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UVODNIK
Drage bralke 
in bralci,

leto 2015 je leto priložnosti – izko-
ristimo jih!

V kitajščini se besedi „kriza“ in „pri-
ložnost“ zapisujeta z isto pismenko. 
Naključje? Dvomim. Vsaka kriza je 
hkrati priložnost, ki jo je treba izkori-
stiti. Zadnje desetletje so bolj ali manj 
zaznamovale različne krize: fi nančna, 
kriza na trgu dela, gospodarska kriza 
in kriza na področju okolja.

Leto 2015 bo ponovno leto velikih izzivov, pa tudi velikih priložnosti. Tesnejše in 
intenzivnejše sodelovanje znotraj Evrope je zdaj še posebej pomembno.

Finančna kriza je pokazala, kaj pomeni imeti jasna pravila v bančništvu, vendar 
je hkrati sprožila tesnejše povezovanje znotraj euroobmočja. Gospodarska kriza 
nam daje vedeti, da lahko krožno gospodarstvo z recikliranjem in podaljšanjem 
življenjskega cikla proizvodov resnično ustvarja rast in delovna mesta. Za ponovno 
industrializacijo sta vsekakor potrebna večji zagon in dinamika. Tudi v okoljski 
politiki se ponujajo velike priložnosti, ki bi lahko omogočile večjo energetsko 
neodvisnost. Z inovativnimi zamislimi in napredno tehnologijo lahko prispevamo 
k trajnostnemu okolju in doseganju ciljev na področju podnebnih sprememb.

Leto 2015 smo skupaj razglasili za evropsko leto za razvoj. Države v razvoju imajo 
potencial – njihovo največje premoženje je veliko število mladih, ki so resnično 
lačni izobrazbe. Razvojna politika mora nameniti tudi sredstva za naložbe v poten-
cial evropske delovne sile in trgov.

Nedvomno bomo kot civilna družba temu vprašanju namenili posebno pozor-
nost. Pri tem pa morajo biti tudi naše politike bolj transparentne, konkretne in 
razumljive.

Pred nami je veliko različnih priložnosti, da pa bi jih uresničili, se bo morala EU 
s svojimi 28 državami članicami močno potruditi.

Evropski ekonomsko-socialni odbor se veseli tesnega sodelovanja z Evropskim 
parlamentom, Komisijo in državami članicami.

Hans-Joachim Wilms
podpredsednik EESO

KOLEDAR 
DOGODKOV
21. januar– 4. februar 2015, 
EESO, Bruselj: 
razstava The F Word: Images of 
Forgiveness

28. januar 2015, 
EESO, Bruselj: 
konferenca o civilni družbi na 
področju raziskav in inovacij

18. in 11. februar 2015, 
EESO, Bruselj: 
plenarno zasedanje EESO

Evropa v letu 2015: EESO in Evropski 
parlament pozivata Junckerjevo Komisijo 
k hitrim ukrepom in neposredni demokraciji

Na decembrskem plenarnem zaseda-
nju, ki se ga je udeležil tudi predsednik 
Evropskega parlamenta Martin Schulz, 
je predsednik EESO Henri Malosse 
predstavil prispevek Odbora k delov-
nemu programu Evropske komisije za 
leto 2015. Podprl je odločenost nove 
Komisije za zmanjšanje birokracije, ki 
je v preteklosti omejevala številne dra-
gocene pobude, in za dejavno vključitev 
civilne družbe v oblikovanje politik EU.

„Zdaj ni več čas za samoanalizo,“ je 
opozoril predsednik EESO, „takoj potre-
bujemo konkretne ukrepe za obuditev 
konkurenčnosti in trajnostne rasti. Toda 
za to potrebujemo bolj demokratično 
Unijo: uspeh nove Komisije je odvisen 
od tega, kako ji bo uspelo spodbuditi 
in pritegniti civilno družbo.“

Martin Schulz odobrava več kot 
potreben prispevek EESO k postopku 
odločanja EU in poudarja, da „dobro 
sodelovanje med Evropskim parlamen-
tom in EESO koristi vsem Evropejcem, 
saj smo predstavniki evropskih drža-
vljanov in evropske civilne družbe oči 
in ušesa EU ter smo zato edini, ki lahko 
poročamo o praktičnih posledicah zako-
nodaje EU na terenu.“

V zvezi s problematiko davčne goljufi je 
in utaje davkov, ki je bila obravnavana 
v  mnenju o  obdavčitvi, sprejeto na 
decembrskem plenarnem zasedanju, 
Martin Schulz meni, da „bi se davki 
morali plačevati v državi, kjer se ustvarja 
dobiček“. Mnenje EESO podobno kot 
predsednik Evropskega parlamenta 
poziva k boljšemu usklajevanju gospo-
darskih politik v  okviru evropskega 
semestra, kar naj bi po besedah poroče-
valca Carlosa Triasa Pintója pripomoglo 
k „boju proti trdovratnemu problemu 
škodljive davčne konkurence med drža-
vami članicami, in sicer zlasti z zmanjša-
njem in uskladitvijo različnih davkov“.

Martin Schulz je pozval k ambicioznim 
ukrepom, ki bi Evropo popeljali iz krize, 

in dejal, da „bo krize v Evropi konec 
šele, ko bo 25 milijonov brezposelnih 
Evropejcev našlo stalno službo“. Zavzel 
se je za „vrnitev metode Skupnosti, 
pri čemer bi imel Evropski parlament 
vlogo sozakonodajalca,“ in v  zvezi 
z naložbenim načrtom Komisije v vre-
dnosti 315  milijard  EUR vztrajal, da 
„svojim otrokom ne moremo zapustiti 
grmade dolgov, pač pa moramo vlagati 
v prihodnost“.

