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Uredništvo
Budućnost je pred vratima: Održivost počinje kod kuće
Drage čitateljice, dragi čitatelji,
u kolovozu 2018. Greta Thunberg započela je sa svojim školskim štrajkovima i uskoro su se brojni drugi mladi diljem Europe pridružili njezinom
prosvjedu protiv nevoljkosti EU-a i država članica da poduzmu odvažne mjere za borbu protiv klimatskih promjena.
Zbog istinske predanosti mladih optimistično gledam na mogućnost da se u Europi razvije klimatski pokret velikih razmjera. Greta je svojim
prosvjedom pokazala da jedna osoba može donijeti velike promjene.
No koliki bi mogli biti razmjeri tih promjena kad bismo se svi uključili? Kad bi svaki pojedini europski građanin počeo od sebe? Svi
možemo učiniti više jer svi imamo moralnu obvezu i dužnost učiniti više – za sebe i za buduće generacije.
Primjerice, Greta Thunberg putuje vlakom: od Švedske do Bruxellesa, od Bruxellesa do Pariza, od Pariza do Hamburga... i opet natrag kući. Ona
je dobar primjer održivog načina života. Svi možemo postati uzori u pogledu brige za naš okoliš i naš planet. Razmislimo malo o svojim
potrošačkim navikama i ponašanju: kako možemo smanjiti svoj ugljični otisak? Promjenom svojih kupovnih navika, onoga što jedemo ili načina
na koji se krećemo s jednog mjesta na drugo te na druge načine? Održivost počinje kod kuće.
No istovremeno moramo usklađeno djelovati na europskoj razini. Zamislite što cijela Europska unija može postići ako udruži snage – u vidu riječi
i djela – neovisno o tome je li riječ o istraživanju, pametnom prometu i energetskim sustavima, poljoprivredi i prehrambenoj industriji ili o
određivanju održivosti kao okosnice svojih političkih odluka i sporazuma o slobodnoj trgovini.
Već imamo predivne primjere – ljude sa sjajnim idejama i iznimnom predanošću diljem Europe. Nedavno smo čuli ponešto o njima na našem
događanju Civilno društvo za rEUnaissance i na konferenciji o kružnom gospodarstvu.
Izazov je današnjice odvojiti gospodarski rast od (pretjeranog) iskorištavanja prirodnih resursa.
Pozivam brojne predane poduzetnike, inženjere, stručnjake, ulagače, obitelji, mlađe i starije naraštaje da daju svoj doprinos i zajedno rade na
razvoju održive civilizacije u Europi i u cijelom svijetu.
Na nama je da u svibnju 2019. glasujemo za suradničku, održivu i ujedinjenu Europu . Moramo glasovati za participativnu demokraciju, u
kojoj europski građani i organizirano civilno društvo imaju veći utjecaj – ne samo na dan izbora nego i svaki drugi dan – jer političari ne mogu
sami prevladati izazove koji su pred nama. Za to je nužno sudjelovanje civilnog društva u cjelini.
Luca Jahier
Predsjednik EGSO-a

Kalendar
27. ožujka 2019., Bruxelles
Europski dan potrošača
2. travnja 2019., Bruxelles
Dan europske građanske inicijative 2019.
3. i 4. travnja 2019.
Peti europski migracijski forum
16. i 17. travnja 2019., Tirana, Albanija
Sedmi forum civilnog društva zapadnog Balkana
15. i 16. svibnja 2019., Bruxelles
Plenarno zasjedanje EGSO-a

