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UVODNIK

Drage čitateljice,
dragi čitatelji
Šezdeset godina europske zajednice – gradimo budućnost!

Europski stup socijalnih
prava mora biti pozitivan
projekt za sve, tvrdi EGSO
Promjene u svijetu rada trebale bi se iskoristiti za promicanje
uključivog i održivog gospodarskog rasta i pristojnih radnih
mjesta za sve

Europski gospodarski i socijalni odbor organizirat će 13. ožujka 2017. u Rimu, povodom obljetnice potpisivanja naših ugovora, konferenciju na visokoj razini pod nazivom
„Šezdeset godina europske zajednice – gradimo budućnost!“.
Cilj nam je svakako iskoristiti prigodu obljetnice Ugovora kako bismo novinarima i građanima naglasili sve ono što je Europska unija kroz povijest donijela svojim narodima, ali
jednako tako i povrh svega istaknuti ono što trenutačno zabrinjava civilno društvo naših
zemalja i njegove organizacije, s posebnim naglaskom ne samo na mjerama koje treba
poduzeti, već i na ulozi koju mora imati participativna demokracija želimo li povratiti
povjerenje građana u Uniju i u njihove institucije, kako nacionalne tako i europske.
Konferencija će se sastojati od tri dijela posvećena socijalnoj dimenziji, gospodarskoj
dimenziji i politikama imigracije i integracije.
Europski projekt zaista je u opasnosti. Samo njegovo postojanje dovodi se u pitanje,
posebice zbog populističkih i nacionalističkih snaga, dok još ne tako davno gotovo
nitko u državama članicama nije osporavao njegovu korisnost, a u državama koje još
nisu bile članice gotovo svi su mu htjeli pristupiti. Taj je projekt predstavljao sigurnu
luku mira, demokracije, napretka, dobrobiti i blagostanja za građane i poduzeća. Još
smo bili svjesni strahota koje su nacionalizam i ksenofobija uzrokovali, kao i štete koju
su granice i zidovi nanosili slobodi i gospodarstvu. Korisno je prisjetiti se toga.
Valjalo bi jednako tako za budućnost utvrditi i zastupati mjere koje je nužno poduzeti
sada, kao i duh u kojem ih je potrebno izraditi. Potrebno je Europi dati istinsku socijalnu
dimenziju i odbaciti sve oblike socijalnog nazadovanja ili povećanja nejednakosti želimo
li da Europa povrati povjerenje svojih građana. Potrebno je izvući gospodarstvo iz stagnacije tako što će ga se poticati, a ne gušiti recesijom, te se valja odlučiti za upravljanje
migracijskim tokovima na pravedan, snažan i solidaran način, među ostalim i zato što
mnogi neprijatelji Unije svoju zlobnu propagandu temelje upravo na trenutačnom
stanju u tom pogledu.
Pred nama je dakle mnogo posla, moramo iznaći rješenja i zastupati ideje, no mi smo
predstavnici organizacija civilnog društva u našim zemljama. Čak i u teškim vremenima – a pogotovo tada – dužnost nam je djelovati i dizati glas. Sposobni smo promišljati i osmišljavati te imamo snage javno pokazati što činimo u ime onih koji su
okupljeni u našim organizacijama.

Georges Dassis
Predsjednik EGSO-a
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Tvoja Europa, tvoje mišljenje! 2017.

Gospodarska budućnost
Europe bit će digitalna
Inovacije i znanost za dobro
svih građana: Što je novo?
Političari i civilno društvo
moraju raditi na suzbijanju
trgovine ljudima, tvrdi EGSO

Na siječanjskom plenarnom zasjedanju EGSO je usvojio mišljenje o nacrtu
europskog stupa socijalnih prava koji
je predložila Europska komisija u cilju
izgradnje „povezanije i pravednije ekonomske i monetarne unije (EMU)“ i postizanja „rejtinga AAA za socijalnu Europu“.
Rasprava se održala u prisutnosti Marianne Thyssen, europske povjerenice za
zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine
i mobilnost radne snage, i Marije João
Rodrigues, izvjestiteljice Europskog parlamenta za europski stup socijalnih prava.
U mišljenju se iznose početne ideje i prijedlozi Odbora za nošenje s nekim od najvećih
izazova s kojima se Europa danas suočava.
Odbor je naglasio da iz europskog stupa
socijalnih prava mora proizaći pozitivan
projekt za sve – uz politike kojima se olakšava povećanje zaposlenosti, socijalnog
napretka i produktivnosti kao temeljnih
čimbenika za održiv rast te uz nacionalne
sustave socijalne skrbi i tržišta rada koji
su prilagodljivi i spremni za budućnost.
EGSO smatra da bi budućnost rada trebala biti ključni prioritet u raspravama
o stupu socijalnih prava kako bi se osiguralo da taj stup bude pravedan i uključiv
te da vodi socijalnom napretku. Suprotno
prvobitnom prijedlogu Komisije da se
europski stup socijalnih prava u početku
primjenjuje samo u europodručju, EGSO
smatra da bi se trebao primjenjivati u svim
državama članicama iako priznaje da bi za
europodručje mogli biti potrebni posebni
instrumenti/mehanizmi.
Mišljenje, izrađeno na zahtjev predsjednika Komisije Jean-Claudea Junckera,
rezultat je višemjesečnog rada. Sastavili su
ga izvjestitelji Jacek Krawczyk, predsjednik

