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UVODNIK
Študentske pobude prejele nagrado 
EESO za civilno družbo za leto 2011

Drage bralke in bralci,
v zadnjih mesecih sta mnogo Evropejcev zajeli 
tesnoba in črnogledost. Socialni davek gospodar-
ske krize je velikanski: brezposelnost med mla-
dimi, socialna izključenost in čedalje slabši položaj 
vse večjega števila malih in srednje velikih podjetij. 
Za našo prihodnost, za prihodnost evropskih drža-
vljanov nas nedvomno upravičeno skrbi.

Toda preden se vdamo v usodo, se moramo 
ozreti v zgodovino EU, in ugotovili bomo, da je ta zgodovina zgodba o skupnem 
uspehu, ki so jo vedno znova ogrožale različne krize. Cela generacija Evropejcev je 
odrasla ob vrednotah, na katerih temelji ta drzni politični, socialni in gospodarski 
projekt. Ta načela so obrodila bogate sadove. Med njimi velja opozoriti na to, da je 
EU najbolj privlačen enotni trg sveta, hkrati pa je zgled najvišje ravni političnega 
povezovanja med državami v svetovnem merilu. V zadnjih šestih desetletjih je naša 
generacija s solidarnostjo, povezovanjem in inovativnostjo dobila povsem nove, 
boljše priložnosti. Prav zato se svojim vrednotam ne smemo odreči.

Obramba evropskih vrednot zahteva dolgoročno vizijo in zmožnost hitrega 
odzivanja. Strategija Evropa 2020 po eni strani ponuja celovit program reform, 
s katerimi naj bi zagotovili trajnostno rast, da bo Unija v prihodnosti odpornejša. 
To je način za izboljšanje konkurenčnosti z inovacijami ter z ustvarjanjem novih 
priložnosti za mlade v Evropi, ki se skušajo znajti sredi te krize. Naše vsakdanje delo 
v Odboru – sprejemanje mnenj in pripravljanje javnih razprav o vseh zadevah, ki 
so povezane z evropsko civilno družbo – je od nekdaj usmerjeno v ta dolgoročni 
cilj. Ta vsakodnevna prizadevanja so naš prispevek k prihodnosti Evrope.

Vendar pa zdajšnje razmere zahtevajo takojšnje ukrepe, da bi okrepili zaupa-
nje v naš dolgoročni projekt. Prav to je skušal Odbor storiti na svojem zadnjem 
plenarnem zasedanju, na katerem smo razpravljali o euroobveznicah, urejanju 
fi nančnih trgov in fi skalnih politikah ter znova ponudili, da naj bo naša institucija 
prostor za izmenjavo različnih stališč civilne družbe.

Evropski državljani so v zadnjih šestih desetletjih volili najrazličnejše vlade, vsi 
ti politični predstavniki pa so prispevali k temu, da je povezovanje Evrope postalo 
gibalo evropske blaginje. Najboljši zgled tega so nenehne izboljšave enotnega trga, 
k čemur so pripomogli tudi številna mnenja in pobude EESO. Na decembrskem 
zasedanju Evropskega sveta so se sicer dogovorili o več pomembnih ukrepih, toda 
evropska civilna družba, ki jo zastopamo, nas vsak dan znova opozarja, da potre-
bujemo več Evrope. Isto sporočilo v EESO poslušamo že več kot petdeset let, zato 
bi to moralo nosilce odločanja spodbuditi k potrebnim ukrepom.

Anna Maria Darmanin
Podpredsednica EESO

31. januar 2012
EESO, Bruselj: konferenca: 
„Evropska unija na poti 
k evropski energetski 
skupnosti“

7. in 8. februar 2012
EESO, Bruselj: konferenca 
„Odločimo se za trajnostno 
rast in bodimo odgovorni! 
Evropska civilna družba 
v pripravah na konferenco 
Rio+20“ 

9. in 10. februar 2012
EESO, Bruselj: posvetovanje 
„Revizija smernic iz let 
1994 in 2005 o letalstvu in 
letališčih v EU“ 
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Združenje Erasmus Student Net-
work (ESN) je za projekt SocialE-
rasmus prejelo letošnjo nagrado 
EESO za civilno družbo. Od začetka 
projekta leta 2008 so številni štu-
dentje na izmenjavi prostovoljno 
sodelovali pri različnih dejavno-
stih: med drugim so pogozdovali, 
v božičkovi preobleki so obiskovali 
otroke v bolnišnicah, darovali kri 
in pomagali v boju proti gozdnim 
požarom.

Namen projekta je pomagati 
študentom pri navezovanju stikov 
z državami gostiteljicami, in sicer 
s sodelovanjem pri dejavnostih, ki 
koristijo lokalni skupnosti. „Neka-
teri ljudje mislijo, da tuji študentje 
pridejo, si vzamejo, kar želijo, in 
nato odidejo. Ta projekt pa doma-
činom prikaže koristi programa 
Erasmus in omogoča resnično 
vključevanje,“ pojasnjuje predse-
dnica ESN, Tania Berman.

