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UVODNIK

Drage bralke
in bralci,
s posebnim veseljem sem na našem septembrskem plenarnem zasedanju sprejel Karla-Heinza Lambertza, ki je bil nedavno izvoljen za predsednika
Odbora regij. Poleg tega, da sta naša dva odbora zgled logističnega sodelovanja, saj si delita prostore in določeno število služb v upravi, jima je skupno
še nekaj, kar je še veliko bolj pomembno zdaj, ko se Unija ne zdi dovolj blizu
državljanom. Oba posvetovalna odbora sta za velike institucije tisti organizaciji
ali instituciji, ki sta v neposrednem stiku z državljani tam, kjer živijo, delajo,
v njihovih državah, regijah, celo mestih ali občinah, saj zastopata združenja
civilne družbe in lokalne javne oblasti. Čas je, da izkoristimo modrost, s katero
sta bila s pogodbama ustanovljeni ti dve instituciji, da bi služili v korist Unije in
vseh njenih državljanov, in čas je, da se poudarijo sinergije, da bi lahko velikim
institucijam bolje pojasnili pričakovanja državljanov in da bi se okrepilo njihovo
sodelovanje pri evropskem projektu. Evropa prihodnosti mora biti Evropa, ki
bo bližje državljanom.
Vesel sem tudi, da sem sprejel Jeana-Clauda Junckerja, in rad bi se mu posebej zahvalil ne le zato, ker se je ponovno prišel pogovarjat z evropsko civilno
družbo, ampak tudi zato, da je to storil takoj po svojem govoru o stanju v Uniji
v Parlamentu, kar je zame znak dejanske pripravljenosti, da se državljane vključi
v razpravo in se jim prisluhne. S tem je seveda dal signal nam, članom Odbora,
vendar pa se predsednik Komisije, kadar nam kaj pove, dobro zaveda, da se
bo njegovo sporočilo slišalo tudi zunaj dvorane, v kateri smo imeli plenarno
zasedanje.
G. Juncker pred nami ni ponovil govora, ki ga je že imel, temveč je poudaril
določene točke in prisluhnil predstavnikom civilne družbe, ki so mu zaupali,
kaj jih najbolj pesti. To nam daje resnično upanje, da se bo evropski projekt
z novim zagonom usmeril v izpolnjevanje svojih temeljnih načel. Nekaj je jasno:
vse tri skupine našega Odbora, zveze delodajalcev, sindikati delavcev in druga
družbena in strokovna združenja ali združenja državljanov bodo odločno na
strani Komisije vsakič, ko bo ta od držav članic zahtevala več kohezije, enotnosti,
solidarnosti in učinkovitosti. Soglasno menijo, da ima Unija prihodnost, želijo
si sodelovati pri njenem oblikovanju in pripravljene so to početi na terenu.
Georges Dassis,
predsednik EESO

KOLEDAR DOGODKOV V TEJ ŠTEVILKI
13. november 2017, Sofija

konferenca o varnosti zunanjih meja

23. in 24. november 2017,
Madrid

seminar civilne družbe
o medijih – Vloga civilne družbe EU
v globaliziranem svetu komuniciranja

6. in 7. december 2017, Bruselj
plenarno zasedanje EESO

7. december 2017, Bruselj
slovesna podelitev nagrade za
civilno družbo

7. in 8. december 2017, Milano
uradni začetek evropskega leta
kulturne dediščine 2018
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Izguba biotske raznovrstnosti
ogroža naše preživetje
Evropska energetska unija:
naj bo tudi socialna zmaga
Za nagrado EESO za civilno
družbo 2017 prispelo več kot
sto prijav

Več enotnosti, solidarnosti in
konkurenčnosti – nihče se ne sme počutiti
kot drugorazredni državljan
Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je na septembrskem
plenarnem zasedanju EESO predstavil
svoje optimistično razmišljanje o Evropi.
Omenil je 8 milijonov novih delovnih
mest, zmanjšanje proračunskega primanjkljaja, več kot 225 milijard evrov
naložb v okviru Junckerjevega načrta,
začetek delovanja evropske solidarnostne enote ter napredek EU v mednarodni trgovini. Predsednik Komisije je
člane EESO seznanil tudi z nekaterimi
pomisleki in zaprosil za pomoč O
 dbora
pri soočanju z njimi: „Socialni steber se
mi zdi izredno pomemben. Po mojem
mora Evropa bolj upoštevati skrbi in po
trebe delovnega prebivalstva. Drugače se
bo razdelila na dva dela: zmagovalce, ki
jim Evropa koristi, in tiste, ki upravičeno
ali neupravičeno menijo, da so bili v pro
jektu EU zapostavljeni.“
Na poziv predsednika Komisije se je
odzval predsednik EESO Georges
Dassis, ki je dejal: „Ne bomo vas pustili
same v vaših prizadevanjih. Ne glede na

Predsednik EESO Georges Dassis izroča predsedniku Evropske komisije Jeanu-Claudu Junckerju
poročila o nacionalnih razpravah o prihodnosti Evrope
to, katera možnost za prihodnost Evrope
bo izbrana, si EESO želi povezane in eno
tne Evropske unije, ki je zmožna zagota
vljati zares enake možnosti za vse. EESO
je odločen pri tem pomagati.“ Predsednik Dassis je predsedniku Junckerju
predal poročila o nacionalnih razpravah o prihodnosti Evrope, ki jih je EESO
organiziral letos v 27 državah članicah.