EGSO-ove Skupine poslodavaca, Gabriele
Bischoﬀ, predsjednica EGSO-ove Skupine
radnika, i Luca Jahier, predsjednik EGSOove Skupine raznih interesa. Temelji
se na rezultatima rasprava održanih na
nacionalnoj razini koje su članovi EGSO-a
organizirali u svih 28 država članica, uz
savjetovanje s otprilike 1800 predstavnika
organizacija civilnog društva.
Predstavljajući mišljenje, Jacek Krawczyk, predsjednik EGSO-ove Skupine
poslodavaca, kazao je: „Bez gospodarskog uspjeha nijedna država članica
EU-a ne bi mogla osigurati sustav
socijalne skrbi. Neće biti blagostanja
bez uspješnih poduzeća koja stvaraju radna mjesta. Iz tog je razloga
konkurentnost preduvjet za očuvanje
europskog socijalnog modela. Države
članice moraju prilagoditi tržišta rada
i sustave socijalne zaštite promjenjivim
okolnostima. Potrebna nam je prava
ravnoteža između ﬂeksibilnosti i sigurnosti. Dobro osmišljena i odgovarajuća
referentna mjerila pomogla bi državama članicama u ostvarivanju pozitivnih rezultata.“ G. Krawczyk skrenuo je
pozornost i na činjenicu da su rasprave
održane na nacionalnoj razini pokazale da se u okviru svakog djelovanja
na polju tržišta rada i sustava socijalne
skrbi moraju uvažavati podjela nadležnosti i načelo supsidijarnosti.
Gabriele Bischoﬀ, predsjednica EGSOove Skupine radnika, naglasila je sljedeće:
„Europski radnici trebaju konkretne
mjere za poboljšanje životnih i radnih
uvjeta i obnavljanje vjere u EU. Sve
veće nejednakosti prijete uništenjem
našeg socijalnog tkiva te sve veći broj
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ljudi guraju u ruke onih koji žele unijeti
razdor među nas. Smanjenje nejednakosti dohotka od presudne je važnosti,
a snažnije kolektivno pregovaranje
u cijeloj Europi preduvjet za pravednije
plaće i raspodjelu bogatstva. Stoga
želimo pokazatelje o korištenju kolektivnog pregovaranja u cijeloj Europi.
Veća konvergencija plaća pridonijela bi
i rješavanju mnogih problema s kojima
se suočavamo. Prošlo je vrijeme dobrih
namjera. Europa – odnosno svi mi
u svojim različitim ulogama – mora
hitno ponuditi konkretna rješenja koja
donose nadu i sigurnost u ovom svijetu
koji se brzo mijenja.“
Luca Jahier, predsjednik EGSO-ove Skupine raznih interesa, istaknuo je sljedeće:
„Moramo izgraditi Europsku uniju kojoj je
stalo do čovjeka. Stoga bi europski stup
socijalnih prava trebao obuhvatiti sve
građane tijekom njihova cijelog životnog
vijeka, uključujući one koji su isključeni iz
tržišta rada ili u njemu ne mogu sudjelovati. Stup mora osigurati pozitivan
projekt za europske građane i odgovoriti na sve veće siromaštvo i nejednakosti. Rasprave koje se vode o mogućem
europskom stupu socijalnih prava jasno
pokazuju važnost povezivanja tog stupa
s Programom održivog razvoja do 2030.,
kao i reforme socijalne države, što je
izvan djelokruga javnih vlasti. Socijalna
ulaganja, socijalna ekonomija, socijalna
poduzeća i socijalne inovacije moraju
imati ključnu ulogu u tim reformama,
kao i u osiguravanju kvalitetnih usluga
i pristupa njima za sve građane.“
Povjerenica Marianne Thyssen istaknula je važnost doprinosa EGSO-a
daljnjem radu Europske komisije na
europskom stupu socijalnih prava: „Želim
čestitati trima izvjestiteljima iz sve tri
skupine Odbora, ne samo na njihovoj
ambicioznosti, već i na sveobuhvatnosti pitanja kojima se mišljenje bavi.
Ono očito predstavlja vrijedan doprinos
savjetovanju o europskom stupu socijalnih prava.“
Zaključujući raspravu, predsjednik
EGSO-a Georges Dassis naglasio je
da se prijedlozi moraju provesti u djelo
u korist šire javnosti: „Na područjima
poput tehnike, upravljanja i marketinga
inovacije su stalna pojava. Krajnje je vrijeme za inovacije na socijalnom polju.“
Zaključci mišljenja EGSO-a uzet će se
u obzir pri izradi konačnog prijedloga
Europske komisije o europskom stupu
socijalnih prava, koji se očekuje u sljedećih nekoliko mjeseci. EGSO će nastaviti
pratiti sve daljnje aktivnosti i rasprave
u vezi s europskim stupom socijalnih
prava i intenzivno sudjelovati u njima.
l
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Gospodarska budućnost Europe bit Dovršenje strukture eura nužno je
će digitalna
za blagostanje i stabilnost
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Ciljevi EU-a moraju biti ambiciozni,
poručuje EGSO
Na plenarnom zasjedanju 25. i 26. siječnja Europski
gospodarski i socijalni odbor (EGSO) pozdravio je inicijative Europske komisije u vezi s Europskim zakonikom
elektroničkih komunikacija, Tijelom europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC), Akcijskim
planom za mrežu 5G i programom za potporu javnim
vlastima koje žele ponuditi besplatan pristup mreži
WiFi (WiFi4EU). „Moderno jedinstveno digitalno tržište u cijeloj Europi važno je kako bi se unaprijedila
konkurentnost Europe i osigurala njezina održivost
te na taj način ostvario gospodarski rast i povećala
zaposlenost“, izjavio je Ulrich Samm (Skupina
poslodavaca, DE), izvjestitelj za mišljenje o europskom gigabitnom društvu, te dodao: „Moramo imati
na umu da se to ne događa u praznom prostoru,
već u kontekstu snažne tržišne konkurencije SAD-a
i Azije.“ EGSO je raspravio i usvojio pet mišljenja povezanih s širom temom „Povezivanje Europe“.
EU mora preuzeti vodeću ulogu kako bi osigurao
dosljednu, paneuropsku modernizaciju s mrežama

