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UVODNIK

Drage bralke
in bralci,

V zakonodaji o insolventnosti bi morala biti
podjetja obravnavana kot družbena dobrina
Podjetja so družbena dobrina za
Evropo in tako bi jih bilo treba tudi
obravnavati. Poročevalec Antonello Pezzini (skupina delodajalcev – IT) je dejal: „Želimo doseči, da
bi podjetjem priznali to, kar dejansko
so: temeljna dobrina za družbo,
pomembna tako za delodajalce kot
delavce.“ Razviti je treba kulturo prave
„druge priložnosti“ in vzpostaviti podporne strukture, ki bodo zagotavljale
pomoč podjetnikom, katerih podjetja
so v postopku prestrukturiranja. EESO
meni, da bi lahko pri tem pomagal
Komisiji.

Brexit in prihodnost
Želel bi vam opisati nekaj misli, ki so me obhajale med konferenco ob 60.
obletnici podpisa pogodb, ki jo je Odbor 13. marca organiziral v Rimu.
Postopek je bil sprožen in odločitev Združenega kraljestva je treba spoštovati. Čeprav je to slaba tolažba, pa vseeno ne smemo pozabiti, da proces
evropskega povezovanja ne bi napredoval, če bi se Združeno kraljestvo
odločilo vztrajati v Evropski uniji, pod pogoji, ki jih je David Cameron izpogajal pred referendumom. Dejstvo je, da je britanska vlada od pristopa
Združenega kraljestva leta 1973 na splošno bolj zavirala vsakršno socialno
politiko in vse ukrepe za večje povezovanje, kot pa da bi jih spodbujala.
Prepričan sem, da bodo državljani trdno podprli evropski projekt le, če bo,
prvič, povezovanje napredovalo in če jim bo prinašalo koristi, in drugič, če
bodo prizadevanja za blaginjo ljudi, večjo regionalno in socialno kohezijo
ter usklajevanje, ki vedno poteka v smeri višjih in nikoli nižjih standardov,
jasen prednostni cilji.
Kar te tiče brexita: Michel Barnier se bo udeležil plenarnega zasedanja, mi
pa bomo sprejeli ustrezne ukrepe in izrazili naša stališča glede pogajanj
in njihovega izida.
Izredno sem zadovoljen, da je Komisija začela državljansko razpravo o
prihodnosti Unije in da mi je predsednik Juncker napovedal zaprosilo
Odboru za pripravo mnenja o tej temi. Odločeni smo, da bomo storili vse,
da bo organizirana civilna družba naših držav lahko izrazila svoje stališče
o tem odločilnem vprašanju.

Georges Dassis
predsednik EESO
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Dan odprtih vrat

18. in 19. maj, EESO, Bruselj

Odgovorne raziskave in inovacije
v zdravstvu

31. maj in 1. junij, EESO, Bruselj
plenarno zasedanje EESO
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Enotni digitalni trg: varstvo
potrošnikov mora biti
najpomembnejše
Velepodatki: kako čim bolj
zmanjšati tveganja ter hkrati
čim bolj povečati koristi za vse

EESO je 30. marca sprejel mnenje
o predlogu Komisije za direktivo o insolventnosti podjetij, katere namen je
uskladitev postopkov preventivnega prestrukturiranja v Evropi. EESO sicer v celoti
podpira predlog Komisije, da se v primeru insolventnosti podjetij namesto
stečaja predlaga zgodnje prestrukturiranje, vendar hkrati priporoča vrsto

ukrepov za ublažitev socialnih posledic
insolventnosti. Tako predlaga uvedbo
mehanizma „socialnega opozarjanja“,
da bi zainteresirane strani opozorili
takoj, ko se pojavijo težave, vzpostavitev posebnega sklada za izplačilo plač in
omogočanje druge priložnosti neuspelim
podjetnikom pod pogojem, da razkrijejo
vse finančne informacije.

Soporočevalka Franca Salis-Madinier (skupina delojemalcev – FR) je
v zvezi z mehanizmom socialnega opozarjanja dejala: „Delavci in njihovi predstavniki morajo biti obveščeni vnaprej
in to čim prej, saj je ravno z ustrezno
seznanjenostjo mogoče bolje obvladati probleme.“ (dm)
l

Učinkoviti in sodobni instrumenti trgovinske zaščite,
skladni s pravili STO, so ključni za konkurenčnost
evropske industrije
EESO poziva komisarko
Malmström, naj zaščiti
industrijo in delovna mesta
pred nepoštenim uvozom
Pravičnost je prvi pogoj za odprto
trgovino. Učinkoviti in sodobni instrumenti trgovinske zaščite, skladni s pravili STO, so ključni za konkurenčnost
evropske industrije. EESO je v mnenju
o instrumentih in metodologiji trgovinske zaščite, ki ga je sprejel na marčevskem plenarnem zasedanju, podprl
predlog Komisije o novi protidampinški
metodologiji, vendar je hkrati pozval
k izboljšavam.
Poročevalca Christian Bäumler (skupina delojemalcev – DE) in Andrés
Barcelò Delgado (skupina delodajalcev – ES) sta komisarko Malmström
pozvala, naj pospeši reformo instrumentov trgovinske zaščite: „Evropski industriji
moramo zagotoviti enake konkurenčne
pogoje in ohraniti moramo delovna mesta
ter rast. Ne pozivamo k protekcionizmu,
temveč k pravični trgovini.“

V mnenju je izražena podpora
predlogu, naj se stopnja dampinga
izračunava na podlagi referenčnih
vrednosti, ki upoštevajo znatno izkrivljene proizvodne in prodajne stroške.
„Cenimo namero Evropske komisije,
da uporabi posebno metodologijo za
določitev stopenj dampinga za uvoz iz
gospodarstev, za katera so značilni obsežni državni posegi, vendar želimo, da se
upošteva tudi nespoštovanje standardov
MOD in večstranskih okoljskih sporazumov,“ je dejal poročevalec Bäumler.

www.eesc.europa.eu

EESO meni tudi, da bi morala biti
poročila za posamezne države obvezna v primeru držav z velikim številom
protidampinških zadev, da bi bilo treba
jasno opredeliti dokazno breme, ki se
ga ne sme preložiti na ramena industrije EU, ter da bi morala imeti podjetja in MSP lažji dostop do pritožbenih
postopkov. (sma)
l

