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Uredništvo
Stiglo je ljeto, a s njime i praznici! Idealno vrijeme da se napune baterije, ali i
dobra prilika da se prošire vidici: prijeđu granice, otkriju nove kulture, nauče
novi jezici, pronađu izvori nadahnuća...
A povratak s praznika donijet će brojne nove perspektive zahvaljujući
početku rada Europskog parlamenta i Europske komisije u novom sazivu.
Europski izbori održani u svibnju 2019. uvelike su promijenili sastav Parlamenta.
Rekordan broj građana izašao je na birališta kako bi se njihov glas čuo. Čelnici EU-a
imaju pet godina da ostvare njihove želje. EGSO ima jedinstvenu ulogu u pružanju
potpore institucijama u tom trajnom, nužnom, a moglo bi se reći i obaveznom dijalogu
s organizacijama civilnog društva. Europsku komisiju vodit će Ursula von der Leyen,
koja će u tu ulogu utkati svoje poimanje rada te svoju dinamiku i viziju Europe. U vrlo
inspirativnom govoru koji je održala u Strasbourgu iznijela je nekoliko ideja koje naš Odbor zdušno podržava. Prisjetimo se šest
glavnih točaka njezinog programa: zeleni pakt za Europu, gospodarstvo u interesu građana, Europa spremna za digitalno doba,
zaštita europskog načina života, snažnija Europa u svijetu, novi poticaj europskoj demokraciji.
U rujnu će, među aktivnostima u okviru institucijskog programa EU-a, svi pogledi biti uprti u saslušanja kandidata za povjerenike
i početak rada nove Komisije 1. studenog. Svesrdno se nadamo da će se zahtjev predsjednice da u sastavu kolegija bude pola
žena i pola muškaraca uzeti u obzir.
I kalendar Europskog gospodarskog i socijalnog odbora bit će tijekom jeseni prepun događanja: tri plenarna zasjedanja i 13.
medijski seminar civilnog društva EGSO-a u listopadu. Seminar će se ove godine održati u Malagi pod naslovom: „EU građana i
za građane – Uloga civilnog društva u informiranju o prednostima ujedinjene Europe“. U prosincu ćemo organizirati i treći
seminar za novinare iz 28 država članica te brojne konferencije i javna savjetovanja.
Posebno bih vam željela skrenuti pozornost na temu ovogodišnjeg izdanja Nagrade za civilno društvo, koja istovremeno
objedinjuje program predsjednice Europske komisije i njezinu želju da se u sastavu kolegija povjerenika odražava načelo rodne
ravnopravnosti. Ovogodišnja je nagrada namijenjena promicanju organizacija i žena koje diljem Europe rade na ostvarivanju
jednakosti, u skladu s odabranom temom: „Više žena u europskom društvu i gospodarstvu“. U tom će se kontekstu nagraditi
inovativne inicijative i projekti kojima se nastoje osigurati jednake mogućnosti za žene i muškarce te jednako postupanje prema
njima u svim područjima gospodarskog i socijalnog života.
Ugodni praznici i vidimo se u rujnu!
Isabel Caño Aguilar
Potpredsjednica za komunikaciju

Kalendar
30. kolovoza 2019., Turku, Finska
Pametna i inteligentna Europa – kako je ostvariti?
12. rujna 2019., Bruxelles
Doprinos civilnog društva idućem ciklusu europskog semestra

16. rujna 2019., Helsinki, Finska
Jačanje konkurentnosti EU-a – tri stupa održivog rasta
25. i 26 rujna 2019., Bruxelles
Plenarno zasjedanje EGSO-a

