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Drage bralke
in bralci,
hitro spreminjajoča se struktura in organizacija današnjega gospodarstva
ponujata nove priložnosti, obenem pa prinašata nova tveganja in težave na
trgu dela. Zdi se, da redno zaposlitev vse bolj zamenjujejo prožne oblike dela
in nove oblike zaposlitve, kar skrbi tako strokovno javnost kot politike v Evropi.
Zaradi tehnološkega razvoja in digitalizacije so spremembe na delovnem
mestu in nove kompetence, ki jih potrebujejo delavci, nova realnost, s katero
se je treba soočiti. Zato se pojavljajo številne netipične oblike dela, kot so
delo s skrajšanim delovnim časom, delo za več naročnikov in delo prek spletnih platform, ki delujejo kot mreža specializiranih in visoko usposobljenih
strokovnjakov.
Spremembe na delovnem mestu so eden od ključnih vidikov dejavnosti
EESO. To potrjuje tudi dejstvo, da bo nagrada za civilno družbo za leto 2017
podeljena inovativnim projektom za spodbujanje kakovostnega zaposlovanja in podjetništva za prihodnost dela. Nagraditi želimo inovativne
poslovne ideje, ki praktično ponazarjajo družbeno sprejemljivo prilagajanje novim oblikam dela, pa tudi različne oblike vključevanja delavcev. EESO
budno spremlja strategijo EU za zaposlovanje in možnosti za odpravo najbolj
skrb zbujajočih oblik brezposelnosti, tj. brezposelnosti mladih in dolgoročne
brezposelnosti. Nagrada zato spodbuja ustvarjalnost evropskih podjetij in
poudarja najboljše primere boja proti brezposelnosti.
Spremembe pri oblikah zaposlovanja narekujejo kritičen razmislek o potrebah
na področju socialne zaščite v Evropi. Vendar tovrstne politike terjajo znatna
finančna sredstva, zagotavljanje teh sredstev pa je ta trenutek bržkone največji izziv evropske družbe.

Gonçalo Lobo Xavier
podpredsednik EESO, pristojen za komuniciranje
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evro-sredozemski vrh ekonomskosocialnih svetov in podobnih
institucij 2017
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konferenca EESO o umetni
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EESO pozdravlja razpravo
o socialni Evropi in poziva
k politični podpori
S cestnino bi morali
financirati stroške
vseevropske prometne
infrastrukture
Okrepiti je treba pobudo
LeaderSHIP 2020

„Z zakonodajnim okvirom je treba poskrbeti za pošteno in uravnoteženo obdavčitev vseh gospodarskih dejavnosti in
poslovnih modelov, ne da bi omejevali
potencial sodelovalnega gospodarstva
za zaposlovanje in rast,“ meni Giuseppe Guerini (razne dejavnosti –
Italija), poročevalec EESO za mnenje
o obdavčitvi sodelovalnega gospodarstva, ki je bilo sprejeto 19. oktobra.
V veljavnih davčnih predpisih novi
poslovni modeli in gospodarske dejavnosti niso ustrezno upoštevani, kar
vodi v negotovost na pravnem in davčnem področju, izkrivlja konkurenco in
povzroča izgubo prihodkov. EESO zato
poziva državne oblasti, naj okrepijo
sodelovanje in prilagodijo svoje predpise, čeprav meni, da je najbolj ustrezen evropski pristop k digitalnemu
gospodarstvu. Soporočevalec Krister

Andersson (delodajalci – Švedska)
pravi: „Evropski organi morajo vzpostaviti različne oblike mednarodnega
sodelovanja tudi zunaj Evrope, da se
tako določijo nekatera osnovna pravila
resnično digitalnega gospodarstva“.
Čeprav nove tehnologije omogočajo in
spodbujajo sodelovalno gospodarstvo,
EESO meni, da ga je treba obravnavati
kot celoto in ga ne enačiti z digitalnim

gospodarstvom. Poleg tega je prepričan, da bi k ureditvi obdavčitve prihodka lahko pripomogla uvedba
razumnega dohodkovnega praga, in
meni, da bi bilo treba splošno javnost
bolje seznanjati z davčnimi obveznostmi. Snovalci evropskih politik in
zakonodajalci morajo hkrati poskrbeti
za varstvo potrošnikov, delavcev in
ponudnikov storitev ter tudi zasebnosti
in osebnih podatkov. (jk)
l

