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V TEJ ŠTEVILKI

2 Hrano darujte, namesto 
da bi jo metali stran!

3 Večja povezanost EU je 
pogoj za cenovno dostopno 
energijo

4 Mladi določajo prednostne 
naloge za Evropo

UVODNIK

Drage bralke 
in bralci,

jesen nam prinaša številne nove 
perspektive. Evropski parlament ima 
nove poslance, v prihodnjih mesecih 
pa se bo oblikovala tudi nova Evropska 
komisija, katere predsednika, Jean-
Clauda Junckerja, lahko že pozdravimo.

Evropa, ki sta jo fi nančna in gospodar-
ska kriza močno prizadeli, se zdaj spo-
pada še s socialno in politično krizo, 
ki ogroža celo njene temelje. Predno-
stne naloge naslednjih let bi morale 
biti znova navezati s stik z Evropejci, 
si zagotoviti njihovo zaupanje in jih 
spodbuditi, da si bodo znova želeli 
sanjati o Evropi.

Jean-Claude Juncker želi ta cilj doseči 
tako, da postane „predsednik social-
nega dialoga”. Evropski ekonomsko-
-socialni odbor ta poziv sprejema 
z  velikim zadovoljstvom in odgo-
varjamo mu, da bo naš Odbor, glas 
evropske civilne družbe, pri tem vnet 
partner z  resničnimi predlogi. Tudi 
ponovna industrializacija naših krajev, 
prihodnje naložbe in konkurenčni sis-

temi izobraževanja so vodilne teme, pri katerih podpiramo konkreten napredek, 
ki mora temeljiti na izkušnjah s terena.

Evropa mora spet postati solidarna, evropska identiteta mora znova dobiti 
skupen značaj, predlagati je treba projekt skupne prihodnosti, ki navdušuje. 
V ta namen je treba slediti poti, ki jo je odprla Lizbonska pogodba in daje večji 
poudarek participativni demokraciji. To je izziv, ki ga je naš Odbor pripravljen 
prevzeti ob strani Evropejcev.

Henri Malosse
Predsednik Evropskega ekonomsko-socialnega odbora
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KOLEDAR DOGODKOV
10. september–10. oktober 2014, 
EESO, Bruselj: 
Made in Italy – umetniška razstava 
Daria Brevija

24. september 2014, 
EESO, Bruselj: 
seminar o uskladitvi regionalnih 
naložb z digitalnimi spodbujevalci 
prihodnje rasti

15.–16. oktober 201, 
EESO, Bruselj: 
plenarno zasedanje EESO

Evropsko leto za razvoj 2015: 
za večjo zavezanost

Naslednje leto, to je 2015, je bilo 
razglašeno za evropsko leto za razvoj. 
Evropski ekonomsko-socialni odbor je 
imel ključno vlogo pri zagotovitvi, da 
bo to leto, ki je odločilno za razvojna 
vprašanja na ravni ZN in evropski 
ravni, v vsej Evropi deležno ustrezne 
pozornosti.

Glavni cilj tega evropskega leta bo 
navduševati in krepiti ozaveščenost ter 
več Evropejcev, zlasti mladih, pritegniti 
k razvojnim dejavnostim, pri tem pa se 
osredotočati na globalno solidarnost 
in pravičnost, človekove pravice in 
pomembnejšo vlogo žensk. Poleg tega 
je treba ljudi vključiti v določitev nalog 
za obdobje po letu 2015.

Zamisel za to evropsko leto se je 
porodila leta 2011 in je rezultat sode-
lovanja med članom EESO Andrisom 
Gobiņšem, ki se je v  svoji domovini 
Latviji že pred tem aktivno ukvarjal 
z razvojnimi vprašanji, Evropsko kon-
federacijo nevladnih organizacij za 
pomoč in razvoj (CONCORD) ter EESO. 
Ti so si močno prizadevali za podporo 
Odbora regij, evropskega komisarja 
Andrisa Piebalgsa, pristojnega za 
razvoj, in Evropskega parlamenta.

Dosegli so, da sta takratni predse-
dnik EESO Staffan Nilsson in predse-
dnik EP Martin Schulz pisno pozvala 

predsednika Evropske komisije 
Joséja Manuela Barrosa, naj predlog 
sprejme. Odgovor je bil pozitiven – 
ostalo je že zgodovina. Decembra 
2013 je EESO sprejel mnenje, v kate-
rem je podprl evropsko leto za razvoj 
(2015)  – prvo evropsko leto, ki je 
osredotočeno tudi na zunanje delo-
vanje, onkraj meja EU.

„To je res odlično,” pravi Andris Gobiņš. 
„Sem čisto navaden človek, nobena 
zvezda. Zgolj predstavnik civilne 
družbe iz male države članice, ki je bila 
do pred kratkim prejemnica pomoči, 
toda z veliko podporo vseh, zlasti kon-
federacije CONCORD, je naša pobuda 
zdaj realnost.”

