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vsem vam želim srečno in bogato novo leto: naj vam prinese veliko zadovoljstva 
in sreče v zasebnem in seveda tudi poklicnem življenju.

Delo je velik del našega življenja, zato ga praktično ni mogoče popolnoma ločiti 
od našega zasebnega življenja.

Vsi potrebujemo občutek zadovoljstva po dobro opravljenem delu in priznanje, ki 
si ga dobro opravljeno delo zasluži.

Ogromen del naših sodržavljanov je delojemalcev. Ne smemo pa pozabiti, da so 
med sodržavljani tudi delavci, ki niso plačani, ljudje, ki so še premladi, da bi delali, 
upokojenci in ljudje, ki ne delajo zaradi bolezni, hude invalidnosti, brezposelnosti 
ali česarkoli drugega.

Tudi velika večina organizacij civilne družbe, ki so zastopane v Odboru, je nepos
redno povezanih z delom, kar je – preprosto – posledica izjemnega pomena, ki ga 
ima delo v naših življenjih.

Poleg tega, da v delo vlagamo sami sebe, svoje sposobnosti, pogum, energijo in 
pripravljenost, je po mojem mnenju še nekaj absolutno nujnega, če naj se to, kar 
vam želim, uresniči na najboljši način: da okrog sebe najdete odkritost, zvestobo, 
dialog in, če je le mogoče, solidarnost. Potrebujemo drug drugega.

Ne glede na to, kaj se bo zgodilo, ne smemo pozabiti dveh osnovnih stvari, ki bi 
nas morali združevati, zlasti v teh težkih časih za Evropo in njene institucije: prvič, 
Evropska unija je za njene prebivalce nekaj dobrega, zato jo je treba ohraniti in jo 
razvijati. In drugič: civilna družba v EU se mora organizirati in k temu jo je treba 
celo spodbujati, saj mora biti zastopana in njena mnenja morajo biti upoštevana.

Georges Dassis
predsednik EESO

V TEJ ŠTEVILKI

2 Po mnenju EESO, izraženem 
v razpravi s komisarjem 
Timmermansom, si mora 
Komisija v letu 2017 prizadevati 
za večjo solidarnost

7 Začetek pobude EESO za mlade 
Vaša Evropa, vaš glas! v letu 2017

8 Kje je EESO pustil svoj pečat – 
nova video predstavitev

KOLEDAR 
DOGODKOV
7. in 8. februar, Valletta, 
Malta 
Otoki v EU – od strukturne 
prikrajšanosti do vključujočega 
območja

22. in 23. februar, EESO, 
Bruselj 
plenarno zasedanje EESO

Poziv EESO komisarju Katainenu, 
naj naložbeni načrt nemudoma 
spravi v tek
Mnenje o EFSI 2.0 priporoča 
vključitev zasebnega kapitala

Svet ministrov je decembra sklenil 
podaljšati uporabo Evropskega sklada 
za strateške naložbe (EFSI 2.0), ki mu bo 
do leta 2020 namenjenega dodatnega 
pol bilijona eurov za naložbe. EESO je 
na decembrskem plenarnem zasedanju 
pozval, naj se začne ta sklad takoj upo
rabljati, naj geografsko uravnoteženo 
pokriva celotno EU in naj se zagotovi 
vključitev zasebnega kapitala.

EFSI kaže, da je bil prvotni načrt 
dober. Dosedanje naložbe presegajo 
154 milijard EUR, od tega so jih v 62 % 
financirali zasebni vlagatelji. Podporo 
iz teh sredstev je prejelo 380 000 MSP 
in več kot 50 000 mikropodjetij. EESO 
je pozdravil predlog Komisije in sklep 
Sveta, s  katerima se podaljšuje EFSI 
in povečujejo finančna sredstva zanj. 
MSP je treba še naprej podpirati, ven
dar bi bilo treba – kakor je poudarjeno 
v mnenju – ta podjetja seznaniti, da so 
prejela podporo EU. EESO je tudi pozval 

k večji vključenosti zasebnega kapitala 
ter poudaril pomen geografske in sek
torske uravnoteženosti. Poleg tega je 
poudaril, da je treba povečati socialno 
razsežnost EFSI, ter priporočil okrepi
tev Evropskega svetovalnega vozlišča 
za naložbe (EIAH) in vloge nacionalnih 
spodbujevalnih bank.

Poročevalec EESO za EFSI, Alberto Maz-
zola (skupina delodajalcev – IT), je ob 
tem dejal: „Predlagamo, da se vse bolj 
vključuje zasebni kapital, tj. trg obveznic 
ter zavarovalni in pokojninski skladi, in 
poskrbi za njegovo ustrezno uporabo. 
V Evropi imajo institucionalni vlagatelji 
v  upravljanju 13  500 milijard EUR, od 
česar je manj kot 1 % naložb v infrastruk-
turo.“ Za Junckerjev načrt je na voljo 
več sredstev kot za druge pobude, zato 

so mogoče naložbe v velike čezmejne 
evropske projekte v posamični vrednosti 
več kot 10 milijard EUR, ki so podprte 
predvsem z zasebnim kapitalom. „Komi-
sija mora biti proaktivna, če želi uresničiti 
te projekte. Z EFSI bi bilo treba podpreti 
tudi dejavnike, kot so tehnologije z dvojno 
rabo, povezane s  skupno varnostno in 
obrambno industrijo, in skladno s  tem 
spremeniti seznam sektorjev, izključenih 
iz financiranja EIB,“ je dejal poročevalec 
EESO. (mm)� l

Evropska družba mora opustiti kulturo 
metanja stran in postati bolj trajnostno 
območje z visoko zaposlenostjo
EESO je sprejel mnenja o sodelovalnem gospodarstvu, 
funkcionalni ekonomiji in vključevanju „dregljajev“ 
v evropske politike

EESO je na decembrskem plenarnem 
zasedanju izpostavil pomen sodelo
valnega gospodarstva in funkcionalne 
ekonomije, ki naj bi kot nova poslovna 
modela prispevala k bolj trajnostni Evropi. 
Komisijo je tudi pozval, naj zagotovi, da 
se zaradi sodelovalnega gospodarstva ne 
bodo povečale negotovost zaposlitve in 
možnosti za izogibanje davkom, kar je 
mogoče doseči tudi z „dregljaji“ (angl. 
nudge thinking). Poleg tega je predlagal, 
da se poišče nov način urejanja in mer
jenja novega gospodarstva na podlagi 
različnih standardov.

Člani EESO so med razpravo o mnenju 
o  sodelovalnem gospodarstvu izra
zili zaskrbljenost, da v  decentralizira
nem digitalnem gospodarstvu obstaja 
tveganje za negotovost zaposlitve, pa 
tudi možnosti za izogibanje davkom so 
večje. EESO svari pred premikom verige 

dodane vrednosti od realnega gospo
darstva k lastnikom zasebnih digitalnih 
platform, kot so platforme za souporabo 
avtomobilov. V mnenju je poudarek na 
rešitvah, kot je neodvisna evropska agen
cija za ocenjevanje digitalnih platform, ki 
temeljijo na preglednosti, nediskrimina
tornosti in zaupanju.

V mnenju o funkcionalni ekonomiji se 
je EESO zavzel za to, da evropska družba 
začne gospodarski prehod iz faze čezmer
nega izkoriščanja virov in odmetavanja 
v  bolj trajnostno krožno fazo z  večjo 
zaposlenostjo, kjer bo bolj cenjena 
kakovost kot količina. Odbor je pripo
ročil pospešitev raziskav in dosežkov 
na področju novih metod proizvodnje 
in potrošnje v povezavi s funkcionalno 
ekonomijo, kot so okoljsko primerna 
zasnova proizvodov, krožno gospodar
stvo in gospodarstvo skupnega dobrega.

