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Posebej sem zadovoljen, da je
februarja naša skupščina skoraj
soglasno sprejela resolucijo v podporo evropski integraciji, prostemu
pretoku oseb, blaga in storitev in
Schengenskemu sporazumu. Naše
tri skupine so našle prave besede,
s katerimi so izrekle to, kar misli
organizirana civilna družba. Podjetja, delavci in civilna združenja
so skupaj izrazili svoje stališče, in
prav to je poslanstvo, ki jo pogodba
podeljuje našemu Odboru, razlog njegovega obstoja in njegova največja,
značilno evropska „dodana vrednost“.
Zadali smo si, da bomo poglobljeno proučili razmere, ki so privedle v krizo, ki
ogroža naše pravice, naše gospodarstvo in sam evropski projekt. To obljubo
bomo izpolnili, ko bomo ta mesec z gosti z najvišje ravni razpravljali o trenutnem pritoku beguncev in o tem, kaj je treba storiti, da bi se odzvali dostojanstveno, učinkovito in solidarno, torej na način, ki je zares evropski.
Upam, da bomo ob tem imeli priložnost skupaj s prstom pokazati na tiste
odzive, ki imajo opraviti z iracionalnim, propagando, slabim upravljanjem ter
metanjem beguncev, migrantov in celo teroristov v isti koš. Upam, da bomo
skupaj lahko našli pravi, stvarni in razumni odgovor.
V zadnjem času veliko teče beseda o odnosu Velike Britanije do Unije. Osebno
menim, da ima Velika Britanija svoje mesto v naši Uniji in da bi bilo škoda, če
jo zapusti. Namesto tega bi se morala še bolj vključiti, in to bi bilo v interesu
vseh, začenši z njo, toda ta interes je treba prav razumeti – temeljiti mora na
mirni in razumni geopolitični in gospodarski viziji.
Toda če se zgodi, da bo frustracija, ki jo hujskaško vzdržujejo populisti – in
politiki, ki so padli v past povečevanja volilnih obljub – tolikšna, da bo Velika
Britanija raje zapustila Unijo, bo to željo treba spoštovati, in sicer v celoti. Po
drugi strani ne pride v poštev, da bi neka država ostala članica Unije, hkrati
pa sabotirala evropsko integracijo in odprto spodkopavala temelje evropske
zakonodaje z vnašanjem diskriminacije do delavcev iz drugih držav članic na
področju socialnih prejemkov.
Vsekakor pa zlasti ugotavljam, da se predstavniki britanskih organizacij civilne
družbe v našem Odboru ne oglašajo k besedi, da bi se poslavljali, daleč od
tega: več izmed njih sem slišal govoriti stvari, ki držijo, in sicer v docela evropskem duhu. To priložnost izkoriščam za to, da jim izrazim svoje občudovanje,
naklonjenost in zahvalo.
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razstava „Trajnost“

20. april 2016 /
EESO, Bruselj:
Dan evropske državljanske pobude

27. in 28. april 2016 /
EESO, Bruselj:
plenarno zasedanje EESO

Evropa mora izkoreniniti
revščino – najbolj ogroženi
so otroci
Uradni obiski Georgesa
Dassisa v Grčiji, na
Nizozemskem in v Španiji
V EESO novi delegati za
spremembe v industriji

narodi, potem vse, kar to svobodo ovira, narode ločuje.“

mnogih delavcev, na koncu pa oslabila
še Evropo.“

Predsednik skupine delodajalcev EESO Jacek Krawczyk
pa je dejal: „Schengen
pomeni veliko več kot le
Support Schengen
enostavna potovanja za milijone evropskih državljanov.
Je več kot zgolj močna olajšava za poslovanje na tisoče
Na februarskem plenarnem zaseevropskih podjetij. Schengen je eden
danju je EESO sprejel resolucijo v podnajpomembnejših in najbolj ambiciporo schengenskemu sporazumu
oznih rezultatov velikega evropskega
z naslovom Svoboda gibanja, podprojekta. Je simbol in dosežek, ki ga ne
pora Schengnu. V njej so predstavniki
smemo lahkomiselno zapraviti. Evropevropske civilne družbe izrazili zaskrski delodajalci podpiramo Schengen
bljenost zaradi pritiskov na schengenin oblikovalce politik pozivamo, naj
ski sporazum, ki je postal glavni krivec
ne storijo koraka nazaj. Evropa, kot
za vse pomanjkljivosti pri upravljanju
jo poznamo, brez Schengna ne more
evropskih meja. Resolucija je glasen
preživeti!“
poziv evropske civilne družbe vladam
v Evropi, naj ne klonejo pod populističPredsednica skupine delojemalcev
nimi pritiski in strahovi, temveč naj raje
EESO Gabriele Bischoff je dodala:
„Pravica državljanov EU, da iščejo
branijo pravice, za katere smo se borili
več kot 30 let.
zaposlitev, delajo in prebivajo v drugi
državi članici, je zapisana v Listini EU
Hkrati s sprejetjem resolucije je EESO
o temeljnih pravicah. Za državljane je
začel tudi kampanjo za podporo SchenSchengen nekaj otipljivega. Je ključ,
gnu. Ob tem je predsednik EESO Georki jim odpira vrata in jim omogoča,
ges Dassis dejal: „Če odpravljanje ovir
da naštete pravice uveljavljajo v prakrepi solidarnost, potem jo njihovo
ksi ter na lastni koži občutijo koristi, ki
ponovno postavljanje slabi. Če sta
jim jih v vsakdanjem življenju prinaša
svobodno prestopanje meje in prosto
Evropa. Slabitev ali odprava Schengna
gibanje izraz vse tesnejše unije med
bi še bolj omajala zaupanje in podporo

