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Drage bralke
in bralci,
Številni obrazi evropske solidarnosti
brexit, ekonomska konkurenčnost, ustvarjanje delovnih mest in socialna
varnost, priseljevanje, naravne nesreče, strah: pred Evropo je nešteto izzivov,
in mnogi Evropejci smo prepričani, da lahko Evropska unija te izzive reši le
s složnostjo in združenimi močmi.
To poletje so mojo domovino Portugalsko prizadeli uničujoči gozdni požari,
ki so izbruhnili tudi v številnih drugih državah v južni Evropi. Ko smo se trudili
pogasiti ogenj, smo izkusili, kaj pomeni evropska solidarnost, saj smo v okviru
vseevropskega usklajevalnega sistema prejeli takojšnjo pomoč, s katero smo
lahko obvladali to naravno nesrečo. Žal pa je zaradi teh velikih nesreč umrlo
veliko ljudi.
Evropska solidarnost ima mnogo obrazov in zajema vse od svežnja pomoči za
območje evra do pomoči v azilnih domovih v državah članicah, ki imajo največ
migrantov. Pomeni lahko tudi enoten nastop proti vmešavanju neevropskih
voditeljev v nacionalne ali evropske odločitve in vprašanja. Solidarnost ni enosmerna ulica – država lahko pomoč enkrat daje, drugič prejema –, zagotovo pa
zajema medsebojno pomoč in je neločljivo povezana z idejo o Evropi.
Evropska solidarnost pomeni tudi spoštovanje istih demokratičnih pravil. Evropejci potrebujejo zagotovilo, da bodo njihovi voditelji podpirali vrednote demokracije, svobode govora, neodvisnosti medijev, enakosti spolov in solidarnosti. Če
so te vrednote ogrožene ali jih ni več mogoče zagotavljati, je dolžnost EU, da jih
brani, med drugim tudi s sankcijami ali drugimi ukrepi, predvidenimi v Pogodbah.
Resnično upam, da bodo demokratična načela prevladala tudi pri prihodnjih
odločitvah vseh naših držav članic. Poleg tega pričakujem, da bodo vse države
članice izpolnile svoje dolžnosti v okviru evropskega azilnega sistema. Unija ne
more ustrezno delovati, če želi vsaka država članica ukrepati samostojno.
V EESO se dobro zavedamo, kako pomembno je enakopravno sodelovati in najti
ustrezne kompromise, ki so uporabni tako za vzhod in zahod kot za sever in jug,
ustrezajo pa tudi delavcem in delodajalcem ter potrošnikom in proizvajalcem. To
pomeni dialog pa tudi prilagodljivost. V Uniji 28 držav članic sta nujno potrebni
dobra volja za reševanje problemov in pripravljenost žrtvovati svoje stališče za
skupno rešitev.
Delo v Bruslju se po poletnih počitnicah spet začenja, zato želim evropske voditelje spomniti na njihove dolžnosti in odgovornosti do sodržavljanov in vse Evrope.
Prepričan sem, da bodo kolegi iz držav članic storili vse, kar je v njihovih močeh,
da obranijo demokratične pravice v svojih državah in podprejo evropske rešitve.
Isto pričakujem od evropskih političnih voditeljev, saj sta svoboda in socialni mir
preveč pomembna, da bi ju ogrožali.
Dobrodošli spet nazaj v Bruslju!
Gonçalo Lobo Xavier
podpredsednik EESO

KOLEDAR
DOGODKOV
3. in 4. oktober, Panama

9. srečanje organizirane civilne
družbe EU ter Latinske Amerike in
Karibskih otokov

3.–13. oktober, Bruselj

fotografska razstava na temo 20 let
Evropskega invalidskega foruma,
stavba JDE, atrij v 6. nadstropju

18. in 19. oktober, Bruselj
plenarno zasedanje EESO
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Prispevek EESO k delovnemu
programu Evropske komisije
za leto 2018

Zaradi ponarejenih proizvodov v EU letno ob
800 000 delovnih mest
Carinska unija ključna v boju
proti ponarejanju
Proizvodnja ponarejenega blaga
se povečuje. Čeprav še vedno velja
za zunanji pojav, je v porastu tudi
v EU. Kriminalne mreže v ponarejanju
vidijo dobičkonosen posel, tveganja
so manjša kot pri drugih dejavnostih,
stroški prevoza nižji in lahko se izognejo carinskemu nadzoru. Podatki
sicer temeljijo predvsem na ocenah
in približkih, a so alarmantni: OECD
ocenjuje, da je v EU do 5 % oziroma za
85 milijard EUR uvoženega blaga ponarejenega ali piratskega, kar povzroča
izgubo približno 800 000 delovnih
mest in okoli 14,3 milijarde EUR davčnih prihodkov.
EESO meni, da si EU in države članice
glede tega ne smejo več zatiskati oči,
ter jih poziva, naj podprejo prizadeta
MSP in industrijske panoge s posodobitvijo, uskladitvijo in krepitvijo

regulativnega okvira. Antonello Pezzini (skupina delodajalcev – IT), poročevalec EESO za mnenje o ponarejanju
izdelkov in piratstvu, sprejetem na
julijskem plenarnem zasedanju, je
Evropsko komisijo in države članice
pozval, naj pospešijo vzpostavitev
enotne evropske carine s skupnimi
postopki in instrumenti ter enotne,
lahko dostopne zbirke podatkov.
Gospodarske panoge in lastniki blagovnih znamk si morajo tudi prizadevati za
navezovanje partnerstev s ponudniki
spletnih strani, ustvarjalci vsebin, izvajalci elektronskih plačil, oglaševalci in
registri internetnih domen, saj se skupaj lahko hitro prilagodijo nenadnim
tržnim spremembam.

