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Posebno mi je, naravno, zadovoljstvo što je naša skupština
u veljači gotovo jednoglasno
usvojila rezoluciju kojom podupire
europsku integraciju, slobodno
kretanje osoba, robe i usluga te
Schengenski sporazum. Naše tri
skupine našle su prave riječi kako bi
izrazile ono što misli organizirano
civilno društvo. Poduzeća, radnici
i građanske udruge zajedno su
izrazili svoje osjećaje, a upravo je
to misija koja je Ugovorom dodijeljena našem odboru, to je njegov smisao i njegova najveća, suštinski europska, „dodana vrijednost“.
Sami smo sebi obećali da ćemo podrobno analizirati stanje koje je dovelo
do krize koja ugrožava naša prava, naše gospodarstvo i sam europski projekt. To ćemo obećanje i održati kada tijekom ovog mjeseca s uzvanicima
najviše razine budemo raspravljali o priljevu izbjeglica s kojim smo suočeni
i o tome što treba učiniti da se na to reagira s dostojanstvom, učinkovitošću
i solidarnošću, odnosno na doista europski način.
Nadam se da ćemo imati prilike zajedno osuditi neracionalnost, propagandu,
loše upravljanje i tipičnu tendenciju da se ne pravi razlika između izbjeglica,
migranata, pa čak i terorista. Nadam se da ćemo imati prilike zajedno utvrditi
što treba učiniti da bismo reagirali na pravedan, realan i racionalan način.
U zadnje se vrijeme puno raspravlja i o situaciji između Ujedinjene Kraljevine
i Europske unije. Osobno smatram da Ujedinjena Kraljevina ima svoje mjesto
u našoj Uniji i da bi bilo šteta da je napusti: baš naprotiv, morala bi se više
integrirati u interesu svih, a ponajprije u vlastitom interesu, no taj interes
mora biti sasvim jasan i utemeljen na smirenoj i racionalnoj geopolitičkoj
i gospodarskoj viziji.
Međutim, ako frustracija – koju neosnovano potiču primitivne populističke
floskule i političari koji su pali u zamku međusobnog nadmetanja u obećanjima – bude tolika da narod Ujedinjene Kraljevine ipak odluči da želi napustiti Uniju, jasno je da se ta želja mora poštovati i to u potpunosti. S druge
strane, neprihvatljivo je da jedna država ostane članica Unije pod uvjetom
da joj se omogući vršenje svojevrsne sabotaže europske integracije koja bi
bila, primjerice, u jasnoj suprotnosti s temeljima europskog zakonodavstva
jer bi se njome uvela diskriminacija na polju socijalne skrbi u pogledu radnika
iz drugih država članica.

Georges Dassis
Predsjednik EGSO-a
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kretanje izraz „sve tješnje
unije“ među narodima, onda
sve što priječi tu slobodu
upućuje na podjelu među
narodima.“

Predsjednik Skupine poslodavaca EGSO-a Jacek
Krawczyk poručio je: „Značenje Schengena mnogo je
veće od mogućnosti lagodnog
putovanja za milijune europskih građana. Njegovo je značenje mnogo veće
i od uvelike olakšane trgovine za tisuće
europskih poduzeća. Schengen je jedan
od najvažnijih i najambicioznijih rezultata velikog projekta EU-a. On je simbol,
postignuće koje se ne smije protratiti.
Europski poslodavci podupiru Schengen
i pozivaju tvorce politika da ne idu korak
unatrag. Europa kakvu poznajemo ne
može preživjeti bez Schengena!“

Support Schengen

EGSO je na plenarnom zasjedanju
u veljači usvojio rezoluciju za potporu Schengenskom sporazumu pod
nazivom „Podržimo slobodu kretanja
i Schengen“. U rezoluciji su predstavnici europskog civilnog društva izrazili
zabrinutost zbog pritisaka na Schengenski sporazum, kao i zbog toga što ga se
koristi kao žrtveno janje za sve propuste u upravljanju granicama Europe. Taj
dokument predstavlja odlučan poziv
europskog civilnog društva vladama
Europe da ne popuštaju pod populističkim pritiskom i strahom, već da brane
prava za koja se europski građani bore
zadnjih 30 godina.
Pokrećući kampanju za potporu rezoluciji EGSO-a, predsjednik Odbora
Georges Dassis izjavio je: „Ako se
solidarnost jača uklanjanjem prepreka,
onda će ona nužno oslabjeti kad se te
prepreke ponovno postave. Ako su
sloboda prelaska granica i slobodno

Predsjednica Skupine radnika EGSO-a
Gabriele Bischoﬀ izjavila je: „Pravo
građana EU-a na traženje zaposlenja,
rad i uspostavu nastana u drugoj državi
članici ugrađeno je u Povelju EU-a
o temeljnim pravima. Za građane je
Schengen nešto opipljivo. On je ključ
koji otvara vrata i omogućava im da
ostvare navedena prava i da na pozitivan način u svakodnevnom životu
iskuse sve prednosti „Europe“. Slabljenje ili ukidanje Schengena dodatno će