Ukratko
EGSO pooštrio Poslovnik i Kodeks ponašanja za članove
Na plenarnom zasjedanju 20. veljače 2019. EGSO je usvojio prijedlog za izmjenu Poslovnika, kojemu je priložena nova verzija Kodeksa ponašanja za
članove. Novi Poslovnik i Kodeks ponašanja, koji su na snagu stupili 15. ožujka 2019., u obzir uzimaju i nedavno usvojeni Poslovnik Europskog parlamenta,
posebice u pogledu sprečavanja i borbe protiv svih oblika uznemiravanja.
Na inicijativu predsjednika Luce Jahiera i uz punu podršku skupina i administracije, EGSO je potvrdio načelo prava na dostojanstvo na radnom mjestu i uspostavio unutarnji
mehanizam za nadzor svih oblika uznemiravanja u kojem sudjeluju članovi, koji uključuje i sankcije.
Članovi će Kodeks ponašanja potpisivati pri imenovanju. Nova se pravila odnose na interakciju između članova i svih drugih osoba zaposlenih u Odboru, kao i na interakciju
među samim članovima. Ovisno o težini ponašanja člana, sankcije uključuju „privremeno oduzimanje prava na obavljanje poslova izvjestitelja, predsjednika i člana studijske
skupine te prava na sudjelovanje u misijama i na izvanrednim sastancima“.
Odbor također insistira na „poštovanju načela rodne ravnopravnosti i nediskriminacije [...]“ i naglašava da u svim tijelima Odbora treba osigurati zastupljenost žena veću od proporcionalne (pravilo 1. stavak 4).
Cijeli tekst Poslovnika i Kodeksa ponašanja uskoro će biti dostupni na internetskim stranicama EGSO-a. (dgf)

Nove publikacije

Objavljena brošura o 12. medijskom seminaru civilnog društva
Objavljena je nova brošura u kojoj čitatelji mogu pronaći najzanimljivije aspekte rasprava o temi „Potvrđivanje europskih vrijednosti“ i spoznaje koje su
iznijeli naši panelisti i glavni govornici.
U sklopu 12. medijskog seminara civilnog društva, održanog 22. i 23. studenog 2018. u kompleksu Aegli Zappiou u Ateni (Grčka), organizirana su tri okrugla stola koja su se
bavila gorućim pitanjima poput multikulturalizma, sve jačeg nacionalizma i neliberalizma te sve slabije solidarnosti, koji ugrožavaju vrijednosti na kojima se Europa zasniva.
Prvi okrugli stol bavio se temom europskih vrijednosti nasuprot ekstremističkih ideologija, na drugom se analizirao način na koji se europska liberalna demokracija suočava sa
sve izraženijim skretanjem prema neliberalizmu u nekim državama članicama, a na trećem se razmatrala uloga organiziranog civilnog društva u obrani demokratske i
ujedinjene Europe zasnovane na vrijednostima. Panelisti iz redova medija, akademskih krugova i civilnog društva iznijeli su svoje stručne spoznaje i raspravljali sa sudionicima
o najvažnijim pitanjima i mogućim načinima zaštite europskih vrijednosti.
Brošura je dostupna ovdje.
Videozapis sa seminara pogledajte ovdje. (ehp)

Novosti iz EGSO-a
„Borimo se za budućnost svih nas“, poručila je klimatska aktivistica Greta Thunberg u EGSO-u

Na događanju održanom 21. veljače 2019., na kojem su se samo 90 dana prije europskih izbora okupili vrhovni čelnici institucija EU-a i organizacije civilnog društva iz c

Govoreći o rastu euroskepticizma, ksenofobije i rasizma diljem Europe, predsjednik EGSO-a Luca Jahier izjavio je da je demokracija pod opsadom, a europske vrijednosti dovedene u pitanje
treba i odvažno raditi na održivoj Europi“, zaključio je g. Jahier.

„Moramo zaštititi biosferu, zrak, oceane, tlo i šume“, rekla je šesnaestogodišnja švedska klimatska aktivistica Greta Thunberg, koja je jasno dala do znanja da korake protiv klimatskih pro

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker dao je svoju podršku pokretu Grete Thunberg jer „on može donijeti promjene i proširio se na mnoge europske gradove čijim ulicama sada kola zajednička poruka“. Također je ista

Predsjednik Europskog odbora regija Karl-Heinz Lambertz rekao je da to događanje ukazuje da postoji „zajednička volja za suradnjom“ . „Svi govorimo o istome: obnovi Unije", izjavio je dodavši da „ne trebamo zanemariti ono što j

Događanje „Civilno društvo za rEUnaissance“ organizirano je kako bi se prije europskih izbora mobiliziralo civilno društvo radi pružanja podrške europskim demokratskim vrijednostima sadržanima u Ugovorima i postavili putokazi za

EGSO se izjasnio u prilog pristojnog minimalnog dohotka koji bi podupirao EU

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) usvojio je mišljenje „ Za europsku okvirnu direktivu o minimalnom dohotku “, u kojem od Europske komisije traži da uspo