Ukratko
Nagrada za civilno društvo 2019. posvećena osnaživanju žena
Nagrada EGSO-a za civilno društvo za 2019. godinu posvećena je osnaživanju žena
i borbi za rodnu ravnopravnost
Primaju se prijave za 2019. godinu
Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) raspisao je natječaj za Nagradu za civilno
društvo za 2019. godinu. Ove godine tema je Više žena u europskom društvu i
gospodarstvu , a nagradit će se inovativne inicijative i projekti čiji je cilj borba za jednake
mogućnosti za žene i muškarce i jednako postupanje prema njima u svim sferama
gospodarskog i društvenog života.
Za Nagradu EGSO-a za civilno društvo mogu se prijaviti organizacije civilnog društva službeno registrirane u Europskoj uniji koje
djeluju na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj ili europskoj razini, ali i pojedinci. Mogu se prijaviti samo inicijative ili projekti koji su već
provedeni ili su u tijeku.
Izabrat će se najviše petoro dobitnika koji će dobiti nagrade u ukupnoj vrijednosti od 50 000 EUR. Rok za podnošenje prijava je
6. rujna 2019. u 10:00 sati, a svečanost dodjele nagrada održat će se 12. prosinca 2019. u Bruxellesu.
Cjelokupan popis uvjeta i internetski obrazac za prijavu dostupni su na našoj internetskoj stranici. (ll)

EGSO domaćin sastanka EU-a i Kine o normizaciji sigurnosti dizala
EGSO je na inicijativu svojeg člana Antonella Pezzinija 9. srpnja 2019. ugostio
izaslanstvo predstavnika regulatornih tijela Narodne Republike Kine.
Sastanak, čiji je cilj bio razmotriti budućnost odnosa EU‑a i Kine u području normizacije
tehničke suradnje na polju sigurnosti dizala i pomičnih stepenica, otvorio je glavni tajnik
EGSO-a Gianluca Brunetti. „Jačanje odnosa između Europe i Kine u tako osjetljivom
području od presudne je važnosti, ne samo za ovaj konkretan industrijski sektor već i za
industriju općenito“, poručio je g. Pezzini.

(mp)

Dan nakon posjeta EGSO-u u sjedištu Europskog odbora za standardizaciju (CEN) u
Bruxellesu potpisan je prvi sporazum u povijesti o uspostavi zajedničke radne skupine EU-a i
Kine. Prvi sastanak zajedničke radne skupine trebao bi se održati u listopadu 2019. u Kini.

Nove publikacije
Postignuća EGSO-a 2018. – pogled unatrag, pogled u budućnost
U brošuri naslovljenoj „Postignuća EGSO-a 2018. – pogled unatrag, pogled u budućnost“ prikazuju se neki od važnijih
rezultata rada Europskog gospodarskog i socijalnog odbora tijekom 2018. godine.
Navode se napori koje EGSO kontinuirano ulaže u ispunjavanje zadaće koja mu je povjerena prije više od 60 godina, a ujedno se
razmatraju budući izgledi i iskustva stečena u dosadašnjem radu koja će osigurati da Odbor ostane jasan i aktivan glas civilnog
društva Europe. Brošuru na engleskom jeziku možete preuzeti na internetskim stranicama EGSO-a. Uskoro će biti dostupna i na
drugim jezicima (francuskom, njemačkom, talijanskom, španjolskom, poljskom i nizozemskom). (as)

Novosti iz EGSO-a
Program finskog predsjedanja EU-om temelji se na održivosti i dobrobiti
Na plenarnoj sjednici Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO)
održanoj 18. srpnja finska ministrica za socijalna pitanja i zdravstvo Aino-Kaisa
Pekonen predstavila je program finskog predsjedanja EU-om, u kojem je poseban
naglasak na održivosti i dobrobiti građana. Gđa Pekonen među ostalim je
prioritetima predsjedanja izdvojila i jačanje vladavine prava i vrijednosti EU-a.
Najavljujući govor Aino-Kaise Pekonen, predsjednik EGSO-a Luca Jahier osvrnuo se na glavne
izazove s kojima će se finsko predsjedništvo EU-a morati uhvatiti u koštac. „Provedba
Programa 2030. iziskivat će cjelovit pristup u okviru kojeg se gospodarski i socijalni izazovi
moraju rješavati zajedno“, poručio je g. Jahier. Gđa Pekonen s tim je u vezi najavila: „Finska
želi utjecati na budućnost EU-a, a ta budućnost treba biti održiva sa socijalnog,
gospodarskog i ekološkog aspekta.“
Stoga je vodeća uloga EU-a na globalnoj razini u području klime jedan od ključnih prioriteta tijekom finskog predsjedanja. Kako bi se to
ostvarilo, Finska očekuje da će se, u skladu sa zahtjevom Vijeća, do kraja 2019. postići dogovor o glavnim aspektima dugoročnog
plana kojim će se EU obvezati na klimatsku neutralnost.
Tijekom finskog predsjedanja ujedno će se ojačati dijalog ne samo s drugim globalnim akterima već i s drugim institucijama i
partnerima unutar EU-a. „Dijalog sa socijalnim partnerima jedan je od prioriteta finskog predsjedanja“, zaključila je gđa Pekonen.
„EGSO ima ključnu ulogu i drago nam je što sastavlja važna mišljenja koja su u skladu s našim prijedlozima.“ (dgf)