Enotni digitalni
trg: varstvo
potrošnikov mora
biti najpomembnejše

Poziv komisarki Crețu k priznanju edinstvenih
izzivov, s katerimi se soočajo otoki v EU
Med intenzivnimi in plodnimi razpravami, ki so
potekale v okviru evropskega dneva potrošnikov
2017, ki ga je EESO organiziral 21. marca na Malti,
je bil izpostavljen pomen preverjanja ustreznosti
enotnega digitalnega trga, ki ga opravlja Komisija.
Številni veljavni standardi se v interakciji potrošnikov, trgovcev in ponudnikov storitev v virtualnem
svetu ne upoštevajo. E-trgovina pa ni edini problem za potrošniške organizacije. Bolje je treba
regulirati tudi avtomobile brez voznika, geografsko blokiranje, varstvo podatkov itd. Med razpravami se je izkazalo, da bi lahko še izboljšali varstvo
potrošnikov in dostop do digitalnega sveta.
Podpredsednik Gonçalo Lobo Xavier je poudaril vlogo EESO, ki civilni družbi omogoča forum
za opozarjanje na probleme, in dejal: „Enotni
digitalni trg bi lahko imel pomembno vlogo
v sodelovalnem gospodarstvu, pod pogojem,
da se zaščitijo pravice potrošnikov. Potrebujemo
ustrezno zakonodajo in prepričan sem, da nam bo
uspelo.“ Antonio Longo (skupina raznih dejavnosti – IT), predsednik študijske skupine EESO za
digitalno agendo, je dejal, da bi morala digitalna
družba ljudi povezovati, ne pa deliti, in poudaril,
da je treba povečati digitalno pismenost.
Osrednja tema dogodka, ki so se ga udeležili računalniški strokovnjaki, oblikovalci politike, predstavniki podjetniških združenj in potrošniških
organizacij ter člani EESO, so bile koristi enotnega
digitalnega trga za potrošnike.
Na koncu je predsednik strokovne skupine EESO
za enotni trg Martin Siecker (skupina delojemalcev – NL) dejal: „Državljani se morajo počutiti varne v digitalnem svetu. Skupaj si moramo
prizadevati, da zagotovimo ustrezno zakonodajo
v Evropi, ki bo zaščitila najšibkejši člen verige, tj.
potrošnika.“ (sma)
l

Na evropskih otokih živi 21 milijonov ljudi,
kar predstavlja približno 4 % prebivalstva EU. Ta
območja se zaradi svoje otoške lege in oddaljenosti od celine pogosto soočajo z resnimi strukturnimi pomanjkljivostmi. EESO se je v razpravi
s komisarko za regionalno politiko Corino Crețu
zavzel za sprejetje celovitega okvira politike za
reševanje socialnih, gospodarskih in okoljskih
problemov na otokih.
„Okoliščine na otokih v EU in otoških državah
članicah so zelo specifične, kar mora EU priznati.

To ni le stvar denarja, pač pa tudi prilagodljivosti
politike. Ena rešitev za vse očitno ne daje pravih
rezultatov,“ je dejal Stefano Mallia (skupina
delodajalcev – MT), poročevalec EESO. „Komisijo
pozivamo, naj pri oblikovanju novih politik upošteva posledice otoške lege in poskrbi za večjo
prožnost.“
Komisarka Corina Crețu je poudarila, da se
zavzema, da bi kohezijska politika „v vseh regijah še naprej ostala glavni naložbeni instrument
EU. Otoki se soočajo z velikimi ovirami, vendar pa

Velepodatki: kako čim bolj zmanjšati tveganja
ter hkrati čim bolj povečati koristi za vse
EESO objavil študijo o etičnosti
velepodatkov v politikah EU

imajo tudi možnosti za proizvodnjo energije ter
lahko delujejo kot poligon za preizkušanje sodobnih tehnologij, energije iz obnovljivih virov ipd.
Naša dolžnost je, da jim pri tem pomagamo, tako
da poskrbimo za bolj prožne določbe za otoke.“
EESO v mnenju o otokih v EU poudarja, da si
je treba bolj prizadevati za priznanje dejstva, da
se otoki spoprijemajo z edinstvenimi izzivi, zato
poziva EU, naj opredeli celovit zakonodajni okvir
za reševanje teh izzivov. (mq)
l

2) evropski sistem certificiranja, podoben sistemu
ISO, ki bo uporabnikom digitalnih storitev
pomagal identificirati podjetja, ki uporabljajo
etične prakse pri varstvu osebnih podatkov;
3) izjavo o upravljanju s podatki, iz katere je
razvidno, kako podjetja izpolnjujejo evropske
standarde glede varstva podatkov;

EESO je nedavno objavil študijo o etiki pri
obdelavi velepodatkov, ki jo je izvedlo italijansko
podjetje Evodevo, specializirano za velepodatke,
semantične analize in obveščevalne podatke iz
prosto dostopnih virov. Študija je osredotočena
na etične in družbene posledice velepodatkov, v njej pa je preučenih pet ukrepov,
s katerimi naj bi preprečili neravnovesje med
posamezniki, ki uporabljajo digitalne storitve, in
zbiralci podatkov, saj se to s širjenjem digitalne
revolucije vedno bolj povečuje.

4) evropsko podatkovno zbirko za e-zdravje;
5) digitalno izobraževanje o velepodatkih.
Pierre Jean Coulon (skupina delojemalcev –
FR), predsednik strokovne skupine TEN, je dejal:
„Digitalne storitve so postale tako splošno razširjene, da si nas večina sploh ne zna več predstavljati
življenja brez njih. Zato je izjemno pomembno, da
evropskim državljanom omogočimo, da te storitve
kar najbolj izkoristijo, ne da bi se jim bilo treba pri
tem odpovedati pravicam in zaščiti, ki jih imajo na
bolj tradicionalnih področjih. EESO si namerava
dejavno prizadevati, da bodo za to vzpostavljeni
ustrezni pogoji.“ (dm)
l

Predlagani ukrepi vključujejo:
1) evropski spletni portal, na katerem imajo
državljani dostop do informacij o osebnih
podatkih, ki so jih predložili v zameno za
storitve;

2

Vesolje ima ogromen potencial za evropsko
družbo. Podatki iz satelitov se lahko uporabijo
za storitve, ki lahko korenito izboljšajo vsakdanje
življenje evropskih državljanov. Nova vesoljska
strategija Evropske komisije je velik korak pri
določanju usmeritev glede civilne rabe vesolja
v Evropi, je ugotovil EESO v nedavno sprejetem
mnenju, vendar bi bilo treba pri izkoriščanju
vseh prednosti vesolja za evropsko družbo iti
še dlje.

lahko dali na voljo podjetjem, MSP in drugim
akterjem.

Od spremljanja letin, preprečevanja naravnih
nesreč in določanja geografskega položaja do
upravljanja migracijskih tokov: to so le nekatere
od obstoječih ter potencialnih možnosti, kako
lahko Evropa uporabi podatke, ki jih njeni sateliti pošiljajo na Zemljo. Da bi čim bolje izkoristili
te podatke, mora Komisija vzpostaviti centre za
predhodno obdelavo velepodatkov, ki bi jih nato

EESO poudarja tudi, da je treba zagotoviti ustrezen proračun, ki bi se lahko primerjal s proračuni
glavnih akterjev na področju vesolja. Trenutno se
ne more. Čeprav je evropski proračun za vesoljske
dejavnosti drugi na svetu v absolutnem smislu, je
šele šesti, če ga izrazimo kot delež BDP. Kitajska
in Rusija imata tudi velike proračune za vesoljske
dejavnosti, vendar so številčni podatki le delno
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Vesolje ni le skrivnostna znanost
o raketah, temveč ponuja veliko
koristi za vse Evropejce
„Vesolje ni več rezervirano le za velike korporacije,
kot je Airbus. MSP imajo tu veliko možnosti za razvijanje novih materialov in tehnik. MSP so posebej
uspešna pri razvijanju kreativnih aplikacij in storitev,“ pravi poročevalec Mindaugas Maciulevičius (skupina raznih dejavnosti – LT). Primeri
obstajajo že v številnih državah članicah.