Odbor je poleg tega sprejel mnenje 
o oblikovanju politik z „dregljaji“, kar 
pomeni, da se navade ljudi spreminjajo 
z rahlimi spodbudami ali namigi. Dregljaji 
se lahko uporabljajo na skorajda vseh 
področjih politike, kot so raba energije, 
zdravstvo in ravnanje z odpadki. EESO 
bo pri oblikovanju politik na evropski 
in nacionalni ravni spodbujal k  upo
rabi tega učinkovitega in enostavnega 
orodja. Kadar so dregljaji domišljeni in 
so pri tem upoštevana tako strokovna 
kot etična vprašanja, lahko spodbudijo 
ljudi k spremembi vedenja. (mm)� l

UVODNIK
Drage bralke 
in bralci,

Posebna izdaja

Lani decembra je bila podeljena 
nagrada EESO za civilno družbo 
2016, zato EESO info vsebuje 
posebno prilogo, v kateri so pred
stavljeni nagrajenci in objavljeni 
intervjuji z njimi. V prilogi so objav
ljene tudi misli predsednika EESO 
Georgesa Dassisa o migracijah kot 
ključnem vprašanju našega časa ter 
podpredsednika EESO Gonçala Loba 
Xavierja o pomenu nagrade EESO za 
civilno družbo.

ISSN 1830-5164

Evropski ekonomsko-socialni odbor
Most med Evropo in organizirano civilno družbo
Januar 2017 | SL

EESO info

http://www.eesc.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eco-opinions.40425
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.39583
mnenju
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.nat-opinions.39046


EESO: Komisija si mora 
v letu 2017 prizadevati za 
večjo solidarnost

Na plenarnem zasedanju EESO so člani v razpravi 
s prvim podpredsednikom Evropske komisije Fran
som Timmermansom pozivali k obnovi solidarnosti 
in odgovornosti, kot je navedeno v prispevku EESO 
k delovnemu programu Evropske komisije za leto 
2017.

EESO meni, da bi leto 2017 moralo biti namenjeno 
krepitvi ekonomske in socialne kohezije Evropske 
unije ter njene vloge v svetu in večjemu poistove
tenju Evropejcev z EU. Predsednik EESO Georges 
Dassis je dejal: „Boriti se moramo proti neenakosti 
in revščini, saj lahko le tako prepričamo Evropejce, 
da se je treba za evropski projekt povezati.“ Vzpo
stavitev sistematičnega dialoga z organizacijami 
civilne družbe in stopnjevanje socialnega dialoga 
sta ključna za doseganje ciljev EU.

Podpredsednik Timmermans je priznal, da je 
„danes največji izziv izboljšanje socialno-ekonomskih 
pogojev. Naše takojšnje ukrepanje bo v letu 2017 osre-
dotočeno na steber socialnih pravic, enotni digitalni 
trg in energetsko unijo.“

V svojem prispevku k delovnemu programu Evrop
ske komisije za leto 2017 EESO poziva Komisijo, naj 
poskrbi, da se v evropskem semestru dosežejo cilji 
strategije Evropa 2020. Poudarja tudi, da bi pogla
vitna skrb moralo biti dokončno oblikovanje eno
tnega trga.

Vlogo EU kot svetovne zagovornice miru in 
stabilizacije je treba okrepiti s skupnim azilnim 
sistemom, trdno skupno zunanjo in razvojno poli
tiko, mednarodnim policijskim sodelovanjem in 
učinkovitim nadzorom zunanjih mej. (cad/jk)� l

EESO za nov pristop k varnosti v letalstvu
Varnost je temelj trajnostnega letalstva kot 

področja, ki je ključno za gospodarsko rast v EU. 
Toda v 21. stoletju sta za varnost v letalstvu po
trebna pripravljenost na nova varnostna tvega
nja, kot so brezpilotni zrakoplovi in nove oblike 
kibernetske kriminalitete, in nenehno prilagaja
nje nanje. EESO je kot odziv na hitro razvijajoče se 
tehnološko okolje sprejel mnenje, ki podpira nov 
pristop k varnosti, temelječ na oceni tveganja in 
uspešnosti, pri čemer se pravila redno ocenjujejo 
vsakih pet let.

Poročevalec za mnenje Raymond Hencks (sku
pina delojemalcev – LU) je dejal: „Z novimi pravili 
glede letalske varnosti bo treba zagotavljati varen, 
zanesljiv in okolju prijazen zračni prevoz za vse 
potnike in javnost.“ Nadalje je menil: „Upoštevati 
moramo bistveno evropsko razsežnost letalske 
varnosti in okrepiti ukrepanje na ravni EU. Države 
članice bi si morale skupaj prizadevati, da ne bi pri-
hajalo do zapletenosti in podvajanja pri varnostnih 
standardih.“

Poleg tega novega pristopa bi bilo treba okrepiti 
zmogljivost Evropske agencije za varnost v letal
stvu (EASA) ter poskrbeti za pregleden in vklju
čujoč prehod na novi sistem, temelječ na oceni 
tveganja in uspešnosti. Po mnenju EESO bi bilo 

treba pristojnost agencije EASA dodatno razširiti, 
da bi imela večjo odgovornost na varnostnem 
področju, zlasti pri odzivanju na nujne primere. 
Njeno financiranje ne bi smelo biti vezano na 
zaračunavanje storitev v okviru enotnega evrop
skega neba. Hkrati bi bilo treba proučiti dodatne 
elemente, kot so zahteve za certificiranje izvajal
cev zemeljske oskrbe in sistem izdajanja licenc za 
kabinsko osebje.

EESO poziva, naj se zaradi varnosti sprejmejo 
celoviti in dosledni predpisi o  brezpilotnikih. 
Oblikovati je treba dosleden pristop k izdajanju 
dovoljenj za upravljanje in posedovanje tovrstnih 
zrakoplovov, vključno z registracijo. (cad/jk)� l
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EESO za strateško revizijo strategije EU za 
kibernetsko varnost

Internet in digitalne tehnologije so v gospodar
skem in družbenem življenju nepogrešljivi. Digi
talno gospodarstvo že zdaj ustvari več kot petino 
rasti BDP v EU, naša družba pa se zanaša na internet 
in digitalno tehnologijo, zato je treba to pomembno 
infrastrukturo ustrezno zaščititi.

Kibernetski varnostni incidenti močno škodijo 
gospodarstvu EU in načenjajo zaupanje ljudi v digi
talno družbo. Sodeč po raziskavi o globalnem stanju 
informacijske varnosti iz leta 2016 je približno 80 % 
podjetij v EU doživelo vsaj en incident, povezan 
s kibernetsko varnostjo, število varnostnih inciden
tov v vseh gospodarskih panogah pa se je leta 2015 
na svetovni ravni povečalo za 38 %.

Za EESO je to znak, da strategija EU za kibernetsko 
varnost iz leta 2013 in njeni ukrepi ne zagotavljajo 
odpornosti na kibernetske napade in ustreznega 
odzivanja na incidente. Zato je sprejel mnenje 
o krepitvi odpornosti evropskega sistema kibernetske 
varnosti, v katerem je pozdravil sporočilo Evropske 
komisije o tej temi, a tudi pozval k posodobitvi te 
strategije in predlagal vrsto ukrepov, kot so ustre
zno financiranje pristojnih institucij ter raziskav in 
inovacij na področju kibernetske varnosti. EESO tudi 

upa, da se bo s pogodbenimi javnozasebnimi par
tnerstvi za kibernetsko varnost podprlo nastajanje 
specializiranih podjetij na tem področju.

Odbor sicer pozdravlja namero Komisije, da oceni 
pristojnosti Agencije Evropske unije za varnost omre
žij in informacij, vendar hkrati podpira ustanovitev 
organa EU za kibernetsko varnost ter oblikovanje 
nacionalnega modela razvoja kibernetske varnosti 
in sistema ocenjevanja za merjenje odpornosti posa
meznih držav članic. EESO meni, da je med drugim 
ključnega pomena zaposlene v javnih upravah izo
braževati o ustreznih vprašanjih in državljane oza
veščati o tveganjih, obenem pa okrepiti sodelovanje 
med vsemi akterji s tega področja. (jk)� l

Malteško predsedstvo EU: 
osredotočiti se je treba na 
najpomembnejše

Januarja 2017 Malta prvič prevzema predsedo
vanje Svetu EU in to v času, ki bo za Evropo zelo 
pomemben. Poleg slovesnosti ob 60. obletnici 
podpisa Rimskih pogodb marca 2017, ki jo bo 
zaznamoval zaključek procesa razmisleka o pri-
hodnosti Evropske unije, ki so ga voditelji držav 
ali vlad začeli septembra 2016 v Bratislavi, bo Malta 
osredotočena tudi na možnost uveljavitve 50. člena 
in se zato pripravlja na morebiten začetek pogajanj 
o britanskem izstopu iz EU. Skupaj s predhodnima 
nizozemskim in slovaškim predsedstvom bo seda
nja trojka delovala do julija 2017. Za predsedovanje 
si je Malta izbrala naslednje prednostne naloge:

�l migracije: okrepitev in izboljšanje skupnega 
evropskega azilnega sistema;

�l enotni trg: odstranjevanje ovir, kot so stroški 
mobilnega gostovanja, in vzpostavitev unije 
kapitalskih trgov;

�l varnost: boj proti terorizmu, upravljanje zuna
njih meja Unije, izboljšanje upravljanja Eurojusta;

�l socialna vključenost: izboljšanje udeležbe 
žensk na trgu dela, boj proti nasilju na podlagi 
spola;

�l evropsko sosedstvo: stabilizacija Libije, 
mirovni proces na Bližnjem vzhodu, sirski kon
flikt in sodelovanje z vzhodnim sosedstvom;

�l pomorstvo: mednarodno upravljanje ocea
nov, pobuda za zahodnosredozemski morski 
bazen.