Conny Reuter: „Zadaća nam je promicati civilni dijalog u progresivnoj i uključivoj
Europi“
Na plenarnoj sjednici Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) 18. srpnja
održana je rasprava sa supredsjednikom EGSO-ove Skupine za vezu s europskim
organizacijama i mrežama civilnog društva Connyjem Reuterom.
G. Reuter predstavio je zaključke i preporuke s Dana civilnog društva 2019., događanja
održanog sredinom lipnja u Bruxellesu čija je tema bila održiva demokracija. Osvrnuo se i na
ulogu Skupine za vezu, koja je osnovana 2004. kao jedinstveno tijelo unutar EU-a i čiji je cilj
osiguravati trajni dijalog između institucija EU-a i europske mreže organizacija civilnog
društva na razini EU-a.
„Zadaća nam je promicati civilni dijalog u progresivnoj i uključivoj Europi“, poručio je g.
Reuter okupljenima na plenarnoj sjednici, istaknuvši važnu ulogu te skupine u osiguravanju
europske perspektive koja nadilazi nacionalne interese u vezi s bitnim temama i politikama.
Predsjednik EGSO-a Luca Jahier pohvalio je kvalitetan rad Skupine za vezu: „Pokušavamo graditi mostove, a ne zatvarati vrata.
Zadaća nam je zajedno raditi na boljoj Europi“, naglasio je.
Kao znak bliske suradnje, Skupina za vezu i EGSO svake godine organiziraju Dane civilnog društva kako bi se istaknuo doprinos
organizacija civilnog društva izgradnji Europske unije koja je više u skladu sa željama građana. Ove godine održano je 10. izdanje. G.
Jahier poručio je da su Dani civilnog društva postali jedno od vodećih događanja Odbora, na kojemu se u lipnju okupilo više od 250
sudionika. (ll)

U nedostatku razvijene europske industrije baterija proizvođači automobila mogli

bi napustiti EU
EGSO podržava akcijski plan EU-a za baterije koji je osmislila Europska komisija,
ali ističe da ga je potrebno pojačati i brzo provesti.
Postoji stvarna opasnost da će vrlo veliki dijelovi europske automobilske industrije relocirati
proizvodnju u regije koje su blizu pogona za proizvodnju baterijskih ćelija, koji se uglavnom
nalaze u Aziji. U mišljenju koje je izradio Colin Lustenhouwer i koje je usvojeno na
srpanjskom plenarnom zasjedanju EGSO je izražio podršku strateškom akcijskom planu za
baterije Europske komisije, ali je i upozorio da je taj plan potrebno pojačati i brzo provesti
kako bi se izbjegla moguća relokacija europskih tvornica automobila iz EU-a.
„Mnogo je toga u igri. Riječ je o radnim mjestima otprilike 13 milijuna europskih radnika u
tom sektoru“, izjavio je g. Lustenhouwer. „Među tvorcima politika, znanstvenicima i
poduzećima prisutan je snažan osjećaj hitnosti. Svjesni su da je već kasno, možda čak i prekasno. Potrebne su nam učinkovite,
sigurne i ekološki prihvatljive baterije.“
Baterije su postale nužne u našem svakodnevnom životu. EU trenutačno zaostaje i u pogledu razvoja i u pogledu proizvodnje te ovisi o
zemljama koje nisu članice EU-a, posebno azijskim zemljama. Prvo izvješće Komisije o napretku u provedbi strateškog akcijskog plana
za baterije, objavljeno u travnju 2019., pokazuje da je pokrenut niz mjera za razvoj jake industrije baterija u EU-u. Međutim, u EU-u u
predstojećim godinama treba učiniti mnogo više kako bi se taj sektor razvio, naročito na polju ulaganja i inovacija. (mp)