V razpravi, ki je sledila, so predsedniki 
vseh treh skupin, Jacek Krawczyk (sku-
pina delodajalcev), Georgios Dassis 
(skupina delojemalcev) in Luca Jahier 
(skupina raznih dejavnosti), pouda-
rili, da je treba v naložbenem načrtu 
Komisije dati prednost izobraževanju, 
inovacijam, podjetništvu za Evropo in 
prehodu na trajnostno gospodarstvo, 
saj mora gospodarska stabilnost izha-
jati iz solidarnosti. Številni člani EESO 
so se priglasili k razpravi in pohvalili 
podporo Evropskega parlamenta 
boljši zakonodaji ter poudarili pomen 
sporazuma o sodelovanju med EP in 
EESO. (cad/sg) ●

20 let v EU: 
trden zakon, vreden praznovanja
Čas beži! Švedska, Finska in Avstrija so pred 20 leti pristopile k Evropski uniji

Evropski uniji so se 1. januarja 
1995  pridružile tri države –  Avstrija, 
Finska in Švedska –, s čimer se je število 
držav članic EU z 12 povečalo na 15. Pri-
prave na vstop niso bile brez težav. 
Dotedanje države članice je skrbelo, da 
bo nadaljnje širjenje upočasnilo širše 
povezovanje EU, pa tudi vse tri države 
kandidatke so imele svoje pomisleke. Ali 
bo pristop k EU ogrozil njihove sisteme 
socialnega varstva? Vendar pa je po 
nervozni poroki nastal trden zakon, ki 
je spodbudil blaginjo in varnost v vseh 
treh državah in celotni EU.

Staffan Nilsson, nekdanji predsednik 
EESO in švedski član skupine raznih 
dejavnosti, meni, da prosto gibanje 
in notranji trg delujeta ter da ima kot 
kmet na voljo bolj usklajeno in stabilno 
politiko.

Finski član skupne deloda-
jalcev Filip Hamro-Drotz 
je mnenja, da je članstvo 
v  EU finskim podjetjem 
omogočilo, da začnejo 
delovati na mednarodni 
ravni, evro pa je kljub tre-
nutnim izzivom zagotovil 
gospodarsko stabilnost in 
rast. Pravi, da je bil vstop 
v EU za Finsko predvsem 
varnostno in gospodarsko 
vprašanje.

Vstop je vsem trem državam, ki so bile 
takrat članice EGP, omogočil dejavnejše 
sodelovanje pri oblikovanju EU. Oliver 
Röpke, avstrijski član skupine deloje-
malcev, pravi, da je Avstrija z vstopom 
lahko končno začela sodelovati v evrop-
skem procesu odločanja.

Za Avstrijo, Finsko in Švedsko so bili 
v  postopku pristopa pomembni tudi 
trgovinski tokovi in socialnoekonomska 

Govor Martina Schulza, predsednika EP, 
na decembrskem plenarnem zasedanju EESO
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Prioritete latvijskega 
predsedstva 
Sveta EU

Med svojim pred-
sedovanjem se bomo 
osredotočili na tri glavne 
vidike: konkurenčno, 
digitalno in angažirano 
Evropo.

B o l j  k o n k u r e n č n a 
Evropa izhaja iz pravega 
ravnovesja med skrbnim 
fiskalnim upravljanjem 
in spodbujanjem rasti. 
Izkoriščanje potenciala 
enotnega trga je ključ-

nega pomena za dosego tega cilja. Šest mese-
cev latvijskega predsedstva bodo zaznamovale 
razprave med državami članicami o tem, kako 
oblikovati novo naložbeno politiko za Evropo, 
vključno z mobilizacijo naložb v vrednosti do 
315  milijard  EUR. V  zvezi z  digitalno Evropo 
si bomo prizadevali za zakonodajni sveženj 
o varstvu podatkov in za izkoriščanje priložno-
sti enotnega trga telekomunikacij. Prav tako je 
pomembno povečanje računalniške pismenosti 
in spodbujanje dialoga o e-upravi za večjo vklju-
čenost in transparentnost v javni upravi.

Z zavzemanjem za angažirano Evropo se želimo 
odzvati na svetovne izzive in nestabilnost v drža-
vah, ki mejijo na EU. Podpirali bomo tudi trgo-
vinska pogajanja s partnerji EU in še posebej 
bomo osredotočeni na čezatlantski trgovinski 
sporazum. Posebno pozornost bomo namenili 
vzhodnemu partnerstvu in odnosom EU s Sre-
dnjo Azijo.

Naš cilj je sodelovati z Evropskim ekonomsko-
-socialnim odborom v prizadevanjih za boljšo 
Evropo. Čas je, da od besed preidemo k deja-
njem, in to odgovornost jemljemo resno.

Veleposlanica Ilze Juhansone, stalna predstav-
nica Latvije pri EU

Publikacija o  prispevku EESO k  latvijskemu 
predsedovanju EU je na voljo na naslovu www.
eesc.europa.eu. ●

Za učinkovitejšo strategijo Evropa 2020
EESO je 4. in 5. decembra v Rimu organiziral 

konferenco na visoki ravni na temo Za učinko-
vitejšo strategijo Evropa 2020: predlogi civilne 
družbe za spodbuditev socialnega vključeva-
nja v Evropi. Konferenca je bila za širšo civilno 
družbo, oblikovalce politik in druge akterje, ki 
oblikujejo javno mnenje, pomembna priložnost, 
da ocenijo izvajanje strategije Evropa 2020 ter 
razpravljajo o njenem stanju in reviziji.

Poleg tega je bila odlična priložnost za kon-
struktivno razpravo na visoki ravni o tem, kako 
učinkoviteje izvajati strategijo Evropa 2020 za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast, ki 
ustvarja delovna mesta, in sicer tako, da se hkrati 

spodbudi gospodarstvo ter povečata zaposlova-
nje in splošna blaginja v Evropi.