Jacek Krawczyk, predsednik skupine
delodajalcev, je pozdravil pobude
Komisije o evropski trgovinski agendi
in prenovljeni industrijski strategiji.
„Naš cilj mora biti najprivlačnejši okvir
za naložbe, poslovanje in trgovanje,
ki je po meri vseh podjetij, ne glede na

nadaljevanje na strani 3

Na plenarnem zasedanju EESO dobili besedo zagovorniki
prepovedi glifosata
Nekaj tednov pred glasovanjem v Evropski komisiji o podaljšanju dovoljenja za
uporabo glifosata za naslednjih deset
let (4. oktobra) je EESO ponudil možnost, da se o tem razpravlja na njegovem plenarnem zasedanju v sredo, 20.
septembra. Dva zagovornika evropske
državljanske pobude, David Schwartz
iz gibanja WeMove.eu in Herman van
Bekkem iz organizacije Greenpeace,
sta bila povabljena, da predstavita cilje
pobude. Pobuda predlaga prepoved
glifosata, reformo postopka odobritve pesticidov in zavezujoče cilje
glede zmanjšanja uporabe pesticidov
za celotno EU.
Njeni zagovorniki so v petih mesecih
zbrali več kot 1,3 milijona podpisov.
Menijo namreč, da bi si morala EU prizadevati za prihodnost brez pesticidov.
Vprašanje morebitne prepovedi glifosata je razdelilo javno mnenje po vsej
Evropi, ne nazadnje zaradi spornih rezultatov presoj vplivov na okolje. Razlike
v stališčih so se pokazale tudi na razpravi

Herman van Bekkem (Greenpeace) predstavlja evropsko državljansko pobudo za prepoved
na začetku tega leta na seji strokovne
skupine za kmetijstvo, razvoj podeželja
in okolje (NAT) ter v govorih članov EESO
v razpravi na plenarnem zasedanju.
Brendan Burns, predsednik NAT, se je
dotaknil bistva problema: „Nihče noče
nezdravih kemikalij v svojem okolju ali
hrani. V razpravi, ki smo jo organizirali
5. aprila na seji naše strokovne skupine
in v kateri so kot govorniki sodelovali
pobudniki evropske državljanske pobude
ter enako število zagovornikov in nasprot
nikov glifosata, pa se je pokazalo, da ni
enotnega mnenja o učinkih tega pesticida
na okolje in zdravje.“

www.eesc.europa.eu

Predsednik EESO Georges Dassis je
zaključil: „Mi nismo znanstveniki, jasno
pa je, da moramo sprejeti rezultate štu
dij, če so seveda objektivne. Na prvem
mestu bi morali vsekakor biti ljudje, in ne
interesi multinacionalk, prav tako pa ne
moremo prezreti 1,3 milijona Evropejcev.
Dolžnost EU je, da svojim državljanom
odgovori tako, da jim ponudi rešitve, ki
bodo temeljile na dejanskih znanstvenih
dokazih.“ (sma)
l

Izguba biotske raznovrstnosti Kritičen pogled na svet in občutek
pripadnosti sta ključna za boj proti
ogroža naše preživetje
© Shutterstock

radikalizaciji

© Shutterstock

Eden najboljših načinov preprečevanja radikalizacije med mladimi je, da je dovolj poudarka na njihovem socialnem vključevanju, da jim pomagamo
razviti občutek identitete in jih učimo kritičnega razmišljanja, so ugotovili udeleženci septembrskega
posvetovanja, ki ga je organiziral EESO.
Na tem posvetovanju, ki je potekalo na temo Vloga
civilne družbe pri preprečevanju radikalizacije mladih, pa se je tudi pokazalo, da družba
ponavadi ukrepa šele, ko se je nekaj že zgodilo, in
da različni akterji med seboj ne ukrepajo usklajeno.

EESO je spričo poletja, v katerem so se skrajni
vremenski pojavi kar vrstili, izrazil izjemno
zaskrbljenost. Več njegovih predlogov za izboljšanje varstva narave je doslej naletelo na gluha
ušesa. „Komisijo in države članice znova pozivamo,
naj nemudoma zagotovijo dosledno izvajanje stra
tegije za biotsko raznovrstnost, zlasti direktiv o pti
cah, habitatih in vodah,“ je dejal član EESO Lutz
Ribbe (skupina raznih dejavnosti, DE), sklicujoč se
na mnenje o politiki EU na področju biotske
raznovrstnosti.
EESO poziva k posebnemu proračunu za
omrežje Natura 2000 in medsektorski obravnavi biotske raznovrstnosti
Omrežje Natura 2000 skrbi za ohranjanje redkih in
edinstvenih biotopov. Skoraj vsa območja Natura
2000 so že določena, vendar pa imajo le nekatera vzpostavljeno trajno pravno varstvo in načrte

upravljanja. „To priča o nesposobnosti ali zgolj igno
ranci EU in mnogih držav članic. Razumemo, da se
EU sooča z mnogimi izzivi, vendar pa ne smemo
pozabiti, da je od biotske raznovrstnosti
odvisno naše preživetje, nenehno plenjenje
narave pa bo to preživetje ogrozilo,“ je opozoril Lutz Ribbe. Območja Natura 2000 se skoraj
izključno financirajo s sredstvi Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja, kar pogosto povzroča
nasprotje interesov. Zato EESO poziva k posebnemu proračunu za omrežje Natura 2000.
Biotsko raznovrstnost je treba vključiti tudi
v druge politike, zlasti v kmetijstvo, ki najbolj
obremenjuje kopenske ekosisteme. „Upamo, da
bosta vmesni pregled površin z ekološkim pome
nom in prihodnja reforma skupne kmetijske politike
usmerjena tudi v doseganje ciljev biotske raznovr
stnosti,“ je še dejal Lutz Ribbe. (sma)
l