oslabiti povjerenje i potporu brojnih
radnika te naposljetku dovesti i do slabije Europe.“
Predsjednik Skupine raznih interesa
Luca Jahier obrazložio je: „Simbolična,
politička i gospodarska cijena ponovne
uspostave unutarnjih granica u Europi
previsoka je. To bi ubrzo moglo dovesti
do raspada Europske unije. Potrebno
nam je više Europe – u nadzoru vanjskih granica, u unutarnjoj sigurnosti i u
izbjegličkoj krizi, a svakako nam ne treba
zatiranje slobode kretanja. Ponovno
uvođenje graničnih kontrola značilo bi
neuspjeh europske solidarnosti, kohezije, pregovaranja, kompromisa i razumijevanja. Stoga vas molim: ne dirajte
moj Schengen!“
Radnici, poduzeća i, općenito, civilno
društvo u cjelini doista će platiti visoku
cijenu: sedam milijuna građana EU-a
koji ne žive u svojoj već nekoj drugoj
državi članici izgubit će neke najpraktičnije prednosti slobodnog kretanja,
kamioni će u doba najvećeg prometa
satima stajati na granicama, sjedinjene
pogranične zajednice ponovno će se
podijeliti, a u narednih deset godina
predviđa se pad BDP-a za 110 milijardi
eura. Europska integracija otići će dva
koraka unatrag ako se solidarnosti koju
Schengen predstavlja zada tako ozbiljan
udarac. (cad)
●

EGSO podupire istinsku uniju tržišta kapitala, ali
i izražava zabrinutost zbog njezina značaja za MSP-ove
Ulaganja i slobodni protok kapitala
ključni su za rast u Europi. Međutim, tržišta kapitala u EU-u i dalje su rascjepkana
i nedovoljno razvijena. Stoga je 2015.
godine Europska komisija usvojila Akcijski plan o izgradnji unije tržišta kapitala
s ciljem uspostave istinskog jedinstvenog
tržišta kapitala u Europi. EGSO poziva
Europu da na učinkovitiji način mobilizira kapital i usmjeri ga u poduzeća,
infrastrukturu i održive projekte koji će
otvoriti radna mjesta i dovesti do rasta.
Na plenarnom zasjedanju Odbor je usvojio mišljenje o Akcijskom planu Europske
komisije u kojem se podupiru ciljevi tog
plana i zagovara proširenje i diversifikacija izvora financiranja u okviru jedinstvenog tržišta kapitala utemeljenog
na najvećoj mogućoj usklađenosti pravila. Od presudne je važnosti da države

članice uvedu, primijene i nadziru predložene mjere iz Akcijskog plana na jednak
način.
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Prije svega, u svakom slučaju ističem da se predstavnici organizacija civilnog
društva Ujedinjene Kraljevine, koji su članovi našeg Odbora, ne pozdravljaju
s nama, baš naprotiv: čuo sam da je više njih dalo valjane izjave koje su,
ponovo, potpuno u europskom duhu. Koristim ovu priliku da im izrazim
svoje divljenje, moralnu podršku i zahvalnost.

EGSO na plenarnom zasjedanju u veljači usvojio
rezoluciju i započeo kampanju za potporu Schengenu
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UVODNIK

U mišljenju EGSO-a predlažu se i posebne
prilagodbe za mala i srednja poduzeća
(MSP) jer je Odbor ozbiljno zabrinut zbog
značaja i koristi unije tržišta kapitala za
MSP-ove.
„Financiranje MSP-ova, koji su pokretači europskog gospodarstva, treba biti
središnji element buduće unije tržišta
kapitala. Trenutačno postoji deficit informacija koji treba riješiti, a potrebno je
i okvir za pozajmljivanje učiniti povoljnijim za MSP-ove“, rekao je Daniel Mareels,
izvjestitelj EGSO-a za to pitanje.
Navedenim mišljenjem EGSO ponovno
potvrđuje svoju potporu bankovnom

ww
www.eesc.europa.eu

financiranju kao ključnoj sastavnici financiranja gospodarstva i zalaže se za daljnje ispitivanje novih tržišta, uključujući
tržišta neprihodujućih kredita (nepodmireni krediti ili gotovo nepodmireni
krediti). (cad)
●

Europa mora pobijediti siromaštvo, U energetskom sektoru potrebno
je više istraživanja i inovacija
djeca su najugroženija
© shutterstock/blackboard1965

Na plenarnom zasjedanju u veljači EGSO je usvojio mišljenje u kojem poziva Vijeće EU-a da poštuje
svoju obvezu i do 2020. godine iz siromaštva izbavi
barem 20 milijuna ljudi. Mišljenje o suzbijanju
siromaštva (izvjestitelj: Seamus Boland,
suizvjestiteljica: Marjolijn Bulk) izrađeno je
na zahtjev nizozemskog predsjedništva Vijeća. Za
ostvarivanje cilja EU-a države članice moraju pokrenuti vlastite nacionalne strategije za suzbijanje
siromaštva, socijalne isključenosti i diskriminacije,
uz potporu zajedničkog europskog okvira. Težište
bi u tim strategijama trebalo biti na odgovarajućoj
potpori dohotku, uključivim tržištima rada, kvalitetnim radnim mjestima, ravnopravnom pristupu
cjenovno povoljnim i visokokvalitetnim uslugama za
sve, uključujući migrante i osobe koje su dobile azil.

EGSO vjeruje da je hitno potrebno provesti mjere za
suzbijanje siromaštva u Europi, poput odgovarajućeg minimalnog dohotka i uspostave općih, sveobuhvatnih i odgovarajućih sustava socijalne zaštite.
EGSO pozdravlja namjeru nizozemskog predsjedništva da organizira stručne revizije kako bi se razmotrili
pristupi „odozdo prema gore“ koji potječu s lokalne
razine, a koriste se za borbu protiv siromaštva na
nacionalnoj razini, no ponovno potvrđuje da glavnu
ulogu u suzbijanju siromaštva treba imati socijalna
država umjesto da se isključivo oslanja na inicijative
iz zajednice.
U prosincu 2015. EGSO je pet lokalnih organizacija koje rade na suzbijanju siromaštva u Njemačkoj, Irskoj, Francuskoj, Poljskoj i Finskoj
dodijelio Nagradu europskog civilnog društva
za 2015. (sg)
●