Zaradi pomembnosti teh prednostnih nalog je mal
teško predsedstvo zaprosilo EESO za raziskovalna 
mnenja o naslednjih temah:

�l Navtični in pomorski turizem
�l Izboljšanje znanj in spretnosti oseb na trgu dela
�l Visokokakovostno izobraževanje za vse
�l Otoki v  EU: od strukturne prikrajšanosti do 

vključujočega območja

Med posvetovanji in srečanji, ki bodo potekala na 
Malti, bo Odbor 21. marca 2017 tam organiziral tudi 
vsakoletni dogodek ob evropskem dnevu potro-
šnikov. Letošnja tema bo Enotni digitalni trg: Kako 
ta koristi potrošnikom? (jb)� l

Ključni dogodki EESO v zvezi 
z malteškim predsedovanjem
�l 25. januar: plenarno zasedanje EESO 

s predstavitvijo prednostnih nalog mal
teškega predsedstva (Bruselj)

�l 7. februar: javno posvetovanje o priho
dnosti otokov v Evropski uniji (Malta)

�l 22. februar: otvoritev razstave Teksture 
spomina Joeja P. Smitha (Bruselj)

�l 21. marec: konferenca ob evropskem 
dnevu potrošnikov (Malta)

�l april: konferenca na temo Digitalna 
Evropa in spremembe v industriji (Malta)

�l 31. maj: otvoritev razstave Regnum Krisa 
Micallefa (Bruselj)

�l 22. in 23. junij: letno srečanje predsedni
kov in generalnih sekretarjev ekonomsko
socialnih svetov EU in EESO (Malta)

�l 5. julij:  plenarno zasedanje EESO 
s  predstavitvijo rezultatov malteškega 
predsedovanja (Bruselj)

Brošura EESO o prednostnih nalogah malteškega 
predsedstva je na voljo na spletni strani: http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications.41204
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Solidarnost z migranti 
v Evropski uniji

Migranti so skozi zgodovino vedno 
dejavno prispevali h gospodarskemu, 
socialnemu in kulturnemu razvoju 
evropskih družb ter k njihovi raznoliko
sti. Danes zaradi staranja prebivalstva 
potrebujemo njihova znanja in spret
nosti, energijo in odločnost. Nekatere 
študije Združenih narodov dokazujejo, 
da je prispevek migrantov k družbi večji 
od stroškov, ki jih ima družba z njimi.

Migracije in sprejem beguncev so med 
največjimi izzivi, s  katerimi se trenu
tno sooča Evropa. Zato je bila ta tema 
upravičeno izbrana za nagrado EESO za 
civilno družbo za leto 2016. Ta se pode

ljuje posameznikom in organizacijam civilne družbe, ki so se spoprijeli z izzivom, kako 
pomagati beguncem in migrantom z izboljšanjem njihovih življenjskih pogojev in 
podporo pri vključevanju v družbo.

EESO je od začetka begunske krize organiziral misije za ugotavljanje dejstev v 11 drža
vah članicah EU ter v Turčiji, kar je članom EESO omogočilo, da so preučili dejansko 
stanje na terenu ter v poročilu iz marca 2016 predstavili vrsto priporočil. Med njimi 
je zlasti priporočilo, da bi morale EU in države članice vzpostaviti pravičen skupni 
azilni sistem, da begunci potrebujejo varne in zakonite poti v Evropo in da je treba 
sprejeti tudi dolgoročne politike vključevanja.

Organizacije civilne družbe opravljajo neprecenljivo delo, saj pogosto dopolnjujejo 
pomanjkljive javne storitve. Od juga Italije do Skandinavije ter od Francije do Balkana 
si prizadevajo za varovanje človekovih pravic in dostojanstvo migrantov ter njihovih 
družin. V nekaterih državah socialni partnerji z združenimi močmi pomagajo migran
tom pri vključevanju na trg dela.

Zelo sem ponosen, da lahko svetu pokažem tako ganljive primere solidarnosti evrop
skih organizacij in posameznikov, ki izkazujejo izjemno zmožnost empatije, mobili
zacije in organiziranega delovanja. Obžalujem zgolj eno: da te nagrade ne moremo 
podeliti več organizacijam, zlasti ker bi si sam resnično želel, da bi bila med njimi tudi 
kakšna italijanska organizacija. V vsakem primeru bi rad izrekel priznanje številnim 
organizacijam in posameznikom po vsej Evropi, ki si včasih tudi v sovražnem okolju ali 
na vrhuncu gospodarske krize še vedno prizadevajo, da bi nekoliko ublažili trpljenje 
tolikih človeških bitij.

Georges Dassis
predsednik EESO

Priznanje najboljšim v civilni družbi
Zdaj, ko so nagrade EESO za civilno 

družbo podeljene, bi želel z vami, drage 
bralke in bralci, deliti svoja razmišlja
nja o teh izredno pozitivnih izkušnjah 
v mojem mandatnem obdobju. Letos 
se je za nagrado potegovalo 284 kandi
datov, kar je največ, odkar smo jo pred 
desetimi leti uvedli. Takšno število kan
didatur je bil resničen izziv za komisijo, 
ki jih je morala oceniti in med tolikimi 
odličnimi projekti ter primeri človeške 
solidarnosti izbrati najboljše.

Rekordno število prijav in težka izbira 
najboljših sta še en dokaz  – če je ta 
sploh potreben – odločilne vloge civilne 
družbe pri soočanju z migracijami, pa 
naj gre za reševanje, sprejemanje 
ali zadovoljevanje osnovnih potreb 
beguncev in migrantov ali pa za njihovo 
vključevanje v družbo. Naših pet zma
govalcev brez dvoma deluje na vseh 
naštetih področjih.

Odlikovanje najvidnejših dejavnosti 
civilne družbe je bilo za EESO najpri
mernejši način, da zaključi leto, ki se 
je začelo z vrsto misij za ugotavljanje 
dejstev po vsej Evropi, namenjenih 
ugotavljanju, kakšna je vloga civilne 
družbe pri obvladovanju ogromnega 
pritoka migrantov in beguncev. Misije 

so pokazale, da je ta vloga izredno 
pomembna in da civilna družba podpira 
javne organe, včasih pa celo opravlja 
njihovo delo v krajih, kjer ti niso dejavni. 
Sodelovanje je torej nujno!

Zato želim ob čestitkah našim petim 
zmagovalcem izreči priznanje tudi 
vsem ostalim organizacijam in 

posameznikom, ki so se potegovali 
za nagrado. Ti skupaj ali posamično 
opravljajo neprecenljivo delo. To je 
v  popolnem nasprotju z  rasizmom, 
strahom in ksenofobijo, ki jih pogosto 
prikazujejo mediji. Med izbiranjem 
nagrajencev je dejansko postalo 
jasno, da imamo pred seboj repertoar 
najboljše prakse in praktičnih rešitev, 
s katerimi je vredno seznanjati in jih 
uporabljati za zgled. Oddelek EESO 
za komuniciranje je zato sklenil, da 
v sodelovanju s strokovno skupino za 
zaposlovanje, socialne zadeve in drža
vljanstvo ter njenim predsednikom 
Pavlom Trantino, ki so nas vseskozi 
podpirali s svojim političnim znanjem 
o migracijah in vključevanju, vse zbrane 
informacije združi in jih objavi v obliki 
knjige. Ta naj bi bila – skupaj s poročili 
o misijah članov lansko leto – v pomoč 
evropskim vladam in predstavnikom 
civilne družbe pri iskanju odgovorov na 
izzive, s katerimi se srečuje naša Evropa.