visokog kapaciteta jer samo u potpunosti ostvareno jedinstveno digitalno tržište može donijeti
svu moguću gospodarsku i socijalnu korist. Bit će
potrebni programi potpore kako bi se mrežom
pokrila i udaljena područja.
Inicijativa Komisije WiFi4EU ide u pravom smjeru
i osigurava financijska sredstva za besplatan pristup
internetu na javnim mjestima. „Ova će inicijativa
donijeti korist u pogledu pristupačnosti i gospodarskog rasta“, poručio je Emilio Fatovic, izvjestitelj za mišljenje „Internetska povezivost u lokalnim
zajednicama“, koji ipak smatra da je planirani proračun u iznosu od 120 milijuna eura nedostatan
s obzirom na to da se moraju uspostaviti visokokvalitetne usluge bežične internetske veze s najmanjom
brzinom od 100 Mb/s. Komisija treba postaviti jasna
pravila o dodjeli financijskih sredstava. Odbor je
predložio, primjerice, da se za svaku zemlju unaprijed
rezervira maksimalni iznos financijskih sredstava te
da se 20 % proračuna dodijeli gospodarski i digitalno
slabije razvijenim područjima, kao što su otoci, planinska i rubna područja ili regije pogođene prirodnim
l
katastrofama. (sma)

EGSO i EK surađuju na konferenciji prilikom
koje će se pokrenuti platforma za kružno
gospodarstvo
Platforma dionika za kružno gospodarstvo bit će
pokrenuta tijekom dvodnevne konferencije koju će
u Bruxellesu 9. i 10. ožujka 2017. zajednički organizirati Europska komisija i EGSO.
EGSO je opetovano pozivao na osnivanje takve platforme kako bi se promicala suradnja između različitih
mreža civilnog društva i subjekata uključenih u tranziciju prema kružnom gospodarstvu.
„Kako bismo postigli brze i konkretne rezultate,
moramo uključiti najvažnije dionike i pokretače
tranzicije, odnosno civilno društvo“, objasnila je
članica EGSO-a Brenda King (Skupina poslodavaca –
UK), predsjednica EGSO-ove Promatračke skupine za
održivi razvoj. „Europski dionici koji se bave kružnim

gospodarstvom rado bi razmijenili svoju stručnost
i iskustva te raspravljali o najkritičnijim aspektima
tranzicije prema gospodarstvu u kojem se resursi
učinkovito iskorištavaju“, dodao je Martin Siecker
(Skupina radnika – NL), predsjednik EGSO-ove Stručne
skupine za unutarnje tržište, proizvodnju i potrošnju.
EGSO je u brojnim mišljenjima novijeg datuma
naglasio potrebu da naše linearno gospodarstvo
pretvorimo u kružno gospodarstvo, prenoseći poziv
europskog organiziranog civilnog društva na poduzimanje smionih mjera u pogledu učinkovitosti resursa.
EGSO podržava ambicioznu provedbu akcijskog plana
Europske komisije za kružno gospodarstvo u okviru
kojeg bi se dionici i države članice udružili u zajedničkom i koordiniranom djelovanju. (sma)
l