„Civilna družba bo imela pri pobudi 
veliko vlogo, saj je zamisel prvotno 
njena,” pravi tudi Stina Soewarta, vodja 
enote za informiranje v  GD DEVCO. 
„Evropsko leto brez vključenosti civilne 
družbe nima prav nobenega smisla.” 
Dejavnosti bodo potekale tako na 
ravni EU kot v državah članicah, civilna 
družba pa že sodeluje pri organizaciji. 
Junija je tako na primer v Bruselj pri-
spelo 300 Evropejcev, da bi razpravljali 
o tem, kako razširjati sporočilo o razvoj-
nem sodelovanju. Med številnimi par-
tnerji evropskega leta bodo tudi ljudje 
v državah razvoja.

EU in njene države članice so največje 
donatorice razvojne pomoči na svetu, 
saj zagotavljajo več kot polovico ura-
dne pomoči v svetovnem merilu (53 
milijard leta 2011). V skladu z raziskavo 
iz leta 2012 je 85 % Evropejcev mne-
nja, da je pomembno pomagati lju-
dem v državah v razvoju, ta odstotek 
pa se kljub gospodarski krizi ni veliko 
spremenil. Več kot četrtina Evropejcev 
daruje iz lastnega žepa.

Čeprav je doseženega nekaj napredka, 
pa vsi razvojni cilji tisočletja naslednje 
leto še ne bodo uresničeni. Po besedah 
Gobiņša mora nova agenda za svetovni 
razvoj po letu 2015 vsebovati močnejše 
in bolj konkretne zaveze, „ki jih prevza-
mejo ne le vlade, temveč vsak, ki lahko 
pripomore k temu, da bo svet boljši”. 
Vsak posameznik je osebno odgovoren 
za trajnostno porabo in pošteno rav-
nanje, opozarja Andris Gobiņš. „Podpi-
rati želimo resnične spremembe. To so 
sanje in zdaj smo nekoliko bližje temu, 
da postanejo realnost.” ●

Močnejše gospodarstvo za močnejšo Evropo
EESO je v mnenju, ki ga je sprejel 

na 500. plenarnem zasedanju, zapi-
sal, da morajo novi voditelji Evrope 
ukrepati za dokončanje ekonomske 
in monetarne unije (EMU). S trdnejšo 
strukturo gospodarskega upravljanja 
se bo Evropa lahko uspešneje upirala 
stagnaciji in brezposelnosti.

Kot pravi Joost van Iersel (Nizozemska, 
skupina delodajalcev), eden od poro-
čevalcev za mnenje, je „ekonomska in 
monetarna unija, ki še zdaleč ni dokon-
čana, nujna, če želimo znova pridobiti 
trajno zaupanje v evropski projekt”.

Kot prvo mora EU sprejeti resničen pakt 
za rast, zaposlovanje in stabilnost, ki bo 
temeljil na boljšem izvajanju sedanje 
zakonodaje in naložbah, tako javnih 
kot zasebnih. Kriza je razkrila pomanj-
kljivosti v strukturi EMU, zato je EESO 
predlagal načrt za njeno dokončanje, 
da se zagotovijo trajnostni in urav-
noteženi gospodarski rezultati ter 

Andris Gobiņš, član EESO

“Ekonomska in 

monetarna unija, ki še 

zdaleč ni dokončana, 

nujna, če želimo znova 

pridobiti trajno zaupanje 

v evropski projekt.”

Vir: Evropska komisija
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Opazovalna skupina EESO za trg dela (OMT) 
je opravila študijo, ki je zajela šest držav: Grčijo, 
Hrvaško, Italijo, Avstrijo, Slovaško in Finsko. 
Namen študije je bil pregledati izvajanje poli-
tik EU za zaposlovanje mladih v teh državah. 
Čeprav se razmere od države do države razli-
kujejo – v Grčiji je največ, 58,3 %, mladih brez 
dela, v Avstriji pa najmanj, 9,2 % – pa za vse 
države članice EU obstajajo skupne rešitve.

Kot se je pokazalo v Avstriji in na Finskem, 
je lahko sodelovanje med socialnimi par-
tnerji, mladinskimi organizacijami in javnimi 
oblastmi v pomoč pri oblikovanju uspešnih 
politik za zaposlovanje mladih. „Zainteresi-
rane strani lahko politike za mlade obogatijo 
z resnično dodano vrednostjo, saj poznajo 

realnost na trgu dela in imajo z njim kon-
kretne izkušnje. Sposobnost civilne družbe, 
da realno oceni dejansko stanje, je nepogre-
šljiva,” pravi Christa Schweng (Avstrija, sku-
pina delodajalcev), predsednica opazovalne 
skupine za trg dela.

Velik del študije je posvečen analizi izvajanja 
pobude jamstvo za mlade.

