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1. Uvod 

 

1.1 Pandemija in vojna v Ukrajini sta pokazali, kako ključno je, da se EU dobro pripravi na 

nepričakovane dogodke. Postalo je jasno, da imajo dejavnosti predvidevanja pomembno vlogo 

pri odkrivanju znakov pomanjkljivosti in oblikovanju različnih scenarijev, s čimer oblikovalcem 

politik EU, socialnim partnerjem in drugim akterjem civilne družbe omogočajo okrepitev 

odpornosti, spoprijemanje s tveganji in izkoriščanje priložnosti. EESO poziva, naj bodo 

dejavnosti strateškega predvidevanja precej bolj osredotočene na geopolitično dogajanje, ne le v 

Evropi, temveč tudi zunaj nje1, pa tudi na njegove posledice za varnost, trgovino, begunce in 

njihovo vključevanje v družbe, ki jih sprejemajo. 

 

1.2 Pri pandemiji in vojni sta se ponovno pokazala moč in pomen civilne družbe ter njenih institucij 

pri spoprijemanju s posledicami kriz in zagotavljanju pomoči ljudem. EESO zato poziva 

Komisijo, naj bolj prizna pomen civilne družbe in njenih institucij ter jim v politiki EU nameni 

pomembnejše mesto. 

 

1.3 Globalna moč EU izhaja iz njenih skupnih vrednot, ki temeljijo na demokraciji, pravni državi ter 

njenem ekonomskem in socialnem modelu. Zaporedni pretresi dokazujejo, kako pomembno je 

zgraditi odpornejše evropsko gospodarstvo in ublažiti sekundarne učinke različnih kriz (inflacija, 

povišanje cen energije in surovin ter nezadostna oskrba, motnje v dobavnih verigah). Evropa mora 

zmanjšati svojo odvisnost in izpostavljenost nezanesljivim dobaviteljem ter se obenem 

povezovati v koalicije s podobno mislečimi partnerji in diverzificirati svoje dobavne vire. 

 

1.4 Rusija in Ukrajina sta za Evropo pomembni ne le zaradi energije, temveč tudi zaradi uvoza kovin, 

ključnih za številne strateške industrijske panoge, v EU2. Obe državi sta pomembni izvoznici več 

kmetijskih proizvodov, kot so žita in oljnice. Zaradi motenj pri izvozu iz omenjenih držav so se 

cene osnovnih kmetijskih proizvodov na svetovni ravni že izjemno dvignile, kar je prizadelo zlasti 

najrevnejše države, najbolj pa bodo trpeli najrevnejši ljudje. EESO v zvezi s tem ponovno poziva 

k pospešenemu razvoju strateške in tehnološke avtonomije v Evropi ter ponavlja, da moramo 

omejiti svojo odvisnost na področju energije, kritičnih surovin in hrane3. 

 

1.5 Da bi se izognili resnim gospodarskim in socialnim posledicam, mora biti energetska politika EU 

uresničljiva ter prispevati k oblikovanju energetske unije in doseganju podnebnih ciljev, ne da bi 

pri tem dodatno obremenila ranljive potrošnike in delavce ali zmanjšala konkurenčnost evropskih 

podjetij. EU si mora prizadevati za uresničitev svojih ambicioznih podnebnih ciljev, hkrati pa 

zagotoviti stabilno in zanesljivo oskrbo z energijo, ki bo cenovno dostopna za podjetja in 

državljane. 

 

1.6 Evropske družbe je močno prizadela že pandemija, sedanja kriza pa pomeni še en hud pretres, ki 

ga najbolj občutijo njihovi najranljivejši člani. Vodilni načeli prihodnjih politik EU morata biti 

tudi solidarnost in socialna konvergenca: vsi bomo nosili posledice odziva na vojno v Ukrajini, 

zato moramo poskrbeti, da bodo bremena pravično razporejena. Komisija bi lahko nadaljevala 

                                                      
1
 INT/958. 

2 Resolucija EESO z naslovom Vojna v Ukrajini ter njene gospodarske, socialne in okoljske posledice. 

3 Prav tam. 
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razprave z državami članicami o možnih dolgoročnih orodjih za odpravo sistemskih težav, ki jih 

je sedanja kriza le še zaostrila, na primer o sistemu pozavarovanja za primer brezposelnosti. 

Preučiti bi bilo treba učinke in morebitno nadaljnjo uporabo mehanizma SURE ter o njih 

razpravljati tudi s socialnimi partnerji. 

 

1.7 EESO poziva Komisijo, naj se še naprej prednostno osredotoča na boljše pravno urejanje, 

Komisijo in zakonodajalca EU pa, naj dosledno poglabljajo in razvijajo vse vidike sistema EU za 

boljše pravno urejanje ter pri delu sistematično uporabljajo orodja in smernice v ta namen. EESO 

zato poziva Komisijo, naj še naprej spodbuja načela in orodja za boljše pravno urejanje v vseh 

svojih službah. 

 

1.8 Pristop na podlagi trajnostnega razvoja bi bilo treba sprejeti kot splošni in temeljni cilj vseh 

politik, programov in ukrepov. Komisija in države članice bi morale za spodbujanje okrevanja po 

krizah opredeliti in iskati politike in pobude, ki istočasno prinašajo gospodarske, socialne in 

okoljske koristi, na primer tiste, ki krepijo poslovno okolje, izboljšujejo delovne in življenjske 

pogoje ter lajšajo prehod na podnebno nevtralno in krožno gospodarstvo. 

 

1.9 Okrevanje EU in njena odpornost na krize sta v svojem bistvu odvisna od trajnostne rasti, socialne 

konvergence, ugodnega poslovnega okolja in izboljšanja zaposlovanja ter zaposlitvenih pogojev, 

vse to v skladu z evropskim zelenim dogovorom, evropskim stebrom socialnih pravic in njegovim 

akcijskim načrtom ter cilji trajnostnega razvoja. Cilj vseh političnih ukrepov mora biti 

spodbujanje trajnostnega poslovanja, podjetništva in ustvarjanja delovnih mest ter izboljšanje 

delovnih in življenjskih pogojev. 

 

1.10 Kljub težavam, ki jih je treba nujno obravnavati, ne smemo pozabiti na temelje EU, kot je 

učinkovito izvajanje enotnega trga, in na dolgoročne potrebe, na primer na podnebno nevtralnost 

do leta 2050 ter boj proti revščini in socialni izključenosti, da bi državljanom in podjetjem 

zagotovili uspešno prihodnost. Komisija bi zato morala še naprej lajšati in spodbujati naložbe v 

raziskave in inovacije ter pri tem upoštevati, da se povečujejo potrebe po iskanju rešitev in 

izboljšanju odpornosti na geografsko-gospodarska, družbena, zdravstvena in okoljska tveganja. 

 

1.11 Da bi dosegli močnejši položaj v svetu, je poleg krepitve notranjega trga in zmanjšanja kritične 

odvisnosti potrebna tudi uspešnost na področju izvoza. Komisija bi morala preučiti, kako bi bilo 

mogoče povečati konkurenčnost evropskih podjetij na splošno, predvsem pa bi morala spodbujati 

krepitev položaja podjetij EU na svetovnem trgu tehnologij, proizvodov in rešitev, povezanih z 

velikimi globalnimi trendi in izzivi, kot so podnebne spremembe. Prav tako bi morala okrepiti 

zmogljivost zdravstvenega sektorja, da bi lahko z boljšimi raziskavami in metodologijami 

obvladali vse večje potrebe po oskrbi in tudi morebitne prihodnje pandemije. To mora vključevati 

podpiranje razvoja standardov v evropskih podjetjih in pri inovatorjih ter njihove promocije na 

mednarodni ravni, saj standardi ustvarjajo trge. 

 

1.12 Za okrepitev položaja EU v svetu bodo potrebni močna enotnost in skupna prizadevanja držav 

članic. Komisija bi morala graditi na enotnosti, ki se je oblikovala med krizama, in poiskati načine 

za spodbujanje okrevanja EU, dolgoročnejše konkurenčnosti ter blaginje državljanov, kar bi 

moralo namesto na državni pomoči ali ovirah za trgovino in sodelovanje čedalje bolj temeljiti na 
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inovacijah ter spretnostih in znanju. Unija bi morala v odnosih s preostalim svetom še naprej 

prispevati k izkoreninjenju revščine in zaščiti človekovih pravic. 

 

2. Evropski zeleni dogovor 

 

2.1 EESO podpira izvajanje evropskega zelenega dogovora in je že poudaril, da se mora odvijati na 

socialno pravičen način ter pod pogoji, ki bodo zagotovili prehransko varnost v Evropi in 

zanesljivo oskrbo z energijo po dostopnih cenah. To med drugim velja za sveženj „Pripravljeni 

na 55“, ki bo neenakomerno vplival na sektorje, podjetja, regije, skupnosti in posameznike po 

vsej Evropi. EESO vztraja, da je dejavno vključevanje socialnih partnerjev in ustreznih 

organizacij civilne družbe pomembno tako v fazi načrtovanja kot v fazi izvajanja. Državljane in 

skupine deležnikov je treba nujno podpreti pri njihovih prizadevanjih za dejavno sodelovanje pri 

prehodu v nizkoogljično družbo. 

