ovire, zlasti 
ker namerava Komisija v vseh državah nadzirati 
nacionalne energetske in podnebne načrte.

Odbor v mnenju, ki obravnava sveženj na splošno 
(TEN/624), navaja: „EESO je globoko zaskrbljen 
glede zmožnosti procesa upravljanja za uveljavlja
nje in doseganje konkretnih rezultatov. Preveliko 
je zanašanje na posvetovanja in medsebojni pri
tisk, namesto na jasna pravila.“ Po mnenju EESO 
je treba dodatno pojasniti, kako lahko Komisija 

od držav članic zahteva, da sprejmejo „potrebne 
ukrepe“, če obstaja vrzel tako na stopnji pobude 
kot na stopnji izvajanja.

V sporočilu Komisije je energetska učinkovitost 
postavljena na prvo mesto, poudarjene pa so tudi 
njene koristi pri odpravljanju energijske revščine. 
Tudi poročevalec EESO Ulrich Samm (skupina 
delodajalcev  – DE) je izpostavil ključno vlogo 
energetske učinkovitosti, a je hkrati menil, da ni 
nujno „prva izbira v boju proti energijski revščini“.

Odbor je pozdravil načrt za ustanovitev opazo-
valne skupine za spremljanje energijske revščine, 
pri čemer je bilo poudarjeno, da je to v skladu 
s predlogom Pierra Jeana Coulona iz leta 2013, 
ki je zdaj predsednik strokovne skupine, pristojne 
tudi za področje energije (TEN).

Predsednik EESO Georges Dassis je opozoril, 
da „se s stroški prehoda na čisto energijo ne sme 
obremeniti določenih skupin prebivalstva, zlasti ne 
prikrajšanih“.

G. Šefčovič je dejal, da se je izredno pomembno 
zavzemati za te predloge, saj se preostali svet zdaj 
ozira k EU, da bo pokazala pot naprej. (dm)� l
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Davčni predpisi EU še niso primerni 
za digitalno gospodarstvo

Evropske davčne predpise je treba prilagoditi 
realnosti, da se državljanom Evrope zagotovijo 
boljši obeti za prihodnost. To je bilo glavno sporo-
čilo EESO na razpravi o obdavčevanju digitalnega 
gospodarstva, ki je potekala 5. maja.

„Digitalno gospodarstvo ni več le del gospodarstva, 
temveč že postaja samo gospodarstvo,“ je dejala 
glavna govornica Rita de la Feria, profesorica 
za davčno pravo na univerzi v Leedsu in priznana 
davčna strokovnjakinja. „Digitalizacije gospodar
stva in globalizacije ni več mogoče ustaviti. Lahko 
še naprej usklajujemo realnost z našo zakonodajo 
in krpamo vrzeli z ukrepi ali pa poskušamo pravila 
in zakone prilagoditi, zlasti za obravnavo goljufij. Le 
tako bomo lahko zagotovili blaginjo za državljane,“ 
je še dodala.

Joost van Iersel, predsednik strokovne skupine 
ECO (ekonomska in monetarna unija) v EESO, je 
davčne strokovnjake in ekonomiste, ki so sodelo-
vali v razpravi, pozval, naj preučijo, kako ustrezno 

obdavčiti nove oblike podjetništva, dela in potroš-
nje v ekonomiji delitve. Spomnil je, da so predlogi 
za ustrezno obdavčitev digitalnega gospodarstva 
po mnenju EESO odločilnega pomena. V okviru 
svojega širšega dela o pravičnem obdavčevanju 
EESO pripravlja mnenje o obdavčitvi ekonomije 
delitve.

„Sedanji davčni predpisi bi lahko zadušili ekonomijo 
delitve, ki pa dejansko povečuje produktivnost. 
Zlasti so problematični za mala podjetja,“ je dejal 
član EESO Krister Andersson (skupina deloda-
jalcev – SE). „Treba jih je ustrezno prilagoditi, da se 
bomo lahko soočili z izzivi in izkoristili vse možne 
priložnosti.“

Giuseppe Guerini (skupina raznih dejavnosti – 
IT), poročevalec EESO za mnenje o obdavčitvi eko-
nomije delitve, pa je dejal: „Potrebujemo enotnejši 
sistem obdavčitve v Evropi. Naše gospodarstvo ni 
omejeno na naše območje, zato potrebujemo eno
ten evropski pristop.“ (mm)� l

EESO poziva Komisijo, naj poveča 
proračun za raziskave in naložbe

Ugotovitve s  posvetovanja z  zainteresira-
nimi stranmi, ki ga je Komisija izvedla v okviru 
vmesnega pregleda programa Obzorje 2020, so 
bile prvič predstavljene na dogodku, ki sta ga 28. 
aprila skupaj pripravila EESO in GD za raziskave in 
inovacije Komisije.