Takav okvir u vidu direktive potreban kako bi se pokušao uistinu riješiti ozbiljan i dugotrajan problem siromaštva u Europi te Uniji vratila vjerodostojnost s obzirom na to da EU nije ni približn

„Pitanje minimalnog dohotka u velikoj je mjeri političko pitanje. Tu odluku treba donijeti na razini EU-a, a Komisija se ne smije skrivati iza načela supsidijarnosti, na koje se u ovom slučaju ne
„Važno je da EU poduzme konkretne mjere u korist osoba koje nemaju ništa. Ako smo danas ravnodušni prema njihovoj bijedi, sutra bi moglo biti prekasno“, upozorio je .

Suprotstavljajući se predloženom pribjegavanju obvezujućem instrumentu, EGSO-ova Skupina poslodavaca iznijela je protumišljenje u kojem su njezini članovi insistirali na tome da se pitan
Protumišljenje je bilo odbijeno, a samoinicijativno mišljenje usvojeno sa 158 glasova za, 81 protiv i 12 suzdržanih. (ll)

Povjerenik Hogan u EGSO-u: odluka o proračunu ZPP-a sad je u rukama suzakonodavaca
EGSO je 20. veljače ugostio povjerenika Hogana kako bi razgovarali o budućnosti ZPP-a
Phil Hogan istakao je da je važno da se ZPP razvija; osim osiguranja opskrbe hranom, ZPP bi trebao osigurati i druga javna dobra, u zamjenu za svoj iznimni položaj u proračunu EU-a.

Što se tiče proračuna, povjerenik je rekao: „Države članice, u postupku suodlučivanja s Europskim parlamentom, imaju potpunu slobodu da povećaju svoj okvirni proračun kako bi održale Z

Povjerenik je spomenuo i politički sporazum o novom pravilu kojim će se zabraniti neke nepoštene tržišne prakse u lancu opskrbe hranom, čemu je EGSO znatno doprinio svojim mišljenjem,
Tijekom rasprave s povjerenikom, član EGSO-a John Bryan rekao je da je EGSO podupro snažan ZPP sa značajnim proračunom, smatrajući da je ZPP bitan za mir i koheziju.

Maurizio Reale, predsjednik EGSO-ove stručne skupine NAT, istakao je da se budući ZPP mora više usmjeriti na klimatske promjene i da poljoprivrednike treba bolje zaštititi prilikom sklapa

Peter Schmidt, predsjednik EGSO-ove Promatračke skupine za održivi razvoj, istakao je da se moraju naći učinkovitija rješenja za sprečavanje nepoštenih trgovačkih praksi u prehrambeno

Program EU-a PEACE u Sjevernoj Irskoj mora se nastaviti i nakon Brexita

Na plenarnom zasjedanju u veljači EGSO je usvojio mišljenje kojim se podržava nastavak Europskog programa za mir i pomirenje (PEACE) u Sjevernoj Irskoj nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a. K

U mišljenju koje je sastavila Jane Morrice navodi se da su „proces Brexita i posljedično povlačenje Ujedinjene Kraljevine doveli do stanja hitnosti koje – radi zaštite mirovnog procesa – iziskuj
financiranja.

EGSO tvrdi da je potrebno razmotriti stavljanje većeg naglaska na komunikacijske aktivnosti kako bi se osiguralo da građani budu u potpunosti svjesni pozitivne uloge EU-a. Odbor također p
uspostava europskog puta mira od Sjeverne Irske do Nikozije na Cipru, pod nazivom Put bijele golubice. Ta bi staza pratila put irskog hodočasnika Columbanusa i povezivala se s drugim rut

Borba protiv populizma tiče se svih nas

Gospodarski napredak i socijalna stabilnost dva su ključna elementa u borbi protiv euroskepticizma, ali oni sami po sebi nisu dovoljni: mora se uključiti i civilno društvo

Prilikom predstavljanja studije „Društva izvan metropola: Uloga organizacija civilnog društva u suzbijanju populizma “ 20. veljače 2019. u Bruxellesu, EGSO-ova Skupina „Raznolik

