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Uredništvo
kao što vjerojatno već znate, na rođendanskoj torti Europskog gospodarskog i
socijalnog odbora (EGSO) u svibnju je gorjelo šezdeset svjećica i s ponosom smo se
osvrnuli na sve što smo do danas postigli. Taj nas je dan potakao da razmislimo o ulozi
i budućnosti EGSO-a i mjestu civilnog društva u sadašnjosti i budućnosti Europe, unije
čije temeljne vrijednosti treba podržavati i jačati.
Međutim, zbog ogromnih društvenih, gospodarskih i okolišnih promjena vremena u
kojima živimo nesigurna su i prepuna izazova pa Odbor ne smije sjediti na lovorikama,
već mora iskoristiti taj novi zamah.
Na sam dan proslave svoje 60. godišnjice – koja je završila kulturnom večeri u Albert
Hallu i pokazala raznolikost našeg kulturnog nasljeđa koje nas istovremeno i zbližava –
EGSO je održao devete Dane civilnog društva čija je tema bila građanstvo, demokracija
i kultura u digitaliziranoj Europi. Bio je to prvi put da su organizacije civilnog društva nastupile zajedničkim snagama u
sveobuhvatnoj raspravi o složenom pitanju digitalizacije.
Nedugo nakon toga otvoren je natječaj za Nagradu EGSO-a za razvoj civilnog društva 2018. EGSO je za temu desetog izdanja
Nagrade odabrao temu „Identiteti, europske vrijednosti i kulturna baština u Europi“. Nagradu će u prosincu primiti pet
organizacija civilnog društva i/ili pojedinci koji su na izvanredan i konkretan način doprinijeli promicanju naših zajedničkih
europskih vrijednosti podizanjem razine svijesti o bogatstvu europskih identiteta, iskorištavanjem punog potencijala europskog
kulturnog bogatstva ili olakšavanjem pristupa europskoj kulturnoj baštini.
Željela bih također spomenuti da je EGSO početkom svibnja bio domaćin prvog Europskog panela građana, čiji je cilj bio
pripremiti javno savjetovanje o budućnosti Europe kako bi europski građani dobili riječ i kako bi se u obzir uzelo njihovo
mišljenje o mnogim važnim pitanjima koja bi mogla biti presudna za budućnost Europe. Inicijativa za organiziranje savjetovanja
potekla je od francuskog predsjednika Emmanuel Macron, a zajednički su ga organizirali Europski gospodarski i socijalni odbor i
Europska komisija.
EGSO će takvim i drugim karakterističnim projektima nastaviti potvrđivati svoju važnu ulogu u Europskoj uniji kao stvarno
središnje mjesto za dijalog te most koji europske institucije povezuje s organizacijama na terenu i građanima, kojima daje
mogućnost da izraze svoje stavove. U okviru te uloge EGSO će i dalje slušati i izjašnjavati se.
Ovim putem željela bih se oprostiti od Petera Lindvald-Nielsena, direktora našeg Odjela za komunikaciju, koji je sve svoje
dužnosti priveo kraju i napustio nas 1. srpnja. Peter, hvala ti za izvrsno obavljen posao!
Svima vam želim lijepe i opuštene ljetne praznike! Očekujemo vas ponovo u rujnu, pune entuzijazma!
Isabel Caño Aguilar
Potpredsjednica EGSO-a za komunikaciju

Kalendar
12. srpnja 2018. Bruxelles
16. sastanak Unutarnje savjetodavne skupine EU-a u okviru Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Koreje

13. srpnja 2018. Bruxelles
1. sastanak Unutarnje savjetodavne skupine EU-a u okviru Sveobuhvatnog gospodarskog i trgovinskog
sporazuma između EU-a i Kanade (CETA)

17. srpnja 2018. Podgorica
11. sastanak Zajedničkog savjetodavnog odbora civilnog društva EU-a i Crne Gore

17. srpnja 2018. Bruxelles
5. sastanak Mreže gospodarskih i socijalnih dionika EU-a i Afrike

Europa na djelu
Videozapisom „Europa na djelu“ obilježava se 60. obljetnica Europskog gospodarskog i socijalnog odbora. U njemu se prikazuju
konkretni primjeri s područja na kojima su tijekom godina EGSO i njegovi članovi svojim radom doprinijeli poboljšanju života europskih
građana.

Ukratko
Austrijsko predsjedanje Vijećem Europske unije 2018.
Austrija predsjeda Vijećem Europske unije od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. „Europa koja
štiti“ moto je koji je odabrala vlada kancelara Sebastiana Kurza. Program Austrije uključuje:
sigurnost i migracije, održavanje konkurentnosti digitalizacijom, stabilnost susjedstva i
približavanje zapadnog Balkana EU-u. Predsjedništvo će nastaviti s pregovorima o Brexitu.
Prije konačnog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a, predviđenog za 29. ožujka 2019.,
svi nacionalni parlamenti država članica EU-a moraju ratificirati konačni sporazum o Brexitu.
Predsjedništvo EU-a nastavit će i s pregovorima o višegodišnjem financijskom okviru za
razdoblje 2021. – 2027. Ministar europskih poslova Gernot Blümel bit će pozvan na plenarno
zasjedanje EGSO-a 11. i 12. srpnja 2018. gdje će predstaviti radni program i odgovarati na pitanja članova EGSO-a. (eh)

U digitalnoj revoluciji nitko ne smije biti zapostavljen
Bila je to glavna poruka konferencije o digitalizaciji koju je 19. lipnja u Austriji organizirao Europski gospodarski i
socijalni odbor
Na konferenciji su sudjelovali predstavnici austrijskog Ministarstva digitalnih i gospodarskih poslova, Grada Beča i širokog spektra
organizacija civilnog društva iz Austrije. Održan je i okrugli stol o digitalizaciji na kojem su sudjelovali mladi austrijski stručnjaci iz

redova organizacija civilnog društva koje su također zastupljene u tri skupine EGSO-a –
Skupini poslodavaca, Skupini radnika i Skupini „Raznolikost Europe“.
„Nije lako prema digitalizaciji usvojiti takav pristup da svi slojevi društva od nje imaju
jednaku korist“, istaknuo je u uvodnom govoru predsjednik EGSO-a Luca Jahier. „Upravo
iz tog razloga mi u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru promičemo
ideju „digitalne pravde“ – ne želimo da u digitalnoj revoluciji itko bude
zapostavljen.“
Konferencija o digitalizaciji održana je nakon izvanrednog sastanka Predsjedništva EGSO-a u
Beču. Tema konferencije u skladu je s prioritetima austrijskog predsjedništva Vijeća
Europske unije koje započinje 1. srpnja 2018. (sg)