Prioritet EGSO-a: Omogućimo ljudima da nađu posao!
Odbor poziva na hitne mjere i kreativnost u rješavanju krize nezaposlenosti
Imajući u vidu zabrinjavajuće stanje na polju
zaposlenosti i slaba ulaganja u mnogim dijelovima
Europe, na plenarnoj sjednici održanoj 17. veljače
Europski gospodarski i socijalni odbor usvojio je
Mišljenje o Godišnjem pregledu rasta za
2016. EGSO je posebno zabrinut zbog visoke razine
nezaposlenosti zbog koje je 22,5 milijuna ljudi bez
posla, a 122 milijuna nalazi se na rubu siromaštva ili
socijalne isključenosti. To je neprihvatljivo i predstavlja posljednji poziv na uzbunu za Komisiju
i europske čelnike.
U svom mišljenju EGSO pozdravlja odluku da se
u okviru europskog semestra ojačaju ciljevi strategije
Europa 2020. Za stvaran i održiv oporavak potrebno
je povećati unutarnju potražnju, a dugoročna javna
ulaganja dala bi takav poticaj. Vladama se stoga
mora osigurati pristup jeftinijem financiranju i sloboda da provedu nužna ulaganja u infrastrukturu.

U svojim preporukama EGSO poziva na:
● ulaganje većih napora u dovršenje europskog
unutarnjeg tržišta i modernizaciju europskog
gospodarstva;
● to da Pariški sporazum o energetskoj tranziciji
postane izvor gospodarskog razvoja;
● ulaganje većih koordiniranih napora u suzbijanje agresivnog poreznog planiranja te porezne
utaje i prevare, čime bi se godišnje ostvario bilijun eura za državne blagajne.
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Europski strateški plan za energetsku tehnologiju nužan je kako bi se ubrzala transformacija
europskog energetskog sustava. EGSO je to istaknuo u mišljenju o planu SET usvojenom na plenarnom zasjedanju u veljači. EGSO smatra da bi se nova
energetska politika trebala zasnivati na razvoju
sektora koji su ključni za istraživanje i inovacije,
kao i na poticanju novih ideja i koncepata, poput
tehnologija za proizvodnju električne energije iz
obnovljivih izvora i drugih tehnologija s niskom
razinom emisije ugljika. EU mora biti inovativan
u pogledu načina proizvodnje i prijenosa energije,
kao i načina njezine isporuke kupcima.
Plan SET mora odražavati stvarnu situaciju u Europi –
ako nove energetske tehnologije dovedu do viših
cijena energije za krajnje korisnike, EGSO smatra
da se može očekivati njihova korekcija. Potrošači bi
trebali sudjelovati u tom procesu te bi se mjerama
socijalne politike, obrazovanjem i osposobljavanjem
trebalo boriti protiv energetskog siromaštva. Postoji
potreba za europskim energetskim dijalogom s javnošću i civilnim društvom kako bi usvojili osjećaj
odgovornosti za energetsku tranziciju i troškove
raznih tehnologija. EGSO može djelovati kao katalizator u tom dijalogu, po mogućnosti u okviru foruma
europskog civilnog društva.
EGSO podupire europski pristup opskrbi energijom
i uspostavu istinske solidarnosti na tom području.

U pogledu energetske sigurnosti za europske građane ne smije se zanemariti važnost plina u energetskom miksu. Potrebno je poticati ulaganja te
istraživanje i razvoj na području pohrane kako bi
države članice imale zajedničke pričuve.
Energetska unija znači sigurniju, održiviju i cjenovno
povoljniju energiju za krajnjeg korisnika. Omogućit
će slobodan protok energije preko granica te sigurnu
opskrbu u svakoj zemlji EU-a i za svakog europskog
građanina. U tom je procesu ključna uloga plana
SET. (sg)
●

Službeni posjeti Georgesa Dassisa Grčkoj,
Nizozemskoj i Španjolskoj

Potrebne su hitne mjere za smanjenje dugotrajne nezaposlenosti i nezaposlenosti među mladima. Posebna se
pažnja mora posvetiti brojnim mladim ljudima koji niti
rade, niti se obrazuju, niti se osposobljavaju. „Ulaganje
u ljudski kapital kroz obrazovanje i osposobljavanje,
prije svega mladih, više se ne može odgađati“, upozorio je Juan Mendoza Castro, izvjestitelj EGSO-a za
Mišljenje o Godišnjem pregledu rasta. (sma)
●

Promatračka skupina za tržište rada:
izbjeglice su prilika za europsko tržište rada
Sudionici javne rasprave održane 22. veljače
u prostorijama EGSO-a odlučno su se založili za bolje
uključivanje izbjeglica u europsko društvo, osobito
uz pomoć zaposlenja. Promatračka skupina za tržište
rada EGSO-a to je događanje održala pod nazivom
„Uključivanje izbjeglica na tržište rada: pretvaranje
krize u priliku“. Iz događanja je proizašao niz važnih
preporuka za politike.

te paneuropski javni dijalog
o energiji

© shutterstock/Mascha Tace

Među područjima na kojima su potrebne hitne mjere
izdvaja se siromaštvo djece. Sa stopom od 27,1 %
djeca mlađa od 18 godina ubrajaju se među skupine
stanovništva koje su najizloženije riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Uz djecu rizik od siromaštva posebno je velik među mladima zbog rekordno
visokih stopa nezaposlenosti te društvene skupine
(podaci Eurostata za listopad 2015.).