EESO je v Rimu predstavil tudi svoje poročilo 
o reviziji strategije. Poročilo vsebuje specifi čna 
priporočila in predloge za nosilce odločanja v EU. 
EESO je priporočil predvsem naslednje:

 ● Pri reviziji strategije Evropa 2020 se je treba 
osredotočiti na ponovno vzpostavitev kon-
kurenčnosti in socialne kohezije, da bo EU 
postala odpornejša.

 ● Evropa potrebuje ambiciozen načrt za mate-
rialne in nematerialne naložbe v infrastruk-
turo ter socialne naložbe, da bi spet postala 
konkurenčna.

 ● Pomembno je, da se izdatki za te naložbe 
ne upoštevajo pri izračunavanju dolgov in 
primanjkljaja držav članic.

 ● Sredstva za fi nanciranje tovrstnih naložb bi 
bilo mogoče dobiti pri Evropski investicijski 
banki, z izdajo posebnih evropskih obveznic 
in uvedbo davka na fi nančne transakcije.

 ● Države članice bi se morale odločneje in 
učinkoviteje boriti proti korupciji, davčnim 
utajam in sivi ekonomiji.

Odbor je poročilo poslal italijanskemu predsed-
stvu Sveta Evropske unije za pripravo na priho-
dnje tematske seje Sveta in vrhe EU. (js) ●

Vrh Euromed: odločilen pomen akterjev 
v gospodarstvu in družbi za gospodarski 
in socialni razvoj

Pedro Narro, predsednik spremljevalnega odbora EESO za 
Euromed na vrhu Euromed 2014 na Cipru

Georgios Dassis, predsednik skupine delojemalcev, Juan Mendoza Castro, član 
EESO, Renato Natale, župan občine Casal di Principe, in Umberto di Maggio, 
regionalni koordinator združenja Libera

Na vrhu Euromed, ki je bil 26. in 27. novembra 
v Nikoziji, so udeleženci sprejeli skupno deklara-
cijo. Najpomembnejše točke v njej so boj proti 
revščini in socialni izključenosti, zlasti boj proti 
brezposelnosti med mladimi in ženskami, per-
spektive gospodarskih in družbenih organizacij 
ter prihodnje sodelovanje.

Potencial Sredozemlja so ljudje

Naložbe v kakovostno in vsem dostopno izo-
braževanje, podpora mladim podjetnikom in 
predvsem podjetnicam ter pogoji dela, ki zago-
tavljajo učinkovito socialno varstvo, so temelji za 
novo ozračje zaupanja in sodelovanja, ki ustvarja 
delovna mesta in odpira dobre možnosti za pri-
hodnost, zlasti za mlade. Udeleženci vrha so se 
strinjali, da so razvoj, rast in konkurenčnost regij 
odvisni od tega, ali bo regijam uspelo v celoti 
izkoristiti človeški kapital, na vseh ravneh in 
v vseh gospodarskih panogah.

Organizirana civilna družba: steber 
demokracije

Predsednik EESO Henri Malosse je v govoru ob 
odprtju vrha opozoril na ključno vlogo, ki jo 
imajo organizacije civilne družbe pri oblikova-
nju politik: „Civilna družba mora pripraviti teren 
za delo vlad, tako da ponudi možne rešitve za 
izzive, s katerimi se sooča naša družba.“ Zato je 

nujno, da regionalne vlade spoštujejo temeljna 
demokratična načela in predvsem ščitijo in spod-
bujajo gospodarske ter družbene organizacije.

Enaki izzivi na obeh straneh 
Sredozemlja

Poiskati je treba nove možnosti za zaposlova-
nje, na primer na podeželju, v tradicionalnih in 
novih panogah, kot so turizem, obnovljivi viri 
energije in okolje. Evropska komisija in države 
članice morajo ta prizadevanja podpreti in drža-
vam Sredozemlja dati ustrezno mesto v evropski 
politiki. (sma) ●

Boj proti gospodarskemu kriminalu: 
izredna seja II. skupine 
4. decembra 2014

Število kaznivih dejanj je v obdobju gospodar-
ske krize močno naraslo, zato je skupina deloje-
malcev EESO decembrsko izredno sejo namenila 
pregledu ukrepov in dejavnosti, ki so na evropski 
ravni potrebne za boj proti gospodarskemu in 
organiziranemu kriminalu.

Tisti udeleženci, ki se pri svojem vsakodnev-
nem delu bojujejo proti tovrstnim pojavom, 
so na podlagi izkušenj podali vrsto priporočil 
za praktično ukrepanje, ne le na političnem 
področju in za delo lokalnih združenj, temveč 

tudi na področju glasbe in 
zabave. Skupnosti, ki jih duši 
kriminal, potrebujejo splo-
šen in družbeni pristop, ki je 
zdaj že nujen odziv na pereče 
probleme.

Na seji, ki ji je predsedoval 
Georgios Dassis, so sprego-
vorili: Renato Natale, župan 
občine Casal di Principe, ki 
je bil član odbora Don Diana 
za boj proti mafi ji v pokrajini 
Caserta, Daniele Sanzone, 
pisatelj in glasbenik, ki je za 
svoje delo v  zvezi z  „mafij-
sko kulturo“ prejel prestižne 
nagrade in sodeluje s  pisa-
teljem Robertom Savianom, 

Claudio Metallo, režiser, producent filmov in 
dokumentarcev o  nezakonitih gospodarskih 
dejavnostih, Umberto di Maggio, regionalni 
koordinator združenja Libera, ki si prizadeva za 
spodbujanje kulture legalnosti v boju proti mafi ji, 
ter koordinator projekta Libera Terra na ozemljih, 
ki jih je zasegla mafi ja, ter Juan Mendoza Castro, 
direktor sindikalnega instituta za razvojno sode-
lovanje (ISCOD-UGT) in član EESO. (cad) ●

.

