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Uredništvo
Bolja ravnoteža, bolja Unija
Drage čitateljice, dragi čitatelji,
u brojnim se europskim zemljama posljednjih godina slavila stota godišnjica otkako
žene imaju pravo glasa, a u nekim će se zemljama ta obljetnica obilježavati uskoro.
Riječ je o postignuću proizašlom iz duge, teške, a katkad i krvave bitke koju su vodili
naraštaji žena prije nas. Ima li boljeg načina da proslavimo taj povijesni trenutak za
naša društva nego da zajedno ostvarujemo to pravo?
Skorašnji europski izbori bit će izvrsna prilika za to. EGSO se obvezao podržati napore
Europskog parlamenta za poticanje velikog građanskog odaziva na predstojećim
europskim izborima. U tom duhu, uoči Međunarodnog dana žena 2019., željela bih
posvetiti ovaj prostor važnosti masovnog sudjelovanja Europljanki u ovim izborima.
EU je tvorac brojnih zakona i mjera koji su pridonijeli jačanju prava žena, borbi protiv diskriminacije i nasilja nad ženama te
promicanju rodne ravnopravnosti – mjera koje su dobile punu podršku EGSO-a. Nadalje, EU je prihvaćanje te stečevine odredio
kao jedan od ključnih kriterija za članstvo u Uniji. Osim toga, strah od slabljenja tih prava koji se javio u Ujedinjenoj Kraljevini
tijekom rasprave o Brexitu dokaz je zaštitničke uloge koja se pripisuje Uniji u tom području.
Međutim, u stvarnosti većine naših država članica, još je mnogo napora potrebno kako bi jednaka prava dovela do stvarne
ravnopravnosti. Za prevladavanje izraženih i postojanih razlika u plaći između spolova (prosječno 16 % u EU-u 2016.), koje
prkose svim teorijskim pravilima. Za istinski jednake mogućnosti. Za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama diljem Europe.
Nije dovoljno da EU „bude aktivan za dobrobit žena“, potrebno je i da žene „budu aktivne u EU-u“.
Nerazmjer u broju muškaraca i žena ne javlja se samo u upravama poduzeća ili takozvanim sektorima STEM-a (znanost,
tehnologija, inženjerstvo i matematika), gdje je stanje gotovo nepromijenjeno već više od desetljeća. Takvo je stanje prisutno i u
institucijama, uključujući institucije EU-a. Iako u Europskom parlamentu ima 37,4 % zastupnica, to ne vrijedi za Komisiju (9 od 28
povjerenika su žene) ni Sud EU-a (5 od 28 sudaca su žene), a da ne govorimo o Vijeću, čiji sastav izravnije ovisi o državama
članicama. Čak i u EGSO-u, koji ima dvije potpredsjednice, među članovima ima samo 27,6 % žena.
Stoga se žene trebaju aktivno uključiti u predizbornu kampanju, kao biračice, a i kao kandidatkinje, kako bi osigurale veću
zastupljenost žena u institucijama Unije i pridonijele stvaranju uravnoteženije Europe. Da parafraziramo jednu od glavnih tema
Međunarodnog dana žena 2019. – „Bolja ravnoteža, bolja Unija“.
Isabel Caño
Potpredsjednica za komunikaciju

Kalendar
6. – 7. ožujka 2019., Bruxelles
Konferencija dionika kružnog gospodarstva 2019.: uspješni primjeri i novi izazovi
15. ožujka 2019., Bruxelles
Europski dan potrošača 2019.
20. – 21. ožujka 2019., Bruxelles

Plenarno zasjedanje EGSO-a
21. – 22. ožujka 2019., Bruxelles
#YEYSturns10: Glasaj za budućnost!

Ukratko
„Civilno društvo za rEUnesansu“. Kakvu Europu želimo nakon izbora za Europski
parlament?
Na poziv predsjednika EGSO-a Luce Jahiera 21. veljače organizirat će se događanje pod
nazivom . Na raspravama će se moći čuti glas organiziranog civilnog društva i dati prostor
institucijama EU-a da izraze svoja očekivanja i želje te da podijele svoju viziju Europe za
razdoblje nakon europskih izbora.
Uz sudjelovanje članova EGSO-a, taj će susret biti prilika za zajedničko promišljanje o
budućnosti Europe. Svoje sudjelovanje na tom događanju potvrdile su dvije mlade
aktivistice: Šveđanka Greta Thunberg, poznata po svojem zalaganju za okoliš pod motom
„Štrajk školaraca za zaštitu klime“, i Britanka Madeleina Kay, poznata i kao „EU Supergirl“,
odlučna protivnica Brexita.
Rasprave će se odvijati u dva dijela: ujutro (9:00 – 12:30) predsjednici institucija EU-a Jean-Claude Juncker (Europska komisija),
Antonio Tajani (Europski paralament) i Karl-Heinz Lambertz (Odbor regija) razmijenit će svoja mišljenja sa sudionicima na
događanju. Raspravljat će s čelnicima europskih organizacija i pokreta kao što su Business Europe, Europska konfederacija sindikata
(CES/ETUC), Europa Nostra i CIVICO. Svoja mišljenja o budućnosti Europe iznijet će i predsjednici ekonomskih i socijalnih odbora
Grčke, Italije, Bugarske i Malte.
Poslijepodne će se održati sedam tematskih radionica posvećenih, među ostalim, dobrim uvjetima za poduzeća, održivom razvoju,
obrazovanju, temeljnim pravima i europskim vrijednostima, budućnosti tržišta rada, kulturi i miru. Zaključci s tih radionica bit će
temelj za izradu mišljenja EGSO-a o budućnosti Europe uoči europskih izbora.
Tom je događanju posvećena internetska stranica i oznaka #EUcivilsociety za komunikaciju na društvenim mrežama.
21. veljače 2019., 9:00 – 12:30, zgrada Charlemagne, 170 rue de la Loi
14:30 – 18:00 u EGSO-u, 99, rue Belliard, zgrada Jacques Delors (ehp)