Uklanjanje prepreka jedinstvenom tržištu uz
istovremeno uvažavanje socijalnih prava
Jedinstveno tržište nalazi se pod prijetnjom: dok su
SAD, Australija i Japan uspjeli znatno povećati svoju
domaću potražnju, europsko jedinstveno tržište – ključan element europske integracije i europskog prosperiteta – zabilježilo je rast od samo 0,4 %, a europodručje
čak i negativan rast od -1,6 % u razdoblju od 2008. do
2015. godine. Povrh toga, zlouporabe kao što je socijalni damping, naročito na polju pružanja prekograničnih usluga, narušavaju povjerenje radnika i poštenih
poduzeća u jedinstveno tržište, a podrška javnosti slabi.
„To šteti našem gospodarstvu. Kako bi se potaknulo gospodarstvo, potrebno je dovršiti izgradnju jedinstvenog tržišta, ali ne nauštrb pravila
i temeljnih ekonomskih i socijalnih prava“, izjavio
je izvjestitelj Oliver Röpke (Skupina radnika – AT).
„Uspješno jedinstveno tržište zahtijeva usklađenost
s europskim i nacionalnim zakonodavstvom, a to
se posebno odnosi na prekogranične aktivnosti.“
U okviru europske integracije potrebno je naći
pravu ravnotežu između gospodarskog, socijalnog
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stabilnost, vjerodostojnost i predvidljivost unutar
koncepta europske suverenosti. To je jedini način
da građane i ulagače uvjerimo u neopozivost eura
i naše zajedničke europske budućnosti.“
Povjerenik Moscovici u glavnim je crtama predstavio gospodarsko stanje u EU-u, uz predviđanje
rasta od 1,6 % tijekom 2017. i 1,8 % tijekom 2018.
godine. U svom je obraćanju istaknuo: „Moja je vizija
Europe kao Unije koja je ujedinjena i na socijalnom
i na fiskalnom planu i koja se može suprotstaviti
populizmu i zalagati istodobno i za uzlaznu gospodarsku konvergenciju i za socijalni napredak svojih
građana. Budući da se očekuje da euro bude valuta
cijelog EU-a, neophodno je da se njegova struktura
dovrši, a doprinos EGSO-a toj raspravi iznimno će
se cijeniti.“ Slični su stavovi izneseni i tijekom javne
rasprave o budućnosti eura i produbljivanju EMU-a
l
koju je Odbor organizirao 2. veljače. (mm)

U okviru siječanjskog plenarnog zasjedanja
EGSO-a održana je rasprava s povjerenikom Pierreom
Moscovicijem o stanju europskog gospodarstva
i izgledima za produbljivanje ekonomske i monetarne unije (EMU). Članovi EGSO-a poslali su preko
povjerenika jasnu poruku da je europskim građanima
i gospodarskim subjektima hitno potrebno pružiti
osjećaj da europski čelnici preuzimaju odgovornost
i vodstvo, posebice kad se raspravlja o elementima
istinske ekonomske i monetarne unije koji još nedost
aju. Integracijski proces EU-a i posebice euro mogu
biti održivi samo ako se ostvari istovremeni napredak
na gospodarskom, fiskalnom, financijskom, socijalnom i političkom polju, čak i ako to iziskuje moguću
izmjenu Ugovora.
„Analiza dosadašnjih postignuća na uzastopnim
europskim sastancima na vrhu dobrodošla je, ali
nije dovoljna“, ustvrdio je Joost van Iersel (Skupina poslodavaca – NL), predsjednik stručne skupine
EGSO-a za gospodarstvo. „Pozivamo europske političke čelnike da odobre transparentan i vremenski ograničen plan za dovršetak EMU-a. Trebamo

EGSO domaćin rasprave o budućnosti eura
i produbljenju EMU-a
Ne postoji održiva alternativa većoj političkoj integraciji europodručja u sklopu koje je potrebno staviti
veće težište na glavne prioritete važne za građane, nego na određene brojčane ciljeve i tehnička pitanja.
EGSO je ponovo pozvao političke čelnike EU-a da ubrzaju proces produbljenja ekonomske i monetarne
unije (EMU) kako bi osigurali viši stupanj konvergencije među državama članicama te učinili što je potrebno
da u okviru koncepta dijeljenog suvereniteta cijeli EU postane prosperitetniji, konkurentniji i otporniji.
To su neke od glavnih poruka s rasprave na visokoj razini o temi „Euro – što donosi budućnost?
Prijetnje i prilike u drugoj fazi produbljivanja EMU-a“ koju je EGSO organizirao 2. veljače. Svrha
tog događanja bila je doprinijeti izgradnji konsenzusa nužnog za ambiciozan plan dovršenja EMU-a do
2025. godine, kao dijela cjelokupne vizije za budućnost EU-a.
Stručnjaci u panelu raspravljali su o različitim prijetnjama i prilikama povezanim s drugom fazom dovršenja EMU-a, kao što je navedeno u Izvješću petorice predsjednika (2017. – 2025.). Govornici, među
kojima je bio i predsjednik Radne skupine za euro Thomas Wieser, predstavili su cijeli spektar ideja
i opcija koje se mogu ispitati u pogledu kratkoročnog, srednjoročnog i dugoročnog razvoja upravljanja
l
europodručjem. (mm)