Financijske usluge namijenjene potrošačima: stavovi EGSO-a podržani na
lokalnom događanju u Španjolskoj
Potrebno je izgraditi povjerenje potrošača u prekogranične financijske usluge u
Europi u cilju povećanja udjela građana koji ih koriste, a koji trenutno iznosi samo
7 %, naglašeno je na konferenciji koju je 24. svibnja organizirao član EGSO-a
Carlos Trias Pintó u predstavništvu Europske komisije u Madridu. Zastupnik u
Europskom parlamentu Othman Karas najavio je da će Europski parlament
uključiti neke od glavnih prijedloga EGSO-a u svoj odgovor na Akcijski plan za
financijske usluge namijenjene potrošačima koji je predložila Komisija.
Svrha konferencije pod nazivom „Izazovi novog digitalnog okružja: kvaliteta ponude,
pristupačnost, pošteno tržišno natjecanje i zaštita potrošača“ bila je promicanje mišljenja
EGSO-a o financijskim uslugama namijenjenim potrošačima, usvojenog u rujnu 2017.
Član EGSO-a Bernardo Hernández Bataller bio je moderator događanja, a nazočnima su se obratili izvjestitelj za mišljenje Michael
Ikrath i suizvjestitelj g. Trias Pintó. Među govornicima bili su i zastupnici u EP-u Othman Karas i Jonas Fernández Álvarez ,
članovi Odbora za ekonomska i monetarna pitanja (ECON), Manuel Pardos, predsjednik Udruge korisnika banaka, štedionica i
osiguranja (ADICAE), Fernando Tejada de la Fuente, iz Španjolske središnje banke, i Jose Luis Martínez Campuzano,
glasnogovornik Španjolskog udruženja banaka (AEB).
Potrošači bi trebali moći odabrati najbolje i najinovativnije financijske proizvode bez obzira na granice, izjavio je g. Ikrath te istaknuo
da je tržište financijskih usluga u EU-u još uvijek fragmentirano te da smo još daleko od harmonizacije. Tradicionalne banke za
poslovanje s građanstvom, naročito regionalne i lokalne banke, ključni su posrednici u izgradnji povjerenja potrošača jer europski
potrošači, koji relativno nerado mijenjaju pružatelje usluga, tradicionalno imaju veliko povjerenje u takve banke, dodao je.
Potrebno je uskladiti kriterije za ocjenjivanje kreditne sposobnosti kako bi se riješio problem prekograničnog traženja zajmova (eng.
credit shopping), odnosno situacija u kojima dužnici uzimaju prekogranične potrošačke zajmove koji im nisu dostupni u vlastitoj zemlji
i izlažu se riziku prezaduživanja. Nesolventnost potrošača potrebno je svesti na minimum uz pomoć regulative, poručio je g. Trias
Pintó te je također naglasio rizik koji predstavljaju alternativne digitalne valute poput bitcoina, kibervalute i tehnologija lanca blokova
kad je riječ o ugrožavanju sigurnosti, zaštite podataka i povjerenja potrošača.
G. Karas izrazio je podršku za mišljenje EGSO-a i najavio da će neki od iznesenih prijedloga biti uključeni u mišljenje Europskog
parlamenta, a naročito:
potreba da se osigura da odredbe o oporezivanju proizvoda i usluga više ne predstavljaju prepreku za pošteno tržišno
natjecanje;
Komisija bi, uz proizvode namijenjene potrošačima, trebala definirati dodatne „ključne proizvode“ koji će biti jednostavni i imati
iste značajke te stoga biti usporedivi i transparentni;
za različite financijske proizvode trebaju postojati neovisni, certificirani alati za usporedbu;
i IT divovi, kao što su Google, Apple itd., trebali bi se pridržavati propisa o zaštiti potrošača. (dm)

Regije postupno ukidaju proizvodnju ugljena u Europi: EGSO razmatra stanje u
Njemačkoj
Prvi okrugli stol o rudarskim regijama u tranziciji održan je 29. svibnja 2018. u
Grevenbroichu (Njemačka). U raspravi je uz članove EGSO-a i predstavnika Komisije
sudjelovao i niz lokalnih aktera.
Govornici su ukratko predstavili stanje u rudarskom području Porajnja, koje je izloženo
strukturnim promjenama. Sudionici su istaknuli potrebu za preventivnim pristupom i
pripremom za tranziciju. Iznalaženje alternativa za ugljen predstavlja velik izazov, a među
glavnim je ciljevima te regije da i dalje bude jedan od ključnih aktera u sigurnoj opskrbi
energijom u Njemačkoj.
Jedinice lokalne samouprave imaju važnu ulogu u informiranju građana kako bi im pomogle
da razumiju situaciju. Govornici su naglasili da je za postizanje ciljeva ključna fleksibilnost
sustava te da je važno razmotriti i međuregionalne, međuindustrijske i međusektorske aspekte.
Opskrba energijom najkritičniji je dio svih opskrbnih mreža, ali veze među različitim sektorima – npr. plastike, prometa,
proizvodnje plina – mogu osigurati sigurnost opskrbe. Predstavljeni su projekti o obrazovanju i osposobljavanju te o
decentraliziranom upravljanju energijom, a nakon rasprave sudionici su posjetili površinski kop Garzweiler. (sma)

Priručnik za digitalno doba još nije napisan, ali Europi je potreban plan
EGSO je sudjelovao u raspravi o digitalizaciji i nejednakostima na Globalnom
medijskom forumu Deutsche Wellea održanom od 11. do 13. lipnja u Bonnu
Glavna tema 11. globalnog medijskog foruma – u organizaciji Deutsche Wellea u partnerstvu
s EGSO-om – bile su globalne nejednakosti. EGSO je organizirao panel na kojem se
razmatralo kako bi digitalizacija i četvrta industrijska revolucija mogle smanjiti ili povećati
siromaštvo i nejednakosti u globaliziranom svijetu.
Na panelu održanom u prepunoj dvorani okupili su se član EGSO-a i profesionalni sindikalist
Peter Schmidt, profesor dr. Ayad-Al-Ani, znanstveni suradnik na Institutu za internet i
društvo Humboldt, dr. Judith Schleicher, koja provodi postdoktorsko istraživanje na
Katedri za geografiju Sveučilišta Cambridge, i novinar Alexander Damiano Ricci, urednik
Cafebabela. Raspravi su doprinijela i dva govornika iz prvih redova publike – članovi EGSO-a
Brendan Burns i Baiba Miltoviča.
Panelisti su među ostalim raspravljali o korjenitim i golemim promjenama koje je izazvao rast ekonomije platformi, kao i o njezinim
posljedicama za demokraciju i blagostanje diljem svijeta. Bilo je riječi i o ulozi sindikata u poslovnom svijetu, koji sve više favorizira
fleksibilnije oblike zapošljavanja, kao i o vezi između siromaštva i prirodnog okoliša. Više detalja o raspravi dostupno je na
internetskim stranicama EGSO-a. (sma)

Luis Planas, glavni tajnik EGSO-a, imenovan je za ministra u španjolskoj vladi
Pedra Sancheza.
Predsjednik vlade Pedro Sanchez ponudio je 6. lipnja Luisu Planasu mjesto ministra
poljoprivrede ribarstva i prehrane u španjolskoj vladi. Zahvaljujući svom 35-godišnjem radu
na europskim poslovima u svojstvu diplomata, visokog dužnosnika Komisije, zastupnika u
Europskom parlamentu i zagovornika snažne i solidarne Europske unije, Luis Planas postao
je jedna od simboličnih ličnosti u povijesti institucija Europske unije. Prema riječima tog
pobornika europske integracije „ne postoji alternativa Europskoj uniji“.
Luis Planas bio je glavni tajnik Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 20. siječnja
2014. Oduvijek je naglašavao važnost EGSO-a koji smatra „ljudskim licem Europe i
jedinstvenim okružjem koje predstavlja most između civilnog društva i europskih institucija“.
Predsjednik EGSO-a Luca Jahier o njemu je rekao sljedeće: „Europljanin u srcu i duši, Luis
Planas nastavit će graditi Europu koja brine o željama svojih građana. Bila mi je čast
surađivati s njime i uvjeren sam da će njegovo poznavanje rada europskih institucija biti
korisno Španjolskoj kao članici Europske unije.“
Isabel Caño, potpredsjednica za komunikaciju u EGSO-u, uvjerena je da će nakon
obnašanja dužnosti glavnog tajnika EGSO-a Luis Planas donijeti dodanu vrijednost
europskom projektu jer mu je dobro poznata važnost organiziranog civilnog društva i kulture
dijaloga u Europi današnjice.
Luis Planas podrijetlom je iz Valencije u Španjolskoj. Uvjereni Europljanin, kao član
pregovaračkog tima aktivno je radio na pristupanju Španjolske Europskoj uniji, a kao
zastupnik u španjolskom Kongresu, bio je glasnogovornik za europska pitanja i izvjestitelj za
ratifikaciju Ugovora o pristupanju Španjolske Europskoj uniji. Od 1986. do 1993., uvijek
uključen u europske poslove, Luis Planas izabran je za zastupnika u Europskom parlamentu u
kojem je bio član Odbora za vanjske poslove i Odbora za institucijska pitanja.
Nakon toga postao je šef Ureda potpredsjednika Europske komisije Manuela Marina, a zatim povjerenika Pedra Solbesa. Imenovan je
za španjolskog veleposlanika u Maroku 2004., a 2010. za španjolskog veleposlanika i stalnog predstavnika pri Europskoj uniji.
U 2012. postao je regionalni ministar poljoprivrede, ribarstva i okoliša u Andaluziji, a 2014. glavni tajnik EGSO-a. Uz to je humanist,
rafinirani poznavatelj književnosti, poezije i glazbe. (eh)