Financiranje civilne družbe je bistveno za demokracijo
EESO: Institucije EU bi morale
spodbujati pozitivno podobo organizacij civilne družbe, ohraniti njihovo neodvisnost in poskrbeti za
njihovo ustrezno financiranje
Politično ozračje je vse bolj nenaklonjeno državljanski udeležbi, zato mora
Evropska unija potrditi, da je vloga
organizacij civilne družbe pomembna,
kot je izjavil Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) na svojem oktobrskem plenarnem zasedanju.
Jean-Marc Roirant (razen dejavnosti – Francija), poročevalec za mnenje
na lastno pobudo o financiranju organizacij civilne družbe s sredstvi EU, je
ob njegovi predstavitvi povedal, da je
EESO pripravil več kot 25 priporočil
za okrepitev odnosov teh organizacij
z EU ter izboljšanje njihovega dostopa
do financiranja.
Ta poziv k ukrepanju je prišel ob pravem času, saj se institucije EU ravno
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Menim, da so v času korenitih sprememb na področju dela osnovni cilji in
načela socialnega dialoga še kako pomembni za doseganje dobrih kompromisov. V Evropi je že nekaj dobrih primerov, kako obravnavati zahteve in izzive
na delovnem mestu. To je razvidno iz 111 prijav za nagrado, vendar jih je še
mnogo več, ki jih je vredno odkriti in posnemati. Najbolj izstopajoče kandidate smo že izbrali, v naslednjih dneh pa bomo nagradili najbolj zanimive,
inovativne in navdihujoče med njimi, in upamo, da bodo z našo podporo še
bolj uspešni. Z nagrado želimo dati priznanje vsem tistim, ki so se spoprijeli
z izzivi, jih promovirati in spodbuditi k nadaljnjim prizadevanjem. Vse akterje
civilne družbe spodbujamo, naj še naprej tako dobro delajo!

EESO poziva Evropsko komisijo
in države članice, naj se za sodelovalno/digitalno gospodarstvo uporabijo obstoječe davčne ureditve in
obdavčitve.
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UVODNIK

Za obdavčenje sodelovalnega
gospodarstva je potrebno resnično
evropsko sodelovanje

pripravljajo na začetek razprave
o večletnem finančnem okviru za
obdobje po letu 2020.
„Institucije EU morajo na glas povedati, da so organizacije civilne družbe
ključnega pomena,“ je dejal Jean-Marc
Roirant.
EESO je priporočil ponoven začetek
razprave o statutu za evropska združenja in nadaljnje izvajanje člena 11
Pogodbe v zvezi s civilnim dialogom.

www.eesc.europa.eu

Pozval je k povečanju finančnih
sredstev za organizacije civilne
družbe ter dodelitvi 500 milijonov EUR
za program Evropa za državljane v prihodnjem večletnem finančnem okviru.
EESO se je zavzel tudi za imenovanje
varuha človekovih pravic v EU za
področje državljanskih svoboščin.
(ll)
l

EESO poziva Komisijo, naj okrepi
gospodarske temelje in socialno
razsežnost Evrope

EESO pozdravlja razpravo
o socialni Evropi in poziva
k politični podpori

Prvi podpredsednik Evropske
komisije Frans Timmermans se
je v govoru na oktobrskem plenarnem zasedanju EESO članom
zahvalil za prispevek k delovnemu
programu Komisije za leto 2018, ki
je bil objavljen julija 2017. Poudaril
je, da je njihov prispevek vplival na
ta program.

Ob izzivih, ki utegnejo zaustaviti nadaljnji razvoj EU, bi lahko
s sedanjo razpravo o socialni
razsežnosti Evrope in evropskem
stebru socialnih pravic oblikovali nov konsenz o strategijah
za gospodarsko rast in blaginjo
državljanov EU. To stališče je EESO
izrazil v mnenju Vpliv socialne razsežnosti in evropskega stebra socialnih pravic (ESSP) na prihodnost
EU, ki je bilo sprejeto oktobra.

„Zadovoljni smo, ker ste nas
vključili v postopek sprejemanja
odločitev, vendar bi si želeli, da
nas vključite še bolj,“ je odgovoril
Georges Dassis, predsednik EESO.
Podpredsednik Timmermans je
opozoril, da so mnogi ljudje še
vedno nezadovoljni, čeprav so
se gospodarske razmere v Evropi
izboljšale. Razlog so vse večje razlike v evropski družbi. „Reševanje
globalnih problemov skupaj, kot
Evropejci in na evropski ravni, je po
mojem edini način, da resnično – ne
le s simboličnimi gestami – izpolnimo obljube glede konvergence
ter oblikujemo vizijo družbe, v kateri
ljudje znova odločajo o svoji in
skupni usodi,“ je dejal podpredsednik Timmermans.