Predstavljanje prioriteta malteškog predsjedanja

i ekološkog razvoja te povećati ekonomsku i socijalnu
konvergenciju među državama članicama.
U samoinicijativnom mišljenju „Prijetnje i prepreke
jedinstvenom tržištu“ EGSO poziva na sljedeće:
●● pošteno tržišno natjecanje: postupanje u skladu
s europskim i nacionalnim zakonodavstvom –
uvažavanje radničkih prava i načela da se za jednak rad na istom mjestu prima jednaka plaća te
okončanje prividnog upućivanja radnika i nepoštenih praksi u javnoj nabavi
●● uklanjanje tržišnih prepreka: bolje priznavanje
kvalifikacija i diploma, uklanjanje regulatornih
prepreka itd.
●● reguliranu poreznu politiku: uspostavljanje
zajedničke konsolidirane osnovice poreza na
dobit trgovačkih društava, izvješćivanje po
zemljama i rješavanje problema neplaćanja
l
poreza i poreznih oaza. (sma)

Na siječanjskom plenarnom zasjedanju EGSO-a
Ian Borg, malteški parlamentarni tajnik zadužen za
fondove EU-a i predsjedanje 2017. godine, predstavio
je prioritete malteškog predsjedanja EU-om. Nakon

toga održana je živa rasprava s članovima EGSO-a.
(Za više informacija o planiranom savjetodavnom
doprinosu EGSO-a malteškom predsjedanju, vidi
l
siječanjsko izdanje biltena.)

Inovacije i znanost za dobro svih građana: Što je novo?
potpredsjednik EGSO-a Gonçalo
Lobo-Xavier

i do primjene znanja i iskustva, a naposljetku i do
društvenih i gospodarskih koristi”, tj. imat će pozitivan utjecaj na živote ljudi.

Da znate da Obzor 2020. raspolaže proračunom
od 80 milijardi eura za financiranje projekata istraživanja i inovacija za razdoblje od sedam godina, lako
biste mogli zaključiti da bi taj program mogao imati
golem pozitivan utjecaj na živote ljudi u pogledu
otvaranja radnih mjesta i dodane vrijednosti europskog gospodarstva.

No, žalosna je istina da je prosječni građanin gotovo
u potpunosti nesvjestan mogućeg utjecaja rezultata
istraživanja i inovacija na svakodnevni život.

Što to znači za obične ljude?
Znanstvena zajednica izrazila je veliko povjerenje
u potencijal inicijativa programa Obzor 2020., no
jednako je tako upozorila EU na to da se treba baviti
cijelim lancem istraživanja i inovacija, od temeljnog istraživanja do istraživanja na polju proizvoda
i usluga. U mišljenju o reviziji tijekom provedbe programa Obzor 2020. (izvjestitelj: Ulrich Samm – Skupina poslodavaca – DE), EGSO je naveo da će „samo
dobro uravnotežena potpora cijelom tom lancu
osigurati da prikupljanje znanja i iskustva dovede

pravila, jednostavnijom formulacijom poziva na
sudjelovanje, osiguravanjem demokratičnije
zastupljenosti podnositelja zahtjeva, omogućavanjem financiranja projekata malih i srednjih razmjera
koji imaju velik učinak te uključivanjem društvenih
medija kao ključne komponente, primjerice, širenja
saznanja o uspješnim primjerima kada je to važno
za podizanje svijesti – to su poruke koje treba imati
na umu.

Ako se tome doda činjenica da (još uvijek) postoje
znatne razlike u znanstvenim i inovacijskim strukturama među državama članicama, postaje jasno zašto
tvrdim da samo povećanje proračuna programa za
aktivnosti kojima se znanost i inovacije promiču
u društvu neće promijeniti stajalište prosječnog
građanina o tom pitanju.

Također bismo trebali razmotriti ideju o organiziranju tečajeva o inovacijama za novinare ili o nagradi za
novinarstvo u području inovacija u cilju promicanja
razumijevanja među građanima jer su naposljetku
ipak oni krajnji korisnici istraživanja i inovacija i postignuća programa Obzor 2020. koja se odražavaju na
njihove živote.

Zbog toga se zalažemo za unapređenje osnovnog
financiranja istraživanja i inovacija u područjima
Europe koja su slabije pripremljena prije nego što
se posvetimo onom što se naziva odgovorno istraživanje i inovacije.

Sve ovo pokazuje da znanstveno istraživanje
i inovacije nisu puka teorija! To je nešto čime se
može poboljšati kvaliteta našeg života i zbog čega
možemo biti još ponosniji što smo dio Europe koja
pripada svima i djeluje u interesu svih. Jednostavno,
l
zar ne?

Europa ima još tri godine tijekom kojih može unaprijediti provedbu ovog programa pojednostavljivanjem

EGSO želi da program preseljenja ne bude
povezan sa sporazumima o partnerstvu

Političari i civilno društvo moraju raditi na
suzbijanju trgovine ljudima, tvrdi EGSO

Ured visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za
izbjeglice (UNHCR) procjenjuje da će se 2017. godine
broj osoba u svijetu kojima je potrebno preseljenje
popeti na gotovo 1,2 milijuna. Tijekom 2015. godine
u cijelom svijetu preseljeno je samo 80 000 osoba.
Nepostojanje odgovarajućeg programa preseljenja
i mogućnosti zakonitog ulaska u Europu guraju
brojne raseljene osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita u ruke opasnih nezakonitih krijumčara.
U mišljenju o predloženom okviru EU-a za preseljenje
EGSO je pozdravio prijedlog za okvir EU-a za preseljenje kao nužan instrument kojim se može pomoći
osobama koje traže takvu zaštitu, a i kao korak prema
istinskoj zajedničkoj politici azila za koju se EGSO
već dugo zalaže. Tim bi se programom osigurala
i bolja potpora za zemlje koje graniče s EU-om.