 

2.2 EESO poudarja, da se morajo pobude v zvezi z evropskim zelenim dogovorom medsebojno 

dopolnjevati in krepiti na področju podnebja, energije, prometa, stavb, industrije, gozdov in 

prehranskih sistemov, da bi dosegli konkurenčno, pravično, podnebno nevtralno in krožno 

gospodarstvo EU. EESO poziva tudi k boljšemu medsebojnemu dopolnjevanju zelenega in 

digitalnega prehoda. 

 

2.3 EESO poziva, naj se za spremljanje napredka pri prehodu na gospodarsko, družbeno in okoljsko 

trajnostno rast v skladu z evropskim zelenim dogovorom oblikuje nabor ustreznih kazalnikov, ki 

bodo presegali zgolj BDP. Pripraviti bi bilo treba zgoščeno preglednico kazalnikov, ki bi 

presegala BDP, in jo vključiti v preglednico kazalnikov za evropski zeleni dogovor in proces 

evropskega ekonomskega upravljanja. Preglednica bi se morala uporabljati tudi pri oblikovanju 

politik, izboljšanju komunikacije in določanju ciljev. 

 

2.4 EESO podpira cilj evropske taksonomije za trajnostne dejavnosti (taksonomija EU), s katero bi 

usmerjali naložbe v trajnostne projekte in dejavnosti. Komisija je v ta namen pripravila sklop 

pravil, s katerimi se določi, katere naložbe se lahko označijo kot okolju prijazne (zelene). EESO 

poziva, naj se pri pripravi taksonomije upoštevajo tudi družbene potrebe, kot so zanesljiva oskrba 

z energijo ter osnovnimi surovinami in proizvodi, in naj bo več poudarka na vidikih socialne 

trajnostnosti, kot so delavske in človekove pravice, pri čemer je treba upoštevati pristojnosti držav 

članic, različne ureditve odnosov med delodajalci in delojemalci ter možnosti za objektivno oceno 

v okviru dostopa do financiranja. EESO že od samega začetka meni, da je zeleni dogovor lahko 

uspešen in bo uspešen le, če bo hkrati tudi socialni dogovor. O socialnih vidikih taksonomije 

trenutno pripravlja mnenje na lastno pobudo z naslovom Socialna taksonomija – izzivi in 

priložnosti. To taksonomijo bi bilo treba uporabljati tudi v zvezi z evropskim standardom za 

zelene obveznice. EESO meni, da je taksonomije pomembno uskladiti na mednarodni ravni v 

okviru mednarodne platforme za trajnostno financiranje. 

 

2.5 Kar zadeva socialna in delavska vprašanja v zvezi z evropskim zelenim dogovorom, EESO poziva 

Komisijo, naj predlaga dodatne politične ukrepe za krepitev socialne in delavske razsežnosti 

zelenega dogovora, da bi ga ob upoštevanju izjave iz Porta, evropskega stebra socialnih pravic in 

smernic Mednarodne organizacije dela za pravični prehod uskladila z ambicioznimi socialnimi 

cilji. Zlasti poziva institucije EU, naj evidentirajo in analizirajo, kako bo zeleni prehod vplival na 
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zaposlovanje ter znanja in spretnosti v različnih državah, regijah in sektorjih, tudi na podizvajalce 

in tiste, ki so nižje v vrednosti verigi. Poziva tudi, naj se zagotovi, da bodo nacionalni energetski 

in podnebni načrti vsebovali strategije za pravični prehod. Poleg tega je pomembno predvidevati 

spremembe na delovnem področju in jih obravnavati, tudi s ciljno usmerjeno podporo, kot so 

krepitev potrebnih znanj in spretnosti, zagotavljanje socialne zaščite in vključevanje celotne 

družbe v oblikovanje prehoda, pa tudi z dodatnimi predlogi za mobilizacijo množičnih javnih in 

zasebnih naložb v podporo pri prehodih, pri čemer bo treba znatno razširiti obseg in področje 

uporabe Sklada za pravični prehod, da bo kos tem izzivom. 

 

2.6 EESO poziva, naj se zagotovi, da bo regulativni okvir EU evropskim podjetjem, tudi malim in 

srednjim podjetjem, omogočal, da postanejo vodilna na področju zelenega podjetništva, pri čemer 

je treba preprečiti selitev proizvodnje in se zaščititi pred uvozom proizvodov z večjim negativnim 

okoljskim vplivom. To velja zlasti za energetsko intenzivne panoge. Odbor poziva tudi k podpori 

za mala in srednja podjetja, da bi bolje razumela in obvladovala vse obsežnejše podnebne in 

okoljske zahteve, ki jih neposredno ali posredno zadevajo. 

 

2.7 EESO poziva k močni podpori za inovacije v industrijskih panogah, da bodo lahko razvijale in 

uporabljale zelene tehnologije, materiale, proizvode, proizvodne procese in poslovne modele, na 

primer s spodbujanjem programov, povezanih z vodikom, baterijami, polprevodniki, zajemanjem 

in uporabo ogljika, ter praks krožnega gospodarstva na različnih področjih, kot je pakiranje. 

 

2.8 EU bi morala za okrepitev svojega globalnega vpliva pri blaženju podnebnih sprememb 

industrijskim panogam v EU omogočiti konkurenčne pogoje, da bi lahko izkoristile izvozne 

priložnosti, ki jih predstavlja globalno povpraševanje po podnebnih tehnologijah in rešitvah, saj 

bi s tem povečala pozitivni ogljični odtis Unije. 

 

2.9 Industrijska zavezništva so se izkazala za uspešno metodo za razvoj obsežnih in čezmejnih 

industrijskih projektov na strateških področjih. Skupaj s pomembnimi projekti skupnega 

evropskega interesa so bistvena za okrevanje in spodbujanje evropskih standardov in ključnih 

tehnologij, zlasti na področjih, kjer trg sam ne more doseči rezultatov ali je izkrivljen. 

 

2.10 Za energetski prehod na cenovno dostopen, varen, konkurenčen in trajnosten energetski sistem bi 

bilo treba pospešiti napredek pri doseganju prave energetske unije. Zaradi izzivov, ki jih je 

povzročila vojna med Rusijo in Ukrajino, bi se Komisija morala osredotočiti na ukrepe, ki 

prinašajo največje koristi glede na vse cilje energetske unije in hkrati prispevajo tako k reševanju 

nujnih izzivov kot tudi k uresničevanju dolgoročnejših ciljev. 

 

2.11 Zaradi razmer v Ukrajini je nastalo sporočilo REPowerEU4, ki mu je na zahtevo Evropskega sveta 

sledil načrt REPowerEU s predlogi5, ki bi lahko z ustreznim izvajanjem znatno pospešili 

doseganje energetske neodvisnosti in trajnostnosti Evropske unije. Da bi postali neodvisni od 

ruskega plina in drugih fosilnih goriv, je treba nujno diverzificirati dobavitelje in vire energije, 

okrepiti solidarnost ter sprejeti dolgoročnejše ukrepe za spodbujanje prehoda na ogljično 

nevtralnost, pri tem pa upoštevati značilnosti različnih držav članic in regij ter razpoložljivost 

                                                      
4
 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_22_1511. 

5
 https://ec.europa.eu/info/publications/key-documents-repowereu_sl. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_22_1511
https://ec.europa.eu/info/publications/key-documents-repowereu_sl
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alternativnih virov. Vendar je treba za uspeh tega procesa privabiti dovolj velike zasebne in javne 

naložbe in pri tem med drugim v celoti izkoristiti mehanizem za okrevanje in odpornost ter 

sredstva iz kohezijske politike. Kot je EESO že poudaril6, je zmanjšanje povpraševanja po ruskem 

plinu za dve tretjini do konca leta 2022 velik izziv ter je po eni strani povezano z diverzifikacijo, 

kratkoročno predvsem z utekočinjenim zemeljskim plinom in biometanom, po drugi pa z 

energijsko učinkovitostjo in širšo uporabo obnovljivih virov energije. Preprečiti je treba 

infrastrukturno odvisnost, ki bi v prihodnje omejevala izvedljive nadomestne možnosti, naložbe 

pa morajo biti čim bolj usmerjene v obnovljive vire energije in podporno infrastrukturo. Socialni 

partnerji in civilna družba morajo tesno sodelovati pri pripravi predlogov za tovrstne politike, da 

bi bile družbeno sprejemljive, trajnostne in uspešne. Za izboljšanje odzivanja na zunanje krize bi 

bilo treba tudi vzpostaviti stalno koordinacijsko strukturo v Svetu Evropske unije. 

