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Most med Evropo in organizirano civilno družbo
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Pobuda Vaša Evropa, vaš glas!
in 60 let Rimske pogodbe

Celovita politika za usmerjanje sprememb
v avtomobilski industriji

Drage bralke
in bralci,
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v letu, ko praznujemo 60 let Rimske pogodbe, sem se znašel v italijanski prestolnici zaradi
konference, ki jo EESO organizira prav o prihodnosti Evrope.
Kadar mi ljudje pravijo, da ni pravih razlogov za praznovanje, se sprašujem, ali je takšno raz
mišljanje na mestu.
Razlogi, zaradi katerih je nastala združena Evropa, so zdaj še toliko bolj pomembni za gospo
darske, socialne in politične odločitve držav članic in tudi držav zunaj Unije.
Nekateri bodo dejali, da Evropa še nikoli ni bila tako razdeljena in da evropski projekt državlja
nov niti najmanj ne zanima. Pa je res tako?
Ali je možno, da desetletja miru, sicer z nekaterimi nasilnimi konflikti, niso dovolj, da bi Evropejci
zaupali načrtu, ki se je glede na razlike med državami zdel nemogoč? Ali gospodarska rast in
opazno večja blaginja prebivalstva – čeprav je jasno, da so nekatere družbene skupine, zlasti
mladi in starejši, pri tem precej trpeli – nista dovolj, da bi cenili, kar smo dosegli?
In ali neverjeten napredek znanja „na račun“ prostega gibanja oseb in pretoka blaga ni nekaj,
kar nas navdaja s ponosom in nam poenostavlja družabno, kulturno, gospodarsko in politično
življenje?
Prepričan sem, da moramo na vsa ta vprašanja odgovoriti pritrdilno.
Številni se sedaj posipajo s pepelom, pri čemer se na glas govori o odgovornosti posameznikov
na oblasti za izgubo zaupanja ljudi v Evropo ali, če želite, v „Bruselj“.
Dejansko je zelo preprosto kriviti Bruselj za vse slabo, kar se pripeti v življenju ljudi. In po drugi
strani poudarjati zasluge vlad za izpogajane dosežke. „Bruseljski balon“ je pogosto kriv za vse
slabo in odgovoren za vse nesreče.
Menim, da je takšen odnos popolnoma nepravičen do snovalcev projekta miru in blaginje
v Evropi. V središču tega skupnega projekta, ki so ga ti moški in ženske postavili na noge, je
bila vedno želja izboljšati razmere za posameznike in države.

Za prehod na elektromobilnost
ter razvoj povezanih osebnih vozil in
avtonomne vožnje bo treba sprejeti
celovito industrijsko politiko, skupaj
z uravnoteženo podnebno, okoljsko
in energetsko politiko. To je glavno
sporočilo iz poročila EESO z naslovom
Avtomobilska industrija na pragu
novega modela?, v katerem poziva
k pripravi ambicioznega dolgoročnega
političnega načrta v okviru akcijskega
načrta GEAR 2030.

zgorevanjem in verigo preskrbe, ter
celo glede tega, kdo bo sploh upravljal
vozilo. Vse, kar je v avtomobilski industriji že desetletja veljalo za univerzalno,
je sedaj na kocki,“ sta izjavila poroče
valca Georgi Stoev (BG – skupina
delodajalcev) in Monika Sitarová
Hrušecká (SK – delegatka CCMI).

za gospodarsko rast in nova delovna
mesta, če bomo oblikovali primeren
politični okvir. Politični pristop, usmerjen
v prihodnost, ter vseevropsko usklajevanje in sodelovanje so ključnega pomena
za hitro prilagajanje tega sektorja na
spreminjajoče se razmere,“ je dejal
Georgi Stoev.

Neizogibne strukturne spremembe
lahko vplivajo na vse elemente seda
nje vrednostne verige in privedejo do
novih poslovnih modelov. „Opozoriti
želimo na izjemne izzive, s katerimi se
sooča avtomobilska industrija, obenem
pa izpostaviti njen velikanski potencial

V poročilu so analizirani štirje trenutno
najpomembnejši izzivi v avtomobilski
industriji: elektrifikacija in razogljičenje
prometa, digitalizacija proizvodnega
procesa, avtonomna vožnja in pove
zana osebna vozila. (sma)
l

Tiste, ki – včasih upravičeno – kritizirajo evropski projekt, pozivam, naj se lotijo pomembne
naloge: analize stroškov neobstoja Evrope. Da, biti moramo realistični: tudi če odhaja tako
pomemben partner, kot je Združeno kraljestvo, moramo vedeti, kakšne bi bile posledice za
evropske državljane, če bi bilo konec tega čudovitega projekta. Dejal bi, da omalovaževalci
Evrope o tem niso razmislili.

„Avtomobilska industrija je na razpotju. Pred njo so številni izzivi, vključno
s prihodnostjo motorja z notranjem

Ne gre le za to, da ne bi imeli druge rešitve, ampak za to, da moramo po mojem mnenju še
naprej iskati rešitev, ki lahko kljub hudim razvojnim tegobam najbolje ustreza željam na tisoče
državljanov, mladim, manj mladim, podjetnikom, sindikalistom, delavcem, ljudem različnih
ideologij in nazorov, skratka vsem, ki tu živimo.