Članica EGSO-a Madi Sharma jedna je od 100 najutjecajnijih osoba na svijetu na
području rodne politike
Članica EGSO-a Madi Sharma na popisu je 100 najutjecajnijih osoba na svijetu na području rodne politike 2018. godine Popis je u
svibnju objavila besplatna globalna mreža Apolitical, koja u više od 120 zemalja pruža pomoć javnim službenicima i njihovim
partnerima. Među brojnim drugim najutjecajnijim osobama na području rodne politike nalaze se aktivistica Malala Yousafzai, kanadski
premijer Justin Trudeau, francuski predsjednik Emmanuel Macron, švedska ministrica vanjskih poslova Margot Wallström, zamjenica
glavnog tajnika UN-a Amina Mohammed i gradonačelnik Londona Sadiq Khan.
Gđa Sharma nalazi se među 13 najutjecajnijih osoba na svijetu u kategoriji zagovaranja i odano joj je priznanje za javno poticanje
ženskog poduzetništva, raznolikosti i roda te za govore koje je o tome održala na međunarodnoj razini. Od 2002. godine, gđa Sharma
je kao aktivna članica EGSO-ove Skupne poslodavaca sudjelovala u brojnim savjetovanjima i radila na brojnim mišljenjima. Osnovala
je i vodi Madi Group, mrežu međunarodnih privatnih i neprofitnih trgovačkih društava i NVO-ova. Također se nalazi na čelu centra za
strateška promišljanja Women's Economic and Social Think Tank . Čestitamo ti, Madi! (ll)

Finska članica EGSO-a Pirkko Raunemaa dobitnica nagrade tumača za izaslanika
godine za 2018.
Pirkko Raunemaa, finska članica EGSO-ove Skupine „Raznolikost Europe“, primila je 23.
svibnja u Bruxellesu od finskih tumača Europske komisije nagradu za izaslanika godine za
2018.
Nagrada je uspostavljena radi odavanja priznanja finskim izaslanicima koji na sastancima
EU-a govore na finskom, brane status tog jezika i aktivno surađuju s tumačima kako bi se
osiguralo kvalitetno usmeno prevođenje njihovih govora.
Pirkko Raunemaa članica je Odbora od 2006. godine. Tijekom karijere usmjerene na
područje sigurnosti hrane predstavljala je Finsku u brojnim međunarodnim forumima,
uključujući Komisiju UN-a za Codex Alimentarius i Upravljački odbor EFSA-e. (dm)
Na fotografiji, s lijeva na desno: članica EGSO-a Pirkko Raunemaa i finski tumači Veijo Kruth
i Tarja Kallio

EGSO-ovo Uže predsjedništvo u proširenom sastavu posjetilo poljski grad Krakov:
tragovima sjećanja
Predsjednik Luca Jahier i Uže predsjedništvo u proširenom sastavu Europskog gospodarskog
i socijalnog odbora boravili su od 10. do 12. lipnja 2018. u Poljskoj, gdje su sudjelovali na
prvoj sjednici novoizabranih čelnika EGSO-a.
Predsjednik Luca Jahier i drugi članovi odabrali su poljski grad Krakov kao simbolično mjesto
sjećanja te kako bi potakli i obogatili kulturu dijaloga u Europskoj uniji.
Tijekom posjeta Poljskoj, članovi izaslanstva sudjelovali su u raspravi na Sveučilištu u
Krakovu, kojoj su prisustvovali i poljski intelektualci. Tema rasprave bila je pomirba kroz
sjećanje dvaju neodvojivih dijelova Europe i njome je udahnut duh kreativnog razumijevanja
između zapadne Europe i centralne i istočne Europe.
Članovi Užeg predsjedništva u proširenom sastavu odali su priznanje žrtvama
koncentracijskog logora Auschwitz-Birkenau.
Uže predsjedništvo u proširenom sastavu čine: predsjednik EGSO-a Luca Jahier, potpredsjednica zadužena za proračun Milena
Angelova, potpredsjednica zadužena za komunikaciju Isabel Caño, predsjednik Skupine poslodavaca Jacek Krawczyk, predsjednica
Skupine radnika Gabriele Bischoff i predsjednik Skupine „Raznolikost Europe“ Arno Metzler. Prisutni su bili i predsjednici stručnih
skupina: Stefano Palmieri, Ariane Rodert, Dilyana Slavova, Maurizio Reale, Christa Schweng, Pierre Jean-Coulon i Lucie Studničná. (eh)
Govor predsjednika Luce Jahiera na konferenciji održanoj na Sveučilištu u Krakovu:
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/presentations/reconciling-central-eastern-and-western-europe-historical-memories-buildstronger-union

Mandat Petera Lindvald-Nielsena na čelu Odjela za komunikaciju završava 1.
srpnja 2018.
Deset je godina Peter Lindvald-Nielsen radio sa službenicima za odnose s medijima i drugim stručnjacima u području vizualnih

materijala, odnosa s javnošću, grafičkog dizajna i društvenih medija. Bilo je to vrijeme
upečatljivih naslova, i kratkih i dugih članaka, priopćenja za medije, političkih, socijalnih,
kulturnih i gastronomskih događanja, napornog rada, razgovora te, najvažnije od svega,
mnogo zajedničkog smijeha. Peterovo je geslo povezati ljude smijehom jer ništa nije više
urođeno ljudskom rodu od zajedničkog smijeha. Peter je obogatio naš jezik, potičući nas da
govorimo DA umjesto NE, ULOŽITI umjesto POTROŠITI i RJEŠENJE umjesto PROBLEM.
Ponekad diskretno u svoj notes zapisuje pamtljive fraze, poput ove Hermanna van
Rompuyja, koji je tijekom sjednice kojom je obilježena 60. obljetnica EGSO-a kazao: „Ne
možemo promijeniti prošlost, ali možemo promijeniti budućnost.“
Dragi Peteru, želimo ti još mnogo prilika za smijeh! I molim te zabilježi u svoj notes da ćemo
te se sjećati kao nasmijanog direktora i prijatelja.

Peter Lindvald-Nielsen imenovan je 1. srpnja 2018. počasnim direktorom Odjela za komunikaciju u EGSO-u (eh)
Sedam pitanja za Petera Lindvald-Nielsena
1. Koji je bio najsretniji trenutak Vaše karijere u EU-u?

Kad sam svojim radom doveo do promjena, a moja supruga i djeca istovremeno su bili zadovoljni svojim životom u Belgiji.
1. Koje je bilo najveće iznenađenje tijekom Vašeg profesionalnog života u EU-u?

Angažman i predanost kolega. Rad u institucijama nije posao s radnim vremenom od 9 do 17 sati, već morate naporno i dugo raditi
bez prigovaranja.
1. Da sretnete mladu, npr. 20-godišnju osobu, i to danas kad se Europa suočava s najvećim izazovima ikad, što biste joj rekli u
pogledu budućnosti?

Ostani pozitivan ili pozitivna, ali nemoj uzimati svoju sadašnjicu zdravo za gotovo. Angažiraj se u društvu, budi odgovoran ili
odgovorna i odnosi se prema drugima kako bi htio ili htjela da se oni odnose prema tebi.
1. Što želite poručiti svom nasljedniku?

Da radi SA ljudima, a ne PROTIV njih. To donosi kudikamo veće zadovoljstvo i rezultate.
1. Koja je najvažnija karakterna crta osoba koje su zadužene za komunikaciju?

Ustrajnost, budući da je svatko stručnjak za komunikaciju. Otvoren stav, ali bez naivnosti te spremnost na razgovor s neznancima.
1. Vaši najdraži junaci u životu?

Moja supruga, budući da je spremno pristala napustiti svoj posao u Danskoj i preseliti se sa mnom u Belgiju, daleko od obitelji i
prijatelja, i podizati našu djecu ovdje.
1. Vaš omiljeni moto?