 

2.12 Nadaljnje povezovanje trga energije EU bo pomembno za izboljšanje cenovne dostopnosti in 

zanesljivosti oskrbe z energijo. Zato je treba zagotoviti zadostne zmogljivosti medsebojnega 

povezovanja7 in vzpostaviti ustrezno infrastrukturo, zlasti na energetskih otokih, kot je Iberski 

polotok8. Da bi spodbudili konkurenčno prednost EU na področju energije iz obnovljivih virov in 

poskrbeli, da uvajanje obnovljivih virov ne bo ogrozilo zanesljivosti oskrbe, bi bilo treba 

pripraviti izvedljiv časovni načrt za razvoj in vzpostavitev učinkovite infrastrukture za obnovljive 

vire energije, tudi objektov za shranjevanje in zadostnih medsebojnih povezav za prenos, s 

katerimi bi omogočili izvoz presežne proizvodnje v druge države članice. Države članice morajo 

pospešiti izdajanje dovoljenj, da bo mogoče hitro vzpostaviti infrastrukturo za čisto energijo. 

 

2.13 EU bi morala spodbujati oblikovanje cen ogljika na svetovni ravni, da bi bili konkurenčni pogoji 

še bolj enaki. Razviti bi bilo treba obdavčitev ogljikovega dioksida in jo racionalizirati, da bi bila 

sorazmerna z vplivom tega plina na podnebje, ter upoštevati ukrepe za njegovo sekvestracijo iz 

ozračja. EESO bi si poleg tega moral prizadevati za postopno odpravo subvencij za vire energije, 

ki škodijo podnebju in okolju, in za pravičen prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo. 

 

2.14 Sedanje zvišanje cen energije je velika grožnja tako v smislu povečanja energijske revščine kot 

manjše konkurenčnosti podjetij, ki so veliki porabniki energije. EESO poziva k ukrepom za 

uspešno blaženje učinka višjih cen energije in preprečevanje energijske revščine, tudi med 

gospodinjstvi EU. Potrebni so tudi začasni in dobro usmerjeni ukrepi za omejevanje vpliva 

nenadnega zvišanja cen energije, s katerimi bi malim in srednjim podjetjem ter energetsko 

intenzivnim panogam pomagali preživeti krizo. 

 

2.15 V okviru dolgoročnega razmisleka o tem, kako se trg energije odziva na pretrese, se je pomembno 

posvetiti temeljnim vzrokom povečanja cen energije (trenutno cene plina), kakor v svoji nedavni 

oceni9 sedanje zasnove trga z električno energijo in sistema oblikovanja cen predlaga Agencija za 

                                                      
6
 TEN/778 – REPowerEU: skupni evropski ukrepi za cenovno dostopnejšo, zanesljivejšo in bolj trajnostno energijo. 

7
 Medsebojna povezanost je že eden od ciljev EU (najmanj 15 % do leta 2030, vendar nekatere države močno zaostajajo): 

https://energy.ec.europa.eu/topics/infrastructure/electricity-interconnection-targets_sl. 

8
 Dokument Komisije o energetskih otokih: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/MEMO_18_4622. 

9
 http://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ 

ACER%26%23039%3Bs%20Final%20Assessment%20of%20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf. 

https://energy.ec.europa.eu/topics/infrastructure/electricity-interconnection-targets_sl
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/MEMO_18_4622
http://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER%26%23039%3Bs%20Final%20Assessment%20of%20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf
http://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER%26%23039%3Bs%20Final%20Assessment%20of%20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf
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sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER). Poleg tega bi lahko razmislili o pregledu trgov, 

kjer je koncentracija oskrbe z energijo visoka in lahko pride do izkrivljanja normalnega delovanja. 

 

2.16 V središču energetskega prehoda bi morali biti državljani in potrošniki, kar je mogoče zagotoviti 

s podporo za energijo, proizvedeno v skupnosti, lokalno lastništvo in preobrazbo porabnikov 

energije v proizvajalce-odjemalce. EESO poziva k preglednosti informacij, posvetovanjem in 

kampanjam ozaveščanja, s katerimi bi spodbudili zavezanost državljanov energetskemu prehodu. 

 

2.17 EESO prav tako poziva, naj se več pozornosti nameni težavam pri prehodu na ogljično nevtralno 

družbo, zlasti v panogah, ki zaradi različnih tehničnih in/ali finančnih razlogov potrebujejo več 

časa za prilagoditev, da lahko ohranijo konkurenčnost na trgu. 

 

2.18 EESO je že pozdravil posodobitev uredbe o TEN-T, zaradi katere bo ta bolje odražala aktualne 

cilje in potrebe. Posebno pozornost je treba nameniti določitvi prednostnih nalog in opredelitvi 

omrežja, ki bo povezovalo vse prestolnice, velika mesta, pristanišča, letališča in terminale v 

državah članicah ter temeljilo na evropskih koridorjih. Koridorji bi morali po potrebi vključevati 

tudi „pomorske mostove“ ali pogoste RO-RO pomorske povezave med pristanišči v koridorju. V 

zvezi s teritorialno kohezijo EESO meni, da je treba koridorje jedrnega omrežja bolje povezati z 

regionalno, mestno in lokalno razsežnostjo. Opredeliti je treba tudi vrzeli med tehničnimi 

zahtevami omrežja TEN-T in zahtevami glede vojaške mobilnosti, da bi zagotovili dvojno 

uporabo prometne infrastrukture. 

 

2.19 Glede na razmeroma dolgotrajno izvajanje projektov TEN-T EESO podpira evropski okvir za 

ureditev in financiranje za zagotavljanje srednje- in dolgoročne stabilnosti koridorjev in projektov 

do dokončanja evropskega omrežja. Poziva tudi k oblikovanju nujnih nacionalnih načrtov za 

redno in izredno financiranje vzdrževanja infrastrukture omrežja TEN-T ter načrta za spremljanje 

jedrnega omrežja na evropski ravni. 

 

2.20 EESO poziva, naj se uvede celosten in učinkovit pristop k spodbujanju okrevanja in razvoja 

trajnostnega letalstva, saj ima letalstvo ključno vlogo v EU. 

 

2.21 EESO poziva k ugodnim regulativnim pogojem za uporabo vozil za prevoz večjega in težjega 

tovora ter skupin vozil znotraj zadevnih držav članic in med njimi, da bi prispevali k zmanjšanju 

emisij v cestnem prevozu. Evropska komisija bi morala upoštevati prihodnje in posebne izzive 

tovornega prometa ter predvideno pomanjkanje voznikov tovornjakov v prihodnjih letih, tako 

zaradi pomanjkljive menjave generacij kot zaradi zahtevnih pogojev dela. V tem smislu ima 

razvoj večmodalnega tovornega prometa pomembno vlogo pri povečanju privlačnosti 

železniškega tovornega prometa kot dela celotne logistične verige, pri čemer je treba izboljšati 

tudi delovne pogoje delavcev v prometu. 

 

2.22 EESO pozdravlja razvoj okvira EU za mobilnost v mestih in poziva k temu, da bi postal mestni 

prevoz, zlasti javni, bolj vključujoč, saj bi s tem spodbujali enake možnosti državljanov. 

 

2.23 EESO v zvezi s krepitvijo trajnostne in pametne mobilnosti poziva Komisijo, naj pripravi močno 

pobudo za začetek izvajanja obsežnih digitalnih projektov na področju prometa, saj bo to ključno, 

na primer za učinkovito multimodalnost in optimizacijo izkoriščenosti zmogljivosti. 
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2.24 Zaradi vse večje povezanosti energije, prevoza in digitalnih sistemov bodo potrebna povezana 

prometna, digitalna in energetska omrežja. EESO poziva, naj se preučijo glavna ozka grla in 

pomanjkljivosti v povezavah med temi sistemi s kratkoročnega in dolgoročnejšega vidika, da bi 

izboljšali sinergije in povečali odpornost infrastrukture v celoti. 

 

2.25 EESO poziva k izboljšanju odpornosti energetskega, prometnega in digitalnega omrežja na 

podnebne spremembe, naravne nesreče in nesreče, ki jih povzroči človek, da bi zagotovili in 

ohranili trajno vrednost infrastrukture. EESO na splošno poziva k ukrepom za večje prilagajanje 

na podnebne spremembe in njihove vplive. 

 

2.26 EESO za zaščito trajnostnosti prehranskih sistemov in konkurenčnosti evropskih proizvajalcev 

poziva k spodbujanju odprte strateške avtonomije, vključno z boljšo samooskrbo z beljakovinami, 

zagotavljanju vzajemnosti trgovinskih standardov (ekonomskih, socialnih in okoljskih), 

spodbujanju raziskav, večji digitalizaciji, razvoju inovativnih tehnologij in semen ter spodbujanju 

pravičnih cen, v katere bodo vključeni višji vhodni stroški in stroški večje trajnostnosti. 

 

2.27 Pričakuje se, da bosta skupna kmetijska politika in skupna ribiška politika znatno prispevali k 

večji trajnostnosti in odpornosti prehranskih sistemov. Zagotoviti je treba strukturirano in široko 

sodelovanje civilne družbe pri izvajanju strategije „od vil do vilic“. Predlog zakonodajnega okvira 

za trajnostne prehranske sisteme bi moral vsebovati jasne cilje, kazalnike in zanesljiv mehanizem 

spremljanja ter preglednico za to področje. 