EESO poziva Komisijo, naj se bolj zavzame za
industrijo sladkorja v EU
Evropska industrija sladkorja se bo oktobra ob
odpravi proizvodnih kvot za pesni sladkor znašla
v popolnoma novem položaju. Ali bo znala ta novi
izziv spremeniti v zgodbo o uspehu, je odvisno
predvsem od tega, kako bo EU podprla evropske
predelovalce in pridelovalce sladkorne pese.
EESO je tik pred odpravo kvot v proizvodnji
pesnega sladkorja 1. oktobra sprejel mnenje na
lastno pobudo o spremembah v industriji
pesnega sladkorja v EU. Odprava proizvodnih
kvot bo za industrijo sladkorja v EU priložnost za
neomejen izvoz. Član EESO José Manuel Roche
Ramo (skupina raznih dejavnosti, ES), poročevalec
za mnenje EESO, je dejal: „To je za evropske pro
izvajalce sladkorja izjemna priložnost, vendar pa
potrebujejo vso podporo Evropske komisije, da bodo
lahko to priložnost v celoti izkoristili.“ EESO meni,
da bi bilo smiselno, če bi bila EU bolj previdna
glede liberalizacije trgovine v okviru pogajanj za

nove sporazume o prosti trgovini. „Komisija mora
v pogajanjih o prosti trgovini sladkor obravnavati
kot občutljiv proizvod in v zvezi z njim ohraniti
dajatve EU.“
Soporočevalka Estelle Brentnall (delegatka CCMI,
BE) je opozorila na pomemben prispevek industrije
pesnega sladkorja k ustvarjanju delovnih mest in
gospodarski dejavnosti na podeželju ter pozvala,
da se v skupno kmetijsko politiko vključijo trgovinski instrumenti, ki podpirajo nadaljnjo proizvodnjo sladkorja v državah članicah EU.
EU je s približno 17,2 milijona ton letno največja
pridelovalka sladkorne pese na svetu. Tovarne
sladkorja od približno 137 000 evropskih pridelovalcev vsako leto odkupijo okrog 107 milijonov ton sladkorne pese. Industrija sladkorja v EU
neposredno zagotavlja 28 000 delovnih mest,
posredno pa 150 000. (sma)
l

Napoteni delavci: skrajni čas je za revizijo
direktive
Predsednik EESO Georges Dassis je s predsed
nikom francoskega Ekonomskega, socialnega
in okoljskega sveta Patrickom Bernasconijem
podpisal izjavo, v kateri sta se zavzela za korenite spremembe zakonodaje EU o napotitvi
delavcev, da bi preprečili socialni dumping. Po
njunih besedah si mora EU vedno prizadevati za
usklajevanje v smeri višjih standardov ter zbliževanje delovnih in življenjskih pogojev v EU:
države članice, ki reformam nasprotujejo, sta
pozvala, naj nasprotovanje opustijo. Evropska
zakonodajalca bi po mnenju obeh predsed
nikov morala zagotoviti, da je napotitev res
začasna, države članice pa bi morale združiti
razpoložljive podatke in se skupaj boriti proti
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goljufijam in nepošteni konkurenci podjetij,
ki delujejo samo z namenom, da izkoristijo
razlike v plačah med državami članicami EU.
Predsednika zahtevata tudi uvedbo praktičnih
ukrepov, s katerimi bi zagotovili, da so delavci
vključeni v sistem socialne varnosti, preden
so napoteni v tujino, in oblikovanje evropske
kartice za napotene delavce, s katero bi poeno
stavili nadzor in postopke. Vztrajata tudi, da
mora direktiva veljati tudi za sektor prometa.
Celotno izjavo lahko preberete na naslednji
povezavi: http://www.eesc.europa.eu/en/
news-media/news/posted-workers-its-high-time-revise-directive (dm/pa)
l

Med govorniki je bila tudi Jessica Soors, vodja
službe za deradikalizacijo v belgijskem mestu
Vilvoorde, od koder v primerjavi z drugimi mesti
prihaja največ tujih bojevnikov v Evropi. Lokalnim
skupnostim je najprej svetovala, naj bodo pripravljene na boj proti radikalizaciji; njeno mesto namreč
ni bilo, ko so mladi začeli odhajati na boj v tujino.

državljanskih kompetenc ter se bolj osredotočati
na raznolikost in aktivno državljanstvo. Večja kompleksnost pri razmišljanju in razvoj kritičnega pogleda na svet že v rani mladosti sta ravno tako eno
najboljših sredstev, s katerimi se je mogoče postaviti
po robu mikavnosti radikalizacije.