Latvija januarja 2015, za Italijo, začenja 
6-mesečno predsedovanje Evropski uniji. To bo 
potekalo pod geslom Konkurenčna, digitalna 
in zavzeta Evropa ter v  znamenju treh vodil-
nih načel: vključevanje vseh akterjev (ki je tudi 
načelo EU), rast (zlasti na podlagi pridobivanja 
znanja) in trajnost. Vsa tri načela sodijo tudi med 
cilje EU.

Zaradi kontinuitete, sinergije in dopolnjevanja 
je predsedniški program Latvije del 18-mesečne 
trojke predsedstev; Latvija je pri pripravi svojega 
programa dela sodelovala s predsedstvom Italije 
(druga polovica 2014) in Luksemburga (od julija 
2015 dalje).

Prednostna področja ukrepanja latvijskega 
predsedstva bodo konkurenčnost, rast, digitalni 
potencial Evrope za hitrejši razvoj ter krepitev 
vloge EU kot akterja na svetovni ravni.

Glede slednjega je Latvija, ki je bila nekoč del 
Sovjetske zveze, gotovo na pravem mestu, da 
pomaga zmanjšati vse večjo napetost in izbolj-
šati razumevanje med Rusijo in EU.

Predsedovanje je za to majhno 
baltsko državo z  le dvema 
milijonoma prebivalcev 
odlična priložnost, da 
opozori nase. Vseevrop-
ski možganski trust TEPSA 
je v  oceni zapisal: „Kot 
država, ki predseduje Svetu, 
bo Latvija za državljane 
EU in vlade drugih držav 
postala prepoznavna na 
političnem prizorišču“.

Latvijsko predsedstvo 
b o  g o s t i l o  p r i b l i ž n o 
200 dogodkov, med drugim vrh vzhodnega par-
tnerstva, peti azijsko-evropski vrh ministrov za 
izobraževanje (ASEM) ter konferenco o evropski 
standardizaciji. V teh 6 mesecih bo v Bruslju in 
Luksemburgu potekalo približno 1500 srečanj.

Več informacij: http://www.es2015.lv/en/in-
-english ●
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Latvijsko predsedovanje Svetu: cilji
Najpomembnejše teme med prihodnjim latvijskim 
predsedovanjem bodo vključevanje, rast in trajnost, 
ki so tudi prednostne naloge EU

načela, vključno s  socialno solidarnostjo in 
enakostjo.

Za Filipa Hamra-Drotza je izjemno pomembno, 
da se države članice EU posebej posvetijo zlasti 
ohranjanju in krepitvi zaupanja ter odprtemu in 
dinamičnemu medsebojnemu sodelovanju, saj 
meni, da bi „nesrečna evropska družina“ ohromila 
sposobnost EU, da ima tako notranjo kot globalno 
vlogo. Prepričan je tudi, da bi morali v EU uporabiti 
možnost različno hitrega povezovanja s t. i. okre-
pljenim sodelovanjem.

Staffan Nilsson meni, da se mora EU valu evro-
skepticizma zoperstaviti z odkrito javno razpravo 
ter z jasnim sporočanjem o prednostih članstva.

Po mnenju Oliverja Röpkeja lahko Evropa priča-
kovanja svojih državljanov dejansko izpolni le 
s tesnejšim sodelovanjem s socialnimi partnerji. 
Upa pa tudi, da je nova Evropska komisija odločena 
nadaljevati na tak način. ●

Veleposlanica Ilze 
Juhansone, stalna 
predstavnica Latvije pri EU

Logotip latvijskega 
predsedstva Sveta 
Evropske unije, vir: 
http://www.es2015.lv
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PLENARNO ZASEDANJE 

NA KRATKO
Civilna družba v Rusiji 
(poročevalka: Mall Hellam)
Stanje na področju človekovih pravic in civilne družbe 
v Ruski federaciji se slabša, zato svobodni medsebojni 
odnosi med civilnima družbama Rusije in EU še nikoli 
niso bili tako pomembni. EESO se zavzema, da bi 
z neodvisnimi organizacijami civilne družbe v Rusiji 
navezali zlasti dialog o človekovih pravicah.

Rezultat glasovanja: 118 glasov za, 6 glasov proti in 
5 vzdržanih glasov.

Evropski fi lm v digitalni dobi 
(poročevalka: Anna Maria Darmanin)
EESO pozdravlja sporočilo Komisije z  naslovom 
Evropski fi lm v digitalni dobi – Povezovanje kulturne 
raznolikosti in konkurenčnosti. Vendar poudarja, da 
je treba vzpostaviti ravnovesje med poslovno in tržno 
vrednostjo avdiovizualnega sektorja ter njegovim 
pomenom za Evropo z vidika kulturne dediščine. 
Preučiti je treba tudi področje fi nanciranja. Treba si je 
prizadevati za konkurenčnost, a ne na račun kulturne 
razsežnosti fi lma v Evropi. EESO poleg tega opozarja, 
da hitro spreminjajoče se okolje digitalnega sveta 
fi lmski industriji prinaša številne priložnosti, obenem 
pa je tudi velik izziv.

Rezultat glasovanja: 190 glasov za, 9 glasov proti in 
1 vzdržan glas.

Krožno gospodarstvo v Evropi: 
program za Evropo brez odpadkov 
(poročevalka: An Le Nouail Marlière)
Odbor pozdravlja predloge Komisije za pospešitev 
preusmeritve gospodarstva na bolj zaokrožen model 
delovanja. Komisija bi morala vztrajati pri svojih zako-
nodajnih predlogih o ukinitvi odlaganja odpadkov, 
ki jih je mogoče reciklirati, na odlagališča, ter o zviša-
nju ciljev glede recikliranja. Vendar pa njeni predlogi 
niso dovolj vključujoči, saj so preveč usmerjeni na 
politike na področju ravnanja z odpadki, obenem pa 
v njih niso upoštevane velike možnosti za zmanjša-
nje porabe naravnih virov v celotni življenjski dobi 
proizvodov.