Kružno gospodarstvo: vrijeme je da potrošači pokažu svoju snagu
Mjere za promicanje razvoja kružnog gospodarstva u Europi dosad su bile
usmjerene na proizvodnju, poticanje industrije na uvođenje kružnih poslovnih
modela i plasiranje kružnih opcija na tržište. Sada su sazreli uvjeti da se u taj
proces uključe i potrošači te da im se omogući da u svom svakodnevnom životu
donose održive odluke o potrošnji, poruka je izvješća EGSO-a usvojenog u srpnju.
Europski gospodarski i socijalni odbor u svojem izvješću „Uloga potrošača u kružnom
gospodarstvu“ poziva na strateško preusmjeravanje: sve razine vlasti u Europi u središte
svojih javnih politika u području kružnog gospodarstva trebaju staviti potrošače.
U prvoj fazi kružnog gospodarstva potrošači su bili svedeni na komunalne aktere koji
recikliraju otpad iz kućanstava, a naglasak je bio stavljen na poslovni svijet. Kako ističe
EGSO, inicijative Europske komisije bile su usmjerene na reguliranje i proizvodnju, povećanje
stupnja recikliranja i uvođenje koncepta ekološkog dizajna.

„Došlo je vrijeme za inicijativu Kružno gospodarstvo 2.0 koja bi bila umjerena na potrošače“, poručuje izvjestitelj EGSO-a Carlos Trias
Pintó, pozivajući Europsku komisiju da u svojim predstojećim inicijativama bude predvodnica tog preusmjeravanja.
On naglašava da će za tu drugu fazu od presudne važnosti biti informiranje potrošača. Informiranje i educiranje ključni su čimbenici
za poticanje potrošača da usvoje navike sukladne kružnom gospodarstvu. Stoga je potrebno provoditi educiranje i cjeloživotno učenje,
a potrošačima se moraju pružati najobjektivnije moguće informacije.
EGSO se zalaže za dobrovoljno označivanje kao korak u smjeru obveznog označivanja, uz isticanje društvenog i okolišnog
otiska proizvoda – s podacima o smanjenju emisija, zaštiti bioraznolikosti, učinkovitoj upotrebi resursa ili izbjegavanju upotrebe
dijelova s velikim utjecajem na okoliš, kao i o procijenjenoj trajnosti, mogućnosti nabave rezervnih dijelova i mogućnostima popravka.
Međutim, premda se informiranjem i educiranjem može postići mnogo u smislu poticanja potrošača na kupnju proizvoda koji su zeleni,
mogu se popravljati i imaju dug životni vijek, mnogi si potrošači neće moći priuštiti takve proizvode. EGSO kao poticaj predlaže da
države članice usvoje modele nagrađivanja te da lokalne uprave koriste javnu nabavu za podupiranje održivih dobavljača. (dm)

Europska poljoprivreda trebala bi se kretati u smjeru agroekologije
Kako bi svoju poljoprivredu sačuvala i učinila je otpornijom na nove izazove poput
klimatskih promjena, Europska unija mora u poljoprivrednim djelatnostima staviti
jači naglasak na kratke lance opskrbe i agroekologiju. Agroekologija je i jedan od
načina na koji se osigurava naša opskrba hranom a hrana čini zdravijom, čime se
povećava njezina vrijednost. Kratki lanci opskrbe pomažu manjim poljoprivrednim
gospodarstvima povećati dohodak i oživljavaju ruralna područja.
„Inicijative povezane s kratkim lancima opskrbe imaju potencijal za otvaranje radnih mjesta i
rast, a time i za stvaranje bogatstva, posebice u ruralnim područjima. Izazov s kojim se
pritom suočavamo jest omogućiti uspostavu lokalnih prehrambenih sustava temeljenih na
lokalnom upravljanju. Digitalizacija ima – a i u budućnosti će imati – ključnu ulogu ne samo u
proizvodnji i preradi već i u kupovini i prodaji“, objašnjava Geneviève Savigny, izvjestiteljica
za mišljenje „Promicanje kratkih i alternativnih lanaca opskrbe hranom u EU-u: uloga agroekologije“.
Da bi agroekologija zaživjela u cijeloj Europi, EGSO predlaže donošenje strukturiranog višestrukog akcijskog plana koji će uključivati
regionalnu i nacionalnu razinu te razinu EU-a. Pored toga, postojeće programe treba usmjeriti na mjere za pružanje podrške
agroekologiji i kratkim lancima opskrbe.
Okvir za taj akcijski plan mogla bi osigurati sveobuhvatna prehrambena politika, koju EGSO već godinama zagovara i čiju bi provedbu
mogao olakšati. (sma)