Pobuda, ki se je začela leta 2013, naj bi zago-
tovila, da vse osebe, mlajše od 25 let, v štirih 
mesecih od zaključka formalnega izobraževa-
nja ali od datuma, ko so postale brezposelne, 
dobijo kakovostno in konkretno ponudbo, ki je 
lahko zaposlitev, vajeništvo, pripravništvo ali 
pa nadaljevanje izobraževanja. Ponudba naj bi 
bila prilagojena potrebam in položaju vsakega 
posameznika. S študijo je bilo ugotovljeno, da 
lahko jamstvo za mlade, če se pravilno izvaja, 
privede do strukturnih reform. Izobraževalne 
sisteme nekaterih držav bi bilo na primer 
mogoče bolje prilagoditi potrebam trga dela, 
da se mlade opremi z znanjem, ki ga podjetja 
potrebujejo. „Zainteresirane strani v Grčiji, 
Italiji in na Hrvaškem podpirajo več in kvali-
tetnejše usposabljanje na delovnem mestu 
ter tesnejše stike med izobraževalnimi usta-
novami in podjetji. To je gotovo ena možnost 
za prihodnje,” pravi Christa Schweng.

Pet milijonov brezposelnih mladih v Evropi se 
sooča z vrsto različnih situacij, zato je potreben 
usmerjen in skrbno načrtovan pristop, pripra-
vljen v dogovoru z zainteresiranimi stranmi 
in prilagojen razmeram v posameznih drža-
vah. (cad) ●

preprečijo prihodnje krize. Ta načrt za prihodnje evropsko 
zakonodajno obdobje bi moral temeljiti na štirih stebrih: 
popolnoma povezanem evropskem trgu kapitala, instrumen-
tih za povečanje konkurenčnosti, gospodarskem upravlja-
nju, evropski solidarnosti in ukrepih za soočanje s socialnimi 
posledicami gospodarskih sprememb ter za krepitev demo-
kratične legitimnosti institucij EU in euroobmočja.

„Toda to, kar državljani trenutno najbolj nujno potrebujejo, 
je evropski načrt za naložbe v rast in delovna mesta, ki ne 
povečuje dolga posameznih držav članic. Nobenih praznih 
besed več ali obsežnih dokumentov brez konkretnih pre-
dlogov,” pravi poročevalec Carmelo Cedrone (Italija, skupina 
delojemalcev), ki si želi, da bi bila ta vprašanja na samem vrhu 
seznama nalog EU.

EESO v mnenju opozarja, da je nujno tesnejše in boljše gospo-
darsko, socialno in politično povezovanje med državami EU, 
ki je neizogibno, če želimo izpolniti pričakovanja ljudi glede 
kakovosti življenja in blaginje. Na koncu je poudarjeno, da sta 
občutek odgovornosti in vključevanje civilne družbe v drža-
vah članicah odločilna za uresničitev močnejšega gospodar-
stva, s katerim bo tudi Evropa močnejša. (cad/aa) ●

Brezposelnost med mladimi – 
študija v 6 državah

Hrano darujte, namesto da bi jo metali stran!

Civilna družba kot aktivni proizvajalec energije iz obnovljivih virov

Evropska komisija je sprejela splošne cilje 
za sveženj ukrepov za podnebne spremembe 
in obnovljivo energijo do leta 2030 in želi med 
drugim delež obnovljivih virov energije v ener-
getski mešanici povečati s 14 (leta 2012) na 27 % 
(leta 2030). EESO podpira ta cilj, hkrati pa poziva 
k posebnim ciljem na ravni držav članic.

Vendar pa določitev ciljev sama po sebi ne bo 
dovolj za spodbuditev potrebnih ukrepov. Struk-
turne spremembe energetskega sistema morajo 
temeljiti na ustreznih pravnih aktih. Podnebne in 
energetske izzive je mogoče obvladati zgolj, če 
se tudi malim proizvajalcem zagotovijo potrebni 
pogoji za uspešnost njihovih projektov na podro-
čju energije iz obnovljivih virov. EESO je, da bi 

uresničil ta cilj, začel ocenjevati pogoje, ki drža-
vljanom in skupnostim omogočajo razvijanje 
lastnih pobud na področju energije iz obnovlji-
vih virov.

Državljani, kmetje, zadruge, mala in srednje 
velika podjetja na lokalni in regionalni ravni ter 
skupnosti so bili prvaki nemškega energetskega 
prehoda, ki je v zgolj desetih letih delež obno-
vljivih virov energije s 6 povišal na skoraj 25 %. 
Prav ti so bili vir več kot polovice vseh naložb 
v  sektor. Študije so tudi pokazale, da so mali 
proizvajalci s tem, ko so fosilna goriva nadome-
stili z obnovljivimi viri energije, zagotovili precej 
novih delovnih mest.

Pri tem pa gre velika zahvala množičnim nemškim 
naložbam, saj so se stroški proizvodnje vetrne in 
sončne energije znatno zmanjšali in lahko zdaj 
to znižanje koristi drugim državam članicam. To 
poleg okoljskih koristi in okrepitve energetske 
neodvisnosti pomeni, da je povsem logično, da 
se podpre povečanje proizvodnje energije iz 
obnovljivih virov, zlasti tam, kjer vanjo vlagajo 
mali vlagatelji.