„Ljubav ne pokreće svijet, ali se zbog nje vrijedi potruditi.“
(Na danskom: Kærlighed får ikke Jorden til at dreje rundt, men kærlighed gör det værd at tage turen med)
Intervju vodila Ewa Haczyk-Plumley, 14. lipnja 2018. u Bruxellesu

Nove publikacije
Digitalna publikacija – Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) – 60 godina
rada
Civilno društvo na djelu za budućnost Europe!
Odbor je osnovan Ugovorima iz Rima 1957., a prvo plenarno zasjedanje održao je prije
60 godina, 19. svibnja 1958. Otad je povijest Odbora povezana s postupkom europske
integracije za koju se neprestano zalagao.
U ovoj digitalnoj publikaciji predstavlja se 60 godina rada Odbora na sveobuhvatnom
uključivanju raznovrsnih aktera civilnog društva u izgradnju Europe. Ističu se uspjesi, velika
postignuća i dodana vrijednost Odbora te njegova vizija budućnosti Europe.
Ova živopisna publikacija oplemenjena multimedijskim sadržajima, ponajprije videozapisima i infografikama, namijenjena je
stručnoj publici (medijima, organizacijama civilnog društva, nacionalnim gospodarskim i socijalnim vijećima, drugim institucijama,
sveučilištima itd.), kao i široj javnosti. Osmišljena je kao evolutivan proizvod kojim se predočuje jedinstvena uloga koja pripada
EGSO-u (kao i organiziranom civilnom društvu koje EGSO predstavlja) u postupku europske integracije , a to je uloga pokretača
participativne demokracije.
Publikacija je prilagođena pregledavanju na mobilnim uređajima (na tabletima, a naposljetku i na pametnim telefonima), a najprije će
biti dostupna na trima jezicima (EN, FR i DE) na internetskoj stranici Odbora. (fgr)

Novosti iz EGSO-a

Prigodom 60. obljetnice EGSO obećava da će poduzeti odlučne i vizionarske mjere
za bolju Europu
U govoru prigodom 60. obljetnice Europskog gospodarskog i socijalnog odbora
24. svibnja predsjednik EGSO-a Luca Jahier odlučno je istaknuo da Odbor neće
počivati na lovorikama i izložio je plan za buduće djelovanje EGSO-a na temelju
sedam prioriteta. Vodeći dužnosnici EU-a u raspravi o budućnosti Europe slažu se
oko toga da građanski prostor jest i mora ostati ključan za europsku demokraciju
Govoreći na posebnom komemorativnom plenarnom zasjedanju predsjednik Luca Jahier
posebno se osvrnuo na ključne trenutke u povijesti EGSO-a i podsjetio na njegova glavna
dosadašnja postignuća u uspješnom iniciranju nekih ključnih dijelova zakonodavstva EU-a.
Od Povelje Zajednice o temeljnim socijalnim pravima radnika do inovativnog prijedloga o
porezu na financijske transakcije „EGSO ima mnogo razloga za ponos“, poručio je.
Predsjednik Jahier predložio je neka rješenja za izazove s kojima se Europa suočava i ukratko izložio EGSO-ova prioritetna područja za
djelovanje u predstojećim godinama:
učvršćivanje vrijednosti Unije
provedba Programa za održivi razvoj
pojačana koordinacija gospodarske politike u EU-u
upravljanje umjetnom inteligencijom na dobrobit ljudskog roda
rad na postizanju ambicioznog višegodišnjeg financijskog okvira utemeljenog na solidarnosti i jačanju kohezije
razvijanje osjećaja europskog identiteta kroz kulturu i obrazovanje
aktivna izgradnja odnosa sa susjedstvom EU-a i šire.
U raspravi koja je uslijedila predsjednik Europske komisije Jean Claude-Juncker , potpredsjednik Europskog parlamenta Ramón
Valcarcel Siso i predsjednik OR-a Karl-Heinz Lambertz raspravljali su s g. Jahierom o tome kako se u razdoblju do europskih izbora
2019. na najbolji način uhvatiti u koštac s izazovima koji stoje pred Europom.
U inspirativnom obraćanju bivši predsjednik Europskog vijeća Herman Van Rompuy izrazio je nadu i optimizam u vezi s budućnošću
Europe i naglasio ulogu EGSO-a u osiguravanju otporne demokracije u Europi.
Darja Isaksson, članica Nacionalnog vijeća za inovacije švedskog premijera, iznijela je stajališta europske mlađe generacije i pozvala
čelnike EU-a da na primjeren način odgovore na izazov održivog razvoja i digitalne revolucije.
Predsjednik Jahier zaključio je svečanost citirajući papu Ivana Pavla II. u pozivu sudionicima da ne žive u strahu od sadašnjosti već da
se usude hrabro je živjeti. (dm)
Pročitajte govor predsjednika Jahiera na komemorativnom plenarnom zasjedanju
Pogledajte govor predsjednika Jahiera

Nagrada za razvoj civilnog društva 2018. – „Identiteti, europske vrijednosti i
kulturna baština u Europi“
Globalna kretanja u proteklih nekoliko godina stavila su europski projekt na kušnju.
Unutarnje podjele, osjećaj nezadovoljstva među građanima te dramatično povećanje
migracija zatekli su stanovništvo i sve razine vlasti nespremnima, što je dovelo do porasta
nacionalističke retorike i slabljenja uzajamne solidarnosti. U tom su kontekstu organizacije
civilnog društva imale ključnu ulogu u skretanju pozornosti na potencijal
europske kulturne baštine, jačajući time identitete i društva te promičući golem
potencijal raznolikosti, koja predstavlja temelj naše europske povijesti.
EGSO-ovom Nagradom za civilno društvo 2018. želimo nagraditi inovativne inicijative kojima
se znatno doprinijelo napretku na sljedećim područjima:
podizanje svijesti o višeslojnosti i bogatstvu europskih identiteta,
iskorištavanje punog potencijala kulturnog bogatstva Europe,

olakšavanje pristupa europskoj kulturnoj baštini i
promicanje europskih vrijednosti kao što su poštovanje ljudskog dostojanstva i ljudskih prava, sloboda,
demokracija, jednakost i vladavina prava.
Bit će odabrano najviše petoro dobitnika koji će međusobno podijeliti nagradu u ukupnoj vrijednosti od 50 000 eura. Rok za
podnošenje prijava je 7. rujna 2018., a svečanost dodjele nagrada održat će se u Bruxellesu 13. prosinca 2018. Za Nagradu
EGSO-a za razvoj civilnog društva mogu se prijaviti organizacije civilnog društva službeno registrirane u Europskoj uniji koje djeluju na
lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj ili europskoj razini. Mogu se prijaviti i pojedinci.
Cjelokupan popis uvjeta i internetski obrazac za prijavu dostupni su ovdje. (ll)

„Izravna plaćanja moraju primati samo aktivni poljoprivrednici“, kaže EGSO i
poziva na pružanje posebne potpore mladim poljoprivrednicima
EGSO podržava snažan i dobro financiran ZPP i povećanje proračuna EU-a na 1,3 % BND-a, u
skladu s rastom gospodarstva EU-a. Potrebno je osigurati odgovarajuća financijska sredstva
za ZPP kako bi se riješio problem niskog dohotka poljoprivrednika i radnika u poljoprivredi,
inflacije i mogućeg nedostatka sredstava uzrokovanog Brexitom, kao i pitanje dodatnih
zahtjeva povezanih s okolišem i klimatskim promjenama.
„Europski poljoprivrednici – obiteljska gospodarstva, MSP-ovi, zadruge i druge tradicionalne
poljoprivredne strukture – moraju biti u stanju živjeti od prihoda koje ostvaruju
poljoprivredom. To se mora osigurati pravednim cijenama i solidnim izravnim plaćanjima.
Međutim, izravna bi plaćanja trebali primati samo aktivni poljoprivrednici i poljoprivredna
poduzeća koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom u skladu s objektivnim kriterijima i
regionalnim praksama i koja osiguravaju javna dobra. Nije dovoljno tek posjedovati
poljoprivredno zemljište“, kaže Jarmila Dubravská, izvjestiteljica za mišljenje EGSO-a „Budućnost hrane i poljoprivrede“. „Za
poljoprivrednike Europske unije od ključne je važnosti da se zakonodavnim prijedlozima istinski pojednostave najbirokratskiji elementi
ZPP-a", dodaje John Bryan.
Supsidijarnost ne smije ugroziti ZPP ili jedinstveno tržište. Ona se treba primjenjivati samo na planove država članica za provedbu
ciljeva ZPP-a i time im osigurati određenu fleksibilnost pri usvajanju opcija za plaćanje u okviru prvog i drugog stupa koje najbolje
odgovaraju vrstama i uvjetima poljoprivrede te poljoprivrednim strukturama u dotičnim zemljama, uzimajući u obzir prirodne uvjete i
okoliš. EGSO se ne slaže s time da države članice prenose sredstva iz drugog u prvi stup, već poziva na utvrđivanje razumne razine
sufinanciranja drugog stupa za sve države članice.
EGSO također predlaže da se u okviru ZPP-a povećaju potpore za mlade poljoprivrednike i generacijsku obnovu. Naposljetku, EU mora
slijediti koherentniju strategiju između ZPP-a i trgovinske politike. (sma)