„Iskustvo nam je pokazalo da je integracija izbjeglica korisna za društvo, a civilno društvo svakako
igra ključnu ulogu u olakšavanju tog procesa“, izjavio je Krzysztof Pater (Skupina raznih interesa, PL),
potpredsjednik EGSO-ove Promatračke skupine za
tržište rada. Države članice suočavaju se s masivnim
priljevom izbjeglica, a većinom nisu spremne za to.
Zakoni, kao i potpora integraciji, razlikuju se od
zemlje do zemlje, smatra predstavnica Eurofounda
Klára Fóti. Izaslanica Međunarodne organizacije za
migracije Geertrui Lanneau naglasila je važnost ulaganja u obrazovanje i osposobljavanje s obzirom na
to da je među migrantima velik udio vrlo mladih ljudi
koji ne raspolažu kompetencijama.

Predsjednik Georges Dassis u Španjolskom gospodarskom i socijalnom vijeću

Članica EGSO-a Christa Schweng (Skupina poslodavaca, AT) izjavila je da je potreban „istinski europski
migracijski sustav“ te da „bi trebalo razviti posebne
politike integracije za žene izbjeglice kako bi se
pomoglo da se prihodi obitelji povećaju i da se
izbjegne koncentracija u getima“. Naglasila je
potrebu da se usredotoči na poduzetništvo i samozapošljavanje kao važne elemente u procesu integracije izbjeglica na tržište rada.

Predsjednik EGSO-a Georges Dassis u veljači
je bio u tri službena posjeta: Grčkoj, Nizozemskoj i Španjolskoj. U utorak, 9. veljače susreo se
s predsjednikom Helenske Republike Prokopisom
Pavlopoulosom. G. Pavlopoulos izjavio je da EGSO
ima posebnu i povijesnu ulogu te poručio da je
Odbor „osnovan kao osvjedočenje društvenog
aspekta Europske unije i da predstavlja temeljni
stup cijelog europskog projekta“. Izrazio je i zadovoljstvo činjenicom da se na čelu EGSO-a ponovo
nalazi Grk. G. Dassis zahvalio je grčkom predsjedniku i napomenuo da EGSO usvaja mišljenja uz
podršku velike većine članova. Također je naglasio
da stroge mjere štednje nisu rješenje za gospodarsku krizu. Osvrnuo se posebno na inicijative koje je
EGSO poduzeo kao odgovor na krizu, među kojima
su mišljenja o porezu na financijske transakcije
i dijeljenju tereta javnog duga u zemljama koje
se nađu u problemima, uključujući Grčku. Također
je iznio stav Odbora o izbjegličkoj i migracijskoj
krizi te opisao sve mjere koje je EGSO poduzeo,
uključujući misije u 12 zemalja u okviru programa
„Djelujmo lokalno“.

U okviru rasprave o faktorima koji olakšavaju zapošljavanje izbjeglica kao zaposlenika ili poduzetnika
na seminaru Promatračke skupine za tržište rada
izneseni su primjeri dobre prakse iz Austrije (Austrijska savezna gospodarska komora), Belgije (projekt
Duo for a Job) i Švedske (projekt Ubrzanim postupkom do integracije). (cad)
●

U srijedu, 10. veljače Georges Dassis je u sklopu
nizozemskog predsjedanja posjetio Haag. Predsjednik EGSO-a susreo se s gđom Jettom Klijnsma,
državnom tajnicom za socijalna pitanja i zapošljavanje, koja je također sudjelovala na plenarnom
zasjedanju EGSO-a u veljači. Imao je priliku predstaviti prioritete Odbora tijekom nizozemskog

predsjedanja te je naglasio važnost donošenja
odluke o uvođenju europske minimalne plaće radi
suzbijanja siromaštva u Europi. Kasnije se također
susreo s gđom Brigitte van der Burg, predsjednicom Odbora za socijalna pitanja i zapošljavanje
nizozemskog parlamenta, i gđom Mariëtte Hamer,
predsjednicom Nizozemskog socijalnog i gospodarskog vijeća (SER). Georges Dassis je tijekom tih
sastanaka imao prilike razgovarati o mogućim prijedlozima koje bi EU mogao provesti u djelo u cilju
smanjenja nezaposlenosti i olakšavanja pristupa
tržištu rada. Također je istaknuo važnost podržavanja slobodnog kretanja osoba i schengenskog
prostora pozivajući se na kampanju EGSO-a.
Naposljetku, krajem veljače predsjednik EGSO-a
posjetio je Španjolsku, gdje se susreo s predstavnicima Konfederacije sindikata radničkih povjerenstava (CCOO), Općeg saveza radnika (UGT), Vijeća
potrošača i korisnika te Španjolske konfederacije
udruga poslodavaca. Rasprave su bile plodonosne,
posebno o temi socijalne Europe. U govoru održanom 24. veljače u Španjolskom gospodarskom
i socijalnom vijeću predsjednik EGSO-a također
je istaknuo pitanje migracija u Europi. Idućeg
dana, tijekom posjeta Estremaduri, sudjelovao je
u raspravi pod nazivom „Budućnost Europe i socijalni dijalog“ koju je organiziralo sveučilište Universidad de Extremadura, a sastao se i s predsjednicom
Gospodarskog i socijalnog vijeća Estremadure
Mariom Mercedes Vaquera. (pa)
●