Predsednik skupine raznih dejavnosti
v EESO Luca Jahier je dejal: „Simbolična, politična in ekonomska cena
ponovne postavitve meja v Evropi je
previsoka: posledica bi lahko bil hiter
razpad Evropske unije. Potrebujemo
več Evrope: pri nadzoru zunanjih
meja, notranji varnosti in obvladovanju begunske krize. Gotovo pa ne
potrebujemo odprave svobode gibanja. Ponovna uvedba mejnega nadzora bi pomenila propad evropske
solidarnosti, povezovanja, pogajanj,
kompromisov in razumevanja. Zato
vas prosimo: ne dotikajte se našega
Schengna!“

European Economic and Social Committee

Free to move

Dejansko bi delavci, podjetja in cela
družba plačali zelo visoko ceno: 7 milijonov državljanov EU, ki živijo v drugi
državi članici, bi se moralo odreči
nekaterim od najbolj praktičnih vidikov prostega gibanja, tovornjaki bi ob
prometnih konicah cele ure tičali na
mejah, združene obmejne skupnosti
bi bile ponovno razdeljene, BDP pa bi
se v naslednjih 10 letih po napovedih
zmanjšal za 110 milijard EUR. Če bo
solidarnost, ki jo predstavlja Schengen,
tako zelo omajana, bo to za evropsko
povezovanje pomenilo dva koraka
nazaj. (cad)
●

EESO podpira učinkovito unijo kapitalskih
trgov, vendar dvomi o njenih koristih za MSP
Naložbe in prosti pretok kapitala
so temeljnega pomena za rast Evrope.
Toda kapitalski trgi EU so še vedno
premalo razviti in razdrobljeni. Zato je
Evropska komisija leta 2015 sprejela
akcijski načrt o oblikovanju unije kapitalskih trgov, s katerim naj bi ustvarili
resnični enotni trg kapitala v Evropi.
EESO poziva Evropo, naj učinkoviteje
mobilizira kapital in ga usmeri v podjetja, infrastrukturo in trajnostne projekte, ki bodo zagotovili delovna mesta
in rast.
Na plenarnem zasedanju je sprejel
mnenje o tem načrtu, v katerem je
podprl cilje Komisije in se zavzel za
večji nabor ter večjo diverzifikacijo
virov financiranja na enotnem kapitalskem trgu, ki bo temeljil na čim
bolj usklajenih predpisih. Izredno

pomembno je, da države članice na
enak način uvedejo, izvajajo in spremljajo ukrepe, predlagane v akcijskem
načrtu.
EESO je v mnenju tudi predlagal nekatere prilagoditve za mala in srednje
velika podjetja, saj ima pomisleke
glede tega, ali bo unija kapitalskih
trgov zanje resnično pomembna in
koristna.
„Financiranje MSP, gonila evropskega
gospodarstva, bi moralo biti glavni
element prihodnje unije kapitalskih
trgov. Trenutno imamo na voljo premalo informacij, ki jih je treba zagotoviti. Poleg tega potrebujemo kreditne
pogoje, ki bodo ugodnejši za MSP,“ je
dejal Daniel Mareels, poročevalec EESO
za to področje.

ww
www.eesc.europa.eu
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Georges Dassis
predsednik EESO

EESO na februarskem plenarnem zasedanju sprejel
resolucijo in začel kampanjo za podporo Schengnu
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UVODNIK

V mnenju je EESO znova podprl bančna
posojila kot glavni element financiranja
gospodarstva in se zavzel za dodatno
preučevanje novih trgov, vključno
s trgi za slaba posojila (posojila, ki se
ne odplačujejo več ali bodo kmalu
odpisana). (cad)
●

Evropa mora izkoreniniti revščino – Več raziskav in inovacij
v energetskem sektorju in
najbolj ogroženi so otroci
© shutterstock/blackboard1965

Na februarskem plenarnem zasedanju je EESO
sprejel mnenje, v katerem poziva Svet EU, naj uresniči svojo zavezo, da se bo do leta 2020 število ljudi,
ki jih ogroža revščina, zmanjšalo za 20 milijonov.
Mnenje o boju proti revščini (poročevalec:
Seamus Boland, soporočevalka: Marjolijn
Bulk) je bilo pripravljeno na zaprosilo nizozemskega predsedstva Sveta. Da bi dosegli cilj EU,
morajo države članice začeti izvajati nacionalne
strategije za boj proti revščini, socialni izključenosti
in diskriminaciji, podprte s skupnim evropskim okvirom. Poudarek teh strategij bi moral biti na ustreznih varstvenih dodatkih, vključujočih trgih dela,
kakovostnih delovnih mestih in enakih možnostih
dostopa do cenovno sprejemljivih visokokakovostnih storitev za vse, tudi za migrante in azilante.