Majica od 27 recikliranih boca
Uspješna strategija za plastiku mora imati za cilj djelotvorne mjere obrazovanja i
osposobljavanja kako bi se razvio osjećaj poštovanja za dinamičnu ravnotežu u
biosferi. Potrebno je uvesti poticaje na području dizajna i ponašanja, kao i
zajedničke tehničke i regulatorne standarde, kako bi postalo lakše reciklirati
plastiku i kako bi se ubrzao prijelaz na kružno gospodarstvo.
U mišljenju o Komisijinoj Strategiji za plastiku u kružnom gospodarstvu Odbor ističe
recikliranje plastike kao bitnu priliku za održiv i konkurentan gospodarski razvoj. Na
predmete izrađene od plastike mora se gledati kao na vrijedne sirovine koje treba oporabiti.
„Potrebna nam je europska kultura kružnog modela za plastiku, utemeljena na analizi
cjelokupnog životnog ciklusa proizvoda, a to je moguće samo ako uključimo građane i civilno
društvo“, poručio je Antonello Pezzini, izvjestitelj za to mišljenje. „Prednosti razvrstavanja i
recikliranja plastike europskim građanima moraju postati jasne.“
Potrebno je obratiti posebnu pozornost mikroplastici, koja se često koristi u deterdžentima, kozmetičkim proizvodima, namještaju i
bojama, jer njome izazvano onečišćenje predstavlja jednu od najvećih opasnosti za okoliš i ljudsko zdravlje.
Od PET plastike do pređe
EGSO potiče odvojeno prikupljanje PET (polietilen tereftalat) ambalaže, a pogotovo njezino recikliranje, što stvaranjem novih
gospodarskih aktivnosti i radnih mjesta može donijeti ekonomsku korist u EU-u. Transformacija PET-a u tkaninu inovativan je postupak
koji ne škodi okolišu i osigurava kvalitetu u cjelokupnom lancu od proizvodnih tehnika do dizajna. Brojke su impresivne: za izradu
majica od flisa potrebno je samo oko 27 boca od jedne i pol litre, što je otprilike preporučena količina vode koju bi tjedno trebalo
konzumirati četveročlano domaćinstvo. (sma)

Novi oblici rada iziskuju transparentnije i predvidljivije radne uvjete
Imajući u vidu povećanje fleksibilnog i netipičnog zapošljavanja u EU-u, sada je od presudne važnosti osigurati da radni uvjeti za sve
radnike budu transparentniji i predvidljiviji, što se može najlakše postići putem socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja na
nacionalnoj razini, tvrdi EGSO u mišljenju o Komisijinom prijedlogu direktive o transparentnim radnim uvjetima.
EGSO je tu direktivu opisao kao konkretan korak prema provedbi europskog stupa socijalnih prava i prilagodbi budućem svijetu rada.
Međutim, također je upozorio na moguće administrativno opterećenje koje bi mogli snositi poslodavci ako se neke odredbe direktive
provedu u postojećem obliku i preporučio da se neki aspekti direktive razjasne, a odgovornost za određena pitanja prepusti državama
članicama.

„Direktiva o transparentnim radnim uvjetima sjajna je prilika za davanje poticaja socijalnoj Europi“, izjavio je izvjestitelj za mišljenje
EGSO-a Christian Bäumler i dodao da se rad na zahtjev ne može održati kao oblik
zaposlenja bez utvrđivanja odgovarajućeg referentnog razdoblja i odgovarajuće prethodne
obavijesti za radnike.
Suizvjestiteljica Vladimira Drbalová istaknula je da prijedlog trenutno sadrži neke nejasne
odredbe koje bi mogle izazvati pravnu nesigurnost na tržištu rada. Potrebno je dodatno
razraditi detalje prijedloga koji još nije dovoljno čvrsto utemeljen. (ll)

Sustav PDV-a u EU-u hitno se mora uskladiti s razvojem tržišta
EGSO pozdravlja prijedloge Europske komisije o Akcijskom planu za PDV, čiji je cilj
donijeti korist krajnjim potrošačima, ali poziva na određene izmjene. Potiče
države članice da ne štede napore pri provedbi predloženih reformi i da u
primjerenom razdoblju prijeđu na konačni sustav poreza na dodanu vrijednost
(PDV).
EGSO smatra da je postojeći sustav PDV-a u EU-u potrebno uskladiti s novim kretanjima na
tržištu, poslovnim modelima i tehnologijama kako bi se osiguralo da jedinstveno tržište
ispravno funkcionira, pojednostavila pravila PDV-a i spriječile porezne prijevare.
Kako bi se smanjila razlika između očekivanog i prikupljenog PDV-a, države članice trebale
bi uspostaviti odgovarajuće forume za razmjenu najboljih praksi o prikupljanju poreznih
prihoda i za istraživanje načina za bolje iskorištavanje digitalne tehnologije u svrhu suzbijanja prijevara na području PDV-a,
pojednostavljenja administrativnog opterećenja za porezna tijela i poduzeća te osiguravanja njihovog boljeg pristupa informacijama.
Potrebno je obratiti posebnu pozornost na razvijanje sustava učinkovitog prikupljanja poreza u slučajevima prekogranične
trgovine.
EGSO poziva sve institucije uključene u postupak reforme sustava da ispitaju kako bi se mogao uvesti zajednički sustav PDV-a za robu
i usluge. Slaže se s Komisijinim prijedlozima za smanjene stope PDV-a i preporučuje da se te stope primjenjuju na određene
kategorije robe i usluga, a naročito one od općeg interesa. „Negativan popis“ robe i usluga na koje bi se primjenjivala standardna
stopa PDV-a ne smije dovesti do neopravdanog ograničenja slobode država članica da utvrde snižene stope za određene proizvode od
općeg interesa.
Naposljetku, EGSO smatra da je pragove za novi sustav PDV-a primjenjiv na mala poduzeća potrebno utvrditi na razini koja
osigurava da su obuhvaćeni svi MSP-ovi. Jednaka pravila trebala bi se primjenjivati i na poduzeća socijalne ekonomije.
Saznajte više u našem prvom i drugom mišljenju. (jk)

Ulaganja u računalstvo visokih performansi pozitivno će se odraziti na našu
dobrobit, konkurentnost i radna mjesta
EGSO podržava inicijativu Europske komisije za uspostavu europskog zajedničkog poduzeća
za računalstvo visokih performansi i navodi da će ta ključna tehnologija doprinijeti
prevladavanju najvećih društvenih izazova današnjice te da će se u konačnici pozitivno
odraziti na našu dobrobit, konkurentnost i radna mjesta.
U mišljenju usvojenom na plenarnoj sjednici 23. svibnja 2018., koje su sastavili Ulrich Samm
i Antonio Longo, Odbor ističe da će zajedničko poduzeće EuroHPC svakako donijeti dodanu
vrijednost digitalnom suverenitetu i neovisnosti EU-a, čime će Unija postati ključan akter
digitalnog razvoja, što će imati izravan utjecaj na konkurentnost i kvalitetu života građana.
„Početno ulaganje od jedne milijarde eura za nabavu i rad vrhunskih superračunala znatno
je, ali nije pretjerano ambiciozno, posebice u usporedbi s drugim glavnim akterima – SAD-om
i Kinom“, ustvrdio je g. Samm. „EU mora uložiti dodatne napore kako bi se u tom pogledu izjednačio sa svojim globalnim
konkurentima“, dodao je. Konkretno, znatno povećanje ulaganja u državama članicama EU-a, uz snažan europski program istraživanja
i inovacija, bit će od presudne važnosti kako bi Europa ostala na vrhunskoj razini na području aplikacija računalstva visokih
performansi.
EGSO preporučuje i da se u što većoj mjeri osnaži socijalna dimenzija procesa digitalizacije, u okviru europskog stupa socijalnih prava,
i to određivanjem niza društvenih izazova koje treba prevladati uz pomoć nove digitalne infrastrukture. „Uvođenje i upotreba računala
visoke razine mora imati jasan i mjerljiv pozitivan učinak na svakodnevni život svih građana“, poručio je g. Longo. „Stoga pozivamo i
na donošenje komunikacijske strategije na europskoj razini kojom će se građani i poduzeća informirati o toj važnoj novoj inicijativi.“
(mp)

Budućnost zapadnog Balkana trebala bi biti europska budućnost
Više od 100 predstavnika civilnog društva usvojilo je 15. svibnja u Sofiji svoj doprinos sastanku na vrhu čelnika država
zapadnog Balkana i EU-a.
Sudionici konferencije na visokoj razini izrazili su uvjerenje da je proširenje Europske unije, a osobito širenje njezinih demokratskih
vrijednosti i pravnih standarda na regiju zapadnog Balkana, u interesu zemalja zapadnog Balkana i EU-a. Promicanjem vrijednosti EU-a
u toj regiji jamči se sigurnost i stabilnost te potiču socijalni i gospodarski razvoj, demokracija i vladavina prava u tim zemljama, čime
se pak osigurava stabilnost i sigurnost EU-a.