To je bila tudi priložnost za njihovo primerjavo 
z ugotovitvami iz nedavno sprejetega informa-
tivnega poročila EESO, ki ga je pripravil podpred-
sednik EESO Gonçalo Lobo Xavier, in mnenja, 
ki ga je pripravil poročevalec Ulrich Samm (sku-
pina delodajalcev – DE).

„Pozdravljamo to pobudo Komisije,“ je dejal 
Gonçalo Lobo Xavier, „saj je ta program zelo 
pomemben za našo prihodnost in prihodnost pri
hodnjih generacij. EESO je tesno sodeloval v procesu 
ocenjevanja.“

Ugotovitev konference je, da je Obzorje 2020 
uspešen program za inovacije, ki združuje 
odličnost, skupno raziskovalno infrastrukturo, 
čezmejno sodelovanje in sinergije med akadem-
skim svetom, industrijo, MSP in raziskovalnimi 
ustanovami. Nujno pa je treba povečati prora-
čun za financiranje raziskav in naložb na ravni 
EU in povečati sodelovanje, hkrati pa ohraniti 
standarde odličnosti  – tako je menilo 89  % 
vprašanih.

V zvezi s financiranjem je Ulrich Samm pouda-
ril, „da so največji problem velike razlike v Evropi. 
Uspešnost udeležbe v programu Obzorje 2020 je 
zelo različna in očitna je povezava z nacionalnim 
financiranjem. Države članice, ki so temu namenile 
več lastnih sredstev, so bile uspešnejše od tistih, ki 
so namenile manj sredstev.“ (mr)� l

Izjava predsednika EESO ob dnevu Evrope
Pred 67 leti so bili položeni temelji Evrop-

ske unije: 9. maja 1950 je francoski minister za 
zunanje zadeve Robert Schuman predlagal usta-
novitev Evropske skupnosti za premog in jeklo 
(ESPJ), s čimer se je začelo evropsko povezova-
nje. Pri tem je bil ESPJ šele začetek in nekaj let 
kasneje, leta 1957, je podpis Rimske pogodbe 
najavil ustanovitev EU. Danes imamo priložnost, 
da proslavimo in ocenimo dosežke EU, hkrati pa 
se ozremo na svojo vizijo prihodnosti in na zelo 
konkretne probleme, s katerimi se trenutno sre-
čujemo Evropejci.

Dejstvo je, da so zgodbe o uspehu EU redko 
omenjene in da se na njene dosežke praktično 
pozablja. Če se ozremo v preteklost, pa smo lahko 
ponosni na vse, kar je EU uresničila. Mir, svo-
bodno življenje, prosti pretok oseb in blaga ter 
50 let gospodarskega in družbenega napredka je 
le nekaj primerov koristi, ki jih imamo že ves ta 
čas. Naša dolžnost je, da opozorimo svet, da te 
koristi niso padle z neba in da se moramo zanje 
zahvaliti Evropski uniji. Poleg tega ni nič samo-
umevno, niti mir.

Kljub vsemu moramo priznati, da so od leta 2009 
nekatere temeljne vrednote EU, vključno s soli-
darnostjo, na stranskem tiru. V zadnjih nekaj letih 
smo priča zastrašujočemu porastu ksenofobije, 
rasizma in fašističnega diskurza, nacionalistične 
in populistične stranke pa vztrajno pridobivajo na 
teži in imajo vse več privržencev. Zaradi hitrega 
naraščanja protievropskega razpoloženja mora EU 
sprejeti drzne odločitve, da bo našla pot iz slepe 
ulice in začaranega kroga različnih kriz. Zaupanje 
ljudi si lahko povrnemo samo, če bodo politiki 
in voditelji držav članic sprejeli jasne in smi-
selne ukrepe, s katerimi bodo dokazali, da je EU 
blizu Evropejcem. Sramota, da v letu 2017 ljudje 
v Evropi umirajo od lakote in da postajajo revni 
še revnejši. Strinjati se moramo, da potrebujemo 
socialno tržno gospodarstvo, ki vključuje ukrepe 
za prerazporeditev bogastva in okrepitev socialne 
razsežnosti našega ekonomskega modela.