EESO meni, da je treba uvesti nujne ukrepe za boj
proti revščini v Evropi, kot sta ustrezen minimalni
dohodek in vzpostavitev splošnih, celovitih in
ustreznih sistemov socialne zaščite. EESO izraža
zadovoljstvo nad namero nizozemskega predsedstva, da organizira medsebojne preglede,
v sklopu katerih bi proučili navzgornje pristope, ki
se uporabljajo za boj proti revščini na nacionalni
ravni. Ponovno poudarja poglavitno vlogo socialne
države v boju proti revščini namesto opiranja zgolj
na pobude lokalnih skupnosti.
Decembra 2015 je EESO podelil evropsko
nagrado za civilno družbo petim organizacijam
civilne družbe, ki si za zmanjšanje revščine prizadevajo v Nemčiji, na Irskem, v Franciji, na Poljskem in
na Finskem. (sg)
●

Prednostna naloga EESO: spravimo ljudi nazaj na trg dela!
Odbor poziva k hitremu ukrepanju in ustvarjalnosti pri reševanju krize zaposlovanja
Evropski ekonomsko-socialni odbor je v luči
zaskrbljujočih zaposlovalnih razmer in šibkih
naložb marsikje v Evropi na plenarnem zasedanju 17. februarja sprejel mnenje o letnem pregledu rasti za leto 2016. EESO je še posebej
zaskrbljen zaradi visoke stopnje brezposelnosti,
saj je 22,5 milijona ljudi brez dela, 122 milijonom
pa grozita revščina ali socialna izključenost. To
je nedopustno in bi moralo dokončno zdramiti
Komisijo in evropske voditelje.

● večjemu prizadevanju za dokončanje evropskega notranjega trga in posodobitev evropskega gospodarstva;
● uporabi pariškega sporazuma o energetskem
prehodu kot vira gospodarskega razvoja;
● bolj usklajenemu boju proti agresivnemu
davčnemu načrtovanju, davčnim utajam in
davčnim goljufijam, kar naj bi po ocenah
v nacionalne proračune prineslo bilijon EUR
na leto.

EESO v mnenju pozdravlja sklep, da se okrepijo
cilji strategije Evropa 2020 v okviru procesa
evropskega semestra. Za dejansko in trajnostno
okrevanje pa je potrebno povečanje notranjega
povpraševanja, ki bi ga spodbudile dolgoročne
javne naložbe. Vlade bi zato morale dobiti manevrski prostor za potrebne naložbe v infrastrukturo
in za dostop do cenejših posojil.

Treba je nemudoma ukrepati proti dolgoročni
brezposelnosti in brezposelnosti mladih. Posebno
pozornost je treba nameniti velikemu številu
mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo in ne
usposabljajo. Juan Mendoza Castro, poročevalec
EESO za mnenje o letnem pregledu rasti, je posvaril: „Ne smemo več odlašati z naložbami v človeški kapital prek izobraževanja in usposabljanja,
pri čemer je treba posebno pozornost posvetiti
mladim.“ (sma)
●

EESO v priporočilih poziva k:

potreba po vseevropskem javnem
dialogu o energiji
Evropski strateški načrt za energetsko tehnologijo je nujen za hitrejše preoblikovanje
evropskega energetskega sistema. To je EESO
izpostavil v mnenju o načrtu SET, ki je bilo sprejeto na februarskem plenarnem zasedanju. Po
mnenju EESO bi morala nova energetska politika temeljiti na razvoju ključnih sektorjev za
raziskave in inovacije ter na spodbujanju novih
zamisli in konceptov, kot so tehnologije za proizvajanje energije iz obnovljivih virov in druge
nizkoogljične tehnologije. EU mora biti inovativna na področju proizvodnje, prenosa in distribucije energije potrošnikom.
Načrt SET mora odražati dejanske razmere
v Evropi. Če se zaradi novih energetskih tehnologij zvišajo končne cene energije, lahko po
mnenju EESO pričakujemo njihovo spremembo.
Potrošniki bi morali biti vključeni v ta proces,
proti energetski revščini pa bi se bilo treba
boriti z ukrepi socialne politike, izobraževanja
in usposabljanja. Potreben je evropski energetski dialog z državljani in civilno družbo, da bodo
lahko prevzemali odgovornost za energetski prehod in stroške različnih tehnologij. EESO lahko
v tem dialogu prevzame vlogo spodbujevalca,
po možnosti v okviru foruma evropske civilne
družbe.
EESO podpira evropski pristop k oskrbi z energijo in ustvarjanje resnične solidarnosti na tem
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Eno izmed področij, ki zahtevajo takojšnjo pozornost, je revščina otrok. Otroci, mlajši od 18 let, so
s 27,1-odstotnim deležem ena izmed skupin prebivalstva, ki jih revščina in socialna izključenost ogrožata bolj kot celotno prebivalstvo. Revščina močno
ogroža ne samo otroke, temveč tudi mlade zaradi
izjemno visoke brezposelnosti (podatki Eurostata
za oktober 2015).