Gospodarski napredak i socijalna stabilnost imaju bitnu ulogu u rješavanju problema koji uzrokuju euroskepticizam, ali sami po sebi nisu dovoljni. Organizacije civilnog društva moraju poduz
demokratski sustav, upravo onaj sustav koji populisti nastoje uzdrmati: nije dovoljno da se EU samo obraća građanima već ih mora i aktivno slušati i upustiti se u dijalog s njima. Europsko c

Istraživanja pokazuju da su gospodarski pad, socijalna nestabilnost i ograničena razina obrazovanja među najbitnijim čimbenicima koji potiču sve veću potporu populistima diljem EU-a. Međ

EGSO predlaže nove smjernice o održivoj prehrani za Europu
Hrana ima izuzetno važnu ulogu u životu ljudi te se ne smije razmatrati samo s prehrambenog ili zdravstvenog stajališta već i sa stajališta okoliša i društva. Kako bi se

„Ono što jedemo utječe na naše zdravlje i na naš planet. Potrebne su nam politike kojima se promiče zdravija i održivija prehrana pa se moraju razraditi smjernice za održivu prehranu. To je

„U kontekstu sveobuhvatne prehrambene politike u EU-u važno je promicanje zdrave i održive prehrane. Smjernice za održivu prehranu i jasni sustavi označivanja, uključujući označivanje p
proizvodnju, preradu, distribuciju i prodaju zdravije i održivije hrane po pravednijim cijenama“ , izjavio je Maurizio Reale, predsjednik Stručne skupine EGSO-a za poljoprivredu, ruralni razvo

EGSO predlaže da se u cilju utvrđivanja paneuropskih smjernica osnuje stručna skupina čiji bi članovi bili relevantni stručnjaci i znanstvenici koji se bave prehranom, javnim zdravljem, hra

EGSO podržava prijedloge EU-a da se zajamči zračni i cestovni prijevoz tereta ako se ne postigne dogovor o Brexitu

U tri mišljenja usvojena u veljači EGSO je podržao prijedlog Komisije da se privremeno proširi primjena zakonodavstva EU-a radi rješavanja određenih problema koji bi m
Sigurnost zračnog prometa

EGSO podržava akcijski plan koji je Komisija osmislila za scenarij bez dogovora i čije konkretne mjere jamče daljnju valjanost certifikata za aeronautičke proizvode, dijelove, uređaje i poduzeća. „Uredba EU-a trebala bi se primjenjiva
ulogu agencije za sigurnost,” rekao je izvjestitelj Thomas McDonogh.
Zračni prijevoz

EGSO također podupire suštinu prijedloga Komisije za donošenje uredbe o planu za nepredvidive situacije kako bi se zajamčile osnovne usluge zračnog prijevoza i ističe da se to ne može sm
učinak neuređenog Brexita. To je jedini realan način za ublažavanje mogućih ozbiljnih negativnih posljedica za zrakoplovni sektor do kojih bi moglo doći ako sporazum o povlačenju ne bude
Cestovni prijevoz tereta

Osim toga, EGSO je dao potporu prijedlozima Komisije da se britanskim cestovnim prijevoznicima tereta omogući slobodno kretanje u EU-u do 31. prosinca 2019. pod uvjetom da i za prijevoznike iz EU-a u Ujedinjenoj Kraljevini vrije
dozvolom iz UK-a, čime im se dopušta prijevoz tereta između teritorija UK-a i preostalih 27 država članica”, rekao je izvjestitelj Raymond Hencks. (mp)

Godišnji pregled rasta za 2019.: nema razloga za samozadovoljstvo

S obzirom na šarolike rezultate dosadašnjih reformskih politika, EU i države članice moraju provesti temeljitu evaluaciju. Prema mišljenju EGSO-a o Godišnjem pregledu

EGSO kritizira to što je Komisija u Godišnjem pregledu rasta iznijela općenito pozitivnu ocjenu gospodarskog i socijalnog napretka postignutog od 2014. i proteklih reformskih politika. Gospo

EGSO pozdravlja predanost Komisije podržavanju reformi. Reformama i politikama trebala bi se povećati otpornost gospodarstva i tržišta rada, a time i gospodarski rast i produktivnost. Te r

On ne sadrži ni prijedloge za uklanjanje vanjskih rizika koji prijete rastu. Potrebno je osmisliti stimulativne politike namijenjene održavanju rasta i razine zapošljavanja i osigurati im odgovara
Socijalni partneri i civilno društvo mogli bi ubrzati rad na novim prijedlozima politika i osigurati da reforme budu odgovarajuće, praktične i prilagođene pojedinim državama.