 

3. Evropa, pripravljena na digitalno dobo 

 

3.1 S pandemijo in vojno v Ukrajini se je jasno pokazalo, da so digitalne tehnologije ključnega 

pomena in da mora EU povečati svojo digitalno suverenost. EESO pozdravlja digitalni kompas 

in Pot v digitalno desetletje ter poziva k učinkoviti uvedbi okvira upravljanja in hitremu 

uresničevanju ciljev. Pandemija je izpostavila tudi izzive, ki bi jih lahko povzročil digitalni 

prehod, zato EESO poziva k okrepitvi socialnega dialoga na evropski in nacionalni ravni ter na 

ravni posameznih sektorjev, da bi zagotovili, da bo prehod tudi pravičen. 

  

3.2 EESO meni, da je za ocenjevanje napredka in ukrepov, ki so potrebni za uresničitev ciljev, ključno 

sodelovanje med Komisijo in državami članicami, tudi v okviru večdržavnih projektov. Poziva 

tudi, naj poročilo o stanju digitalnega desetletja prispeva k izmenjavi znanja in dobre prakse med 

državami članicami. 

 

3.3 EESO je že poudaril, da mora biti digitalna preobrazba trajnostna, osredotočena na človeka, 

vključujoča in izvedena na način, ki bo ustrezal vsem, pri čemer ne sme poglobiti obstoječih 

digitalnih vrzeli ali povzročiti novih neenakosti. Namesto tega mora zagotavljati primerne 

delovne pogoje, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter zdravje in varnost delavcev. 

Da bi to dosegli, je pomembno predvidevati in obvladovati spremembe v svetu dela, k čemur 

lahko pripomorejo socialni dialogi na različnih ravneh ter krepitev potrebnih znanj in spretnosti 

ter ustreznih delovnih pogojev, tudi pri delu na daljavo in platformnem delu, pri tem pa si je treba 

prizadevati za oceno t. i. pravice do odklopa na ravni EU. 
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3.4 Naložbe v digitalno infrastrukturo, ki bo zagotovila boljšo dostopnost, in razvoj enotnega 

podatkovnega trga sta bistvena in potrebna dejavnika, ki omogočata primeren digitalni razvoj v 

vseh regijah EU. EESO poziva k učinkovitemu izvajanju ukrepov za spodbujanje prostega 

pretoka podatkov, pri čemer je treba zagotoviti ustrezno varstvo podatkov, zasebnosti in 

intelektualne lastnine. 

 

3.5 EU bi si morala še naprej prizadevati za napredek pri vzpostavljanju varne in avtonomne 

povezljivosti, temelječe na vesoljski tehnologiji, za zagotavljanje zanesljivih in odpornih storitev 

satelitske komunikacije, ki bo povečala razpoložljivost visokohitrostne širokopasovne povezave 

in nemoteno povezljivost v vsej Evropi. 

 

3.6 EESO meni, da je pomembno še naprej razvijati inteligentne prometne sisteme, da bi omogočili 

vzpostavitev skupnega evropskega podatkovnega prostora za mobilnost, s katerim bi se izboljšala 

učinkovitost, nastali pa bi tudi temeljni pogoji za izboljšanje delovnih razmer in nemoteno 

multimodalnost. 

 

3.7 EESO meni, da se je pri zagotavljanju digitalnih finančnih storitev smiselno opirati na močne 

akterje na evropskem trgu. Prepričan je, da je nujno sprejeti ukrepe za zagotavljanje preglednosti 

v sektorju kriptovalut ter zaščititi končne uporabnike digitalnih financ, ohranjati finančno 

stabilnost, zaščititi celovitost finančnega sektorja EU ter zagotoviti enake konkurenčne pogoje za 

različne subjekte v gospodarskem in finančnem sistemu; prav tako je treba sektor kriptovalut 

usmeriti k bolj trajnostnim in energetsko manj intenzivnim mehanizmom delovanja. 

 

3.8 Glede na to, da so znanja in spretnosti ter usposobljenost ključni dejavniki, ki bodo omogočili 

digitalno preobrazbo, EESO poziva k stalnemu razvoju možnosti za povečanje števila vrhunskih 

strokovnjakov ter izboljšanje znanj in spretnosti ter usposobljenosti državljanov in zaposlenih, da 

bodo lahko bolje izkoristili možnosti, ki jih prinaša digitalizacija, in obvladovali z njo povezana 

tveganja. 

 

3.9 Da bi okrepili odličnost EU na področju digitalizacije, je treba evropskim podjetjem zagotoviti 

pogoje za inovacije, naložbe in delovanje, ki bodo ugodni v primerjavi s pogoji tujih konkurentov. 

Glede na to, da so zadruge posebno primerne za spodbujanje vključujočega sodelovanja pri 

upravljanju digitalnih platform, EESO poziva k pobudam za spodbujanje razvoja zadružniških 

digitalnih platform. 

 

3.10 Pri spodbujanju inovativnih podjetij je treba vsem podjetjem, vključno z mikro, malimi in 

srednjimi podjetji ter socialnimi podjetji, omogočiti, da so udeležena v napredku in imajo koristi 

od njega. EESO meni, da je okrepljeno uvajanje umetne inteligence in drugih naprednih 

tehnologij pomembno, vendar je treba upoštevati tudi, da se precej malih in srednjih podjetij z 

velikimi izzivi sooča že pri uvajanju osnovnih digitalnih tehnologij. 

 

3.11 Za vse akterje, tudi vzdolž celotnih vrednostnih verig, je vse bolj pomembno, da ustrezno 

pozornost namenimo kibernetski varnosti, saj sta krizi še dodatno pokazali, kako bistvena je za 

pravilno delovanje gospodarstva in družbe ter vzdrževanje mednarodnih vezi. Zato je treba 

okrepiti dejavnosti držav članic na tem področju, tudi s sodelovanjem, ki bi ga olajšala Komisija. 
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Čedalje pomembnejši je tudi boj proti dezinformacijam, a je hkrati treba preprečiti njegovo 

zlorabo za omejevanje državljanskih svoboščin, zlasti svobode izražanja. 

 

3.12 EESO poziva k mobilizaciji tako javnih kot zasebnih sredstev, da bi olajšali naložbe v raziskave 

in inovacije, izobraževanje in usposabljanje ter v tehnično infrastrukturo. Še en splošni dejavnik, 

ki vpliva na digitalni razvoj, je regulativni okvir. Odboru se zdi pomembno zagotoviti, da bodo 

predpisi, ki se še razvijajo, spodbujali inovacije, naložbe in enake konkurenčne pogoje v skladu s 

človekovimi pravicami ter okoljskimi in podnebnimi cilji. 

 

3.13 Ker je digitalizacija še vedno pomembno gonilo svetovne gospodarske rasti, je EESO prepričan, 

da je treba s politikami obdavčevanja digitaliziranega gospodarstva spodbujati gospodarsko rast 

in čezmejno trgovino ter naložbe, ne pa jih ovirati. 

 

3.14 Na pravilih temelječi enaki konkurenčni pogoji za digitalne dejavnosti so pomembni tudi na 

mednarodni ravni, enotni trg pa za EU pomeni prvi korak k temu, da postane vplivna in močna 

globalna akterka. EESO poziva k uporabi širokega nabora orodij, od diplomatskih dejavnosti do 

sodelovanja pri inovacijah in trgovinskih sporazumih, da bi spodbudili pristop, ki je osredotočen 

na človeka, in zaupanja vredne digitalne tehnologije. Za določanje svetovnih standardov je 

potrebna tudi konkurenčnost na svetovni ravni, ki je odvisna od tesnega sodelovanja med 

državami članicami. 

 

4. Gospodarstvo za ljudi 

 

4.1 Sedanji socialno-ekonomski razvoj spremlja visoka stopnja negotovosti, ki je povezana s še 

trajajočo pandemijo COVID-19, dodatno pa jo poglabljajo vojna v Ukrajini in čedalje večje 

geopolitične napetosti v odnosih z Rusijo. Ključno je, da države članice učinkovito okrepijo in 

uskladijo svoje gospodarske, zdravstvene in socialne politike, uspešno obvladajo 

makroekonomska neravnotežja in zagotovijo zdrave javne finance. Obenem morajo izboljšati tudi 

kakovost in strukturo svojih javnih naložb, da bi – tudi s spodbujanjem zasebnih naložb – 

zagotovile finančna sredstva, ki so potrebna za podporo družbeno-okoljevarstvene preobrazbe 

gospodarstva. Pri tem morajo stremeti k spodbujanju visoke stopnje zaposlenosti, kakovostnim 

delovnim mestom, blaginji, zagotavljanju ustreznega dohodka, hkrati pa skrbeti, da se s tem ne 

zmanjša pripravljenost ljudi za aktivno udeležbo na trgu dela. 