Evropa bo krizo premagala samo
z močnim gospodarstvom
© Shutterstock

Marca bomo v EESO gostili mlade iz vse Evrope in skupaj bomo obeležili 60 let Rimske pogodbe.
Povabili jih bomo k vnovičnemu razmisleku o prihodnosti Evrope. Pobuda Vaša Evropa, vaš
glas! je za EESO izjemna priložnost, da se seznani z novimi in svežimi idejami, ki so prihodnost
Evrope in za katere si bomo brez dvoma vsi prizadevali.
Evropa bo vedno tisto, kar si ljudje želijo, da bi bila. In zdaj imajo na voljo več možnosti, med
katerimi lahko izbirajo. Upajmo, da bodo znali izbrati, v dobro miru in blaginje za vse. Zato
prisluhnimo mladim Evropejcem. Tudi oni si želijo miru in blaginje.
Prav tega, kar smo kljub vsem težavam imeli zadnjih 60 let!
Gonçalo Lobo Xavier
podpredsednik EESO

KOLEDAR
DOGODKOV
6. april, EESO, Bruselj

javno posvetovanje o industriji
ponarejenih in piratskih izdelkov

11. april 2016 EESO, Bruselj
Dan evropske državljanske
pobude – sodelujmo!

26. in 27. april, EESO, Bruselj
plenarno zasedanje EESO

V TEJ ŠTEVILKI
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EU mora prevzeti vodilno
vlogo pri povezovanju trgovine
s kmetijskimi proizvodi s cilji
trajnostnega razvoja
Migracije – odgovornost mora
biti porazdeljena pravično
Šestdeset let evropske
skupnosti – kujmo prihodnost!

skupnega varovalnega mehanizma
za enotni sklad za reševanje v okviru
bančne unije in sprejetju posebnega
skupnega proračuna za euroobmočje.

Spodbujanje gospodarske rasti je
izjemno pomembno; Evropa bo lahko
samo z močnim gospodarstvom rešila
politične in socialne izzive, s katerimi se
sooča. To je bilo eno glavnih sporočil iz
mnenj EESO, ki sta bili sprejeti februarja
letos. EESO meni, da Junckerjev načrt
ne zadostuje, in poziva k večjim zaseb
nim in javnim naložbam.
Javier Doz Orrit (ES – skupina
delojemalcev) in Petr Zahradník

(CZ – skupina delodajalcev), poroče
valec in soporočevalec za mnenje
o ekonomski politiki euroobmočja, poudarjata, da bi morala EU uvesti
uravnoteženo kombinacijo monetar
nih, fiskalnih in strukturnih instrumen
tov, s katerimi bi spodbudila naložbe in
rast. EESO je v mnenju podprl prvotni
predlog Komisije o pozitivni fiskalni
naravnanosti za euroobmočje ter
pozval k uvedbi vseevropskega sis
tema jamstva za vloge, vzpostavitvi

www.eesc.europa.eu

V mnenju o letnem pregledu rasti
za leto 2017 je poleg tega pozval tudi
k prožnemu upravljanju EU in priporo
čil uporabo rešitev po meri. Poročeva
lec Etele Baráth (HU – skupina raznih
dejavnosti) meni, da EU v zvezi z rastjo
potrebuje pristop, ki ne temelji le na
BDP, za kar bi bila potrebna analiza,
usmerjena v rezultate, s kazalniki cilj
nih vrednosti na socialnem, okoljskem
in trajnostnem področju, spodbuditi pa
bi bilo treba tudi družbeni napredek.
Po mnenju EESO je nujno potreben
jasen in razumljiv povzetek političnih
in strateških smernic za dolgoročno
obdobje, pri tem pa je treba upoštevati
deset Junckerjevih prednostnih nalog
in cilje EU do leta 2030. (mm)
l

EU mora prevzeti EESO: obsežne naložbe v sisteme
vodilno vlogo
izobraževanja in usposabljanja
pri povezovanju v EU so nujne
trgovine
s kmetijskimi
proizvodi s cilji
trajnostnega
razvoja