področju. Pomena zemeljskega plina v mešanici
energetskih virov z vidika energetske varnosti za
Evropejce ne smemo spregledati. Spodbujati je
treba naložbe ter raziskave in razvoj na področju skladiščenja, da bodo imele države članice
skupne rezerve.
Energetska unija pomeni varnejšo oskrbo
s trajnostno in cenovno dostopno energijo za
končnega uporabnika, saj bo omogočila prost
čezmejni pretok energije in zanesljivo oskrbo
v vseh državah EU in za vsakega Evropejca. Pri
tem ima ključno vlogo načrt SET. (sg)
●

Uradni obiski Georgesa Dassisa v Grčiji,
na Nizozemskem in v Španiji

Opazovalna skupina za trg dela: begunci kot priložnost za evropski trg dela
Na javni razpravi, ki je bila 22. februarja na
sedežu EESO, so se udeleženci odločno zavzeli za
boljše vključevanje beguncev v evropsko družbo,
zlasti prek dela. Opazovalna skupina za trg dela
je na dogodku z naslovom Vključevanje beguncev na trg dela: kako krizo spremeniti v priložnost pripravila številna pomembna politična
priporočila.
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„Izkušnje kažejo, da je vključevanje beguncev
koristno za družbo, pri tem pa ima civilna družba
vsekakor ključno vlogo,“ je dejal Krzysztof Pater
(skupina raznih dejavnosti, PL), podpredsednik
opazovalne skupine za trg dela. Države članice se
soočajo z množičnim prihodom beguncev in so
v veliki meri nepripravljene. Zakoni in podpora
vključevanju se po besedah Kláre Fóti, predstavnice fundacije Eurofound, razlikujejo od države do
države. Geertrui Lanneau, predstavnica Mednarodne organizacije za migracije (IOM), je poudarila
pomen vlaganja v izobraževanje in usposabljanje,
saj je med migranti velik delež mladih in imajo
potrebo po pridobivanju spretnosti.

Predsednik George Dassis na španskem ekonomsko-socialnem svetu

Christa Schweng, članica EESO (skupina delodajalcev, AT), je dejala, da je potreben „resnično
evropski migracijski sistem“ ter da je treba „politike vključevanja oblikovati posebej za begunke
ter tako pripomoči k povečanju družinskega
dohodka in preprečiti nastajanje getov“. Poudarila je tudi, da se je treba usmeriti v podjetništvo in
samozaposlovanje, saj je to pomemben dejavnik
v procesu vključevanja beguncev na trga dela.

Februarja je predsednik EESO Georges Dassis
opravil tri uradne obiske – v Grčiji, na Nizozemskem in v Španiji. V torek, 9. februarja, se je srečal
z grškim predsednikom Prokopisom Pavlopoulosom. Pavlopoulos je dejal, da ima EESO posebno,
zgodovinsko vlogo, saj je bil „ustanovljen za
to, da bi spominjal na socialni vidik Evropske
unije, in je poglavitni steber celotne evropske
povezave“. Prav tako je izrazil zadovoljstvo nad
tem, da je na čelu EESO spet Grk. Dassis se je
zahvalil grškemu predsedniku in dejal, da EESO
svoja mnenja sprejema na podlagi velike večine
glasov. Poudaril je še, da varčevalni ukrepi niso
rešitev za gospodarsko krizo. Posebej je omenil
pobude EESO v odziv na krizo, med drugim mnenji o davku na finančne transakcije in o vzajemnem prevzemanju javnega dolga v državah, ki
so v težavah, z Grčijo vred. Prav tako je predstavil
stališče Odbora o begunski in migracijski krizi in
opisal vse ukrepe, ki jih je sprejel EESO, med drugim misije „Going Local“ v 12 različnih državah.

Na seminarju opazovalne skupine za trg dela so
med razpravo o dejavnikih, ki olajšujejo zaposlovanje beguncev kot delojemalcev ali podjetnikov,
prikazali primere dobre prakse iz Avstrije (Avstrijska zvezna gospodarska zbornica), Belgije (projekt
Duo for a Job) in Švedske (projekt Hitra pot do
vključitve). (cad)
●

V sredo, 10. februarja, je Georges Dassis v okviru
nizozemskega predsedovanja Svetu obiskal
Haag. Predsednik EESO se je sestal z Jetto Klijnsma, državno sekretarko za socialne zadeve in
zaposlovanje, ki se je tudi udeležila februarskega plenarnega zasedanja, ter ji predstavil
prednostne naloge Odbora med nizozemskim

predsedstvom. Poudaril je, da bi bilo za boj proti
revščini pomembno, da EU uvede evropsko minimalno plačo. Poleg tega se je sestal še z Brigitte
van der Burg, predsednico odbora nizozemskega
parlamenta za socialne zadeve in zaposlovanje,
in z Mariëtte Hamer, predsednico nizozemskega
ekonomsko-socialnega sveta (SER). Na teh srečanjih se je Georges Dassis pogovarjal o možnih
predlogih, ki bi jih EU lahko uporabila za zmanjšanje brezposelnosti in olajševanje dostopa do
trga dela. V navezavi na kampanjo EESO je opozoril tudi na pomen podpore prostemu gibanju
oseb na schengenskem območju.
Konec februarja je predsednik EESO obiskal še
Španijo, kjer se je srečal s predstavniki sindikatov
CCOO in UGT, sveta potrošnikov in uporabnikov
ter konfederacije organizacij podjetnikov. Razgovori so bili plodni, zlasti o vprašanju socialne
Evrope, v govoru na španskem ekonomsko-socialnem svetu pa se je dotaknil tudi problematike
migracij v Evropi. Dan zatem je med obiskom
Extremadure sodeloval v razpravi o prihodnosti Evrope in socialnem dialogu, ki jo je pripravila Univerza v Extremaduri, sestal pa se je
tudi s predsednico ekonomsko-socialnega sveta
Marie Mercedes Vaquera. (pa)
●