Civilno društvo EU-a i Ukrajine bavi se
pitanjem korupcije i energetske politike
Težište drugog sastanka Platforme civilnog
društva EU-a i Ukrajine bilo je na nužno potrebnim reformama u borbi protiv korupcije i u okviru
energetske politike, kao i na trenutnom stanju
u pogledu provedbe Sporazuma o pridruživanju
između EU-a i Ukrajine te u pogledu područja
detaljne i sveobuhvatne slobodne trgovine. Predsjednik EGSO-a Georges Dassis istaknuo je predanost EU-a uspostavi dobrih partnerstava sa svim
zemljama u europskom susjedstvu. „Platformom
će se procesu pridruživanja osigurati dodana vrijednost i dragocjen doprinos civilnog društva, no
taj se proces ne bi smio svesti na tehnički dijalog
među vladama“, dodao je.
„Ovo obilježava novu fazu u institucijskoj suradnji između naših civilnih društava“, naglasio je
ukrajinski supredsjedatelj Platforme Oleksandr

te da su neke od njih uzrokovane unutarnjim problemima, uključujući nepostojanje pouzdanog
zakonodavstva, nedostatne napore za suzbijanje
korupcije te činjenicu da nije provedena reforma
državne službe ni privatizacija.

Drugi sastanak Platforme civilnog društva EU-a i Ukrajine
Sushko. Fernando Andresen Guimaraes, direktor
u Europskoj službi za vanjsko djelovanje, ponovo
je naglasio potporu te službe radu Platforme kao
jedne od glavnih sastavnica u provedbi Sporazuma
o pridruživanju. Peter Wagner, voditelj Skupine
za podršku Ukrajini, podsjetio je na to da sukob
između Rusije i Ukrajine nije uzrok svih poteškoća

Članovi Platforme složili su se da je jedan od
glavnih prioriteta hvatanje u koštac s nedovoljnom političkom voljom da se u Ukrajini provedu
reforme, kao i ulaganje većih napora u potpunu
provedbu Sporazumâ iz Minska. Usvojena je
zajednička deklaracija u kojoj se poziva
na osiguravanje potpune neovisnosti sudskog
sustava, usvajanje zakona o financiranju i oglašavanju stranaka, jamčenje slobode tiska, donošenje
učinkovitog zakonodavstva o tržišnom natjecanju
te razmatranje budućeg članstva Ukrajine u europskoj energetskoj uniji. (mm)
●

Novi delegati za industrijske promjene u EGSO-u

Dana 25. veljače 51 novi i ponovno izabrani
delegat sudjelovao je na prvom sastanku Savjetodavnog povjerenstva za industrijske promjene
(CCMI) u sklopu novog mandata EGSO-a. Delegati
CCMI-ja predstavljaju različite gospodarske i socijalne sektore i organizacije civilnog društva na
koje utječu industrijske promjene odnosno koji su
uključeni u uvođenje tih promjena. Čine polovinu
članova CCMI-ja i radit će uz bok jednakom broju
članova EGSO-a koji sjede u CCMI-ju. Ostat će na
dužnosti do 31. prosinca 2020.
Delegat Jacques Glorieux, koji predstavlja
interesnu skupinu „Razni interesi“, izabran je za
supredsjednika CCMI-ja te će u iduće dvije i pol
godine voditi Povjerenstvo zajedno s njegovom
predsjednicom i članicom EGSO-a Lucie Studničnom (Skupina radnika, CZ). Novo Predsjedništvo čine članovi EGSO-a Gundars Strautmanis
(Skupina poslodavaca, LV) i Carlos Trias Pintó
(Skupina raznih interesa, ES) te delegati CCMIja Patrizio Pesci (Interesna skupina poslodavaca, IT) i Enrico Gibellieri (Interesna skupina
radnika, IT). Svečanosti povodom početka rada

Povjerenstva u novom sastavu prisustvovao je
europski povjerenik za digitalno gospodarstvo
i društvo Günther Oettinger.
CCMI je nasljednik Europske zajednice za ugljen
i čelik (EZUČ). Uspostavljen je nakon isteka Ugovora o EZUČ-u 2002. godine kako bi se zadržala vrijedna stručna znanja stečena tijekom
50 godina rada, kako bi se nastavilo sa strukturiranim dijalogom o prvotnim područjima koja
su se odnosila na industriju ugljena i čelika, ali
i kako bi se postepeno proširile izvorne nadležnosti EZUČ-a te obuhvatili svi aspekti industrijskih
promjena i njihove posljedice na zapošljavanje,
mjere socijalne i strukturne politike, politiku
potpora i tržišnog natjecanja, istraživanje i tehnološki razvoj, održivi razvoj, trgovinske politike
i druga područja.
Delegate CCMI-ja imenuje EGSO iz redova udruga
koje predstavljaju civilno društvo na europskoj
razini. Podijeljeni su u tri različite interesne skupine
(Poslodavci, Radnici, Razni interesi) koje odražavaju ustroj EGSO-a. Po uzoru na stručne skupine

EGSO-a CCMI sastavlja mišljenja i informativna
izvješća na zahtjev tijela EU-a koja donose odluke,
kao i na vlastitu inicijativu, te se može pozvati da
dopuni mišljenja drugih stručnih skupina razmatranjem posljedica određenih pitanja na industrijske promjene (dopune mišljenjima).
CCMI stoji iza brojnih ključnih mišljenja i studija
izrađenih zadnjih godina. Njegov pionirski rad na
planiranom zastarijevanju dio je šireg projekta
koji je u tijeku i u okviru kojeg će u ožujku biti
objavljena revolucionarna studija. Tijekom 2015.
godine bavio se složenim pitanjem borbe protiv korupcije u EU-u i razmatrao izazove povezane s odstranjivanjem azbesta iz Europe,
uz goleme implikacije za gospodarstvo i javno
zdravstvo koje to pitanje sa sobom nosi. Tijekom
2014. proučavao je učinak poslovnih usluga
na industriju te moguće društveno-gospodarske posljedice četvrte industrijske revolucije
i interneta. Povjerenstvo će nastaviti svoj rad na
industriji 4.0 kako bi se europska industrija potakla
da u potpunosti iskoristi strateške mogućnosti koje
nudi internet. (dm)
●