znani. Poleg tega EESO opozarja, da bo strategija
EU na področju politike o vesolju uspešna le, če
bo v vesolje vlagal tudi zasebni sektor.
Odbor se osredotoča tudi na izobraževanje.
Vesoljske dejavnosti zahtevajo visoko kvalificirana

delovna mesta. Evropa mora usposobiti/prekvalificirali delavce in mlade, da se bodo lahko odzvali
na potrebe trga na področju znanj in spretnosti,
povezanih z vesoljem in zlasti z uporabo podatkov. Hkrati mora krepiti zavest o potencialu vesolja za družbo v širšem pomenu. (dm)
l

Izjava predsednika Evropskega
ekonomsko-socialnega odbora
ob 60. obletnici podpisa
Rimskih pogodb

AVTISTIČNE OSEBE NA TRGU DELA ŠE VEDNO PREZRTE
Samo od 10 do 24 odstotkov odraslih oseb z avtizmom je
zaposlenih. To je ugotovitev razprave o zaposlovanju avtističnih oseb, ki jo je 3. aprila ob svetovnem dnevu avtizma,
ki ga obeležujemo 2. aprila, organizirala strokovna skupina
EESO za zaposlovanje, socialne zadeve in državljanstvo.
Namen razprave je bil podpreti kampanjo združenja Autism
Europe za boljši dostop oseb z avtističnimi motnjami do družbe.
Govorniki so v razpravi opozorili, da se avtistične osebe pri
iskanju dela ali ohranjanju zaposlitve soočajo s predsodki in
ovirami, toda s pravo pomočjo in razumevanjem bi lahko postali produktivni člani družbe.
„Večina avtističnih oseb ni aktivnih,“ je dejala Donata Pagetti Vivanti, podpredsednica Evropskega razvojnega sklada in nekdanja predsednica združenja Autism Europe, „saj jih je zaposlenih
manj kot 10 %.“ Po podatkih združenja se ta številka giblje med 10 in 24 odstotki.
Ga. Pagetti Vivanti meni, da so programi vseživljenjskega usposabljanja in boljše usklajevanje
povpraševanja s ponudbo na trgu dela odločilnega pomena za vključevanje teh oseb na trg dela.
Dirk Rombaut iz podjetja Passwerk iz Antwerpna je predstavil primer dobre prakse iz svojega
podjetja, ki uspešno zaposluje programerje z motnjami avtističnega spektra. Ti zaposleni na podlagi
ocene njihovega stanja prejmejo usmerjeno usposabljanje, na voljo pa jim je tudi svetovalec na
delovnem mestu, ki jim pomaga pri prilagajanju na delo.
Po besedah g. Rombauta sta se svetovanje in usposabljanje za delavce z avtističnimi motnjami
izkazala za naložbo, ki se je povrnila v neverjetno velikem obsegu.
„Zapostavljanje avtističnih oseb je enostavno nesmiselno,“ je še dejal g. Rombaut.

Rimski pogodbi sta bili podpisani pred natanko
šestdesetimi leti. Nista bili ne prvi ne zadnji pogodbi
med evropskimi državami, sta pa zaznamovali
ključno etapo v modrem, plemenitem in pogumnem
procesu, ki so ga sposobne ženske in moški začeli po
koncu grozovite vojne, polne najostudnejših zločinov.
Ta proces je bil popolno nasprotje tistega, kar je pred
tem opustošilo Evropo in svet. Nasproti vsem posledicam uničenja, nasproti nasilju, sovraštvu, rasizmu,
egoističnemu nacionalizmu, diktaturi, nesmislu in
kršenju človekovih pravic je postavil to, kar je bilo
treba še zgraditi: mir, demokracijo, pravico, svobodo, poštenost, sodelovanje, dialog, solidarnost
in spoštovanje drugih.
Tistega dne je bila pravzaprav ustanovljena gospodarska skupnost, vendar preambula ne pušča dvoma
o namenu te pobude: podpisniki so potrdili, „da je
temeljni cilj njihovega prizadevanja nenehno izboljševanje življenjskih razmer in delovnih pogojev njihovih narodov“. Izjavili so, da so „trdno odločeni, da [...]
ohranijo in utrdijo mir in svobodo“, in so brez bojazni

pozvali „druge narode Evrope z enakimi ideali, da se
jim v teh prizadevanjih pridružijo“, pred tem pa so
izjavili, da želijo poskrbeti za zmanjševanje „sedanjih
razlik med posameznimi regijami in zaostalosti regij
z omejenimi možnostmi“. Končni cilj gospodarske
skupnosti je nedvomno bil koristiti narodom, posameznikom, državljanom in izboljšati njihovo življenje.
Precej nas je, ki še pomnimo, kakšna je bila Evropa
leta 1957, saj smo jo doživeli. In kakšna je bila na
žalost za mnoge od nas še kar nekaj časa, kajti držav
podpisnic je bilo vendarle samo šest. Skupnost se je
počasi oblikovala in ne glede na vse mogoče kritike je
ljudem, ki so v njej sodelovali, prinesla veliko dobrega.
Bila je zgled in vir upanja za vse, ki so se ji želeli pridružiti, če že ne zaradi drugega, da bi se rešili revščine in
diktature. Živel sem v času, ko nihče v tej skupnosti
ni zares dvomil v njeno načelo – kritizirala se je predvsem počasnost procesa – in ko je bila pridružitev
skupnosti ideal za praktično vse, ki so bili zunaj nje.
Prebiranje teh starih dokumentov ter kratek postanek in razmislek o naši zgodovini nima nič opraviti

Za še dodatno ozaveščanje o avtizmu sta EESO in združenje Autism Europe organizirala tudi fotografsko razstavo, na kateri je bilo predstavljeno delo treh fotografov v okviru kampanje z naslovom
Odpravimo ovire za avtizem – zgradimo dostopno družbo. (ll)
l
s teoretiziranjem ali nostalgijo. V tem je nekaj absolutno aktualnega: naša naloga je, da otrokom
zapustimo urejen svet, najraje v vseh pogledih „trajnostno“ urejen, četudi ni nič pridobljeno za vedno in
si bo zmerom treba prizadevati za napredek.
S Pogodbo o Evropski skupnosti je bil ustanovljen
Evropski ekonomsko-socialni odbor, za katerega
piše, da ga „sestavljajo predstavniki različnih vrst
ekonomskih in socialnih dejavnosti, zlasti predstavniki proizvajalcev, kmetov, prevoznikov, delavcev,
trgovcev, obrtnikov, samostojnih poklicev in predstavniki javnosti“. To je bila pametna odločitev
iz dveh razlogov. Prvič, ker je omogočila, da se
institucije seznanijo z mnenjem organizacij civilne
družbe – čeprav se ta izraz leta 1957 še ni uporabljal.
In drugič, ker jim je bilo omogočeno ne le izraziti
svoje mnenje, temveč tudi in predvsem sesti za isto

mizo v Bruslju in izpolniti nalogo, da se spoznajo,
spoštujejo, se pogovarjajo, skupaj oblikujejo mnenja
in se udeležujejo procesa.
V tej pogodbi je veliko splošnih načel, ki so bila
poštena, politično modra in ki z vidika zgodovine
takšna tudi ostajajo.
Naša naloga je, da jih postavimo v ospredje, saj ravno
to šteje. Povedati moramo, kaj je Evropska unija, zakaj
jo imamo in kakšnemu namenu mora služiti.
Skrbeti moramo, da v duhu, ki je vladal ob ustanovitvi Skupnosti, ohranjamo EU enotno, demokratično,
solidarno, mirno, bogato in takšno, ki se odziva na
potrebe državljanov.
V Bruslju, 25. marca 2017

l

Prepoved glifosata – vprašanje,
ki je razdelilo Evropo
Med razpravo so se razkrila nasprotujoča si mnenja
govornikov. Po ocenah IARC in WHO naj bi bil glifosat
„verjetno rakotvoren“, zato je Franziska Achterberg
(Greenpeace) pozvala k njegovi prepovedi v EU.
Graeme Taylor (ECPA) je dejal, da je glifosat bistvenega pomena za kmetijstvo, saj bo težko nahraniti
devet milijard ljudi leta 2050, ko pa škodljivci in
bolezni vsako leto uničijo 40 % svetovnega pridelka.
„Alternative za glifosat preprosto ni,“ je dejala Oana
Neagu (Copa Cogeca). Prepoved bi negativno
vplivala na pridelke, saj bi potrebovali 20–30 litrov
več goriva na hektar, delovni čas pa bi se povečal
za 50–80 ur na teden.

