EESO info
Evropski ekonomsko-socialni odbor
Most med Evropo in organizirano civilno družbo
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Uvodnik
Nastopilo je poletje in z njim počitnice! Idealni čas, da si napolnimo baterije,
hkrati pa razširimo obzorja: prečkamo kakšno mejo, odkrijemo novo kulturo,
se naučimo novega jezika, najdemo nov navdih...
Ko se bomo vrnili, nas bodo čakale številne novosti in obeti: nov sklic
Evropskega parlamenta in nov mandat Evropske komisije.
Majske evropske volitve so močno spremenile sestavo Parlamenta. Udeležilo se jih je
rekordno število državljanov, ki so želeli povedati svoje mnenje. Voditelji EU imajo zdaj
pet let časa, da uresničijo njihove želje. EESO ima edinstveno vlogo pri podpiranju
institucij v tem nenehnem, potrebnem in celo obveznem dialogu z organizacijami
civilne družbe. Evropsko komisijo bo od zdaj vodila Ursula von der Leyen, ki bo s seboj
prinesla svojo vizijo dela, svojo dinamiko in tudi svojo vizijo Evrope. V njenem zelo
navdihujočem govoru v Strasbourgu je bilo slišati več idej, ki jih močno podpira tudi EESO. Šest glavnih točk iz njenega
programa: evropski zeleni dogovor, gospodarstvo za ljudi, Evropa, pripravljena na digitalno dobo, zaščita našega evropskega
načina življenja, močnejša Evropa v svetu in nova spodbuda za evropsko demokracijo.
Jeseni bomo vsi pozorni na zaslišanja kandidatov za komisarje, ki bodo med drugim na dnevnem redu institucij EU septembra, in
na začetek dela Komisije v novi sestavi s 1. novembrom. Upamo, da bo uslišana želja predsednice Komisije, da bi bila med
evropskimi komisarji polovica žensk.
Jeseni bo imel tudi EESO veliko dela: tri plenarna zasedanja in že 13. seminar za civilnodružbene medije v oktobru, ki bo letos
potekal v Malagi pod naslovom „Vi ste (in za vas je) EU – vloga civilne družbe pri seznanjanju s koristmi združene Evrope“.
Decembra bo poleg že 3. seminarja za novinarje iz 28 držav članic organiziranih več konferenc in javnih posvetovanj.
Še posebej bi vas želela opozoriti na temo letošnje nagrade za civilno družbo, ki odgovarja na program predsednice Evropske
komisije in njeno željo po uravnoteženi zastopanosti spolov v sestavi Komisije, saj je namenjena ravno promociji organizacij in
žensk po Evropi, ki si prizadevajo za uresničitev te enakosti. Tema nagrade je tako „Več žensk v evropski družbi in
gospodarstvu!“. Na ta način naj bi nagradili inovativne pobude in projekte, ki se zavzemajo za enake možnosti moških in žensk
in njihovo enako obravnavo na vseh področjih v gospodarstvu in družbi.
Želim vam lepe počitnice in lep pozdrav do septembra.
Isabel Caño Aguilar,
podpredsednica EESO, pristojna za komuniciranje

Koledar dogodkov
30. avgust, Turku, Finska
Na poti do pametne in inteligentne Evrope
12. september 2019, Bruselj
Prispevek civilne družbe k naslednjemu ciklu evropskega semestra
16. september 2019, Helsinki, Finska

Krepitev konkurenčnosti EU – trije stebri trajnostne rasti
25. in 26. september 2019, Bruselj
Plenarno zasedanje EESO