Trgovina s kmetijskimi proizvodi še nikoli ni
bila tako pomembna – ali tako sporna. V središču
pozornosti se je ponovno znašla ob nedavnem
izglasovanju sporazuma CETA v EP, svetovna jav
nost pa se zanima tudi za letošnjo ministrsko kon
ferenco STO. Ta tema naj bi bila znova v ospredju
in EU mora pri tem imeti ključno vlogo.
Vendar pa je trgovina s kmetijskimi proizvodi hkrati
bistvenega pomena za izvajanje večine ciljev trajno
stnega razvoja. EU je v dobrem položaju za vodenje
tega procesa, saj je največja izvoznica in uvoznica
kmetijskih proizvodov, dokazala pa je tudi svoj inte
res za trgovino in trajnostni razvoj ter pokazala, da
lahko uspešno prevzame vlogo povezovalke med
razvitimi državami in državami v razvoju.
Jonathan Peel (UK – skupina delodajalcev),
poročevalec za mnenje EESO o kmetijstvu
v trgovinskih pogajanjih, ki je bilo sprejeto 22.
februarja, je dejal: „Čas je, da EU prevzame vodilno
vlogo pri uresničevanju teh nalog na svetovni ravni.
Pri tem bi morala izhajati iz več nedavnih reform SKP.
Že na prejšnji ministrski konferenci STO je dokazala,
da ima lahko inovativna in uravnotežena stališča –
kar je ključnega pomena, saj ni bilo veliko tistih, ki so
pričakovali pozitivne rezultate. Spet pričakujemo, da
bo korak pred našimi trgovinskimi partnerji.“
EESO v mnenju daje priporočila za večstranski napre
dek in poziva Komisijo, naj izvede oceno učinka
morebitnih posledic trgovine s kmetijskimi proiz
vodi za cilje trajnostnega razvoja, Pariški sporazum
in nedavne trgovinske sporazume EU. (sma)
l

EESO je na februarskem plenarnem zasedanju
sprejel raziskovalno mnenje o visokokakovostnem
izobraževanju za vse, ki ga je pripravil na zaprosilo
malteškega predsedstva EU. V njem je sicer pozdra
vil pomen, ki ga predsedstvo daje tej temi, vendar je
jasno navedel, da države članice, če bodo nadalje
vale varčevalne politike, uvedene ob izbruhu krize, ne
bodo mogle izvesti naložb, ki so potrebne za to, da bi
bilo visokokakovostno javno izobraževanje dostopno
vsem. To pa mora biti ena glavnih prednostnih nalog,
če želimo odpraviti revščino, ki se naglo širi po Evropi;
najnovejše študije namreč kažejo na tesno povezavo
med slabo izobrazbo in nizkimi dohodki.
EESO je opredelil vrsto prednostnih nalog, med
katere sodijo:

EESO poziva k sodelovanju invalidov pri
humanitarnih dejavnostih za blažitev
migracijske krize
Pravice invalidov je treba upoštevati v vseh
politikah in programih EU za migrante in begunce.
Tako določa 11. člen Konvencije Združenih
narodov o pravicah invalidov, ki je v EU stopila
v veljavo leta 2011. EESO poziva tudi k večji ude
ležbi invalidov pri načrtovanju, izvajanju in sprem
ljanju humanitarnih dejavnosti.
To so glavne ugotovitve z javnega posvetovanja
o položaju beguncev in migrantov invalidov, ki ga
je stalna študijska skupina za pravice invalidov
v EESO organizirala 14. februarja 2017. Namen
posvetovanja je bil opozoriti na položaj beguncev
in migrantov invalidov z ozaveščanjem organi
zacij, ki delajo z begunci, o pravicah in posebnih
potrebah invalidov.
Po obisku EESO na Lezbosu in v Atenah oktobra 2016
so bile v prvem delu srečanja v ospredju razmere

Nov video posnetek
EESO je objavil nov šestminutni
video posnetek, v katerem prikazuje,
zakaj je – prek svojih članov – edin
stven kanal za aktivno vključevanje
civilne družbe v politike in sprejemanje
zakonodaje v EU. Odbor je pripravil že
na tisoče mnenj, ki temeljijo na pozna
vanju resničnega življenja in pomagajo
izboljševati življenja običajnih državlja
nov EU.
Z njimi je sooblikoval Evropo s spodbu
janjem zaposlovanja in dobre prakse na področjih, kot so okolje, energetska politika, letalstvo in
socialna ekonomija. Odbor v mnenjih spodbuja načela demokracije, svobodo in človekove pravice
po vsem svetu ter se zavzema za enake pravice za vse državljane EU, zlasti pa za najbolj ranljive.
Podjetja socialne ekonomije, revščina in letalski sektor EU: to je le nekaj konkretnih področij, na
katerih EESO s svojim delom vpliva na naše vsakdanje življenje. Predsedniki treh skupin EESO raz
pravljajo o tem, kako se interesi, ki jih zastopajo njihovi člani, upoštevajo na ravni EU. (mm)
l