Rezultat glasovanja: 129 glasov za, 2 glasova proti in 
5 vzdržanih glasov.

Krožno gospodarstvo: ustvarjanje delovnih 
mest in zeleni akcijski načrt za MSP
(poročevalec: Antonello Pezzini)
Perspektiva evropskega krožnega gospodarstva 
bi morala spodbuditi sistemsko konkurenčnost EU 
ter postati gonilo rasti in ustvarjanja zelenih delov-
nih mest, znanj in spretnosti, če temelji na skupni 
evropski strateški viziji, ki si jo delijo svet dela, vlade, 
delodajalci in delavci, potrošniki ter zakonodajni in 
regulativni organi na različnih ravneh.

Rezultat glasovanja: 135 glasov za, 1 glas proti in 
1 vzdržan glas.

Dokončanje EMU – 
vloga davčne politike
(poročevalec: Carlos Trias Pintó, 
soporočevalec: Petru Sorin Dandea)
Odbor v tem mnenju na lastno pobudo poziva k bolj-
šemu usklajevanju davčnih sistemov, da bo EMU 
lahko pravilno delovala. Boljša davčna usklajenost 
v EMU lahko prispeva k rasti in ustvarjanju novih 
delovnih mest. Okrepiti pa je treba tudi mehanizme 
sodelovanja in izmenjave informacij za boj proti 
davčnim goljufi jam in utajam.

Rezultat glasovanja: 164 glasov za, 53 glasov proti in 
11 vzdržanih glasov.

Program ustreznosti in uspešnosti 
predpisov (REFIT): 
(poročevalec: Denis Meynent)
EESO je glasoval za mnenje, v katerem poziva k ambi-
cioznemu, enostavnemu in preglednemu programu 
REFIT. Odbor glede na nedavne ocene učinka pou-
darja, da je treba izpeljati celovito in uravnoteženo 
analizo gospodarskih, socialnih in okoljskih vidikov 
tega programa.

Rezultat glasovanja: 136 glasov za, 2 glasova proti in 
4 vzdržani glasovi. ●

KMALU V EESO

Podobe odpuščanja

EESO poziva novo Komisijo: 
„Vaša naloga je ustvarjanje delovnih mest“
Po mnenju EESO mora Junckerjeva Komisija v delovnem programu za leto 2015 dati prednost 
ustvarjanju delovnih mest in se tako spopasti z brezposelnostjo in premeščanjem delovnih mest

„Evropski narodi pričakujejo nov zagon za 
Evropo, ki ga bodo spremljali ukrepi za odziv 
na skrbi državljanov glede brezposelnosti, dez-
industrializacije in upočasnitve rasti ter ukrepi 
za boj proti podnebnim spremembam,“ je EESO 
sporočil Evropski komisiji, ki ji predseduje Jean-
-Claude Juncker.

EESO je v svojem prispevku k delovnemu pro-
gramu Komisije za leto 2015  navedel, da je 
zaposlovanje najpomembnejša in najnujnejša 
prednostna naloga. Zato je pozdravil Junckerjev 
predlog za sprejetje naložbenega načrta za javne 
in zasebne naložbe v  višini 315  milijard  EUR, 
s katerimi bi podprli rast in ustvarjanje novih 
delovnih mest. „Glavne prednostne naloge nalož-
benega načrta bi morale biti izobraževanje in 
pridobivanje spretnosti, inovacije, podjetništvo, 

energetski prehod in zeleno gospodarstvo,“ je 
opozoril.

Predsednik EESO Henri Malosse trdi, da „je nujno 
uporabiti celo vrsto instrumentov, ki so na voljo, 
če hočemo znova doseči konkurenčnost in trajno-
stno rast. Ekonomska in socialna unija ne smejo 
biti zgolj prazne besede, treba je utrditi notranji 
trg, da lahko Evropa ohrani vodilni položaj na 
področju industrije. V svetu vlada huda konku-
renca, vendar je treba odpraviti tudi oblike vse 
hujše konkurence znotraj Evropske unije.“

EESO poziva Komisijo, naj poišče tudi načine izogi-
banja birokratskim oviram in dejavnejšega vključe-
vanja civilne družbe v proces odločanja EU. „Brez 
soglasja in sodelovanja reforme ne bodo možne,“ 
je poudaril EESO v svojem dokumentu.

Predstavil je tudi konkretne predloge za 
10 področij, ki jih je Komisija izpostavila v delov-
nem programu. Priporočil je na primer, naj se 
poiščejo mehanizmi, s katerimi bi kapitalski trgi 
bolje oskrbovali realno gospodarstvo, pa tudi, 
naj se razvija integriran in povezan digitalni trg.

Več informacij je na naslednjih povezavah:

Delovni program Komisije za leto 2015: http://
ec.europa.eu/priorities/work-programme/
index_en.htm

Prispevek EESO k delovnemu programu Komisije 
za leto 2015: http://www.eesc.europa.eu/resour-
ces/docs/qe-06-14-108-en-n.pdf ●

Zadružne banke: model fi nanciranja realnega gospodarstva

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO), 
Mednarodna konfederacija ljudskih bank 
(CIBP), Evropsko združenje zadružnih bank 
(EACB), bančna skupina UNICO in Evropsko 
združenje obrti ter malih in srednjih podje-
tij (UEAPME) so 1. decembra 2014 na sedežu 
Odbora organizirali konferenco o zadružnih 
bankah. Martin Siecker, predsednik stro-
kovne skupine EESO za enotni trg, proizvo-
dnjo in potrošnjo, je o  tem spregovoril za 
EESO info.