Drugo nagrado je prejela organi-
zacija European Alternatives za letni 
festival Transeuropa, ki je maja 2011 
potekal v 12 evropskih mestih hkrati, 
na programu pa so bili glasba, fi lmi, 
razstave, predavanja in razprave. 
Festival Transeuropa je hkrati kul-
turni festival in politični dogodek; 
v njegovem okviru dva tedna po vsej 
Evropi potekajo brezplačne javne 
prireditve, katerih cilj je spodbujati 
politično povezovanje, solidarnost, 
družbeno raznolikost, strpnost in 
izmenjave. „Zavzemamo se za alter-
nativno, demokratično Evropo, ki jo 
ustvarjajo ljudje in v kateri so si vsi 
državljani enakopravni,“ je povedal 
Niccolò Milanese, sopredsednik 
organizacije European Alternatives, 
ki jo sestavljajo posamezni člani in 
lokalne skupine iz 17 držav članic in 
od drugod.

Tretja nagrada je bila podeljena 
platformi Organising Bureau of 

European School Student Unions 
(OBESSU), ki povezuje dijaške zveze 
iz 21 evropskih držav in se zavzema 
za krepitev pravic dijakov. OBESSU 
je nagrado prejel za avtobusno poto-
vanje „Lights on the Rights“, ki se je 
začelo oktobra 2010, ko so aktivisti 
OBESSU odrinili na 10  000 kilo-
metrov dolgo pot po Evropi, da bi 
spoznali izzive, s katerimi se soočajo 
dijaki od Balkana do Finske. Poto-
vanje je bilo del širšega projekta, 
katerega namen je podpreti Evrop-
sko deklaracijo o pravicah dijakov, 
in spremljajoče kampanje „Light on 
the Rights“. „Ta nagrada je za nas 
dodatna spodbuda za promocijo 
deklaracije o pravicah dijakov,“ je 
dejala generalna sekretarka Viviana 
Galli.

Po besedah predsednika EESO 
Staff ana Nilssona nagrada za civilno 
družbo opozarja na odličnost pobud 
akterjev civilne družbe v  Evropi, 
ki razvijajo projekte s pozitivnim 
učinkom za življenje Evropejcev ter 
spodbujajo evropsko identiteto in 
povezovanje. Za leto 2011 je izbral 
temo „Dialog in sodelovanje za vre-
dnote EU: povezovanje, raznolikost, 
solidarnost, strpnost“. (cw) ●

Za več informacij obiščite spletno 
stran:

h t t p : / / w w w . e e s c . e u r o p a .
eu/?i=portal.en.organised-civil-soci-
ety-prize-2011

Leto 2012 je evropsko leto aktivnega 
staranja in solidarnosti med genera-
cijami. To bo priložnost, da razmi-
slimo o  tem, da Evropejci živimo 
dlje in smo bolj zdravi kot kadar koli 
prej, in da se zavemo s tem poveza-
nih priložnosti.

Izziv za politike in zainteresi-
rane strani bo izboljšati možnosti 
za aktivno staranje na splošno in 
možnosti za samostojno življenje 

ter delovati na različnih področjih, 
kot so izobraževanje, zdravstvo, soci-
alne storitve, izobraževanje odraslih, 
prostovoljstvo, stanovanja, storitve 
IT in promet.

Namen evropskega leta je pove-
čati ozaveščenost o teh vprašanjih 
in najboljših načinih za soočanje 
z njimi. Predvsem pa si prizadeva 
oblikovalce politik in zainteresirane 
strani spodbuditi, da sami postavijo 

cilje in sprejmejo ukrepe za njihovo 
izpolnitev. Leta 2012 bo treba pre-
iti od besed k dejanjem in pokazati 
oprijemljive rezultate. (ail) ●

Dobitniki nagrade EESO za civilno družbo

ci-
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Edini izhod iz krize: 
več Evrope

Drugi dan 476. plenarnega zasedanja 
EESO se je začel z izjavo predsednika 
z naslovom Izhod iz krize – Na poti 
k političnemu programu za trajno-
stno okrevanje. Staffan Nilsson je 
zatrdil, da obstaja samo en način, 
da bi se EU izkopala iz finančne, 
dolžniške, gospodarske in družbene 
krize: tesnejša evropska povezava. 
Potrebno je več Evrope na področju 
proračunske politike, vzajemnega 
jamstva za državne dolgove, obnove 
dolgoročne plačilne sposobnosti ter 
tudi rasti, konkurenčnosti in delov-
nih mest. Znova je treba uveljaviti 
metodo Skupnosti in okrepiti vod-
stveno vlogo Komisije. Predsednik 
je poudaril tudi, kako pomembno je 
obvarovati naš gospodarski in soci-
alni model, ter dejal, da je Odbor 
odločen okrepiti mrežo nacionalnih 
ekonomsko-socialnih svetov, saj bo 
treba k  sodelovanju pritegniti vse 
akterje, da bo izhod iz krize spreje-
mljiv tudi s socialnega vidika.

