
Dejavnosti EESO   
med slovenskim predsedovanjem

Evropski
ekonomsko-socialni odbor

julij – december 2021



Slovenija zdaj že drugič predseduje Svetu EU. In tudi tokrat bo predsedovala  
v težkih časih. Leta 2008 je ravno nastopila finančna kriza, leta 2021 pa se 
Evropa še vedno spopada s posledicami pandemije COVID-19. Ni čudno, da je 
ena od glavnih prednostnih nalog predsedstva osredotočena na pripravljenost 
EU na krize in odpornost nanje, zlasti na področju pandemij in zdravja, pa tudi 
kibernetske varnosti. 

EESO se že veseli tesnega sodelovanja s slovenskim predsedstvom, zlasti ker so 
si naše prednostne naloge močno podobne – tudi EESO se posveča okrevanju, 
pravičnemu, okolju prijaznemu in digitalnemu prehodu ter zaščiti načel pravne 
države. 

Druga osrednja tema je konferenca o prihodnosti Evrope, saj bo treba večino 
dejavnosti izvesti med slovenskim predsedovanjem, da bi se konferenca 
zaključila leta 2022. Veseli me, da nas predsedstvo podpira in da je mnenja, da 
je treba prisluhniti glasu EESO.

Prepričana sem, da bodo raziskovalna mnenja EESO o izobraževanju odraslih, 
trajnostnem kakovostnem delu med okrevanjem in po njem, vključujoči 
digitalizaciji in pravičnih verigah preskrbe s hrano dragocen prispevek k delu 
slovenskega predsedstva na teh področjih. 

Veselim se že naših skupnih pobud in razprav ter slovenskemu vodstvu želim 
veliko uspeha pri usmerjanju EU v obdobje po pandemiji COVID-19. 

Beseda predsednice
Christa Schweng, predsednica EESO

#United4FutureEU



Strokovna skupina za ekonomsko in monetarno unijo ter 
ekonomsko in socialno kohezijo – ECO
• Nacionalni načrti za okrevanje in odpornost: optimizacija 

gospodarskega odziva na krizo zaradi COVID-19
• Izkoriščanje prednosti večletnega finančnega okvira za obdobje 

2021–2027 z vključenim načrtom za okrevanje in uvedba novih 
resnično lastnih sredstev

• Zagotavljanje stabilnosti, povezovanja in odpornosti evropskih 
finančnih trgov za trajnostno rast

• Ponovni razmislek o proračunskem okviru EU za trajnostno okrevanje in pravičen prehod
• Izvajanje nove teritorialne agende in agende za mesta
• Kohezijska politika kot gonilna sila v obdobju po COVID-19 ter njena povezava in sinergija  

z načrti za okrevanje in odpornost
• Boj proti davčnim goljufijam, izogibanju davkom, pranju denarja in davčnim oazam
• Politični predlogi EESO o digitalni dajatvi
• Letna strategija za trajnostno rast in priporočila o ekonomski politiki euroobmočja, vključno  

z nacionalnimi prispevki

Dejavnosti EESO    
med slovenskim predsedovanjem

Strokovna skupina za promet, energijo, infrastrukturo in 
informacijsko družbo – TEN
• Vzpostavitev trajnostnega, pametnega in odpornega evropskega 

prometnega sistema
• Evropsko leto železnic 2021 – premik k enotnemu evropskemu 

železniškemu območju
• Oživitev letalskega sektorja, gonila gospodarske blaginje, povezljivosti, 

varnosti delovnih mest in svobode gibanja evropskih državljanov
• Zagotovitev čistega, pravičnega in na državljane osredotočenega energetskega prehoda
• Zmanjšanje energetske revščine ter dostop do čiste in cenovno dostopne energije za vse
• Strategija za val prenove kot ključni element okrevanja po pandemiji COVID-19
• Krepitev kibernetske varnosti z varnostjo omrežij in informacijskih sistemov (t. i. direktiva  

o varnosti omrežij in informacijskih sistemov)
• Učinki sistema 5G na družbo in okolje

Strokovna skupina za enotni trg, proizvodnjo in potrošnj – INT
• Industrijska politika in MSP
• Socialna ekonomija kot pomemben del evropskega gospodarstva
• Potrošniška politika
• Digitalno gospodarstvo in družba
• Krožno gospodarstvo