Na kratko
Nagrada za civilno družbo v letu 2019, posvečena krepitvi vloge žensk
EESO svojo znamenito nagrado za civilno družbo v letu 2019 posveča krepitvi
vloge žensk in boju za enakost spolov.
Za leto 2019 se že lahko prijavite.
Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je razpisal nagrado za civilno družbo za leto
2019. Letošnja tema je Več žensk v evropski družbi in gospodarstvu, nagraditi pa želi
inovativne pobude in projekte, namenjene boju za enake možnosti za ženske in moške ter
njihovo enako obravnavo na vseh področjih gospodarskega in družbenega življenja.
Za nagrado EESO za civilno družbo se lahko potegujejo vse organizacije civilne družbe, ki so uradno registrirane v Evropski uniji in
delujejo na lokalni, nacionalni, regionalni ali evropski ravni. Prijavijo pa se lahko tudi posamezniki. Nagrajene so lahko le pobude in
projekti, ki so že bili izvedeni ali se še izvajajo.
Nagrada znaša 50.000 EUR, razdeljena pa bo med največ pet nagrajencev. Rok za prijavo je 6. september do 10.00 , slavnostna
podelitev pa bo 12. decembra 2019 v Bruslju.
Pogoji za sodelovanje in spletna prijavnica so na voljo na naši spletni strani. (ll)

EESO gostil srečanje EU-Kitajska o standardizaciji varnosti dvigal
EESO je na pobudo člana Antonella Pezzinija 9. julija 2019 gostil delegacijo
predstavnikov kitajskih zakonodajnih organov.
Srečanje, ki ga je odprl generalni sekretar EESO Gianluca Brunetti, je bilo namenjeno
prihodnosti odnosov med EU in Kitajsko na področju standardizacije tehničnega sodelovanja
v zvezi z varnostjo dvigal in tekočih stopnic. „Krepitev odnosov med Evropo in Kitajsko na
tako pomembnem področju je ključnega pomena ne samo za ta sektor, temveč za celotno
industrijo,“ je dejal g. Pezzini.
Po obisku v EESO je bil naslednji dan v prostorih Evropskega odbora za standardizacijo
(CEN) v Bruslju podpisan prvi sporazum o ustanovitvi skupne delovne skupine EU in Kitajske,
ki naj bi se prvič sestala oktobra 2019 na Kitajskem. (mp)

Nove publikacije
Dosežki EESO v letu 2018 – pogled nazaj in pogled v prihodnost
V brošuri Dosežki EESO v letu 2018 – pogled nazaj in pogled v prihodnost so opisani nekateri vrhunci dela Evropskega
ekonomsko-socialnega odbora v letu 2018.
Brošura predstavlja neprekinjena prizadevanja EESO za izpolnitev nalog, ki so mu bile zaupane že pred več kot šestdesetimi leti, pa
tudi vizijo za prihodnost in zaključke, ki bodo Odboru omogočili, da bo še naprej jasno prepoznaven in aktiven glasnik civilne družbe v
Evropi. Brošuro v angleškem jeziku si lahko prenesete na spletni strani EESO. Kmalu bo na voljo tudi v drugih jezikih, in sicer v
francoščini, nemščini, italijanščini, španščini, poljščini in nizozemščini. (as).

Novice EESO
Finsko predsedstvo EU predstavilo program, ki največji poudarek daje trajnosti in
dobremu počutju
Plenarnega zasedanja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) se je 18.
julija kot gostja udeležila finska ministrica za socialne zadeve in zdravje AinoKaisa Pekonen, ki je predstavila program finskega predsedstva EU. Poseben
poudarek v programu je namenjen trajnosti in dobremu počutju državljanov. Po
besedah ministrice Pekonen med prednostne naloge predsedstva sodi tudi
krepitev pravne države in vrednot EU.
V uvodni besedi k njenemu govoru je predsednik Luca Jahier opisal najpomembnejše izzive,
ki se jih bo moralo lotiti finsko predsedstvo EU. Ob tem je povedal: „Za izvajanje Agende
2030 je potreben celostni pristop, pri katerem se ekonomski in socialni izzivi obravnavajo
skupaj.“ V odziv je ministrica Pekonen dejala: „Finska želi vplivati na prihodnost EU, ki bi
morala biti socialno, ekonomsko in ekološko vzdržna.“
Vodilna vloga EU na področju podnebnih ukrepov je zato za finsko predsedstvo ena ključnih prednostnih nalog. V ta namen pričakuje,
da bo, kot je zahteval Evropski svet, do konca leta 2019 dosežen dogovor o glavnih elementih dolgoročnega načrta za podnebno
nevtralnost EU.
Finsko predsedstvo bo poleg tega krepilo dialog z drugimi svetovnimi akterji, pa tudi znotraj EU z drugimi institucijami in partnerji.
„Dialog s socialnimi partnerji sodi med prednostne naloge finskega predsedstva,“ je zaključila ministrica Pekonen. „EESO ima ključno
vlogo in veseli nas, da pripravlja pomembna mnenja, ki so v skladu z našimi predlogi.“ (dgf)