U filmu koji je prikazan u suradnji
s UN-om ističe se brutalnost trgovine
djecom

o sporazumima o partnerstvu, razvojnoj pomoći ili
učinkovitoj suradnji s trećim zemljama na području
azila. Poziva na to da se uključi UNHCR kao međunarodno tijelo koje ima mandat i stručnost da utvrdi
treba li određenoj osobi zaštita ili ne. UNHCR bi jednako tako trebao sudjelovati u Odboru na visokoj
razini za preseljenje, kao i sam EGSO. EGSO ne preporučuje dodjelu posebnih prava državama članicama
EU-a ili trećim zemljama da same odlučuju o odabiru.
Program preseljenja treba biti popraćen učinkovitim
i uspješnim programima integracije u ranoj fazi koji
bi uključivali pristup tržištu rada, priznavanje kvalifikacija i osiguravanje strukovnog i jezičnog osposobljavanja. Civilno društvo u tome bi moglo imati
l
presudnu ulogu. (sma)

EGSO bi želio da se kriteriji za preseljenje temelje na stupnju ugroženosti osoba te da ne ovise

UN i EGSO predstavili su 10. siječnja 2017.
u Bozaru, briselskom centru za umjetnost, film
„Sold“ („Prodan“) J. D. Browna. Prikazivanje su
otvorile članica EGSO-a Madi Sharma (Skupina
poslodavaca, UK) i Deborah Seward, direktorica
regionalnog ureda UN-a za informiranje u Europi
(UNRIC). U filmu se prikazuje brutalnost i nehumanost trgovine djecom.

© Shutterstock

Prema podacima Ureda UN-a za droge i kriminal
(UNDOC) milijuni osoba diljem svijeta svake su
godine žrtve trgovine ljudima, a seksualno iskorištavanje najčešći je oblik trgovine (53 %), za kojim
slijedi prisilni rad (40 %), koji je u porastu. U Radnom
dokumentu o trgovini ljudima Eurostata iz 2015.
godine navodi se da je 69 % žrtava trgovine ljudima
zabilježenih u Europi bilo izloženo seksualnom iskorištavanju, a 19 % prisilnom radu. Na svjetskoj razini
u 49 % otkrivenih slučajeva trgovine ljudima žrtve su
odrasle žene, a u 33 % slučajeva djeca.
U svom mišljenju o trgovini ljudima EGSO je pozvao
na povećanu zaštitu i potporu za žrtve, koje često
prvo otkrivaju organizacije civilnog društva na
terenu. Odbor smatra da je to od presudne važnosti
kako bi se žrtvama omogućilo da se ponovo integriraju u pravnu sferu društva iz koje su bile isključene.
Njihovo uključivanje na tržište rada trebalo bi poduprijeti javnim financijskim sredstvima.

o razlozima trgovine ljudima i mogućim mjerama
za suzbijanje te pojave, a povrh toga su istaknuli
ključnu ulogu organizacija civilnog društva i svakog
pojedinca te pozvali na zajedničko djelovanje. (jk)l

Nakon prikazivanja filma održana je rasprava u kojoj
su sudjelovali predstavnici UNODC-a, Međunarodne
organizacije rada i UNICEF-a te Madi Sharma, koja
je pozvala na odlučnije političke mjere i preispitivanje europskih politika. Govornici su raspravljali

U nedavno objavljenoj knjizi naslovljenoj „Razumijevanje planiranog
zastarijevanja“, Kamila Pope, brazilska profesorica prava okoliša i bioprava, ispituje uzroke, troškove i posljedice planiranog zastarijevanja.
U knjizi se pomno razmatra i rad EGSO-a na tom polju, od revolucionarnog
mišljenja Thierryja Libaerta iz 2013. godine, preko projekta koji je uslijedio
pod predsjedništvom Henrija Malossea do studije iz 2016. godine „Utjecaj označivanja životnog vijeka na potrošače“, te se zaključuje sljedeće:
„Nema nikakve sumnje da je angažman EU-ovog Europskog gospodarskog i socijalnog odbora u vidu izrade mišljenja i uspostave programa
za borbu protiv planiranog zastarijevanja jedna od najvažnijih mjera
koje su javne vlasti dosad poduzele na ovom području.“
Kamila Pope, „Razumijevanje planiranog zastarijevanja – neodrživost
u proizvodnji, potrošnji i stvaranju otpada“, Kogan Page, 2017., 240 str.
l
(dm)