EESO je sprejel tudi mnenje o novem programu
znanj in spretnosti, ki ga je objavila Evropska
komisija. Danes ima približno 70 milijonov Evro
pejcev težave z branjem, pisanjem in računanjem,
več kot 20 % pa tako rekoč nima nobenih digital
nih spretnosti. 30 % visokokvalificiranih mladih
je zaposlenih na delovnih mestih, ki ne ustrezajo
njihovemu znanju in željam, hkrati pa 40 % evrop
skih delodajalcev ne more najti ljudi s pravim zna
njem in spretnostmi, ki jih potrebujejo za svojo
rast in inovacije. Za odpravo vrzeli in neskladja
v znanju in spretnostih Komisija predlaga več
novih ukrepov. Po mnenju EESO je novi program
sicer korak v pravo smer, ki pa ne bo prinesel
velikih sprememb. Potrebujemo bolj inovativne
rešitve: nekatere že obstajajo v nekaterih evrop
skih državah in bi jih lahko prenesli na druge.
Upoštevati je treba tudi socialne vidike in vidike,
povezane s spolom, priznati je treba neformalno
in priložnostno učenje ter spodbujati podjetništvo
kot spretnost, pomembno v življenju.
EESO predlaga, da se program Komisije vključi
v spodbuden makroekonomski okvir, kjer se
naložbe v znanje in spretnosti ter sposobnosti ne
dojemajo kot strošek, temveč kot izdatek, ki bo
čez čas prinesel koristi. Prispevki držav članic za
kritje izdatkov za izobraževanje in usposabljanje
se tudi ne bi smeli upoštevati pri izračunavanju
njihovega proračunskega primanjkljaja. (dm) l

„Storiti moramo vse za sprejem beguncev, zlasti
beguncev invalidov. Prepričanje, da nam bodo
odvzeli naša delovna mesta, je preprosto napačno,“
je v otvoritvenem govoru dejal Georges Dassis,
predsednik EESO. „Države članice imajo pravno in
moralno obveznost, da begunce sprejmejo soli
darno in na human način.“
„Potrebujemo skupen okvir za sprejemanje invalidnih oseb ter ukrepe in programe za njihovo vključevanje v družbo,“ je dodal Ioannis Vardakastanis
(EL – skupina raznih dejavnosti), član EESO in
predsednik Evropskega invalidskega foruma.

v Grčiji. v drugem delu so udeleženci razpravljali
o vprašanju, kaj lahko storita EU in civilna družba
za rešitev begunske krize, zlasti v primeru beguncev
in migrantov, ki potrebujejo posebno pomoč.

Najbolj ganljiva pa je bila gotovo zgodba, ki jo je
povedal Ibrahim Al Hussein, begunec iz Sirije,
ki je izgubil nogo, medtem ko je med bombnim
napadom skušal rešiti prijatelja, nato pa je zbežal
v Grčijo, kjer je postal paraolimpijski atlet. „Počutil
sem se kot ranjena ptica, ki poskuša odleteti, a je
ostala brez kril. V Grčiji sem se znova rodil, za kar se
moram zahvaliti solidarnosti grških državljanov.“
(va)
l

Razvoj podeželja je v rokah lokalnih
prebivalcev
Najpomembnejša pogoja za razvoj podeželja
sta vizija in vodstvo, usmerjeni programi javne
podpore, ki jih je lahko upravljati, pa jamstvo za
uspeh. To je najpomembnejši nauk iz posveto
vanja na temo Vasi in manjši kraji kot gonilo
razvoja podeželja, ki ga je EESO organiziral 14.
februarja v Bruslju. Glavne ugotovitve posveto
vanja bodo upoštevane v mnenju EESO na lastno
pobudo.
Oživitev podeželskih območij je velik projekt, ki
ga mora Evropa uresničiti s skupnimi prizadeva
nji. „Podeželje pripada vsem državljanom, zato je
sodelovanje vseh nujno. Razviti želimo pravilne koncepte, skupaj z ljudmi na kraju samem, ter vasem in
manjšim krajem dati večjo prepoznavnost,“ je pove
dal Tom Jones (UK – skupina raznih dejavnosti),
poročevalec za mnenje. Piroska Kallay (HU –
skupina delojemalcev), predsednica študijske
skupine, pa je dejala: „Vasi so družbena vozlišča,
kjer se posredujejo družbene vrednote in spretnosti,
kohezivna družba pa je resničnost.“
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Oblikovanje Evrope ali kako delo EESO vpliva na naše vsakdanje življenje
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●● boljša podpora izobraževanju v zgodnjem
otroštvu in vseživljenjskemu učenju,
●● zagotovitev izobraževanja, ki se odziva na
izzive globalizacije, digitalizacijo in spre
membe v poklicnem svetu,
●● ustvarjanje priložnosti za usposabljanje
mladih, ki so predčasno prekinili šolanje,
nizkokvalificiranih delavcev in delavcev
migrantov,
●● priznavanje neformalnega in priložnostnega
izobraževanja,
●● izboljšanje naložb v usposabljanje učiteljev,
●● zagotovitev boljših delovnih pogojev in plač
za učitelje,
●● izboljšanje javnih naložb v izobraževanje in
poklicno usposabljanje,

●● vlaganje v izobraževalno infrastrukturo in
orodja, kot je IKT,
●● boljši izkoristek sredstev EU za podporo kako
vostnemu izobraževanju in usposabljanju,
raziskavam in inovacijam,
●● povečanje priložnosti za mobilnost po vsej
EU za študente, akademike, učitelje, drugo
izobraževalno osebje in raziskovalce.