Učenici diljem Europe ugošćuju članove EGSO-a koji će ih pripremiti za događanje
„Tvoja Europa, tvoje mišljenje!“
Europski izbori 2019.
Tijekom veljače članovi Europskog gospodarskog i socijalnog odbora posjetit će
trideset i tri škole kako bi učenike pripremili za događanje „Tvoja Europa, tvoje
mišljenje“ (YEYS), već deseti po redu skup mladih u Bruxellesu koji se ove godine
održava pod sloganom „#YEYSturns10: Glasaj za budućnost!“.
Učenici u dobi od 16 do 18 godina okupit će se 21. i 22. ožujka u Bruxellesu kako bi u
okviru plenarnog zasjedanja #YEYSturns10 raspravljali o svojim stavovima, nadama i
očekivanjima u vezi s predstojećim izborima za Europski parlament. Sudionici će glasati o tri
prijedloga koje bi Europski parlament trebao uzeti u obzir u sklopu kampanje za europske izbore.
Nadalje, završno izvješće s YEYS-a uputit će se Europskom parlamentu kao očitovanje mladih Europljana o tome „u kakvoj Europi žele
živjeti“.
Trideset i tri škole sudionice odabrane su uz pomoć elektroničkog programa za nasumičan odabir među rekordnih 1038 prijava. U
događanju će sudjelovati po jedna škola iz 28 država članica EU-a i iz pet zemalja kandidatkinja (Albanije, bivše jugoslavenske
republike Makedonije, Crne Gore, Srbije i Turske).
Događanje pod nazivom „Tvoja Europa, tvoje mišljenje“ (YEYS) organizira Europski gospodarski i socijalni odbor, glas civilnog društva
na europskoj razini. To je glavno događanje Odbora posvećeno mladima.
Više detalja o inicijativi YEYS2019 dostupno je na internetskoj stranici, a videozapis o YEYS-u 2018. možete pogledati ovdje. (ks/dgf)

Novosti iz EGSO-a
Michel Barnier u EGSO-u: „Šutnja je najgora opcija za Europu“

Michel Barnier u EGSO-u: „Šutnja je najgora opcija za Europu“
Glavni pregovarač EU-a za Brexit Michel Barnier sudjelovao je na 540. plenarnom
zasjedanju Europskog gospodarskog i socijalnog odbora kako bi iznio stajališta
EU-a o sporazumu o Brexitu i prikazao moguće buduće scenarije.
Predsjednik EGSO-a Luca Jahier čestitao je g. Barnieru na dosadašnjem radu i istaknuo
da je EGSO izuzetno predan civilnom društvu Ujedinjene Kraljevine: „Mi u EGSO-u spremni
smo na sve moguće buduće scenarije i učvrstit ćemo svoju vezu s britanskim kolegama.“
G. Barnier upozorio je na to da Europa mora biti spremna na scenarij bez
sporazuma. „Bez obzira na ishod pregovora, predstavnici organiziranog civilnog društva
imat će izuzetno važnu ulogu u informiranju građana“ , izjavio je.
Zaštitni mehanizam
Članovi EGSO-a pozvali su na čvrst stav u pogledu zaštitnog mehanizma, koji su neki od njih opisali kao drugo najbolje rješenje za
Sjevernu Irsku. Najbolje rješenje bio bi ostanak u EU-u.
G. Barnier istaknuo je da je njegova zadaća rješavanje problema u interesu EU-a. „Ne želimo koristiti zaštitni mehanizam. Možemo ga
usporediti s osiguranjem doma: plaćate ga, ali se nadate da vam neće biti potrebno.“ Ujedinjena Kraljevina je ta koja je željela istupiti
iz Unije, a Brexit stvara probleme za Irsku i Sjevernu Irsku. Zaštitni mehanizam namijenjen je osobama kojima je potrebna sigurnost.
Naposljetku, granica u Irskoj također je granica 27 država i granica jedinstvenog tržišta. To je stoga europsko pitanje.

„Brexit ne donosi nikakvu dodanu vrijednost“ , zaključio je g. Barnier. „Međutim, ne smijemo brkati posljedice s poukama koje
možemo izvući iz Brexita, kao što ne smijemo brkati populizam s osjećajima koji prevladavaju među građanima. Šutnja je najgora
opcija. Trebamo iznijeti svoja stajališta i otvoriti raspravu. Moguće je da se naša mišljenja razlikuju, ali moramo ostaviti otvorene
kanale komunikacije jer populisti šutnju koriste protiv Europe.“ (sma)