Platforma civilne družbe EU-Ukrajina
o korupciji in energetski politiki
Glavna tema drugega srečanja v okviru platforme civilne družbe EU-Ukrajina so bile nujno
potrebne reforme na področju boja proti korupciji in v energetski politiki. Udeleženci so se dotaknili tudi napredka pri izvajanju pridružitvenega
sporazuma med EU in Ukrajino ter sporazuma
o poglobljenem in celovitem območju proste
trgovine. Predsednik EESO George Dassis je
poudaril, da si EU močno prizadeva za trdna
partnerstva z vsemi državami, ki so del evropske
sosedske politike, in dodal: „Platforma bogati
proces pridruževanja, ki ne sme biti omejen
le na stvarni dialog med vladami, in prinaša
dragocene prispevke civilne družbe.“
Sopredsednik platforme z ukrajinske strani, Oleksandr Sushko, pa je dejal, da gre za „novo fazo
institucionalnega sodelovanja med obema

pa je udeležence opomnil, da vse težave niso
posledica konflikta med Ukrajino in Rusijo; pri
nekaterih gre za notranje probleme, kamor
sodijo tudi premalo zanesljiva zakonodaja,
težave pri boju proti korupciji, reforma javnih
služb in privatizacija.

Drugo srečanje s platformo civilne družbe
EU-Ukrajina
civilnima družbama“. Direktor Evropske službe
za zunanje delovanje Fernando Andresen Guimaraes je znova poudaril, da ESZD podpira
platformo kot enega glavnih dejavnikov za
izvajanje pridružitvenega sporazuma. Vodja
podporne skupine za Ukrajino Peter Wagner

Člani platforme so se strinjali, da je treba
predvsem povečati politično pripravljenost za
izvajanje reform v Ukrajini ter si prizadevati za
to, da bi se dogovori iz Minska v celoti upoštevali. Sprejeta je bila skupna izjava, v kateri so
udeleženci pozvali k popolnoma neodvisnemu
sodstvu, zakonom o financiranju in oglaševanju
strank, svobodi tiska, učinkoviti protikorupcijski zakonodaji ter razmisleku o možnosti, da bi
Ukrajina postala članica evropske energetske
unije. (mm)
●

V EESO novi delegati za spremembe v industriji

25. februarja se je 51 novih in ponovno
imenovanih delegatov udeležilo prve seje
posvetovalne komisije za spremembe v industriji (CCMI) v okviru novega mandata EESO.
Delegati CCMI zastopajo različne gospodarske
in socialne sektorje ter organizacije civilne
družbe, ki jih zadevajo spremembe v industriji ali sodelujejo pri njihovem uvajanju.
Sestavljajo polovico članov komisije CCMI in
sodelujejo z enakim številom članov EESO, ki
tvorijo drugo polovico CCMI. Njihov mandat
traja do 31. decembra 2020.
Delegat Jacques Glorieux, ki zastopa kategorijo raznih dejavnosti, je bil izvoljen za sopredsednika CCMI in bo komisijo prihodnji dve leti
in pol vodil skupaj z njeno predsednico, članico
EESO Lucio Studnično (skupina delavcev, CZ).
Člana Gundars Strautmanis (skupina delodajalcev, LV) in Carlos Trias Pintó (skupina
raznih dejavnosti, ES) ter delegata CCMI Patrizio Pesci (kategorija delodajalcev, IT) in Enrico
Gibellieri (kategorija delojemalcev, IT) sestavljajo novo predsedstvo komisije. Slovesnosti

ob začetku dela komisije v novi sestavi se je
udeležil Günther Oettinger, evropski komisar
za digitalno gospodarstvo in družbo.
Komisija CCMI je naslednica Evropske skupnosti za premog in jeklo (ESPJ). Ustanovljena je
bila leta 2002, ko je prenehala veljati Pogodba
o ESPJ, da bi ohranila dragocene izkušnje, ki
jih je v 50 letih delovanja pridobila ESPJ, da
bi nadaljevala strukturiran dialog na prvotnih
področjih premogovništva in jeklarstva, pa tudi,
da bi poleg prvotne pristojnosti ESPJ komisija
pokrivala še vse vidike sprememb v industriji
ter njihove posledice za zaposlovanje, ukrepe
socialne in strukturne politike, politiko pomoči
in konkurence, raziskave in tehnološki razvoj,
trajnostni razvoj, trgovinske politike in druga
področja.
Delegate komisije CCMI imenuje EESO izmed
predstavnikov združenj, ki zastopajo civilno
družbo na evropski ravni. Razdeljeni so v tri
kategorije (delodajalci, delojemalci, razne
dejavnosti) po vzoru strukture EESO. Podobno