Ugotovitve študije, ki jo je opravil EESO, bodo 
predstavljene na konferenci 17. septembra zju-
traj v Bruslju (za več informacij glej: http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.sdo-observatory-
-red). (nq/sma) ●

Christa Schweng, predsednica opazovalne skupine za trg dela

Poročevalca za mnenje o dokončanju EMU: Joost van Iersel, predsednik strokovne 
skupine za ekonomsko in monetarno unijo ter ekonomsko in socialno kohezijo 
(ECO) in Carmelo Cedrone, član EESO

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) 
je skupaj z Evropsko zvezo bank hrane (FEBA) 
7. julija v Bruslju organiziral konferenco o daro-
vanju hrane ter boju proti pomanjkanju hrane 
in preprečevanju živilskih odpadkov.

Medtem ko 79 milijonov državljanov EU živi pod 
mejo revščine in je 16 milijonov ljudi odvi-
snih od pomoči v hrani, ki jo zagotavljajo 
dobrodelne ustanove, se 89 milijonov ton 
hrane zavrže. Predsednik EESO Henri Malosse 
meni, da je to dejanje zoper človeštvo: „Družba, 
ki zavrže tretjino svoje užitne hrane, medtem ko 
toliko ljudi trpi zaradi lakote, se ne more šteti za 
človeško.” S tem Evropo opominja, da je odgo-
vorna za odpravo tega nedopustnega stanja.

Čeprav je veliko podjetij in posameznikov pripra-
vljenih podariti presežke hrane, jim zakonodajne 
in praktične ovire, ki so v posameznih državah 
članicah različne, to preprečujejo.

Jasnejša pravila za lažje 
darovanje hrane

Med konferenco je družba Bio (Deloitte) 
predstavila izsledke študije, ki jo je naro-
čil EESO in ki se je osredotočila na ovire 
ter najboljše prakse v zvezi z darovanjem 
hrane. Dobri primeri zakonodaje in praks, 
ki spodbujajo darovanje hrane, v Evropi 
že obstajajo, treba jih je le uvesti v vseh 
državah. Potrebne so vseevropske smer-
nice o  davčnih instrumentih, hierarhiji 
uporabe hrane, odgovornosti in trajanju 
živil. „Študija je dragocena podlaga za pri-
hodnje ključne ukrepe, da se poenostavi 
darovanje hrane in hkrati zagotovi njena 
varnost. Zdaj moramo ukrepati na ravni 
EU,” je ocenil Yves Somville (Belgija, sku-
pina raznih dejavnosti). EESO si bo zdaj 
z zakonodajnimi pobudami na ravni EU in 
držav članic ter s spodbujanjem posebnih 

ukrepov prizadeval za izvaja-
nje izsledkov študije.

Banke hrane 
so ključne

Banke hrane imajo bistveno 
vlogo pri darovanju hrane, 
saj pobirajo živila pri dona-
torjih (proizvajalcih hrane, 
distributerjih, trgovcih na 

drobno in posameznikih) ter razdeljujejo 
hrano nevladnim organizacijam in social-
nim službam, ki podpirajo najbolj ogro-
žene. (sma) ●

Predsednik EESO Henri Malosse z Manuelo Gheoldus in 
Clementine O’Connor iz družbe Bio (Deloitte), Angela Frigo 
(Banco Alimentare), Yves Somville, poročevalec EESO za 
mnenje o živilskih odpadkih, Igor Šarmír, član EESO (delovna 
skupina za živilske odpadke), Thomas Pocher, član E. Leclerc 
in ustanovitelj Greentag, ter Etienne Rubens (Komosie – 
združenje okolju prijaznih podjetnikov v socialnem 
gospodarstvu)

Sodelovanje EESO na prvi nacionalni 
konferenci o krožnem gospodarstvu v Parizu

V okviru delovanja na lokalni ravni (Going local) je član EESO 
Thierry Libaert (Francija, skupina raznih dejavnosti) na prvi 
nacionalni konferenci o krožnem gospodarstvu v Parizu 
17. junija 2014 predstavil delo EESO na področju boja proti 
načrtovanemu zastaranju. Nastopil je v okviru delavnice 
z naslovom Novi gospodarski modeli, ki temeljijo na roku 
trajanja izdelkov, in seznanil širšo javnost gospodarskih in 
političnih odločevalcev z delom, ki ga je na tem področju 
opravil EESO. Mnenje Za trajnejšo potrošnjo: življenjska 
doba industrijskih proizvodov in obveščanje potrošnikov 
za ponovno pridobitev zaupanja (poročevalec Thierry 
Libaert, soporočevalec Jean-Pierre Haber) je prvo evropsko 
besedilo, ki obravnava boj proti načrtovanemu zastaranju. 
Prvi evropski forum o načrtovanem zastaranju bo potekal 
v EESO 17. oktobra 2014. (ab) ●

GOING LOCAL, DELOVANJE NA LOKALNI RAVNI

“Zainteresirane strani 
v Grčiji, Italiji in na Hrvaškem 
podpirajo več in kvalitetnejše 
usposabljanje na delovnem 
mestu ter tesnejše stike med 
izobraževalnimi ustanovami 
in podjetji. To je gotovo ena 
možnost za prihodnje.”