Europska građanska inicijativa:
veći utjecaj, jednostavnija pravila
Javno savjetovanje EGSO-a o reviziji
europske građanske inicijative
Europskoj uniji već se dugo upućuju kritike u vezi
s demokratskim deficitom. EU je europskom građanskom
inicijativom želio omogućiti građanima da aktivno sudjeluju u zakonodavnom postupku EU-a.
Dosad je više od šest milijuna Europljana potpisalo europske građanske inicijative, no od ukupno 56 inicijativa koje
su pokrenute, Komisija je registrirala samo 36, od kojih su
samo tri prikupile potrebnih milijun potpisa. No čak ni te
tri inicijative nisu imale nikakav utjecaj jer Europska komisija nije obvezna prenijeti europsku građansku inicijativu
u europsko zakonodavstvo.
EGSO trenutno priprema mišljenje o europskoj građanskoj
inicijativi s ciljem da njezina organizacija postane lakša
i praktičnija te da joj se osigura veći utjecaj. Na savjetovanju o europskoj građanskoj inicijativi koje je održano u Bruxellesu 23. veljače Antonio Longo, izvjestitelj za to mišljenje,
založio se za jednostavniji instrument kojim bi se svim Europljanima omogućilo da sudjeluju. „U trenutku kad ljudi sve
više gube povjerenje u EU, europska građanska inicijativa
mora postati glavni instrument koji će građanima doista
omogućiti da izraze svoje mišljenje“, istaknuo je.
Elementi europske građanske inicijative koji nailaze na
najoštriju kritiku:
● vremenski je rok prekratak za prikupljanje potrebnih
potpisa
● golema odgovornost koju organizatori moraju preuzeti: činjenica da su organizatori odgovorni za „bilo
kakvu štetu koju uzrokuju pri organiziranju“ europske
građanske inicijative ima obeshrabrujući učinak
● prevelika količina informacija koje je potrebno dostaviti za potporu europskoj građanskoj inicijativi
● neuređen pravni status građanskih odbora
● previše kruta primjena uvjeta koje europske građanske inicijative trebaju ispunjavati te
● različiti zahtjevi u vezi s podacima u različitim državama članicama.
EGSO će Dan europske građanske inicijative 2016.
održati u Bruxellesu 20. travnja (vidi internetsku straranicu posvećenu tom događanju http://www.eesc.europa.
a.
eu/?i=portal.en.civil-society). (sma)
●

Pratite li najnovije
aktivnosti EGSO-a?

YEYS 2016.: učenici se pripremaju za paneuropsku
debatu mladih o migracijama
Zadnjih mjesec i pol brojni su članovi EGSO-a
bili aktivno uključeni u posjete školama diljem
EU-a i izvan granica Unije kako bi učenike

pripremili za događanje Tvoja Europa, tvoje
mišljenje, paneuropsku debatu mladih koja će
se održati u Bruxellesu od 17. do 19. ožujka 2016.

EGSO ovo događanje organizira sedmu godinu
zaredom kako bi osigurao da se stavovi, iskustva
i ideje mladih ljudi uzimaju u obzir prilikom izrade
politika EU-a.

Devet plenarnih zasjedanja godišnje, uz savjetovanja, konferencije, sastanke za dijalog s civilnim
društvom i mnoštvo drugih aktivnosti – doista se
može reći da se u Odboru uvijek nešto događa!

Tijekom posjeta školama članovi su radili s učenicima i nastavnicima kako bi im pomogli da se
pripreme za događanje koje će ove godine biti
posvećeno pitanju migracija u Europi. Predstavili su aktivnosti i ulogu EGSO-a kao glasa
civilnog društva u Europi te ih savjetovali o tome
kako sudjelovati u raspravi. Učenici iz svih dijelova
Europe koji će sudjelovati u debati imaju zadaću
predložiti konkretne mjere koje bi se mogle provesti u školama, klubovima i drugdje kako bi se
mladim migrantima pomoglo da se učinkovito
integriraju u europsko društvo.

Budite u tijeku i, što je još važnije, nemojte propustiti događanja i rasprave koji su važni za područje
koje vas zanima! Možete nas pratiti gotovo u stvarnom vremenu putem društvenih medija. Posjetite
našu stranicu s prikazom društvenih medija
kako biste imali puni pregled i odabrali izvore informacija koji vam najviše odgovaraju.

Među više od 400 prijavljenih škola iz 28 država
članica EU-a, a prvi puta i iz pet država kandidatkinja (Albanije, Turske, Crne Gore, Srbije i bivše
jugoslavenske republike Makedonije), odabrano
je njih 33.

Članovi EGSO-a Roman Haken, Ronny Lannoo i Ionuţ Sibian tijekom posjeta školama u Belgiji (lijevo), bivšoj
jugoslavenskoj republici Makedoniji (gore desno) i Albaniji (dolje desno)

Učenici iz odabranih škola već mogu međusobno
stupiti u kontakt na Facebooku ili Twitteru kako
bi razmjenjivali ideje i informacije. (dm)
●

Na taj ćete način ne samo izravno primati ažurirane
informacije o mišljenjima na kojima Odbor radi
i raspravama koje vas zanimaju, već ćete saznati
kad se trebate spojiti na streaming radi praćenja
mrežnih videoprijenosa uživo.
Želite li saznati više o našim članovima? I njih
možete pratiti na: https://twitter.com/EU_EESC/
U_EES
lists/ourmembers/members
Prikaz društvenih medija Odbora nalazi se na:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.take-parten.ta
social-media (sb)
●
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„Slobodno kretanje i Schengen:
obrana prava radnika“

Skupina poslodavaca

Skupina radnika

Ovo su turbulentna vremena za
europsko zrakoplovstvo. Svjedoci smo
brzih promjena na tržištu, dinamične
preobrazbe poslovnih modela i zaokreta u korisničkoj percepciji zrakoplovne industrije. Nedostaje logičan
i sveobuhvatan pristup te je europskom zrakoplovstvu prijeko potrebna
dosljedna strategija.