kot strokovne skupine EESO tudi komisija CCMI
pripravlja mnenja in informativna poročila na
zaprosilo organov odločanja EU in na lastno
pobudo, lahko pa se jo tudi pozove k dopolnitvi
mnenj drugih strokovnih skupin, tako da prouči učinke posameznih vidikov na spremembe
v industriji (dodatna mnenja).
Komisija CCMI je v zadnjih letih pripravila
številna ključna mnenja in študije. Njeno pionirsko delo o načrtovani zastarelosti je del
širšega, tekočega projekta, v okviru katerega
bo marca objavljena inovativna študija. Leta
2015 je obravnavala kompleksno vprašanje
boja proti korupciji v EU in proučila izzive
odprave azbesta v Evropi in velike posledice azbesta za gospodarstvo in javno zdravje.
Leta 2014 je raziskala vpliv poslovnih storitev v industriji ter obete socialno-ekonomskih
posledic 4. industrijske revolucije in interneta.
Svoje delo o industriji 4.0 bo nadaljevala, da
bi evropsko industrijo spodbudila k polnemu
izkoriščanju strateških priložnosti, ki jih ponuja
internet. (dm)
●

Evropska državljanska pobuda:
več učinka, preprostejša pravila
Javno posvetovanje EESO o spremembi
instrumenta evropske državljanske pobude
EU je že dolgo deležna kritik zaradi demokratičnega
deficita. Z evropsko državljansko pobudo je EU želela
državljanom omogočiti dejavno sodelovanje v zakonodajnem procesu EU.
Dosedanje državljanske pobude so skupaj prejele 6 milijonov podpisov Evropejcev. Med temi 56 pobudami jih je
Komisija registrirala samo 36 in samo tri so zbrale potrebni
milijon podpisov. Toda celo te tri končne pobude niso
imele nikakršnega učinka, saj Evropska komisija ni obvezana pobude prenesti v evropsko zakonodajo.
EESO trenutno pripravlja mnenje o evropski državljanski
pobudi s ciljem, da bi postala uporabniku prijaznejša,
bolj praktična in bi imela večji učinek. Na posvetovanju
o evropski državljanski pobudi, ki je bilo 23. februarja
v Bruslju, se je Antonio Longo, poročevalec za to mnenje,
zavzel za instrument, ki bo uporabniku prijaznejši in bo
omogočil sodelovanje vsakemu Evropejcu. „V časih, ko
ljudje vse bolj izgubljajo zaupanje v EU, mora evropska
državljanska pobuda postati glavni instrument, s katerim bodo ljudje res imeli besedo,“ je poudaril.
Med glavnimi kritikami, naslovljenimi na evropsko državljansko pobudo, so:
● prekratek časovni rok, da bi lahko pridobili vse
potrebne podpise;
● velika tveganja zavarovanja odgovornosti, ki jih
morajo prevzeti organizatorji: dejstvo, da so vlagatelji pobud osebno odgovorni za „škodo, ki jo
povzročijo med organizacijo državljanske pobude“,
ima odvračilni učinek;
● pretirana količina informacij, ki je potrebna za podporo vlogi evropske državljanske pobude;
● odsotnost pravnega statusa za odbore državljanov;
● pretirano stroga uporaba meril o izpolnjevanju
pogojev za evropsko državljansko pobudo;
● različne zahteve glede podatkov v različnih državah
članicah.
EESO bo 20. aprila v Bruslju organiziral dan
evropske državljanske pobude 2016 (glej temu
mu
namenjeno spletno stran http://www.eesc.europa.
a.
eu/?i=portal.en.civil-society). (sma)
●

Ste na tekočem
z dejavnostmi EESO?

VEVG 2016: dijaki se pripravljajo na vseevropsko razpravo
mladine o migracijah
Že poldrugi mesec številni člani EESO obiskujejo srednje šole po vsej EU in širše ter se
dijakom pomagajo pripraviti na dogodek Vaša

Evropa, vaš glas (VEVG), razpravo evropske
mladine, ki bo potekala od 17. do 19. marca
2016 v Bruslju. EESO ta dogodek prireja že

sedmič zapored, saj želi, da se pri oblikovanju
politik EU upoštevajo tudi stališča, izkušnje in
zamisli mladih.
Med obiskom na šolah so člani dijakom in njihovemu učitelju pomagali, da se pripravijo na
dogodek, katerega glavna letošnja tema bodo
migracije v Evropi. Predstavili so dejavnosti
EESO in njegovo vlogo glasu civilne družbe
v Evropi ter jim svetovali glede razprave, ki se
je bodo udeležili dijaki z vseh koncev Evrope.
Njihova naloga je predlagati konkretne ukrepe,
ki bi šolam, klubom ipd. omogočili hitrejše
vključevanje mladih priseljencev v evropsko
družbo.
Izmed več kot 400 prijavljenih šol iz 28 držav
članic in prvič tudi iz petih držav kandidatk
(Albanije, Turčije, Črne gore, Srbije in nekdanje jugoslovanske republike Makedonije) jih
je bilo izbranih 33.