Na kraju, EGSO izražava zadovoljstvo zbog toga što Komisija prednost daje reformama koje povećavaju ulaganja privatnog i javnog sektora. Fiskalna pravila EU-a trebala bi omogućiti država

Na savjetovanju EGSO-a izloženi prijedlozi za uključiviji europski semestar

Države članice EU-a moraju u većoj mjeri uključiti dionike u reforme nacionalnih gospodarstava. Zajedno s novom dugoročnom strategijom EU-a za održiv razvoj, time b
To su samo neki od zaključaka s javnog savjetovanja „Za uključiviji europski semestar“ koje je 28. veljače održala EGSO-ova Skupina za europski semestar.

Otvarajući savjetovanje, predsjednik EGSO-a Luca Jahier pozvao je na konsolidaciju europskog semestra i rekao da se sada treba usredotočiti na uključivost i osigurati „pristojan život za

Sudionici su tražili sustavno uključivanje socijalnih partnera, organizacija civilnog društva i nacionalnih parlamenata u daljnje reforme. Izjavili su da je savjetovanje s lokalnom razinom nužno

U ovom trenutku među europskim državama i područjima politika postoje velike razlike u kvaliteti uključenosti u strukturne reforme i razvoj nacionalnih programa reforme. Pored toga, prov

Dionici smatraju da bi se usvajanjem načela partnerstva i višerazinskog upravljanja mogli povećati ne samo osjećaj odgovornosti već i učinkovitost i uključivost europskog semestra. Pozvali

Naposljetku, dionici su izrazili žaljenje zbog toga što pokazatelji koji se koriste u europskom semestru ne uključuju čimbenike poput klimatskih promjena. Pozvali su na povezivanje europsko

Bez daljnje kohezije nema budućnosti za EU

Kohezijskom politikom moglo bi se učinkovito odgovoriti na društvene trendove (euroskepticizam itd.) s kojima se suočava EU, pod uvjetom da njezino financiranje osta

Opći stav na savjetovanju bio je da dionici moraju pozvati na uspostavu ambiciozne kohezijske politike za razdoblje nakon 2020., koja će biti otporna na buduće promjene i usmjerena na od
Budućnost EU-a nezamisliva je bez daljnje kohezije. Financiranje kohezije treba ostati barem na sadašnjoj razini jer očekivano povećanje regionalnih razlika u BDP-u po stanovniku, rizik koji

Kohezijska politika, koja osigurava dugoročno ulaganje i održivost, temelji se na lokaliziranom pristupu i fleksibilnija je u rješavanju problema i zadovoljavanju potreba svih vrsta, mogla bi po

Sudionici su uglavnom podržali jaču povezanost između kohezijske politike i europskog semestra, ali su i pozvali na potpunu provedbu Kodeksa ponašanja za partnerstvo kao jedan od uvjet
Govornici su pozvali pregovaračke strane da se više aktiviraju u tekućim pregovorima o zakonodavnim prijedlozima za budući VFO i kohezijsku politiku.
Zaključci sa savjetovanja bit će uključeni u mišljenje EGSO-a o toj temi, o kojem će se glasati na plenarnom zasjedanju u ožujku. (jk)

Energetska tranzicija može biti uspješna samo ako se svi uključe u nju
Uloga građana u energetskoj tranziciji bila je glavna tema sastanka stručne skupine TEN u veljači, na kojem su energetski stručnjaci predstavili svoja iskustva stečena

Kako energetska tranzicija može donijeti korist građanima? Kako energija može biti svima dostupna? Energetska tranzicija podrazumijeva temeljitu preobrazbu naših društava, a odrazit će s
uspješna ako se u nju ne uključe svi dionici – moramo uzeti u obzir potrebe svih aktera“, poručio je predsjednik stručne skupine TEN Pierre Jean Coulon. „Energija je tu kako bi ispunila svo