Conny Reuter: „Naša naloga je, da spodbujamo civilni dialog napredne in
vključujoče Evrope“
Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je na plenarnem zasedanju 18. julija gostil
razpravo s Connyjem Reuterjem, sopredsednikom povezovalne skupine EESO za stike z
evropskimi organizacijami in mrežami civilne družbe.
Conny Reuter je predstavil sklepe in priporočila dnevov civilne družbe 2019, ki so sredi
junija potekali v Bruslju in so bili posvečeni trajnostni demokraciji. Govoril je tudi o vlogi
povezovalne skupine, edinstvenega telesa v EU, ki je bilo leta 2004 vzpostavljeno z
namenom zagotavljanja stalnega dialoga med institucijami EU in evropsko mrežo organizacij
civilne družbe na ravni EU.
„Naša naloga je, da spodbujamo civilni dialog napredne in vključujoče Evrope,“ je povedal
na plenarnem zasedanju in poudaril pomen povezovalne skupine, ki presega nacionalne
interese, saj z evropskega vidika osvetljuje pomembne teme in politike.
Predsednik EESO Luca Jahier je pohvalil dobro delo povezovalne skupine: „Želimo si graditi mostove in ne zapirati vrat. Tu smo, da
si skupaj prizadevamo za boljšo Evropo.“
Povezovalna skupina in EESO vsako leto kot simbol tesnega sodelovanja organizirata dneve civilne družbe, da bi poudarila prispevek
organizacij civilne družbe k oblikovanju Evropske unije, ki bolje izpolnjuje pričakovanja državljanov. Letos sta obeležila desetletnico
dogodka. je še dodal, da so dnevi civilne družbe postali eden od osrednjih dogodkov Odbora, ki se ga je junija udeležilo več kot 250
udeležencev. (ll)
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Brez močne evropske industrije baterij utegnejo proizvajalci avtomobilov
zapustiti EU
EESO podpira akcijski načrt EU za baterije, ki ga je pripravila Evropska komisija,
vendar poudarja, da ga je treba okrepiti in hitro začeti izvajati.
Obstaja namreč resnična nevarnost, da bo evropska avtomobilska industrija velik del svoje
proizvodnje preselila v bližino proizvodnje baterijskih celic, predvsem v Azijo. V mnenju, ki
ga je pripravil Colin Lustenhouwer in je bil sprejet na julijskem plenarnem zasedanju,
EESO podpira strateški akcijski načrt Evropske komisije za baterije, hkrati pa opozarja, da ga
je treba okrepiti in začeti hitro izvajati, da bi se izognili možni selitvi evropskih avtomobilskih
tovarn iz EU.
„Tveganje je zelo veliko. Gre za delovna mesta približno 13 milijonov delavcev, ki so v
Evropi zaposleni v tem sektorju,“ je dejal Lustenhouwer. „Vsepovsod je čutiti občutek
nujnosti, med oblikovalci politik, znanstveniki in gospodarstveniki. Zavedajo se, da je pozno, morda celo prepozno. Potrebujemo
učinkovite, varne in okolju prijazne baterije.“
Brez baterij si našega vsakdanjega življenja ne moremo več predstavljati. Trenutno EU pri razvoju in proizvodnji zaostaja ter je odvisna
od tretjih držav, zlasti azijskih. Komisija v prvem poročilu o napredku pri izvajanju strateškega akcijskega načrta za baterije,
objavljenem aprila 2019, poudarja, da so bili sprejeti najrazličnejši ukrepi za razvoj zmogljive industrije baterij v EU. Vendar je treba v
prihodnjih letih v EU storiti veliko več za razvoj sektorja, pri tem pa posebno pozornost nameniti naložbam in inovacijam. (mp)