“Medtem ko 79 milijonov 
državljanov EU živi pod mejo 
revščine in je 16 milijonov ljudi 
odvisnih od pomoči v hrani, ki jo 
zagotavljajo dobrodelne ustanove, se 
89 milijonov ton hrane zavrže.”
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PLENARNO ZASEDANJE NA KRATKO

Nova gozdarska strategija EU

EESO pozdravlja novo gozdarsko strategijo EU, 
ki je nujno potrebna zaradi vse večjih pritiskov 
na gozdove in njihove ogroženosti ter vpliva, ki 
ga imajo številne sektorske politike EU in z njimi 
povezani predpisi na gozdarstvo in gozdove. 
EESO zato poziva Komisijo in države članice, 
naj poskrbijo za učinkovito in uspešno izvajanje 
strategije ter nadaljujejo pogajanja, da dosežejo 
soglasje o pravno zavezujočem sporazumu o goz-
dovih v Evropi. (hb) ●

Rezultat glasovanja: 111 glasov za, 0 glasov proti 
in 5 vzdržanih glasov.

Digitalna družba

To mnenje na lastno pobudo je osredotočeno 
na dva glavna vidika. Prvi zajema premoščanje 
t. i. digitalnega razkoraka, večanje udeleženosti 
žensk v digitalni družbi, spodbujanje dostopa do 
IKT ter poudarek na osebah, ki imajo težave z uče-
njem. EESO si želi vseevropskih ukrepov, ki bodo 
invalidom zagotovili dostop do novih tehnologij 
in enake pogoje v zvezi s temi tehnologijami. 
Drugi vidik, tj. dostop do zaposlovanja in digitalno 
vključevanje, se nanaša na boljše razumevanje 
digitalnih vidikov pri zaposlovanju. (hb) ●

Rezultat glasovanja: 128 glasov za, 0 glasov proti 
in 0 vzdržanih glasov.

Množično fi nanciranje v Evropski uniji

Množično fi nanciranje je eden novih fi nančnih 
modelov, ki vse bolj prispevajo k napredovanju 
zagonskih podjetij ter k razvoju pluralističnega 
in odpornega socialnega tržnega gospodarstva. 
Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) poz-
dravlja sporočilo Komisije in opozarja na potencial 
širjenja množičnega fi nanciranja v EU kot alterna-
tivnega vira fi nanciranja. Poudarja tudi odvisnost 
MSP od bančnih posojil, ki se bo nadaljevala kljub 
alternativnim virom, ki niso vedno enostavno 
dostopni. Zato bi bilo dobro, če bi države članice 
v svojih zakonodajah priznale poseben pomen 
množičnega fi nanciranja kot novo obliko spon-
zorstva. (hb) ●

Rezultat glasovanja: 195 glasov za, 1 glas proti in 
5 vzdržanih glasov.

Večja povezanost EU je pogoj za cenovno 
dostopno energijo

KMALU V EESO

„Usklajevanje in sodelovanje na evropski 
ravni sta nujna, da bi obdržali nadzor nad 
cenami in zagotovili oskrbo z energijo,” je 
dejal Stephane Buff etaut na konferenci, ki jo 
je Evropski ekonomsko-socialni odbor organi-
ziral junija v Bruslju na temo Zajezitev višanja 
cen energije: usklajevanje, evropeizacija in 
vključevanje. Vsi sodelujoči so se z njim močno 
strinjali, vendar se vse države članice EU tega 
vprašanja še ne zavedajo popolnoma. Udele-
ženci konference so potožili, da pri izvajanju 
evropske energetske politike ni doslednosti in 
usklajenosti.

Evropski energetski dialog – 
pomembna naloga nove Komisije

Ustanovitev usklajevalnih skupin za plin in 
električno energijo ter evropskih mrež ope-
raterjev prenosnega sistema za električno 
energijo (ENTSOE) in za plin (ENTSOG) je 
sicer prinesla določene pozitivne spremembe, 
vendar je delovanje teh skupin še vedno raz-
drobljeno. „Energetska, podnebna in indu-
strijska politika morajo biti bolj usklajene 
in temeljiti na dejanskem tehnološkem 
napredku in statističnih podatkih,” je pou-
daril Pierre-Jean Coulon (Francija, skupina 
delojemalcev).

Poleg tega je treba vključiti civilno družbo, da bi 
imeli večjo podporo javnosti pri preusmerjanju 
na nizkoogljično gospodarstvo. „Zavzemamo 
se za daljnosežen, ambiciozen in usklajen pro-
gram, da bi dosegli zavezanost in vključenost 
javnosti in s tem pravi evropski energetski dia-
log. Na ta način bomo tako na ravni držav čla-
nic kot na ravni EU omogočili razpravo, ki bo 
osredotočena na ukrepe in bo oblikovalcem 

politike zagotovila potrebne informacije,” je 
dejal Richard Adams (Združeno kraljestvo, sku-
pina raznih dejavnosti), poročevalec za mnenje 
o analizi potreb in načinov vključevanja in 
sodelovanja javnosti na področju energetske 
politike. EESO si bo še naprej prizadeval, da 
novo Evropsko komisijo prepriča, naj prevzame 
vodilno vlogo pri vzpostavljanju tako pomemb-
nega sodelovanja. (sma) ●

Od 10. septembra naprej bo še mesec dni blestelo poletje 
po zaslugi umetniških del v sklopu razstave Made in 
Italy – barve Daria Brevija. Razstava, organizirana 
v okviru italijanskega predsedovanja Svetu, bo 
priložnost za srečanje z enim svetovno najbolj 
cenjenih avtorjev moderne umetnosti in 
dizajna, ki se izraža inovativno in izvirno, 
hkrati pa povzema celotno dosedanjo 
italijansko umetnost na najvišji ravni.