Dodala je še, da se delovanje proti radikalizaciji ne
bi smelo začenjati z obravnavo posameznih primerov ali kazenskim pregonom, temveč s preprečevanjem že v šoli.

Med govorniki so bili predstavniki Evropske komisije, strokovnjaki za izobraževanje in predstavniki
organizacij, ki se ukvarjajo s formalnim in neformalnim izobraževanjem mladih.

Drugi govorniki so dejali, da bi morale šole namen
jati več pozornosti poučevanju družbenih in

EESO o tej temi pripravlja mnenje, ki bo predvidoma sprejeto decembra. (ll)
l

Dobrodošli
na novih
spletnih
straneh
EESO!
EESO je avgusta 2017 zagnal novo spletno mesto, ki
je zdaj popolnoma odzivno
zasnovano, in sicer je nanj
mogoče dostopati preko
katerega koli računalnika
ali mobilne naprave. Nove
spletne strani so tudi bolj
prijazne uporabniku, saj
je bil izboljšan izbor jezikov: odslej jih je mogoče
prebirati in brskati po vseh
splošnih poglavjih, ki predstavljajo dejavnosti in telesa
Odbora, v 23 jezikih. Struktura in vsebina strani sta bili preoblikovani, poenostavljeni in posodobljeni,
da bi omogočili hitrejši in lažji dostop do dela EESO. (kf)
Oglejte si jih na http://www.eesc.europa.eu/!

l

Nove oblike dela – priložnosti in izzivi
Na septembrskem plenarnem zasedanju EESO so
bile med drugim obravnavane tudi nove oblike
dela. EESO je sprejel mnenje o novih oblikah
dela ter znanju in spretnostih (poročevalec
Ulrich Samm, skupina delodajalcev, DE), v katerem je opozoril na vse več netipičnih oblik dela,
kot so delo s krajšim delovnim časom, delo z več
pogodbeniki in t. i. delo v spletni množici (angl.
crowdworking), pri katerem delavci svoje znanje in spretnosti nudijo na spletnih platformah
v mrežah visokokvalificiranih in specializiranih
strokovnjakov. Vsi deležniki bi si morali s skupnimi močmi prizadevati za boljše obvladovanje
s tem povezanih socialnih tveganj – posebno
pozornost je treba nameniti zagotavljanju social
ne varnosti in preprečevanju revščine. EESO se
zaveda, da imajo vse večji vpliv na delo tudi avtomatizacija in roboti. Pozitivno lahko vplivajo na
gospodarstvo v starajoči se družbi, vendar pa
imajo lahko tudi posledice za delovna mesta:
v zvezi s tem bi bilo treba čim prej začeti socialni
dialog. Vseživljenjsko učenje in strokovno usposabljanje bosta v prihodnje nujna za vse, zato je
treba poskrbeti, da bodo imeli vsi delavci dostop
do tradicionalnega usposabljanja v podjetjih. Na

dolgoročne spremembe pa se je najbolje pripraviti v okviru šolskega sistema.
EESO v svojem mnenju o vlogi socialnih
partnerjev in organizacij civilne družbe
pri novih oblikah zaposlitve (poročevalka
Franca Salis-Madinier, skupina delojemalcev, FR) poudarja, da v teh časih velikih sprememb za delavce še vedno veljajo temeljni
cilji in načela socialnega dialoga in kolektivnih
pogajanj. Njihova naloga ni nasprotovati tem
spremembam, temveč jih usmerjati, da se
izkoristijo vse prednosti teh sprememb, hkrati
pa je treba tudi v prihodnje poskrbeti za spoštovanje temeljnih pravic delavcev. Potrebno
je participativno upravljanje, uvesti je treba
kolektivna pravila, prilagoditi socialni dialog in
najti inovativne rešitve. Digitalizacija ima daljnosežne posledice za delo – določenim delavcem lahko nudi priložnosti za samostojnost in
bolje usklajeno poklicno in zasebno življenje, ob
slabem upravljanju pa lahko tudi ogroža njihovo
zdravje. V Evropi je že nekaj dobrih primerov,
kako obravnavati zahteve in izzive digitalne
dobe. (sg)
l

Politični voditelji EU ter Latinske Amerike in
Karibov bi morali priznati vrednost civilne
družbe
EESO je na septembrskem plenarnem zasedanju
sprejel mnenje o novem kontekstu strateških
odnosov med EU in Skupnostjo latinskoameriških in karibskih držav (CELAC) ter
vlogi civilne družbe (poročevalec Mário Soares, skupina delojemalcev, PT). V njem poziva
k tesnejšemu partnerstvu med EU in CELAC na
podlagi obsežnega okvirnega sporazuma, ki bi
vključeval načela delovanja na področju političnega dialoga, sodelovanja in trajnostnega
razvoja. Za uspešna pogajanja med EU ter Latinsko Ameriko in Karibi je bistveno, da se oblikuje
strukturiran dialog z organizirano civilno družbo.
Njeno dejansko udeležbo bi bilo treba zagotoviti
v vseh fazah pogajanj o prostotrgovinskih sporazumih, pa tudi med izvajanjem in ocenjevanjem
rezultatov.