Krožno gospodarstvo: čas je, da izkoristimo moč potrošnikov
Ukrepi za krepitev razvoja krožnega gospodarstva v Evropi so bili doslej usmerjeni
v proizvodnjo, spodbujanje industrije k prevzemanju krožnih poslovnih modelov in
uvajanju krožnih rešitev na trgu. Sedaj so razmere zrele za vključitev potrošnikov,
ki jih je treba ozaveščati, da bodo sprejemali trajnostne odločitve pri nakupih v
vsakdanjem življenju. Tako je EESO zapisal v mnenju, ki ga je sprejel julija.
Evropski ekonomsko-socialni odbor v mnenju z naslovom Potrošniki v krožnem gospodarstvu
poziva k preusmeritvi strategije, ki bo potrošnike postavila v središče javne politike za
krožno gospodarstvo na vseh ravneh upravljanja v Evropi.
V prvi fazi krožnega gospodarstva se je potrošnik obravnaval kot mestni akter, ki zgolj
reciklira gospodinjske odpadke, medtem ko je bil poudarek na podjetjih. EESO poudarja, da
so bile pobude Evropske komisije usmerjene v pravno urejanje in proizvodnjo, višje stopnje
recikliranja ter uvedbo pojma okoljsko primerne zasnove.

„Zdaj je čas da se v krožno gospodarstvo 2.0 vključi potrošnika,“ meni poročevalec Carlos Trias Pintó, ki od Evropske komisije v
prihodnjih pobudah pričakuje preusmeritev.
Poudarja, da bo ta druga faza odvisna od obveščenosti potrošnikov. Obveščanje in izobraževanje sta ključna dejavnika pri
usmerjanju potrošnikov h krožnim vzorcem obnašanja. Poskrbeti je treba za izobraževanje in vseživljenjsko učenje ter potrošnikom
zagotoviti čim bolj objektivne informacije.
EESO se zavzema za prostovoljno označevanje kot korak k obveznemu označevanju z informacijami o družbenem in
okoljskem odtisu proizvodov, tj. o zmanjšanju emisij, ohranjanju biotske raznovrstnosti, gospodarni rabi virov ali neuporabi sestavnih
delov z velikim vplivom na okolje, oceni življenjske dobe proizvoda ter možnosti pridobitve nadomestnih delov in popravila.
Kljub temu, da je z obveščanjem in izobraževanjem mogoče veliko storiti za usmerjanje potrošnikov k okolju prijaznim, popravljivim in
dolgotrajnim proizvodom, si jih mnogi ne bodo mogli privoščiti. EESO predlaga, da bi države članice lahko uvedle pristop, ki temelji na
nagrajevanju, javne uprave pa bi lahko z javnim naročanjem podprle trajnostne dobavitelje. (dm)

Evropsko kmetijstvo bi moralo preiti v agroekologijo
EU mora večji poudarek nameniti kratkim verigam preskrbe in agroekologiji pri
kmetovanju, da bi ohranila svoje kmetijstvo in povečala odpornost na nove izzive,
kot so podnebne spremembe. Z agroekologijo bomo hkrati zagotovili svojo oskrbo
s hrano in bolj zdrava živila, s čimer se bo povečala njihova vrednost. Kratke
dobavne verige pa bodo manjšim kmetijam pomagale povečati njihov dohodek in
oživile podeželje.
„Kratke dobavne verige lahko ustvarjajo delovna mesta in rast ter s tem blaginjo,
zlasti na podeželju. Izziv pri tem je omogočiti oblikovanje lokalnih prehranskih
sistemov, ki temeljijo na lokalnem upravljanju. Digitalizacija ima in bo tudi v
prihodnosti imela ključno vlogo tako pri proizvodnji in predelavi kot pri kupovanju
in prodaji,“ je pojasnila Geneviève Savigny, poročevalka za mnenje Spodbujanje
kratkih in alternativnih verig preskrbe s hrano v EU: vloga agroekologije.
Da bi agroekologija zaživela po celi Evropi, EESO predlaga večplastni strukturiran akcijski načrt, ki vključuje
regionalno, nacionalno in evropsko raven. Poleg tega je treba obstoječe programe usmeriti v podporne ukrepe
agroekologiji in kratkim dobavnim verigam.
Okvir za ta akcijski načrt bi lahko bila celostna prehranska politika, za katero se EESO zavzema že več let in h kateri bi
lahko konkretno prispeval. (sma)