Izzivi so ogromni. Podeželje v zadnjih 30–40 letih
propada, zaradi česar se slabša kakovost osnovne
infrastrukture, priložnosti za delo je vse manj, sistemi
javnega prevoza so slabo razviti, prebivalstvo se stara
ipd. Toda inovacije lahko ponudijo rešitve za skoraj
vsak problem. Na posvetovanju so bili predstavljeni
primeri najboljše prakse iz dveh vasi na podeželju,
Tre‘r Ddola iz Walesa v Združenem kraljestvu in
Kozarda na Madžarskem. ECOVAST (Evropski svet
za vasi in manjše kraje) je predstavil primere dobre
prakse iz Hrvaške, Avstrija pa uspešen pristop, ki
temelji na iskanju partnerstev z vasmi. (sma) l

Migracije – odgovornost mora biti porazdeljena pravično

politike na tem področju pa je bilo predstavljeno
mesto Mechelen.

Komisija in EESO sta skupaj organizirala 3.
forum za migracije, na katerem je sodelovalo več
kot 200 strokovnjakov iz organizacij civilne družbe
v EU-28. Ti so države članice pozvali, naj spoštu
jejo skupni dogovor o premestitvah migrantov in
naj spremenijo diskurz o migracijah, da bo postal
zdravilo za strahove in skrbi, ki jih razširjajo desni
čarske populistične sile.

Udeleženci foruma so poleg tega pozvali k varnim
in zakonitim možnostim za združitve družin. Član
EESO José Antonio Moreno Díaz (ES – skupina
delojemalcev) je spregovoril o problemu segmen
tacije politike trga dela in pozval k usklajenemu
evropskemu ukrepanju za lažji dostop migran
tov do zaposlitve, izobraževanja in poklicnega
usposabljanja.

Forum sta otvorila komisar Dimitris Avramopoulos in predsednik EESO Georges Dassis,
ki je ob tej priložnosti povedal: „Sprejetje beguncev
ni le naša moralna, temveč tudi pravna obveza, ki
izhaja iz Ženevske konvencije“. Po besedah govor
nikov je treba okrepiti prizadevanja za vključe
vanje migrantov, kot zgleden primer učinkovite

Muhannad Bitar, begunec iz Sirije, je bil
povabljen, da pove svojo zgodbo o potovanju
v Evropo – odiseji, polni nasilja, strahu in izgub.
Svoje izkušnje je povzel z naslednjimi besedami:
„Med potovanjem sem spoznal najboljše in najslabše strani Evrope.“ (sma)
l

Vaša Evropa, vaš glas:
člani EESO obiskali izbrane šole

Člani Evropskega ekonomsko-socialnega
odbora so februarja in marca v svojih državah obi
skali izbrane šole, da bi dijake pripravili na sodelo
vanje na dogodku Vaša Evropa, vaš glas – evropski
skupščini mladih, ki se je bo udeležilo 33 šol iz držav
EU in držav kandidatk za vstop v EU. Sestala se bo
30. in 31. marca 2017 na sedežu EESO v Bruslju,
glavna tema razprav pa bo prihodnost Evrope.
Med obiski so člani skupaj z dijaki in profesorjem
pred marčevskim srečanjem pripravili odgovore
na nekatera ključna vprašanja, s katerimi se
Evropa sooča danes:
●● koristi, dosežki in neuspehi Evropske unije;
●● izzivi in priložnosti za Evropsko unijo;
●● prihodnost Evrope z vidika mladih Evropejcev
in kaj bi oni storili za njeno izboljšanje.

Člani so dijakom obrazložili, kako bo potekala raz
prava v Bruslju, jih seznanili z dejavnostmi EESO in
jim pojasnili, na kakšen način EESO zastopa civilno
družbo vse Evrope.

EESO praznuje šestdeset let Evrope
s pogledom, uprtim v prihodnost
EESO je 13. marca 2017 v Rimu organiziral kon
ferenco na visoki ravni ob 60. obletnici ustanovnih
pogodb Evrope. Konferenca z naslovom Šestde
set let evropske skupnosti – kujmo prihodnost!
je potekala v italijanski poslanski zbornici. Georges Dassis je v pozdravnem nagovoru predstavil
glavne dosežke in sedanje težave Evrope ter pri
tem poudaril: „Šestdeseta obletnica naj bo pri
ložnost za nov začetek – Evrope, ki je veliko bolj
združena, se zavzema za solidarnost in resnično
misli na dobrobit svojih prebivalcev. Prihodnost
mora biti v rokah sil socialnega napredka, podjetij,
delavcev in vseh, ki želijo živeti v miru in dosto
janstvu. Upam, da bo imel EESO s tem, ko sooblikuje
prihodnost EU, pomembno vlogo pri uresničevanju
te vizije Evrope.“

Dijaki bodo tako lahko 30. in 31. marca 2017
članom EESO predstavili svoja priporočila glede
prihodnosti Evrope. Ob koncu dvodnevnega
dogodka bodo glasovali za tri predloge, za katere
menijo, da lahko najučinkoviteje spremenijo pri
hodnost Evrope. (ks)
l