EESO poziva vse politične voditelje EU ter Latinske Amerike in Karibov, naj priznajo in cenijo
udeležbo civilne družbe, saj bo tako v postopke
odločanja vključeno največje možno število držav
ljanov. EESO je kot ključni problem pri spremljanju odnosov med EU in CELAC večkrat poudaril
omejenost dostopa do informacij. Tudi premajhna
preglednost preprečuje civilni družbi, da bi pravočasno pripravila predloge. Nujno je treba uvesti
jasna pravila in postopke za dostop do informacij
in njihovo razširjanje. EESO prav tako meni, da je
za zagotovitev udeležbe civilne družbe v pogajanjih ter formalnem in odprtem dialogu z oblastmi
treba predvideti zadostna materialna sredstva.
(sg)
l

Evropska energetska unija: naj bo
tudi socialna zmaga
Na vseh okroglih mizah v okviru evropskega
energetskega dialoga, ki jih je EESO organiziral
7. septembra v Bruslju, so se pojavili pomisleki
o socialnih stroških energetskega prehoda.
Dogodek je bil osredotočen na predlagani sveženj ukrepov Evropske komisije Čista energija
za vse Evropejce z vidika širokega spektra akterjev civilne družbe, ki so o tem razpravljali z evropskimi institucijami in akterji na trgu.
Vsi akterji so predlagane ukrepe pozdravili kot
zelo pozitivne, saj je delovanje na področju energije in podnebnih sprememb prvič združeno
v usklajenem programu, kljub temu pa je sveženj
za čisto energijo zbudil nekaj resnih pomislekov
v zvezi s socialno razsežnostjo, zlasti glede načina,
kako je obravnavano pereče vprašanje energijske revščine.
Deležniki civilne družbe so se vprašali, ali je realno
pričakovati, da bodo ljudje, ki s plačo komaj shajajo, vlagali v sončne panele, fotonapetostno
opremo ali energijsko varčne naprave, če bodo
morali izbirati med nakupom hrane in ogrevanjem
svojih domov. Ljudi ne bi smeli siliti v naložbe, ki
si jih ne morejo privoščiti ali jih niso pripravljeni
izvesti, prav tako pa od njih ne bi smeli pričakovati, da subvencionirajo naložbe bolj premožnih.
Udeleženci dogodka so bili mnenja, da socialnih
tarif ne bi smeli prepovedati, saj brez njih verjetno
ne bo mogoče zavarovati ranljivih potrošnikov.

Pierre Jean Coulon, predsednik strokovne skupine za
promet, energijo, infrastrukturo in informacijsko družbo
(TEN), in Georges Dassis, predsednik EESO
Pomisleki so bili tudi glede posledic energetskega
prehoda na zaposlovanje ter glede potrebe po
zaščiti regij, ki so odvisne od proizvodnje fosilnih
goriv, kot sta premog in skrilavec, pred škodljivimi
posledicami prehoda.
Večino sredstev bo moral prispevati zasebni
kapital, zato so se vsi strinjali, da je potrebno stabilno naložbeno okolje, s katerim bi spodbudili
dolgoročno vlaganje. Udeleženci so opozorili, da
v energetski uniji manjkajo fiskalne spodbude, kot
najučinkovitejše orodje za ozaveščanje in spodbujanje ljudi k ustvarjalnosti pri preprečevanju
stroškov in zmanjševanju porabe energije pa so
izpostavili cenovne spodbude. (dm)
l

(nadaljevanje s strani 1)

Več enotnosti, solidarnosti in konkurenčnosti –
nihče se ne sme počutiti kot drugorazredni državljan
to, ali poslujejo v eni od industrijskih panog ali
na področju storitev, na lokalni ravni ali po vsem
svetu.“ Dodal je, da si je treba še naprej prizadevati za okrepitev monetarne unije in za njeno
boljše upravljanje, pa tudi za dokončanje enot
nega trga EU.
Gabriele Bischoff, predsednica skupine delojemalcev, se je strinjala z zaskrbljenostjo predsednika Junckerja zaradi vse večjih razlik v Evropi
in dodala: „Zelo smo zadovoljni z vašim poudarja
njem enotnosti in izredno zaskrbljeni zaradi razlik
v Evropi. Brez močne socialne razsežnosti in solidar
nosti Evropa nima prihodnosti. Zato potrebujemo
konkreten program socialnih ukrepov, z načrtom
za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic.“
Predsednica Bischoff je poudarila, da se noben

delavec v EU ne sme počutiti kot drugorazredni
državljan, pa tudi, da je treba revidirati direktivo
o napotitvi delavcev.
Luca Jahier, predsednik skupine raznih dejavnosti, se je zahvalil predsedniku Komisije, ker se
je lotil izredno zahtevne naloge, namreč oživiti
projekt EU in spodbujati skupno vizijo Evrope.
„EU je skupnost vrednot; danes potrebujemo bolj
ambiciozno in bolj demokratično EU, ki načrtuje za
obdobje po brexitu. Zato si skupaj prizadevajmo za
konvencijo državljanov leta 2018. Naj bosta kultura
in trajnostni razvoj med glavnimi prednostnimi
nalogami in politikami EU.“ Predsednik Jahier je
poudaril tudi, da je leto 2018, ki je evropsko leto
kulturne dediščine, priložnost za mobilizacijo
pozitivnih sil za prihodnost Evrope. (sg)
l