Bela knjiga o prometu

EESO in Evropska komisija sta 
5. decembra 2011 na sedežu EESO 
organizirala enodnevno skupno 
konferenco z naslovom „Bela knjiga 
o prometu – stališče evropske civilne 
družbe“. Na konferenci so se zbrali 
najrazličnejši uporabniki in akterji 
v prometu ter razpravljali o svojih 
stališčih glede tega pomembnega 
političnega dokumenta. Predsednik 
Nilsson je poudaril: „Tukaj smo se 
zbrali, ker mora evropska civilna 
družba v celoti podpreti ukrepe, ki 
jih predlaga EU, da bo mogoče izko-

ristiti vse njihove koristi. Glavni cilj 
današnjega srečanja je torej kritična 
razprava o predlogu Komisije.“

Evropska komisija je marca 2011 
predstavila „Načrt za enotni evropski 
prometni prostor“, ki obsega 40 spe-
cifi čnih pobud za prihodnjih deset 
let. Njihov namen je izgradnja kon-
kurenčnega prometnega sistema, ki 
bo okrepil mobilnost, odpravil glavne 
ovire na ključnih območjih ter pognal 
rast in zaposlovanje. Poleg tega bo 
v skladu s predlogi mogoče znatno 

Z leve proti desni: poročevalec EESO Pierre Jean Coulon, podpredsednik Evropske komisije, pristojen za promet, Siim Kallas, predsednik EESO Staff an Nilsson, moderatorka na konferenci Jacki Davis, 
namestnica direktorja na poljskem ministrstvu za promet Anna Midera in poročevalec OR Antonio Costa

zmanjšati odvisnost Evrope od uvo-
žene naft e in zagotoviti 60-odstotno 
zmanjšanje emisij CO

2
 v prometu do 

leta 2050.

Med pripravo bele knjige je bilo 
organiziranih več posvetovanj z zain-
teresiranimi stranmi, odkar pa je bila 
objavljena, jo pozorno spremljajo 
vpletene strani EU. Na konferenci 
pa so Evropski ekonomsko-soci-
alni odbor, Odbor regij in Evropski 
parlament imeli priložnost pojasniti 
svoja stališča širši javnosti. Pierre-

Jean Coulon, poročevalec za mnenje 
EESO o tej temi, je opozoril: „Vzpo-
stavitev ravnovesja med doseganjem 
dolgoročnih ciljev za zmanjšanje 
emisij, ki so zastavljeni v načrtu, in 
nadaljnjim zadovoljevanjem potreb 
evropske družbe po prometu bo 
nedvomno velik zalogaj, ki bo zah-
teval dodatne smernice Komisije.“

Na konferenco so bili kot pred-
stavniki običajnih uporabnikov pro-
meta povabljeni tudi trije evropski 
državljani, ki so aktivno sodelovali 

v razpravah in izrazili svoja glavna 
pričakovanja. „Tako kot Evropska 
komisija se zavedamo, da nekateri 
predlogi v beli knjigi morda ne bodo 
dosegli zadostnega konsenza politike 
in javnosti,“ je dejal predsednik EESO 
in dodal, da si bo Odbor „v priho-
dnjih treh letih prizadeval za redno 
razpravo s civilno družbo o izvajanju 
ukrepov bele knjige“. (ac) ●

Predsednik francoskega ekonom-
skega, socialnega in okoljskega sveta 
Jean-Paul Delevoye je v svojem stvar-
nem in proevropskem govoru dejal, 
da „Evropa ni problem, temveč reši-
tev“. Zanj tesnejša povezava pomeni 
predvsem to, da države članice pri-
znajo prednosti EU.

Predsedniki vseh treh skupin so 
govornikoma izrekli podporo: Geor-
giosa Dassisa (skupina delojemalcev) 
prav tako skrbi moč fi nančnih trgov, 
Luca Jahier (skupina raznih dejavno-
sti) je pozval k strukturiranemu sis-
temu euroobveznic, da bi se izognili 
nadaljnjim finančnim pretresom, 
Henri Malosse (skupina delodajal-
cev) pa je opozoril na potrebo po 
boljšem izobraževanju in večji pod-
pori malim in srednje velikim podje-
tjem. (asp) ●

Enotno evropsko nebo je preveč 
pomembno, da bi ga pustili propasti

Konferenca na visoki ravni v Varšavi 
28. novembra, na kateri so obrav-
navali počasno izvajanje II. svežnja 
o enotnem evropskem nebu, je pote-
kala v  znamenju otipljive potrebe 
po nujnem ukrepanju. Sveženj je 
bil sprejet pred dvema letoma, da bi 
odpravili drago in neučinkovito deli-
tev evropskega zračnega prostora na 
podlagi nacionalnih meja, vendar še 
ni začel veljati.

„Do vzpostavitve enotnega 
evropskega zračnega prostora je 
še vedno daleč. Obstaja nevarnost, 
da ne bomo več kos vse večjemu 
povpraševanju po letalskih pre-
vozih v prihodnjih letih,“ je opo-
zoril evropski komisar za promet 
Siim Kallas. Pritrdil mu je Jacek 
Krawczyk, podpredsednik EESO in 
poročevalec za številna mnenja o tej 
temi. „Če ta sveženj ne bo uvelja-

vljen v praksi, bo to zelo negativno 
vlivalo na prihodnost evropskega 
letalstva in bo močno prizadelo tako 
prevoznike kot potnike.“