Preporod evropske proizvodnje: upoštevati je treba resnične potrebe MSP

Preporod evropske proizvodnje: upoštevati je treba resnične potrebe MSP
Po mnenju EESO je učinkovito in konkurenčno preoblikovanje evropskega sistema
proizvodnje v vrhunsko digitalno in okolju prijazno gospodarstvo možno le z
velikimi naložbami v inovacije. Ukrepi, ki jih je Evropska komisija predvidela za
spodbuditev boljšega razvoja proizvodnje, bi morali zato temeljiti na dejanskem
poznavanju potreb podjetij, zlasti MSP.
Proizvodnja ustvari 17,3 % BDP Evrope in 80 % izvoza. „Glede na te impresivne
številke je nujno, da Evropa združi moči in ta sektor ne le ohrani, temveč tudi
okrepi,“ pojasnjuje Antonello Pezzini, poročevalec za informativno poročilo EESO
o spodbujanju postopnih inovacij na proizvodno intenzivnih območjih .
EESO poziva EU in države članice, naj uvedejo ustrezne izobraževalne strategije,
ki so bistvene za pridobivanje novih znanj in spretnosti ter razvoj novih poklicev.
V sedanji industrijski revoluciji se uporabljajo digitalni modeli, kot so računalništvo v oblaku in masovni podatki, pri
čemer razvoj poteka v smeri interneta stvari ter pametnih proizvodov. V tem procesu je zlasti pomembna umetna
inteligenca, saj lahko v 20-ih letih podvoji stopnje letne rasti.
„Evropa mora storiti odločne korake na področju digitalne tehnologije in MSP olajšati dostop do vrhunske tehnologije.
EESO zato poziva k specifičnim ukrepom in politikam, ki bodo omogočili boljše mrežno povezovanje med MSP in večjimi
podjetji ter ustvarili spodbude za sodelovanje na področju inovacij,“ dodaja poročevalec Pezzini. (sma)

Evropski semester in nov pristop k upravljanju sta ključna za prihodnjo
gospodarsko politiko EU
Po mnenju EESO bi morala EU prenoviti svoj sistem usklajevanja in upravljanja
gospodarskih politik na podlagi nove strategije trajnostnega razvoja EU za
obdobje po letu 2020, da bi povečala učinkovitost ukrepov in trajnost rezultatov.
V pred kratkim sprejetem mnenju je EESO podprl predlog Komisije, da se v
naslednjem večletnem finančnem okviru ustvarijo močnejše povezave med
evropskim semestrom in kohezijskimi sredstvi. Po njegovem mnenju lahko te
povezave močno izboljšajo usklajevanje in upravljanje gospodarskih politik EU.

strani.

EESO poleg tega meni, da je treba prenovljeni sistem upravljanja EU bolje
pojasniti civilni družbi in jo vanj vključiti ter okrepiti javno upravo na več ravneh.
V ta namen predlaga ustanovitev informacijskega središča EESO za zainteresirane

V drugem mnenju pa je EESO pozval tudi k tesnejšim povezavam med Evropskim skladom za strateške naložbe (EFSI),
njegovim naslednikom – programom InvestEU – ter drugimi evropskimi ali nacionalnimi naložbenimi programi.
Priporočil je določitev jasnih naložbenih ciljev, poenostavitev predpisov in nadaljnje smernice, da se v okviru
naložbenega načrta za Evropo doseže večje ravnovesje med posameznimi območji in sektorji.
Če bo EU evropski semester uporabljala kot najpomembnejši element usklajevanja gospodarskih politik, bo ta lahko
prispeval k izvajanju navedenih priporočil. (jk)