EESO prva institucija, ki je sprejela stališče
o CCCTB
EU se želi boriti proti agresivnemu davčnemu
načrtovanju ter prispevati k rasti, konkurenčnosti
in pravičnosti na enotnem trgu. To je razlog, da
je Evropska komisija znova objavila predloge
o skupni konsolidirani osnovi za davek od
dohodkov pravnih oseb (CCCTB). EESO je prva
institucija, ki je sprejela stališče o teh predlogih.
Odbor je v mnenju o CCCTB (poročevalec Michael
McLoughlin, skupina raznih dejavnosti, IE) podprl
cilje predlogov in uvedbo enotnega sklopa pravil
za izračun obdavčljivih dobičkov podjetij v EU,
pa tudi to, da se dohodek pripiše kraju, kjer je bil
ustvarjen. CCCTB bo koristila vsem, če bo zagotovila preprostost in predvidljivost pri obdavčevanju dohodkov pravnih oseb in če bodo zmanjšane
davčne ovire ter zapletenost.
EESO kljub temu priporoča čim večja prizadevanja
za uvedbo CCCTB na podlagi soglasja, pri čemer
je treba upoštevati občutljivo naravo vprašanj,

povezanih s subsidiarnostjo in suverenostjo držav
članic. Vpletene strani poziva, naj si prizadevajo
za hitro dokončanje predlaganih faz. Poleg tega
opozarja, da se je treba soočiti z izzivi, ki jih prinaša digitalno gospodarstvo, in predlaga, naj se
v porazdelitveno formulo vključi tudi intelektualna lastnina. Po njegovem mnenju bo treba
faktor prodaje po namembnem kraju morebiti
spremeniti, da se zagotovi pravično izvajanje, in
predlaga pripravo podrobne ocene učinka CCCTB.
EESO je v ločenem mnenju o davčnih sistemih
za spodbujanje poštene konkurence in rasti
(poročevalec Petru Sorin Dandea, skupina delojemalcev, RO) države članice pozval, naj okrepijo
prizadevanja za boj proti agresivnemu davčnemu
načrtovanju in izogibanju davkom. Priporočil je,
naj se izvedejo davčne reforme in naj se prenehajo uporabljati davčna stališča, ki niso utemeljena z vidika ekonomskih značilnosti transakcij.
(jk)
l

Za nagrado EESO za civilno družbo
2017 prispelo več kot sto prijav

Član EESO Thierry Libaert: kako se
zoperstaviti načrtovani zastarelosti
Član EESO Thierry Libaert (skupina raznih
dejavnosti, FR) je pred kratkim objavil knjigo
z naslovom Deprogramiranje načrtovane
zastarelosti (Déprogrammer l'obsolescence),
v kateri ugotavlja, da imajo potrošniki pogosto
občutek, da ne morejo vplivati na življenjsko
dobo izdelka in da so ujeti v potrošniški sistem, ki temelji na odmetavanju. Thierry Libaert
v knjigi pojasnjuje, da se načrtovani zastarelosti
lahko zoperstavimo na nacionalni, evropski in
mednarodni ravni s preusmerjanjem javnih
izdatkov, podaljševanjem garancij za izdelke
in označevanjem njihove življenjske dobe. Boj
proti načrtovani zastarelosti je po besedah
člana Libaerta predvsem vprašanje politične
volje in korenite spremembe razmišljanja, saj
ta pojav nikakor ni neizogibna stvarnost.
Libaert je vodil pionirsko delo EESO na tem
področju, ki je Evropski parlament pred kratkim
spodbudilo k sprejetju resolucije na to temo.
Več informacij je na spletni strani: http://www.
tlibaert.info/books/ouvrages-de-thierry-libaert/ (dm)
l

Letos smo iz vse Evropske unije dobili 111 prijav
za nagrado za civilno družbo.
Nagrado bodo prejeli inovativni projekti za spodbujanje kakovostnega zaposlovanja in podjetništva za boljšo prihodnost dela, torej pobude
s ciljem ustvarjanja trajnostnih zaposlitev in spodbujanja podjetništva, zlasti med premalo zastopanimi in zapostavljenimi skupinami prebivalstva.
Nagrada za civilno družbo, ki jo EESO podeljuje že
deveto leto, je vsako leto osredotočena na drug
ključen vidik njegovega dela. Ena od glavnih
problematik, ki jih je EESO obravnaval v minulem letu, je bila evropska strategija zaposlovanja:
kako se boriti proti najbolj zaskrbljujočim oblikam

brezposelnosti, kot sta brezposelnost mladih in
dolgotrajna brezposelnost, ter spodbujati vključevanje novih iskalcev zaposlitve na trg dela.
Splošni cilj je nagraditi prispevek organizacij
civilne družbe in/ali posameznikov, ki so znatno
prispevali h krepitvi evropskega povezovanja.
EESO bo zdaj začel ocenjevati prijave, da bi lahko
na plenarnem zasedanju 7. decembra 2017
razglasil zmagovalce.
Več informacij o nagradi za civilno družbo je na
voljo na spletni strani:
http://bit.ly/2yKlZRY (mr)

l
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Pripravila skupina delodajalcev
v EESO
Skupina delodajalcev v EESO bo 25.
oktobra v okviru estonskega predsedovanja Svetu EU v Talinu organizirala konferenco o prednostih
digitalne družbe.
Digitalne inovacije in tehnologija
spreminjajo današnjo družbo, saj
podjetjem, vladam in državljanom

v številnih sektorjih, vključno z industrijo, zdravstvom, socialnimi mediji,
e-storitvami, podatki ipd., prinašajo
nove priložnosti. Digitalni svet je svet
hitrega tempa. Ali je enotni trg EU pripravljen na digitalno dobo? Evropejci
morajo razmisliti o tem, kako lahko
EU izkoristi digitalno revolucijo, da bo
ostala konkurenčna in ustvarila več
delovnih mest. Estonija je kot vodilna
na področju IKT in digitalnih storitev
prvovrsten kraj za takšna vprašanja.