Ključni element svežnja je vzpo-
stavitev funkcionalnih blokov zrač-
nega prostora, v katerih službe za 
nadzor zračnega prometa delujejo 
na podlagi strogih zahtev glede 
učinkovitosti in ne glede na nacio-
nalne meje. Vendar pa sta bila od 
devetih predvidenih blokov doslej 
uvedena le dva, in sicer med Dansko 
in Švedsko ter med Veliko Britanijo 
in Irsko. Jacek Krawczyk je države, 
ki z vzpostavljanjem funkcionalnih 
blokov zamujajo, pozval: „Pacta 
sunt servanda. Sprejetih dogovorov 
ni mogoče kratkomalo prezreti.“

Na zamudo pri uresničevanju 
je opozoril tudi komisar Kallas, 

ki je dejal, da je dogovorjene cilje 
na področju zmogljivosti in stro-
škovne učinkovitosti doseglo samo 
pet držav EU: „Ne želim imenovati 
posameznih držav in jih postavljati 
na sramotilni steber, vendar je 
jasno, da je čas za razmislek minil. 
Zdaj moramo ukrepati.“

V skladu s „politiko odprtih vrat“ 
svoje države je novi poljski minister 
za promet Sławomir Nowak kot 
predstavnik poljskega predsedstva 
EU pojasnil, da je „zunanja raz-
sežnost enotnega neba za Poljsko 
ključnega pomena“. Spomnil je na 
naziv konference – „vzpostavitev 
enotnega evropskega neba in nje-
gova razširitev prek zunanjih meja 
EU“ – in dejal, da se „skupni zračni 
prostor ne sme končati na mejah 
EU.“

Konferenca se je končala s spreje-
tjem Varšavske deklaracije, v kateri 
zahtevajo hitro vzpostavitev II. sve-
žnja o enotnem evropskem nebu, 
ki bo „prinesel pomembne koristi 
vsem vpletenim akterjem“. „Enotno 
evropsko nebo je preveč pomemben 
načrt, da bi ga pustili propasti,“ piše 
v deklaraciji.

Uspešno konferenco s približno 
300 udeleženci so skupaj organizi-
rali poljsko predsedstvo Sveta EU, 
Evropska komisija in Evropski eko-
nomsko-socialni odbor. (mb) ●

Z leve proti desni: podpredsednik Evropskega ekonomsko-socialnega odbora Jacek 
Krawczyk, poljski minister za promet, gradbeništvo in pomorsko gospodarstvo Sławomir 
Nowak in podpredsednik Evropske komisije, pristojen za promet, Siim Kallas
Vir: Poljsko ministrstvo za promet, gradbeništvo in pomorsko gospodarstvo

EESO info — Januar 2012/1 Posebna izdaja



3

Določanje temeljnih usmeritev za Rio+20

Je trajnostno gospodarstvo 
neuresničljiv cilj?

UVODNIK

Januar 2012/1 Posebna izdaja SL

ISSN 1830-5164

EESO info
Evropski ekonomsko-socialni
odbor
Most med Evropo in organizirano civilno družbo

Drage bralke in bralci,

bližajoča se konferenca Organizacije 
združenih narodov o trajnostnem razvoju 
v  Riu bo posvečena bolj ekološkemu 
gospodarstvu in zmanjševanju revščine, 
ki gresta z roko v roki. Namen vrha je 
obnoviti zavezo naših političnih vodite-
ljev za izpolnitev svetovnih ciljev glede 
trajnostnega razvoja.

Tovrstne pobude so sicer pohvalne, a konferenca je hkrati primerno 
opozorilo, da zgolj s politiko in političnimi ukrepi ni mogoče izkoreniniti 
revščine in bolezni ali zagotoviti čiste vode in zraka. Čeprav do roka za 
izpolnitev razvojnih ciljev tisočletja manjka še manj kakor pet let, skoraj 
milijarda ljudi še vedno trpi za lakoto.

Ti problemi ne poznajo meja. Zgolj s potrjenimi političnimi zavezami ni 
mogoče zgraditi šol, izboljšati kakovosti zraka ali omejiti pretiranega potro-
šništva. Če bi vse svetovno prebivalstvo sledilo enakemu potrošniškemu 
življenjskemu slogu kot bogate države, bi za absorpcijo vsega ogljikovega 
dioksida potrebovali kar devet Zemelj.

Svetovno odgovornost morajo prevzeti vse ravni državnih oblasti, v vseh 
fazah prehoda pa bo morala sodelovati tudi civilna družba, kar bo zahte-
valo strategije, načrtovanje, izvajanje sprememb in nenehno spremljanje. 
Biti mora tudi dejavna udeleženka konference Rio+20, saj bo prav ona 
v resnici oblikovala politiko, vladala in spremenila način ravnanja v smeri 
trajnostne in do okolja bolj prijazne prihodnosti. Prav civilna družba lahko 
utre pot tej preobrazbi.

EESO bo svetovne voditelje v Riu pozval, naj vlagajo v trajnostne teh-
nologije in projekte ter postopoma opustijo subvencije, ki so škodljive za 
okolje. Za pravičen prehod na bolj ekološko gospodarstvo je potreben 
dialog s civilno družbo in socialnimi partnerji o posledicah tega prehoda 
za trg dela in družbo nasploh.

Zagotoviti moramo dialog med civilno družbo in nosilci odločanja pa 
tudi dialog znotraj teh skupin. Civilna družba bo namreč predlagala in 
poleg tega izvajala potrebna politična priporočila.

Mi smo na to pripravljeni in smo hkrati vključeni v preobrazbo.