Člani EESO Roman Haken, Ronny Lannoo in Ionuţ Sibian med obiski v šolah v Belgiji (levo), nekdanji
jugoslovanski republiki Makedoniji (zgoraj desno) in Albaniji (spodaj desno)

Dijaki iz izbranih šol že lahko navežejo stik
z dijaki iz drugih sodelujočih šol prek Facebooka in Twitterja ter z njimi izmenjajo ideje
in informacije. (dm)
●

Devet plenarnih zasedanj na leto, da ne omenjamo posvetovanj, konferenc, sej v okviru dialoga s civilno družbo in še marsičesa – vsekakor
drži, da se v Odboru vedno nekaj dogaja!
Ostanite na tekočem in – še pomembneje – ne
zamudite dogodkov in razprav, ki vas zanimajo!
Tako rekoč v realnem času nam lahko sledite
prek družbenih medijev. Oglejte si naš zemljevid družbenih medijev, s pomočjo katerega
boste imeli popoln pregled in boste lahko izbrali
želene vire informacij.
Tako boste prejemali ne le osvežene informacije o mnenjih, ki so v pripravi, in razpravah, ki
vas zanimajo, marveč boste tudi izvedeli, kdaj
prisluhniti in si ogledati naše spletne oddaje in
neposredne prenose.
Ali želite izvedeti več o naših članih? Sledite jim
lahko na: https://twitter.com/EU_EESC/lists/
C/lis
ourmembers/members.
Naš zemljevid družbenih medijev najdete
na: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.
=po
take-part-social-media. (sb)
●

3

Svobodno gibanje in schengensko
območje – zavzemanje za pravice delavcev

Piše: skupina delodajalcev

Piše: skupina delojemalcev

To so turbulentni časi za evropsko
letalstvo. Priče smo hitrim spremembam trga, dinamičnemu preoblikovanju poslovnih modelov in hitremu
preskoku pri tem, kako potrošniki
dojemajo letalsko industrijo. Posledica tega je, da manjka skupni pristop,
evropsko letalstvo pa nujno potrebuje
skladno strategijo.

1. februarja se je skupina delojemalcev v Bruslju sestala na izredni
seji z naslovom Svobodno gibanje in
schengensko območje – zavzemanje za pravice delavcev. Predsednica
skupine delojemalcev Gabriele Bischoff
je odprla sejo in predstavila izzive, ki
so pred nami: poseganje v kolektivne
pogodbe in svobodno gibanje, nadaljevanje varčevalnih ukrepov, grožnja
z Brexitom (izstopom Velike Britanije
iz EU), nesposobnost voditeljev EU, da
bi rešili begunsko krizo itd. Opozorila
je, da predlogi predsednika britanske
vlade Davida Camerona ogrožajo pravice delavcev, in pozvala sindikate in
civilno družbo k skupnemu ukrepanju, da bi ohranili obstoječe pravice,
obranili svobodno gibanje znotraj
schengenskega območja brez meja in
okrepili EMU.

Predstavniki civilne družbe se aktivno
vključujejo v razpravo o prihodnosti
evropskega letalstva. EESO je septembra 2015 sprejel raziskovalno mnenje
o celostni letalski politiki EU z vrsto
predlogov, ki bi jih bilo treba vključiti
v letalsko strategijo, ki jo je takrat
pripravljala Evropska komisija. Njena
„Strategija letalstva za Evropo“ je bila
objavljena decembra, zato EESO zdaj
pripravlja mnenje o tem dokumentu.
V okviru tega procesa bo 21. aprila
v prostorih EESO javno posvetovanje
o letalski strategiji EU. Najrazličnejše
vpletene strani, ki bodo zastopale

Jacek Krawczyk, predsednik skupine delodajalcev, in Violeta Bulc, komisarka EU za promet,
na javnem posvetovanju o letalski strategiji EU

vrsto vidikov letalskega sektorja, si
bodo v navzočnosti komisarke EU za
promet Violete Bulc lahko izmenjale
stališča o predlogu Komisije. „Kot je
bilo poudarjeno v prejšnjih mnenjih
EESO, je samo z odpravo posebnosti
v evropski letalski vrednostni mreži
mogoče doseči nov zagon in nove

pomembne gospodarske in družbene prispevke za razvoj EU. Vse
zainteresirane strani v letalstvu pozivamo, naj se zavežejo k izvajanju
nove letalske strategije EU,“ je dejal
Jacek Krawczyk, predsednik skupine
delodajalcev in poročevalec EESO za
letalsko strategijo. (lj)
●

Od kmetijske do prehranske politike

Skupina je obravnavala tudi druge
izzive, med drugim program Komisije
REFIT. Denis Meynent, poročevalec za
REFIT, je pojasnil, da prizadevanja za
poenostavitev zakonodaje EU ne smejo
voditi k deregulaciji, ki bi lahko imela
negativne posledice za delavce.