Tri delovna srečanja so bila osredotočena na nas
lednje teme:
●● socialna Evropa kot orodje za odpravljanje
neenakosti,
●● dokončanje ekonomske in monetarne Unije za
močnejšo Evropo ter
●● politike vključevanja in priseljevanje.
Po konferenci je predsednik Dassis v imenu
EESO izrekel posebno priznanje dr. Pietru Bartolu, ki vodi zdravstvene storitve na Lampedusi
in slovi po filmu Fuocammare, za katerega je
prejel več nagrad in v katerem prikazuje čudovit
zgled človeškosti ljudi, ki pomagajo beguncem in
migrantom na nevarni osrednji sredozemski poti.
V prihodnjih mesecih bodo ugotovitve konference
služile kot podlaga za delo EESO v zvezi z belo knjigo
o prihodnosti EU. Več informacij je na voljo na spletni
strani: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.events-and-activities-60-years (dm)
l

Novi ekonomski
modeli in socialne
inovacije: priložnost
za boljšo Evropo
Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) se je
povezal s Svetovnim forumom za novo gospodarstvo
in socialne inovacije (angl. New Economy and Social
Innovation Global Forum – forum NESI) in Svetovnim
središčem za skupno dobro (angl. Global Hub for the
Common Good), da bi evropsko razpravo obogatili
s prispevki skupnosti, ki so neposredno vključene
v sodelovalno, krožno in funkcionalno gospodarstvo.
Na dogodku v Bruslju z naslovom Novi ekonomski
modeli in socialne inovacije: priložnost za boljšo
Evropo, ki so ga organizirali 16. februarja, so se zbrali
predstavniki javnega in zasebnega sektorja.
Po podatkih podjetja ABI Research naj bi se
število naprav, povezanih v splet, do leta 2020
z 10 000 milijonov v letu 2015 povečalo na
30 000 milijonov. Digitalna revolucija spreminja
naš način življenja, nakupovanja in celo dela; 15 %
samozaposlenih v ZDA in državah EU-15 se pre
življa z delom na digitalnih platformah po načelu
P2P. Evropa je medtem še naprej na čelu boja proti
podnebnim spremembam, saj mesta, kot sta Pariz
in Madrid, odločno ukrepajo, da bi zmanjšala emi
sije CO2, države pa sprejemajo zaveze, da bodo kar
najbolj zmanjšale tako svoj vpliv kot vpliv svojih
najpomembnejših panog na okolje. Ali je mogoče
ta dva trenda – digitalno revolucijo in boj proti
podnebnim spremembam – združiti? Ali lahko
Evropa izkoristi njun skupni potencial sebi v prid?

EESO se kot predstavnik evropske civilne družbe
zaveda potenciala novih ekonomskih modelov,
pa tudi z njimi povezanih družbenih in pravnih
izzivov, ki še niso raziskani. Na dogodku v Bruslju
so bile analizirane posledice teh sprememb, nanj
pa so bila povabljena tudi mala in srednja podjetja
ter drugi deležniki, ki so predstavili praktično plat
ter si izmenjali izkušnje in najboljše prakse.
Najpomembnejše ugotovitve s tega dogodka
bodo upoštevane v razpravah na naslednjem
dogodku foruma NESI, ki bo od 19. do 22. aprila
v Malagi v Španiji, pripomogle pa naj bi k obli
kovanju smernic za vlade in podjetja ter prispe
vale k vzpostavitvi novega modela, ki bo temeljil
na vrednotah in ohranjanju kakovosti življenja
ljudi. (dm)
l

Platforma civilne družbe EU-Gruzija:
poziv k večji medijski svobodi in enakim
zaposlitvenim možnostim
Gruzija ima najboljše rezultate na področju
svobode medijev v državah vzhodnega partner
stva. Vendar pa si je treba še bolj prizadevati, da bi
izboljšali kakovost, objektivnost in etičnost novi
narskega poročanja ter zagotovili neodvisnost
medijev in vire za njihovo financiranje.
To je bilo eno glavnih sporočil z druge seje platforme civilne družbe EU-Gruzija, ki je bila 16.
februarja na sedežu EESO. Na platformi so tudi pri
poročili, naj gruzijska vlada vključi načelo enakosti
spolov v vladne akcijske načrte ter si še bolj pri
zadeva za dosledno izvajanje delovnega prava in
upoštevanje mednarodnih delovnih standardov.
Predstavniki platforme so ocenili izvajanje pridru
žitvenega sporazuma med EU in Gruzijo. Gruzij
ske javne ustanove so pozvali, naj izboljšajo