Staff an Nilsson
Predsednik EESO

EESO bo med pripravami na junij-
sko konferenco Organizacije združe-
nih narodov o trajnostnem razvoju 
Rio+20 7. in 8. februarja 2012 organi-
ziral veliko konferenco o trajnostnem 
razvoju. Na njej naj bi oblikovali sta-
lišča evropske civilne družbe o kon-
ferenci v Riu in prispevali k njenemu 
uspehu. EESO bo s svojimi sklepnimi 
ugotovitvami seznanil pogajalske 
strani na konferenci ZN in partnerje 
iz civilne družbe po vsem svetu.

Po seznanitvi s trenutnim stanjem 
procesa Rio+20 se bo konferenca 
EESO osredotočila na okolju prijazno 
gospodarstvo kot sredstvo za spodbu-
janje trajnostnega razvoja ob upošte-
vanju omejenih naravnih virov. V prvi 
splošni razpravi bodo obravnavali 
evropski prispevek k trajnosti, v drugi 
pa trajnostni razvoj v državah, ki niso 
članice EU.

Štiri delavnice bodo ponujale 
možnost za bolj poglobljeno razpravo 

Trajnost zadeva veliko več kot zgolj 
okolje. Vpliva na naše gospodarstvo, 
upravljanje in ljudi iz vseh družbenih 
slojev. Zato rešitve za svetovne probleme 
zahtevajo vgrajevanje trajnosti v najra-
zličnejša politična področja.

Če upoštevamo našo soodvisnost 
v globaliziranem svetu, je presenetljivo, 
da trajnostnih rešitev še vedno ni. Zaradi 
kratkoročnih koristi in dobičkov se 
pogosto ne menimo za dolgoročne 
posledice. Naše potrebe po virih in 

in pripravo sklepnih ugotovitev kon-
ference:

 ■ Hrana, voda in energija za vse,

 ■ Trajnostna proizvodnja in poraba,

 ■ Pravičen prehod na okolju prija-
zno gospodarstvo – socialna raz-
sežnost, in

 ■ Vključevanje civilne družbe v pre-
hod na okolju prijazno gospodar-
stvo.

V zadnjem letu se je EESO v pri-
pravah na Rio+20 usklajeval z zain-
teresiranimi stranmi v EU in drugih 
delih sveta. Skupaj s partnerji v Bra-
ziliji, na Kitajskem, v Indiji, Rusiji in 
Južni Afriki namerava tudi pripraviti 
skupno izjavo, ki jo bodo predložili na 
konferenci OZN.

Po širokem posvetovanju z evrop-
sko civilno družbo, ki ga je z vrsto 

energiji se povečujejo, skupni problemi, 
s katerimi se soočamo, pa postajajo vse 
bolj zapleteni. Tako nam govori zdrava 
pamet.

Svet poganja gospodarstvo in upra-
vljajo ga ljudje. Toda pogosto uničujoči 
učinki našega gospodarskega stroja 
na okolje imajo neposredne posledice 
za milijarde ljudi. Vode, enega najpo-
membnejših virov, že primanjkuje na 
številnih območjih, ki so odvisna od 
poljedelstva in živinoreje. Fosilna goriva 
zastrupljajo naše reke in nebo. Spremi-
njanje ravnovesja v naravi pomeni, da 
številne rastline in živali ne morejo več 
preživeti. Ti dejavniki le še zaostrujejo 
množično revščino in slabo zdravstveno 
stanje prebivalstva.

Zato moramo prekiniti povezavo 
med gospodarsko rastjo in okoljsko 
škodo. To je temelj okolju prijaznega 
gospodarstva. Takšno gospodarstvo 
lahko pomaga pri odpravljanju revščine 
in socialne nepravičnosti, hkrati pa 
ohranja naravne vire za prihodnje gene-

obravnav organizirala opazovalna 
skupina za trajnostni razvoj v okviru 
EESO, je Odbor septembra 2011 spre-
jel mnenje, v katerem so predstavljeni 
prispevki civilne družbe h konferenci 
Rio+20. To mnenje je bilo prispevek 
k  stališču Evropske unije o  trajno-
stnem razvoju, ki je bilo nato predlo-
ženo sekretariatu konference.

Stališče EESO je, da se mora Rio+20 
zavzeti za splošen premik v smer oko-
lju prijaznega in trajnostnega gospo-
darstva. Na konferenci bodo potrebne 
tudi zaveze predsednikov vlad. In 
končno morajo vse vlade na vseh rav-
neh in civilna družba prevzeti globalno 
odgovornost.

EU mora tudi spodbujati spre-
membe potrošniških navad ljudi in 
zagotoviti, da prehod k okolju bolj 
prijaznemu gospodarstvu ne bo pote-
kal na račun ljudi, ki živijo pod pragom 
revščine ali tik nad njim. Zato morata 
biti izkoreninjenje revščine in izpol-
njevanje navidezno težko dosegljivih 
razvojnih ciljev tisočletja uvrščena med 
najpomembnejše točke dnevnega reda 
konference v Riu.