Še enkrat čestitke vsem sodelujočim, ki 
se trudijo pomagati. Vsi ste zmagovalci!
� l

Gonçalo Lobo Xavier 
podpredsednik EESO, pristojen za 

komuniciranje

Nagrada EESO za civilno družbo: priznanje 
najvidnejšim primerom solidarnosti z migranti
Fundacija Artemisszio, madžarska nevladna organizacija, prejela prvo nagrado za 
zavzemanje za raznoliko in multikulturno družbo na Madžarskem

EESO za civilno družbo 2016 na 
videu
Posnetek slovesnosti ob podelitvi nagrad si lahko ogledate tukaj: europa.eu/!TD66Kt

Predstavitev petih zmagovalnih projektov pa si pogledate tukaj: europa.eu/!dF33py

Evropski ekonomskosocialni odbor 
(EESO) je 15. decembra 2016 podelil 
nagrado EESO za civilno družbo 2016 
petim organizacijam in posameznikom 
iz vse Evrope, ki so pokazali izjemno soli
darnost do beguncev in migrantov. Prvo 
nagrado (14 000 EUR) je prejela madžar
ska nevladna organizacija Fundacija 
Artemisszio, drugo nagrado v  višini 
9000 EUR za vsakega pa so prejeli nem
ška, francoska in italijanska organizacija 
SOS Mediterrannee, grški pek Dionysis 

Arvanitakis, podružnica španske nevla
dne organizacije SOS Racismo in grška 
nevladna organizacija Iliaktida (Sončni 
žarek).

Adrienn Zsuzsanna MegyeryPálfay, 
koordinatorka projekta Fundacije 
Artemisszio Gradnja mostov, je v svo
jem zahvalnem govoru dejala: „Za to 
nagrado smo zelo hvaležni in nanjo 
ponosni. S to nagrado je Evropa priznala 
delo civilne družbe. Dejavnosti civilne 

družbe so bile pomembne pri reševanju 
življenj v tako veliki migracijski krizi. Ta 
nagrada pošilja jasno in pozitivno spo-
ročilo migrantom in beguncem. Vidimo 
jo kot trdno prizadevanje EU, da stoji ob 
strani ljudem, ki iščejo mir in zatočišče.“

EESO upa, da bodo te nagrade poma
gale izbranim organizacijam, ki veliko
krat nimajo dostopa do javnih sredstev 
ali se ne morejo zanesti nanje, zagoto
viti potrebne vire za nadaljevanje in 
širitev njihovih projektov. Prav tako 
upa, da bodo kot primeri najboljših 

praks posnemani v drugih evropskih 
državah in tudi drugod.� l
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EESO je objavil brošuro, v kateri 
predstavlja pet zmagovalnih 
projektov. V  njej je tudi več 
splošnih informacij o  nagradi 
za civilno družbo in o  obsež
nem delu EESO na področju 
vseevropskih migracij ter azilne 
politike. Brošuro si lahko nalo
žite na tej povezavi: http://www.
eesc.europa.eu/resources/docs/
qe0416734enn.pdf� l

Splošne informacije 
o nagradi EESO za civilno 
družbo

EESO je letno nagrado za civilno družbo začel podeljevati pred 10 leti, tj. leta 
2006, z njo pa je želel opozoriti na prizadevanja državljanov in organizacij po 
vsej Evropi, da bi izboljšali pogoje za življenje v svojih skupnostih. Njen namen 
je nagraditi in spodbuditi tekoče in že zaključene projekte, ki so prinesli otipljive 
rezultate na vsako leto drugem področju, hkrati pa javnost ozavestiti o prispevku 
civilne družbe k spodbujanju skupnih vrednot, na katerih temeljita evropska 
identiteta in povezovanje.

Na natečaj se lahko prijavijo vse organizacije civilne družbe, ki so uradno regi
strirane v EU, pa tudi posamezniki. Leta 2016 je EESO prejel 284 kandidatur iz 27 
držav. Žirija skupine ocenjevalcev, ki so jo sestavljali trije člani EESO in zunanji 
ocenjevalec, je pripravila ožji izbor finalistov, ki ga je nato predložila izbirni komi
siji v sestavi razširjenega ožjega predsedstva in generalnega sekretarja EESO.

Ocenjevalci so iskali inovativne projekte, ki migrantom prinašajo resnične koristi 
zlasti na naslednjih področjih:
�l zagotavljanje nujne pomoči,
�l zagotavljanje socialne pomoči, nastanitve in zdravstvenih storitev,
�l nudenje praktične pomoči in nasvetov,
�l boj proti ksenofobiji, rasizmu in diskriminaciji,
�l boj proti izkoriščanju ter spodbujanje vzajemnega spoštovanja in strpnosti,
�l ozaveščanje novih prišlekov o njihovih pravicah in obveznostih ter omo

gočanje njihove avtonomije,
�l zagotavljanje izobraževanja in usposabljanja državljanov tretjih držav in 

gostiteljskih skupnosti,
�l poudarjanje pozitivnega prispevka migrantov k evropski družbi.

Skupina ocenjevalcev je pripravila vrsto meril o tem,
�l v kolikšni meri je določena pobuda dosegla ciljno publiko in jo ozavestila 

o migracijah, pa tudi o tem,
�l kakšni so dolgoročni učinki izvedenih ukrepov in
�l kakšen je njihov trajnostni prispevek k blaginji določene skupnosti.

Poleg tega naj bi pobude
�l bile inovativne, ustvarjalne in izvirne,
�l migrantom pa omogočale, da tudi sami sodelujejo v tem procesu, ter
�l služile kot zgled za druge.

Slovesna podelitev nagrad je bila 15. decembra 2016 v Bruslju, na katerem je 
bila nagrada v višini 50 000 EUR razdeljena med zmagovalca natečaja in druga 
dva najboljša kandidata.

V preteklosti so bile nagrade podeljene za različne projekte in pobude, katerih 
cilj so bili boj proti revščini in socialni izključenosti, podpora romskim skupnos
tim, spodbujanje trajnostnega načina življenja in zelenih delovnih mest, pod
pora mrežnemu povezovanju, izobraževanju in kampanjam ozaveščanja, pa 
tudi varovanje interesov mladih.� lArtemisszio Foundation

(HU) je nevladna organizacija 
z več kot 20letnimi izkušnjami, ki 
si v zelo težkih razmerah prizadeva 
za socialno in kulturno integracijo 
migrantov in beguncev. S svojim 
programom Buliding Bridges jim 
pomaga, da se počutijo kot del 
madžarske družbe. Pod svoje okrilje 
jih vzamejo mentorji, prostovoljci, 
ki jih seznanjajo z lokalnim jezikom, 
navadami in kulturo. Migranti so 
vključeni tudi v poklicno usposa
bljanje, da se pripravijo na lokalni 
trg dela. Organizacija si prizadeva 
za razširitev programa, ki trenutno 
lahko poskrbi za 60 posameznikov 
naenkrat, in za oblikovanje večje 
skupnosti (imenovane madžarska 
skupnost Mira), ki bi se nenehno 
širila.

NOVA 
PUBLIKACIJA

Predstavitev nagrajencev
Na naslednjih straneh predstavljamo vseh pet prejemnikov nagrade EESO za 

civilno družbo. Preberete lahko, kaj so povedali takoj po prejemu nagrade.

„Nagrada daje močno in pozitivno sporočilo migrantom in beguncem. 

Vidimo jo kot trdno prizadevanje EU, da stoji ob strani ljudem, ki iščejo mir in 

zatočišče.“

EESO info: Pojasnite nam, prosim, 
kaj vam in vaši organizaciji pomeni 
ta nagrada.

AF: Nagrada potrjuje, da imamo jasen 
pogled na problem in tudi na možne 
rešitve. Kaže tudi, da nismo sami in da 
lahko računamo na podporo. Je tudi 
priznanje za naše dosedanje delo, ki ga 
izredno cenimo in na katerega smo zelo 
ponosni.

Kaj bi svetovali drugim organizaci-
jam, da bi s svojimi dejavnostmi in 
programi dosegle kar največ?