dokumentiranje in ponovno označevanje vsebine kontejnerjev.

Posebno pozornost je treba nameniti
3000 prostim conam v 135 različnih državah – tudi prosti coni Tanger Med v Maroku, le 15 kilometrov
oddaljeni od EU –, saj se te pogosto
uporabljajo kot kraji za pretovarjanje,

EESO poziva k novemu okviru EU za
obdobje 2018–2021 s polno financiranim in usklajenim akcijskim načrtom za krepitev zakonodaje in pobud
za boj proti ponarejanju na ravni EU.
(sma)
l

Michel Barnier pri EESO: „Brexit à la carte ni mogoč“
„Brexit pomeni negotovost,“ je dejal
Michel Barnier na začetku razprave
s člani EESO 6. julija. „Negotovost za
državljane, podjetja in delovna mesta,“
je nadaljeval. Kot je poudaril, je njegova naloga, da se pogaja o tem, kar
je predlagalo Združeno kraljestvo, med
drugim o prenehanju prostega gibanja za državljane EU, popolni pravni
neodvisnosti, prenehanju vloge Sodišča Evropske unije in neodvisnosti pri
sklepanju prostotrgovinskih sporazumov, kar bi pomenilo izstop Združenega kraljestva iz carinske unije in
enotnega trga.
Je pa po Barnierjevih besedah gotovo
tudi nekaj drugega, in sicer da bo Združeno kraljestvo postalo tretja država ter
da:
●● so temeljne svoboščine –
prosti pretok ljudi, blaga in
kapitala – nedeljive,
●● sektorsko sodelovanje na enotnem
trgu ni mogoče ter
●● bo EU ohranila svojo neodvisnost
pri določanju gospodarskih in socialnih pravil in standardov, ki jih
morajo vse tretje strani spoštovati.

Združeno kraljestvo in EU se morata
zavedati, da brexit pomeni stroške,
naloga pogajalske skupine pa je te čim
bolj znižati, je še dejal Barnier.
Člani EESO so izrazili pomisleke glede
pravic potrošnikov, socialnih pravic
in trgovinske politike. Člani iz Irske in
Severne Irske so izpostavili vprašanje
Sporazuma iz Belfasta (Velikonočnega
sporazuma), ki je bil v največji meri
dosežen s pomočjo EU.
Barnier je poudaril, da si EU želi pošten in uravnotežen dogovor ter da bi
bil najslabši možni izid, če dogovor ne
bi bil dosežen. To bi pomenilo vrnitev
v daljno preteklost, saj bi trgovinske
odnose z Združenim kraljestvom urejala pravila STO, izdelki pa bi postali
dražji.
Čeprav je brexit pomemben in je dober
sporazum tako v interesu 27 držav članic kot Združenega kraljestva, so se vsi
strinjali, da je najpomembnejša prihodnost Evrope. „Ljudi moramo ozavestiti o neštetih prednostih, ki jih prinaša
članstvo v EU. Kot je pokazal brexit, jih
veliko ne ve, da so te prednosti posledica
članstva v EU. V Združenem kraljestvu se

EU mora odpraviti probleme,
ki jih povzroča razgradnja
ladij
EESO poziva k dolgoročnemu
akcijskem načrtu za socialno
gospodarstvo do leta 2018
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www.eesc.europa.eu

Michel Barnier, glavni pogajalec EU za
brexit, in Georges Dassis, predsednik EESO
mnogi tega začenjajo zavedati. Sedaj so
na potezi evropski deležniki, ki morajo
ustvariti močnejšo in bolj povezano EU
27 držav članic. V tem procesu je EESO
pripravljen biti pomemben partner,“
je zaključil predsednik EESO Georges Dassis. (sma)
l