Konferenca EESO namerava 
nameniti posebno pozornost okolj-
skim in socialnim stebrom trajno-
stnega razvoja. Po mnenju Odbora 
mora vsakršen prehod k okolju bolj 
prijaznemu gospodarstvu najti urav-
noteženo sinergijo med okoljskim in 
socialnim razvojem. Okolju bolj pri-
jazno gospodarstvo bi moralo krepiti 
trajnostni razvoj, ohranjati naravne 
vire in blažiti podnebne spremembe. ●

racije. Da bi to uresničili, mora prehod 
spoštovati načela pravičnosti, sodelova-
nja in skupne odgovornosti. Ampak za 
to je potrebnega veliko truda in politične 
volje: to sta dva vira, ki ju prepogosto 
primanjkuje.

Vendar ima EESO načrt, na podlagi 
katerega bi energetsko potratni motor 
sveta končno lahko preobrazili v bolj 
usklajeno, pravično in trajnostno gospo-
darstvo. Predlagamo mandat Združenih 
narodov za okolju prijazno gospodar-
stvo, ki naj bi temeljil na šestih stebrih: 
kazalnikih, predpisih, izobraževanju, 
fi skalni politiki, raziskavah in ciljih za 
okolju prijazno gospodarstvo.

Prepričani smo, da lahko to uresni-
čimo. In prepričani smo tudi, da lahko 
spet vzpostavimo ravnovesje v  prid 
naravi in ljudem.

Hans-Joachim Wilms
predsednik opazovalne skupine EESO 
za trajnostni razvoj

EESO je postavil interaktivno spletno platformo 
za stike z zainteresiranimi stranmi, h katerim šte-
jejo v glavnem, a ne izključno, organizacije civilne 
družbe, ki želijo doprinesti k skupnemu prispevku 
civilne družbe za vrh Rio+20. 

Zelo radi bi se učili od strokovnjakov, organizacij 
in državljanov, ki jih resnično zanimajo vprašanja 
trajnostnega razvoja, ter si z njimi izmenjali stališča.

Pridružite se nam na poti v Rio+20: 

http://www.eesc.europa.eu/rio20-platform

Hans-Joachim Wilms, 
predsednik opazovalne skupine EESO 
za trajnostni razvoj

UVODNIK

Posebna izdaja 

Trajnostni razvoj
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Podpora Nepalu

Množičen uvoz hibridnih semen, ki 
ne ustrezajo lokalnim podnebnim 
pogojem in tlom, ogroža prizadeva-
nja Nepala za prehransko varnost. 
Hibridne kulture ne obrodijo semen 
za naslednje setve, zato so potrebne 
drage kemikalije.

„Kmetje so vsako leto prisiljeni 
kupiti nova semena od podjetij, ki 
jih proizvajajo,“ pravi Bed Prasad 
Khatiwada iz ActionAid Nepal: „Za 
zmanjšanje stroškov nepalska vlada 
subvencionira uvožena semena in 
kemikalije.“

Dolgoročni učinki in obremenitev 
monokulturnega kmetijstva so kon-
traproduktivni, še meni Khatiwada. 
Podnebje in okolje v Nepalu segata 
od subtropskega do zmernega in ark-
tičnega. Posamezni posevek ne more 
rasti v vseh takšnih razmerah.

Leta 2009 posevki hibridne koruze 
niso obrodili, kar je imelo hude 
posledice za življenje tisočev. Leta 
2010 prav tako ni obrodil hibridni riž. 
Nepalska vlada je kmetom kot nado-
mestilo za škodo podarila kemikalije 
za naslednjo letino.

„Septembra 2011 je Monsanto 
podpisal sporazum z  organizacijo 
USAID v  Nepalu. Hoteli so sode-
lovati z nepalskim ministrstvom za 
kmetijstvo,“ je Khatiwada povedal 
EESO Info. „Toda lokalni kmetje so 
protestirali in vlada se je umaknila.“

„V ActionAid nismo proti Mon-
santu, nasprotujemo pa uvoženim 
hibridnim semenom, ki niso prila-
gojena podnebju in niso trajnostna 
z vidika dobave in stroškov,“ pravi in 
dodaja, da je delež kmečkega prebi-
valstva v Nepalu okoli 75-odstoten, 
delež kmetijstva v državnem BDP pa 
približno 34-odstoten.

Leta 2008 je s  pomočjo Actio-
nAid Nepal Khatiwada začel z banko 
semen, v kateri je okoli 60 različnih 
vrst žitaric in stročnic. Kot je dejal, 
so semena avtohtona in obrodijo obi-
len pridelek ter tako omogočajo večjo 
prehransko varnost. Banko semen 
uporablja okoli 400 nepalskih kme-
tov. Projekt naj bi se leta 2012 razširil.

Številni izzivi, s katerimi se spopri-
jema projekt ActionAid's Nepal, so 
podobni težavam lokalnih skupno-
sti po vsem svetu. EESO meni, da je 
dostop vsakogar do virov, hrane in 
energije najvišja prednostna naloga 
pri trajnostnih prizadevanjih na 
svetu.

Kot navaja mnenje EESO o vrhu 
„Rio+20: na poti k okolju prijaznemu 
gospodarstvu in boljšemu upravlja-
nju“, je za prehod na trajnostni razvoj 
treba upoštevati socialno razsežnost. 
Prehranska varnost in trajnostno 
kmetijstvo sta med sedmimi glavnimi 
prednostnimi nalogami, ki jih bodo 
obravnavali na vrhu.