Brexit bez dogovora ugrožava održivost aeronautičke i kemijske industrije u
Ujedinjenoj Kraljevini i EU-u
Govornici na raspravi na visokoj razini o utjecaju Brexita na aeronautičku i
kemijsku industriju, koju je u EGSO-u organiziralo Savjetodavno povjerenstvo za
industrijske promjene (CCMI), složili su se da bi Ujedinjena Kraljevina trebala
ostati usklađena sa zakonodavstvom EU-a te da je na području kemikalija ključna
uredba REACH. Kad je riječ o aeronautičkoj industriji, potrebno je sklopiti
sporazume o reciprocitetu na najvažnijim područjima i produljiti planirano
prijelazno razdoblje na najmanje pet godina.
„Od presudne je važnosti pronaći reciprocitetna rješenja za glavne sektore“, upozorio je Jan
Pie, glavni tajnik Europskog udruženja svemirske i obrambene industrije, koji je pozvao na
dulje prijelazno razdoblje. Posljedice Brexita bez dogovora najviše bi pogodile lanac opskrbe
jer je za pravodobnu isporuku potreban besprijekoran lanac opskrbe. Dijelovi često moraju
nekoliko puta prijeći kanal La Manche prije no što proizvod bude konačno sastavljen. Blokiranje čak i samo jedne stavke moglo bi
dovesti do zastoja u cijelom lancu opskrbe. Isto to vrijedi i za kretanje radnika, odnosno specijalista koji se trebaju brzo kretati između
Velike Britanije i EU-a. U poduzećima najveću zabrinutost izaziva razilaženje propisa EU-a i UK-a.
Dogovor o Brexitu nužan je i za kemijsku industriju, istaknuo je Ian Cranshaw, voditelj Odjela za međunarodnu trgovinu u Udruzi
kemijskih industrija. Kemijska industrija, čiji promet iznosi 18 milijardi GBP i u kojoj je zaposleno izravno 150 000, a neizravno 500 000
osoba, od ključne je važnosti za Ujedinjenu Kraljevinu. Industriji je prije svega potrebna sigurnost. Organizacija za koju radi g.
Cranshaw provela je ispitivanje među poduzećima koja zastupa i niti jedno od njih nije navelo da će imati koristi od Brexita .
„Pouka koju možemo izvući iz ove situacije jest da trebamo bolje izvješćivati o postignućima jedinstvenog tržišta i mnogim
prednostima koje – kako industriji tako i građanima – donosi članstvo u EU-u“, zaključila je predsjednica CCMI-ja Lucie Studničná.
Pitanje tko će naposljetku imati koristi od Brexita ostalo je bez odgovora. (sma)

EGSO poziva na pravno priznavanje dobrotvornih aktivnosti u EU-u
Doprinosi iz dobrotvornih izvora u Europi dosežu gotovo 90 milijardi EUR godišnje,
ali za razliku od komercijalnih poduzeća, dobrotvorne zaklade ili privatni donatori
ne mogu ostvarivati koristi od europskog jedinstvenog tržišta, zbog čega im je
teško proširiti svoj humanitarni rad preko granica.
Međutim, dobrotvorne aktivnosti u Europi dobile su na važnosti i mogle bi imati ulogu
dopunskog financiranja u mnogim područjima u kojima nedostaje javnih sredstava, kao što
je izneseno na savjetovanju Neiskorišteni potencijal filantropije u Europi, održanom u EGSOu 16. siječnja.

rumunjskog predsjedništva EU-a.

Na savjetovanju su se okupile brojne dobrotvorne organizacije i pojedinci, čija će stajališta
dati vrijedan doprinos za izradu mišljenja EGSO-a o filantropiji u Europi na zahtjev

„“, izjavio je Petru Dandea, izvjestitelj za to mišljenje.
U Europi ima gotovo 150 000 dobrotvornih zaklada s financijskim obvezama od 87 milijardi EUR, što je više od proračunskih prihoda
čak 15 država članica.
EGSO će se također zalagati za to da dobrotvorne aktivnosti budu transparentne i jasno određene te za to da se njima nikako ne

zamijene javni sustavi socijalne skrbi ili olakša utaja poreza. (ll)

EGSO se zalaže za reformu WTO-a u skladu s vrijednostima EU-a
Na plenarnoj sjednici održanoj 24. siječnja Europski gospodarski i socijalni odbor
usvojio je mišljenje u kojem se poziva na ambicioznu reformu Svjetske trgovinske
organizacije kako bi se prevladala trenutačna kriza, pri čemu se ističu vrijednosti
EU-a i vodeća uloga EU-a na polju održivosti.
Svjetska trgovinska organizacija (WTO) globalna je organizacija koja se bavi pravilima
trgovine između naroda, no najnovija kretanja u međunarodnoj trgovini otežavaju njezin rad.
Kao što je istaknula Emmanuelle Butaud-Stubbs, izvjestiteljica za mišljenje EGSO-a,
predložene reforme moraju biti „u skladu s vrijednostima EU-a i njegovom mogućom ulogom
u svjetskoj trgovini te se njima mora uspostaviti poveznica između ulaganja i razvoja“.
Mišljenje sadrži prijedloge da se osigura nastavak rada Žalbenog tijela koje djeluje u okviru
Tijela za rješavanje sporova WTO-a, i to produljenjem mandata aktualnih sudaca kao privremenim rješenjem za postojeće stanje,
povećanjem broja sudaca sa sedam na devet i omogućivanjem zapošljavanja nezavisnih sudaca u punom radnom vremenu.
Karl Brauner, zamjenik glavnog direktora WTO-a, sudjelovao je u raspravi na plenarnom zasjedanju EGSO-a i potvrdio važnost toga
da Žalbeno tijelo nastavi s radom: „Ako dođe do zastoja, pravila međunarodne trgovine ne bi se više mogla provoditi. Vladavinu prava
zamijenili bi ad hoc dogovori, a sila bi nadvladala zakonitost.“
EGSO predlaže i da se poduzmu dodatne mjere u vezi sa zaštitom podataka, standardima sigurnosti hrane te standardima dobrobiti
životinja i zaštite okoliša u poljoprivrednoj proizvodnji. Nadalje, u mišljenju se zagovara veće sudjelovanje civilnog društva u radu
WTO-a, primjerice preko javnog foruma WTO-a, u obliku uravnotežene i reprezentativne skupštine socijalnih i gospodarskih dionika
kao predstavnika svih različitih sektora i interesa.(dgf)