EESC info: Katere so bile glavne 
ugotovitve na konferenci 
o zadružnih bankah, ki jo je 
soorganiziral EESO?

Martin Siecker: Konferenca je prinesla dve glavni 
ugotovitvi: prvič, v zadnjem času je bila na ravni 
EU vzpostavljena vrsta instrumentov, ki že žanjejo 
sadove, in drugič, sodelovanje med različnimi 
akterji je zelo pomembno, saj, kot je bilo večkrat 
rečeno na konferenci, skupaj zmoremo več.

Zakaj so zadružne banke pomembne 
za fi nanciranje malih in srednjih 
podjetij?

Ljudske in zadružne banke so sprva ustanavljala 
mala in srednja podjetja, zato te banke dajejo 
prednost kreditiranju realnega gospodarstva, 
zlasti malih in srednjih podjetij ter posame-
znikov, ki so v središču njihovega poslovnega 
modela. Vsako tretje malo in srednje podjetje 
v Evropi fi nancira zadružna banka. Skupaj sesta-
vljajo evropsko gospodarsko tkivo in imajo lahko 
ključno vlogo pri ponovnem zagonu lokalne rasti 
in zaposlovanja.

Ali naj bi za zadružne banke veljala 
ista zakonodaja kot za ostali bančni 
sektor?

Zadružne banke ne zahtevajo posebne obrav-
nave. Vendar pa je pomembno, da novo regula-
tivno okolje ne odvrača od fi nanciranja malih in 
srednjih podjetij.

Zakaj je za EESO pomembno, da 
podpira stalen dialog med bančniki, 
predstavniki malih in srednjih 
podjetij in regulatorji ter usklajuje 
njihova stališča?

EESO je vedno z zanimanjem spremljal dogaja-
nje v bančnem sektorju, zlasti v zvezi s fi nančno 
krizo. Obenem so mala in srednja podjetja – hrb-
tenica gospodarstva EU – ključnega pomena za 
okrevanje evropskega gospodarstva. Vendar za 
rast potrebujejo denar. Ker v mnogih državah EU 
banke niso pripravljene dajati nujno potrebnih 
kreditov, so potrebne druge oblike inovativnega 
financiranja. Ena od teh je zadružno bančni-
štvo. (sg) ●

EESO in pogajanja o podnebnih vprašanjih

Trije člani EESO – Ulla Sirkeinen, Isabel Caño 
Aguilar in Lutz Ribbe – so se od 8. do 12. decem-
bra udeležili 20. konference pogodbenic Okvirne 
konvencije Združenih narodov o  spremembi 
podnebja (COP 20) v Limi v Peruju. Prvi dan so 
se člani EESO in OR sestali s komisarjem za pod-
nebne ukrepe in energijo Miguelom Ariasom 
Cañetejem.

Po mnenju EESO bi bilo treba na koncu pogajanj 
o podnebnih spremembah skleniti pravičen in 
zavezujoč sporazum, ki bi veljal za vse države. 
Poziv iz Lime k podnebnim ukrepom je v svoji 
končni obliki sicer skromen (ni na primer zahteve 
po sistematičnem pregledu zavez glede zmanjša-
nja emisij), vendar priznava, da imajo vse države 

– v skladu s svojimi razmerami – pomembno 
vlogo pri zmanjšanju emisij, in pomeni napre-
dek v  smeri zagotavljanja sredstev za Zeleni 
podnebni sklad.

Poleg številnih dvostranskih srečanj je EESO 
priredil še dva obstranska dogodka. Na prvem, 
organiziranem skupaj z  OR, so bile predsta-
vljene priložnosti, ki se za lokalni razvoj odpirajo 
z obnovljivimi viri energije, ki jih ponujajo posa-
mezniki. Po mnenju EESO je za doseganje ciljev 
na področju podnebnih sprememb potrebna 
ugodna pravna ureditev, da bi lahko civilna 
družba aktivno sodelovala pri proizvodnji ener-
gije iz obnovljivih virov. Na drugem dogodku, 
ki je bil organiziran v sodelovanju z italijanskim 
predsedstvom Sveta in Mednarodno organizacijo 
dela (ILO), so bili poudarjeni načini za okrepitev 
pomena delavcev v  prihodnjem sporazumu 
o podnebnih spremembah.

Vzporedno z  uradnimi pogajanji o  podneb-
nih spremembah je v okviru COP 20 potekala 
pomembna konferenca s  predstavniki civilne 
družbe in interesnih skupin, ki je vključevala več 
sto dogodkov o številnih praktičnih vidikih pod-
nebnih sprememb. Sodelovanje teh akterjev je 
ključnega pomena, saj vlade same ne bodo zmo-
gle rešiti problema podnebnih sprememb, pač pa 
bodo potrebni skupni in usklajeni projekti oblasti, 
civilne družbe, podjetij, skupnosti, nevladnih orga-
nizacij in posameznikov po vsem svetu. (fda) ●

R a z s t a v a  T h e 
F  Word: Images of 
Forgiveness ponuja 
n e p o z a b e n  i z b o r 
pretresljivih slik in 
o s e b n i h  i z p o v e d i 
o odpuščanju storje-
nih grozodejstev. Te 
pripovedujejo zgodbe 
ljudi, katerih življenje 
so trajno zaznamovali 
nasilje, osebne trage-
dije in krivice in ki so 

se naučili odpuščati, doseči spravo in pozabiti 
na zamere. Zamisel o razstavi se je porodila 
britanski novinarki Marini Cantacuzino in foto-
grafu Brianu Moodyju, ki sta zbrala številna pri-
čevanja iz Združenega kraljestva, Južne Afrike, 
ZDA, Severne Irske, Izraela in Palestine.