Vendar pa Kirsten Hjørnholm 
Sørensen, politična svetovalka pri 
organizaciji ActionAid Danska, 
izraža zaskrbljenost, da vrh ZN ne bo 
upošteval skrbi držav v razvoju, kakr-
šne imajo med drugim tudi majhni 
kmetijski proizvajalci v Nepalu.

„Nevarnost Rio+20 je v osredo-
točenosti na prehod k  zelenemu 
gospodarstvu, ker utegne povzročiti, 
da se bo položaj moči, ki ga uživajo 
bogate države, samo preselil na drugo 
področje,“ je dejala za EESO info in 
dodala, da morajo vsakršne spre-
membe vedno spremljati izmenjava 
tehnologije, oprostitev dolga, zago-
tavljanje demokratične udeležbe ter 
ukrepi na področju podnebnih spre-
memb. ●

Rio+20, čas za spremembe

Generalni sekretar konference OZN 
Rio+20 Sha Zukang ima nezavi-
dljivo nalogo, da trajnostni razvoj 
preoblikuje v  delujočo svetovno 
politiko. Dvajset let po okoljskem 
vrhu v Riu de Janeiru se bodo vodi-
telji, visoki uradniki, predstavniki 
civilne družbe in institucij z vsega 
sveta namreč spet sešli v Braziliji.

Tokrat naj bi se dogovorili 
o  širokih zavezujočih načelih, ki 
bodo omogočila lepšo prihodnost 
za vse nas – in tudi za naš planet. 
Toda tudi po 20 letih še vedno ni 
splošno sprejete opredelitve trajno-
stnega razvoja. V igri je zelo veliko 

in predsednik EESO Staff an Nilsson 
je konferenco Rio+20 tako označil 
za „prelomni trenutek nove gospo-
darske ureditve“.

Pred vrhom se pojavljajo različni 
pogledi na to, kako naj bi dose-
gli trajnostni razvoj. Maja 2010 in 
marca 2011 sta potekali pripra-
vljalni zasedanji; tretje, zadnje, bo 
predvidoma konec maja 2012. Iz 
njih je že mogoče izluščiti, česa se 
lahko nadejamo v Riu.

„Med dosedanjimi pripravami 
smo pregledali napredek in vrzeli 
pri izpolnjevanju dosedanjih zavez 

ter opredelili nove izzive, ki se pora-
jajo,“ je dejal Sha Zukang in dodal: 
„Čeprav se mnenja in stališča še 
vedno razhajajo, pa se dojemanje 
dveh osrednjih vprašanj in pristopi 
k njima čedalje bolj zbližujejo.“

Konferenca bo posvečena okolju 
bolj prijaznemu gospodarstvu v luči 
hkratnega izkoreninjanja revščine 
in trajnostnega razvoja. Njen cilj 
bo tudi izoblikovati institucionalni 
okvir za trajnostni razvoj. Vendar 
pa EESO meni, da je njen uspeh 
odvisen od neposrednega prispevka 
civilne družbe. Zato si tudi OZN 
prizadeva za dejavno vključevanje 
civilne družbe v svetovno razpravo 
prek spleta in družabnih omrežij.

EESO poziva voditelje, naj zago-
tovijo, da bo prehod k okolju bolj 
prijaznemu gospodarstvu temeljil 
na kvalitativni gospodarski rasti, 
ki bo pripomogla k zmanjševanju 
revščine in socialne nepravično-
sti, saj je socialna razsežnost nujen 
pogoj za trajnostni razvoj in pravič-
nejšo svetovno družbo. ●
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Zeleno gospodarstvo zahteva 
podporo zelene družbe

Brez aktivnega sodelovanja civilne 
družbe konferenca Rio+20 ne bo 
mogla ustrezno usmeriti prizadevanj 
za okolju prijaznejše gospodarstvo, je 
prepričan član EESO Hans-Joachim 
Wilms.

V okviru evropskih priprav na 
Rio+20 so EU in njene države članice 
sekretariatu konference novembra 
posredovale skupno stališče (glej 
povezani članek). V skladu s stali-
ščem EU, da je treba okrepiti sode-
lovanje civilne družbe, je EESO želel 
pomembno prispevati k temu doku-
mentu.

„Za  nas  v   EESO je  ze lo 
pomembno, da je civilna družba 
vključena že od začetka,“ je dejal 
g. Wilms (Nemčija, skupina delo-
jemalcev), poročevalec za mnenje 
EESO o tej temi. „Nismo hoteli zgolj 
pripraviti velikega poročila, (…) 
hoteli smo najti odgovore, pred-
vsem pa k  sodelovanju pritegniti 
celotno civilno družbo,“ je dodal 
g. Wilms, ki je tudi predsednik opa-
zovalne skupine za trajnostni razvoj.

V mnenju o prispevkih evropske 
civilne družbe h konferenci Rio+20 
je EESO pozdravil dejstvo, da EU 

zdaj obravnava tudi „socialno razse-
žnost trajnostnega razvoja“. Vendar 
pa Odbor meni, da Evropska komi-
sija v svojem sporočilu o konferenci 
Rio+20 te socialne razsežnosti ni 
dovolj poudarila.