Energetska tranzicija ima golem gospodarski i socijalni potencijal, posebice na regionalnoj razini. Sve jeftinije decentralizirane tehnologije u području energije iz obnovljivih izvora nude brojn
ploča na krovu, proizvest će količinu energije koja će u budućnosti biti dovoljna za vožnju običnog električnog automobila tijekom jedne godine“, izjavio je član EGSO-a Lutz Ribbe

Istovremeno je važno istaknuti bojazan da bi se u tom procesu mogle zanemariti neke regije, gradovi i ranjive skupine. Stoga je ključno „krenuti novim smjerom te uspostaviti regionalne cik

Novosti iz Skupina
Organizacije poslodavaca o europskim izborima
Skupina poslodavaca EGSO-a

Glas poslovne zajednice mora se jasno i glasno čuti tijekom kampanje za europske izbore. Organizacije poslodavaca ne bi trebale samo naglašavati svoje potrebe i oče
(Europski centar poslodavaca i poduzeća koji pružaju javne usluge i usluge od općeg interesa) održane na sastanku EGSO-ove Skupine poslodavaca u veljači.

„MSP-ovi digitalizaciju, ekologizaciju gospodarstva te pristup kompetentnom osoblju i cjenovno pristupačnoj tehnologiji smatraju najvećim izazovima i područjima u ko
„Ljudima moramo pomoći da shvate da je europski način života najbolji na svijetu i da je to zasluga EU-a. To je zajednička odgovornost cijele poslovne zajednice“
Prioriteti CEEP-a su digitalizacija, dekarbonizacija i starenje stanovništva. „Ta tri trenda u srži su naših aktivnosti i u tim bismo područjima mogli još više surađivati“

Oliver Röpke preuzima predsjedanje Skupinom radnika EGSO-a
Skupina radnika EGSO-a

Oliver Röpke preuzeo je 1. ožujka dužnost novog predsjednika Skupine radnika EGSO-a. Na tom položaju zamjenjuje Gabriele Bischoff, koja je bila predsjednica Skupine

Tijekom svog mandata Gabriele Bischoff borila se za izradu, usvajanje i provedbu europskog stupa socijalnih prava, za EU koji štiti i osnažuje svoje građane, odnosno za

Vodeći računa o postojećim i budućim izazovima za Europsku uniju, kao i njezinim vrijednostima u općem smislu, a naročito radnicima, Oliver Röpke želi promicati ulogu
sposobnost njezinih članova da unatoč raznolikosti sindikata iz kojih dolaze postignu konsenzus u interesu zajedničkog cilja.

G. Röpke već više od 20 godina radi za Austrijski savez sindikata (ÖGB) i njegove organizacije članice, gdje je obnašao visoke dužnosti, prvo u Austriji, a zatim u Bruxel

Skupina „Raznolikost Europe“ u Belfastu kako bi čula što njegove stanovnike brine u pogledu Brexita
Skupina EGSO-a „Raznolikost Europe“

Skupina se 15. veljače 2019. sastala u sveučilištu Queen’s University u Belfastu kako bi sagledala napredak postignut u pogledu Brexita, s naglaskom na njegovim pos

Budući da se zbog predloženog „zaštitnog mehanizma“ (eng. backstop ) pregovori o Brexitu našli u slijepoj ulici, članovi EGSO-a koji sudjeluju u misiji za utvrđivanje čin

Lokalni političari, članovi akademske zajednice i dobrovoljne organizacije pojasnili su europskim predstavnicima poduzeća, sindikata, poljoprivrednika, skupina potroša

Među gostujućim govornicima bili su Brian Cowen, bivši premijer Republike Irske, Sir Jeffrey Donaldson, zastupnik u Parlamentu Ujedinjene Kraljevine i član Demokrat

„Tu smo da pružimo ruku civilnom društvu s obje strane granice. Štogod se dogodi u sljedećih deset tjedana, stojimo uz vas. Civilno društvo ne poznaje granice i već bi

„Iako među ovdje prisutnima ne postoji konsenzus u pogledu učinka koji će Brexit imati na irski otok, nema sumnje da ćemo svi mi – ostalih 27 država članica EU-a, europsko civilno društvo i europske insti

EGSO info objavljuje se devet puta na godinu tijekom
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