V njegovih akrilih na ploščah MDF 
ter inštalacijah in skulpturah jasno 
vidimo, da gre za naslednika futuri-
stov, najbolj smelih predstavnikov 
20. stoletja, ki so želeli vse poustva-
riti v  imenu umetnosti. Dario Brevi 
deli njihovo fi lozofi jo, pa tudi ironijo in 
igrivost eksperimentiranja. Njegov slog 
je poseben: popolna sinteza barv in oblik, 

kompleksna sporočila, povezana z najbolj žgočimi sodobnimi 
temami, a ne prenapihnjena, obenem pa je umetnik 

ves čas z igrivim nasmeškom na strani obiskovalca. 
V harmoniji umetnosti je namreč najbolje raz-

mišljati skupaj.

Made in Italy  – barve Daria Brevija, 
stavba JDE, 6. nadstropje, preddverje, od 
10. septembra do 10. oktobra 2014.

Razstavo si bo mogoče ogledati od 9.00 
do 17.30 od ponedeljka do četrtka, ob 
petkih pa od 8.30 do 15.30.

Obiskovalci, ki nimajo prepustnice, se 
morajo predhodno najaviti (events@

eesc.europa.eu). ●

Razstava Made in Italy

Kakšne priložnosti ponuja čezatlantsko partnerstvo na področju trgovine in naložb (TTIP) za razvoj Evrope?

Skupina delodajalcev v EESO bo 2. oktobra vodila razpravo o prilo-
žnostih, ki jih bo prineslo čezatlantsko partnerstvo na področju trgo-
vine in naložb. Dogodek bo del evropskega foruma za nove zamisli 
v Sopotu na Poljskem.

„Razprava v Sopotu pomeni nadaljevanje dela EESO v zvezi s TTIP, 
ki se je začelo z našim junija sprejetim mnenjem,” pojasnjuje Jacek 
Krawczyk, predsednik skupine delodajalcev in poročevalec za mnenje 
EESO o TTIP.

Udeleženci bodo med drugim razpravljali o naslednjih vprašanjih: 
kateri vidiki sporazuma EU-ZDA nudijo največje priložnosti in pome-
nijo največje izzive za evropska podjetja ter kako lahko izkoristimo 
TTIP za prebroditev krize, zmanjšanje brezposelnosti in vzpostavitev 
bolj konkurenčnega evropskega gospodarstva?

Na razpravi bodo sodelovali Markus Beyrer, generalni direktor združe-
nja BusinessEurope, Tim Bennett, generalni direktor združenja Trans-
-Atlantic Business Council, Peter Chase, podpredsednik za Evropo pri 
Ameriški trgovinski zbornici, in Jacek Krawczyk, predsednik skupine 
delodajalcev. (lj) ●

© Dario Brevi – „Grazie al cielo, 2014”
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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 urednici).

Naklada: 12 310 izvodov

Naslednja številka izide oktobra 2014.

Uredniški odbor:
Béatrice Ouin, predstavnica članov EESO 
v uredniškem odboru (Francija, skupina 
delojemalcev)
Peter Lindvald-Nielsen, odgovorni urednik
Henry Borzi

Urednica:
Agata Berdys (ab)

Avtorji prispevkov:
Alexander Alexandrov (aa)
Caroline Alibert Deprez (cad)
Georges-Henry Carrard (ghc)
Henry Borzi (hb)

Laure Limousin (ll)
Leszek Jarosz (lj)
Milen Minchev (mm)
Silvia M. Aumair (sma)
Michela Scolaro (ms)
Quental Nuno (nq)

Naslov:
Evropski ekonomsko-socialni odbor
Stavba Jacques Delors, Rue Belliard/
Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel, 
Belgique/België
Tel. +32 2 5469476
Faks: +32 2 5469764
E-naslov: eescinfo@eesc.europa.eu

Mladi določajo prednostne naloge za Evropo

Delegacija petih študentov, ki je pri-
spela v Bruselj v okviru dogodka Vaša 
Evropa, vaš glas, je na 500. plenarnem 
zasedanju Evropskega ekonomsko-
-socialnega odbora (EESO) 9. julija 2014 
pred publiko, v kateri je bilo okrog 500 
zainteresiranih politikov ter članov in 
osebja EESO, predstavila in zagovar-
jala naloge, ki so po njihovem mnenju 
prednostne za prihodnost Evrope. Štu-
dentje so sodelovali pri dogodku Vaša 
Evropa, vaš glas, ki je letos potekal od 
26. do 28. marca 2014. V  Bruselj so 
ponovno prišli povedati svoje mnenje.