Položaj glede beguncev se od države do 
države in iz trenutka v trenutek spremi
nja. Pomembno se je hitro odzvati na 
krize, pa tudi nuditi pomoč in ohra
njati energijo, ki se poraja iz skupnega 
delovanja v daljšem obdobju. Ugotav
ljamo, da je to najlažje doseči, če čim 
bolj zmanjšamo razdaljo med tistimi, 
ki pomoč nudijo, in prejemniki pomoči 
ter ustvarimo okolje, v katerem lahko 
vsakdo, ne glede na status, pomaga.

Kako boste denarna sredstva, ki 
ste jih prejeli, uporabili za izbolj-
šanje oskrbe in dobrega počutja 
migrantov?

Z letom 2017 bomo nehali prejemati 
pomoč, ki nam jo je UNHCR v letu 2016 
nudil za ustanovitev skupnosti Mira, kajti 
trenutno na Madžarskem ni begunske 
krize, vsaj z vidika številk ne. Seveda pa 
to ne pomeni, da je stanje dobro. Raz
mere so za begunce in prosilce za azil, 
ki danes živijo na Madžarskem, iz dneva 
v dan težje, vse bolj jih zavračajo, ne 
toliko družba kot inštitucije. Naš cilj je, 
da jim nudimo varno skupnost, v kateri 
bi si lahko ustvarili dom in se pripravili na 
to, da postanejo koristni člani madžar
ske družbe. Skupnosti pomaga veliko 
število prostovoljcev, še vedno pa so 
stroški zelo visoki. Denarno nagrado 
bomo uporabili za kritje naših obratoval
nih stroškov. Velik del teh je povezanih 
z nenehnimi usposabljanji prostovoljcev 
za mentorje in učitelje jezika.� l
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„Majhni otroci iz Sirije, Iraka in Afganistana nam z rokami kažejo kruh, saj ne poznajo grških besed za 

hrano. Kdo lahko ostane ravnodušen ob pogledu na majhnega otroka, ki je zemljo?“

„Medtem, ko se vrstijo jedi na mizi, ti 

ljudje nehajo biti zgolj nevidni mimoidoči na ulici 

in enostavno postanejo družini, ki ustvarjata 

enakopraven odnos. Tako se rušijo zidovi rasizma, 

ksenofobije, bojazni in nezaupljivosti.“

EESO info: Pojasnite nam, prosim, 
kaj vam in vaši organizaciji pomeni 
ta nagrada.

DA: Nagrade sem zelo vesel. Iskreno se 
zahvaljujem vsem v EESO, ki so na ta 
način pokazali spoštovanje do migran
tov. Ravno tako se jim želim zahvaliti za 
čast, ki so mi jo izkazali, ko so mi podelili 
to nagrado. V zadoščenje mi je, ko vidim, 
da se problema zaveda tudi Evropa; ne 
gre samo za problem našega otoka, tem
več cele Grčije. Grški državljani se prebi
jajo skozi težko gospodarsko obdobje, 
pa kljub temu nudijo nastanitev in hrano 
ter s  temi ljudmi ravnajo na najboljši 
možen način.

Kaj bi svetovali drugim organizaci-
jam, da bi s svojimi dejavnostmi in 
programi dosegle kar največ?

Poskusijo naj ponuditi največ, kar lahko. 
Po moje je pomembno čim več ljudi oza
vestiti o tovrstnih prizadevanjih; več kot 
jih bo sodelovalo, boljši bodo rezultati 
in boljša bo prihodnost ljudi, ki so zdaj 
v stiski.

Kako boste denarna sredstva, ki 
ste jih prejeli, uporabili za izbolj-
šanje oskrbe in dobrega počutja 
migrantov?

Moja družina ima pekarno za peko 
peciva in kruha. Denar bom vložil v to 
majhno podjetje, da bom lahko tem lju
dem ponudil kar največ pomoči, kot sem 
počel že doslej.� l

EESO info: Pojasnite nam, prosim, 
kaj vam in vaši organizaciji pomeni 
ta nagrada.

SOS Racismo: Najprej in v največji meri 
priznanje tisočim ljudem, ki leto za 
letom spreminjajo svoje domove v mini 
prostore integracije, kakor tudi priznanje 
prostovoljcem in članom organizacije, ki 
si iz leta v leto prizadevajo za razširjanje 
pobude.

Z institucionalnega vidika je nagrada 
izraz podpore našemu delu in tvega
nju, ki smo ga prevzeli pri iskanju novih 
načinov spodbujanja sobivanja. Je tudi 
priznanje organizacijam, ki so nudile 
finančno podporo tej pobudi. Upamo, 
da bo ta podpora tudi spodbuda za nove 
finančne podpornike.

Kaj bi svetovali drugim organizaci-
jam, da bi s svojimi dejavnostmi in 
programi dosegle kar največ?

Naš prvi nasvet je: drznite si poskusiti 
nekaj drugačnega. Pri tem tvegate le, 
da stvar ne uspe tako, kot ste si zamislili, 
in se morate vrniti na izhodišče.

Naš drugi nasvet bi bil, da preso
dite in premislite, kaj v  minulem 
letu ni šlo najbolje, in to postopoma 
popravljate v naslednjih letih. Integra
cija in inovacija sta procesa, ki potekata 
srednjeročno.

Tretjič: vključiti je treba celotno ekipo, 
vsi morajo verjeti v idejo in pristop mora 
biti skupen.

Četrtič: proces integracije ter boj proti 
rasizmu in ksenofobiji zahtevata močne 
sinergije med javnim in zasebnim sek
torjem. Če hočemo, da bo pobuda pri
padala vsem in da bo zgled za podobne 
v prihodnosti, je treba vključiti še druge 
javne organizacije.

Petič: rezultati morajo biti vidni, javnost 
jih mora poznati in priznavati.

Naš šesti nasvet pa je, da se v  celoti 
osredotočite na dejanske protagoniste, 

odkrivate realnost migrantov in tujcev 
ter z vključevanjem teh novih državlja
nov v  naša okolja ustvarjate dodano 
vrednost na socialni ravni.

Kako boste denarna sredstva, ki 
ste jih prejeli, uporabili za izbolj-
šanje oskrbe in dobrega počutja 
migrantov?

Denar od nagrade bomo namenili izbolj
šanju našega dela na področju spodbu
janja sobivanja in integracije kot načinov 
za odpravo rasizma in ksenofobije na 
našem območju.� l

Dionysis Arvanitakis
77letni grški pek je na vrhuncu krize vsak dan spekel več kot 100 kg kruha za obu
pane begunce, ki so pripluli do otoka Kos tik pred grško obalo. Njegova plemenitost 
je sodelavce, državljane, lastnike hotelov in mnoge druge spodbudila k podobnim 
dejanjem.

SOS Racismo Gipuzkoa
(ES) je podružnica SOS Racismo iz San Sebastiána, ki je bila ustanovljena leta 1993 za boj proti rasizmu, nestrpnosti in 
ksenofobiji. Zmagovalni projekt – Bizilagunak ali “Družina iz sosednje hiše” – temelji na zelo preprosti ideji, njena izvedba 
v praksi pa je kompleksna: lokalna družina povabi migrantsko družino domov na kosilo ali večerjo, da se lahko pogovarjajo, 
se bolje spoznajo in postanejo pravi sosedje. Odzivi so bili izredno pozitivni. Projekt je zrasel s 60 obrokov (120 družin) 
v letu 2012 na 260 obrokov (in 520 družin), znatno so se zmanjšali občutki negotovosti in povečala pozitivna čustva, kot 
je občudovanje, do migrantov.
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„Člani organizacije SOS MEDITERRANEE smo običajni državljani, ki 
menimo, da smo zmožni in moramo pomagati reševati človeška življenja in 
dostojanstvo, kadar politiki odpovejo. V preteklih 11 mesecih smo iz morja 
potegnili 6600 ljudi. Ko se znajdejo na krovu naše ladje, so travmatizirani, 
vendar hkrati polni upanja. Naša ladja Aquarius je edino neodvisno plovilo 
civilne družbe, ki s svojo posadko v Sredozemlju ostaja aktivno tudi v teh 
težkih zimskih mesecih. Želimo si, da nas nihče ne bi potreboval in da ne bi 
bili sami. Toda kot državljani čutimo, da smo lahko in da moramo biti solidarni 
z ljudmi, ki prihajajo v Evropo zaradi preživetja in varnosti. Še naprej bomo 
pozivali k varnim in zakonitim potem priseljevanja v Evropo ter k ukrepom 
na morju, ki bodo boljši in obsežnejši od teh, ki jih lahko nudimo mi. Vse to 
zahtevamo zato, ker upamo, da človečnost v Evropi ne obstaja le na papirju, 
temveč tudi v praksi.“

„Če lahko tako majhna organizacija, kot je naša, naredi 

tako veliko, pomislite, koliko bi lahko naredile vse države 

skupaj!“

EESO info: Pojasnite nam, prosim, kaj vam in 
vaši organizaciji pomeni ta nagrada.