Priporočila EESO za prihodnjo gospodarsko politiko EU in upravljanje EMU
EESO je julija predstavil predloge za gospodarsko agendo za prihodnje
zakonodajno obdobje in priporočil, naj se uporabijo kot podlaga za novo
gospodarsko strategijo EU.
Prihodnja gospodarska politika in upravljanje bi po mnenju EESO morala
upoštevati geopolitične in družbene izzive, kot so upočasnitev svetovne
gospodarske rasti, nerešeni trgovinski spori, brexit, podnebne in demografske
spremembe, vse večje neenakosti in četrta industrijska revolucija, ter prispevati h
krepitvi odpornosti na krize in k trajnosti gospodarskega modela. Ti izzivi terjajo
daljnosežno gospodarsko strategijo z jasnimi političnimi cilji in skladnejši okvir
gospodarskega upravljanja.
Vse štiri stebre EMU – monetarni in finančni steber, ekonomski steber, socialni steber in politični steber – je treba
uravnoteženo okrepiti, potrebno pa je tudi pozitivno sporočilo za prihodnji razvoj gospodarstva EU. EESO med drugim
poziva k vzpostavitvi fiskalne zmogljivosti na ravni euroobmočja, uravnoteženju ukrepov na strani ponudbe in
povpraševanja ter večji vključenosti Evropskega parlamenta, socialnih partnerjev in organizacij civilne družbe v ključne
socialne in gospodarske politične odločitve.
Glede navzgor usmerjene konvergence EESO meni, da je treba spodbujati izobraževanje in usposabljanje, raziskave in
razvoj ter inovacije. Takšni ukrepi lahko okrepijo konkurenčnost gospodarstva EU na podlagi njegove sposobnosti, da
trajnostno povečuje svojo produktivnost in življenjski standard Evropejcev, hkrati pa postaja podnebno nevtralno.
Več informacij: ECO/492 in ECO/493 (jk).

EESO poziva Komisijo, naj bolje uskladi svojo industrijsko in energetsko
zakonodajo s svojo podnebno politiko

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) poziva Komisijo, naj bolj razmisli o takšni politiki, ki bi prispevala hkrati k
zmanjšanju toplogrednih plinov in s tem k boju proti podnebnim spremembam ter
k ohranjanju konkurenčnosti. Cilj mora biti boljša zaščita in spodbujanje
industrijskih panog v EU, ki so intenzivne glede na porabo virov in energije, sicer
Evropa tvega izgubo delovnih mest na račun manj čistih gospodarstev, s čimer ne
bo dosegla cilja glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.
„Trenutni sistem za trgovanje z emisijami (ETS), namenjen spodbujanju naložb, ni
prinesel pričakovanih rezultatov, saj se zaenkrat še ne načrtuje njegova uporaba
na svetovni ravni. Če se bo uporabljal samo v Evropi, bo prihajalo do selitev virov
ogljika in s tem investicij,“ je opozoril Aurel Laurenţiu Plosceanu, poročevalec za
mnenje EESO Panožni industrijski vidik iskanja ravnovesja med podnebno in
energetsko politiko, ki je bilo sprejeto 17. julija. „Prihodnje naložbe EU in držav članic bi se morale osredotočati na
raziskave, razvoj in inovacije ter na uvajanje nizkoogljičnih ali brezogljičnih tehnologij tako za panoge, ki so intenzivne
glede na porabo virov in energije, kot za potrebe proizvodnje električne energije. Poleg tega se je treba osredotočiti
tudi na izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v teh panogah,“ je dejal soporočevalec Enrico Gibellieri.
Glede na to, da na primer v jeklarstvu, steklarstvu in pri proizvodnji aluminija približno 25 % vseh stroškov odpade na
energijo, so tudi stroški emisij toplogrednih plinov visoki. S sistemom trgovanja z emisijami bodo evropski proizvodi
postali dražji in bodo verjetno nadomeščeni s cenejšimi proizvodi, ki so na voljo na mednarodnem trgu. (sma)