 

4.2 EU bi morala biti osredotočena na zagotavljanje konkurenčne prednosti svoje industrije in 

delovnih mest, saj je to ključ za blaginjo ter boj proti neenakosti in revščini v procesu okrevanja. 

Evropski steber socialnih pravic bi moral biti kot vodilni instrument socialne politike EU v 

središču strategije za okrevanje, da bi zagotovili sočasno gospodarsko in socialno okrevanje. EU 

bi morala posebno pozornost nameniti podpori ranljivih skupin z dejavnimi in vključujočimi 

politikami, ki bi jih spremljale bistvene in podporne socialne storitve. 

 

4.2.1 Glede na skupno uspešnost instrumenta NextGenerationEU ter mehanizma za okrevanje in 

odpornost je treba oba oceniti kot učinkoviti orodji za odziv na krizo, ki jo je povzročila vojna in 

ki bo verjetno imela hude posledice za evropsko gospodarstvo. Orodji dopolnjujeta obstoječe 

strukturne mehanizme za spodbujanje gospodarske rasti in navzgor usmerjene konvergence, 

zaščito življenjskih pogojev ter zagotavljanje socialnega miru in stabilnosti v EU. 
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4.3 EU in nacionalne vlade bi morale sprejeti ukrepe za ublažitev posledic vojne v Ukrajini, da bi čim 

bolj omejile zvišanje cen ter stroškov energije za družine in podjetja ter hkrati podprle 

gospodarstvo in zaposlovanje s prilagajanjem sedanjih nujnih ukrepov. Komisija bi morala stalno 

spremljati učinke pandemije in vojne na podjetja EU vseh velikosti ter biti pripravljena sprejeti 

potrebne začasne podporne ukrepe, da bi podjetjem omogočila soočanje s krizama in jim 

pomagala ustvarjati ter ohranjati delovna mesta, obenem pa bi morala zagotoviti pravične 

konkurenčne pogoje. 

 

4.4 EESO izrecno podpira cilj, da se naložbe preusmerijo tako, da bodo prispevale k prehodu EU na 

trajnostno gospodarstvo. Pri tem je treba biti pozoren na zavajajoče lažno oglaševanje prijaznosti 

do okolja in trajnostnosti. Odbor pričakuje, da bo Komisija socialne partnerje in civilno družbo 

aktivno vključila v oblikovanje in izvajanje trajnostnega financiranja. 

 

4.5 Države članice EU morajo imeti ustrezen fiskalni manevrski prostor za boj proti negativnim 

gospodarskim in družbenim posledicam vojne v Ukrajini, zato je revizija okvira ekonomskega 

upravljanja EU še toliko bolj potrebna. Vendar morajo države članice v času visoke rasti utrditi 

svoje javne finance, da se bodo lahko odzvale na recesije. V zvezi s tem EESO tudi ponovno svari 

pred prehitro deaktivacijo splošne odstopne klavzule. 

 

4.5.1 EESO poziva tudi k spremenjenemu in ponovno uravnoteženemu okviru ekonomskega 

upravljanja, osredotočenemu na blaginjo, ki bo enakovredno obravnaval več ključnih političnih 

ciljev, kot so trajnostna in vključujoča rast, polna zaposlenost in dostojno delo, konkurenčno 

socialno tržno gospodarstvo in stabilne javne finance. Konkurenčno evropsko gospodarstvo, ki je 

hkrati socialno in okoljsko trajnostno, je temeljni pogoj za večjo blaginjo vseh Evropejcev. 

 

4.5.2 Poleg tega bodo gospodarstva, kjer je v nacionalnih fiskalnih politikah priznana potreba po 

ustvarjanju rezerv iz dobička v obdobju rasti, hkrati pa se še vedno zagotavljajo naložbe, potrebne 

za prihodnjo blaginjo, odpornejša na negativne učinke upada gospodarske rasti. 

 

4.5.3 Ustrezno izvajanje Pakta za stabilnost in rast – ta bo po zaključku aktualnega pregleda spremenjen 

– po možnosti s poenostavljenimi pravili in manjšo procikličnostjo ter ob upoštevanju razmer po 

pandemiji bo državam članicam bistveno pomagalo doseči vzdržnost javnih financ in okrepiti 

naložbeno zaupanje. Vsak prihodnji proračunski okvir mora (a) spodbujati vzdržne javne finance, 

ki bodo omogočale obsežnejše javne naložbe, (b) omogočati bolj proticiklično politiko ter (c) 

dopuščati večjo prožnost in razlikovanje med posameznimi državami, kar zadeva načine 

prilagajanja dolga, hkrati pa zagotavljati fiskalno vzdržnost. EESO v zvezi z revizijo 

proračunskega okvira predlaga zlasti uvedbo zlatega pravila za javne naložbe, ki ne bi ogrozilo 

srednjeročne fiskalne in finančne stabilnosti ter vrednosti eura, v kombinaciji z izdatkovnim 

pravilom. 

 

4.5.4 V prihodnjem okviru ekonomskega upravljanja EU je treba ohraniti vidno vlogo tako nacionalnih 

parlamentov kot Evropskega parlamenta, da bi okrepili demokratično odgovornost Unije. EESO 

je seznanjen z zamislijo o vzpostavitvi sistema za primer brezposelnosti, ki je bil sprva vključen 

med politične prednostne naloge Evropske komisije. Komisija bi lahko glede na učinke krize 

zaradi COVID-19 in sedanje vojne v Ukrajini nadaljevala razprave z državami članicami in 
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socialnimi partnerji o možnih dolgoročnih orodjih za odpravo sistemskih težav, na primer o 

sistemu pozavarovanja za primer brezposelnosti. 

 

4.6 Instrument SURE10 ima osrednjo vlogo pri blaženju posledic pandemije in se je izkazal za 

učinkovito orodje. EESO na podlagi tega poziva k oceni možnosti za nadaljnjo uporabo tega 

mehanizma. 

 

4.7 Poglabljanje ekonomske in monetarne unije gre z roko v roki s krepitvijo ekonomskega 

upravljanja, tudi z dokončanjem unije bančnih in kapitalskih trgov ter krepitvijo vloge evropskega 

semestra pri izboljšanju rasti, kohezije, vključenosti, konkurenčnosti in konvergence. 

 

4.8 EESO meni, da bi lahko Evropska unija zaradi izzivov, povezanih z vojno, zlasti pa čedalje večjih 

izdatkov za obrambo in energijo, vzpostavila nove mehanizme lastnih virov. 

 

4.9 Razdrobljenost kapitalskih trgov v državah članicah podjetjem onemogoča, da bi na enotnem 

kapitalskem trgu lažje dostopala do finančnih sredstev. Nadaljnji napredek pri dokončanju te unije 

je zato nujen. Poglabljanje unije kapitalskih trgov in bančne unije bi moralo biti osredotočeno na 

krepitev kanalov financiranja ter spodbujanje zasebnega sektorja, da prispeva k naložbenim 

prizadevanjem. Pri tem EESO poziva k vzpostavitvi ustreznega ravnovesja med delitvijo in 

zmanjševanjem tveganj ter zlasti pozdravlja prizadevanja za okrepitev spremljanja sistemskih 

tveganj, ki izhajajo iz podnebne krize. Poleg tega je treba upoštevati tudi socialna tveganja glede 

trajnostnosti, ki zaradi vse večjih razlik v porazdelitvi ogrožajo socialno kohezijo. Prav tako bi 

bilo treba pri regulaciji finančnih trgov dajati prednost učinkovitosti pred zapletenostjo in 

zagotavljati visoko raven varstva potrošnikov. 

 

4.10 V oblikovanje in izvajanje ukrepov za izboljšanje finančne pismenosti in učinkovitosti zaščitnih 

pravil ter zmanjšanje informacijskih asimetrij med ponudniki finančnih storitev in državljani bi 

morali biti vključeni vsi deležniki. 

 

4.11 Evropski enotni trg mora doseči svoj polni potencial. Gospodarske koristi bi bilo mogoče pridobiti 

z boljšo in učinkovitejšo uporabo in izvrševanjem obstoječe zakonodaje ter njeno poglobitvijo. 

Nadaljnje odpravljanje ovir za prosti pretok blaga in storitev koristi vsem – strankam, delavcem 

in podjetjem. Pravilno delovanje enotnega trga je odvisno tudi od varnosti in kakovosti blaga in 

storitev. 

 

4.12 EESO izraža zaskrbljenost zaradi nelojalne davčne konkurence v EU, ki spodbuja izogibanje 

davkom. Odbor meni, da sta za učinkovito monetarno unijo potrebni usklajena fiskalna politika 

in skladnost med fiskalnimi pravili njenih članic. EESO je predlagal tudi vzpostavitev evropskega 

pakta za učinkovit boj proti davčnim goljufijam in utajam, izogibanju davkom in pranju denarja. 