medsebojno sodelovanje, države članice EU pa,
naj Gruzijo podprejo pri razvoju komunikacijskih
zmogljivosti njenih javnih uslužbencev.
Archil Karaulashvili, prvi namestnik gruzijskega
ministra za evropsko in evro-atlantsko povezova
nje, je pozdravil napredek, ki ga je Gruzija dosegla
v zadnjem letu, vendar je obenem opozoril, da
„vlada nima pravice počivati, saj korupcija ne spi“.
Dirk Schübel, predstavnik ESZD, pa je dejal: „Gruzija je bila in še vedno je odlična partnerica za sodelovanje. Upam, da bodo njeni prebivalci lahko zelo
hitro občutili oprijemljive koristi pridružitvenega
sporazuma.“ EU naj bi ta mesec za gruzijske drža
vljane z biometričnim potnim listom odpravila
vizumske obveznosti. (mm)
l
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Piše skupina raznih dejavnosti EESO
EESO trenutno pripravlja mnenje
z naslovom Oblikovanje strategije
EU za mednarodne kulturne povezave, poročevalec pa je predsednik
skupine raznih dejavnosti Luca Jahier.
V okviru priprave tega mnenja je bilo
1. marca organizirano posvetovanje
s civilno družbo, večstranskimi organi
zacijami in drugimi kulturnimi delavci.
Srečanje so začeli Luca Jahier ter pos
lanca Evropskega parlamenta Silvio
Costa in Elmar Brok, soporočevalca za
samoiniciativno poročilo EP o obliko
vanju strategije EU za mednarodne
kulturne povezave.
EESO v osnutku svojega mnenja poziva
k „naslednjemu koraku, tj. od besedila
o oblikovanju strategije EU k sprejetju in
nato izvajanju jasne strategije in akcijskega načrta“. V akcijskem načrtu bi

bilo treba upoštevati naslednje štiri
strukturne potrebe:
●● zagotavljanje preglednega
upravljanja na ravni EU,
●● prizadevanje za usklajevanje in
nudenje dodatne pomoči na ravni
držav članic,
●● razjasnitev finančnih vidikov in
spodbujanje nastajanja omrežij
medsebojno povezanih kulturnih
akterjev, ki predstavljajo uspešno
kulturno civilno družbo.
EESO se zavzema za popolno priznanje
pomena kulture za trajnost in poziva,
da se obravnava kot četrti steber traj
nostnega razvoja, ki je enakovreden
ekonomskemu, socialnemu in okolj
skemu stebru.
EESO izraža zadovoljstvo, da kultura
velja za bistven temelj miru in stabil
nosti ter da je zato ključnega pomena
pri uresničevanju glavnega cilja Evrop
ske unije, ki je krepitev miru, vrednot

Podjetja nam lahko pomagajo razumeti
resnične koristi sporazuma CETA
Piše skupina delodajalcev EESO
Glasovanje o sporazumu CETA
v Evropskem parlamentu je odprlo
novo poglavje tesnejših odnosov med
Kanado in EU. Pot pred nami je še
vedno trnova, saj morajo vse države
članice EU sporazum še ratificirati.
CETA je postopen sporazum za vklju
čujočo rast, ki MSP prinaša precejšnje
koristi. Podjetja imajo pomembno
vlogo pri seznanjanju s tem sporazu
mom in lahko na konkretnih primerih
predstavijo njegove koristi. To je le
nekaj stališč, izraženih med razpravo
z Danielom Costellom, veleposlanikom
Kanade pri EU, ki je potekala na seji sku
pine delodajalcev 22. januarja 2017.

Veleposlanik Costello je poudaril, da
ima CETA strateški pomen, saj nam
omogoča oblikovati prihodnost globa
lizirane trgovine, namesto zgolj slediti

Ob mednarodnem dnevu žena 2017
Piše Gabriele Bischoff,
predsednica skupine delojemalcev
„Enako plačilo za moške in ženske sodi
med temeljna načela EU, zapisana v Rimski pogodbi iz leta 1957. Ob praznovanju
60. obletnice te pogodbe moramo proslaviti tudi napredek, ki smo ga dosegli na
področju enakosti med spoloma: ženske
imajo danes pravico do porodniškega
dopusta in enake obravnave pri dostopu
do dela, izobraževanja in napredovanja ter
pravico do enakih delovnih pogojev. Danes
je na trgu dela in v postopkih odločanja
več žensk kot kdaj koli prej. Toda kriza je
pokazala, da tega napredka nikakor ne
smemo jemati kot samoumevnega. Varčevalni ukrepi, sprejeti po izbruhu krize,

so omajali enakost med spoloma in
pravice žensk. Pogosto so najbolj prizadete ravno najrevnejše in najbolj ranljive
ženske. Matere samohranilke štejejo med

NA KRATKO
Nov spletni portal CESlink

EU in blaginje njenih narodov. Zato
v osnutku mnenja poziva EU, naj na
podlagi lastnih izkušenj prevzame
mesto svetovne voditeljice pri uveljav
ljanju, zaščiti in spodbujanju miru po
vsem svetu.
Na posvetovanju so sodelovali tudi
predstavniki Sveta Evrope, Urada
UNESCO za zvezo v Bruslju, Evropske
mreže nacionalnih kulturnih inšti
tutov (EUNIC), Odbora regij, Odbora
združenih mest in lokalnih uprav za
kulturo, Fundacije Interacts, organiza
cije Culture Action Europe in Fundacije
Roberto Cimetta. (cl)
l
trendom, ki jih določajo drugi. Spo
razum naj bi se po njegovih besedah
začel začasno uporabljati spomladi, kar
bo omogočilo, da se skeptikom prika
žejo njegove koristi. V skladu s skupno
študijo se pričakuje 23-odstotni porast
dvostranske trgovine, potem ko bo
sporazum v celoti stopil v veljavo.
Med razpravo so člani skupine delo
dajalcev odprli vrsto vprašanj o spora
zumu CETA, pa tudi o prosti trgovini na
splošno. Jacek Krawczyk, predsednik
skupine delodajalcev in spremljeval
nega odbora za čezatlantske odnose
v EESO, je predlagal, da se za podjetja
organizira okrogla miza o sporazumu.
„Upravičeno lahko trdimo, da je CETA
v globalnem ozadju postal skoraj simbol
za priložnost, da se na splošno izboljša
mednarodna trgovina,“ je še dodal. (jl)