EESO je zagovornike in nasprotnike
glifosata povabil na razpravo o evropski
državljanski pobudi za njegovo prepoved
Strokovna skupina NAT je 5. aprila sprejela
zagovornike in nasprotnike evropske državljanske
pobude (ECI) Za prepoved glifosata, ki je zbrala že
640 000 podpisov.
Evropska državljanska pobuda ima tri zahteve:
prepoved glifosata, reformo postopka
odobritve pesticidov in zavezujoče cilje
glede zmanjšanja uporabe pesticidov za
celotno EU.

Oliver Moore (ARC 2020) je dejal, da je glavni
problem neselektivnost glifosata, saj uniči vse
rastline po vrsti, in v tem, da ima hkrati protimikrobno delovanje (ubije tudi bakterije, alge in
glive), zato je namesto tega predlagal ekološko
kmetovanje.
Michael Flueh (Komisija) pa je dejal, da je zakonodaja EU med najstrožjimi na svetu, in dodal, da
sta bili EFSA in ECHA vključeni v postopek odločanja in da sta obe zaključili, da glifosat najverjetneje
ni genotoksičen ali rakotvoren.
Cilj EESO je zagotavljati platformo za razpravo
o vseh primernih predlogih evropske državljanske pobude.
l

Posvetovanje EESO – zastareli evropski
predpisi ovirajo boj proti ponarejenim in
piratskim izdelkom
Industrija ponarejenega blaga, ki ogroža delovna
mesta in rast v Evropi, za vlade pomeni izgubo več
milijard EUR zaradi neplačanih davkov. Zaradi spletnega trgovanja se je količina uvoženih ponaredkov
na svetu podvojila. Skrajni čas je, da Komisija in
države članice posodobijo evropski pravni okvir, da
bo ustrezal 21. stoletju, in vzpostavijo ustrezen nadzor
in spremljanje trga. Potrošniki morajo biti bolje obveščeni – njihova pravica do obveščenosti je navsezadnje
določena v členu 169 PDEU. Zasebni in javni sektor
morata sodelovati v boju proti piratstvu izdelkov.
To so bistveni poudarki posvetovanja EESO
o industriji ponarejenih in piratskih izdelkov,
na katerem so se 6. aprila zbrali ugledni strokovnjaki iz podjetij, poslovnih združenj, združenj
delavcev, ustreznih platform ter Komisije.

„Komisija še ni pripravila trdnega pravnega
okvira,“ je dejal Antonello Pezzini, poročevalec za mnenje EESO na lastno pobudo o tej temi.
Omenil je lastne izkušnje ter brezkončen boj proti
ponaredkom v italijanskem tekstilnem in visokotehnoloških sektorjih, nato pa opozoril, da Evropa
na tem področju ne more še naprej uporabljati
instrumentov, ki so bili zasnovani pred letom
2000.
Dogodka so se udeležili tudi predstavniki nekaterih najbolj prizadetih industrijskih panog –
vključno z usnjarsko in farmacevtsko panogo ter
panogami igrač, gradbeništva in luksuznih izdelkov: ti so poročali o težavah, ki so jih že imeli zaradi
ponaredkov, in svojih poskusih, kako ta problem
rešiti.
l
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Piše skupina delodajalcev v EESO
V Ljubljani je 22. marca 2017 potekala okrogla miza delodajalcev z Balkana. Glavne teme razprav so bile
pomen socialnega dialoga, vloga organizacij delodajalcev, gospodarske razmere v državah na Balkanu, napredek
pristopnega procesa in aktualni politični izzivi. Okrogle mize so se udeležili
predstavniki organizacij delodajalcev
iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in
Hercegovine, Črne gore ter nekdanje
jugoslovanske republike Makedonije.

Udeleženci okrogle mize so poročali
o trenutnih političnih in gospodarskih
težnjah v svojih državah. Predstavniki
iz držav, ki se želijo pridružiti EU, so
orisali vrsto izzivov, s katerimi se soočajo njihove države, kot so premajhna
konkurenčnost in počasen napredek
pogajanj. Vsi so se strinjali, da bi krepitev regionalnega sodelovanja pomagala državam, da se bolje pripravijo
na članstvo v EU.
Jacek Krawczyk, predsednik skupine
delodajalcev, je v sklepnem nagovoru dejal, da si skupina prizadeva

NOVE PUBLIKACIJE
Kako organizacije civilne
družbe pomagajo beguncem
in migrantom v EU:

za nadaljevanje sodelovanja z organizacijami delodajalcev in podjetij
z Balkana.
Okroglo mizo sta organizirali skupina
delodajalcev in Združenje delodajalcev
Slovenije (ZDS).
l

Skupina delojemalcev bo razpravljala o programu
malteškega predsedstva in trgovinski politiki EU
Piše skupina delojemalcev
v EESO
Skupina delojemalcev v EESO se bo
11. in 12. maja sestala na izredni seji, ki
jo bo med malteškim predsedovanjem
organizirala na Malti.
Prvi dan seje bo namenjen razpravi
o gospodarskih in socialnih razmerah
v državi gostiteljici ter o prednostnih
nalogah in programu malteškega
predsedstva Sveta. Udeležence bo pred
razpravo o tej pomembni temi nagovorila predsednica skupine delojemalcev
Gabriele Bischoff. Predsednik malteške vlade Joseph Muscat bo spregovoril o izzivih malteškega predsedstva

in rezultatih, udeleženci seje pa bodo
z ministrom za družino in socialno
solidarnost Michaelom Farrugio,
ministrom za finance Edwardom
Scicluno, ministrom za izobraževanje
in zaposlovanje Evaristom Bartolo
ter ministrom za turizem Edwardom
Zammitom Lewisom razpravljali
o socialni in ekonomski koheziji, razmerah na trgu dela ter odnosih med delodajalci in delojemalci na Malti in v EU.
V ospredju bo nujnost ponovnega
zagona evropskega projekta, in sicer
s politikami, ki zagotavljajo navzgor
usmerjeno konvergenco med državami
EU in znotraj njih z vidika življenjskih in
delovnih pogojev. Delavci in državljani

bodo znova zaupali v EU samo, če bo ta
našla in uresničila konkretne rešitve za
njihove težave, zagotovila kakovostna
delovna mesta in polno zaposlenost,
enake ekonomske in socialne možnosti, socialno varstvo, varnost posameznikov ter blaginjo.