V zvezi s  tem EESO že nekaj časa objavlja 
konkretne predloge, kot so vzajemno prevze-
manje dolga držav članic in minimalni zajam-
čeni dohodek za državljane EU. Poleg tega bo 

imel EESO na zaprosilo Komisije priložnost, da 
predstavi predloge o prihodnosti Evrope v obliki 
mnenja, o katerem bo glasoval čez nekaj mese-
cev in ki ga bo pripravil na podlagi posvetovanja 
s socialnimi partnerji v vseh državah članicah, 
ki se je izkazalo za uspešno pri pripravi mnenj 
o evropskem stebru socialnih pravic ter reševanju 
migracijske krize.

Skratka, nujne so politične odločitve, če želimo 
združeno, demokratično, solidarno, mirno in 
uspešno Evropo, ki je v stiku s svojimi državljani.

Georges Dassis
predsednik EESO
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Industrijski in energetski prehod: ublažiti je treba posledice 
postopnega opuščanja premogovništva

Posvetovalna komisija za spremembe v indus-
triji (CCMI) v EESO je 7. aprila organizirala razpravo 
na visoki ravni o  industrijskem in energetskem 
prehodu ter njegovih posledicah za industrijo, 
gospodarstvo in družbo. Razprave so se udeležili 
strokovnjaki s področja energije iz različnih držav 
članic proizvajalk premoga, predstavniki industrije 
in sindikatov ter člani EESO.

Razprava je opozorila na probleme, ki jih morajo 
premagovati premogovniške regije in države po 
zaprtju premogovnikov. Na območjih, na katerih 
je premog eden od maloštevilnih lokalnih virov 

energije in zagotavlja mnoga delovna mesta, ima 
lahko energetski prehod zelo resne posledice.

Kljub temu so se udeleženci strinjali, da je urejeno 
opuščanje premogovništva v  Evropi nujno, če 
želimo do leta 2050 doseči dogovorjene cilje glede 
nizkoogljične družbe ter zaščititi okolje in človekovo 
zdravje. Pierre Jean Coulon, predsednik strokovne 
skupine EESO, pristojne za področje energije (TEN), 
je poudaril, da so v ta namen potrebne pametne 
dolgoročne strategije, v katerih je najpomembnejše 
ravnovesje med ekonomskimi, okoljskimi in social-
nimi posledicami. Član EESO Janusz Pietkiewicz 

(skupina delodajalcev – PL) pa je dodal, da bi bilo 
treba spremeniti tudi potrošnike, ki morajo postati 
aktivni udeleženci (proizvajalci-odjemalci).

Udeleženci razprave so poudarili, da je lahko prehod 
na obnovljive vire energije ena od rešitev, vendar 
je lahko uspešen le, če so pripravljene regionalne 
naložbene sheme in če je lokalno prebivalstvo vanj 
vključeno, saj to zagotavlja podporo javnosti.

Član EESO Dumitru Fornea (skupina delojemal-
cev – RO) je zaključil z besedami: „Ne oziramo se 
nazaj. Ne gre za reševanje premogovništva, tem
več našega gospodarstva in delovnih mest za naše 
državljane. Za vse to so potrebni čas, podpora vseh 
zainteresiranih strani in komuniciranje z ljudmi, na 
katere prehod vpliva.“ (sma)� l

Profesorica Rita de la Feria med razpravo o obdavčevanju digitalnega gospodarstva.
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Georges Dassis na evropskem 
forumu o solidarnosti: 
„S solidarnim ravnanjem 
lahko pustimo pečat 
v zgodovini“

Predsednik EESO Georges Dassis 
se je 12. aprila udeležil zaključnega dela 
foruma zainteresiranih strani, posveče-
nega evropski solidarnostni enoti. Na 
njem sta sodelovala tudi predsednik  
Evropske komisije Jean-Claude  
Juncker in predsednik Evropskega  
parlamenta Antonio Tajani.

„S solidarnostjo lahko veliko dosežemo, 
včasih celo toliko, da pustimo pečat 
v zgodovini,“ je dejal predsednik Dassis.