Energetska unija mora postati del vsakdanjega življenja Evropejcev
EESO je v svojem letnem mnenju o stanju energetske unije ocenil dosedanji
napredek in Evropsko komisijo pozval, naj se bolj osredotoči na socialne vidike.
„Energetska unija še ni realnost. Morda je stvarnost z vidika odločanja o politikah
EU, še vedno pa ni stvarnost v vsakdanjem življenju evropskih državljanov. je
svoje trdno stališče na julijskem plenarnem zasedanju predstavil Christophe
Quarez. To stališče ustreza navedbi iz njegovega mnenja, ki ga je sprejela
skupščina – da se energetski prehod v praksi še ni zgodil. Nadaljeval je:
„Oblikovalci politik EU so sicer postavili temelje energetske unije, vendar bo v
naslednjih nekaj letih potrebnega še veliko dela.“
„Nujno je treba spremeniti postopek odločanja o energetski politiki, tako na ravni
EU kot na nacionalni ravni,“ je dejal . „Namesto odločitev, ki jih sprejema le nekaj akterjev, potrebujemo ukrepanje, v
katerega so udeleženi vsi. Glede na povečano ozaveščenost državljanov EU o podnebju, zlasti mladih Evropejcev, to še
nikoli ni bilo tako uresničljivo,“ je še dodal.
Odbor je pozdravil Četrto poročilo o stanju energetske unije, ki ga je Evropska komisija izdala aprila 2019, in ponovno
izrazil podporo ciljem energetske unije ter poudaril pomen angažmaja in vključevanja celotne evropske družbe, da bi
se ta lahko čutila kot del tega procesa.
Državljani bi morali biti gonilo energetskega prehoda in nihče ne bi smel biti zapostavljen. Upoštevati je treba socialne
posledice teh sprememb. V ta namen je potreben nov družbeni dogovor med vsemi udeleženimi stranmi. Državljani bi
morali imeti možnost, da v okviru stalnega državljanskega dialoga prispevajo k vsem pomembnim političnim
odločitvam v zvezi s podnebnimi spremembami, zlasti na ravni EU. (mp)

EESO poziva k evropskim ukrepom za participativen razvoj tehnologije blokovnih
verig
Tehnologije blokovnih verig in distribuirane knjige transakcij, ki so se prvotno
povezovale s kriptovalutami, so v resnici zelo mnogostranske in jih je mogoče
uporabiti tudi v socialnem gospodarstvu. Vendar je pomembno, da so ustrezno
regulirane in koristijo vsem, pa tudi, da lahko vsak pri njih sodeluje, je zapisal
EESO v mnenju, sprejetem na julijskem plenarnem zasedanju.
EESO je pripravil dolg seznam možnih načinov uporabe tehnologij blokovnih verig
in distribuirane knjige transakcij, ki bi bile lahko za podjetja socialnega
gospodarstva zelo zanimive. Mednje sodijo sledenje donacijam in zbiranju sredstev, izboljšanje upravljanja podjetij
socialnega gospodarstva, potrjevanje dejavnosti, izdajanje potrdil o znanjih in spretnostih, zagotavljanje večje jasnosti
in nedvoumnosti pri pravicah intelektualne lastnine in avtorskih pravicah, omogočanje varnih sistemov telemedicine in
e-oskrbe ter zagotavljanje popolne sledljivosti in prepoznavnosti kmetijskih proizvodov.
Toda zaradi velikega potenciala novih digitalnih tehnologij in visokih stroškov potrebnih naložb je tehnologija blokovne
verige izpostavljena tudi tveganju kopičenja podatkov in tehnoloških omrežij za namene špekulacij.
Zato je pomembno, da se z javnimi ukrepi podpre participativen razvoj teh tehnologij, ki morajo biti dostopne vsem ,
pri čemer je nujno .
Urejanje na ravni EU je smiselno, saj ta tehnologija uporablja verige, ki jih je mogoče ustvarjati ne glede na državne
meje. Obsežne naložbe, ki so potrebne v ta namen, zahtevajo usklajeno in strukturiranje ukrepanje na evropski ravni .
Več o tej temi preberite v mnenju EESO Blokovna veriga in tehnologija distribuirane knjige transakcij kot idealni
infrastrukturi socialnega gospodarstva. (dm)