„Skupno potovanje“, da se „človeštvo
[osvobodi] tiranije revščine“, in uresničevanje nove splošne agende, ki bo
pomenila „uveljavitev človekovih pravic
za vse“, sta zelo ambiciozna cilja. Premik
od izjav do konkretnega ukrepanja pa je
še večji izziv, zato je učinkovito upravljanje Agende 2030 tako zelo pomembno.
Agenda se bo nedvomno uresničila samo,
če bodo državljani dejavno podprli potrebne spremembe in če bo civilna družba
neposredno vključena v celoten proces.
Zato bo imela konferenca, ki jo
pripravlja skupina raznih dejavnosti, štiri cilje:
●● Prvič, njen namen je potrditi, da
Agendo za trajnostni razvoj do

leta 2030 sestavljajo tri enake
razsežnosti (gospodarska, socialna in okoljska), ki so med seboj
neločljivo povezane, se vzajemno
krepijo in so nedeljive. Napredek
pri izvajanju ciljev trajnostnega
razvoja bo odvisen od tega,
v kolikšni meri se bo ta medsebojna povezanost odrazila v političnih in tehničnih odločitvah ter
odločitvah glede politik. Zato se
rasti ne sme meriti zgolj z BDP in se
je treba od kazalnikov premakniti
k oblikovanju politik.
●● Drugič, na dogodku bodo predstavljene priložnosti, ki jih
Agenda 2030 ponuja za oblikovanje nujno potrebne pozitivne
zgodbe o demokraciji in trajnostni evropski rasti. Agenda 2030 je
nedvomno najbolj ustrezen okvir

dobre izkušnje in obetajoče prakse,
predstavljene v okviru nagrade
EESO za civilno družbo 2016
Za nagrado EESO za civilno družbo se
je leta 2016 potegovalo 284 pobud,
ki predstavljajo spodbuden niz izkušenj in uspešnih praks ter opozarjajo
na vlogo, ki jo ima civilna družba pri
zagotavljanju humanitarne pomoči in
socialne solidarnosti, pa tudi v prizadevanjih za vključevanje migrantov,
prosilcev za azil in beguncev v družbo
in gospodarstvo v EU.
Ta brošura EESO na splošno predstavlja nagrado za civilno družbo in pet
zmagovalnih projektov. Opisane so
tudi nekatere pobude, ki so jih v okviru
nagrade predstavili drugi kandidati.
Razdeljene so v osem tem in področij
delovanja. Brošura prinaša najnovejši

Član EESO Thierry Libaert (skupina
raznih dejavnosti – FR) je v imenu
Evropskega ekonomsko-socialnega
odbora spregovoril na dogodku na

za usmerjanje evropskih in nacionalnih strategij glede sedanjih in
prihodnjih družbenih sprememb.
Splošno usmeritev za takšen pristop nudi jezik pravic (splošnih
pravic in pravic skupnosti).
●● Tretji cilj bo boljše komuniciranje
o koristih izvajanja ciljev
trajnostnega razvoja, tako za
posameznike kot skupnosti. V ta
namen bo predstavljenih več
študij primerov pobud lokalnih
aktivistov.
●● Četrti cilj pa bo raziskati, v kateri
vlogi bi lahko civilna družba
najučinkoviteje sodelovala pri
upravljanju in izvajanju ciljev trajnostnega razvoja na nacionalni in
evropski ravni, da bi skupaj uresničili Agendo 2030. (cl)
l

pregled organizacij civilne družbe,
dejavnih na tem področju.
Na voljo je v elektronski in tiskani obliki
v angleškem, francoskem in nemškem
jeziku na naslednji povezavi: Kako
organizacije civilne družbe pomagajo
beguncem in migrantom v EU/Evropski
ekonomsko-socialni odbor (fgr) l

60-letnica EU v Parizu

Tema drugega dneva seje bo vprašanje, kako oblikovati pravičnejšo
in preglednejšo trgovinsko politiko
EU, ki dejansko koristi delavcem in
državljanom ter ne ogroža socialnih
standardov ali sindikalne svobode.
Pomembna govornika na temo sporazuma CETA bosta profesor prava Reingard Zimmer in predstavnik valonske
vlade Thierry Delaval. (mg)
l

Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030:
nov mejnik za pravice in napredek v EU,
22. in 23. maj 2017, Bruselj
Piše skupina raznih
dejavnosti v EESO

QE-AA-17-004-SL-N

Okrogla miza delodajalcev
z Balkana – aktualni izzivi in
obeti za prihodnost

visoki ravni, ki je bil 24. marca ob
60-letnici EU organiziran v Parizu. Udeležili so se ga tudi francoski člani EESO
Christophe Lefevre in Laure Batut
(iz skupine delojemalcev) ter Emmanuelle Butaud (iz skupine delodajalcev). Prireditev je gostila županja Pariza
pod pokroviteljstvom predstavništva
Evropske komisije ter informacijskega
urada Evropskega parlamenta v Parizu,
francoske sekcije Evropskega gibanja
ter EESO. Govorniki so bili naprošeni,
da poudarijo pomembne dosežke EU
ter po dva ključna izziva, s katerimi se
EU sooča. (dm)
l

Evropski potni list za aktivno državljanstvo zdaj na voljo na spletu
Evropski potni list za aktivno
državljanstvo, ki je zaenkrat v tiskani
obliki na voljo v 23 uradnih jezikih EU,
je ena najuspešnejših publikacij EESO.
Z zadovoljstvom vas obveščamo, da je
potni list zdaj dostopen tudi v elek
tronski obliki, ki ima dinamičen
vmesnik z dodatnimi informacijami in
možnostmi, hitrimi povezavami, kvizi in
infografikami za ponazoritev informacij
in predstavitev državljanskih pravic.
Potni list je povezava med državljani,
organizacijami civilne družbe in njihovimi
zamislimi ter institucijami EU in odločanjem na evropski ravni. Potni list naj bi
državljanom pomagal in jih usmerjal
v prizadevanjih, da njihova stališča
ne bi bila prezrta. Spodbuja jih, da so pri
uresničevanju aktivnega državljanstva

in participativne demokracije v EU
pozorni na nekatera temeljna vprašanja,
kot so vprašanja o časovnih rokih (Kdaj naj
ukrepam?), sodelovanju (S kom naj sodelujem?) in orodjih (Katere instrumente naj
uporabim?).
Potni list je v elektronski obliki na voljo
v angleškem, francoskem in nemškem
jeziku. (fgr)
l

EESC info in
EESO
23 languages:
info v 23 jezikih
http://www.eesc.europa.eu/activities/press/eescinfo/index_en.asp
: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info

Uredniški odbor:

Splošna koordinacija:

Alun Jones (glavni urednik)
Daniela Marangoni (dm)

Daniela Marangoni (dm)
Katerina Serifi (ks)

Avtorji prispevkov:

Redakcija je bila
zaključena 12. aprila 2017.

Chloé Lahousse (cl)
Daniela Marangoni (dm)
Fabiola Giraldo Restrepo (fgr)
Katerina Serifi (ks)
Laura Lui (ll)
Leszek Jarosz (lj)
Margarita Gavanas (mg)
Milen Minchev (mm)
Mireia Quingles (mq)
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/

EESO info izide devetkrat letno ob plenarnih zasedanjih Odbora.
Tiskano izdajo EESO info v nemškem, angleškem in francoskem jeziku lahko dobite brezplačno pri
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Evropski ekonomsko-socialni odbor
Most med Evropo in organizirano civilno družbo
April 2017 | SL

Vaša Evropa, vaš glas! EESO sprašuje
evropsko mladino: EU@60: kam naprej?