Civilno društvo želi pomnije pratiti sporazume EU-a o slobodnoj trgovini
EGSO je na siječanjskom plenarnom zasjedanju usvojio mišljenje o jačanju uloge
unutarnjih savjetodavnih skupina u praćenju provedbe sporazuma o slobodnoj
trgovini koje je potpisala Europska unija. Unutarnje savjetodavne skupine već su
odgovorne za nadzor provedbe sporazuma o slobodnoj trgovini na području
održivog razvoja i standarda rada, a EGSO tu ulogu želi proširiti na sve aspekte
sporazuma, uključujući i temeljne odredbe o trgovini.
EGSO smatra da je sudjelovanje civilnog društva u sporazumima svih vrsta od
presudne važnosti, ne samo u svrhu praćenja već i radi ostvarivanja njihovih
strateških ambicija. Do toga mora doći u okviru jedinstvenog tijela za
sudjelovanje civilnog društva u koje su uključene obje strane sporazuma. Alberto Mazzola, izvjestitelj za mišljenje,
istaknuo je da su „u EU-u sve glasniji zahtjevi za konstruktivnim dijalogom s civilnim društvom o trgovini, u što smo se
mogli uvjeriti u kontekstu CETA-e i TTIP-a, a unutarnje savjetodavne skupine izvrsno su sredstvo za povezivanje
građana s trgovinskim temama“.
Osnaženu ulogu unutarnjih savjetodavnih skupina trebaju pratiti druge odredbe o radu postojećih i budućih skupina.
Te bi skupine ujedno trebale jamčiti uravnoteženu zastupljenost interesa civilnog društva i moći u svoj rad uključiti
vanjske dionike ili se savjetovati s njima.
Trenutačno je aktivno osam unutarnjih savjetodavnih skupina, u čijem je sastavu 27 članova EGSO-a. Očekuje se da će
se do 2021. osnovati još pet skupina, a u budućnosti bi ih moglo biti još više. EGSO očekuje da će se troškovi njegova
sudjelovanja u radu unutarnjih savjetodavnih skupina u sljedeće tri godine udvostručiti, pa i utrostručiti kako bi se
pokrili sporazumi o slobodnoj trgovini o kojima se trenutačno pregovara. (dgf)

Rasprava članova EGSO-a s rumunjskim predsjedništvom: vrijeme je da se Europa
ponovno poveže s građanima
Na siječanjskom plenarnom zasjedanju EGSO-a održana je rasprava s
predsjednicom rumunjske vlade Vasilica‑Vioricom Dăncilom o prioritetima
rumunjskog predsjedanja EU-om u prvoj polovini 2019. Predsjednik EGSO-a Luca
Jahier istaknuo je koliko je uoči izbora za EP važno vratiti povjerenje europskih
građana u politiku.
Proces europske integracije moraju bolje razumjeti, poistovjetiti se s njime i
podupirati ga najvažniji dionici, a to su europski građani. „O inicijativi Budućnost
Europe raspravljat će se na samitu u Sibiuu koji se održava na simboličan datum:
9. svibnja 2019., Dan Europe. To je posljednji trenutak da prije izbora pokažemo
ujedinjenu i jaku Europu koja je bliska svim svojim građanima i odlučna u namjeri
da poduzme odvažne mjere u njihovom interesu”, izjavio je g. Jahier. „Potrebne
su nam ne samo djelotvornije politike EU-a nego i nov, pozitivan diskurs kako bismo ponovno povezali građane s
europskim projektom i vratili njihovo povjerenje u politiku te tako ojačali koheziju i suzbili populističke tendencije“,
dodao je.
Gđa Dăncilă izrazila je odlučnost u pogledu ostvarivanja znatnog napretka u vezi s gorućim pitanjima s kojima se Unija
suočava, u cilju jačanja jedinstva, kohezije, solidarnosti i pravednosti. Ujedno je potvrdila snažnu predanost
rumunjskog predsjedništva EU-a europskim vrijednostima i uzimanju u obzir stavova europskih građana o tome u

kojem bi smjeru Unija trebala ići. „To je prioritet rumunjskog predsjedanja. Predlagat ćemo rješenja i donositi odluke
koje su što je moguće bliže građanima i stvarnim okolnostima u našim društvima. Jedino stalnim uključivanjem građana
bit ćemo u stanju održati snažnu i kohezivnu Europu“, poručila je. U tom je duhu moto aktualnog predsjedništva
„Kohezija, zajednička europska vrijednost“. (mp)

Takozvane kognitivne manjine mogle bi pridonijeti rješavanju neusklađenosti
vještina na tržištu rada budućnosti
U siječnju je u EGSO-ovoj stručnoj skupini TEN održano izlaganje o tome kako
iskoristiti potencijal tzv. kognitivnih manjina, odnosno osoba s visokofunkcionalnim autizmom, hiperaktivnošću, disleksijom i dispraksijom, kako bi se
zadovoljila potražnja za određenim tehničkim vještinama kojih nedostaje, čime bi
se ujedno tim osobama pomoglo u socijalnoj integraciji.
Hugo Horiot, autor knjige Autisme, j'accuse!, koji i sam ima autizam, ukazao je na
„mnoga specifična područja u kojima su potrebne određene vrlo tehničke vještine
koje je teško pronaći jer sustav odbija kognitivne skupine s tim vještinama“ te je
naglasio da .
U skladu s nizom procjena, oko 65 % današnjih učenika trebat će obavljati poslove
koji danas ne postoje, a poduzećima će biti sve teže pronaći vještine koje su im
potrebne. Iskorištavanjem potencijala kognitivnih manjina ne bi se samo pružio
ključan doprinos našem društvu nego bi se omogućila socijalna integracija osoba
s drukčijim vidom inteligencije. „Društvenoj skupini bez ikakvih izgleda pružila bi
se prilika da doprinese našem društvu na inovativne načine“, rekao je g. Horiot.
Iznimno je važno uvidjeti da se svi ljudi međusobno nadopunjuju i mogu doprinijeti društvu na mnoge načine. , rekao je
predsjednik stručne skupine TEN Pierre Jean Coulon. „Međutim, postoje razlike koje se smatraju prihvatljivima jer
nikome ne smetaju i ni na koga ne utječu, a s druge strane postoje razlike koje ne prihvaćamo, na primjer
neuroraznolikost“, zaključio je.(mp)