SOS MEDITERRANEE: Zelo smo počaščeni. 
Nagrada nam pomeni priznanje za pomembno 
delo, ki ga na ladji AQUARIUS, pa tudi v nacional
nih združenjih v Franciji, Italiji in Nemčiji opravljajo 
ekipe SOS MEDITERRANEE.

Kaj bi svetovali drugim organizacijam, da bi 
s svojimi dejavnostmi in programi dosegle kar 
največ?

SOS MEDITERRANEE je evropska organizacija 
s sodelavci in člani iz najrazličnejših okolij, ki jih 
združuje solidarnost do ljudi v stiski. Delamo to, kar 
je v moči državljanov. Tudi druge organizacije lahko 
prispevajo svoje strokovno znanje in tako evropske 
vrednote uresničujejo v praksi. Reševanje življenj 
in lajšanje trpljenja ljudi v  stiski morata vedno 
imeti prednost, hkrati pa si je treba prizadevati za 
humane dolgoročne rešitve.

Kako boste denarna sredstva, ki ste jih prejeli, 
uporabili za izboljšanje oskrbe in dobrega 
počutja migrantov?

Z denarjem od nagrade in s podporo naših rado
darnih donatorjev bomo še naprej izvajali nujne 
reševalne akcije na morju. Smo edina neodvisna 
organizacija v osrednjem Sredozemlju, ki deluje 
tudi v težkih zimskih mesecih.� l

EESO info: Pojasnite nam, prosim, kaj vam in 
vaši organizaciji pomeni ta nagrada.

I: Za nas je to veliko priznanje. Nagrajuje naša 
dosedanja in prihodnja prizadevanja. Navda te 
z veseljem, kadar se utrujen vrneš domov.

Kaj bi svetovali drugim organizacijam, da bi 
s svojimi dejavnostmi in programi dosegle kar 
največ?

Vsak posameznik in vsaka organizacija se mora 
naučiti timskega dela in sodelovanja z drugimi. 
Prisluhniti moramo mnenjem in pogledom naših 
sodelavcev in skušati pomagati vsem ljudem 
v stiski, tako kot bi sebi ali svojim sonarodnjakom. 
V prizadevanjih za zaščito interesov ljudi moramo 
tvegati. Na migrante ne smemo projicirati svojih 

potreb, ampak se moramo skušati odzvati na nji
hove dejanske potrebe. Pri izvajanju programov je 
potrebna tudi preglednost in s tem torej kombina
cija strogega upravljanja in prožnosti.

Kako boste denarna sredstva, ki ste jih prejeli, 
uporabili za izboljšanje oskrbe in dobrega 
počutja migrantov?

S tem denarjem bi želeli začeti pilotni projekt 
vključevanja ljudi, ki so dobili azil, v lokalne skup
nosti, naš glavni cilj pa je, da bi jim pomagali najti 
zaposlitev. Veljavna zakonodaja o  socialnem 
gospodarstvu je dobro orodje, ki bi ga radi v celoti 
izkoristili. Nadaljevali bomo z načrtom ustanovitve 
zadruge, ki bi jo tvorili ključni delavci in partnerji, 
tako migranti kot lokalno prebivalstvo, ki si želijo 
združiti moči.� l

ILIAKTIDA
je nepridobitna organizacija z Lezbosa, ki pomaga izpolnjevati osnovne potrebe beguncev in 
migrantov. Usposobljeno osebje jim nudi socialno, pravno, jezikovno, zdravstveno in psihološko 
pomoč. Njena glavna skrb in cilj je bil spraviti begunce iz taborišč in jih vključiti v lokalne skupnosti. 
V skladu s to idejo so beguncem organizirali lokalne nastanitve v hišah in stanovanjih, da lahko na 
novo zaživijo, hodijo po nakupih, si kuhajo, se udeležujejo lokalnih kulturnih prireditev, se srečujejo 
z domačini in z njimi tkejo prijateljske odnose. Organizacija spodbuja migrante, naj sodelujejo pri 
njihovih dejavnostih ter delijo svoje izkušnje z novimi prišleki in z lokalnim prebivalstvom. Nekaj 
migrantov in beguncev je celo našlo zaposlitev ter naredilo prve korake v novo, samostojno in 
integrirano življenje v Grčiji.

SOS MEDITERRANEE
je nemška, francoska in italijanska nevladna 
organizacija, ki je pomagala rešiti že več kot 
5400 življenj v Sredozemlju. Svoje akcije iska
nja in reševanja izvaja na morju med Sicilijo, 
Lampeduso in Libijo, torej vzdolž migracijske 
poti, na kateri je med prečkanjem morja na 
razpadajočih in prenatrpanih čolnih brezves
tnih tihotapcev utonilo na tisoče ljudi. SOS 
MEDITERRANEE sodeluje z  Zdravniki brez 
meja ter ekipami iz Italije in EU, v te namene 
pa uporablja predelano trgovsko ladjo Aqua
rius. Člani posadke so v glavnem prostovoljci.

©
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Vaša Evropa, vaš glas! 
2017 se začenja
33 šol iz vse Evrope bo v Bruslju razpravljalo o prihodnosti Evrope

Evropski ekonomskosocialni odbor (EESO) je izbral 
šole, ki se bodo udeležile letošnjega dogodka Vaša 
Evropa, vaš glas, najvidnejšega dogodka Odbora za 
mlade. Njihova imena so bila 14. decembra 2016 
izžrebana izmed več kot 680 prijav v navzočnosti 
Gonçala Loba Xavierja, podpredsednika EESO, pri
stojnega za komuniciranje, ter Katiane Vicens Guil
lén (skupina delojemalcev – ES) in Indrė Vareikytė 
(skupina raznih dejavnosti – LT), članic skupine za 
komuniciranje EESO.

V to pobudo bo vključenih triintrideset srednjih 
šol, po ena iz vsake od 28 držav članic EU in petih 
držav kandidatk (Albanije, nekdanje jugoslovanske 
republike Makedonije, Črne gore, Srbije in Turčije).

Letošnja tema vsakoletnega dogodka EESO za 
mlade Vaša Evropa, vaš glas bo 60. obletnica pod-
pisa Rimske pogodbe. Mladi z vseh koncev Evrope 
bodo imeli priložnost, da izmenjajo svoje poglede 
na včerajšnjo, današnjo in jutrišnjo EU. Vsaka šola bo 
v Bruselj poslala tri 16 ali 17letnike ter učitelja, ki 
se bodo 30. in 31. marca, neposredno po rednem 
plenarnem zasedanju Odbora, udeležili plenar-
nega zasedanja za mlade. Dijaki bodo v Bruslju 
sodelovali, razpravljali in glasovali o  političnih 
izzivih, s katerimi se sooča EU v teh težkih časih, in 
predlagali lastne rešitve.

Prva faza se bo pričela kmalu, ko bodo člani EESO 
obiskali izžrebane šole v svoji državi ter dijakom 
pomagali, da se pripravijo na plenarno zasedanje. 

Pojasnili jim bodo delovanje EESO ter njegovo vlogo 
v strukturi EU.

S to pobudo si EESO, ki je glas civilne družbe, priza
deva, da bi mnenja, izkušnje in ideje mlajše genera
cije pri oblikovanju politik EU naleteli na plodna tla.

Celoten seznam izbranih šol je dostopen na: http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eventsandacti
vitiesyoureuropeyoursay2017selectedschools 
(ks)� l

Evropski kmetje izredno težko 
pridejo do zemlje

Člani EESO so se 7. decembra udeležili konference 
z naslovom Dostop kmetov v EU do zemlje, ki jo je 
v prostorih EESO in Evropskega parlamenta v Bruslju 
organizirala Evropska stranka zelenih.