Okvir za preporod europske proizvodne industrije mora se temeljiti na stvarnim

potrebama MSP-ova
Po mišljenju EGSO-a, učinkovita i konkurentna tranzicija europskog proizvodnog
sustava u najsuvremenije digitalno gospodarstvo koje pogoduje okolišu bit će
moguća samo ako bude postojala volja za ulaganjem znatnih sredstava u
inovacije. Mjere koje Europska komisija planira za bolji razvoj proizvodnog sustava
stoga se trebaju temeljiti na istinskom poznavanju potreba poduzeća, i to
posebice MSP-ova.
Na proizvodnju otpada 17,3 % europskog BDP-a odnosno 80 % izvoza. „S obzirom na te
impresivne podatke, od ključne je važnosti da Europa udruži sve svoje snage kako bi taj
sektor održala, pa i ojačala“, izjavio je Antonello Pezzini, izvjestitelj za EGSO-ovo
informativno izvješće „Promicanje postupnih inovacija u područjima sa snažnim proizvodnim
sektorom“.
EGSO poziva Europu i njezine države članice da provedu odgovarajuće obrazovne strategije, koje su ključne za stjecanje novih vještina
i razvoj novih stručnih profila.
Tekuća industrijska revolucija koristi se digitalnim modelima poput računalstva u oblaku i velikih količina podataka i kreće se u smjeru
interneta stvari i „pametnih“ proizvoda. U tom je procesu izuzetno važna umjetna inteligencija, koja bi u sljedećih dvadeset godina
mogla udvostručiti godišnju stopu rasta.
„Europa mora poduzeti odlučne korake u području digitalne tehnologije i MSP-ovima olakšati pristup vrhunskoj tehnologiji. EGSO
stoga poziva na donošenje posebnih mjera i politika koje će MSP-ovima omogućiti da se u većoj mjeri umreže s velikim
trgovačkim društvima i kojima će se uvesti poticaji za promicanje suradnje malih i velikih poduzeća u području
inovacija“, zaključio je g. Pezzini. (sma)

Europski semestar i novi pristup upravljanju ključni su za buduću gospodarsku
politiku EU-a
EU bi trebao obnoviti svoj sustav koordinacije gospodarske politike i upravljanja
tom politikom usvajanjem nove strategije za održivi razvoj nakon 2020. kako bi se
povećala učinkovitost djelovanja i održivost rezultata, poručuje EGSO.
U tom kontekstu EGSO u nedavno usvojenom mišljenju pozdravlja Komisijin prijedlog da se u
idućem VFO-u snažnije povežu europski semestar i financiranje iz kohezijskih fondova.
Smatra da takva povezanost ima ogroman potencijal za unapređenje koordinacije
gospodarske politike EU-a i upravljanja tom politikom.
Pored toga, EGSO predlaže da se obnovljeni sustav upravljanja EU-a u većoj mjeri oslanja na
razumijevanje civilnog društva i suradnju s njim te da se ojača višerazinska javna uprava. S
tim u vezi predlaže uspostavu EGSO-ova centra za informiranje dionika.
U jednom drugom mišljenju EGSO poziva na tješnje povezivanje EFSU-a, programa InvestEU (koji je proizašao iz EFSU-a) i drugih
europskih ili nacionalnih programa ulaganja. Preporučuje postavljanje jasnih ciljeva ulaganja, regulatorno pojednostavljenje i daljnje
smjernice radi postizanja veće geografske i sektorske ravnoteže u okviru Plana ulaganja za Europu.
Ako EU bude primjenjivao europski semestar kao najvažniju sastavnicu koordinacije gospodarske politike, to bi moglo pridonijeti
provedbi tih preporuka. (jk)