Prispevek EESO k delovnemu
programu Evropske komisije za
leto 2018

Finančna pomoč podeželju: preprosta,
a učinkovitejša
Evropske podeželske regije se med seboj
razlikujejo tako v posameznih državah članicah kot med njimi. Teh razlik se je treba
zavedati in jih upoštevati v programih za
podeželje. EESO v svojem mnenju na lastno
pobudo z naslovom Od deklaracije iz Corka
2.0 do konkretnih dejanj poziva k bolj ciljno
usmerjenim sredstvom za pomoč pri razvoju
podeželja.
Razvoj podeželja je horizontalno vprašanje, za
katerega ne more biti odgovoren le Evropski
kmetijski sklad za razvoj podeželja. EESO poziva
k temu, da se za zmanjšanje razlik in teritorialnega
neravnovesja sprejme bolj kohezivna politika in
da se v vseh evropskih strukturnih in investicijskih skladih poveča delež, namenjen razvoju
podeželja.
EESO meni, da bi morali obvezno preverjati učinke
ukrepov na podeželje in da je na vseh ravneh
nujno potrebna poenostavitev. Odbor podpira
deklaracijo iz Corka 2.0, saj zagotavlja trdno podporo podeželski politiki EU.
Za trajnostno kmetijstvo in razvoj podeželja so
potrebne inovativne rešitve. Možnosti za proaktivne rešitve, prilagojene podnebnim spremembam, in bolj krožno gospodarstvo, ki temelji na
rabi biomase, je veliko. S proizvodnjo sončne,
vetrne in vodne energije ter bioenergije ne bi
koristili le podnebju, temveč bi zagotovili tudi
trajnostne dohodke ljudem na podeželju.

Ustvarjanje pozitivne podobe EU, krepitev
njenih gospodarskih temeljev, spodbujanje
njene socialne razsežnosti, lajšanje prehoda na nizkoogljično krožno gospodarstvo
ter povečanje vloge in vključevanje civilne
družbe so glavna sporočila v prispevku EESO
k delovnemu programu Komisije za leto 2018.

●● spodbujanje podjetništva, inovacij in tehnološkega razvoja;
●● socialna razsežnost EU;
●● usmeritev javnih financ v trajnostno rast, inovacije, zaposlovanje in kohezijo;
●● zaščita Evropejcev pred varnostnimi grožnjami ter
●● razvoj strukturiranega civilnega dialoga.

V prispevku k delovnemu programu za leto 2018,
sprejetem 5. julija, je EESO Evropsko komisijo pozval, naj bo krovna tema njenega delovnega programa trajnostni razvoj, in se pri tem navezal na tri
stebre trajnosti: i) krepitev gospodarskih temeljev
Evrope, ii) spodbujanje njene socialne razsežnosti in iii) lajšanje prehoda na nizkoogljično krožno
gospodarstvo.

Predsednik EESO Georges Dassis se je 12.
julija sestal s prvim podpredsednikom Komisije
Fransom Timmermansom in mu predstavil
dokument. Dassis je poudaril usmeritev v trajnostni razvoj na podlagi močne povezave med
gospodarstvom, zaposlovanjem, blaginjo ljudi in
okoljem.

EESO je pripravil podrobna priporočila za ukrepanje na 6 prednostnih političnih področjih:
●● nadaljnji razvoj enotnega trga;

Med srečanjem je Dassis opozoril na vprašanje
ustrezne udeležbe EESO na večstranski platformi
o ciljih trajnostnega razvoja, ki jo je vzpostavila
Komisija. (mm)
l

Cilj robotizacije prometa naj bo ustvarjanje
dodane vrednosti za družbo

Boljša dostopnost, večja učinkovitost, izboljšana
prometna varnost in nižje emisije so le nekatere
koristi digitalizacije in robotizacije prometa. Medtem ko revolucija na tem področju napreduje, se
čedalje bolj kažejo tudi njene možne nevarnosti.
Izjemno pomembno je, da oblikovalci politik EU
ta vprašanja obravnavajo, če naj bi jo družba čim
bolj izkoristila.
Videti je, da je največ pomislekov glede digitalnega prometa povezanih z varnostjo in
zasebnostjo. V prihodnosti bo promet v celoti
podatkovno voden, zato je nujno zagotoviti
varstvo podatkov. Za pomiritev javnosti sta prav
tako ključnega pomena večja kibernetska varnost
in reševanje vprašanja odgovornosti.
V javnosti se poleg tega pojavljajo tudi pomisleki glede trga dela in narave dela. Promet
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Digitalizacija in robotizacija prometa prinašata številne koristi, zastavljata pa tudi
vprašanja na socialnem področju, predvsem
glede nevarnosti za zasebnost državljanov
in izgube delovnih mest, na katera morajo
odgovoriti oblikovalci politik EU. Takšno je
sporočilo EESO v inovativnem mnenju na
lastno pobudo, ki ga je pripravila poročevalka
Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala (skupina delodajalcev – FI) in je bilo sprejeto na julijskem
plenarnem zasedanju.