Naši mladi verjamejo
v Evropo – ne smemo
jih razočarati!
Drage bralke in bralci,
posebno izdajo našega biltena
želim začeti z razmišljanjem o naukih, ki so nam jih dali mladi na 8.
srečanju Vaša Evropa, vaš glas, ki je
potekalo konec marca. Seznaniti
vas želim z nekaterimi zamislimi,
željami in skrbmi, ki naj bi jih
v imenu mladih Evropejcev, ki so
se dogodka udeležili, posredovali
voditeljem EU.
Po tem dvodnevnem dogodku
lahko z gotovostjo trdim, da v prihodnost Evrope gledam z zaupanjem. Ti mladi so dokaz, da je naša
mladina na pravi poti. Pokazali so,
da so bistri in da jim ni vseeno za
sodržavljane, pa tudi ne za okolje,
v katerem živijo. Želijo si prispevati
k pravični, uspešni in mirni prihodnosti. In nenazadnje – verjamejo v Evropo. Zaupajo v moč enotnosti, kohezije in solidarnosti.
Zanašam se na to, da so mladi Evrope naša sedanjost in prihodnost, kot nas je
v otvoritvenem delu opozoril naš neverjetno zgovorni 17-letni esejist s Cipra. Mlade
pozivam, naj uporabijo vsa sredstva in orodja, ki jih imajo, da bi se slišal njihov glas.
Vlade držav članic in institucije EU pozivam, naj podprejo naložbe v programe,
kot je Erasmus (s ponosom lahko trdim, da sem „produkt Erasmusa“), in naj več
mladoletnikov spodbudijo, da del svojega izobraževanja ali usposabljanja opravijo
v drugi državi članici. To je pomembno ne le za večje vzajemno razumevanje,
temveč je tudi motivacija za mlade, da izboljšajo svoje znanje jezikov. Kot dobro
vemo, tuji jeziki odpirajo vrata in gradijo mostove.
Nisem bil presenečen, da sta se dva od treh najpriljubljenejših predlogov, ki so jih
predstavili mladi, nanašala na nujnost, da se ustvarja skupna evropska zgodba, pa
naj bo to prek zabavne, vendar poučne avdiovizualne vsebine in socialnih medijev
ali pa s šolskimi knjigami.
Mladi udeleženci so voditelje pozvali, naj spodbudijo zanimanje za politiko tako,
da se bolj usmerijo v „privlačne vsebine“ o Evropski uniji. Sam bi dodal, da morajo
vse evropske zainteresirane strani – politični voditelji in člani parlamentov, pa tudi
organizirana civilna družba – pripovedovati zgodbo o Evropi, prevzeti odgovornost za ta projekt in opozarjati na velik napredek, ki smo ga z njim dosegli v 60-ih
letih, tako z gospodarskega in socialnega vidika kot tudi glede dejstva, kako zelo
se je evropska družba naučila ceniti okolje in se v svetovnem merilu zavzemati za
njegovo zaščito. Ravno tako ne smemo pozabiti, da smo uspeli v projekt vključiti
13 držav, ki so bile do pred kratkim ločene od nas, kar je gotovo eden od mejnikov
v zgodovini 20. stoletja.
Za mlade Evropejce je pomembno tudi skupno razumevanje evropske zgodovine,
od vzhoda do zahoda in od severa do juga. Šole morajo mlade učiti o obeh vojnah
20. stoletja, ki so uničile upe in življenja milijonov ljudi – z evropskega vidika, na
podlagi dejstev in brez kazanja s prstom ali sramote. Seznaniti jih morajo z vzroki
za vojni: zakaj se je toliko nezadovoljstva in sovraštva širilo po celini kot nalezljiva
bolezen? Kako je bilo mogoče, da so nekateri strašljivo avtoritarni voditelji dobili
toliko moči? Kako je bilo mogoče, da se je vse to konec stoletja znova pojavilo
na Balkanu? Najpomembneje je, da se iz zgodovine učimo, in najdragocenejše
spoznanje je, da ne glede na to, s kakšnimi problemi se soočamo v Evropi,
ne smemo nikoli dovoliti, da nas nacionalizem razdvoji. To dolgujemo
evropski mladini, vsi skupaj pa to dolgujemo Evropi.
Gonçalo Lobo Xavier
podpredsednik EESO

„Vi ste naša sedanjost in prihodnost in Evropa vas potrebuje“ –
s temi besedami je Gonçalo Lobo
Xavier, podpredsednik EESO,
pozdravil 99 mladih, ki so se
udeležili letnega dogodka Vaša
Evropa, vaš glas, ki ga organizira
Evropski ekonomsko-socialni
odbor (EESO). Podpredsednik je
mlade spodbudil, naj to enkratno
priložnost izkoristijo za druženje
z evropskimi vrstniki, uporabijo
svoje znanje tujih jezikov, se med
sabo spoznajo in si pridobijo nove
prijatelje, ki lahko spremenijo njihovo življenje in predstave o tem
sijajnem projektu, Evropski uniji.
EESO je 30. in 31. marca organiziral svoj
letni dogodek za mlade Vaša Evropa,
vaš glas. Potekal je v času praznovanja 60-letnice evropskega projekta in
Evropskega ekonomsko-socialnega
odbora samega, zato je EESO mladim udeležencem zastavil vprašanje:
EU@60: kam naprej? Izmed več kot
680 prijav je bilo decembra izbranih
33 šol, od katerih je vsaka v Bruselj
poslala po tri dijake in učitelja, da bi
z vidika najstnikov razpravljali o prihodnosti Evrope, s tem pa tudi o svoji
lastni prihodnosti.

predvsem Evropa evropskih državljanov.“ Spomnil se je, kako je moral sam
na delo že pri 12 letih – tako kot številni
drugi mladi iz njegove generacije –, ter
pozval mlade, naj prevzamejo odgovornost: „Od začetka sedemdesetih let
smo priča vse večji blaginji. Vendar pa
vse to, kar je danes za vas samoumevno,
ni padlo z neba. K blaginji Evrope so prispevale starejše generacije – vaši starši
in stari starši –, za kar so morali pogosto
veliko žrtvovati. Zdaj je vaša naloga
zagotoviti, da bo Evropa tudi v prihodnje celina blaginje in miru, prav tako pa
morate reagirati in se upreti populistom,
ki hočejo uničiti našo Evropo.“

spremembe ali migracije, ne more rešiti
ena sama država članica, temveč je za to
treba združiti moči 27 držav.“

Podpredsednik Evropske komisije
Jyrki Katainen je v nagovoru mladim
omenil dokončno odločitev za brexit,
ki je bila sprejeta ta teden: „Vedno je
žalostno, kadar skupnost zapusti eden
od njenih članov, vendar pa moramo to
videti tudi kot priložnost za oblikovanje
nove EU s 27 državami članicami, ki se jim
bodo v prihodnosti morda pridružile še
druge.“ Mlade je spodbudil, naj se v razpravah na dogodku Vaša Evropa, vaš
glas! pogovarjajo o Evropi, ki si jo želijo,
ter pri tem ne pozabijo, da je „logika, na
kateri temelji EU, v tem, da številnih svetovnih izzivov, kot so varnost, podnebne

K uspehu dogodka je veliko pripomoglo tudi 33 učiteljev, ki so dijake
nanj pripravili in jih spremljali med
obiskom v Bruslju. Zanje sta bila organizirana sočasno srečanje, namenjeno
navezovanju stikov, in poseben obisk
v središču Evropskega parlamenta za
obiskovalce, Parlamentariumu. Imeli so
priložnost izmenjati najboljšo prakso in
se naučiti več o vlogi EESO. „Poslušajte
svoje učitelje,“ je dejal Lobo Xavier,
„saj si močno prizadevajo, da bi vas
podprli in vas učili o vrednotah“.