 

4.13 Birokracija gospodarstvu in družbi povzroča nepotrebne stroške. Evropska unija prihodnosti se 

ne bi smela osredotočati na mikroupravljanje, temveč bi morala temeljiti na načelu boljšega 

pravnega urejanja. Vendar se zaradi tega ne bi smeli znižati visoki standardi na področju varstva 

potrošnikov, socialne zaščite, varstva dela in okolja, ki so neločljivo povezani s socialnim tržnim 

                                                      
10 Evropski instrument za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah. 
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gospodarstvom. Na evropski ravni bi lahko okrepili sposobnost socialnih partnerjev za reševanje 

problemov, na primer iskanje ravnovesja med različnimi interesi. 

 

4.14 Podjetništvo je ključna spretnost za izboljšanje konkurenčnosti, inovacij in blaginje ter razvoja 

socialnega in zelenega gospodarstva, kar še toliko bolj velja v času okrevanja po pandemiji. S 

spodbujanjem podjetniškega izobraževanja, ki bi pripomoglo k razvoju podjetniških spretnosti, 

bi lahko zmanjšali brezposelnost, zlasti med mladimi. Za gospodarsko rast, inovacije, 

zaposlovanje in socialno vključenost so bistvene vse oblike in sektorji podjetništva (vključno s 

turizmom, industrijo, platformnim gospodarstvom, socialnim gospodarstvom in svobodnimi 

poklici). Pomembno je opredeliti in obravnavati težave, s katerimi se mala in srednja podjetja 

(zlasti zelo majhna podjetja, ki so pogosto družinska) srečujejo pri dostopu do enotnega trga, 

zlasti tiste, ki so povezane z zelenim in digitalnim prehodom. EESO poziva Komisijo, naj v 

svojem delovnem programu sprejme konkretne ukrepe za odpravo ovir pri dostopu do enotnega 

trga, ki so že bile opredeljene11. 

 

4.15 EESO podpira sprejetje kombinacije gospodarskih politik, pri katerih se učinkovito uporabljajo 

razpoložljiva domača sredstva, tako javna kot zasebna, vključno s finančnimi viri, ki so na voljo 

v okviru instrumenta NextGenerationEU ter mehanizma za okrevanje in odpornost. EESO je že 

dlje časa zaskrbljen zaradi ugotovljene nezadostne vključenosti organizacij civilne družbe. 

Organizirana civilna družba izraža željo po večjem številu uradnih postopkov, ki bi olajšali 

dejansko izmenjavo mnenj pri izvajanju in ocenjevanju nacionalnih načrtov za okrevanje in 

odpornost. Vzpostavitev učinkovitega mehanizma vključevanja civilne družbe bi morala temeljiti 

na načelu partnerstva. 

 

4.16 EESO podpira zakonodajne predloge Komisije na področju obdavčitve podjetij in izraža pohvalo, 

ker so usklajeni z globalnimi razpravami, ki potekajo na ravni OECD/vključujočega okvira, da bi 

dosegli globalno soglasje. 

 

4.17 Odbor podpira vsa prizadevanja, da se pri oblikovanju novega davčnega sistema zmanjšajo stroški 

izpolnjevanja obveznosti za evropska podjetja in davčne organe. Preprečiti je treba, da bi bila 

evropska podjetja v slabšem konkurenčnem položaju. Polno izvajanje stebra 2 globalnega 

davčnega dogovora bo zapleteno in dolgotrajno ter bo zahtevalo velika prizadevanja tako podjetij 

kot davčnih organov. Sočasno enotno sprejetje in izvajanje mednarodno dogovorjenih pravil v 

EU in drugih trgovinskih blokih je v velikem interesu EU in držav članic. 

 

4.18 Socialno podjetništvo si zasluži posebno pozornost, saj bi lahko imelo pomembno vlogo pri 

premagovanju krize. Za krepitev tega sektorja bo ključno izvajanje akcijskega načrta za socialno 

gospodarstvo. Opredelitev posebnega ekosistema socialnega gospodarstva v novi industrijski 

strategiji mora voditi k izvajanju konkretnih ukrepov za zagotavljanje, da bo socialno 

gospodarstvo zeleno, digitalno in odporno. 

 

4.19 V obdobju po pandemiji je treba še bolj spodbujati kakovostno učno mobilnost za vse in priznavati 

njene rezultate na področju izobraževanja, zato EESO podpira vzpostavitev pravega evropskega 

                                                      
11 Glej na primer delovni dokument služb Komisije z naslovom Business Journey on the Single Market: Practical Obstacles and Barriers 

(Podjetniška pot na enotnem trgu: praktične prepreke in ovire), SWD(2020) 54 final, Bruselj, 10.3.2020. 
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izobraževalnega prostora do leta 2025, da bi uresničili cilj o Evropi, ki se izobražuje. To je 

mogoče doseči s financiranjem, zlasti pa z medsektorskim sodelovanjem v izobraževanju. 

 

4.20 Sodobna potrošniška politika mora zagotoviti, da imajo potrošniki pravice in zaščito, ki jih 

potrebujejo. Enotni trg potrošnikom in podjetjem EU olajšuje čezmejno kupovanje in prodajo 

blaga in storitev, tudi na spletu. Za to je treba vzpostaviti zaupanje v trg ter zagotoviti ciljno 

usmerjeno zakonodajo in njeno učinkovito izvrševanje. Potrošnikom morajo pri sprejemanju 

odgovornih odločitev pomagati tudi njim namenjene informacije in usposabljanja. 

 

4.21 Izboljšati in razširiti je treba tudi dostop do prostovoljskega udejstvovanja. Raziskati bi bilo treba 

možnosti za prostovoljsko sodelovanje ljudi vseh starosti in iz vseh okolij ter jih uresničevati v 

inovativnih in prožnih okvirih, s čimer bi ustvarili nove priložnosti. EU bi morala leto 2025 

razglasiti za evropsko leto prostovoljcev, saj bi tako ustrezno priznali prizadevanja in vpliv 

prostovoljcev med krizo zaradi COVID-19 in vojno v Ukrajini. S tem bi poudarili, kako 

pomembni so za zagotavljanje zdravja in dobrega počutja v Evropi, ter izpostavili njihovo vlogo 

pri okrevanju in prihodnosti Evrope. 

 

4.22 Svobodni poklici so ključni socialni in gospodarski dejavnik v vseh državah članicah, saj 

zagotavljajo pomembne javne storitve na področjih, kot so zdravje, pravosodje, varnost, jezik in 

umetnost. Zato bi bilo treba pred sprejetjem evropske zakonodaje in po njeni uvedbi opraviti 

posebno oceno učinka posledic zakonodajnih predlogov na te poklice. Pri tem mora evropski 

zakonodajalec upoštevati zlasti negativne učinke birokratskih bremen na svobodne poklice. 

 

5. Močnejša Evropa v svetu 

 

5.1 EESO poziva k odprtemu, pravičnemu, vključujočemu in predvidljivemu mednarodnemu 

trgovinskemu okolju, ki podpira demokracijo, pravno državo, mir in stabilnost, socialno in 

okoljsko vzdržnost ter odprt, pravičen in s pravili urejen svetovni trgovinski red. Evropa mora s 

spodbujanjem močne industrijske baze in odpornih mednarodnih dobavnih verig zaščititi 

svetovna trgovinska pravila, zagotoviti enake konkurenčne pogoje in najti ravnotežje med 

strateško avtonomijo in odprtostjo za mednarodno trgovino. 

 

5.2 Toda dogodki na Kitajskem v zadnjih letih in sedanja ruska agresija jasno kažejo, da povečanje 

mednarodne trgovine ne prispeva vedno h krepitvi demokratičnih procesov. EU mora zato v 

okviru svoje trgovinske politike spodbujati svoje temeljne vrednote, kot so spoštovanje 

človekovih pravic, pravne države in svobode medijev. 

 

5.3 EESO meni, da je pomembno še naprej odpravljati kritično odvisnost EU od tretjih držav. To 

velja zlasti za energijo, surovine, hrano, zdravstvene proizvode, infrastrukturo in tehnologijo. 

Zadeva tudi industrijsko razsežnost varnostne, obrambne in vesoljske politike. EU bi morala 

preučiti zlasti pomanjkanje svojih industrijskih zmogljivosti in odvisnost od nezanesljivih 

partneric. 

 

5.4 Hkrati pa je partnersko sodelovanje na različnih področjih, tudi trgovinskem, potrebno za 

okrepitev odprte strateške avtonomije in globalne vloge EU. EESO poziva k zaključku pogajanj 

o dvostranskih trgovinskih sporazumih in razvoju večstranskega sodelovanja v okviru Svetovne 
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trgovinske organizacije. Aktualna priložnost za okrepitev položaja EU je tudi izboljšanje odnosov 

s partnericami v Latinski Ameriki prek posodobljenih sporazumov. 

 

5.5 EESO izpostavlja ključno vlogo civilne družbe v trgovini in poudarja, da je treba okrepiti 

sodelovanje s civilno družbo tako pri oblikovanju trgovinskih orodij in sporazumov (o prosti 

trgovini, gospodarskem partnerstvu in naložbah) kot pri njihovem spremljanju. S tem bi lažje 

dosegli cilje nove trgovinske strategije EU in poskrbeli, da bi sklenjeni trgovinski sporazumi 

prispevali h gospodarsko, socialno in okoljsko vzdržnemu razvoju obeh pogajalskih strani – EU 

in partnerskih držav. 