„Budućnost te regije europska je budućnost“ , naglasio je predsjednik Europskog gospodarskog i socijalnog odbora Luca Jahier

tijekom svog izlaganja na konferenciji. „Uvjeren sam da ni EU ni zemlje zapadnog
Balkana nemaju drugog izbora nego da odlučnim, transformativnim i održivim
koracima kroče ka punom članstvu.“

„Doista vjerujem da je u interesu zemalja i građana zapadnog Balkana, ali i svih
nas u EU-u, da ova regija što prije postane dio naše zajedničke Unije“, izjavila je
prilikom otvaranja konferencije Dilyana Slavova, predsjednica Stručne skupine EGSO-a za
vanjske odnose.
Zamjenica predsjednika bugarske vlade za pravosudnu reformu i ministrica vanjskih poslova
Ekaterina Zaharieva također je istaknula potrebu uključivanja civilnog društva: „Socijalni
partneri imaju važnu ulogu u društvenom i gospodarskom razvoju i koheziji zapadnog
Balkana.“ Izrazila je nadu da će do 2025. godine dvije države zapadnog Balkana postati članice EU-a.
Predstavnici organizacija civilnog društva posebnu su pozornost pridali pravima ranjivih skupina u regiji i njihovu osnaživanju .
(sg)

Trgovina, ulaganja, socijalna zaštita i solidarnost – ključne teme 16. okruglog
stola EU-a i Kine
„Doprinos civilnog društva obogaćuje višeslojno partnerstvo između Europske unije i
Narodne Republike Kine te doprinosi boljim međunarodnim odnosima“, složili su se
predsjednik EGSO-a Luca Jahier i potpredsjednik Gospodarskog i socijalnog vijeća
Kine Yang Chongui tijekom 16. sastanka Okruglog stola tih dviju institucija. Nakon
Okruglog stola održanog 28. i 29. svibnja u Varni (Bugarska) ta su dva dužnosnika u
zajedničkoj izjavi objavili sažetak glavnih zaključaka i preporuka sa sastanka.
„Okrugli stol EU-a i Kine postao je jedan od ključnih bilateralnih događanja EU-a i Kine, što
odražava opće pozitivno stanje i stabilnost međusobnih odnosa“, izjavio je predsjednik
EGSO-a Luca Jahier te dodao da EU i Kina, kao važni gospodarski, politički i strateški
partneri, moraju nastaviti surađivati na sve više područja.
Na 16. okruglom stolu naglasak je bio na pitanjima povezanima s mehanizmima socijalne zaštite i socijalne solidarnosti te na
odnosima koji se tiču trgovine i ulaganja između EU-a i Kine.
Uz Okrugli stol održan je i trostrani sastanak o Godini turizma EU-a i Kine 2018. u suradnji s Ministarstvom turizma Bugarske i
Gospodarskim i socijalnim vijećem Bugarske. Svrha je te manifestacije promicati manje poznata odredišta, osigurati prilike za veću
gospodarsku suradnju, pojednostaviti izdavanje viza i unaprijediti zračnu povezanost između EU-a i Kine. (ia)

Sporazum o pridruživanju između EU-a i Mercosura moguć je samo ako donosi
korist objema stranama
Ugovorom se ne smije ugroziti nijedan sektor, nijedna regija ili zemlja, istaknuo
je Europski gospodarski i socijalni odbor
Europska unije prvo je gospodarstvo svijeta, a Mercosur šesto. Potpisivanje sporazuma o
pridruživanju može donijeti znatnu korist objema stranama, tvrdi Europski gospodarski i
socijalni odbor u mišljenju „Ususret sporazumu o pridruživanju između EU-a i Mercosura“,
usvojenom na plenarnom zasjedanju 24. svibnja. EU bi dobio pristup tržištu od gotovo
300 milijuna stanovnika. Mercosur bi mogao diversificirati svoja gospodarstva, povećati
vrijednost svog izvoza te bi dobio pristup tržištu od 500 milijuna stanovnika. S obzirom na
veličinu područja, broj stanovnika i sadašnju trgovinsku razmjenu koja premašuje
84 milijarde eura godišnje, sklapanje sporazuma o pridruživanju između EU-a i
Mercosura omogućilo bi jačanje uloge oba bloka na međunarodnoj sceni i
uspostavu velikog prostora gospodarske integracije, donijelo bi korist objema stranama te bi dovelo do pozitivnog učinka
prelijevanja i na ostatak Latinske Amerike. Međutim, sporazum o pridruživanju ni u kojem se slučaju ne smije temeljiti na lošim
pregovorima, upozorava EGSO.

„EGSO poziva strane u pregovorima, a osobito EU, da odvagnu znatan politički i gospodarski trošak koji bi uzrokovalo
nepostizanje sporazuma ili postizanje neuravnoteženog sporazuma“, izjavio je izvjestitelj za mišljenje EGSO-a Josep Puxeu
Rocamora. Sporazum o pridruživanju predstavljao bi sveobuhvatni strateški sporazum čija je svrha gospodarskim i socijalnim
akterima obiju strana osigurati dugoročnu dobrobit u pogledu razvoja, sigurnosti, migracijskih procesa i izazova na području okoliša.
„Sporazum o pridruživanju trebao bi sadržavati sveobuhvatnu socijalnu, radnu i okolišnu dimenziju“ , istaknuo je
suizvjestitelj za mišljenje Mário Soares. „Ta bi dimenzija trebala osigurati gospodarske odnose koji su u skladu sa socijalnim i
okolišnim ciljevima i konvencijama Međunarodne organizacije rada o održivom razvoju.“ (sg)

Pri razvijanju umjetne inteligencije Europska unija ne smije zaboraviti svoje
vrijednosti, poručuju kreatori politika EU-a
Na prvom samitu dionika o umjetnoj inteligenciji, održanom 18. lipnja u Bruxellesu u organizaciji Europskog gospodarskog i socijalnog
odbora (EGSO) i Europske komisije, naglašeno je da EU mora osigurati da umjetna inteligencija bude sigurna, nepristrana i u skladu s
europskim vrijednostima.
„Umjetna inteligencija tehnologija je koja nas ne smije prevladati i ovladati nama“, izjavila je Catelijne Muller, predsjednica
tematske studijske skupine EGSO-a o umjetnoj inteligenciji, i dodala da bi umjetna inteligencija trebala ostati pod kontrolom ljudi.

Mariya Gabriel, povjerenica EU-a za digitalno gospodarstvo i društvo, osvrnula se na napore koje Komisija ulaže u pokretanje
koordiniranog djelovanja na području umjetne inteligencije, koju je opisala kao „velik
politički prioritet“. Komisija želi do 2020. godine osigurati javna i privatna ulaganja u
umjetnu inteligenciju u vrijednosti od 20 milijardi eura, a zatim još 20 milijardi eura godišnje
tijekom idućeg desetljeća.
Mady Delvaux, izvjestiteljica EP-a o umjetnoj inteligenciji, skrenula je pozornost na izazov
koji predstavlja pristupačnost i ustvrdila da Europa mora uspješno raspodijeliti bogatstvo
koje donosi umjetna inteligencija.
Umjetna inteligencija jedan je od glavnih političkih prioriteta trenutnog političkog vodstva
EGSO-a. Kao što je istaknula Ariane Rodert, predsjednica Stručne skupine za jedinstveno
tržište, proizvodnju i potrošnju, EGSO radi na dva nova mišljenja o umjetnoj inteligenciji. (ia)