Preporuke EGSO-a o budućoj gospodarskoj politici EU-a i upravljanju EMU-om
EGSO je u srpnju iznio prijedloge u vezi s gospodarskim programom za
predstojeće zakonodavno razdoblje i preporučio da ti prijedlozi budu temelj nove
gospodarske strategije EU-a.
EGSO smatra da bi se u budućoj gospodarskoj politici i upravljanju trebalo voditi računa o
geopolitičkim i društvenim izazovima poput usporavanja gospodarskog rasta na svjetskoj
razini, neriješenih trgovinskih sporova, Brexita, klimatskih i demografskih promjena, sve
većih nejednakosti i četvrte industrijske revolucije te da bi se trebalo doprinositi jačanju
otpornosti na krize i održivosti gospodarskog modela. Za prevladavanje tih izazova potrebna
je dalekosežna gospodarska strategija s jasnim ciljevima politike i koherentnijim okvirom
gospodarskog upravljanja.
Sva četiri stupa EMU-a – monetarni i financijski, gospodarski, socijalni i politički – potrebno je ojačati na uravnotežen način te je nužan
pozitivan diskurs o budućem razvoju gospodarstva EU-a. EGSO među ostalim poziva na uspostavu fiskalnog kapaciteta na razini
europodručja, uravnoteživanje mjera povezanih s ponudom i potražnjom te veću uključenost Europskog parlamenta, socijalnih
partnera i organizacija civilnog društva u najvažnije odluke o socijalnoj i gospodarskoj politici.
U vezi s uzlaznom konvergencijom EGSO smatra da je potrebno promicati obrazovanje i osposobljavanje, istraživanje i razvoj te
inovacije. Te mjere mogu ojačati konkurentnost gospodarstva EU-a na temelju njegove sposobnosti da poveća produktivnost i životni
standard na održiv način, pri čemu istodobno treba postići klimatsku neutralnost.
Više informacija: ECO/492 i ECO/493 (jk)

EGSO poziva Komisiju da industrijsko i energetsko zakonodavstvo bolje uskladi sa
svojom klimatskom politikom

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) poziva Komisiju da detaljnije
razmotri opcije politike kojima se doprinosi kako smanjenju stakleničkih plinova, a
time i borbi protiv klimatskih promjena, tako i održavanju konkurentnosti. Cilj
mora biti bolja zaštita i promicanje resursno i energetski intenzivnih industrija u
EU-u jer Europi u protivnom prijeti rizik od izmještanja radnih mjesta u područja s
manje čistim gospodarstvom te od neostvarivanja cilja smanjenja emisija
stakleničkih plinova.
„Postojeći sustav trgovanja emisijama (ETS), čiji je cilj poticanje ulaganja, nije
uspješan jer njegova primjena diljem svijeta zasad nije realistična. Taj se sustav
primjenjuje isključivo u Europi te podrazumijeva rizik od izmještanja emisija
ugljika, a samim time i od odljeva ulaganja“, upozorava Aurel Laurenţiu
Plosceanu, izvjestitelj za EGSO-ovo mišljenje „Sektorska industrijska perspektiva o usklađivanju klimatskih i
energetskih politika“, usvojeno 17. srpnja. „Buduća ulaganja EU-a i država članica trebala bi biti usmjerena na
istraživanje, razvoj i inovacije te na uvođenje tehnologija s niskim ili nultim emisijama ugljika i u resursno i energetski
intenzivnim industrijama i u nužnoj proizvodnji električne energije. Naglasak se također mora staviti na obrazovanje i
osposobljavanje radne snage u tim sektorima“, dodao je suizvjestitelj Enrico Gibellieri.
Budući da troškovi energije u, primjerice, industriji čelika, aluminija i stakla predstavljaju otprilike 25 % ukupnih
troškova, visoki su i troškovi emisija stakleničkih plinova. Zbog primjene ETS-a europski će proizvodi postati skuplji te
će se pojaviti rizik da ih na međunarodnom tržištu zamijene jeftiniji proizvodi. (sma)