 

5.6 Sodelovanje je potrebno tudi na področju prometa in energije ter na digitalnem področju, saj smo 

z njim že ustvarili nove priložnosti, na primer v okviru sodelovanja med EU in ZDA. Koridorje 

jedrnega omrežja bi bilo treba bolje povezati s preostalim svetom za namen prevoza blaga in 

potnikov. EESO poziva k vzpostavitvi foruma, da bi olajšali povezovanje vseevropskega 

prometnega omrežja s preostalim svetom, vključno s sosednjimi državami. 

 

5.7 EESO meni, da EU potrebuje proaktivnejši in učinkovitejši pristop k uresničevanju interesov 

evropskih industrij. To bi lahko dosegla z določitvijo enakih konkurenčnih pogojev in odpravo 

nepravičnih trgovinskih praks na podlagi obstoječih trgovinskih, zlasti protidampinških, in 

protisubvencijskih zakonov. 

 

5.8 Odbor meni, da je okrepitev mednarodne vloge eura pomembno orodje za izboljšanje položaja 

EU v svetu, in poziva k temu, da bi več pozornosti usmerili v razloge za zmanjšanje njegove 

mednarodne vloge ter dokončali ekonomsko in monetarno unijo. 

 

5.9 EESO poziva Komisijo, naj si bolj prizadeva, da bi v Svetovni trgovinski organizaciji uveljavili 

pristop EU k trgovini in trajnostnemu razvoju v povezavi z zavezami na področju dela in okolja. 

To bi moralo vključevati tudi nadaljnji razmislek o strukturiranem vključevanju vseh delov 

civilne družbe v procese STO, saj resnične trajnostnosti ni mogoče doseči brez sodelovanja 

civilne družbe. 

 

5.10 Mehanizem Evropske unije na področju civilne zaščite ni več dovolj zmogljiv niti dovolj široko 

zastavljen za odzivanje na nesreče znotraj in zunaj Evropske unije, povezane s podnebnimi 

spremembami in hkratnim pojavom več tveganj. Poleg že uveljavljene uporabe na področju 

naravnih nesreč se mehanizem uporablja tudi za obvladovanje tveganj, kot so pandemije, velika 

industrijska tveganja, obsežna onesnaženja morij, posledice kibernetskih napadov na električna 

in vodovodna omrežja ter vso bistveno infrastrukturo, ali upravljanje humanitarnih kriz, 

povezanih s priseljevanjem. 

 

5.11 Več pozornosti bi bilo treba nameniti povezavi med kratkoročno civilno zaščito in dolgoročnim 

upravljanjem potreb po humanitarni pomoči ter to dvoje bolje uskladiti. EESO zato meni, da bi 

bilo treba razmisliti o ustanovitvi evropske agencije za civilno zaščito in humanitarno pomoč, ki 

bi bila praktičen mehanizem za močnejše ukrepe zunanje politike. 

 

5.12 EESO ugotavlja, da v številnih partnerskih državah še vedno ni vključujočega in participativnega 

dialoga ter oblikovanja politik, prav tako se prostor za državljanski in socialni dialog kljub 



 

EESC-2022-02408-00-00-RES-TRA (EN) 15/18 

podpori Komisije vse bolj krči. Komisiji predlaga, naj v sodelovanju z EESO začne pilotni projekt 

z naslovom Civic space scoreboard (Preglednica kazalnikov državljanskega prostora), v okviru 

katerega bi nekatere partnerske države vsako leto izmerile stanje na področju državljanskega in 

socialnega dialoga, začenši z državami Zahodnega Balkana ali evro-sredozemskimi državami. 

 

6. Spodbujanje evropskega načina življenja 

 

6.1 Zdravstvene sisteme je treba okrepiti v skoraj vseh evropskih državah, pri tem pa se osredotočiti 

na preprečevanje bolezni ter vsem zagotoviti dostop do kakovostnih javnih zdravstvenih ustanov, 

osnovnih zdravstvenih storitev, vključno s cepljenjem, in dolgotrajne oskrbe. Potreben je nujen 

strateški odziv na težave z duševnim zdravjem. 

 

6.2 EESO opozarja, da je treba podpreti trden in usklajen evropski zdravstveni ekosistem, da bi 

prispevali k strateški industrijski neodvisnosti in tehnološki suverenosti EU ter boljši kakovosti 

življenja državljanov EU. Izvesti bi bilo treba kartiranje in analizo od spodaj navzgor, da bi ocenili 

natančno naravo ugotovljenih odvisnosti ter odpravili ranljivosti in pomanjkanje strateških 

materialov. 

 

6.3 Migracije so zaradi svojega vpliva na demografijo, gospodarstvo in politike EU (zaposlovanje, 

socialna vprašanja, trg dela, politike vključevanja, nadzor meja ter boj proti rasizmu, ksenofobiji, 

populizmu in diskriminaciji) še vedno prednostno vprašanje. Končni različici pakta o migracijah 

in azilu EU ter skupnega evropskega azilnega sistema bosta morali temeljiti na ustreznem 

ravnotežju med solidarnostjo in odgovornostjo ter obveznostih EU in držav članic na podlagi 

mednarodnega prava. 

 

6.4 Begunska kriza zaradi vojne v Ukrajini je pokazala, kako pomembno je to področje in kako se 

mora nanjo odzvati EU: poleg zagotavljanja takojšnje zaščite beguncem in uvedbe začasnih 

dovoljenj za bivanje in delo je treba sprejeti nujne ukrepe za vključevanje beguncev v družbo in 

na trg dela v državah članicah, javnim oblastem in organizacijam civilne družbe, ki delujejo na 

terenu, pa je treba zagotoviti ustrezno financiranje. 

 

6.5 Leto 2022 je evropsko leto mladih, katerega cilj je priznati, da so se morali mladi med pandemijo 

COVID-19 marsičemu odpovedati – in se še odpovedujejo – ter se soočiti z izzivi, ki tudi še 

trajajo. Poleg tega se jim želi z letom mladih zagotoviti priložnosti za sodelovanje na vseh ravneh, 

pri čemer je posebna pozornost namenjena okoljskim vprašanjem, vključevanju, digitalnemu 

področju in upoštevanju vidika mladih v vseh politikah EU. Ključno je poskrbeti, da bo to leto 

ustvarjena oprijemljiva zapuščina in da bodo mladi dejansko vsako leto v središču pobud na ravni 

EU. Komisija bi si morala zato še naprej prizadevati za nadaljnje ukrepanje na tem področju v 

letu 2023 in pozneje. 

 

7. Nova spodbuda za evropsko demokracijo 

 

7.1 Potrebni so ukrepi za izboljšanje civilnega dialoga z deležniki in družbenimi skupinami ter med 

njimi, da bi jim omogočili, da se poistovetijo s politikami, ki nanje neposredno vplivajo, in pri 

njih resnično sodelujejo, saj bi s tem spodbujali vlogo državljanov pri oblikovanju prihodnosti 

Evrope. 
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7.2 Na evropski ravni že obstaja nekaj kanalov, ki imajo pomembno vlogo pri spodbujanju 

državljanske udeležbe, na primer evropska državljanska pobuda. Vendar ti kanali ne zadostujejo 

za tehtno vključevanje državljanov EU, zato je treba zagotoviti, da bodo orodja za sodelovanje 

(tudi e-sodelovanje) bolj vključujoča, uporabljana na strukturiran način, dostopna vsem, zlasti pa 

učinkovitejša. 

 

7.3 V skladu s to zamislijo bi bilo treba okrepiti institucionalno vlogo EESO ter ga opolnomočiti, saj 

je uveljavljen predstavnik organizirane civilne družbe pri svetovanju o oblikovanju politik EU, 

pa tudi spodbujevalec in garant dejavnosti participativne demokracije, kot so strukturirani dialog 

z organizacijami civilne družbe in državljanski forumi. Živahna civilna družba je ključna za 

demokratično življenje Evropske unije. 

 

7.4 Priporočamo, da oblikovalci politik EU oblikujejo skladne (notranje in zunanje) civilnodružbene 

strategije Evropske unije, vključno s politikami, ki temeljijo na boljšem priznavanju sektorja in 

civilnega dialoga, tudi prek namenskega stebra v akcijskem načrtu za evropsko demokracijo, letne 

ocene pravne države in strategije za evropsko civilno družbo, na podpornih pravnih okvirih in 

vzpostavitvi enakih konkurenčnih pogojev na evropski ravni, na dostopu do javnih sredstev ter 

na mehanizmih spremljanja in zaščite na ravni EU. 