Predsednik Dassis je pozdravil pobudo 
o evropski solidarnostni enoti in pou-
daril: „EESO je pozval, naj se na evropski 
ravni sprejemajo ukrepi, ki neposredno 
vplivajo na vsakodnevno življenje 

državljanov in imajo socialni učinek. 
Z govorjenjem ne bomo ničesar dosegli; 
ukrepati moramo in z ukrepi seznanjati 
prebivalce.“

„Nič ni boljšega, kot da nekomu poma
gamo,“ je v zvezi s potrebo po solidar-
nosti po naravnih nesrečah poudaril 
Antonio Tajani.

„Še vedno smo najbogatejši del sveta, 
zato se moramo naučiti deliti,“ je dejal 
Jean-Claude Junker.

Pobuda o evropski solidarnostni enoti 
je bila predstavljena septembra 2016. 
Njen namen je mladim v starosti od 
18 do 30 let omogočiti sodelovanje 
v projektih za pomoč ljudem v stiski. 
EESO mlade podpira s podeljevanjem 
nagrade za civilno družbo in vsakolet - 
no organizacijo dogodka Vaša Evropa, 
vaš glas. Poleg tega je 18. maja gostil 
konferenco, s  katero je obeležil 30. 
obletnico programa Erasmus+. (ks)�l

NA KRATKOKritični prvi odziv združenj 
delodajalcev na predlog za evropski 
steber socialnih pravic
Piše skupina delodajalcev 
v EESO

Predlog za evropski steber social-
nih pravic je naletel na kritiko gene-
ralnih sekretarjev združenj UEAPME, 
EUROCHAMBRES in CEEP. Véronique 
Willems, Arnaldo Abruzzini in Valeria 
Ronzitti so se udeležili seje skupine 
delodajalcev, da bi predstavili trenutne 
prioritete svojih organizacij.

„Sedanji predlogi glede usklajevanja 
poklicnega in zasebnega življenja bodo 
močno vplivali na MSP in pomenijo 
dodatno stroškovno obremenitev,“ je 
dejala Véronique Willems, gene-
ralna sekretarka UEAPME. Po mnenju 
UEAPME bi se bilo treba osredoto-
čiti na boljše izvajanje in izvrševanje 

obstoječih predpisov, namesto da se 
uvajajo dodatne pravice.

„Zelo smo zaskrbljeni glede usmeritve 
evropske politike,“ je dejal Arnaldo 
Abruzzini ,  generalni  sekretar 
združenja EUROCHAMBRES, v  zvezi 
z evropskim stebrom socialnih pravic. 
Po njegovem mnenju se v Evropski uniji 
maksimalno izkorišča socialni vidik, 
saj politiki upajo, da bo to zaustavilo 
populizem. Poudaril je, da socialna 
politika ne more biti trajnostna brez 
gospodarske rasti in ustvarjanja 
delovnih mest. Teh pa ne ustvarja 
socialna politika, temveč podjetniki, ki 
po trebujejo zdravo poslovno okolje, ki 
omogoča rast.

Valeria Ronzitti, generalna sekre-
tarka združenja CEEP, je dejala, da bi 

bilo treba predloge Komisije podrobno 
proučiti, da bi dobili temeljito in rea-
listično oceno. Po njenem mnenju 
bodo imeli delodajalci na socialnem 
vrhu v Göteborgu odlično priložnost, 
da opozorijo na pomen rasti in delov-
nih mest v okviru celotnega koncepta 
socialnega stebra. (lj)� l

Delavci zahtevajo konkretne spremembe: 
socialno Evropo, ki dela za ljudi
Piše skupina delojemalcev 
v EESO

Evropska komisija je 26. aprila 2017 
objavila t. i. socialni sveženj, ki ga sestav - 
lja 17 različnih dokumentov, vključno 
s predlogi o evropskem stebru social-
nih pravic. To je bil prvi odziv Juncker-
jeve Komisije na zahteve sindikatov.

Nujno je, da se obravnavajo problemi 
na socialnem področju, in sicer tako, da 
se odpravijo neravnovesja v socialni in 
gospodarski politiki ter škoda, ki jo je 
utrpela evropska družba po tolikih letih 
strogega varčevanja. Delavci zahtevajo 
socialno Evropo, ki dela zanje in jim zago-
tavlja konkretne ter uresničljive pravice.

Skupina delojemalcev bo podrobno 
preučila predloge Komisije, ki jih ses-
tavljajo zakonodajne in nezakonodajne 

pobude. Ocenila bo, kako izpolnjujejo 
pričakovanja civilne družbe in ali so 
v skladu cilji, opredeljenimi v stališču 
EESO o  evropskem stebru socialnih 
pravic.