Treće izdanje Europskog dana poduzeća socijalne ekonomije: vrijeme je za
priznavanje važnosti i širenje
„Sada je vrijeme da poduzeća socijalne ekonomije provedu u praksu europske vrijednosti, u
trenutku kad se EU suočava s ogromnim izazovima“, izjavila je članica Europskog
gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) Ariane Rodert, koja je otvorila treće izdanje
Europskog dana poduzeća socijalne ekonomije. Glavna tema događanja, održanog 4. lipnja u
zgradi EGSO-a u Bruxellesu, bila je kako potencirati socijalnu ekonomiju te su na njemu bili
predstavljeni inovativni socijalni poduzetnici.
Danas socijalna ekonomija osigurava plaćeno zaposlenje za 6,3 % radno sposobnog
stanovništva, što predstavlja 13,6 milijuna plaćenih radnih mjesta u Europskoj uniji. Socijalni
poduzetnici i kreatori politika naglasili su da je došlo vrijeme da se taj sektor proširi.
Govornici su istaknuli da se potencijal socijalne ekonomije za gospodarski razvoj i socijalnu
transformaciju u Europi često podcjenjuje te su skrenuli pozornost na ulogu koju bi poduzeća socijalne ekonomije mogla imati na
međunarodnoj razini, naročito u regijama u kojima vlada velika nezaposlenost kao što su Balkan ili afričke zemlje.
Na događanju su predstavljena četiri primjera inovativnih i uspješnih poduzeća socijalne ekonomije koja su dokazala da je širenje
poslovanja u socijalnoj ekonomiji moguće te su održane tri participativne radionice posvećene rodnoj jednakosti u poduzećima
socijalne ekonomije, ulozi klastera i mogućnostima širenja poslovanja.
Kreatori politika EU-a složili su se da je sada pravi trenutak za širenje socijalne ekonomije, ali su i potaknuli sudionike da ne zanemare
prave temelje socijalne ekonomije, odnosno suradnju i solidarnost. (ia)

Deveto izdanje EGSO-ovih Dana civilnog društva: Digitalno doba iziskuje ljudske
vještine i odgovarajući pravni okvir
„Građanstvo, demokracija i kultura u digitaliziranoj Europi“ bio je moto Dana
civilnog društva 2018., koji su u organizaciji Skupine za vezu održani 24. i 25.
svibnja u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru (EGSO) u Bruxellesu.
Silna brzina kojom se promjene odvijaju u digitalnom dobu dovest će do određenog
uništenja, no ljudi će dugoročno raditi manje i na drugačiji način, uz bolju subjektivnu
dobrobit, poručio je u uvodnom govoru Andrea Renda, predstojnik Katedre za digitalne
inovacije na Europskom koledžu. Ray Pinto, direktor za politike pri organizaciji
DIGITALEUROPE, upozorio je da u Europi nedostaje otprilike pola milijuna stručnjaka.
Nadalje, dok je u SAD-u i Kini broj patenata na području umjetne inteligencije u silnom
porastu, Europa zaostaje. SAD i Kina privlače 83 % vanjskih ulaganja u umjetnu inteligenciju.
U sklopu šest radionica sudionici su raspravljali o zajedničkom životu u digitalnoj Europi budućnosti te su na kraju usvojili sedam
glavnih preporuka:
stvoriti sinergiju između obrazovanja i kulture u vezi s temama kao što su kulturni izričaj i građanstvo u svim obrazovnim

okvirima te u perspektivi cjeloživotnog učenja;
podupirati organizacije civilnog društva kako bi se doprlo do što većeg broja građana u cilju promicanja i predstavljanja
jednakosti, uključivosti i sudjelovanja u građanskom životu, među ostalim i putem interneta;
unaprijediti kontrolu i praćenje nadzora te uključiti civilno društvo u mehanizme za praćenje nadzora;
na lokalnoj razini češće koristiti e-alate za zajedničko stvaranje i masovnu eksternalizaciju putem interneta kako bi se povećao
angažman građana;
u pogledu pristupačnosti usvojiti jednak pristup kao u pogledu sigurnosti i zaštite podataka. Pristupačnost treba postati jedan od
temeljnih aspekata IKT proizvoda i usluga;
umjetna inteligencija može i treba osnažiti radnike, a ne ih zamijeniti;
podupirati i promicati Povelju EU-a o temeljnim digitalnim pravima. (sma)

Prednosti energetske tranzicije za regionalna gospodarstva često se zanemaruju
Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) održao je 31. svibnja savjetovanje pod
nazivom Energetska tranzicija u europskim regijama kako bi istaknuo prednosti koje
regionalnim gospodarstvima donosi prijelaz na decentraliziranu opskrbu energijom s niskom
razinom emisije CO2. Riječ je o temi koja je, usprkos izraženoj regionalnoj dimenziji te
tranzicije, u velikoj mjeri neistražena.
Od prijelaza na čiste i obnovljive izvore energije osobito bi mogle imati koristi siromašnije
regije, čime bi se smanjile nejednakosti među različitim područjima Europe i osigurala
poboljšana socijalna i regionalna kohezija diljem EU-a. Građanska energija proizvedena na
lokalnoj razini također smanjuje energetsko siromaštvo,
a to potvrđuju dva uspješna primjera predstavljena na savjetovanju. Prvi se odnosi na
projekt koji se provodi u njemačkom gradu Treuenbrietzenu, u okviru kojeg je ostvaren cilj osiguravanja nezavisne i decentralizirane
opskrbe čistom energijom u zajednici koja u prošlosti nije bila prosperitetna.
Drugi uspješan projekt energetske tranzicije provela je općina Turosn Koscielna u istočnoj Poljskoj, jednoj od najsiromašnijih regija EUa, a rezultat je bilo drastično smanjenje emisije CO2 na godišnjoj razini i uštede u iznosu od 95 000 eura godišnje.
Rezultati savjetovanja uključit će se u mišljenje EGSO-a „Učinci nove decentralizirane i digitalizirane strukture opskrbe energijom s
nultom stopom emisija ugljika na radna mjesta i regionalna gospodarstva“. Mišljenje će se predstaviti na srpanjskom plenarnom
zasjedanju EGSO-a, u prisutnosti potpredsjednika Europske komisije Maroša Šefčoviča. (ll)

Nedovoljno političke ambicije u prijedlogu proračuna Europske komisije
Prijedlog za višegodišnji financijski okvir EU-a (VFO) za razdoblje 2021. – 2027.
koji je iznijela Komisija ne ide dovoljno daleko i nema dovoljno političke ambicije.
To je jedan od glavnih zaključaka konferencije koju je o toj temi održao EGSO.
Poželjno je brzo postići dogovor o odgovarajućem i ispravno izmijenjenom
dugoročnom proračunu.
Sudionici EGSO-ove konferencije svjesni su ograničenja koja se nameću idućem VFO-u i
pozdravili su brojne pozitivne aspekte prijedloga Komisije, ali su i izrazili veliko razočaranje u
vezi sa sve većim raskorakom između pitanja koja zabrinjavaju građane i njihovih
očekivanja, s jedne strane, i ograničene institucijske moći i financijskih resursa trenutno
izdvojenih za EU, s druge. U Komisijinom prijedlogu problem tog raskoraka nije mogao biti
riješen na odgovarajući način, pa ga je stoga potrebno revidirati.
Predsjednik EGSO-ove stručne skupine ECO Stefano Palmieri pozvao je, kao i Europski parlament, čelnike EU-a da povećaju
postojeću gornju granicu za rashode EU-a na 1,3 % BND-a.
Raspravljalo se ne samo o opsegu predloženog proračuna već i o njegovoj strukturi, raspodjeli i skupu alata. Iznesen je niz različitih
stajališta.
Premda su govornici u načelu pozdravili dodatne nove političke prioritete, zatražili su podrobnu procjenu novih instrumenata politike u
pogledu prikladnosti i djelotvornosti.
Novi prioriteti ne bi smjeli ugroziti osiguravanje financijskih sredstava za dugogodišnje prioritete, točnije za kohezijsku politiku i
zajedničku poljoprivrednu politiku, bez obzira na to da je potonjima potrebna odgovarajuća reforma.
Veća uvjetovanost za pristup sredstvima EU-a naišla je na podršku, a pozdravljeni su i novi instrumenti za stabilnu ekonomsku i
monetarnu uniju. Međutim, sudionici su izrazili sumnju u vezi s ambicijom i djelotvornošću predloženih instrumenata te su zatražili
detaljnije informacije.
Naposljetku, govornici su se složili da je izuzetno važno da se dogovor o VFO-u postigne prije neformalnog sastanka Europskog vijeća
u Sibiuu i parlamentarnih izbora 2019.
Zaključci konferencije bit će uključeni u mišljenje EGSO-a o kojem bi se trebalo raspravljati na plenarnom zasjedanju EGSO-a u rujnu
2018. (jk)

Novosti iz Skupina
Studija o provedbi europskog stupa socijalnih prava

Skupina radnika EGSO-a
Studiju je na zahtjev Skupine radnika za Europski gospodarski i socijalni odbor izradio
Europski socijalni opservatorij
Stup socijalnih prava mogao bi građanima zajamčiti nova prava , što je nakon godina
krize i stroge štednje prijeko potrebno. No u kakvom je stanju stup socijalnih prava? Osjeća li
se već njegov učinak? U kojem smjeru trebamo ići?
Europskoj uniji potrebna je snažna socijalna dimenzija radi postizanja ravnoteže u odnosu
na dominantnu gospodarsku perspektivu, a ti su ključni čimbenici obuhvaćeni načelima
stupa socijalnih prava. Općenita percepcija stupa je pozitivna, ali postoji zabrinutost u
pogledu njegove neobvezujuće prirode te posebice u pogledu njegova financiranja, za što
će od presudne važnosti biti sredstva predviđena u okviru višegodišnjeg financijskog
okvira (VFO).
Zaključak je studije da je stup već u znatnoj mjeri utjecao na europski semestar 2018. ,
dok pregled socijalnih pokazatelja predstavlja pozitivan korak, iako ga je potrebno
doraditi.
Što se tiče preporuka, u studiji se ističe da je važno osigurati pristojne minimalne plaće ,
a posebice plaću dostatnu za pristojan život , odnosno plaću koja radnicima jamči
preživljavanje. Autori predlažu da se pri utvrđivanju plaća dostatnih za pristojan život
kao smjernicu koristi stopu rizika od siromaštva uz prilagodbu posebnim nacionalnim
okolnostima. (pr)
Studija je dostupna ovdje.