Če želimo, da mladi ostanejo na podeželju in da
podjetja uspešno poslujejo, je nujno potrebna
kakovostna širokopasovna pokritost. Kadar tržne
sile ne zadoščajo, bi morali za pomoč oddaljenim
skupnostim pri vzpostavitvi pokritosti s širokopasovnim omrežjem uporabiti sredstva EU.
Kmetijska zemljišča in gozdovi zajemajo 85 %
kopne površine EU in so raznolike krajine, ki lahko
pomagajo pri ustvarjanju nekmetijskih gospodarskih dejavnosti, zlasti turizma in rekreativnih
dejavnosti.
Kmetijstvo je tudi glavno gonilo pri prehodu na
trajnostne prehranske sisteme. S spodbujanjem
lokalne potrošnje se krajšajo dobavne verige, kar
je dobro za okolje. (sma)
l

EESO poziva EU, naj
v svoji zakonodaji
priznava raznolikost
MSP
Mala in srednja podjetja (MSP) so hrbtenica
evropskega gospodarstva in lahko znatno prispevajo k njegovemu razvoju. EESO to priznava in si
aktivno prizadeva, da bi institucije EU in države
članice razvijale močne politike za podporo MSP.
EESO je v mnenju, ki ga je sprejel na julijskem
plenarnem zasedanju (poročevalka: Milena
Angelova, skupina delodajalcev – BG), izrazil
zaskrbljenost zaradi neučinkovitosti pri oblikovanju in izvajanju politik za MSP, ki ovira njihovo
uspešnost, zato je Komisijo pozval, naj se temu
posveti.

EESO poleg tega poziva Komisijo, naj oceni, ali
sedanja opredelitev MSP upošteva njihovo raznolikost, sektorsko dinamiko in posebnosti.

EESO pozdravlja prizadevanja za umestitev MSP
v središče gospodarskih politik v minulem deset
letju, vendar poudarja, da politike EU ciljajo preširoko in ne priznavajo raznolikosti MSP.

Mala in mikro podjetja pogosto niso seznanjena
z obstoječimi podpornimi mehanizmi. Nujno je
treba tudi skušati odpraviti veliko komunikacijsko
vrzel med oblikovalci politik in MSP.

V politikah EU za MSP bi bilo treba raziskati
posebne potrebe mikropodjetij, družinskih in tradicionalnih podjetij, socialnih podjetij, svobodnih
poklicev, samozaposlenih in vseh drugih, ki imajo
pogosto precej različne pravne oblike in načine
delovanja.

EESO je kot aktivni zagovornik evropskih MSP
sprejel že številna mnenja o tem, kako je treba
zasnovati te podporne politike, kot so mnenja o pregledu Akta za mala podjetja (2011),
o dostopu do financiranja, o programu COSME,
o MSP in globalnih priložnostih (2012) ter o pametni pravni ureditvi (2013). (mq)
l

EESO OD ZNOTRAJ
Letno poročilo o dejavnostih za leto 2016
Nedavno je bila objavljena brošura EESO od
znotraj – Poročilo o dejavnostih za leto 2016. Ta
različica letnega poročila o dejavnostih za leto
2016 je namenjena širši javnosti.

brez voznika in naraščajoča uporaba robotike
pri dejavnostih na terminalih bosta povzročila
izgubo delovnih mest. Toda roboti delovnih
mest ne bodo le jemali, pač pa jih bodo tudi
ustvarjali, zlasti na področju komunikacijske
tehnologije, digitalnih storitev, elektronike in
robotike. Zmanjšal se bo obseg fizičnega dela
in rutinskih opravil, povečal pa se bo pomen
ustvarjalnih del in del, ki vključujejo reševanje
problemov. Zato je ključnega pomena odpraviti
vrzeli v znanjih in spretnostih ter prilagoditi izobraževalne sisteme, da se bo mogoče odzvati na
povpraševanje po novih znanjih in spretnostih.
(dm)
l

Poročevalka za mnenje Sofia Björnsson
(skupina raznih dejavnosti – SE) med razpravo

Vsebuje grafe in različne vizualne elemente,
ki pomagajo bolje razumeti kolesje EESO. Na
voljo je v šestih jezikovnih različicah: angleški, francoski, nemški, španski, italijanski in
poljski. Natisnjene izvode je mogoče naročiti pri EESO: http://www.eesc.europa.eu/sl/
node/52167?contact_person_group=1
Brošura in celotno poročilo sta na voljo na naslednjih spletnih straneh:
Brošura: http://www.eesc.europa.eu/sites/
default/files/resources/docs/qe-02-17-705en-n.pdf
Celotno besedilo (zgolj v angleščini): http://
www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/aar2016.pdf (jp)
l

Poročevalka za mnenje Milena Angelova (skupina
delodajalcev – BG) na julijskem plenarnem zasedanju

EU mora odpraviti probleme, ki jih povzroča
razgradnja ladij
© Shutterstock

Evropa ima zmogljivosti in tehnično znanje
za popravilo in vzdrževanje plovil ter naftnih in
plinskih ploščadi. Ohraniti in razširiti mora specializirano industrijo recikliranja na morju, saj za
to obstajajo utemeljeni ekonomski razlogi. Toda
v ta namen mora Evropska komisija ustrezno ukrepati in uredbo o recikliranju ladij okrepiti z uvedbo
finančnega instrumenta, s katerim bo spodbudila
recikliranje v obratih, ki jih je potrdila EU.

zastave z zastavo države, ki ni članica EU. Finančni
instrument, ki ga predlaga EESO in ga zdaj podpirajo trije poslanci Zelenih v EP, predvideva
vplačila v poseben sklad za vsako ladjo, s katerim
bi upravljala večja finančna institucija. Kapital bi
ustvarjali lastniki ladij, ki bi ob vsakem zasidranju
v pristanišču EU plačali ustrezen prispevek v sklad
za posamezno ladjo in tako financirali njeno varno
in trajnostno recikliranje.