Prvič je bila postavljena leta 2004 v Londonu, 
odtlej pa je bila na ogled v več kot 300 krajih po 
svetu. Razstava v EESO bo za javnost odprta od 
21. januarja do 4. februarja 2015. (ab/ms) ●

Otvoritev konference o podnebnih spremembah 
v Limi (COP 20), vir: Evropska komisija

08-e

Martin SIECKER, predsednik strokovne skupine EESO 
za enotni trg, proizvodnjo in potrošnjo
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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: 8230 izvodov

Naslednja številka bo izšla februarja 2015.

Urednica:
Béatrice Ouin – predstavnica članov EESO 
v uredniškem odboru
(skupina delojemalcev, FR)
Peter Lindvald Nielsen (glavni urednik)
Siana Glouharova (sg) 

Splošna koordinacija:
Agata Berdys (ab) 

Avtorji prispevkov:
Andrei Popescu (ap) 
Caroline Alibert Deprez (cad) 
Dorota Zapatka (dz) 
Henry Borzi (hb) 
Luca Venerando Giuff rida (lvg)

Michela Scolaro (ms) 
Milen Minchev (mm) 
Pablo Molina Del Pozo Martin (ppm) 
Siana Glouharova (sg) 
Silvia M. Aumair (sma) 

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/

Vzpon evropske državljanske pobude
Kot most med civilno družbo in institucijami EU ima EESO pomembno nalogo podpore evropskih 

državljanskih pobud. Državljanska pobuda je instrument, ki milijonu državljanov EU iz vsaj četrtine držav 
članic omogoča, da neposredno pozovejo Evropsko komisijo, naj predlaga pravni akt na področju, na 
katerem so države članice pristojnosti prenesle na raven EU. Zato je pomembno orodje, ki pomaga civilni 
družbi prispevati k oblikovanju evropskih politik.

Zaradi svoje vloge je EESO zelo primeren za svetovanje o prilagoditvah in spremembah, potrebnih za 
prihodnje politike. Postopek za evropsko državljansko pobudo trenutno pregleduje ad hoc skupina s ciljem 
oblikovati ta postopek tako, da bo bolj dostopen za skupine državljanov. Predlagati namerava službo za 

pomoč evropski državljanski pobudi, ki bo usmerjala mreže za evropsko državljansko pobudo in med njimi 
posredovala ter podpirala sodelovanje med institucijami EU, da se vzpostavi zares medinstitucionalna 
mreža za podporo te pobude. V zvezi s tem je evropska varuhinja človekovih pravic 10. decembra na EESO 
predstavila sklepe svoje preiskave na lastno pobudo o evropski državljanski pobudi.

Kot poudarja članica ad hoc skupine EESO Madi Sharma, se „EU danes sooča s težavo, da se državljani 
počutijo izključene iz dejavnosti v Bruslju. Evropska državljanska pobuda je pomemben pravni instru-
ment, s katerim lahko državljani EU izrazijo svoje mnenje in predlagajo zakonodajo o zadevah, ki bodo 
po njihovem mnenju okrepile EU, in podprejo spremembe, ki si jih želijo ‘ljudje’.“ (ppm) ●

Inovacijski potencial evropskih mest

NA KRATKO

EESO je 10. novembra 2014 organi-
ziral konferenco z naslovom Pametna 
mesta: oživitev evropskega gospodarstva 
z inovacijami v mestih. Na konferenci je 
sodelovalo več kot 100  oblikovalcev 
politik, voditeljev mest in predstavnikov 
civilne družbe. Razpravljali so o pomenu 
pametnih mest za ponovno industrializa-
cijo gospodarstva EU.

Predsednik Henri Malosse je v otvoritve-
nem govoru opisal inovacijski potencial 
evropskih mest in poudaril, da je pame-
tno mesto tisto, v katerem ima vsak posa-
meznik svojo vlogo. Program za pametna 
mesta bo uspešen samo, če bodo lahko 
vsi akterji v civilni družbi razvijali in uva-
jali inovativne rešitve in bodo pametna 

mesta postala realnost. To je bilo glavno 
sporočilo udeležencev treh okroglih miz, 
ki so razpravljali o glavnih elementih 
pametnega mesta in o tem, kako nove 
tehnologije uporabiti za preoblikovanje 
naših mest v trajnostno okolje, ki nudi 
pametne rešitve.

Konferenco je zaključila Daniela Ron-
dinelli z besedami: „Sprejeti moramo 
zasnovo pametnega mesta, pri kateri 
so državljani najpomembnejši in ki 
daje odgovore na resnične človekove 
potrebe. To je zasnova, ki lahko s sode-
lovanjem, temelječim na tehnologiji, 
prinese rešitve za izzive v družbi.“ Ena 
od glavnih ugotovitev je bila, da morajo 
projekti za pametna mesta z inovativ-
nimi modeli sodelovanja med podjetji, 
mestnimi upravami in državljani postati 
industrijska prednost. To se lahko doseže 
tako, da se izboljšajo digitalne sposobno-
sti in znanje akterjev, da se novim projek-
tom v mestih pomaga k uspehu ter da se 
z javno-zasebnimi partnerstvi povečajo 
naložbe v infrastrukturo. (ap) ●

Prezadolženost gospodinjstev

EESO je 12. decembra 2014  skupaj z  evropsko 
mrežo za potrošniške dolgove (European Consumer 
Debt Network) ter evropsko mrežo za fi nančno vklju-
čenost (European Financial Inclusion Network) orga-
niziral konferenco o prezadolženosti gospodinjstev, na 
kateri so oblikovalci politik, potrošniške organizacije 
ter predstavniki fi nančnega sektorja in visokošolskih 
krogov razpravljali o ukrepih za omejitev in obravnavo 
prezadolženosti.

EESO se s tem vprašanjem ukvarja že leta. Kot je v otvo-
ritvenem govoru poudaril Martin Siecker, predsednik 
strokovne skupine za enotni trg, proizvodnjo in potro-
šnjo, je EESO že leta 2000 pozval Evropsko komisijo in 

države članice, naj ukrepajo za preprečitev prezadolženosti v EU. 14 let pozneje ni 
veliko drugače, ravno nasprotno, stanje se je dejansko poslabšalo.