Energetska unija mora postati dio svakodnevice Europljana
U mišljenju o stanju energetske unije, koje EGSO izdaje svake godine, analizira se
dosadašnji napredak i poziva se Europska komisija da posveti više pozornosti
socijalnim aspektima.
„Energetska unija još nije ostvarena. Možda je ostvarena u smislu političkih
odluka EU-a, ali još nije postala stvarnost u svakodnevnom životu europskih
građana.“ To je na srpanjskom plenarnom zasjedanju odlučno ustvrdio Christophe
Quarez ponavljajući navod iz svog mišljenja, koje je Skupština usvojila, da
energetska unija još nije ostvarena na terenu. Zatim je dodao: „Sada kad su
tvorci politika EU-a postavili temelje energetske unije, još mnogo toga treba
učiniti u idućim godinama.”
G. Quarez izjavio je da je od ključne važnosti promjena formata u postupku donošenja odluka o energetskoj politici,
kako na europskoj tako i na nacionalnoj razini te da moramo prijeći s „odluka nekolicine” na „djelovanje svih”.
„Imajući u vidu porast osviještenosti građana EU-a o klimi, a posebno mladih Europljana, to nikad dosad nije bilo u
ovolikoj mjeri ostvarivo“, dodao je.
Pozdravljajući Četvrto izvješće o stanju energetske unije, koje je Europska komisija izdala u travnju 2019., Odbor je
ponovo izrazio svoju podršku ciljevima energetske unije i naglasio važnost angažmana i mobilizacije cjelokupnog
europskog društva kako bi se ono poistovjetilo s tim projektom.
Građani bi trebali biti pokretači energetske tranzicije i nitko ne smije biti zapostavljen. Potrebno je razmotriti socijalne
posljedice tih promjena i uspostaviti novi socijalni pakt među svim uključenim stranama. Građani bi također trebali
moći doprinijeti svim važnijim političkim odlukama u vezi s klimatskim promjenama, posebno na razini EU-a, i to putem
trajnog dijaloga s građanima. (mp)

EGSO poziva na djelovanje na europskoj razini kako bi se osigurao participativan
razvoj tehnologije lanca blokova
Iako ih se izvorno povezivalo s kriptovalutama, lanci blokova i tehnologija
decentraliziranog vođenja evidencije transakcija (eng. Distributed Ledger
Technology – DLT) zapravo su vrlo upotrebljivi i mogu se učinkovito primijeniti na
socijalnu ekonomiju. Međutim, važno ih je na odgovarajući način regulirati i
usmjeriti na sveopću korist, uz omogućivanje svima da sudjeluju, tvrdi EGSO u
izvješću predstavljenom na srpanjskom plenarnom zasjedanju.
EGSO je sastavio dugačak popis mogućih načina primjene lanaca blokova i DLT-a
koji bi mogao biti itekako zanimljiv poduzećima socijalne ekonomije. To obuhvaća sljedivost donacija i prikupljanja
sredstava, unapređenje upravljanja u organizacijama socijalne ekonomije, ovjeru aktivnosti, certificiranje vještina,
osiguravanje veće jasnoće i sigurnosti pri ostvarivanju prava intelektualnog vlasništva i autorskog prava, jamčenje
sigurnih sustava telemedicine i e-skrbi te omogućivanje potpune sljedivosti i prepoznatljivosti poljoprivrednih
proizvoda.
Međutim, EGSO upozorava da je, zbog golemog potencijala novih digitalnih tehnologija i potrebe za znatnim
ulaganjima, tehnologija lanca blokova ujedno izložena opasnosti od koncentracije podataka i tehnoloških mreža u
špekulativne svrhe.
Bitno je donijeti javne mjere za podupiranje razvoja tih tehnologija na participativan i pristupačan način , a od presudne
je važnosti uključenost civilnog društva.
Regulacija na razini EU-a ima smisla jer ta tehnologija koristi lance koji se mogu uspostaviti neovisno o nacionalnim
granicama. Za nužna velika ulaganja potrebno je koordinirano i strukturirano djelovanje na europskoj razini .
Pročitajte mišljenje EGSO-a „Lanac blokova i tehnologija decentraliziranog vođenja evidencije transakcija (eng.
Distributed Ledger Technology – DLT) kao idealna infrastruktura za socijalnu ekonomiju“ . (dm)