Da mora Evropska unija nujno ukrepati, so opozorili tudi udeleženci dveh dogodkov, ki so ju konec
junija organizirali EESO in poslanci Zelenih v EP
Margrete Auken (DK), Pascal Durand (FR) in Bart
Staes (BE).

Predstavniki industrije recikliranja in pristanišč
v EU so potrdili, da imajo strokovno znanje, ki je
potrebno za razgradnjo plovil v skladu z zakoni
EU, ter da so pripravljeni vlagati in ustvarjati trajnostna delovna mesta v EU. Vendar pa so evropski
lastniki ladij izrazili močne zadržke, saj po njihovih
trditvah Konvencija iz Hongkonga določa dovolj
visoke standarde in lahko prepreči zlorabe, ki so
jih opisali udeleženci. Te trditve pa so v nasprotju
z jasnimi dokazi, da ladjedelnice, ki obratujejo na
podlagi Konvencije, ne izpolnjujejo niti najnižjih
zahtevanih standardov.

Uredba EU o recikliranju ladij iz leta 2013 namreč
prepoveduje razgradnjo z nasedanjem ladij (tj.
razgradnjo ladij na plažah, angl. beaching) ter
določa pravila za varno in trajnostno recikliranje
evropskih ladij ter naftnih in plinskih ploščadi na
morju, vseeno pa ne služi svojemu namenu, saj
mednarodno pomorsko pravo dovoljuje spremembo zastave.
V mnenju iz leta 2016, ki sta ga pripravila poročevalec Martin Siecker (skupina delojemalcev – NL)
in soporočevalec Richard Adams (delegat CCMI –
UK), se je EESO zavzel za uvedbo finančne spodbude v okviru uredbe o recikliranju ladij, s katero
bi njihove lastnike dejansko odvrnili od zamenjave

Po trditvah MOD je razgradnja ladij z metodo
nasedanja v južni Aziji najnevarnejše delo na
svetu. Tam je bila v zadnjih 30-ih letih razgrajena
velika večina ladij, izvzetih iz uporabe. Nezaščiteni
delavci jih razstavljajo na območjih plimovanja na
plažah in s tem povzročajo velikansko okoljsko
škodo. (sma)
l

EESO poziva k dolgoročnemu akcijskem
načrtu za socialno gospodarstvo do leta 2018

DNEVI CIVILNE DRUŽBE 2017
EESO je 26. in 27. junija
organiziral dneve civilne
družbe 2017. Na tem
pomembnem srečanju
so organizacije civilne
družbe iz vse Evrope
s svojimi pogledi znatno
prispevale k razpravi, ki
jo je z objavo bele knjige
o prihodnosti Evrope začela
Komisija. Udeleženci so
odločno pozvali k novim
političnim spodbudam za
ponovni zagon EU, ki bo
temeljil na naših temeljnih vrednotah, ter k jasni
Federica Mogherini in Georges Dassis na dnevih civilne družbe
zavezi organizacij civilne
družbe, da bodo na tem
področju prevzele vodilno vlogo. Sprejetih je bilo
Federica Mogherini, visoka predstavnica Unije za
več bistvenih zahtev in zavez civilne družbe (glej
zunanje zadeve in varnostno politiko, je izpostahttp://bit.ly/2vWVffV) v zvezi s štirimi težavnimi
vila pomen participativne demokracije. Opozovprašanji: populizmom, tehnološko revolucijo in
rila je na vlogo civilne družbe v migracijski krizi
njenim vplivom na delo in demokracijo, razvijain predlagala, da EESO pripravi mnenje o tem,
njem zmogljivosti organizacij civilne družbe ter
kakšno ceno bi plačali, če migracij ne bi bilo. „Če
socialno in teritorialno kohezijo. Predložene so bile
bi nekega dne vsi migranti izginili, imam vtis, da bi
institucijam EU, ki sprejemajo politične odločitve.
nekateri naši sektorji propadli že naslednji dan,“
je dejala. Predsednik EESO Georges Dassis se je
Georges Dassis, predsednik EESO, je v pozdravz njenim predlogom takoj strinjal. (mr)
l
nem govoru pozval organizacije civilne družbe,
naj v tem kritičnem obdobju prevzamejo vodilno
vlogo, ter opozoril na razraščanje populizma.