EGSO podupire uspostavu europskog centra za kibersigurnost
EGSO podupire inicijativu Komisije za uspostavu europskog centra stručnosti u
području industrije, tehnologije i istraživanja za kibersigurnost te mreže
nacionalnih koordinacijskih centara. Cilj je Uniji pružiti potporu u razvoju
tehnoloških i industrijskih kapaciteta u području kibersigurnosti te povećati
konkurentnost europske industrije kibersigurnosti.
U mišljenju usvojenom na siječanjskom plenarnom zasjedanju koje su sastavili
Antonio Longo i Alberto Mazzola EGSO ističe da je Komisijina inicijativa važan
korak prema izradi industrijske strategije za kibersigurnost te strateški potez u
cilju postizanja čvrste i sveobuhvatne digitalne autonomije. Ti su čimbenici nužni
za jačanje europskih obrambenih mehanizama imajući u vidu kibernetički rat koji je u tijeku i koji bi mogao ugroziti
političke, gospodarske i socijalne sustave.
„Cijelo je naše društvo na udaru. U samo deset godina došlo je do eksponencijalnog rasta kibernapada u cijelom
svijetu sa 800 000 na 8 milijuna“, istaknuo je g. Longo. „Podupiremo inicijativu Komisije usmjerenu na uspostavu
centra stručnosti za koordinaciju nacionalnih centara koji bi ujedno služio kao referentna točka za zajednicu za
kibersigurnost“, kazao je.
Javno-privatno partnerstvo u području kibersigurnosti temelj je strategije. „Podržavamo proširenje partnerstva na
sektor industrije, i to na temelju čvrstih obveza na znanstvenom i investicijskom polju. Zalažemo se za trostrani
pristup koji bi obuhvaćao Europsku komisiju, države članice i poduzeća“, dodao je g. Mazzola. Također moramo
ostaviti otvorenu mogućnost da partnerstvu pristupe i poduzeća iz trećih zemalja koja su voljna ispuniti uvjete EU-a“,
zaključio je. (mp)

Izgradnja otpornosti mora biti glavni prioritet europodručja tijekom 2019.
S obzirom na sadašnje gospodarske izglede, tijekom 2019. od iznimne će važnosti
za gospodarstva europodručja biti izgradnja gospodarske otpornosti i otpornosti
tržišta rada, poručuje EGSO u vezi s preporukama Komisije za gospodarsku
politiku europodručja 2019.
Izgradnja otpornosti nužna je kako bi se osiguralo da države članice budu
sposobne prevladati buduće šokove uz ograničene gospodarske i socijalne
troškove. U tu se svrhu mora produbiti dovršenjem bankovne unije, povećanjem
vlastitih sredstava EU-a i uspostavom funkcije makroekonomske stabilizacije za
europodručje, kao i pravilnom provedbom socijalnog stupa.
U odgovarajućem mišljenju EGSO-a poziva se i na uvođenje učinkovitih mjera za
smanjenje prekomjernih suficita znatnim povećanjem javnih ulaganja i plaća u zemljama sa suficitom. Srednjoročno
gledano, rast realnih plaća trebao bi biti usklađen s rastom realne produktivnosti i inflacijom.
Ne preporučuje se poticati države članice s velikim javnim dugom i negativnim ili neutralnim raskorakom između
potencijalne i stvarne proizvodnje (output gap) da uz pomoć restriktivnih fiskalnih politika stvaraju . Time bi se

vjerojatno nastavio trend niskog rasta u tim zemljama, a ne bi im se pomoglo da smanje udio javnog duga u BDP-u.
EGSO također skreće pozornost na hitnu potrebu za smjernicama i mjerama za poticanje javnih i olakšavanje privatnih
ulaganja. Prilikom primjene fiskalnih pravila EU-a treba voditi računa o takozvanom zlatnom pravilu.
Promjene u politikama ne bi se smjele provoditi nauštrb izdataka za socijalna ulaganja i sustave socijalne zaštite, niti
tako da dovedu do rizika od smanjenja socijalnih i radničkih prava. Ujedno bi trebalo poticati uzlaznu konvergenciju
gospodarskih i socijalnih standarda.
Naposljetku, EGSO poziva države članice da se obvežu na brzo prevladavanje preostalih razlika u mišljenju o tim
pitanjima. (jk)

Usprkos velikom potencijalu, uspjeh predložene reforme PDV-a ne smije se uzeti
zdravo za gotovo
Novi sustav PDV-a za oporezivanje trgovine među državama članicama mora
ostvariti svoj puni potencijal i ograničiti bilo kakve moguće negativne učinke na
jedinstveno tržište, kao što se navodi u mišljenju EGSO-a o prijedlogu Komisije.
Veća suradnja među tijelima i opsežne komunikacijske aktivnosti bit će ključ
uspješne provedbe prijedloga.
EGSO smatra da je predložena reforma ključan korak u potpunom prijelazu na
konačni sustav PDV-a za oporezivanje robe u trgovini između poduzeća na temelju
načela odredišta te da novi okvir može donijeti konkretne koristi poduzećima.

je.

„Reforma može pozitivno utjecati na poduzeća i njihov rast, ali njezin se uspjeh ne
smije uzeti zdravo za gotovo“, izjavio je izvjestitelj Krister Andersson. , pojasnio

Dok se reformom mijenja oporezivanje robe u prekograničnoj trgovini između poduzeća, usluge će se i dalje oporezivati
u okviru drukčijeg sustava. Budući da će zbog toga vjerojatno doći do poteškoća, EGSO poziva na pronalaženje načina
na koji se može što brže uvesti sustav kojim bi se obuhvatila oba područja.
„Zajednički način oporezivanja robe i usluga bio bi pogodniji za rast i djelotvorniji u borbi protiv prijevara“, izjavio je
suizvjestitelj Giuseppe Guerini.
EGSO u svojem mišljenju iznosi praktične preporuke za provedbu reforme i poziva Komisiju da razjasni predložene
odredbe u odnosu na jedinstvenu kontaktnu točku i ovjerenog poreznog obveznika. Izražava zabrinutost zbog
stvaranja novih prepreka za MSP-ove i novoosnovana poduzeća. Naposljetku, EGSO preporučuje odgovarajuća ulaganja
u informatički hardver i softver u cilju primjerenog razvoja stabilne i pouzdane jedinstvene kontaktne točke. (jk)