EESO je Svet EU pozval, naj na
Gabriele Bischoff in Jukka Ahtela, poročevalca za mnenje EESO
novembrskem vrhu v Göteborgu
o evropskem stebru socialnih pravic
podpre medinstitucionalno razglasitev ESSP in da politični signal za njegovo uresničitev.
EESO meni, da bi si bilo treba bolj prizadevati za
opredelitev skupnih načel in strategij, ki bi omoNa zaprosilo Komisije, da se pripravi mnenje
gočili zbliževanje plač navzgor, minimalni
o dokumentu za razmislek, sta tega pripravila
dohodek, s katerim bi vsakdo lahko živel
Gabriele Bischoff (skupina delojemalcev – Nemdostojno življenje, in več sredstev za socialno
čija) in Jukka Ahtela (skupina delodajalcev –
kohezijo in naložbe. EESO je tudi izrazil zaskrbljeFrancija), vendar je EESO sklenil vanj vključiti tudi
nost zaradi neizvajanja veljavnih socialnih prapredlog o razglasitvi ESSP.
vic in „različnih ravni skladnosti z zakonodajo EU“
v državah članicah. (ll)
l

Frans Timmermans, prvi podpredsednik Komisije, in Georges Dassis,
predsednik EESO, na plenarnem zasedanju
osredotočiti na vprašanja, pri katerih imajo ukrepi
EU dodano vrednost. Luca Jahier, predsednik
skupine raznih dejavnosti, pa je opozoril, da je
treba iti še dlje. (sg)
l

Evropsko podeželje potrebuje nov zagon
EESO poziva Komisijo in države
članice k prožnim in učinkovitim
programom podpore

„EU in države članice so odgovorne za spodbujanje razvoja podeželja. Poskrbeti moramo, da bo
podeželje privlačnejše za življenje,“ je dejal poročevalec Tom Jones (razne dejavnosti – Združeno
kraljestvo).

Sodelovanje med mesti, manjšimi mesti in podeželjem na področju kmečkega in podeželskega
turizma, dejavnosti, povezanih z zdravjem, ter
verige preskrbe s hrano bi koristilo prebivalstvu
na splošno.
Trajnostni razvoj podeželja bo uspešen le, če
ga bo odobravalo lokalno prebivalstvo, ki mora
biti vključeno v sprejemanje odločitev. „Spodbujati moramo ljudi, zlasti mlade, jim dati besedo in
podpreti njihove ideje,“ poudarja Jones. (sma) l

S tlemi v Evropi je treba bolje ravnati
EESO poziva k oblikovanju
referenčnega okvira za zaščito
dobrega stanja in rodovitnosti tal

Ohranitev in izboljšanje stanja evropskih
tal sta med najpomembnejšimi izzivi za naše
preživetje. EESO kot prvi korak predlaga sprejetje skupnega referenčnega okvira EU z enotno terminologijo in usklajenimi merili v zvezi
z dobrim stanjem tal.
Evropa vsako desetletje izgubi orna zemljišča
v velikosti ene države članice
EESO je na oktobrskem plenarnem zasedanju na
zaprosilo estonskega predsedstva Sveta EU sprejel
mnenje o rabi zemljišč za trajnostno proizvodnjo hrane in ekosistemske storitve. „Z zemljo
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pogosto ravnamo, kot da bi je bilo v izobilju. V samo
šestih letih, od leta 2006 do leta 2012, je bilo v evropskih državah izgubljenih približno 107 000 ha ornih
zemljišč na leto. V manj kot 10 letih smo torej izgubili
ornih zemljišč v velikosti Cipra. To ogromno povpraševanje po zemljiščih je treba zaustaviti,“ je dejal
Roomet Sõrmus (razne dejavnosti – Estonija),
poročevalec za to mnenje.
Referenčni okvir za trajnostno ravnanje s tlemi
V vseh državah članicah je izguba kmetijskih
površin resen problem. „Naša tla je treba zaščititi.
Skupni referenčni okvir EU za zaščito tal, ki bi določal dobro sestavo tal, enotno terminologijo, usklajena merila za spremljanje in prednostne politične
ukrepe, bi bil ključnega pomena za trajnostno rabo
in zaščito kmetijskih površin,“ je dejal Roomet Sõrmus. (sma)
l

Jean-Claude Juncker, predsednik Komisije, Georges Dassis,
predsednik EESO, in Stefan Löfven, predsednik švedske vlade,
na socialnem vrhu za pravična delovna mesta in rast 2017