Razprava o prihodnosti Evrope: EESO poziva
k skupni viziji
EU bi si morala pri odločanju o prihodnosti
prizadevati za skupno vizijo in nadaljevati pot
v duhu, ki je vodil njene ustanovitelje in za
znamoval vse njene največje dosežke.
EESO je v resoluciji o beli knjigi Komisije o prihodnosti Evrope zapisal, da po njegovem mnenju nobeden od predlaganih petih scenarijev ni
primerna podlaga za oblikovanje skupne vizije.
Namesto tega naj Komisija poišče odgovore
v 60-letni zgodovini EU.
Resolucija, sprejeta na julijskem plenarnem zasedanju, je odgovor na aprilsko zaprosilo predsednika Komisije Jeana-Clauda Junckerja in je prvi
prispevek EESO k razpravi o prihodnosti Evrope,
ki poteka po vsej EU. EESO je organiziral tudi razprave s predstavniki civilne družbe v 27 državah
članicah. Ugotovitve bo predstavil v mnenju o tej
temi, ki bo pripravljeno še letos.
Po mnenju EESO potrebuje EU obsežne strategije
in celostni pristop. Odkrita razprava o prihodnosti
bi se morala osredotočiti tudi na vprašanje, kako
bolje porazdeliti politične pristojnosti na vseh
področjih. Odpraviti bi morali zakoreninjeno
razlikovanje med nacionalno in evropsko ravnjo.
EESO se zaveda, da je diferencirano povezovanje
včasih nujno in da lahko okrepljeno sodelovanje

med nekaterimi državami članicami na specifičnih
področjih pomaga premostiti ovire ali spodbuditi
pozitivno dinamiko v procesu povezovanja EU.
Vendar pa izrecno vztraja pri stališču, da je treba
v Uniji spodbujati približevanje in se boriti proti
razdrobljenosti in delitvi.
EESO predlaga, naj Evropski parlament prevzame osrednjo vlogo pri oblikovanju prihodnje
usmeritve EU, pomagajo pa naj mu nacionalni
parlamenti. Poleg tega se zavzema za tesnejše
povezovanje, postopno približevanje politični
uniji z močno socialno razsežnostjo, poglobitev
ekonomske in monetarne unije ter bolj usklajeno
upravljanje. (ll)
l

Turčija: poziv k čimprejšnjemu preklicu
izrednih razmer
Na 2. evropskem dnevu podjetij socialnega
gospodarstva, ki ga je organiziral EESO, je več kot
130 predstavnikov socialnega gospodarstva snovalce politike pozvalo, naj okrepijo prizadevanja
za razvoj socialnega gospodarstva.

●● 6zero1 (Luxembourg) je podjetniški inkubator socialnega gospodarstva, ki podpira
podjetnike z usposabljanjem, financiranjem
in svetovanjem za razvoj ekonomsko uspešnih dejavnosti.

Podpredsednik EESO Michael Smyth je v otvoritvenem govoru pozval k oblikovanju dolgoročnega
načrta za socialno gospodarstvo kot dela delovnega programa Komisije za leto 2018.

Te zgodbe o uspehu so bile navdih za delavnice,
na katerih so udeleženci:
●● poudarili, da je treba podjetja socialnega
gospodarstva zaščititi z vzpostavitvijo enakih konkurenčnih pogojev, da jih uveljavljena
podjetja ne bodo več zlorabljala (delavnica
o novih gospodarskih modelih);
●● pozvali k izboljšanju migracijske politike EU,
s katero bi olajšali hiter dostop do trga dela ter
spodbudili medije, da poročajo o pozitivnih
zgodbah (delavnica o integraciji migrantov);
●● pozvali k oblikovanju projekta na evropski in
lokalni ravni, v okviru katerega bi širili dobre
prakse z vključevanjem podjetij v brezplačne
dejavnosti za pomoč socialnemu gospodarstvu (delavnica o teritorialni koheziji).

Na dogodku so bile predstavljene štiri študije primerov inovativnih evropskih socialnih zagonskih
podjetij:
●● PermaFungi (Bruselj) je mestni projekt za
gojenje gob v kavni usedlini, pri katerem so
bila ustvarjena trajnostna delovna mesta za
nizkokvalificirane delavce.
●● Solidarity Salt (Grčija) je projekt za vključevanje begunk in razvoj lokalnega gospodarstva.
Iz grških solin pridobivajo morsko sol za kulinariko in jo pakirajo v ročno izdelane vrečke.
●● HopHopFood (Pariz) je projekt pomoči ljudem, ki trpijo pomanjkanje hrane, ter zmanjševanja obsega odpadkov prek digitalne
platforme.

Odbor se s socialnim gospodarstvom ukvarja že
več kot deset let in si za njegovo promocijo prizadeva v sinergiji z drugimi institucijami EU. (mr)l

Sedanja širitvena pogajanja, liberalizacijo
vizumskega režima in carinsko unijo je mogoče
nadaljevati le ob spoštovanju državljanskih svoboščin, opozarjajo evropske in turške organizacije
Predsednik EESO Georges Dassis je ob otvoritvi 36. seje skupnega posvetovalnega odbora
EU-Turčija pozdravil turškega ministra za evropske zadeve Ömerja Çelika in ob tem dejal: „Kljub
napetostim je dialog absolutno nujen, zlasti v tako
težkih časih, kot so današnji.“ Pri tem je izrazil
tudi zaskrbljenost glede trenutnih razmer v Turčiji in dodal: „EESO izraža solidarnost in polno
podporo organizacijam turške civilne družbe, ki se
zavzemajo za demokracijo. Upamo, da bo Turčija
spet postala popolnoma demokratična država.“