Predsednik strokovne skupine NAT v EESO Brendan 
Burns je v govoru omenil svojo domovino, Škotsko, 
v kateri je 50 % zemlje v lasti zgolj 500 oseb, ki pre
težno živijo v tujini. Posledice so propadanje vasi, 
opuščene pokrajine in pešajoče gospodarstvo.

Škotska si že od leta 1999 prizadeva to stanje spre
meniti, vendar se pri tem sooča z mnogimi ovirami, 
ki nastanejo na primer takrat, ko želi skupnost odku
piti zemljo od lastnikov, ki živijo daleč stran od Škot
ske. „Stanje na Škotskem, ki onemogoča trajnostni 
razvoj mnogih delov podeželja in družbe v državi, bi 
moralo biti svarilo za Evropo,“ je dejal predsednik 
Burns.

Sylvia Kay, predstavnica nadnacionalnega insti
tuta (TNI) s sedežem v Amsterdamu, ki že mnoga 
leta spremlja razmere v kmetijstvu in stanje glede 
dostopa do zemlje v  Evropi, je na konferenci 
predstavila nekaj alarmantnih podatkov: 52  % 
zemlje v Evropi je v rokah zgolj 3 % kmetij, 75 % 
kmetijskih površin v Evropi pa obvladuje le 11 % 
velikih kmetij (več kot 100 ha). V Bolgariji je stanje 

še hujše, saj je 83,5 % kmetijskih površin v lasti le 
2 % kmetov. Število velikih kmetij je na Finskem 
naraslo za več kot petkrat (5,5), kmetijske površine, 
ki jih obdelujejo, pa za šestkrat. Število velikih kmetij 
na Nizozemskem pa se je potrojilo.

Hkrati je Evropa priča ogromnemu upadanju števila 
majhnih kmetij (do 10 ha): od 12 milijonov takih 
kmetij med letoma 1995 in 2013 jih je preživelo le 
8 milijonov, kar pomeni 33 % zmanjšanje. V Estoniji 
je 62 % majhnih kmetij izginilo v samo 10 letih, tj. 
med letoma 2003 in 2013.

Visoka koncentracija lastništva, tako na strani ponu
dnikov kot potrošnikov, ter težnja k manjšemu šte
vilu večjih kmetij povzročata probleme v celotni 
gospodarski verigi, saj zaradi tega izginjajo mnoga 
delovna mesta, podeželje pa se prazni.

EESO si že dolgo prizadeva najti rešitve za te pro
bleme in poziva k podpori majhnim kmetom, pa 
tudi k pravičnejši in bolj trajnostni skupni kmetijski 
politiki v Evropi. Zlasti je zaskrbljen zaradi nekate
rih posledic prostega pretoka kapitala v EU, kot je 
določen v Pogodbah. Evropski parlament in Svet je 
pozval, naj preučita, ali naj načelo prostega pretoka 
kapitala velja tudi v primerih, ko gre za odtujevanje 
in pridobivanje kmetijskih površin. (sma)� l

Poljska delegacija iz EESO za tesnejše 
sodelovanje z glavnimi institucijami na  
Poljskem

Malo po plenarnem zasedanju EESO, 16. decem
bra, je poljska delegacija iz EESO obiskala nekatere 
glavne institucije v Varšavi ter jim predstavila tekoče 
delo Odbora in z njimi razpravljala o področjih, na 
katerih bi lahko sodelovali. Poseben poudarek je 
bil na mnenjih na lastno pobudo, sprejetih v prvem 
letu aktualnega mandata EESO, ki so jih pripravili 
poljski poročevalci.

Z Marekom Prawdo, novo imenovanim vodjo 
predstavništva Evropske komisije na Poljskem, je 
pogovor tekel v glavnem o izboljšanju sodelova
nja med civilno družbo in predstavništvom Komi
sije, vključno s pomočjo, ki jo ta nudi pri promociji 
dela EESO, in o  ključnih problemih evropskega 
povezovanja.

V pogovoru z Jacekom Safuto, vodjo informacij
ske pisarne Evropskega parlamenta na Poljskem, je 
bil poudarek na orodjih, s katerimi bi lahko držav
ljane spodbudili k udeležbi na naslednjih volitvah 

v Evropski parlament ter okrepili sodelovanje med 
civilno družbo in pisarno Evropskega parlamenta.

Zadnje srečanje, ki je potekalo na ministrstvu za 
družino, delo in socialno politiko, je bilo priložnost 
za predstavitev pomembnega dela poljskih članov 
v EESO in Odbora kot celote državnima sekretar
jema Krzysztofu Michałkiewiczu in Stanisławu 
Szwedu. Med živahno razpravo, v kateri so sodelo
vali tudi direktorji petih ključnih oddelkov na mini
strstvu, je bil predstavljen sveženj pomembnih 
mnenj EESO. Veliko pozornosti je bilo namenjene 
mnenju o direktivi o napotitvi delavcev, ki je bilo 
sprejeto le dva dni prej. Predstavniki ministrstva so 
odgovorili na številna vprašanja in pojasnili stališče 
poljske vlade glede predloga Evropske komisije. 
Prav tako so izrazili pripravljenost za organizacijo 
dogodkov EESO, kot so seminarji ali posvetova
nja, saj so takšne dejavnosti po njihovem mnenju 
dober način za utrjevanje vrednot EU v poljski 
družbi. (kp)� l

EESO in forum civilne družbe EU-Rusija o stanju civilne družbe in migracijski politiki
Predstavniki civilnodružbenih organizacij EU in 
Rusije so se 23. novembra 2016 sestali na 3. skup
nem seminarju EESO in foruma EURusija, na kate
rem so izmenjali stališča o stanju civilne družbe 
v Rusiji in Evropi, pa tudi poglede o migracijah.

„Stiki med civilnodružbenimi organizacijami na obeh 
straneh so sestavni del ekonomsko-socialnih odnosov 
med EU in Rusijo. Zelo pomembno je, da se lahko te 
organizacije prosto sporazumevajo in tako pomagajo 
vzpostavljati vzajemno zaupanje in razumevanje,“ je 
dejala Dilyana Slavova (skupina raznih dejavno
sti – BG), predsednica strokovne skupine EESO za 
zunanje odnose.

Juri Džibladze, član usmerjevalnega odbora 
foruma civilne družbe EURusija je menil: „V Rusiji je 
civilna družba vse bolj na udaru. Skoraj 150 nevladnih 
organizacij je bilo namreč vključenih na seznam ‚tujih 
agentov‘, odkar je bil pred štirimi leti sprejet ta zakon. 
Številne so bile prisiljene zapreti vrata, druge pa se 
še naprej borijo, a so izpostavljene hudim političnim, 
pravnim in finančnim pritiskom, občasno pa tudi fizič-
nim napadom. Ironično je, da se je začelo stanje civilne 
družbe slabšati tudi v nekaterih državah članicah, 
zlasti na Madžarskem in Poljskem. Zelo pomembno 
je, da reševanje problema omejevanja svobode civilne 
družbe tako v Rusiji kot v EU ostane ena glavnih prio-
ritet v politikah držav članic in institucij EU.“

Člani EESO in foruma civilne družbe EURusija so 
izrazili veliko zaskrbljenost, ker se v Rusiji od junija 
2015 slabša položaj civilnodružbenih organizacij 
in aktivistov.

Zelo jih skrbijo tudi pravna država in temeljne 
svoboščine v Rusiji. Poudarili so, da mora biti zave
zanost demokratičnim postopkom glavna točka 
dialoga med EU in Rusijo, ne glede na politične, 
gospodarske ali varnostne interese. Udeleženci so 
EU pozvali, naj bolj podpre rusko civilno družbo.

Na seminarju so bile obravnavane še političnodruž
bene posledice prihoda beguncev in migrantov 

v države EU in v Rusijo ter pregledani politični odzivi 
na novo realnost tako v EU kot na nacionalni in 
zlasti lokalni ravni. Predstavniki so pri tem izposta
vili določene primere v evropski begunski krizi, ko 
človeško dostojanstvo in mednarodne obveze niso 
bili spoštovani.