Evropejci za gospodarski napredek
potrebujejo več Evrope in boljšo Evropo
Pri upravljanju EU so potrebni skupni cilji, ki presegajo zgolj tehnične pristope
in ukrepe – to je ena izmed
najpomembnejših ugotovitev iz svežnja mnenj EESO
o prihodnosti evropskega
gospodarstva. V mnenjih
Ekonomska politika euroobmočja 2017, Poglobitev ekonomske in monetarne unije
do leta 2025, Finance EU do
leta 2025 in Unija kapitalskih trgov: vmesni pregled so
obravnavani sedanji izzivi za
gospodarstvo EU in ponujeni
konkretni predlogi za spoprijemanje z njimi.
EESO je v svežnju mnenj med drugim priporočil
predvsem spodbujanje nadaljnjih gospodarskih
reform in naložb na ravni EU, prestrukturiranje in
povečanje proračuna EU ter dokončanje ekonomskega, fiskalnega, finančnega in političnega stebra
naše ekonomske in monetarne unije. Zavzema se
za uravnoteženo mešanico ekonomskih politik na
euroobmočju, z ustrezno povezanimi fiskalnimi,
monetarnimi in strukturnimi razsežnostmi, ter
poziva Evropski svet, naj spremeni svoje stališče
in podpre pozitivno fiskalno naravnanost euroobmočja. EESO meni, da bi s poglobitvijo ekonomske
in monetarne unije bistveno bolje podprli monetarno politiko in nacionalne ekonomske politike
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Razvoj podeželja je možno izboljšati in
lokalno prebivalstvo je to pripravljeno storiti,
vendar potrebuje podporo. EU in nacionalne
oblasti morajo okrepiti vlogo vasi in manjših
krajev. EESO si z mnenjem Vasi in manjši kraji
kot gonilo razvoja podeželja, ki ga je sprejel na
oktobrskem plenarnem zasedanju, prizadeva
za oživitev evropskega podeželja.

Za gospodarski in socialni razvoj je potrebna
ustrezna infrastruktura, ki vključuje tudi hitre
širokopasovne storitve in sodobno prometno
omrežje. „To pa ne pomeni le vzpostavljanje pametnih cestnih in železniških prometnih omrežij, temveč
tudi njihovo pametno in učinkovito rabo,“ je pojasnil poročevalec za mnenje Jones. EESO odločno
podpira pobudo Evropske komisije za pametne
vasi, ki je prvi korak v pravo smer.

Delegacija članov EESO se je pod
vodstvom predsednika Georgesa
Dassisa 17. novembra v Göteborgu
udeležila socialnega vrha, na katerem so Evropska komisija, Svet in
Evropski parlament skupaj razglasili
uvedbo evropska stebra socialnih
pravic. EESO je v podporo temu
stebru v svojih mnenjih vztrajno
poudarjal, da EU brez socialnih pravic, temelječih na trdni in trajnostni
gospodarski podlagi, nima gotove
prihodnosti. (ll)
l
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Gabriele Bischoff, predsednica
skupine delojemalcev, je izrazila zadovoljstvo
zaradi pomena, ki ga Komisija pripisuje socialnemu stebru. Jacek Krawczyk, predsednik
skupine delodajalcev, je poudaril, da se je treba

EESO na socialnem vrhu v Göteborgu

ter okrepili demokratično in socialno razsežnost
upravljanja EU. Zadovoljen je tudi s predlogom
Komisije, da bo temeljno načelo proračuna EU
na strani odhodkov predvsem evropska dodana
vrednost. Zavzema se za več lastnih sredstev,
s katerimi bi financirali proračun EU, vse države
članice pa poziva, naj čim prej dokončajo unijo
kapitalskih trgov ter s tem zagotovijo nove spodbude in večjo dinamiko za gospodarstvo EU.
Pred kratkim objavljeni delovni program Komisije za leto 2018 kaže, da namerava Komisija za
področja, na katera je opozoril EESO, pripraviti
specifične predloge. (jk)
l

EESO je v mnenju, ki ga je sprejel na oktobrskem plenarnem zasedanju, podprl cilj
Komisije, da do leta 2025 vzpostavi čisto,
konkurenčno in povezano mobilnost, ki
vključuje vsa prevozna sredstva, in jo pozval, naj še izboljša regulativni okvir za vzpostavitev učinkovitega enotnega evropskega
prometnega prostora.

Vendar pa EESO poziva Evropsko komisijo, naj
predlagane zakonodajne spremembe še izboljša.
„Digitalizacija, ki bo zagotovila boljšo kakovost ter
večje udobje, prilagodljivost, dostopnost in varnost storitev za potrošnike in podjetja, bo promet
močno spremenila,“ meni Ulrich Samm.
Električna vozila lahko prispevajo k zmanjšanju
onesnaženosti zraka na lokalni ravni, za doseganje globalnih ciljev EU v zvezi z emisijami toplogrednih plinov pa je bistvenega pomena politika
proizvodnje čiste električne energije. EESO ugotavlja razkorak med pričakovanim zmanjšanjem
emisij (za 13 %) v cestnem prometu v okviru tega
svežnja in potrebnim zmanjšanjem za 18–19 %,
kolikor bi moral prometni sektor prispevati, da bi
lahko uresničili podnebne cilje do leta 2030. Zato
poudarja, da je proizvodnja čiste električne energije bistven pogoj za uspešno množično uvedbo
električnih vozil na trg. (mp)
l