U obrani raznolikosti
Skupina EGSO-a „Raznolikost Europe“
Nekoliko sam puta posjetio Auschwitz-Birkenau i svaki sam put bio potresen strahotama i
nečovječnošću za koje su ljudska bića sposobna u odnosu jedno prema drugom. Ali,
obuzimaju me i drugi osjećaji koji se mijenjaju uz svaki posjet. Vjerojatno se moglo
očekivati, pa čak i nadati tomu, da ćemo prilikom posjeta Užeg predsjedništva EGSO-a u
proširenom sastavu tom koncentracijskom logoru razmišljati ne samo o prošlosti već u
velikoj mjeri i o sadašnjosti i budućnosti.
Danas nam u Europi prijeti populizam i nacionalizam. Dovoljno je sjetiti se nedavnih izbora u
Mađarskoj, Italiji, Austriji, Njemačkoj i Sloveniji. Udio građana koji svoj glas daju
populističkim strankama u državama članicama EU-a povećao se s prosječnih 8,5 % 2000.
godine i dostigao dosadašnji vrhunac od više od 24 %. Nema sumnje da radi suzbijanja tog sve većeg vala moramo sve reflektore
usmjeriti na EU i njegove vrijednosti. Međutim, EU kao institucija ne može pružiti sve odgovore. Europski građani i organizirano civilno
društvo također moraju pojačati svoje djelovanje kako bi uspostavili vezu i otvorili dijalog s onima koji su podlegli čarima ekstremizma
te kako bi pomogli u uspostavi nove ravnoteže u našim društvima i političkim sustavima.
U Skupini „Raznolikost Europe“ toj ulozi pristupamo vrlo ozbiljno. To je naša odgovornost pa ćemo uz pomoć stručnosti i kreativnosti
naše skupine nastaviti doprinositi mirnoj i održivoj Europi, uspostavljajući ravnotežu između socioekonomskog napretka i suzbijanja
siromaštva i poštovanja okoliša. Naši poljoprivrednici, borci za zaštitu okoliša, MSP-ovi, slobodna zanimanja, potrošači, organizacije
koje zastupaju osobe s invaliditetom i starije osobe itd. govorit će uglas s europskim građanima i u njihovo ime u sklopu svakodnevnog
rada Odbora, ali i aktivno doprinoseći izradi plana EGSO-a pod nazivom „Od Krakova do Sibiua i dalje“, čija je svrha prikazati viziju
civilnog društva za Europu sutrašnjice. Ne zaboravimo spomenuti ni konferenciju naše skupine koja će se u listopadu održati u Austriji
o temi „Mogu li gospodarski napredak i socijalna stabilnost izliječiti euroskepticizam?“. Sve to zato što Europa prije svega predstavlja
međusobno poštovanje i obranu raznolikosti, raznolikosti koja počinje u okviru naše skupine – Skupine „Raznolikost Europe“.
Arno Metzler
Predsjednik Skupine „Raznolikost Europe“ (Skupina III.)

Budućnost Europe iz perspektive poslodavaca
Skupina poslodavaca EGSO-a
Dosljednija, ujedinjenija i manje birokratska – to je budućnost Europe kako je vide
poslodavci. Poslovna zajednica zadržava odlučan pro-europski stav i želi imati
aktivnu ulogu u oblikovanju budućnosti EU-a. Sudionici konferencije pod nazivom
„Budućnost Europe iz perspektive poslodavaca“, održane 21. lipnja 2018. u
Madridu (Španjolska), naglasili su konkretne primjere problema u EU-u i iznijeli
rješenja za budućnost.
Ako zanemarimo europske vrijednosti, izgubit ćemo EU, izjavio je u uvodnom govoru Jose
Vincente Gonzalez, potpredsjednik Konfederacije poslodavaca i industrija Španjolske (CEOE).
Budućnost Europe mora se promatrati u globalnom kontekstu. Potrebno je prevladati
geopolitičke izazove, kao što su trenutna politika SAD-a ili migracijski tokovi.
Europska unija tetura iz krize u krizu, ali naročito danas, kad globalni poredak koji nam je poznat prolazi kroz temeljite promjene,
moramo ostati ujedinjeni te poduzimati ambiciozne i smione korake. Poslodavci su rješenje, a ne problem, izjavio je Jacek Krawczyk,
predsjednik Skupine poslodavaca. Ne bismo se smjeli bojati i dalje raditi na ujedinjenoj Europi ili djelovati jedinstveno i solidarno, niti
jasno i glasno reći što je poduzećima potrebno kako bi mogla poslovati.
Rasprava je bila usredotočena na dva aspekta budućnosti EU-a: unutarnje tržište i ekonomsku i monetarnu uniju. Prekomjerna

regulacija i dalje predstavlja izazov za europska poduzeća. U brojnim sektorima digitalizacija koja je u tijeku iziskuje velike promjene u
poslovnom modelu kako bi se zadržala konkurentnost. Sudionici okruglog stola o ekonomskoj i monetarnoj uniji (EMU) složili su se oko
toga da su reforme EMU-a započete nakon krize korak u pravom smjeru, ali i da su prespore i nedovoljno ambiciozne.
Članovi Skupine poslodavaca također su imali čast upoznati se s Anom Pastor, predsjednicom Kongresa, odnosno zastupničkog doma
španjolskog parlamenta, te joj predstaviti zaključke konferencije. Događanje su zajednički organizirali Konfederacije poslodavaca i
industrija Španjolske (CEOE) i Skupina poslodavaca Europskog gospodarskog socijalnog odbora. (lj)

Uskoro u EGSO-u / kulturna događanja
Zvucima iz „Pjesama čežnje“ obilježena 60. obljetnica EGSO-a
Kulturno događanje kojim je obilježena i proslavljena 60. obljetnica EGSO-a bilo je
nesumnjivo jedinstvena i dojmljiva umjetnička izvedba u kojoj su se isprepleli različiti
elementi iz spektra kulturnih i kreativnih industrija.
U spektaklu „Pjesme čežnje“, pod umjetničkim ravnanjem Airana Berga, koji je organiziran u
suradnji s operom La Monnaie u sklopu Europske godine kulturne baštine, prikazani su
dijelovi novog projekta zajednice čija će premijera biti krajem lipnja.
Nastupila su tri umjetnička ansambla koja su povezivanjem glazbe, plesa i kazališne
umjetnosti naglasila ulogu kulture u sadašnjosti i budućnosti Europe te istaknula glavnu
poruku Europske Unije: „ujedinjena u raznolikosti“.
Spektakl je uključivao i različita područja na koje je EGSO prvenstveno usmjeren u svom
djelovanju: socijalnu politiku i društvena pitanja, gospodarstvo i kulturu.
Na istoj su pozornici nastupili mladi i renomirani profesionalni umjetnici, kao i pripadnici umjetničkih zajednica koji žive i rade u
Bruxellesu. Poveli su publiku na putovanje diljem naše raznolike kulturne baštine i pokazali kako ona potiče suvremenu kreativnost
dok istovremeno budi nadu u budućnost zasnovanu na zajedničkoj humanosti.
Spektakl „Pjesme čežnje“ održan je u četvrtak, 24. svibnja u prepunoj dvorani Albert Hall.
Više informacija o događanju dostupno je ovdje (ck)
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