Kot prednostne so študentje ocenili 
naslednje pobude:

 ● Enakost v izobraževanju

To pobudo je predstavil Theseas 
Efstathopoulos (Ciper). Poudaril je, da 
je dostop do kakovostnega izobraže-
vanja nujen za delovna mesta, rast in 
blaginjo. Vlade morajo spoznati, da 
prihodnost družbe temelji na ude-
ležbi ustrezno izobraženih mladih. 
Drugače bodo sanje o enakosti ostale 
zgolj sanje!

 ● Izboljšanje poučevanja 
jezikov

Glede na to pobudo, ki jo je predstavil 
Jakob Weiss (Nemčija), je izobraževanje 

prednostna naloga. Poudaril je pomen 
znanja različnih jezikov, saj se le tako 
lahko sporazumevamo in navezujemo 
stike z drugimi Evropejci. Opozoril je 
tudi na nujnost, da se tuji jeziki pou-
čujejo v šolah že od zgodnjega otro-
štva. Tako se ustvarijo dobri temelji za 
mobilnost in programe izmenjav med 
evropskimi državami.

 ● Raziskave in inovacije

To pobudo je predstavila Anna Glet-
thofer (Avstrija). Poudarila je, da 
imamo samo en planet in zato moramo 
dobro skrbeti zanj. Raziskave obnovlji-
vih virov energije in recikliranje nam 
bodo omogočili poiskati inovativne 
rešitve za zaščito našega okolja in za 
to, da bo Zemlja zdrav kraj za življenje. 
To je odločilno za naša življenja, zdravje 
in preživetje.

 ● Priznavanje vseh oblik 
in obdobij pridobivanja 
delovnih izkušenj

To pobudo je predstavila Karin Olofs-
son (Švedska). Po njenem mnenju je 
brezposelnost med mladimi najver-
jetneje najpomembnejši problem, 
s  katerim se sooča EU. Zato mladi 
s to pobudo pozivajo EU, naj pomaga 
zagotavljati učinkovito izobraževanje, 

kar pomeni izobraževanje na podro-
čjih, kjer se znanje potrebuje, in naj 
podpre podjetja, ki mladim omogo-
čajo pridobivanje delovnih izkušenj. 
Poleg tega naj pomaga vladam držav 
članic pri ustvarjanju delovnih mest 
za mlade.

 ● Zagotavljanje enakih 
možnosti

Ta pobuda, ki jo je predstavil Leo Filip 
Kovačic (Hrvaška), je opozorila na 
pomanjkanje identitete EU v Evropi in 
izpostavila, da lahko programi izme-
njav na področjih, kot so izobraževanje, 
zaposlovanje, šport in glasba, okrepijo 
zavest o evropski skupnosti. Tovrstni 
programi so lahko dejansko pomembni 
za zagotavljanje enakih priložnosti za 
vse, saj vsakemu posamezniku omo-
gočajo, da je del plodnih kulturnih in 
družbenih izmenjav.

Študentje so s svojim nastopom na ple-
narnem zasedanju prepričali politike in 
člane EESO, da se v mladih Evropejcih 
skrivajo potencial, navdušenje in zani-
manje za zadeve EU, kar daje upanje za 
prihodnost Evrope, zlasti v času skepti-
cizma! (fgr) ●

Prisluhnili so EESO

Delegacija EESO je na obisku 
v Alžiru junija letos poudarila pomen 
dela, ki ga predstavniki civilne družbe 
opravljajo na terenu. Predsednik 
Henri Malosse je ob tej priliki ocenil, 
da je pred dvema letoma sprejeti 

alžirski zakon o združenjih prestrog: 
„Razumljivo je, da hoče vlada nadzi-
rati izvor denarja, vendar je potrebna 
tudi prožnost, ki združenjem omo-
goča delo na terenu.”

Omenjeni zakon namreč prepove-
duje kakršnokoli neposredno pove-
zavo med tujimi organizacijami in 
združenji. Ta se morajo za sklepanje 
pogodb oziroma za vsako transakcijo 
obrniti na upravo.

Evropska unija je po več poteh posre-
dovala v prid reforme, ki bi alžirskim 
združenjem in nevladnim organi-
zacijam omogočila večjo prožnost. 
Predsednik delegacije Evropskega 

parlamenta za odnose z  državami 
Magreba Pier Antonio Panzeri je 
novembra 2013 prišel v Alžir, da bi 
se zavzel za tovrstno prožnost. Kot 
kaže, so prizadevanja vseh strani 
končno prepričala alžirske oblasti 
v utemeljenost te zahteve. Predsed-
stvo nacionalne ljudske skupščine 
naj bi odobrilo, da se predlog za 
spremembo omenjenega zakona 
predloži vladi. Tako je bil narejen prvi 
korak k izboljšanju pravnega okvira 
za združenja in EESO upa, da bo novi 
predlog izpolnil pričakovanja alžirske 
civilne družbe. (ghc/mm) ●

NA KRATKO

Samostojni poklici: potencial za gospodarsko rast 
in varstvo potrošnikov

10 % pa je tudi njihov delež v plačah 
EU (podatki za leto 2012).