To je sporočilo mnenja EESO, ki je bilo sprejeto
na plenarnem zasedanju 18. oktobra, pripravila
pa sta ga poročevalec Ulrich Samm (delodajalci – Nemčija) in soporočevalec Brian Curtis
(delojemalci – Združeno kraljestvo).
EESO podpira agendo za mobilnost iz sporočila
Evropske komisije in je zadovoljen, da poskuša
z njim rešiti nekaj odprtih vprašanj na področju prometa na enotnem trgu, ob upoštevanju
človekovih pravic, pravic delavcev in okoljskih
vidikov.

„Načelo ‚uporabnik plača‘ pomeni, da bi se denar
uporabil za vzdrževanje cest in nove naložbe
v cestno infrastrukturo, medtem ko bi se prihodki po
načelu ‚onesnaževalec plača‘ uporabili za zmanjševanje onesnaževanja, uvajanje inovativnih sistemov
upravljanja prometa in polnilnih postaj za električna
vozila, razvoj alternativnih načinov prevoza itd.,“
pravi poročevalec za to mnenje Alberto Mazzola
(delodajalci – Italija).

koliko se je tekom leta plačalo za njeno uporabo
in koliko denarja je bilo vloženega vanjo. Uporabnike bi lahko obveščali tudi o zastojih, nesrečah in
kazalnikih zmanjševanja emisij.
Prihodki, ki po ocenah znašajo med 10 in nekaj
več kot 20 milijard EUR, bi lahko spodbudili
dokončanje vseevropskega prometnega omrežja.
(dm)
l

Čimbolj mora biti razvidno, čemu so prihodki
namenjeni, zato Mazzola predlaga, da se na
začetku vsake avtoceste postavi pano s podatki,
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Evropska solidarnostna
enota potrebuje
dodatna sredstva in bi
morala biti omejena le
na prostovoljstvo

EESO skrbi predlagano združevanje ciljev evropske solidarnostne enote s politikami zaposlovanja
mladih, zato je predlagal, da se znova premisli
o tem, ali naj bo solidarnostno delo v obliki zaposlitve in pripravništva vključeno v program. Pri
takšnem pristopu obstaja nevarnost zamenjave
plačanega dela z neplačanim delom mladih
Evropejcev.
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V skladu s sedanjim predlogom Komisije bi se prihodki od cestnine za vseevropsko cestno omrežje
stekali v državne blagajne. EESO pa predlaga, da
se to spremeni in da se uvedeta načeli „uporabnik
plača“ in „onesnaževalec plača“:

EESO veseli ustanovitev evropske solidarnostne enote, vendar je treba pojasniti in izboljšati
nekatere podrobnosti v zvezi s tem novim programom Komisije za prostovoljstvo mladih v Evropi,
s financiranjem vred, kot je zapisal v mnenju
o zakonodajnem predlogu za njeno vzpostavitev, ki je bilo sprejeto oktobra (poročevalec Pavel
Trantina, razne dejavnosti – Češka, soporočevalec Antonello Pezzini, delodajalci – Italija).

Klavzule o dobrem davčnem upravljanju
v mednarodnih sporazumih za spodbujanje
trajnostnega razvoja
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S cestnino bi morali financirati
stroške vseevropske prometne
infrastrukture
Prihodke od cestnin na vseevropskem
cestnem omrežju bi bilo treba vlagati v prometno infrastrukturo in jim jasno določiti namen,
tako da bi se s prihodki od uporabe infrastrukture krili stroški razvoja, delovanja in vzdrževanja cestne infrastrukture, s prihodki, vezani na
zunanje stroške, pa blažitev negativnih učinkov cestnega prometa. To je glavno sporočilo
mnenja EESO o predlogih Komisije za prenovo
t. i. direktive o evrovinjeti, ki je bilo sprejeto na
oktobrskem plenarnem zasedanju EESO.
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EESO poziva k čisti, konkurenčni in povezani
mobilnosti za vse do leta 2025

Mednarodni davčni sistem je v zadnjem času
vse bolj v ospredju zanimanja. Pojavljajo se
vprašanja o pravičnosti konvencij o izogibanju
dvojnega obdavčevanja, ki jih sklepajo razvite
države in države v razvoju, ter o njihovih posledicah za davčne prihodke v državah v razvoju.
EESO je na oktobrskem plenarnem zasedanju
sprejel mnenje o mednarodnih davčnih sporazumih kot izzivu za razvojna partnerstva
EU (poročevalec Alfred Gajdosik, razne dejavnosti – Avstrija, soporočevalec Thomas Wagnsonner, delojemalci – Avstrija). V njem opozarja,
da je treba oceniti posledice mednarodne davčne
reforme za cilje trajnostnega razvoja.