Na koncu so se udeleženci posvetili socialnoeko
nomskim vidikom integracije novo prispelih oseb 
na lokalni ravni v Rusiji in EU ter največjim izzivom 
in primerom dobrih praks pri integraciji. (cad)� l

Poljska delegacija na ministrstvu za družino, delo in 
socialno politiko

Poljska delegacija na predstavništvu Evropske 
komisije na Poljskem
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Tiskano izdajo EESO info v nemškem, angleškem in francoskem jeziku lahko dobite brezplačno pri 
službi za medije Evropskega ekonomsko-socialnega odbora.
V elektronski obliki (PDF) je EESO info na voljo v 23 jezikih na spletni strani Odbora:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
EESO info ni uradno poročilo o delu EESO. Ti dokumenti so objavljeni v Uradnem listu Evropske 
unije in drugih publikacijah Odbora.
Reprodukcija je dovoljena z navedbo vira (en izvod se pošlje uredniku).
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Naslednja številka izide februarja 2017.
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Naslov:
Evropski ekonomsko-socialni odbor
Stavba Jacques Delors, Rue Belliard/
Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel, 
Belgique/België
Tel. +32 2 5469476
Faks: +32 2 5469764
E-naslov: eescinfo@eesc.europa.eu
Spletna stran: http://www.eesc.europa.eu/

EESC info in 23 languages: http://www.eesc.europa.eu/activities/press/eescinfo/index_en.asp

Discover how the EESC has made a difference

Video predstavitev EESO

EESO je objavil nov 3minutni video o svojih glavnih dosežkih pri sooblikova
nju zakonodaje in politik EU ter prizadevanjih, da bi se te odzvale na potrebe 
evropskih državljanov. Prizadevanja za pravice žrtev, varstvo potrošnikov, boj 
proti revščini, spodbujanje gospodarske rasti in ustvarjanja delovnih mest ter 
promocija socialnega vključevanja – to je le nekaj primerov, kako Odbor pomaga 
izboljšati vsakodnevno življenje državljanov.

Video predstavlja strukturo Odbora in delo njegovih 350 članov, ki s svojimi 
praktičnimi izkušnjami svetujejo zakonodajalcem EU in skrbijo za to, da se sliši 
glas evropskih državljanov.

Video si lahko ogledate tukaj: europa.eu/!JG39PH� l

NA KRATKO

Manj je več – skupina delodajalcev proti čezmernemu 
prenašanju zakonodaje
Piše: skupina delodajalcev

Čezmerno prenašanje zakonodaje EU 
na nacionalno raven ogroža enotni trg, 
povečuje stroške in ovira razvoj. Vlade 
številnih držav članic uporabljajo pre
nos kot priložnost za reševanje doma
čih političnih vprašanj, posledica tega 
pa je čezmerno prenašanje. Ta nega
tivni trend slabo vpliva na podjetja in 
treba bi se mu bilo čim bolj izogibati. 
Podlaga za dobro poslovanje podjetij 
sta dobra zakonodaja ter skladen in 
trden pravni okvir tako na nacionalni 
ravni kot na ravni EU. To je nekaj za
ključkov s konference z naslovom Pre-
nos evropskega prava – glavni izziv 
za poslovno dejavnost, ki je bila 6. 
decembra 2016 v Zagrebu.

Podjetniki izražajo zadovoljstvo, da 
je boljša priprava zakonodaje pred
nostna naloga za Evropsko komisijo. 
Da bi v celoti izkoristili boljšo pravno 
ureditev, je podoben pristop potreben 
tudi pri prenašanju direktiv EU v nacio
nalno zakonodajo. Delodajalci še naprej 
poudarjajo, da je stabilen, predvidljiv 
in preprost pravni okvir pogoj za rast. 
Čezmerno prenašanje zakonodaje je 
privedlo do pretirane regulacije, razlik 
v predpisih držav članic in neusklaje
nosti ter ogrozilo enotni trg.

Udeleženci konference so v  prvem 
delu ponudili splošen pregled boljše 

priprave zakonodaje, programa REFIT 
in prakse prenašanja zakonodaje. 
V drugem delu pa so bili predstavljeni 
konkretni primeri nepravilnega pre
nosa in po nepotrebnem obremenju
jočih pravil EU z vidika konkurenčnosti 

evropskega gospodarstva. Konferenco 
sta skupaj organizirala skupina deloda
jalcev EESO in Hrvaška obrtna zbornica, 
ki jo je tudi gostila, skupaj s Hrvaškim 
združenjem delodajalcev in Hrvaško 
gospodarsko zbornico. (lj)� l

Tretja svetovna vojna je socialna

Piše: skupina delojemalcev

Skupina delojemalcev je organizi
rala kulturni dogodek, na katerem je 
predstavila knjigo z  naslovom Tretja 
svetovna vojna je socialna (La troi-
sième guerre mondiale est sociale), ki 
jo je napisal Bernard Thibault, nekda
nji generalni sekretar francoskega sin
dikata CGT in član upravnega odbora 
MOD. Knjigo je predstavil Bernard Thi
baud osebno.

Naslov knjige, ki je izšla pri založbi Édi
tions de l’Atelier, je namenoma pro
vokativen. Kot član upravnega sveta 
Mednarodne organizacije dela (MOD) 
in nekdanji generalni sekretar sindikata 
CGT avtor obsoja kult najnižjih stroškov, 
zaradi katerega se delavce vsega sveta 
žrtvuje na oltarju konkurence, in pred
laga zlasti okrepitev vloge MOD v skladu 
z njenim zgodovinskim poslanstvom, ki 

je spodbujanje socialne pravičnosti kot 
dejavnika miru na svetu. V nasprotju 
s široko razširjenim mnenjem pa rešitev 
tega problema ni vztrajanje na naciona
lističnih okopih, temveč zavzemanje za 
enakost ljudi v vseh državah po svetu 
in sprejetje standardov, ki zagotavljajo 
dostojno plačilo in delovne pogoje, 
s tem pa ustrezno zaščito.

Predstavitvi je sledila razprava, ki jo je 
vodila predsednica skupine delojemal
cev Gabriele Bischoff in v  kateri so 
sodelovali vodje različnih sindikatov, 
med njimi generalni sekretar Evropske 
konfederacije sindikatov Luca Visen-
tini, generalna sekretarka CGIL (Italija) 
Susanna Camusso, generalni sekretar 
CCOO (Španija) Ignacio Toxo, predse
dnik CITUB (Bolgarija) Plamen Dimitrov 
(skupina delojemalcev – GB) in predse
dnik FGTB (Belgija) Rudy De Leeuw. 
(mg)� l

Predsednik skupine raznih dejavnosti Luca Jahier je 
odprl forum civilne družbe srednje in vzhodne Evrope
Piše: skupina raznih 
dejavnosti
Drugi forum civilne družbe srednje in 
vzhodne Evrope je potekal 25. novem
bra 2016 v Bukarešti. Več kot petdeset 
govornikov iz dvanajstih evropskih 
držav je bilo povabljenih k predstavitvi 
svojih izkušenj in pogleda na demokra
cijo. Namen srečanja je bil razpravljati 
o največjih izzivih in prihodnjih trendih 
ter raziskati, kako lahko v sedanjih raz
merah civilna družba prevzame večjo 
odgovornost in odigra pomembnejšo 
vlogo.

Forum je utrdil ter nadaljeval tradicijo 
skupnega ukrepanja in sodelovanja 
organizacij civilne družbe srednje in 
vzhodne Evrope, na njem so se porajale 
nove zamisli, civilna družba EU in Evrop
skega gospodarskega prostora pa se je 
povezala pri določenih skupnih ciljih, ki 
jih zagovarja. Otvoritveno zasedanje je 
bila priložnost za soočenje treh pogle
dov na stanje demokracije v Evropi, in 
sicer pogledov romunske ministrice za 
javno posvetovanje in dialog s civilno 

družbo Violete Alexandru, generalnega 
sekretarja International IDEA Yvesa 
Leterma ter predsednika skupine raznih 
dejavnosti EESO Luce Jahierja. Glavne 
teme razprave so bile vloga politikov 
in civilne družbe v Evropi, v kateri vlada 
vse večja politična in socialna negoto
vost v času nizke gospodarske rasti in 

ohranjanja varčevalnih ukrepov, raz
mere pa dodatno zaostrujejo nadalje
vanje konfliktov na Bližnjem vzhodu, 
pritok migrantov in beguncev v Evropo 
ter geopolitični izzivi. Cilj foruma leta 
2016 je bil pripomoči k  ohranjanju 
demokracije in zaščiti temeljnih vrednot, 
na katerih sloni evropska rast. (cl)� l
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