l
skupine, ki jih revščina in socialna izključenost najbolj ogrožata. Toda enakost med
spoloma ni le razkošje za dobre čase, temveč je gotovo še pomembnejša takrat, ko
je družba v težavah. Razlike v plačilu med
spoloma so še vedno precejšnje, in to 60 let
potem, ko je bilo načelo enakega plačila
zapisano v Pogodbi. Popolna odprava
teh razlik mora biti še naprej prednostna
naloga. Evropa lahko uspeva samo, če
priznava in podpira sposobnosti vsakega
posameznika. Evropski delavci potrebujejo
višje plače, mi pa moramo obnoviti prizadevanja za zagotovitev, da bodo ženske pri
tem prejele delež, ki jim pripada.“

CESlink je skupni spletni portal
ekonomsko-socialnih svetov (ESS), ki
delujejo v EU in v okviru EESO.
Portal upravlja EESO in je osrednja
točka za novice o pobudah in dogod
kih, ki jih organizirajo EESO ter nacio
nalni ekonomsko-socialni sveti. Na
njem so informacije o ESS in njihovih

spletnih straneh ter seznam njihovih
predsednikov in generalnih sekretar
jev. Uporabnikom je na voljo posebna
podatkovna zbirka, prek katere lahko
dostopajo do dokumentov ESS: mnenj,
poročil, resolucij, študij, sporazumov,
novic in drugih zanimivih dokumentov,
ki jih objavijo sodelujoči sveti.
Na portalu, ki je na voljo v angleškem
in francoskem jeziku, so zdaj skupaj
prikazane tudi objave na Twitterju in
viri RSS, tako da lahko udeleženci sproti
in lažje sledijo najnovejšim dogodkom.
(kf)
http://www.eesc.europa.eu/ceslink/
en, http://www.eesc.europa.eu/ces
link/fr
l

RAZSTAVA EESO O AVTIZMU
Strokovna skupina za zaposlovanje,
socialne zadeve in državljanstvo (SOC)
bo 3. aprila 2017, ob svetovnem dnevu
avtizma, ki ga obeležujemo 2. aprila,
organizirala razpravo o tej temi. Hkrati
z razpravo bo EESO gostil fotografsko
razstavo, ki jo je pripravil v sodelovanju
z organizacijo Autism Europe, katere
glavni cilj je spodbujati pravice avti
stičnih oseb in jim pomagati do boljše
kakovosti življenja. Na razstavi bodo
predstavljene fotografije treh foto
grafov, iz Združenega kraljestva (Gra
ham Miller), Poljske (Michał Awin) in
Luksemburga (Andre Weisgerber), pa
tudi nekaj fotografij mladih avtističnih
umetnikov s Škotske.
Razstava bo do 21. aprila 2017 na ogled
v 6. nadstropju stavbe JDE. (jp)
l

Filmska predstavitev v EESO: POTOVANJE V ZGODOVINO –
starodavna Nemeja in nemejske igre
„... In tam, na koncu predora, dolgo
pričakovani trenutek: tu se začne potovanje v zgodovino. Vsak od nas na svoj
način naveže stik s preteklostjo, ki ga

Več informacij o pobudah skupine deloje
malcev ob mednarodnem dnevu žena je na
spletni strani http://www.eesc.europa.eu/
?i=portal.en.group-2-news.41724. l

ponese v trenutek in hkrati neskončnost,
kjer niso več pomembni ne starost, ne
narodnost, ne rasa in ne barva kože.“
Nemeja, kraj iz legende o Herakleju in
levu, je bila prizorišče znamenitih atletskih
tekmovanj, podobnih olimpijskim igram.
Film pripoveduje zgodbo o zapuščenem
arheološkem najdišču, pozabljenih staro
davnih igrah – in arheologu Stephenu Mil
lerju. Ko skozi oči dr. Millerja odkrivamo
to fascinantno središče atletike in religije
v antični Grčiji, se ljudje z vsega sveta
zbirajo na ponovni uprizoritvi nemejskih
iger. Skupaj z njimi doživljamo edinstveno
izkušnjo potovanja v zgodovino.
Film bo predvajan 29. marca 2017 ob
19.00 v atriju v 6. nadstropju stavbe
JDE, nato pa bo Joanna Tachmintzis,
ena od koproducentk filma, odgovar
jala na vprašanja. (jp)
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
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