Novosti iz Skupina
Skupina poslodavaca sastat će se dva puta u Finskoj kako bi raspravljala o
umjetnoj inteligenciji i povoljnom poslovnom okruženju u EU-u
Skupina poslodavaca EGSO-a
Skupina poslodavaca EGSO-a organizirat će dvije konferencije u zemlji koja
trenutačno predsjeda Europskim vijećem – Finskoj. Prvo će se događanje održati
krajem kolovoza, a naglasak će biti na pametnoj i inteligentnoj Europi.
Konferencija će se održati 30. kolovoza u Turkuu pod nazivom „Pametna i
inteligentna Europa – kako je ostvariti?“. Naglasak će biti na mogućnostima i
izazovima koje digitalizacija i umjetna inteligencija donose poduzećima, na
čimbenicima uspjeha na tom polju i na s time povezanim očekivanjima u pogledu
politika EU-a. Cilj je događanja, među ostalim, analizirati na koji način Europa
može postati predvodnica u području inovacija, koje su vještine i kompetencije potrebne i kako se može omogućiti
financiranje.
Članovi Skupine poslodavaca razmijenit će stajališta o tim pitanjima s govornicima na visokoj razini kao što su
gradonačelnica Turkua Minna Arve , zastupnica u EP-u Miapetra Kumpula-Natri i predsjednik Upravnog odbora projekta
„One Sea“ Sauli Eloranta. Seminar će se održati u sklopu Europskog forumu u Turkuu, na kojemu će građani i
donositelji odluka raspravljati o budućnosti Europe i Finske.
„Otvorena Europa od koje svi imamo koristi“ bit će tema druge konferencije u Finskoj, koja će se održati 9. listopada u
Helsinkiju. Njezin je cilj razmotriti ulogu otvorenog gospodarstva i društva u izgradnji snažnog EU-a u kojemu vlada
povoljno poslovno okruženje. Vrijeme održavanja konferencije podudara se s početkom novog mandata Europske
komisije i Europskog parlamenta, što poslovnoj zajednici pruža mogućnost da kreatorima politika na europskoj i
nacionalnoj razini uputi snažnu poruku.
Oba će događanja zajedno organizirati Skupina poslodavaca i Konfederacija finske industrije. (ek)

Izjava Skupine radnika o kriminalizaciji solidarnosti
Skupina radnika EGSO-a
U svjetlu očajne humanitarne situacije na Sredozemlju, obilježene nepoštovanjem
europskih načela i vrijednosti i pogoršavanjem stanja posljednjih tjedana, Skupina
radnika ističe:
da solidarnost NIJE i nikada neće biti zločin;
da spašavanje života predstavlja najveću ljudsku obvezu, sa stajališta
morala i međunarodnog prava;
da se humanitarno djelovanje i nesebične aktivnosti civilnog društva nikada
ne smiju kriminalizirati;
da se imigracija ne smije koristiti kao politički instrument.
Skupina radnika ponovno ističe svoju punu potporu svim organizacijama, ženama i muškarcima koji djeluju u cilju
spašavanja života te iskazuje svoju solidarnost s njima. (prp)

Skupina „Raznolikost Europe” u Helsinkiju će raspravljati o održivom rastu i
načinima da se poveća konkurentnost EU-a
Skupina „Raznolikost Europe“ EGSO-a
Skupina „Raznolikost Europe“ organizirat će izvanredni sastanak 16. i 17. rujna u Helsinkiju. U skladu s prioritetima
finskog predsjedanja Vijećem EU-a „Održiva Europa – održiva budućnost“ naša je skupina odlučila usredotočiti se na tri
stupa koji olakšavaju održiv rast, a time i jačaju konkurentnost EU-a: biogospodarstvo i klimatski neutralna Europa,
digitalizacija i infrastruktura.
Prvi dan sastanka održat će se u aneksu zgrade finskog parlamenta i bit će posvećen konferenciji o temi „Jačanje
konkurentnosti EU-a – tri stupa održivog rasta“. Glavna je svrha te konferencije razmotriti i raspraviti izazove,
mogućnosti, posljedice, najbolje prakse i načine jačanja konkurentnosti EU-a. Sastanak će otpočeti uvodnim govorima
dužnosnika, predstavnika finske vlade i parlamenta te predstavnika organizacija u okviru kojih djeluju finski članovi
naše skupine.
Drugog će se dana organizirati studijski posjet ruralnim lokacijama u blizini Helsinkija radi upoznavanja s održivim
gospodarenjem šumama i logistikom u sektoru šumarstva. (ih)
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