Novice skupin

Skupina delodajalcev se bo dvakrat sestala na Finskem, kjer bo razpravljala o
umetni inteligenci in podjetju prijazni EU
Pripravila skupina delodajalcev v EESO
Skupina delodajalcev v EESO bo gostila dve konferenci v državi, ki trenutno
predseduje Evropskemu svetu – na Finskem. Prvi dogodek na temo pametne in
inteligentne Evrope bo organiziran konec avgusta.
Konferenca z naslovom „Na poti do pametne in inteligentne Evrope“ bo 30.
avgusta v Turkuju. V ospredju bodo priložnosti in izzivi, ki jih podjetjem prinašata
digitalizacija in umetna inteligenca, dejavniki uspeha na tem področju in s tem
povezana pričakovanja od politik EU. Cilj bo med drugim preučiti, kako lahko
Evropa prevzame vodilno vlogo na področju inovacij, katera znanja in spretnosti
ter kompetence so potrebne in kako je mogoče zagotoviti financiranje.
Člani skupine delodajalcev bodo izmenjali stališča o teh vprašanjih z govorniki na visoki ravni, kot so županja mesta
Turku Minna Arve, poslanka Evropskega parlamenta Miapetra Kumpula-Natri in predsednik upravnega odbora
ekosistema „One Sea“ Sauli Eloranta. Konferenca bo del dogodka Turku Europe Forum , v okviru katerega bodo
državljani in nosilci odločanja razpravljali o prihodnosti Evrope in Finske.
Tema druge finske konference, ki bo 9. oktobra v Helsinkih, bo . V ospredju te konference bo vloga odprtega
gospodarstva in odprte družbe pri vzpostavljanju močne in podjetjem prijazne EU. Datum konference, ki sovpada z
začetkom novega mandata Evropske komisije in Evropskega parlamenta, bo predstavnikom gospodarstva omogočil, da
pošljejo močno sporočilo oblikovalcem politik na ravni EU in na nacionalni ravni.
Oba dogodka skupaj organizirata skupina delodajalcev in največja finska gospodarska zbornica (EK).

Izjava skupine delojemalcev o kriminalizaciji solidarnosti
Pripravila skupina delojemalcev v EESO
Glede na porazne humanitarne razmere v Sredozemlju, ki jih zaznamuje
pomanjkanje spoštovanja načel in vrednot EU in ki so se v preteklih tednih
dodatno zaostrile, skupina delojemalcev opozarja, da:
solidarnost NI in nikoli ne bo kaznivo dejanje;
je reševanje življenj temeljna človekova dolžnost, ki jo narekujejo moralna
načela in mednarodno pravo;
humanitarne dejavnosti in nesebična prizadevanja civilne družbe nikoli ne
smejo biti kriminalizirana;
priseljevanje ne sme biti instrument politike.
Skupina delojemalcev znova izraža polno podporo vsem organizacijam, ki rešujejo življenja, in solidarnost z njimi. (prp)

Skupina Raznolikost Evrope v Helsinkih o trajnostni rasti in možnostih za
povečanje konkurenčnosti EU
Pripravila skupina Raznolikost Evrope v EESO
Skupina Raznolikost Evrope bo 16. in 17. septembra v Helsinkih gostila izredno
sejo. V skladu s prednostnimi nalogami Finske pri predsedovanju Svetu EU, ki jih
povzema geslo „Trajnostna Evropa, trajnostna prihodnost“ , se je skupina
Raznolikost Evrope odločila, da se osredotoči na tri stebre, ki podpirajo trajnostno
rast in tako krepijo konkurenčnost EU: biogospodarstvo in podnebno nevtralna
Evropa, digitalizacija ter infrastruktura.
Prvi dan bo v stavbi finskega parlamenta organizirana konferenca na temo .
Glavni namen bo osvetliti in obravnavati izzive, priložnosti, posledice, dobre
prakse in možnosti za povečanje konkurenčnosti EU. Seja se bo začela z
osrednjimi govori funkcionarjev, predstavnikov finske vlade in parlamenta, ter
predstavnikov organizacij, ki jim pripadajo finski člani skupine Raznolikost
Evrope.
Drugi dan bo na podeželju v bližini Helsinkov organiziran študijski obisk na temo
trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in logistike v gozdarstvu. (ih)
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