 

7.5 Bistveno se je osredotočiti na nadaljnje ukrepanje v zvezi s predlogi Konference o prihodnosti 

Evrope, da bi uresničili zahteve državljanov. EESO od vseh evropskih institucij v skladu z njihovo 

vlogo in pristojnostmi pričakuje konstruktiven in ambiciozen pristop v vseh fazah nadaljnjega 

ukrepanja, tudi v obliki zakonodajnih predlogov. EESO je pri tem pripravljen opraviti svojo vlogo 

in poskrbeti za ustrezne nadaljnje ukrepe v zvezi z rezultati Konference. Če bo organizirana 

konvencija, mora imeti EESO pomembno vlogo. 

 

7.6  EESO je prepričan, da bi morala EU za ponovno vzpostavitev zaupanja v širitev in krepitev 

načinov, kako se povezuje s svojimi naravnimi zaveznicami v regiji, jasno vključiti Zahodni 

Balkan v dejavnosti, s katerimi naj bi se uresničevali rezultati Konference. 

 

7.7 Zaradi vojne v Ukrajini sta se skupno ukrepanje na evropski ravni in povezovanje v ključnih 

sektorjih, kot sta obramba in zunanja politika, okrepila bolj, kot si je bilo mogoče predstavljati še 

pred nekaj meseci. EESO pozdravlja zavezo v versajski izjavi, da se poveča uporaba evropskega 

mirovnega instrumenta, in poudarja, da bi morala EU preiti na močnejše politično povezovanje, 

s čimer bi lahko podprli skupno zunanjo politiko. Poziva države članice, naj nemudoma začnejo 

vzpostavljati resnično skupen in učinkovit obrambni sistem, ki bi znatno izboljšal sposobnost 

Evrope, da se brani.12 V sprejemanje odločitev na ravni EU v zvezi s tem bi moral biti kot 

neposredni predstavnik ljudi vključen Evropski parlament, kakor je določeno v Pogodbah. 

 

7.8 V oblikovanje kontingenčnih načrtov za spoprijemanje z gospodarskimi posledicami vojne 

morajo biti vključeni Evropski parlament, pa tudi EESO, socialni partnerji in organizacije civilne 

družbe. To zlasti velja za določanje različnih elementov strategije RepowerEU. 

 

                                                      
12

 https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/eesc-2022-01473-00-00-res-tra-sl.docx (točka 34). 

https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/eesc-2022-01473-00-00-res-tra-sl.docx
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7.9 EESO poudarja, da se je treba soočiti z izzivi, povezanimi z dejavnim vključevanjem mladih v 

družbo, politiko in postopke odločanja, saj so otroci in mladi generacija, ki bo morala odplačati 

ogromen javni dolg, ki ga zdaj ustvarjajo države pri spoprijemanju s posledicami pandemije, ter 

živeti s posledicami sedanjih ukrepov za boj proti podnebnim spremembam in odzivanje na nove 

varnostne razmere v Evropi. Potreben je tudi usklajen evropski pristop, da se prekine krog 

medgeneracijske prikrajšanosti, ki bo temeljil na močnih političnih in pravnih okvirih. Pozorno 

je treba spremljati uresničevanje ambicioznega cilja za odpravo revščine pri čim večjem številu 

otrok in mladih. 

  

7.10 EESO poudarja, da bi bilo treba enakopravnost spolov in vključevanje vidika spola obravnavati 

na vseh ravneh priprave zakonodaje EU ter njenega izvajanja, zlasti zato, ker se je zaradi 

pandemije in z njo povezanega upada gospodarske rasti neenakost spolov povečala. 

 

7.11 Odzivi na izredne razmere ne smejo biti v nasprotju s pravno državo ali ogrožati demokracije, 

delitve oblasti in temeljnih pravic evropskih državljanov. Izvajati je treba nove instrumente EU 

za zaščito in spodbujanje temeljnih pravic in pravne države, na primer cikel pregleda pravne 

države in mehanizem, v okviru katerega je financiranje EU pogojeno s spoštovanjem temeljnih 

pravic in pravne države. To je treba upoštevati zlasti pri sprejemanju občutljivih začasnih 

odločitev, kot sta prepoved nekaterih medijev in omejevanje prostega gibanja ljudi, ali pri drugih 

odločitvah, ki se sprejmejo med pandemijo in vojno. 

 

7.12 EESO je že predlagal sprejetje evropske listine o pravicah in odgovornostih na podeželju in v 

mestih, poziva pa tudi k vzpostavitvi modela upravljanja za pakt za podeželje, v katerem bodo 

lokalne oblasti in lokalna podjetja, tako zasebna kot neprofitna, sodelovala z lokalnimi 

demokratičnimi strukturami in strukturami socialnih partnerjev, da se bo slišal lokalni glas in da 

se bo lahko dolgoročna vizija uspešno izvajala. 

 

7.13 EESO v zvezi z evropskim zelenim dogovorom poziva k vzpostavitvi močnih struktur 

upravljanja, da bi vse deležnike vključili v oblikovanje ukrepov evropskega zelenega dogovora, 

ki med drugim vključujejo: 

 

- vzpostavitev platforme deležnikov za evropski podnebni pakt, ki bi jo sestavljali podnebni 

akterji na vseh ravneh; 

- ustanovitev foruma EU za podnebno financiranje, da bi olajšali dostop do finančnih sredstev 

in odpravili ovire na tem področju; 

- zagotavljanje ustreznega vključevanja obstoječih evropskih struktur socialnega dialoga; 

- spodbujanje držav članic k vključevanju regionalnih oblasti, socialnih partnerjev in organizacij 

civilne družbe v pripravo nacionalnih in regionalnih načrtov za pravični prehod; 

- bolj strukturirano vključevanje mladih v postopke odločanja na področju trajnostnosti in 

vključitev delegata mladih v uradno delegacijo EU na sejah konference pogodbenic; 

- strukturirano povezovanje svežnja „Pripravljeni na 55“ s cilji OZN za trajnostni razvoj; 

- nadaljnje delo na podlagi uspešnih skupnih prizadevanj Evropske komisije in EESO v zvezi z 

evropsko platformo deležnikov za krožno gospodarstvo. 

 

7.14 Institucije EU bi morale tudi priznati, da ima civilna družba osrednjo vlogo pri širjenju kulture 

temeljnih pravic in pravne države, ter spodbujati njeno sodelovanje pri ustreznem ozaveščanju o 
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vrednotah in načelih EU. Vlogo civilne družbe v pregledu pravne države bi bilo zato treba 

okrepiti, tudi s pomočjo foruma deležnikov. 

 

7.15 EESO poleg tega meni, da je nujno zajamčiti sodelovanje predstavnikov civilne družbe, vključno 

s socialnimi partnerji, potrošniškimi organizacijami in drugimi zainteresiranimi deležniki, pri 

oblikovanju, izvajanju in spremljanju programa Pot v digitalno desetletje in z njim povezanih 

nacionalnih časovnih načrtov. 

 

7.16 EESO poziva Komisijo in vse njene službe, naj se še naprej prednostno osredotočajo na boljše 

pravno urejanje, Komisijo in zakonodajalca EU pa, naj stalno poglabljajo in razvijajo vse vidike 

sistema EU za boljše pravno urejanje ter pri delu sistematično uporabljajo orodja in smernice za 

boljše pravno urejanje. 

 

7.17 EESO poudarja, da bi morala Komisija vsak zakonodajni predlog samodejno utemeljiti s celovito 

oceno učinka. Komisija bi morala opraviti ustrezne ocene učinka tudi za vse prihodnje strategije, 

da bi učinke opredelila v začetni fazi in bolje predvidela skupne učinke posameznih pobud. 

 

7.18 EESO poudarja, da morajo instrumenti za boljše pravno urejanje ostati politično nevtralni in jasno 

ločeni od političnega odločanja, ki mora ostati v pristojnosti ustreznih legitimnih političnih 

organov. 

 

Poskrbeti je treba, da bodo v postopkih posvetovanja z javnostjo o predlogih Evropske komisije 

sodelovali različni deležniki in da bodo njihovi prispevki uravnoteženi. Za to bo treba pregledati 

metodologijo, da bi bolje dosegli organizacije civilne družbe na evropski in nacionalni ravni. 

EESO poudarja, da mora v vseh fazah oblikovanja politik, tudi v fazah izvajanja in ocenjevanja, 

spletne postopke spremljati strukturiran dialog z organizacijami civilne družbe. 

 

7.19 EESO poziva Komisijo, zlasti pa Skupno raziskovalno središče, naj Odbor v celoti vključita v 

svoj cikel predvidevanja in ga podpreta pri pregledu obstoječih dejavnosti predvidevanja, ki jih 

opravljajo organizacije civilne družbe, sindikati in poslovna združenja. 

 

7.20 Odbor poziva tudi k stalnim prizadevanjem za okrepitev sodelovanja pri naknadnem ocenjevanju 

različnih pobud. 

 

7.21 Pandemija in vojna v Ukrajini sta pokazali, da so nadaljnji ukrepi za zaščito svobodnih in 

pluralnih medijev ter kakovostnega neodvisnega novinarstva nujno potrebni tako na evropski kot 

nacionalni ravni. 

 

V Bruslju, 14. julija 2022 

 

 

 

Christa SCHWENG 

predsednica Evropskega ekonomsko-socialnega odbora 
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