Skupina radnika održala je 1. veljače
u Bruxellesu izvanredni sastanak pod
nazivom „Slobodno kretanje i Schengen: obrana prava radnika“. Gabriele
Bischoff, predsjednica Skupine radnika,
otvorila je sastanak navodeći izazove
koji stoje pred nama: napadi na kolektivne pregovore i slobodu kretanja,
kontinuirane stroge mjere štednje,
prijetnja Brexitom, nesposobnost čelnika EU-a da riješe izbjegličku krizu
itd. Upozorila je na to da prijedlozi g.
Camerona ugrožavaju prava radnika te
je pozvala sindikate i civilno društvo da
udruženim snagama sačuvaju postojeća
prava, obrane slobodu kretanja u schengenskom prostoru bez granica te ojačaju
ekonomsku i monetarnu uniju.

Predstavnici civilnog društva preuzimaju aktivnu ulogu u raspravi o budućnosti europskog zrakoplovstva. U rujnu
2015. EGSO je usvojio razmatračko
mišljenje pod nazivom „Integrirana
zrakoplovna politika EU-a“ s nizom
prijedloga za zrakoplovnu strategiju na
kojoj je Europska komisija radila u to
vrijeme. Komisija je „Strategiju zrakoplovstva za Europu“ objavila u prosincu
pa EGSO trenutno priprema mišljenje
o tom dokumentu.
U sklopu tog procesa 21. travnja će
se u EGSO-u održati javno savjetovanje o zrakoplovnoj strategiji EU-a.

Jacek Krawczyk, predsjednik Skupine poslodavaca, i Violeta Bulc, povjerenica EU-a za
promet, na prošlom javnom savjetovanju o zrakoplovnoj strategiji EU-a
Razni dionici iz brojnih domena zrakoplovne industrije imat će mogućnost razmijeniti stajališta o prijedlogu
Komisije u prisutnosti povjerenice
EU-a za promet Violete Bulc. „Kao što
se naglašava u prethodnom mišljenju
EGSO-a, taj sektor može dobiti novi
zamah i ponovno početi davati vrijedan
gospodarski i socijalni doprinos razvoju

EU-a samo ako se prevladaju partikularizmi u mreži vrijednosti europskog
zrakoplovstva. Pozivamo sve dionike
u zrakoplovstvu da se obvežu na provedbu nove zrakoplovne strategije
EU-a“, poručio je Jacek Krawczyk,
predsjednik Skupine poslodavaca
i izvjestitelj EGSO-a za zrakoplovnu
strategiju. (lj)
●

Među drugim izazovima o kojima je
raspravljala Skupina radnika bio je
Komisijin program REFIT. Denis Meynent,
izvjestitelj za REFIT, objasnio je da napori
da se pojednostavi zakonodavstvo EU-a
ne smiju dovesti do deregulacije koja
bi mogla imati negativne posljedice po
radnike.

Raspravljalo se i o održivim razvojnim
ciljevima uključenima u UN-ov Program
održivog razvoja do 2030. Isabel Caño
Aguilar, potpredsjednica Promatračke
skupine za održivi razvoj, naglasila je
potrebu za bliskom suradnjom između
ETUC-a i Skupine radnika kako bi se
osigurao napredak u vezi s prioritetima
sindikata u tom kontekstu.
Vodila se rasprava i o zajedničkim prioritetima Skupine radnika i sindikalnog
pokreta tijekom koje je Luca Visentini,
glavni tajnik ETUC-a, insistirao na tome
da je Schengen najveći prioritet s obzirom na to da je schengenska pravna stečevina ugrožena zbog izbjegličke krize
i pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom.
Dodao je da je među prioritetima i borba
protiv nastojanja da se u kontekstu pregovora o Brexitu srežu socijalna prava
i uništi europski socijalni model. Naglasio je i da se radnički pokret mora mobilizirati kako bi spriječio pokušaje da se
ukinu stečena prava, kao što je pravo na
štrajk, koje se napada u nekoliko zemalja. (mg)
●

„Od poljoprivredne do prehrambene politike“
Skupina raznih interesa
Predsjedništvo Vijeća EU-a održat će
neslužbeni sastanak ministara poljoprivrede od 29. do 31. svibnja 2016.,
djelomično i radi započinjanja rasprave
o ZPP-u nakon 2020., te je već od EGSOa zatražilo razmatračko mišljenje o temi
„Održiviji prehrambeni sustavi“ koje bi
trebalo biti gotovo uoči svibanjskog
sastanka.
U četvrtak, 21. travnja Skupina raznih
interesa EGSO-a održat će izvanredni
sastanak u Nizozemskom gospodarskom
i socijalnom vijeću (Sociaal-Economische Raad / SER) u Haagu. Konferencija
će se održati pod nazivom „Od poljoprivredne do prehrambene politike –
prema zdravoj i održivoj proizvodnji
i potrošnji“.
Skupina želi i dalje naglasak stavljati
na pitanje održive prehrambene
politike i zapodjenuti dijalog s nacionalnim institucionalnim dionicima
i dionicima civilnog društva s ciljem
izrade zaključaka koji će se podnijeti
predsjedništvu Vijeća EU-a i drugim
institucijama EU-a.
Naziv i sadržaj događanja u velikoj
mjeri proizlaze iz izvješća nizozemskog
Znanstvenog vijeća za vladinu politiku
pod naslovom „Ususret prehrambenoj
politici“ (http://www.wrr.nl/en/publications/publication/article/naar-eenvoedselbeleid/),
koje je na nacionalnoj
v
i europskoj
razini poduprlo i promicalo
eu
nizozemsko Ministarstvo gospodarstva.