Ob tej priložnosti bi radi znova poudarili, 
da so evropski delavci izredno ponosni 
na evropski socialni pravni red, ki smo 
ga pomagali vzpostaviti, in na socialne 
pravice, ki jih prinaša in ki jih je mogoče 
uveljaviti.

Uprli se bomo vsem poskusom, da bi 
ta socialni pravni red oslabili z osre-
dotočenjem na gola načela in merila 
uspešnosti.

EU potrebuje pozitiven program za 
delavce, ki upošteva tudi izzive 21. sto-
letja in dela (v okviru industrije) 4.0. Sku-
pina delojemalcev poziva k ukrepom, ki 
bodo zagotovili socialni napredek, med 
drugim k pravičnim delovnim pogojem 
za vse, okvirni direktivi o zajamčenem 
dohodku, socialni varnosti za vse, spo-
štovanju kolektivnih pogodb in sindi-
kalnih pravic ter skupnemu pristopu EU 
k minimalni plači.

Če EU na tem področju ne bo dosegla 
uspeha, se bomo morali soočiti s posle-
dicami: večjim nacionalizmom, protek-
cionizmom in ksenofobijo, ki bi na koncu 
lahko uničili Evropsko unijo. (mg)� l

Luca Jahier na slovaški akademiji 
znanosti spregovoril o prihodnosti 
Evrope
Piše skupina raznih 
dejavnosti v EESO

Inštitut za ekonomske raziskave slo-
vaške akademije znanosti je 18. aprila 
2017 skupaj z mednarodnim klubom 
Slovaške in gospodarskim klubom te 
države v Bratislavi organiziral medna-
rodno konferenco z naslovom 60 let 
Rimske pogodbe: prihodnost Evrope.

Konference se je udeležil Luca Jahier, 
predsednik skupine raznih dejavnosti 
v  Evropskem ekonomsko-socialnem 

odboru, ki je predstavil civilno družbo 
in njen pomen za prihodnost Evrope. 
Spregovoril je tudi o zadnjih dogodkih 
v Evropi, kot so nedavne volitve v Fran-
ciji in brexit, ter razpravljal o prihodnji 
vlogi civilne družbe v novih razmerah 
politične in gospodarske nestabilnosti 
ter geopolitičnih napetosti.

Predstavniki EESO so med konferenco 
opisali stanje v evropskem gospodar-
stvu in glavne razvojne izzive v  pri-
hodnje. Predstavljen je bil obsežen 
sveženj za reformo gospodarstva v EU 
in na območju eura, s katerim naj bi se 

soočili s posledicami svetovne finančne 
krize, kakršnih še ni bilo, in hudo glo-
balno recesijo (zlasti dolžniško krizo in 
njenimi posledicami za realno gospo-
darstvo ter zaposlovanje).

Udeleženci konference so prišli do 
zaključka, da si morajo države članice 
skupaj prizadevati za premostitev težav 
in nevarnosti, tako od zunaj kot znotraj, 
s katerimi se sooča Evropska unija. (cl)�l

Dan odprtih vrat – 6. maj 2017

Evropski ekonomsko-socialni odbor je v soboto, 6. maja, skupaj z drugimi 
evropskimi institucijami odprl svoja vrata javnosti. Člani in osebje Odbora so 
sprejeli več kot 2700 obiskovalcev, ki so jih zanimali način delovanja EESO in 
vprašanja, s katerimi se ukvarjamo.

Dan oprtih vrat 2017 je potekal v  znamenju 60.  obletnice podpisa Rimske 
pogodbe. Na programu so bili vodeni obiski, informacijske stojnice, interaktivne 
dejavnosti in koncerti. Za najmlajše obiskovalce smo pripravili tudi otroški kotiček.

Ta enkratni dogo-
dek, na katerem se 
obiskovalci seznanijo 
z  evropsko raznoli-
kostjo na zabaven 
način in v vzdušju, ki 
je naklonjeno dru-
žinam, je bil velik 
uspeh. Več informacij 
o  tem dnevu boste 
našli na naši spletni 
strani: http://www.
eesc.europa.eu/open-
day2017/.� l

Valeria Ronzitti (CEEP) in  
Arnaldo Abruzzini (EUROCHAMBRES)
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