EESO pozdravlja prizadevanja EU in njenih držav
članic, da bi odpravile šibkosti v mednarodnem
davčnem sistemu. Vendar pa bi morala davčna politika postati še pomembnejši element
evropske razvojne politike. Poleg tega je treba
v vse ustrezne sporazume med EU in tretjimi
državami vključiti klavzule o dobrem davčnem
upravljanju, da se spodbudi trajnostni razvoj.
EESO podpira zamisel o zasebnih naložbah za spodbuditev razvoja, če je skladen s cilji trajnostnega
razvoja. Davčna vprašanja so z njimi tesno povezana,
zato bi morala podjetja plačevati davke v državi,
v kateri ustvarijo dobiček. (sg)
l

Obvladovanje podnebnih sprememb ne
more ležati na plečih običajnih državljanov

Ustanovitev takšne enote je prvič napovedal predsednik Komisije Jean-Claude Juncker v svojem
govoru o stanju v Uniji leta 2016. Če bo evropska solidarnostna enota potrjena, bo v obdobju
2018–2020 imela 341,5 milijona EUR proračuna in
naj bi do konca tega obdobja pritegnila približno
sto tisoč sodelujočih.
Skoraj 58 odstotkov skupnega proračuna enote
bo preusmerjenih iz programa Erasmus+. EESO
tovrstna prerazporeditev sredstev skrbi, zato je
poudaril, da se v proračun evropske solidarnostne
enote ne sme vlagati na škodo programa Erasmus+, ki že zdaj nima dovolj sredstev, in pozval,
naj se vanjo vloži več „svežega denarja“. (ll) l

„Podnebne spremembe bo mogoče obvladati
zgolj s sodelovanjem vseh državljanov. Ne zadostuje pa, da ljudi zgolj prepričamo o spremembi
načina življenja: pri tem jih je treba tudi primerno
podpreti,“ je dejal predsednik EESO Georges
Dassis ob otvoritvi spremljevalnega dogodka
COP 23 z naslovom Pravičen prehod na nizkoogljično gospodarstvo, ki ga je EESO organiziral
8. novembra v Bonnu.
EESO je predstavil svoje mnenje o podnebni
pravičnosti. V njem priznava, da najrevnejše in
najbolj ranljive družbene skupine pogosto trpijo
najhujše posledice podnebnih sprememb. Zato
EESO ob upoštevanju izzivov, ki jih prinaša svetovna podnebna kriza, predlaga pripravo listine
EU o podnebnih pravicah.
Da bi lahko ublažili učinek te krize, morajo imeti
potrošniki na voljo trajnostne alternative, kar pa
ne pomeni slabše kakovosti ali višjih cen. EESO
se zavzema tudi za odpravo subvencij za fosilna
goriva.

Georges Dassis, predsednik EESO, na spremljevalnem
dogodku COP 23
EESO meni, da imajo vsi državljani pravico do
čistega okolja, in to ne le v Evropi. „Pri izvajanju
Pariškega sporazuma mora biti zlasti pomembna
solidarnost, saj je za to splošno in vključujočo
pobudo potrebno sodelovanje na vseh ravneh,“ je
ob koncu dejal Georges Dassis. (sma)
l
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Nujno je treba prilagoditi izobraževanje in narediti delovna mesta bolj
privlačna. EU mora ukrepati tudi proti
nepošteni mednarodni konkurenci.
To so glavni povzetki dogodka, na
katerem so strokovnjaki 24. oktobra
v Bruslju v organizaciji EESO razpravljali
o stanju ladjedelništva.
Član EESO Marian Krzaklewski (delojemalci – Poljska) je opisal izzive na

Delegat komisije CCMI Patrizio Pesci
je poudaril potencial za pametno,
vključujočo in trajnostno rast v tej panogi, ki še vedno čuti posledice gospodarske in finančne krize ter nepoštene
konkurence iz tretjih držav.
Reinhard Lüken iz združenja SEA Europe
je posvaril, da se bo majhno število naročil iz preteklih let občutilo šele v prihodnjih letih. Menil je, da je LeaderSHIP 2020
pravo orodje, vendar ga je treba okrepiti
in pretvoriti v program LeaderSHIP 2030,
ki bo vključeval pomorski sektor.