Niti sjećanja
Izložba portreta
Povodom obilježavanja malteškog predsjedanja EU-om EGSO je domaćin izložbe suvremenih
portreta međunarodno priznatog malteškog fotografa Josepha P. Smitha. Izložba prikazuje neke
od najdugovječnijih stanovnika drevnog grada
Birgua te uključuje videoprojekciju koja obuhvaća
razgovore s modelima i aktivnosti „iza kulisa“.
Službeno otvorenje održat će se 22. veljače 2017.
tijekom plenarnog zasjedanja EGSO-a u veljači,
a izložba će se moći posjetiti do 24. ožujka 2017.
l
u predvorju na 6. katu zgrade JDE. (jp)
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Skupina radnika EGSO-a
Skupina radnika održala je 15. veljače
2017. izvanredni sastanak radi rasprave
o strategiji i prioritetima te skupine
zbog stanja koje se nedvojbeno mijenja
s obzirom na izbor novog američkog
predsjednika, Brexit, kraj neformalne
„velike koalicije“ u Europskom parlamentu, krizu vlade u Italiji i predstojeće
izbore u Nizozemskoj, Francuskoj i Njemačkoj. Sudionici su razmatrali izazove
i prilike za europske sindikate u svjetlu
tih novih političkih i institucionalnih
promjena zbog kojih sad više nego ikad
moraju ustati u obranu europskih demokratskih vrijednosti i vladavine prava
koje su na udaru sve agresivnijih populističkih pokreta i njihove obmanjujuće
propagande.

Svi su sudionici izričito naglasili da je najbolja zaštita protiv takvih pojava uspostava novog gospodarskog i socijalnog
modela EU-a za zapošljavanje i rast koji
zaista funkcionira za dobrobit svih građana. Istaknuli su snažnu povezanost
između budućnosti EU-a i učinkovitog
socijalnog stupa te su razmatrali načine
za ostvarivanje napretka u pogledu uspostavljanja čvrstih veza sa znatnim javnim
i privatnim ulaganjima u svrhu otvaranja
novih radnih mjesta. Nedavno usvojeno
mišljenje EGSO-a o stupu socijalnih prava
predstavlja dobro polazište jer je u njemu
naglasak na konkretnim prijedlozima za
pretvaranje tog projekta u pozitivne, smislene mjere za poboljšanje radnih i životnih uvjeta građana i obnavljanje njihove
l
vjere u Uniju. (mg)

Ususret pravednoj ekonomiji dijeljenja: uloga i položaj
platformi za suradnju
Skupina raznih interesa
EGSO-a

Predsjednik EGSO-ove Skupine raznih
interesa Luca Jahier (IT) predsjedao je 5.
prosinca 2016. konferencijom na kojoj
su aktivisti iz socijalne ekonomije i ekonomije solidarnosti na primjerima prikazali kako se mogu osnovati pravedne
platforme dijeljenja te su ukazali na niz
modela, prilika i izazova koje one predstavljaju za zakonodavce i društvo.
Digitalne platforme u samom su središtu
ekonomije dijeljenja. Posvuda u EU-u
i diljem svijeta pojedinci, poduzetnici
i zajednice socijalne ekonomije koriste
te snažne instrumente kako bi stvorili
i očuvali zajednička dobra i usluge ili im
pristupili. U cilju pravednosti i redistribucije za kojima teže ti dionici njihovi
su modeli digitalnih platformi u potpunosti različiti od onih koji zadržavaju

vrijednost koju stvaraju korisnici i suradnici i koji se smatraju iznad društvenih
zakona i pravde. Potrebno je prepoznati
te platforme i regulirati ih na pravedan
način.
Uz potporu Skupine raznih interesa šest
organizacija koje se bave socijalnom
ekonomijom i ekonomijom solidarnosti
i Commons (društveni pokret u okviru
kojeg zajednice korisnika zajednički
upravljaju resursima) okupili su gotovo
200 ljudi u Bruxellesu kako bi:
l saznali više o inspirativnim primjerima platformi za suradnju na
području kulture, prehrane, zemljišta, razmjene usluga među poduzećima, lokalnih valuta itd.,
l raspravili pravna pitanja: zakonodavstvo o radu, vlasništvo, ugovore
i oporezivanje,
l objasnili što očekuju od Europske
unije, država članica i gradova,
l promicali partnerstva.

Izložba fotograﬁja poljskog ﬁlmskog
redatelja Andrzeja Wajde

Skupina poslodavaca EGSO-a
EGSO je u siječnju organizirao izložbu
s više od 30 fotografija nedavno preminulog poljskog filmskog redatelja Andrzeja
Wajde. Fotografije koje je snimio svjetski

poznati umjetnički fotograf Czesław Czapliński prikazuju neke vrlo upečatljive
trenutke Wajdina profesionalnog i privatnog života.
„Nije pretjerano reći da je Andrzej
Wajda bio opće poznati velikan i simbol

UKRATKO
Predsjednik Dassis čestitao novoizabranom predsjedniku
Europskog parlamenta
u doba krize u Europskoj uniji. Glavni
je cilj svih europskih dionika povratiti
povjerenje građana i njihovo zanimanje
za naš projekt i naš rad. Europski parlament, kao demokratski izabrano tijelo
EU-a, mora pritom imati važnu ulogu.
Europski gospodarski i socijalni odbor,
kao predstavničko tijelo organiziranog
civilnog društva u Europi, spreman je
biti snažan partner u tim nastojanjima.“