Strokovna skupina za zaposlovanje, socialne zadeve in 
državljanstvo – SOC
• Gospodarsko in socialno okrevanje v okviru boja proti pandemiji COVID-19
• Krepitev pravne države in temeljnih pravic v EU
• Izvajanje evropskega stebra socialnih pravic
• Prihodnost dela, delovni pogoji v platformnem gospodarstvu, 

socialni dialog in minimalne plače
• Vseživljenjsko učenje, usposabljanje zaposlenih ter zelena znanja  

in spretnosti
• Enakost spolov in enake možnosti
• Vključevanje migrantov in beguncev v družbo in gospodarstvo

Strokovna skupina za kmetijstvo, razvoj podeželja in okolje – NAT 
• Strategija trajnostnega kmetijstva in prehrane „od vil do vilic“ 
• Trajnostni razvoj podeželja in mest 
• Podnebje: podnebna nevtralnost, Evropski podnebni pakt in COP26 
• Udejstvovanje mladih pri vprašanjih trajnosti in podnebja 
• Izvajanje ciljev trajnostnega razvoja v EU
• Krožno gospodarstvo (Evropska platforma deležnikov za krožno 

gospodarstvo (ECESP)) 
• Biotska raznovrstnost kot ključni element evropskega zelenega dogovora
• Ekonomija blaginje – trajnostna obnova in okrevanje po pandemiji COVID-19

Strokovna skupina za zunanje odnose – REX
• Partnerstvo z Afriško unijo ter Organizacijo afriških, karibskih  

in pacifiških držav
• Spremljanje in krepitev vloge civilne družbe v širitvenem procesu 

EU (Zahodni Balkan)
• Upravljanje institucionalnega in neinstitucionalnega dialoga 

civilne družbe s sosednjimi državami (vzhodno in južno 
sosedstvo)

• Trgovinska politika, vključno z multilateralizmom in STO: spremljanje trgovinskih sporazumov, 
zlasti poglavij o trgovini in trajnostnem razvoju, delitev ključnih politik EU (evropski zeleni 
dogovor, od vil do vilic itd.) s partnerskimi državami in svetovanje glede okrevanja po pandemiji 
COVID-19

• Upravljanje institucionalnega civilnega dialoga z glavnimi trgovinskimi partnericami 
(Združenim kraljestvom, Japonsko, Južno Korejo, Kanado itd.) in novimi državami (npr. Singapur, 
Vietnam)

• Krepitev civilnodružbenega dialoga s ključnimi svetovnimi akterji (ZDA, Kitajsko, Rusijo in Turčijo)
•  Spodbujanje učinkovitejšega regionalnega in dvostranskega sodelovanja ter posodobljenih 

partnerstev



Posvetovalna komisija za spremembe v industriji – CCMI
• Načrt za okrevanje po pandemiji COVID-19 in industrijski sektorji EU
• Izboljšanje svetovne konkurenčnosti industrije EU
• Zeleni in digitalni prehod evropske industrije 
• Sinergije med civilnim letalstvom, obrambo in vesoljsko industrijo
• Posodobljena industrijska strategija EU
• Ekosistemi tekstilne, steklarske in avtomobilske industrije
• Razogljičenje in digitalizacija panog z intenzivno rabo virov  

in energije
• Nove oblike zaposlovanja in predvidevanje strukturnih sprememb v industriji
• Kritične surovine in baterije

1. Izobraževanje odraslih 

2. Ključni elementi trajnostnega kakovostnega dela med okrevanjem in po njem 

3. Izkoriščanje gospodarskih in družbenih priložnosti digitalizacije ter izboljšanje digitalne 

preobrazbe gospodarstva, zlasti MSP, s poudarkom na umetni inteligenci, osredotočeni  

na človeka, in podatkih 

4. Nadgrajevanje vključujoče, varne in zaupanja vredne digitalizacije za vse

5. Na poti k pravični verigi preskrbe s hrano

Mnenja EESO  
na zaprosilo slovenskega predsedstva



Evropska unija je bila v zadnjih letih soočena z različnimi izzivi, ki so močno zaznamovali naša 
življenja. Posebna, dodatna preizkušnja je nastopila s pandemijo, na katero se je Evropska 
unija odzvala enotno in solidarno ter – upamo, da danes že lahko rečemo – tudi uspešno. 
Zdaj je nastopil čas za okrevanje, čas, da zgradimo Evropo, odporno proti krizam, varno in 
verodostojno Evropo, ki spoštuje svoje temeljne vrednote in načela, ter čas, da se ponovno 
znova uzremo v evropsko prihodnost.