Najlepši prizori estonske divjine na ogled v EESO
7. november–8. december 2017

Cilj tega dogodka je proučiti in obravnavati priložnosti, ki jih nudi digitalna
družba, zlasti enotni digitalni trg, pa
tudi razvoj digitalnih javnih storitev,
kar je prednostna tema estonskega
predsedovanja. (lj)
l

Z delom za boljšo prihodnost
Digitalizacija in inovacije:
priložnosti in izzivi
Pripravila skupina delojemalcev
v EESO
Kako doseči, da bo digitalizacija zgodba
o uspehu? S čim lahko zagotovimo, da
bodo digitalne inovacije ustvarjale
dostojna delovna mesta in izboljšale
delovne pogoje? O teh vprašanjih je
6. oktobra v Talinu razpravljala skupina
delojemalcev na seji, ki je bila posvečena digitalizaciji in njenim posledicam
za delavce.
Prizorišče je bilo nadvse primerno
izbrano, saj Estonija velja za državo članico, ki je pri digitalizaciji najbolj napredovala in je zelo odprta za inovacije na
področju IKT, hkrati pa navdušeno in
zelo hitro uresničuje nove ideje.
Po pozdravnem nagovoru
Gabriele Bischoff, predsednice

skupine delojemalcev, in govoru Eikija
Nestorja, predsednika estonskega
parlamenta, ki je predstavil polletno
estonsko predsedovanje EU, so se člani
pobližje seznanili z digitalno agendo
2020 za Estonijo, ki v številnih krogih
velja za prvovrsten primer spodbujanja
digitalnega razvoja v gospodarstvu in
družbi.
Na popoldanski seji so člani razpravljali
o priložnostih in izzivih, ki jih digitalizacija in inovacije prinašajo delavcem
in trgu dela, kot govorniki pa so sodelovali tudi predstavniki sindikalnega
svetovalnega sveta (TUAC), evropskega
sindikata industriALL, estonskega
organa za informacijske sisteme in
Evropske konfederacije sindikatov
(ETUC). V razpravi se je pokazalo, da
oblikovanje digitalne družbe vpliva
na vse plati našega življenja, zlasti
na delovne pogoje, plače in sisteme
socialne zaščite. Na splošno je prevladovalo zavedanje, da Evropa mora

slediti tehnološkemu napredku in svoj
potencial do konca razviti tako v smeri
pravičnih delovnih pogojev kot v smeri
naložb v digitalno prihodnost. Več
govornikov je izpostavilo, da potrebujemo pravičen prehod v digitalno dobo
in da je treba temeljito ovrednotiti
vpliv na trg dela in delovne standarde
ter tudi na gospodarstvo, davčni sistem
in sistem socialne varnosti. Večja prožnost, ki jo prinaša digitalno delovno
okolje, ne bi smela zniževati socialnih
standardov in poslabšati delovnih
pogojev, zato se pojavlja izziv, kako
spodbujati inovacije in ustvarjalnost
ter zagotavljati pozitivne rezultate za
trajnostno in konkurenčno socialno
tržno gospodarstvo. (mg)
l

EESO je objavil tretjo študijo o najnovejšem dogajanju na področju socialne
ekonomije v Evropski uniji (Recent
Evolutions of the Social Economy in the
European Union), potem ko je takšni študiji objavil že leta 2008 in 2012. Študija
je bila naročena na pobudo interesne
skupine za socialno ekonomijo, ki deluje
pod okriljem skupine raznih dejavnosti.
Izdelava študije je bila zaupana Mednarodnemu raziskovalnemu in informativnemu centru za javno, socialno in
zadružno gospodarstvo (CIRIEC), vendar pri njej ne gre zgolj za dopolnitev
prejšnjih dveh študij, ampak je osredotočena tudi na naslednja tri področja:
socialna ekonomija in porajajoči
se koncepti/gibanja, javne politike
v širšem pomenu, ki so bile v zadnjih
letih zasnovane na ravni EU in v državah članicah z namenom izboljšanja
sektorja socialne ekonomije, in obseg
socialne ekonomije v posameznih
državah članicah.