Ömer Çelik je dejal: „Zavezani smo procesu EU
in naš cilj je polnopravno članstvo – kakršnakoli druga oblika sodelovanja nas ne zanima.“
Skupni posvetovalni odbor je znova ostro obsodil poskus državnega udara in poudaril, da je
treba spoštovati pravico do poštenega sojenja
in zakonitega pravnega postopka. Vsi sprejeti
ukrepi bi morali dodatno okrepiti demokracijo,
državljanske pravice in socialno kohezijo, pri
čemer je treba upoštevati temeljne človekove
pravice, neodvisnost sodstva in pravno državo.
Izrazil je tudi veliko zaskrbljenost zaradi aretacij
in množičnega odpuščanja javnih uslužbencev.
Skupni posvetovalni odbor EU-Turčija združuje
predstavnike organizirane civilne družbe iz EU
in Turčije. (ks)
l
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NA KRATKO
Podpredsednik EESO Gonçalo Lobo Xavier v žiriji za izbor
evropske prestolnice prostovoljstva 2019

Pripravila skupina raznih
dejavnosti v EESO
Skupina raznih dejavnosti v EESO je
v okviru estonskega predsedovanja EU
12. septembra 2017 v Talinu, glavnem
mestu Estonije, organizirala izredno
sejo.
Konferenca na temo „Pametne rešitve
za trajnostne in vključujoče družbe“ je
bila posvečena promoviranju e-storitev, e-uprave, razvoja mest in e-rešitev. Udeleženci so preučili vlogo teh
dejavnikov pri spodbujanju inovacij
ter ustvarjanju trajnostne in vključujoče EU, kar je pomemben del delovnega programa sedanjega estonskega
predsedstva.
Dogodka se je udeležilo več kot
100 strokovnjakov in deležnikov
lokalne civilne družbe. Konferenca se
je začela z uvodnim govorom Luce

Podpredsednik EESO, pristojen za
komuniciranje, Gonçalo Lobo Xavier
je bil že drugo leto zapored povabljen
k sodelovanju v žiriji, ki bo izbrala evropsko prestolnico prostovoljstva 2019.
V ožji izbor so se 30. junija uvrstila tri
Indrek Saar (estonski minister za kulturo), Arnold Rüütel (nekdanji predsednik Estonije)
in Luca Jahier (predsednik skupine raznih dejavnosti, EESO)
Jahierja, predsednika skupine raznih
dejavnosti, nato pa sta kot osrednja
govornika nastopila še Indrek Saar,
estonski minister za kulturo, in Arnold
Rüütel, nekdanji predsednik Estonije.
Konferenca je vključevala dve delavnici, ki sta potekali istočasno: na eni so
udeleženci lahko preučevali pametne
tehnologije za uravnotežen družbeni
razvoj, na drugi pa pametne rešitve za
trajnostno kmetijstvo.

Teme prve delavnice:
●● razvoj storitev e-zdravja,
●● e-rešitve in podporne tehnologije za prikrajšane skupine
prebivalstva,
●● prednosti vključujočih družb.
Teme druge delavnice:
●● inovacije in trajnost v kmetijskem
sektorju,
●● stališče EESO glede trajnostnega
kmetovanja in inovacij,
●● preproste e-rešitve za pametno
kmetovanje. (cl)
l

Digitalna revolucija vpliva na
organizacijo dela in potrebe po
znanjih in spretnostih, od podjetij pa
zahteva prilagajanje
Pripravila skupina
delodajalcev v EESO

V prihodnosti bo na trgu dela
vladalo povpraševanje po delavcih z digitalnimi in podjetniškimi
znanji in spretnostmi, iskana pa
bo tudi ustvarjalnost. Zaradi digitalizacije bo za organizacijo dela
značilna večja prožnost, ki bo
vplivala na to, kdaj, kje in kako se
bodo izvajale delovne naloge. To so
zgolj nekatere izmed ključnih ugotovitev nedavno objavljene študije
Vpliv digitalizacije in ekonomije na
zahtevo na trge dela ter posledice za
zaposlovanje in odnose med delodajalci in delojemalci.

Študijo je za Evropski ekonomsko-socialni odbor na zahtevo skupine

Nedavni teroristični napadi v Bruslju,
Parizu, Turkuju in Barceloni, v katerih
so mnogi izgubili življenje, številni pa
so utrpeli hude telesne poškodbe, so
znova pokazali, da je Evropa še vedno
tarča nasilnih in barbarskih dejanj.

Zato se mora evropska družba odzvati
skupaj in enotno. Politične stranke, sindikati, podjetja in organizacije civilne
družbe morajo ob tej tragediji govoriti
z enim glasom in odločno poudariti, da
nas napadi in grožnje ne bodo zastrašili
in ne bodo uničili našega demokrati
čnega sistema in našega sožitja.