Na savjetovanju EGSO-a upućen poziv za pronalaženje globalnog rješenja za
oporezivanje u digitaliziranom gospodarstvu
Na savjetovanju održanom u EGSO-u 29. siječnja, međunarodni porezni stručnjaci i
predstavnici civilnog društva pozvali su na to da se pronađe djelotvorno globalno
rješenje za oporezivanje poduzeća u digitaliziranom gospodarstvu kako bi se
spriječilo daljnje unilateralno djelovanje i osigurao održivi rast, investicije,
porezna sigurnost i pravednost.
Visokopozicionirani govornici složili su se da samo globalno rješenje može biti
djelotvorno, kako u pogledu regulacije tako i u pogledu upravljanja, te su
pozdravili tekuće rasprave koje se održavaju u sklopu OECD-ova Uključivog okvira
za borbu protiv smanjenja porezne osnovice i premještanja dobiti (BEPS-a).
Sudionici su razgovarali o mogućim pristupima oporezivanju poduzeća u
digitaliziranom gospodarstvu, o čemu se trenutačno raspravlja u sklopu tog
okvira. Među ostalim, bilo je riječi i o novim sustavima za dodjeljivanje prava međunarodnog oporezivanja (npr.
sudjelovanje korisnika, oglašavanje nematerijalne imovine i značajna gospodarska prisutnost) te sposobnosti zemalja
da izvršavaju svoje pravo oporezivanja u slučaju BEPS-a.
Predloženo je da se u potpunosti razmotri mogućnost rješavanja problema oporezivanja kroz sustav PDV-a te je
zaključeno da je potrebna zajednička definicija pojma stvaranja vrijednosti. Uz to, odlučeno je da je potrebno dodatno
ispitati bi li trebalo dati prednost oporezivanju dohotka usmjerenom na raspodjelu prihoda od poreza nad rješenjima
koja podrazumijevaju oporezivanje potrošnje.
Sudionici su ustrajali na tome da se prilikom uvođenja novih propisa moraju poštovati određena temeljna načela poput
izbjegavanja dvostrukog oporezivanja, jednostavnosti, sigurnosti i jednakosti. Pojednostavljena metodologija bit će
ključna za različite dionike, a također je potrebno razviti i uvesti pravedne i učinkovite mehanizme za rješavanje
sporova. Osim toga, sudionici su preporučili dodatnu ekonomsku analizu učinka projekta o BEPS-u te potencijalnog
učinka svih mjera koje bi se mogle provesti u budućnosti.
Zaključci savjetovanja bit će uvršteni u samoinicijativno mišljenje izvjestitelja Kristera Anderssona, čije se usvajanje
očekuje na srpanjskom plenarnom zasjedanju. (jk)

Kreativna Europa 2021. – 2027.: EGSO poziva na povećanje proračuna i posebnu
promidžbu u okviru Obzora 2020.

Kreativni sektor u Europi ima velik potencijal, ali mu je potrebna veća potpora da
se u potpunosti razvije i postane ozbiljan konkurent na svjetskom tržištu.
Ambiciozan kulturni i kreativni sektor donio bi korist i drugim granama,
uključujući tekstilnu, turističku, automobilsku, građevinsku i zdravstvenu
industriju.
„Imajući u vidu sve važne elemente koje obuhvaća taj sektor – očuvanje naše
kulturne baštine, promicanje naših vrijednosti, revitalizaciju, inovacije, zabavu te
održiva radna mjesta i rast – predloženi proračun u vrijednosti od 1,85 milijarde
eura daleko je premalen“, tvrdi gđa Butaud-Stubbs, izvjestiteljica za mišljenje
EGSO-a o prijedlogu Komisije o programu Kreativna Europa za razdoblje 2021. –
2027.
„Digitalna revolucija donosi nove prilike pod uvjetom da ulažemo vrijeme u
obrazovanje, softver i opremu“, dodao je suizvjestitelj Zbigniew Kotowski. EGSO
poziva na poseban proračun u okviru programa Obzor 2020. kako bi se iskoristio golem potencijal za inovacije koji leži
u granama kreativne industrije.
EGSO također predlaže:
izradu jasne strategije EU-a za kreativnu i kulturnu industriju u pogledu jedinstvenog tržišta i vanjske politike u
cilju jačanja konkurentnosti;
provođenje nezavisne kvantitativne i kvalitativne studije o učinku velikih spajanja u američkom audiovizualnom
sektoru na europsko tržište;
povećanje od 80 milijuna eura za međusektorski potprogram kako bi se deskovima Kreativne Europe pomoglo da
u svojim zemljama promiču taj program, kao i slobodu, raznolikost i pluralizam medija, kvalitetno novinarstvo i
medijsku pismenost. (sma)