lokalnih organizacija civilnog društva
i predstavnika medija). Govornici će biti
istaknuti nacionalni i europski akteri iz
institucionalnih redova te s područja
poljoprivrede, zaštite okoliša i potrošača,
istraživanja i poduzetništva. Više informacija o događanju dostupno je na: http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.group.en.gr
3-events-and-activities (cl)
●

Očekuje se da će na konferenciji sudjelovati oko 100 sudionika (članova EGSO-a,

Gabriele Bischoﬀ, predsjednica Skupine radnika, i Luca Visentini, glavni tajnik ETUC-a

USKORO U EGSO-u
Javno savjetovanje o vanjskoj dimenziji energetske politike
EU-a – 30. ožujka

Europska energetska unija i njezin učinak na civilno društvo
u Bugarskoj

Stručna skupina EGSO-a za vanjske odnose (REX) održat će 30. ožujka u zgradi
Odbora (zgrada Jacques Delors) u Bruxellesu javno savjetovanje o vanjskoj dimenziji
energetske politike EU-a.

EGSO će 22. ožujka u Sofiji zajedno s Gospodarskim i socijalnim vijećem Republike Bugarske održati javno savjetovanje. Visokopozicionirani predstavnici glavnih
institucija EU-a, nacionalnih vlada i regulatornih tijela, kao i predstavnici organizacija
civilnog društva te stručnjaci raspravljat će o posebnom slučaju Bugarske, o tome kako
bi energetska unija mogla utjecati na energetski sektor te zemlje te na koji bi način taj
sektor mogao imati koristi od programa politika.

Stručnjaci i predstavnici civilnog društva i institucija EU-a raspravljat će o ključnim
pitanjima povezanim s energetskom politikom EU-a, uključujući diversifikaciju energetskih izvora i dovršenje jedinstvenog energetskog tržišta.
Javno savjetovanje organizira se u sklopu priprema za izradu mišljenja EGSO-a
o toj temi na zahtjev nizozemskog predsjedništva Vijeća (siječanj – lipanj 2016.).
Prethodno mišljenje EGSO-a o tom pitanju (iz siječnja 2009.) potrebno je revidirati
kako bi se uzele u obzir geopolitičke promjene u zadnjih sedam godina (uključujući
arapsko proljeće, povećane napetosti s Rusijom zbog Istočnog partnerstva, krize
na Bliskom istoku i fluktuacije u cijeni nafte) te drugi gospodarski i tehnički faktori (cijena nafte, novi terminali za ukapljeni prirodni plin, debata o hidrauličkom
lomljenju). (mm)
●

Energetska je unija među ključnim prioritetima aktualnog sastava Europske komisije.
Tim se ambicioznim programom politika nastoji uspostaviti europski energetski sustav
koji će europskim građanima pružati sigurnu, održivu, konkurentnu i cjenovno povoljnu
energiju. Program je pokrenut u veljači 2015. te je već iznjedrio nekoliko inicijativa politika, a očekuje se da će se ritam provedbe dodatno ubrzati sljedećih godina. S obzirom
na razmjere izazova s kojima se donosioci odluka u energetskom sektoru suočavaju,
od dekarbonizacije gospodarstva do smanjenja ovisnosti o uvozu, kao i na visoko
postavljene ciljeve programa energetske unije, EGSO smatra da je važno promicati
otvoreni dijalog o tom pitanju između vlada, institucija EU-a, građana i organiziranog
civilnog društva. (sg)
●

EGSO Info na 23 jezika:
ka: htt
http://www.eesc.europa.eu/activities/press/eescinfo/index_en.asp

Urednik:

Koordinacija:
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Suradnici u ovom broju:
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Margarita Gavanas (mg)
Milen Minchev (mm)
Pavlos Avramopoulos (pa)
Siana Glouharova (sg)
Silvia M. Aumair (sma)
Sophie Birmann (sb)
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EGSO info objavljuje se devet puta godišnje tijekom plenarnih zasjedanja EGSO-a.

Broj je zaključen
1. ožujka 2016.

Tiskane verzije EGSO info-a na njemačkom, engleskom i francuskom dostupne su besplatno
u uredu za medije Europskog gospodarskog i socijalnog odbora.

Adresa:

EGSO info također je dostupan na 23 jezika u PDF formatu na internetskoj stranici Odbora:

European Economic and Social Committee
Jacques Delors Building,
99 Rue Belliard,
B-1040 Brussels, Belgium
Tel. (+32 2) 546.94.76
Faks (+32 2) 546.97.64
Email: eescinfo@eesc.europa.eu
Internet: http://www.eesc.europa.eu/

URL: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
EGSO info nije službeni zapisnik aktivnosti EGSO-a; za to Vas ljubazno upućujemo na Službeni list
Europske unije ili ostale publikacije Odbora.
Umnažanje je dopušteno ako se EGSO info navede kao izvor te primjerak pošalje uredniku.
Tiskana naklada: 6500 primjeraka
Sljedeće izdanje: travanj 2016.
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