Slovensko predsedovanje Svetu EU bo osredotočeno na sprejetje odločitev in ukrepov, ki 
bodo omogočili, da se uspešno podamo na pot okrevanja in skupaj oblikujemo še boljšo, 
bolj zeleno, bolj pravično in bolj socialno prihodnost naše Evrope, trdne navznoter in močne 
navzven.

Ključna naloga Slovenije v času predsedovanja Svetu EU bo krepitev odpornosti Unije na 
krize, vključno z zagotavljanjem odprte strateške avtonomije EU ter okrevanjem evropskega 
gospodarstva, ki bo temeljilo na digitalnem in zelenem prehodu. Posebno pozornost bomo 
posvetili pripravljenosti na pandemije, pa drugim strateškim izzivom, eden izmed katerih je 
kibernetska varnost.

V času predsedovanja bo potekala tudi konferenca o prihodnosti Evrope, katere ključni 
element je razprava z državljani o tem, kakšno Unijo si želijo. Kot predsedujoči Svetu EU si 
bomo prizadevali za odprto, vključujočo razpravo, s ciljem, da skupaj najdemo odgovore na 
izzive, ki so pred nami.

Slovenija bo kot predsedujoča vodila razprave z namenom krepitve vladavine prava kot 
skupne evropske vrednote in si prizadevala za ohranjanje evropskega načina življenja. 
Spoštovanje temeljnih vrednot in načel EU je namreč bistveno za delovanje EU kot celote in 
njenega pravnega reda.

Prispevali bomo tudi k učinkovitemu uveljavljanju interesov in vrednot EU v svetu. Na 
področju zunanjih odnosov EU bosta osrednji prioriteti zlasti krepitev transatlantskih 
odnosov ter podpora državam na Zahodnem Balkanu pri približevanju Evropski uniji. V osrčje 
prizadevanj bomo postavili krepitev varnosti EU, razpravo o prihodnosti schengenskega 
prostora, kot tudi vprašanje migracij. 

Pred Evropo so veliki izzivi, so pa tudi priložnosti za napredek, ki ga lahko dosežemo le, če 
bomo delovali čim bolj usklajeno. Podpora Evropskega ekonomsko-socialnega odbora 
ambicioznim ciljem slovenskega predsedstva je zato izjemnega pomena, saj kot glas 
organizirane civilne družbe pomembno prispeva k uspešnejšemu reševanju zahtevnih 
izzivov, ki so pred nami.

Beseda
slovenskega predsedstva
Gašper Dovžan, državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve 
Republike Slovenije



Slovenski člani EESO

GÖTZ Nadja
II. skupina – delojemalci
Pomočnica glavnega tajnika SVIZ 
Slovenije, Konfederacija sindikatov 
javnega sektorja
info@eesc.europa.eu

POČIVAVŠEK Jakob Krištof
II. skupina – delojemalci
Predsednik Konfederacije sindikatov 
Slovenije PERGAM
Jakobkristof.Pocivavsek@eesc.
europa.eu

RAVNIK Branko
III. skupina – Raznolikost Evrope
Višji svetovalec za področje 
kmetijstva, Turizem Bohinj, zavod za 
pospeševanje turizma
Branko.Ravnik@eesc.europa.eu

REPANŠEK Neža
III. skupina – Raznolikost Evrope
Trenerka in moderatorka, Mladinski 
svet Slovenije
Neza.Repansek@eesc.europa.eu

SMOLE Jože
I. skupina – delodajalci
Generalni sekretar Združenja 
delodajalcev Slovenije (ZDS)
info@eesc.europa.eu

SOJČ Urška
I. skupina – delodajalci
Višja pravna svetovalka, Gospodarska 
zbornica Slovenije
info@eesc.europa.eu

ZORKO Andrej
II. skupina – delojemalci
Izvršni sekretar vodstva Zveze 
svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS)
Andrej.Zorko@eesc.europa.eu
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