Cilji trajnostnega razvoja iz agende ZN
za trajnostni razvoj do leta 2030 so bili
ravno tako na dnevnem redu. Isabel
Caño Aguilar, podpredsednica opazovalne skupine za trajnostni razvoj, je
poudarila potrebo po tesnem sodelovanju med ETUC in skupino delojemalcev, da bi zagotovili napredek v zvezi
s prednostnimi nalogami sindikatov na
tem področju.
Razprava se je zatem vrtela zlasti okrog
skupnih prednostnih nalog skupine
delojemalcev in sindikalnih gibanj. Luca
Visentini, generalni sekretar ETUC, je
vztrajal, da je schengensko vprašanje
najpomembnejša prednostna naloga, saj
schengensko ureditev trenutno ogrožajo
begunska kriza in pogajanja z Veliko Britanijo. Druga prednostna naloga po njegovem mnenju je boj proti zmanjševanju
socialnih pravic in poskusom uničenja
evropskega socialnega modela v okviru
pogajanj o Brexitu. Poudaril je še, da si je
treba v okviru delavskih gibanj prizadevati, da bi preprečili vsakršen poskus ukinjanja pridobljenih pravic, kot je pravica
do stavke, ki je trenutno pod pritiskom
v več državah. (mg)
●

Piše: skupina raznih dejavnosti
29. in 31. majem 2016, deloma tudi za
začetek razprav o SKP po letu 2020, in
je že zaprosilo za raziskovalno mnenje
EESO o bolj trajnostnih prehranskih
sistemih, ki naj bi bilo končano pred
majsko sejo.

V četrtek, 21. aprila, se bo skupina raznih dejavnosti EESO sestala
na izredni seji na nizozemskem ekonomsko-socialnem svetu (Sociaal-Economische Raad – SER) v Haagu.
Tema konference bo Od kmetijske do
prehranske politike – za zdravo in
trajnostno proizvodnjo in potrošnjo.
Skupina želi še naprej posvečati pozornost vprašanju trajnostne prehranske politike in skupaj z nacionalnimi
institucionalnimi akterji in akterji
civilne družbe pripraviti sklepe, ki
bodo predloženi predsedstvu Sveta
EU in drugim institucijam EU.
Naslov in vsebina dogodka v veliki
meri izhajata iz poročila nizozemskega
znanstvenega sveta za vladno politiko
Za prehransko politiko (http://www.
wrr.nl/en/publications/publication/
w
article/naar-een-voedselbeleid/),
ki ga
art
je
j na nacionalni in evropski ravni podprlo in promoviralo nizozemsko ministrstvo za gospodarstvo. Predsedstvo
Sveta EU bo organiziralo neformalno
srečanje ministrov za kmetijstvo med

Po pričakovanjih bo na konferenci sodelovalo okoli 100
udeležencev (člani EESO, lokalne organizacije civilne družbe in predstavniki

medijev). Med govorniki bodo vidni
nacionalni in evropski predstavniki
institucij in akterji s področja kmetijstva, varstva potrošnikov in okolja, raziskovalci in poslovneži. Za več
informacij: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.group-3-events-andents
-activities (cl)
●

Gabriele Bischoﬀ, predsednica skupine delojemalcev, in Luca Visentini, generalni sekretar ETUC

KMALU V EESO
Javno posvetovanje 30. marca o zunanji razsežnosti
energetske politike EU

Evropska energetska unija in njen učinek na civilno družbo
v Bolgariji

Strokovna skupina EESO za zunanje odnose (REX) bo 30. marca v EESO v Bruslju (stavba Jacques Delors) pripravila javno posvetovanje o zunanji razsežnosti
energetske politike EU.

22. marca bo EESO v Sofiji skupaj z ekonomsko-socialnim svetom Republike
Bolgarije pripravil javno posvetovanje. Pomembni predstavniki glavnih institucij
EU, nacionalnih vlad in zakonodajalcev, organizacij civilne družbe in strokovnjaki bodo na primeru Bolgarije razpravljali o tem, kako lahko energetska unija
vpliva na državni energetski sektor in kakšne koristi mu lahko prinese program
za to politiko.

Strokovnjaki in predstavniki civilne družbe in institucij EU bodo razpravljali o ključnih temah v zvezi z energetsko politiko EU, tudi o diverzifikaciji energetskih virov
in dokončanju enotnega energetskega trga.
Javno posvetovanje bo organizirano v okviru priprav mnenja EESO o tej temi na
zaprosilo nizozemskega predsedstva Sveta (od januarja do junija 2016). Prejšnje
mnenje EESO na isto temo (iz januarja 2009) je treba prilagoditi geopolitičnim
spremembam v zadnjih sedmih letih (kot so arabska pomlad, povečane napetosti z Rusijo glede vzhodnega partnerstva, kriza na Bližnjem vzhodu in nihanja
cen nafte) ter drugim gospodarskim in tehnološkim dejavnikom (cenam nafte,
novim terminalom utekočinjenega zemeljskega plina in razpravi o hidravličnem
lomljenju). (mm)
●

Sedanja Evropska komisija si je energetsko unijo zadala za eno od glavnih prioritet.
Cilj ambicioznega programa energetske politike je oblikovati evropski energetski
sistem, ki bo evropskim državljanom zagotavljal zanesljivo, trajnostno, konkurenčno in cenovno dostopno energijo. Začel se je februarja 2015 in je že prinesel
različne pobude v okviru te politike, njihovo število pa naj bi se v naslednjih letih
še povečalo. Glede na razsežnost izzivov, s katerimi se soočajo nosilci odločanja
v energetskem sektorju – od razogljičenja gospodarstev do zmanjšanja odvisnosti
od uvoza –, in ambiciozne cilje programa energetske unije se EESO zdi pomembno
spodbujati odprt dialog o tej temi med vladami, institucijami EU, državljani in
organizirano civilno družbo. (sg)
●

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