EESO poziva k zakonskemu 
urejanju: potrebni so kodeksi 
ravnanja in etični standardi

Za zaposlene v sektorjih samostojnih 
poklicev, kot so zdravniki, odvetniki in 
arhitekti, v glavnem veljajo posebni 
predpisi posameznih držav članic EU, 
obseg teh predpisov pa je močno 
odvisen od posameznega poklica. 
Zato se je Arno Metzler (Nemčija, 
skupina raznih dejavnosti) zavzel 
za vseevropsko opredelitev izraza 
„samostojni poklic”, ki bi preprosto 
določila splošne značilnosti samo-
stojnih poklicev in navedla kategorije 
zaposlitev, na katere se nanaša. Luca 
Jahier, predsednik skupine raznih 
dejavnosti, meni, da je pomembno, 
da se civilna družba lahko zanese 
na visokokakovostne storitve. Da bi 
to zajamčili, „je treba po vsej Evropi 
zagotoviti enakovredne poklicne in 
stroge etične standarde, ki bodo ose-
bam s samostojnimi poklici hkrati tudi 
olajšali vstop na trg”. (sma) ●

EESO je junija predstavil rezultate 
študije o samostojnih poklicih, ki jo 
je opravila Univerza v  Kölnu. Štu-
dija z naslovom Stanje samostojnih 
poklicev z vidika njihove funkcije in 
pomena za evropsko civilno družbo je 
v bistvu potrdila priporočila in zahteve, 
ki jih je EESO izrazil v marca 2014 spre-
jetem mnenju o vlogi in prihodnosti 
samostojnih poklicev v evropski civilni 
družbi leta 2020.

Samostojni poklici so 
pomemben steber 
evropskega gospodarstva

Vsak šesti  samozaposleni dela 
v   s e k t o r j u , 
v  katerem pre-
vladujejo samo-
stojni  pokl ic i ; 
več kot četrtina 
samozaposlenih 
v  teh sektorjih 
pa zaposluje vsaj 
eno osebo. Nji-
hov delež v BDP 
EU je več kot 
10  %, približno 

Sporazum o čezatlantskem partnerstvu za trgovino 
in naložbe (TTIP): predstavitev za zainteresirane strani

Na dogodku, namenjenemu dia-
logu in razpravi z  zainteresiranimi 
stranmi, ki ga je na sedežu EESO 16. 
julija 2014 v okviru pogajanj o spo-
razumu o čezatlantskem partnerstvu 
za trgovino in naložbe (sporazum 
o TTIP) organiziral Generalni direkto-
rat Evropske komisije za trgovino, sta 
poročevalec za mnenje EESO o tem 
sporazumu Krawczyk (predsednik sku-
pine delodajalcev, Poljska) ter soporo-
čevalec Boyle (skupina delojemalcev, 
Združeno kraljestvo) predstavila mne-
nje Odbora o tej temi.

Dogodka so se udeležili glavni poga-
jalci iz EU in ZDA ter različne druge 
zainteresirane strani.

Prisotni so izvedeli, da je bilo mnenje 
EESO sprejeto junija z veliko večino 
glasov članov Odbora iz vseh treh 

skupin, tj. skupine delodajalcev, delo-
jemalcev in skupine raznih dejavno-
sti. Predsednik skupine delodajalcev 
Krawczyk je prisotnim tudi povedal, 
da EESO podpira vključitev poglavja 
o  MSP v  sporazum o  TTIP ter da je 
sklenil pripraviti mnenje na lastno 
pobudo o  mehanizmu za reševa-
nje sporov med vlagatelji in državo 
(ISDS). Poročevalca sta opozorila zla-
sti na poglavje o trajnostnem razvoju 
v sporazumu o TTIP ter poudarila, da 
je široka podpora organizacij civilne 
družbe ključnega pomena. Zvečer je 
EESO gostil razpravo, ki so se je ude-
ležili glavni pogajalci iz ZDA in EU, pri-
soten pa je bil tudi veleposlanik ZDA 
pri EU. Razpravo sta skupaj organizirali 
strokovna skupina za zunanje odnose 
(REX) in skupina delodajalcev in je bila 
namenjena spremljanju mnenja EESO 
o sporazumu TTIP. (hb) ●

Karin Olofsson med predstavitvijo pobude 
Priznavanje vseh oblik in obdobij pridobivanja 
delovnih izkušenj

Jacek Krawczyk, predsednik skupine delodajalcev, Ignacio Garcia Bercero, glavni pogajalec EU, Sandy Boyle, član 
EESO in soporočevalec za mnenje o TTIP ter Dan Mullaney, glavni podajalec ZDA

Predsednik alžirske vlade, Abdelmalek Sellal, se je 
med obiskom sestal s predsednikom EESO Henrijem 
Malossom in predsednikom spremljevalnega 
odbora EESO za EUROMED Pedrom Narrom

Delegacija petih študentov v okviru dogodka Vaša 
Evropa, vaš glas

Theseas Efstathopoulos med predstavitivijo pobude 
Enakost v izobraževanju

Luca Jahier, 
predsednik skupine 
raznih dejavnosti

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