Uredniški odbor:

Eleonora Di Nicolantonio (glavna urednica)
Daniela Marangoni (dm)

Avtorji prispevkov:
Chloé Lahousse (cl)
Daniela Marangoni (dm)
Jasmin Kloetzing (jk)
Jonna Pedersen (jp)
Karin Füssl (kf)
Laura Lui (ll)
Leszek Jarosz (lj)
Margarita Gavanas (mg)
Margarida Reis (mr)
Pavlos Avramopoulos (pa)
Siana Glouharova (sg)
Silvia M. Aumair (sma)

Ob tem se je dobro spomniti, kakšen je
prispevek socialne ekonomije k današnji
družbi. Socialna ekonomija temelji na
modelu, ki se razlikuje od modela kapitalskih družb. Je pomemben del tržnega
gospodarstva ter deluje skupaj in vzporedno z njim. S tem, ko ekonomsko učinkovitost usmerja v izpolnjevanje družbenih
potreb, ustvarja pristno povezavo med
gospodarskimi in družbenimi vprašanji
ter jih ne postavlja enega nad drugega.
Končno pa socialna ekonomija ponazarja
in varuje vrednote, na katerih je nastala
EU (člen 3 PEU). Je hkrati priložnost
in možnost za sodelovanje državljanov, pa tudi za prikaz in prevzemanje

Splošna koordinacija:
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Konkretno to pomeni, da študija omogoča merjenje napredka, saj daje zanesljive in primerljive podatke. Pokazalo se
je, da gospodarska in finančna kriza
socialne ekonomije ni močneje prizadela. Danes je v EU-28 delež delovno
aktivnega prebivalstva, ki mu ta sektor
nudi plačano zaposlitev, 6,3-odstoten,
medtem ko je leta 2012 ta delež znašal
6,5 odstotka.

Razstava na temo Vse bolj povezana Unija –
zapuščina Rimskih pogodb za današnjo Evropo
1957–2017
18. oktober–3. november 2017
Ob 60. obletnici tega pomembnega
dogodka je Zgodovinski arhiv Evropske
unije pripravil razstavo o Pogodbah in
njuni zapuščini.
Razstava je plod partnerstva med Zgodovinskim arhivom in Svetom Evropske unije, Evropskim parlamentom ter
Evropsko komisijo, s prispevki Evropske
investicijske banke, italijanskega predsedstva Sveta ministrov, italijanskega
ministrstva za zunanje zadeve in italijanske tiskovne agencije ANSA.
Razstava prikazuje, kako sta Pogodbi
zakoreninjeni v socialnih, kulturnih in
gospodarskih okoliščinah, ki so zaznamovale Evropo po 2. svetovni vojni, in
ponazarja dolgoročni učinek evropskega povezovanja na vsakdanje življenje evropskih državljanov. (jp)

Najnovejše na področju socialne ekonomije v EU
Pripravila skupina raznih dejavnosti
v EESO

Odbor bo v okviru estonskega predsedovanja EU na predlog estonskih
članov EESO organiziral drugo in hkrati
zadnjo razstavo z naslovom Estonska
divjina. Razstavljene bodo fotografije
najlepših prizorov estonske divjine:
pokrajina, cvetlice, ptice in veliki sesalci.
Estonija ljubiteljem narave ponuja marsikaj lepega, saj je njena pokrajina tako
pestra kot njeno rastlinstvo in živalstvo. Opustele plaže, globoki gozdovi,
slikovita jezera in reke ter skrivnostna
močvirja skrivajo živahno življenje ptic,
tjulnjev in medvedov. (jp)
l

Več informacij je na voljo na naslovu:
http://www.eesc.europa.eu/en/
agenda/our-events/events/ever-closer-union
l
Recent Evolutions
of the Social Economy
in the European Union
STUDY

European Economic and Social Committee

odgovornosti za našo trajnostno prihodnost. Poleg tega gre za daljnosežen
instrument, s katerim bo EU lažje izpolnila svoje zaveze iz agende OZN za trajnostni razvoj do leta 2030.
Povezava na študijo: http://www.eesc.
europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/recent-evolutions-social-economy-study (cl) l

EESO info v digitalni obliki
Bilten EESO bo decembra 2017 začel
izhajati v novi spletni različici. Prva
spletna izdaja bo na voljo v angleščini,
francoščini in nemščini, v ostalih jezikih
pa bo bilten objavljen v običajnem formatu pdf. Od januarja 2018 bo v novi
obliki izhajal v vseh jezikih.
Novo, popolnoma digitalno različico
v obliki HTML bodo bralci prejeli
po elektronski pošti. Odpreti jo bo
mogoče na različnih napravah, tudi
na telefonih in tablicah, iskanje po njej

pa bo mogoče v 23 uradnih jezikih
EU. Bralci bodo lahko članke delili po
družbenih medijih, jih komentirali ter
z drugimi svoje komentarje tudi delili.
Na zahtevo bo na voljo tudi tiskana
različica. Naročnike na tiskano izdajo,
ki bi radi prejemali novo različico
glasila, namenjeno rabi predvsem
v spletu, prosimo, da nam to sporočijo na eescinfo@eesc.europa.eu in
ob tem navedejo, v katerem jeziku jo
želijo prejemati. (dm)
l

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

Agata Berdys (ab)

Redakcija je bila zaključena
2. oktobra 2017.
Naslov:
Evropski ekonomsko-socialni odbor
Stavba Jacques Delors, Rue Belliard/
Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel,
Belgique/België
Tel. +32 2 546 94 76
Faks +32 2 546 97 64
E-naslov: eescinfo@eesc.europa.eu
Spletna stran: http://www.eesc.europa.eu/

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