Teroristi skušajo neposredno napasti
naš demokratični sistem in naše svoboščine, naše miroljubno sobivanje ter
naše vrednote spoštovanja različnosti.

Hkrati se moramo distancirati od tistih, ki poskušajo te razmere izkoristiti
v politične namene in ta krvava dejanja zlorabiti ter s spodbujanjem ksenofobije in rasizma krivdo zanje pripisati
migrantom in beguncem.
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EESO je že tretjič sodeloval na Mednarodnem forumu o medijih Deutsche
Welle. Posvečen je bil temi Identiteta
in raznolikost, potekal pa je od 19.
do 21. junija v Bonnu. Člani EESO so

V okviru filmskih projekcij ob 60.
obletnici podpisa Rimske pogodbe bo
prikazan zadnji film, in sicer produkcija
BBC-ja o svetem Kolumbanu – irskem
menihu iz 6. stoletja, ki je s svojimi
potovanji iz dežele v deželo v iskanju
samostanov zarisal zemljevid Evrope,
še preden je ta obstajala. Nekdanja

Študija proučuje vpliv digitalizacije
na zaposlovanje, podjetja in delovna
razmerja z vidika ustvarjanja, preoblikovanja in izgube delovnih mest,
spremenjene vloge delodajalcev in
zaposlenih ter sprememb pri organizaciji dela.
Za razliko od številnih drugih predhodno opravljenih študij na tem
področju, v katerih je bil obravnavan
vidik zaposlenih ali delavcev, ki svoje
delo ponujajo na spletnih platformah,
ta študija poseben poudarek namenja
vidikom, pomembnim za delodajalce,
sektorje in podjetja vseh velikosti.

Mednarodni forum o medijih Deutsche Welle
sodelovali v več okroglih mizah in
predstavili stališča civilne družbe.
Dogodek je spremljalo okoli 600 novinarjev in 1500 drugih udeležencev.

Projekcija filma „Cérbh é Colombanus“

delodajalcev pripravila skupina raziskovalcev iz Centra za evropske politične
študije (CEPS). Dokument (v angleščini)
je na voljo na tej povezavi. (lj)
l

Skupaj branimo naše demokratične
vrednote proti radikalizaciji in terorizmu, ki ju najostreje obsojamo! l

irska predsednica Mary McAleese je
po njegovih sledeh potovala po Irskem,
Franciji, Avstriji, Švici in Italiji. Odkrila
je, da se mora Evropa še veliko naučiti o odprtosti do raznolikosti, saj je
v današnjih časih pogosto razdvojena.
Projekcija bo potekala 20. septembra
2017, ob 18.30, v dvorani VMA 3.

Oznaka „Good Food“ (Dobra hrana) za menzo EESO
Skupna menza EESO in OR je bila
pred kratkim nagrajena z oznako
„Good Food“ (Dobra hrana) bruseljske
agencije za okolje; podeljena ji je bila
za kakovost hrane, ki jo nudi, ter za
pazljivo ravnanje z živilskimi odpadki.
V biltenu „Bruxelles Environnement“ je

Proti radikalizmu in terorizmu –
branimo naše demokratične vrednote!
Pripravila skupina
delojemalcev v EESO

mesta: Augsburg (Nemčija), Cascais
(Portugalska) in Košice (Slovaška).
Končni zmagovalec bo razglašen 1. ali
2. decembra 2017. Več informacij najdete
na spletni strani http://www.cev.be/
european-volunteering-capital-2019/.

bil objavljen intervju s Silvio Staffa, ki
v EESO skrbi za okoljske in gostinske
storitve, in Catherine Van Ranst, ki je
v OR zadolžena za projekte na področju trajnostne prehrane. Preberete ga
lahko na naslednji povezavi: http://bit.
ly/2uF7YFl.

Pripravniki v EESO so spomladi
2017 dobili priložnost, da na julijskem plenarnem zasedanju EESO
predstavijo rezultate svojega poročila
o EU v medijih in družbenih medijih
z vidika mladih. Namen poročila je
podati priporočila za člane EESO in
institucije EU o tem, kako bi lahko EU
izboljšala svojo strategijo za medije
oziroma družbene medije in s tem
bolje nagovorila mlajše generacije.

EESO info v 23 jezikih : http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info

EESO info izide devetkrat letno ob plenarnih zasedanjih Odbora.
Tiskano izdajo EESO info v nemškem, angleškem in francoskem jeziku lahko dobite brezplačno pri
službi za medije Evropskega ekonomsko-socialnega odbora.
V elektronski obliki (PDF) je EESO info na voljo v 23 jezikih na spletni strani Odbora:
URL: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
EESO info ni uradno poročilo o delu EESO. Ti dokumenti so objavljeni v Uradnem listu Evropske unije in
drugih publikacijah Odbora.
Reprodukcija je dovoljena z navedbo vira (en izvod se pošlje uredniku).
Naklada: 6500 izvodov
Naslednja številka izide oktobra 2017.
TISKANO NA 100-ODSTOTNO RECIKLIRANEM PAPIRJU
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