Predsednik Georges Dassis je v uvodnem govoru dejal, da je sloves projekta Evropske unije po finančni krizi,
„ki se niti ni začela v Evropi, temveč
v ZDA,“ nekoliko potemnel. „Evropa
je izgubila svoj sijaj. Eden od razlogov
je v tem, da imajo ljudje včasih občutek, da ta Evropa pripada zgolj velikim
podjetjem in bankam, v resnici pa je to

www.eesc.europa.eu

Na tem enoinpoldnevnem dogodku so
mladi udeleženci sodelovali v posameznih skupinah in na plenarnih sejah ter
skušali začrtati prihodnjo pot Evrope in
oblikovati predloge za uresničitev svojih ciljev. Na koncu so glasovali in izbrali
tri predloge. Poslali jih bodo Komisiji,
ki po besedah Jyrkija Katainena z zanimanjem pričakuje njihov odziv na pet
scenarijev za prihodnost Evrope, ki so
predstavljeni v beli knjigi predsednika
Evropske komisija Junckerja.

EESO je dogodek Vaša Evropa, vaš
glas! organiziral že osmič zapored, vse
večje število prijavljenih ter navdušenje mladih udeležencev pa sta dokaz,
da so taki dogodki potrebni, saj morajo
imeti mladi platformo, na kateri lahko
izrazijo svoje mnenje. (sma)
l
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Mladi Evropejci pozivajo EU k rešitvi
problema živilskih odpadkov in revščine
Boljši nadzor in ravnanje
z živilskimi odpadki, učni načrt
evropske zgodovine za boj proti
nacionalizmu in boljše poznavanje EU pri mladih z uvedbo
evropskega dneva v šolah – to so
bila glavna priporočila, ki so jih
nosilcem političnega odločanja
namenili dijaki, ki so se udeležili
dogodka Vaša Evropa, vaš glas!,
da bi premagali izzive, s katerimi
se sooča Evropa.
Na tem dogodku, ki ga je za mlade
organiziral Evropski ekonomskosocialni odbor (EESO), je skupina
100 bistrih dijakov iz 33 srednjih šol iz
28 držav članic EU in 5 držav kandidatk
predstavila svoje sveže in inovativne
ideje o usmeritvi EU v prihodnjih letih.
„Veliko ljudi je prepričanih, da mladi nismo več kot prihodnost, ki se šele oblikuje,“ je dejala 17-letna Andri Pandoura,
lanska zmagovalka Tekmovanja mladih
v pisanju eseja. „Vendar nismo. Pač pa
smo sedanjost – sedanjost, ki ji ni vseeno in ki ima potencial. Morda res ne
moremo spremeniti sveta, lahko pa vsaj
poskusimo. Zato je treba več vlagati
v usposabljanje mladih ter v programe in konference, namenjene mladim,
predvsem pa je treba bolj zaupati mladi
generaciji.“
Skupina je razpravljala o vročih aktualnih temah, kot so brezposelnost
mladih, vključevanje migrantov, socialne razlike, neenakost med spoloma,
okolje, oživitev gospodarstva, terorizem in varnost. Nato je pripravila deset
konkretnih predlogov za oblikovalce
politik.
Po intenzivni in živahni razpravi o različnih predlogih so se dijaki dogovorili
za tri prednostne naloge za izboljšanje
prihodnosti Evropske unije:
1. zmanjšanje količine živilskih
odpadkov, da bi pomagali revnim
in spodbudili trajnostni razvoj;
2. boj proti nacionalizmu z interaktivnim izobraževanjem in dogovorjenim učnim načrtom zgodovine;
3. povečanje zanimanja za politiko
v Evropi z izkoriščanjem možnosti, ki jih ponujajo družbeni
mediji in izobraževalne ustanove,
ter z uvedbo privlačne vsebine in
evropskega dneva v šolah.
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Člani EESO in oblikovalci politik so bili
presenečeni nad sposobnostjo dijakov,
da vidijo stvari z drugačnega zornega
kota in se lotijo najpomembnejših
vprašanj, s katerimi se danes ubada
evropska družba.
„Vi ste naša sedanjost in prihodnost in
Evropa vas potrebuje,“ je v svojem uvodnem govoru dejal podpredsednik EESO
Gonçalo Lobo Xavier. „Imeli boste
priložnost, da izrazite svoja stališča ne
glede na svoje prepričanje, raso in barvo
kože. To je neprecenljivo. Velika sreča je
spoznati ljudi od vsepovsod in izraziti
svoje stališče o prihodnosti Evrope.“

Prednostne naloge mladih
Dijaki so izrazili zaskrbljenost zaradi
okoljskih vprašanj in revščine ter glasovali za predlog za zmanjšanje živilskih odpadkov in pomoč ljudem,
ki živijo v revščini. Eden od dijakov, ki
je predstavil argumente za zmagovalni
predlog, je dejal, da je „nujno potreben
natančnejši nadzor postopkov kmetovanja, da bi lahko razlikovali med varnimi
in nevarnimi živili. EU ni storila dovolj za
zmanjšanje odpadkov in spodbuditev
donacij hrane za ljudske kuhinje“.
Izobraževanje je bilo opredeljeno kot
eno najpomembnejših orodij, s katerim
naj bi poskusili rešiti sedanje izzive in
grožnje. „Problem je v tem, da so ljudje
izgubili zaupanje v EU,“ je poudaril drug
udeleženec, ki je predlagal uvedbo
evropskega dneva v šolah, da bi
povečali splošno seznanjenost o EU in
spodbudili razprave.
V središču razprave je bil tudi vse bolj
razširjen nacionalistični nazor v številnih državah članicah zaradi strahu pred
migracijami, brezposelnostjo in terorizmom. Da bi to preprečili, so mladi predlagali, naj se s sredstvi EU oblikuje

učni načrt evropske zgodovine, da
bi mlade učili o naši skupni zgodovini
in skupnih vrednotah.

Katere naloge naj bi bile
za EU še prednostne?