Na međunarodni Dan sjećanja na Holokaust, vrijeme je da prekinemo tiho
tugovanje
Luca Jahier
U pripremi obilježavanja međunarodnog Dana sjećanja na Holokaust, teško nam je
ostati spokojnima u žalosti. Iako je najdublje tugovanje samotno, umjesto šutnje
željeli bismo kriknuti.
Zašto antisemitizam još nije nestao, niti u Europi, čak niti u Sjedinjenim
Državama? Zašto je lani u Francuskoj žena koja je preživjela Holokaust nasmrt
izbodena i zapaljena u svom stanu? Zašto je umirovljena vrtićka odgojiteljica
Sarah Halimi godinu dana ranije ubijena i zatim bačena sa svog balkona u Parizu?
Pariz. Toulouse. Malmö. Kopenhagen. Berlin. Bruxelles. Naša je ljudskost okaljana
nevinom krvlju. Ono što smo smatrali nezamislivim ponovo nas proganja.
Njemačkim se Židovima savjetuje da ne nose kipu kako bi izbjegli napade. U Francuskoj su židovski školarci upozoreni
da ne odlaze u lokalnu školu koja slovi kao antisemitska. Tome valja dodati skrnavljenje groblja, kukaste križeve
našarane po sinagogama i školama, pogrdne nazive za Židove kao što su „gamad“ i „šljam“ na antiizraelskim
demonstracijama. Europa ponovo pokazuje svoje ružno, nehumano lice.
U proteklim stoljećima, Židove su proganjali kao vjersku manjinu. U prošlom stoljeću, prikazani su kao prijetnja državi
pa je otuda potekao poriv za njihovim istrebljenjem u Holokaustu. U današnje vrijeme Židovi su uglavnom na meti zbog
događaja na Bliskom istoku, iako se antisemitizam dijelom i dalje vrti oko poricanja Holokausta.
Mnogi su Židovi na udaru razjarene i neobuzdane svjetine koja se osjeća frustriranom i nemoćnom. Židovsko
stanovništvo u Europi opada. Prema podacima EU-a smanjilo se s 1,12 milijuna 2009. godine na 1,08 milijuna 2017.
godine. Broj židovskog stanovništva Francuske, najveći u EU-u, smanjio se s otprilike 500 000 u 2002. godini na
456 000 u 2017. godini. Ljudi odlaze zbog zločina iz mržnje.
Gotovo trećina europskih Židova izbjegava organizirane događaje i posjete židovskim spomenicima jer se ne osjećaju
sigurno. Prema anketi Europske komisije objavljenoj prošlog prosinca, devet od deset europskih Židova misli da je
antisemitizam porastao u posljednjih pet godina.
Prema tvrdnjama 89 % od 16 300 ispitanika te ankete, provedene u Austriji, Belgiji, Danskoj, Francuskoj, Njemačkoj,
Mađarskoj, Italiji, Nizozemskoj, Poljskoj, Španjolskoj, Švedskoj i Ujedinjenoj Kraljevini – 12 država u kojima živi 96 %
europskih Židova – antisemitizam je najgori i najproblematičniji na internetu i društvenim mrežama.
Ne možemo dopustiti da se ta izopačenost vrati. Moramo se boriti protiv zločina iz mržnje te neprijateljskog, nasilnog
ponašanja prema Židovima i manjinama. Nedostatak djelovanja država članica EU-a i međunarodne zajednice, i to
hitrog djelovanja, povlači rizik povratka u strahote povijesti i kontaminacije naših društava.
Prema brojnim izvještajima, samo tri dana prije ubojstva Pawela Adamowicza u Gdanjsku, na televiziji je u udarnom
terminu emitirana satirična emisija antisemitskog karaktera. U toj je emisiji dobrotvorna organizacija koja je pozvala
Pawela Adamowicza na događaj na kome je ubijen prikazana kao da njome upravljaju mračne sile.
G. Adamowicz bio je nepokolebljivi branitelj prava manjina u vremenu porasta zločina iz mržnje. Također je bio otvoren
i oštar kritičar antiimigrantske politike konzervativne stranke na vlasti. Njegovo ubojstvo podsjeća nas da moramo
stati na kraj govoru mržnje ukoliko ne želimo postati žrtve mržnje.
Sjećanje na žrtve Holokausta i na strahote nacizma u današnje je doba još i važnije nego ranije. Holokaust je temeljno
nasljeđe europske povijesti i prisjećanje na nj bitan je način sprečavanja antisemitizma.
Kao što ističu neki povjesničari, krajnje je vrijeme da se uspostavi kritička europska kultura sjećanja i da nadomjesti

zasebne nacionalne kulture sjećanja. Ako ne budemo njegovali zajedničko sjećanje, kao Europljani, postojat će
opasnost da ponovo proživimo greške povijesti.
Što dulje čekamo da odagnamo govor mržnje i što dulje odgađamo suočavanje s vlastitim prošlostima, to će nam teže
biti sazdati novo i stvarno pamćenje Europe i izgraditi novi identitet temeljen na raznolikosti, osjećaju zajedničke
povijesti, zajedničkoj pripadnosti i konačno zajedničkoj sudbini.
Kao što je Primo Levi, autor knjige Zar je to čovjek , i posthumno objavljenog eseja (Crna jama Auschwitza) rekao u
svojoj posljednjoj knjizi: „Desilo se, može se ponovo desiti.“

Novosti iz Skupina
Projekti Skupine poslodavaca tijekom rumunjskog predsjedanja
Skupina poslodavaca EGSO-a
Kohezija, zajednička europska vrijednost – to je slogan rumunjskog predsjedanja
Vijećem Europske unije u prvoj polovini 2019. Skupina poslodavaca uočava niz
sinergija između prioriteta rumunjskog predsjedništva i vlastitih političkih ciljeva.
Stoga tijekom rumunjskog predsjedanja planira organizirati događanje usmjereno na poduzetništvo.
Skupina poslodavaca u travnju će organizirati konferenciju na visokoj razini o europskom modelu poduzetništva koja će
se održati u Bukureštu pod pokroviteljstvom predsjednika Rumunjske i u suradnji s rumunjskom udrugom poslodavaca.
Na događanju će se raspravljati o budućnosti politike za MSP-ove, uključujući potrebu za novom vizijom i dodatnim
mjerama na razini država članica i na razini EU-a kako bi se pružila potpora poduzetništvu i MSP-ovima. Poslodavci
smatraju da promicanje poduzetništva i konkurentnosti MSP-ova u vidu zrele, proaktivne i djelotvorne politike može
osnažiti Europu i pridonijeti njezinoj sposobnosti za prevladavanje izazova s kojima se trenutačno suočava. (lj)