Kultura v središču EU
Pripravila skupina raznih dejavnosti v EESO

El Sistema Belgium: ReMuA/Shake
Young Orchestra in Connect ensemble
ReMuA tvorita nepridobitno združenje,
ki svoje glasbenike že od leta 2013
pošilja v šole v Bruslju in Liègu, kjer
izvajajo tedenske glasbene delavnice

Učenje petja in/ali instrumenta v skupini postane stalnica v življenju teh
otrok, z delavnicami, ki trajajo od ure
in pol pa do pet ur na teden. Vaje orkestra so simbol skupnosti, v kateri so

EESO se vključuje v razpravo
o pravici in dostopu
invalidov do glasovanja na
evropskih volitvah
poslušanje, spoštovanje in sodelovanje
ključnega pomena. V Bruslju je življenje
v občinah Molenbeek, Laeken, Schaer
beek, Forest, Ixelles in Bruxelles-Ville
živahnejše po zaslugi nadobudnih mladih glasbenikov, ki so se šolali v ReMuA
in zdaj igrajo v katerem od belgijskih El
Sistema orkestrov. (cl)
l

Prednosti digitalne družbe
Pripravila skupina delodajalcev v EESO
Digitalna družba danes ni več le
zaželena, pač pa nujna, je bil eden
od sklepov konference o prednostih
digitalne družbe, ki je bila 25. oktobra
2017 v Talinu v Estoniji, organizirala pa
jo je skupina delodajalcev. Na njej so
udeleženci razpravljali o različnih vidikih e-družbe in enotnega digitalnega
trga ter se med drugim dotaknili kibernetske varnosti, zaupanja v družbi, prostega pretoka podatkov, nadaljnjega
razvoja infrastrukture in odprave ovir
za enotni digitalni trg.

Zaradi digitalizacije se že spreminja
naš način poslovanja. Revolucija se je
že začela in njene koristi lahko žanjemo
vsi, je v uvodnem nagovoru poudaril
predsednik skupine delodajalcev Jacek
P. Krawczyk.
Novi poslovni modeli prinašajo novo
miselnost, je opozorila osrednja govornica, estonska ministrica za gospodarske zadeve in infrastrukturo Kadri
Simson. V digitalizaciji je treba videti
priložnost, ne grožnje. Zakonodaja bi
morala biti podjetjem v pomoč pri rasti,
ne pa ustvarjati novih ovir.

Knjiga predstavlja zgodovino evropskega socialnega dialoga od leta 1985
do leta 2003, tj. od njegovega nastanka
pa vse do njegove avtonomnosti, na
podlagi dokumentacije in pogovorov
z njegovimi začetniki – sindikalisti,
delodajalci in evropskimi akterji, ki
so dialog zasnovali, v njem sodelovali

Knjigo bo predstavil njen avtor Jean
Lapeyre, nekdanji namestnik generalnega sekretarja konfederacije ETUC.
Sledila bo razprava, ki se je bodo udeležili številni vodilni predstavniki sindikatov iz držav članic. V razpravi naj
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bodo evropske volitve v letu 2019
invalidom v celoti dostopne.

Predsednik foruma Yannis Vardakastanis (razne dejavnosti – Grčija) bo
imel osrednji govor, Georges Dassis in
Krzystof Pater (razne dejavnosti – Poljska), ki je bil poročevalec za mnenje
EESO Pravica invalidov do udeležbe na
volitvah v Evropski parlament, pa bosta
sodelovala na seji z naslovom Želimo
glasovati, s katero se želi doseči, da

EESO trdno verjame, da je udeležba
v javnem življenju osrednjega pomena
za vse demokratične družbe, odrekanje
te pravice na podlagi invalidnosti pa
oblika diskriminacije. Pred začetkom
evropskih volitev se zato proučujejo
volilni postopki, saj so invalidi trenutno
iz njih izključeni ali se soočajo z ovirami
pri udeležbi. (mrg)
l

Konferenco so soorganizirali skupina
delodajalcev, estonsko predsedstvo
Sveta EU, Estonsko združenje delodajalcev in Gospodarska zbornica Estonije. (lj)
l

Book presentation
Présentation du livre

Bolgarija bo 1. januarja 2018 od
Estonije prevzela polletno predsedovanje EU. EESO je v okviru priprav
organiziral posebno sejo predsedstva
v Sofiji, pripravlja pa tudi številna
mnenja, dogodke in druge pobude
tako v Bruslju kot v Bolgariji. Pregled
prednostnih nalog predsedovanja bo
skupaj z razporedom dejavnosti EESO,
ki so s tem povezane, na voljo v januarski številki tega biltena.
l