Razprave na štirih različnih okroglih mizah so pokazale, da različne rešitve že obsta-
jajo, vendar je treba še veliko narediti. EESO je v mnenju o varstvu potrošnikov 
in prezadolženosti, ki ga je sprejel letos, poudaril, da je treba sprejeti ukrepe na 
evropski ravni, in znova podprl zasnovo „odgovornega posojanja“, v skladu s katero 
morajo posojilodajalci in posojilojemalci uporabljati poštene in etične prakse. (dz)
 ●

Več informacij je na voljo na spletni strani: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.events-and-activities-household-over-indebtedness

EU, jaz in mediji – kam gremo?

Seminar civilne družbe o medijih 27. in 28. novembra 2014 v Milanu

EESO je 12. decembra 2014 v sode-
lovanju z mrežo INSULEUR in trgovin-
sko zbornico Chanie organiziral javno 
predstavitev mnenj v mestu Chania na 
Kreti na temo Pametni otoki – model, 
ki spodbuja rast, zaposlovanje in traj-
nostni razvoj, povezano s  pripravo 
mnenja na lastno pobudo o tej temi, 
za katerega je poročevalka Anna Maria 
Darmanin.

V otvoritvenem govoru je predsednik 
EESO Henri Malosse poudaril, da so 
bili otoki Evropske unije v  nacio-
nalnih zakonodajah in v zakonodaji 
EU zapostavljeni, čeprav se soočajo 
s konkretnimi ovirami glede poveza-
nosti omrežja, prometa in internetne 
povezanosti. Poudaril je pomen dia-
loga med ljudmi, ki živijo na otokih, 
in institucijami EU, za kar bi bilo treba 
zakonodajo Unije ustrezno prilagoditi.

Največ se je razpravljajo o  predlo-
gih profesorja Godfreya Baldacchina 
o tem, kako bi lahko otoki oblikovali 

lastne razvojne poti. Prof. Baldacchino 
je strokovnjak za študije o  otokih, 
zaposlen na malteški univerzi, ter 
predsednik mednarodnega združe-
nja za študije o malih otokih (ISISA). 
Predlagal je pristop k dobro razvitemu 
turističnemu sektorju, ki bi bil usmer-
jen v posamezne niše, kar bi manjšim 
otokom omogočalo širiti različna 
področja specializacije na turističnem 

tržišču. Primeri tega so zdravstveni 
turizem na Barbadosu, potapljanje 
s  potapljaško opremo na Malti in 
medeni tedni na Maldivih. Prof. Bal-
dacchino je zaključil, da je za razvoj 
gospodarstva na majhnih otokih nujna 
decentralizacija ukrepov ekonomske 
politike. (lvg) ●

Pametni otoki – model, ki spodbuja rast, zaposlovanje in trajnostni razvoj

Reine-Claude Mader, članica 
EESO in poročevalka za 
raziskovalno mnenje o varstvu 
potrošnikov in ustreznem 
obravnavanju prezadolženosti 
za preprečevanje socialne 
izključenosti

V središču razprave na seminarju civilne 
družbe o medijih The EU and ME(dia) 
leta 2014, ki ga je EESO organiziral 
v  sodelovanju z  Evropsko zvezo za 
radiodifuzijo, so bili dobro obveščeni 
državljani v EU in sosednjih državah. 
Seminar, ki je pod pokroviteljstvom 
mesta Milano potekal v Palazzu Reale, 
je vodil podpredsednik EESO Hans-Joa-
chim Wilms, udeležilo pa se ga je tudi 
več članov Odbora.

Skoraj 150 udeležencev je v  razpravi 
na štirih okroglih mizah govorilo o tre-
nutnih izzivih, neodvisnosti medijev, 
priložnostih, ki jih ponujajo družabni 
mediji, in pregledu kampanje za volitve 
v Evropski parlament 2014.

Seminar je prinesel nekaj zanimivih 
ugotovitev:

 ● Kljub milijonom dnevnih novic o EU 
in drugih vprašanjih ljudje še vedno 
pogrešajo poglobljeno znanje 
o evropskih zadevah, hkrati pa se 

pri poročanju o zadevah na državni 
ravni pogosto pozabi na prispevek 
EU. Mediji imajo pri obveščanju in 
interakciji odločilno vlogo, za poro-
čanje o vsakdanjem življenju pa še 
vedno potrebujemo javne radiote-
levizijske hiše.

 ● Vir fi nanciranja neposredno vpliva 
na vsebino in seminar je s  prak-
tičnimi primeri prikazal, kako se 
mediji lahko uporabijo za mani-
pulacijo, zavajanje in propagando. 

mediji sicer pomembno dopolnilo, 
so še vedno najpomembnejši nepo-
sredni stiki z javnostjo.

 ● V zvezi z  volitvami v  EP je bila 
novost televizijska razprava, pri 
čemer se je za uspešnega izkazal 
decentraliziran pristop.

Več informacij najdete pod zavih-
kom Events na spletni strani http://
www.eesc.europa.eu/ in v  priložno-
stni brošuri, ki bo na voljo januarja 
2015. (sma) ●V  prizadevanjih za obveščenost 

d r ž a v l j a n o v  j e  n u j n o 
potrebna neodvisnost medi-
jev in novinarjev.

 ● Državljani imajo na voljo 
nešteto virov informacij. 
Zato institucije EU vsebine 
družbenih medijev ne 
morejo prepustiti zgolj trgu, 
temveč jo morajo prispevati 
same ter se pri tem vprašati 
„kaj lahko dam tistim, ki mi 
sledijo“? Čeprav so družbeni 
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