Skupina radnika EGSO-a pozdravlja dogovor o ravnoteži između poslovnog i
privatnog života
Skupina radnika EGSO-a
Europski parlament, Europska komisija i države članice postigli su 24. siječnja
dogovor o Direktivi o ravnoteži između poslovnog i privatnog života . „Taj dogovor
predstavlja konkretan napredak u olakšavanju života europskih zaposlenih
roditelja i njegovatelja“, izjavila je predsjednica EGSO-ove Skupine radnika Gaby
Bischoff.
Skupina radnika preuzela je vodeću ulogu u raspravama EGSO-a o jačanju prava
radnika koji se brinu o članovima svojih obitelji izradom mišljenja o ravnoteži
između poslovnog i privatnog života zaposlenih roditelja i skrbnika s obzirom na
to da su se sindikati zalagali za to da ta zakonodavna inicijativa bude sastavni dio
europskog stupa socijalnih prava u cilju osiguravanja socijalnog napretka za
europske građane.
„Pozdravljamo taj dogovor kojim se ostvaruje napredak jer se uvodi desetodnevni očinski dopust u vrijeme rođenja
djeteta. Taj se dopust plaća kao bolovanje za očeve ili druge istovjetne partnere, čime se ostvaruje cilj zakonodavnog
prijedloga da se poveća uključenost očeva ili partnera. Majke i očevi imaju pravo na roditeljski dopust koji se plaća na
„odgovarajućoj” osnovi. To je bilo jedno od ključnih pitanja za koje su se sindikati zalagali kako bi se roditeljima
pomoglo u postizanju bolje ravnoteže između poslovnog i privatnog života. Povrh toga, osobe koje se brinu za bolesne
članove obitelji moći će uzeti dopust za njegovatelje u trajanju od pet dana“, rekla je Gaby Bischoff.
„Politike kojima se omogućuje uspostavljanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života alati su koji će ženama i
muškarcima omogućiti da donose odluke na temelju jednakih uvjeta“, poručila je Erika Koller, izvjestiteljica za
mišljenje. „Ovaj sporazum nije čudotvorno rješenje za sve, ali je svakako korak u pravom smjeru.“ (ppr)

Društva izvan velegradskih područja: Uloga organizacija civilnog društva u
suočavanju s populizmom
Skupina EGSO-a „Raznolikost Europe“
Populizam je trenutno u EU-u na najvišoj razini od 1930-ih. U tom je kontekstu Skupina „Raznolikost Europe“ provela
istraživanje pod nazivom „Društva izvan velegradskih područja: Uloga organizacija civilnog društva u suočavanju s
populizmom“, koje je sad dostupno na internetu.
U studiji se utvrđuju čimbenici koji utječu na sklonost građana populizmu te uloga organizacija civilnog društva u
njegovu suzbijanju. Proučavaju se područja koja nisu velegradska i u kojima populističke stranke dobivaju velik broj
glasova. Riječ je o osam područja iz četiri različite zemlje, a u svakom je paru jedno područje iznad, a drugo ispod
prosjeka EU-a:
Klagenfurt-Villach i južna Donja Austrija (Austrija)
Drôme i Aisne (Francuska)
Udine i Reggio di Calabria (Italija)
Płocki i Nowosądecki (Poljska)

Gospodarski pad, socijalna nestabilnost i ograničena razina obrazovanja bitni su čimbenici kojima se objašnjava sve
veća potpora populistima diljem EU-a. Međutim, postoje drugi važniji i međuovisni
čimbenici. Primjerice, stvarna ili percipirana nesigurnost svakodnevno se potiče
dezinformacijama, a mnogi mladi birači privučeni su idejom da populističke
stranke mogu donijeti pozitivne promjene u trome i nesposobne političke sustave.
Skupina „Raznolikost Europe“ odlučno podržava stajalište da članovi EGSO-a
imaju dvostruku odgovornost: intenzivirati aktivnosti na obje razine – nacionalnoj
i europskoj – kako bi ojačali mreže, bolje objasnili „Europu“ i približili je javnosti.
Naposljetku, zaštita i očuvanje liberalne demokracije zadaća je svih nas! (cl)

Uskoro u EGSO-u / kulturna događanja
Pregled kulturnih događanja u EGSO-u
EGSO organizira kulturna događanja kako bi se šira javnost privukla u rasprave
koje su bit njegova rada, kako bi se naglasila europska dimenzija radova nekog
umjetnika ili kako bi se istaknuli manje poznati europski umjetnici vrijedni pažnje
izvan nacionalnih granica. Na programu za 2019. naći će se ponešto za svakoga.
Pod vodstvom članova koji trenutačno čine Pododbor za kulturu, a to su Martina
Širhalová (Skupina poslodavaca), Dirk Bergrath (Skupina radnika) i Indrė
Vareikytė (Skupina „Raznolikost Europe“) (slijeva nadesno na fotografiji), EGSO
organizira umjetničke izložbe, koncerte, projekcije filmova, nastupe i mnoga
druga događanja.
U plan kulturnih događanja za prvih šest mjeseci 2019. ubrajaju se izložba Što
uostalom znači „staro“? Kako ostati kreativan u mirovini; nastup talijanske mezzosopranistice Valentine Volpe, jedne
od najslavnijih sudionica izazova organizacije Europa Nostra #Ode2Joy Challenge (21. veljače); projekcija filma Čovjek
koji popravlja žene, posvećenog dobitniku Nobelove nagrade za mir 2018. dr. Denisu Mukwegeu (6. ožujka), usporedno
s otvorenom raspravom, i izložba fotografija Srodne duše nizozemske umjetnice Suzanne Jongmans, koja u svojim
radovima upotrebljava reciklirani otpad, usporedno s Konferencijom dionika kružnog gospodarstva (6. – 7. ožujka).
Tim događanjima, koja su često razvijena u suradnji s kulturnim organizacijama i drugim subjektima, EGSO želi
naglasiti svoje političke prioritete i podići svijest o pitanjima koja utječu na europsko društvo. (ck/dm)
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