Ena skupina je predlagala oblikovanje
nacionalnih shem za vključevanje
beguncev ob finančni in organizacijski podpori EU: „Potreben je izobraževalni program, ki bo begunce seznanjal
z našo kulturo, hkrati pa se moramo tudi
mi poučiti o njihovi. Če namreč samo oni
vedo, kdo smo, mi pa ne vemo, kdo so, se
jih bomo vedno bali in večkulturnost ne
bo nikoli zaživela.“
Udeleženci so izpostavili tudi potrebo
po spodbujanju podjetništva mladih prek izobraževanja in priložnosti
za prakso in poudarili, da bodo lahko
„naše države le s podporo podjetništvu
rešile problem brezposelnosti in povečale
življenjski standard.“

Vpliv stališč mladih
EESO bo zagotovil, da bodo zakonodajalci slišali predloge teh mladih za
boljšo prihodnost EU, s tem da jih bo
vključil v svoja mnenja, tri priporočila,
ki so prejela največ glasov, pa bo poslal
Evropski komisiji. Poleg tega bo delegacija dijakov, ki so se udeležili tega
dogodka, predstavila zmagovalne
predloge na dnevih civilne družbe
EESO 26. in 27. junija.
Članica EESO Evangelia Kekeleki
(skupina raznih dejavnosti – EL)
je v svojem zaključnem govoru dejala:
„Fantastično se je pogovarjati z vami
mladimi in poslušati vaše ideje. Zdaj
sem popolnoma prepričana, da ste zelo
dobri nasledniki moje generacije. Zgradite lahko novo Evropo – Evropo vrednot
in solidarnosti, Evropo, ki dela za svoje
državljane, ne samo za denar. Ustvarite
lahko takšno Evropo, kakršno si zaslužite.“ (mq)
l

Dijaki, ki so se udeležili dogodka Vaša Evropa, vaš glas, so predstavili 10 predlogov, o katerih so glasovali in izbrali tri najbolj priljubljene. Tukaj navajamo
preostalih sedem, skupaj s številom glasov, ki so jih prejeli:
●● ustanovitev organizacije EU za pomoč beguncem pri vključevanju v državah EU – vključevanje prek izobraževanja (36 glasov);
●● idealni šolski sistem, ki zagotavlja zaposlovanje mladih (35 glasov);
●● skupni okoljski standardi znotraj meja EU (30 glasov);
●● preučevanje globljih vzrokov za terorizem (in vloga medijev) (26 glasov);
●● spodbuditev lokalnega podjetništva s programi podpore (20 glasov);
●● enakost spolov (18 glasov) ter
●● ustanovitev nacionalnih organov, ki ljudem pomagajo neposredno
komunicirati z institucijami EU, brez posredništva nacionalnih vlad (15
glasov).

Vključevanje članov
Posebna zahvala gre vsem članom,
ki so obiskali šole in vložili veliko truda
v pripravo dijakov na razpravo v Bruslju. Ti člani so: Martina Širhalová, Martin Siecker, Andreas Pavlikkas, Gunta
Anca, Lidija Pavić-Rogošić, Marie Zvolská, Roman Haken, Cristian Pirvulescu,
Séamus Boland, Dimitar Manolov, Alfred

Gajdosik, Irini Ivoni Pari, Emilio Fatovic,
Primož Šporar, Renate Heinisch, Kinga
Jóo, Reine-Claude Mader, Arno Metzler,
Raunemaa Pirkko, Charles Vella, Meelis
Joost, Pater Krzysztof, Gintaras Morkis,
Miguel Cabra de Luna, Brenda King, Yves
Somville, Mário Soares, Josiane Willems,
Sibian Ionuţ, Ariane Rodert.
l
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Vaša Evropa, vaš glas! v očeh dijakov
Izobraževanje

„
„
„

Šola je temelj družbe in ustvarja robote, ne pa ljudi. To je

proces, v katerem so ocene pomembnejše od učenja.
Mladim moramo dovoliti, da povejo, kaj bi radi

spremenili v svojem izobraževalnem sistemu.

“

“

Spodbujati bi morali učenje na podlagi izkušenj. Dijaki in

učitelji bi morali imeti vpliv na snov, ki jo posredujejo in se jo
učijo v šolah.

„

“

Sodelovanje mladih
EU bi morala pristojnosti za sprejemanje odločitev

„
„“
“
„
„ “

Nacionalizem

premakniti bliže k ljudem, in sicer prek družbenih medijev,

Nacionalizem uničuje tkivo, iz katerega je narejena

Evropa.

televizije in z ustanovitvijo institucionalnega foruma za mlade
iz vseh držav članic, da bodo imeli občutek, da se njihova

“
„
“
stališča slišijo.

Korenine nacionalizma so v razlikovanju med ‚nami‘ in

‚njimi‘.

Politiki bi se morali pogosteje posvetovati

z državljani.

Znanje več kot enega jezika ruši stereotipe in odpravlja

nacionalizem.

Pri nacionalizmu je vse odvisno od izobraževalnega sistema:

če mladi lahko sodelujejo v programih izmenjav, se jim odprejo
različni pogledi. Kritično lahko razmislijo o tem, kaj so se naučili
v šoli, saj imajo lahko profesorji, ki učijo o politiki, svoje lastne

“

poglede.

„
„

Okolje
Recikliranje je svetovni problem in tukaj moramo

pomagati vsi. Tiste, ki ne reciklirajo, bi bilo treba kaznovati
z denarnimi kaznimi ali višjimi davki.

“

Ozaveščati je treba o problemih, povezanih z okoljem:

državljane EU moramo na tem področju izobraziti.

“

„

Migracije in begunci
Vključevanje beguncev je dvosmerni proces. Begunci

morajo razumeti kulturo države gostiteljice, toda tudi ljudje iz
države gostiteljice morajo poskušati razumeti kulturo države

“

priseljencev.
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„

Demografski izzivi

globlje vzroke zanj, postane jasno, da so teroristi osebe z roba

premajhnega števila mladih ljudi, ki delajo in gospodarstvu dajejo

družbe, za katere je teror edina možnost, da prek medijev

denar, se bomo težko razvijali.

Terorizem in varnost
Trenutno se s terorizmom soočamo tako, da ga poskušamo

odpraviti s fizičnimi in vojaškimi aktivnostmi. Toda če pogledamo

„
„ “

seznanjajo s svojimi stališči.

“

Če bomo terorističnim napadom v družbenih in drugih

medijih namenjali manj pozornosti, bomo spodkopali namene
teroristov.

škodljiv stereotip, toda tudi druge skupine, kot so skrajno desne,
ravno tako izvajajo teroristična dejanja.

Evropsko povezovanje

“

EU pomeni.

„
„

Enakost spolov

“

Smo v 21. stoletju! Poklicna pot in uresničevanje sanj bi

morala biti nekaj popolnoma normalnega. Spol pri tem ne bi smel

“

Težava naše družbe je v tem, da deklice učimo, kako

naj skrbijo zase, moških pa ne učimo, kako naj se obnašajo.

“

šolah.

„

Vaša Evropa, vaš glas
Najbolj zanimivo pri tem dogodku je, da vedno želijo slišati

Euro nas združuje. S skupno valuto je vse lažje.

“
“ „

EU ne potrebuje vojske: ustvarjanje vojaške kulture je

grozno. EU bi se morala osredotočiti na večje vrednote.

Po moje je Evropa ena država; vsi smo bratje in sestre
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ali petnajstih letih lahko to postane resen problem. Zaradi

Enakost spolov se začne z izobraževanjem v naših domovih in

Menim, da je mir pomemben, ker je temelj EU in vsega, kar

z različnimi naglasi.

Rodnost se v večini držav v Evropi zmanjšuje. V desetih

biti pomemben.

Ljudje terorizem povezujejo s skrajnim islamom, kar je

„
“
„
„
„

„

“

naše predloge in naša mnenja o različnih temah, ki so danes
pomembne v Evropi, in nas vedno sprašujejo po njih. Pustijo nam
govoriti in sodelovati.

“
“

Vaša Evropa, vaš glas! je neverjeten dogodek, ki bi ga bilo

treba institucionalizirati!