Vesele praznike
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Želimo vam vesel božič in uspešno
novo leto 2018!
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bi sodelovali Gabriele Bischoff, predsednica skupine delojemalcev EESO,
Cándido Méndez, nekdanji generalni
sekretar sindikata UGT ter nekdanji
predsednik Evropske konfederacije
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Skupina delojemalcev bo 7. decembra 2017 organizirala predstavitev knjige
z naslovom Evropski socialni dialog:
zgodovina socialnih inovacij (1985–
2003) (Le dialogue social européen:
Histoire d‘une innovation sociale).

in ga razvijali. Njegova zgodovina
ni mirna, zaznamujejo jo konflikti in
neuspehi. Vendar pa je socialni dialog
močno zakoreninjen v evropski zavesti
in jasno je, da državljanom prinaša
občutne koristi. Poleg tega je to eden
od najboljših načinov za uveljavljanje
temeljnih evropskih vrednot: socialnega napredka in solidarnosti, kohezije, demokracije in odpornega razvoja.

Predsednik EESO Georges Dassis
ter člana Yannis Vardakastanis in
Krzystof Pater se bodo 7. decembra
udeležili 4. plenarnega zasedanja
Evropskega invalidskega foruma, ki
bo ob 20. obletnici foruma potekalo
v Evropskem parlamentu.

Priprave na bolgarsko
predsedovanje

Evropski socialni dialog: zgodovina
socialnih inovacij (1985–2003)
Pripravila skupina delojemalcev v EESO

Agnieszka Montoya-Iwanczuk iz generalnega direktorata za notranji trg,
industrijo, podjetništvo ter mala in
srednja podjetja je predstavila študijo,

NA KRATKO

po vzoru slavnega venezuelskega projekta El Sistema, znanega po skupinskem pristopu k učenju instrumenta.
Po več letih učenja najboljši učenci
zdaj igrajo v odmevnem, večkulturnem mladinskem orkestru ReMuA/
Shake Young Orchestra, ki ga je tokrat
spremljal Connect ensemble.
Belgijski projekt El Sistema že mnoga
leta na stotine otrokom omogoča študij
glasbe in učenje instrumenta v šoli ali
lokalni skupnosti.

ki kaže, da je evropska ladjedelniška
industrija kot celota večja od kitajske
ali japonske, vendar je veliko bolj heterogena, saj šteje malo velikih in mnogo
malih podjetij. Zato so potrebni oblikovanje grozdov in posebne evropske
raziskave. (sma)
l
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Skupina raznih dejavnosti je pod
pokroviteljstvom svojega predsednika Luce Jahierja 18. oktobra
2017 organizirala koncert orkestra
El Sistema Belgium: ReMuA/Shake
Young Orchestra in ansambla Connect Ensemble. To je bila prva kulturna pobuda v EESO, pripravljena
v okviru evropskega leta kulturne
dediščine 2018.

Elspeth Hathaway iz evropskega
sindikata industrijskih delavcev IndustriAll je poudarila, da kljub izgubi
delovnih mest, ki se giblje med 15 %
in 75 %, panoga še vedno zagotavlja
5,4 milijona delovnih mest v Evropi
in proizvaja 50 % ladijske opreme na
svetovni ravni. Menila je, da bo izziv
v ohranjanju znanja in spretnosti. V tej
visokotehnološki panogi je ključnega
pomena vseživljenjsko učenje, spodbujati pa je treba tudi mobilnost.

QE-AA-17-008-SL-N

Evropsko ladjedelništvo potrebuje
strateško podporo EU. Pobuda LeaderSHIP 2020 je pravo orodje, vendar jo je treba okrepiti in podaljšati
do leta 2030. Evropa mora prevzeti
vodilno vlogo na področju raziskav
in razvoja v zvezi s podnebnimi
spremembami, varčevanjem z energijo in kompleksnostjo plovil, saj je
pomorska industrija ključnega pomena za njeno ekonomsko-socialno
prihodnost. Oblikovanje grozdov bi
okrepilo konkurenčnost te panoge.

tem področju, na katerem Evropa le
s težavo ohranja kritično maso.
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Okrepiti je treba pobudo
LeaderSHIP 2020

Zahvaljujemo se vam za pozornost
in podporo v iztekajočem se letu.
Veselimo se že, da bomo z naslednjo
številko našim bralcem po vsej Evropi
ponudili nov digitalni bilten.
sindikatov (ETUC), Luc Triangle, generalni sekretar sindikata IndustriAll,
Marie-Hélène Ska, generalna sekretarka CSC, Peter Scherrer, namestnik
generalnega sekretarja ETUC, in mnogi

drugi. Namen razprave je, da se skupaj zazremo v preteklost, kar nam bo
v pomoč pri razmisleku o prihodnosti
socialnega dialoga in kolektivnih pogajanj. (mg)
l

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).
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