Predsjednik EGSO-a Georges Dassis
uputio je 19. siječnja pismo čestitke Antoniju Tajaniju povodom njegova izbora
za novog predsjednika Europskog parlamenta. Nakon što je izrazio nadu da će se
izvrsna suradnja koja je obilježila odnose
EGSO-a i Europskog parlamenta nastaviti
i u budućnosti, g. Dassis obećao je g. Tajaniju da će EGSO Europskom parlamentu
pružati punu potporu u vezi s izazovnom
zadaćom koja predstoji: „Izabrani ste

Georges Dassis predložio je i da se iznađu
načini za bolje praćenje mišljenja Odbora
u EP-u, da se osigura odgovarajuća koordinacija između zastupnika u Europskom parlamentu i članova EGSO-a te
da se utvrde drugi zajednički prioriteti.
Pozvao je g. Tajanija da se obrati skupštini
EGSO-a tijekom jednog od predstojećih
plenarnih zasjedanja: „Sigurni smo da
će Vaša prisutnost uvelike ojačati veze
između zakonodavnog organa Unije
i predstavnika civilnog društva“, zakljul
čio je predsjednik Dassis. (dm)

Član EGSO-a Tom Jones – sudionik okruglog stola na
Međunarodnom zelenom tjednu u Berlinu

Skupina raznih interesa, čiji brojni članovi
djeluju u sektoru socijalne ekonomije,
ponovo je naglasila svoju vodeću ulogu
u omogućavanju i izgradnji participativne
demokracije održavanjem i uspostavljanjem kontakata s predstavnicima organizacija civilnog društva u cijelom svijetu.
l
(cl)

europske kinematografije“, izjavio je
Jacek P. Krawczyk, predsjednik Skupine
poslodavaca EGSO-a, na zatvaranju
izložbe 25. siječnja. Potaknuo je posjetitelje da pogledaju posljednji Wajdin film
„Powidoki“ („Afterimage“), koji će se prikazati u Bruxellesu u ožujku.
Poljski pisac, dramaturg i scenarist
Maciej Karpiński podijelio je s posjetiteljima svoje vrlo osobne uspomene na
rad s Andrzejem Wajdom. Istaknuo je da
Wajda nije bio samo velik poljski umjetnik, već i velik Europljanin koji je pokazivao veliko zanimanje za europska pitanja
i dobro ih poznavao.
Izložba je organizirana na inicijativu
EGSO-ove Skupine poslodavaca. (lj) l

Članovi EGSO-a Tom Jones (Skupina raznih interesa – UK), Jarmila
Dubravská (Skupina poslodavaca –
SK) i Piroska Kállay (Skupina radnika –
HU) sudjelovali su na poljoprivrednom
sajmu pod nazivom Međunarodni zeleni
tjedan, koji se održao u Berlinu. Riječ je
o jedinstvenom prehrambenom i poljoprivrednom događanju koje privlači pola
milijuna posjetitelja svake godine.
G. Jones bio je gost okruglog stola o temi
„Deklaracija iz Corka 2.0 – Od promišljanja do djelovanja“, u kojem su
sudjelovali i povjerenik Phil Hogan i njemački ministar poljoprivrede Christian
Schmidt. G. Jones izjavio je da u okviru
ruralnog razvoja poseban naglasak mora
biti na podupiranju poduzetnih mladih
poljoprivrednika i mladeži iz ruralnih
područja. Jedan od obaveznih načina
ostvarivanja te potpore osiguravanje je
brze širokopojasne veze diljem ruralnih
područja, od čega bi koristi imali kako
mlađi naraštaj tako i poduzeća. Turistički

objekti za agroturizam i ruralni turizam,
ako se unaprijede, nude mogućnosti
za lokalni gospodarski rast i otvaranje
novih radnih mjesta. Rekreativne aktivnosti povezane sa zdravljem imaju golem
potencijal jer privlače više gradskog stanovništva u ruralna područja. Nadalje,
potrošači imaju ključnu ulogu u revitalizaciji ruralnih područja te trebaju biti
svjesni vrijednosti sljedivih prehrambenih proizvoda iz održive proizvodnje.
Samo Program ruralnog razvoja i ZPP nisu
dovoljni da se zaustavi propadanje sela.
I drugi investicijski fondovi EU-a moraju
se koristiti u ruralnim područjima i biti im
na raspolaganju. Promjena prije svega
ovisi o poduzetničkom duhu lokalnog
stanovništva i poduzeća (uključujući
socijalna poduzeća) koja zadovoljavaju
potrebe u selima u kojima javne usluge
više nisu dostupne. Održiva ruralna područja donose korist svim građanima.
l
(sma)

Novogodišnji domjenak u Kraljevskoj palači
Kralj i kraljica Belgije početkom nove
godine tradicionalno održavaju domjenak u Kraljevskoj palači kako bi čelnicima
institucija EU-a i stalnim predstavnicima
pri EU-u u Bruxellesu uputili svoje najbolje želje. Ove se godine domjenak
održao 25. siječnja. EGSO su predstavljali
predsjednik Georges Dassis, potpredsjednici Gonçalo Lobo Xavier i Michael
Smyth, glavni tajnik Luis Planas i šef
protokola Dominique-François Bareth.
l
(dm)
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