„Uspešen prehod na trajnostno 
gospodarstvo je odvisen od tega, ali 
bo civilna družba to sprejela in pod-
prla,“ je dejal g. Wilms in dodal, da 
je za to potrebno sodelovanje nevla-
dnih organizacij in podjetij pred 
konferenco, med in po njej, ne samo 
na mednarodni, ampak tudi na regi-
onalni, nacionalni in lokalni ravni. 
Civilna družba – zlasti potrošniki in 
podjetja – bo namreč morala veliko 
vlagati v nove inovacije, spremeniti 
svoje obnašanje in se morda celo 
čemu odreči.

Mnenje, ki ga je pripravil g. 
Wilms, poleg zavzemanja za polno 
sodelovanje civilne družbe v procesu 
Rio+20 prinaša tudi poziv EU, naj 
najprej izpolni svoje naloge na tem 
področju ter tako okrepi svoj položaj 
v pogajanjih in postane vzor za druge 
dele sveta. 

Prizadevanja za okolju prijaznejše 
gospodarstvo lahko pomagajo izko-
reniniti revščino, zaradi katere več 
kot milijarda ljudi živi v  lakoti in 
pomanjkanju, in ustvariti na milijone 
novih, trajnostnih delovnih mest, je 
poudaril g. Wilms.

„Odbor je prepričan, da je treba 
prehod na okolju prijaznejše gospo-
darstvo vključiti v  širšo strategijo 
trajnostnega razvoja. Za zagotovitev 
pravičnega prehoda na okolju pri-
jaznejše gospodarstvo so potrebni 
aktivni politični ukrepi,“ je prepri-
čan. Med temi so ukrepi, s katerimi 
bo doseženo ravnovesje med ustvar-
jenimi okolju prijaznimi delovnimi 

mesti in izgubljenimi delovnimi 
mesti, upoštevana bodo načela Med-
narodne organizacije dela (MOD) 
glede „dostojnega dela“ in bo ohra-
njen sedanji dialog med vladami in 
socialnimi akterji. Za doseganje teh 
ciljev bo treba precejšnja javna sred-
stva nameniti socialni razsežnosti 
okolju prijaznejšega gospodarstva. ●
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Za nizkoogljično revolucijo

Gospodarstvo, ki ustvarja blaginjo 
z nizkimi emisijami CO

2
, je možno, 

toda v  ta namen so potrebne prave 
politike, tehnologije in politične zaveze. 
Kot poudarja član EESO Richard 
Adams (III. skupina), pa je predvsem 
potrebna korenita sprememba našega 
vedenja.

V trenutku, ko je svetovno prebi-
valstvo prekoračilo mejo 7 milijard, je 
nekaj gotovo: človeštvo porablja preveč 
virov in povzroča preveč onesnaževa-

nja, da bi bil naš planet temu še lahko 
kos.

„Upoštevati moramo temeljna 
načela trajnostnega gospodarstva,“ 
meni Richard Adams, svetovalec za 
socialni, okoljski in etični razvoj podjetij 
iz Združenega kraljestva. Med ta načela 
sodita tudi vzpostavitev trajnostnega 
ravnovesja med svetovnim gospodar-
stvom in ekosistemom ter osredotoče-
nje na dejanske potrebe ljudi namesto 
na njihove zahteve.

V prepričanju, da je za dejanske 
spremembe treba najprej pomesti pred 
lastnim pragom, si EU močno prizadeva 
za zmanjšanje svojega učinka na podne-
bje. Tako je v zadnjih dveh desetletjih 
emisije zmanjšala za kar 16 %, in to pri 
40-odstotni gospodarski rasti. To doka-
zuje, da so gospodarska rast in nizke emi-
sije uresničljiva stvarnost. 

EU je poleg tega na dobri poti, da ure-
sniči cilje za leto 2020, in sicer zmanjša 
emisije za 20 % v primerjavi z ravnjo iz leta 

Za bolj oprijemljivo gospodarno rabo virov
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EESC 
SIDE EVENTS IN RIO

Strategija, po kateri bi EU postala 
bolj gospodarna z viri, je sicer obe-
tavna, vendar jo je treba po mnenju 
člana EESO Lutza Ribbeja dopolniti 
z oprijemljivimi cilji.

Strategija Evropa 2020 je prinesla 
sedem „vodilnih pobud“, ki naj bi 
prispevale k pametni, trajnostni in 

vključujoči rasti v tem desetletju. 
Med njimi je tudi vodilna pobuda 
„Evropa, gospodarna z viri“, katere 
cilj je bolj preudarna in učinkovita 
raba omejenih virov – od hrane do 
vode in surovin.

Pobuda uvršča gospodarnost 
z viri med vodilna načela politik 

EU na najrazličnejših področjih, od 
energije, prometa, podnebnih spre-
memb, industrije, blaga, kmetijstva, 
ribolova, biotske raznovrstnosti do 
regionalnega razvoja. Komisija 
je izoblikovala več ožjih strategij, 
s katerimi bi različni akterji zmo-
gli uresničiti svoj potencial na tem 
področju, med njimi nizkoogljični 

časovni načrt (ki mu je posvečen 
poseben članek).

„EESO vodilno pobudo odo-
brava, vendar meni, da je premalo 
konkretna,“ je poudaril Lutz Ribbe 
(III. skupina, Nemčija), poročeva-
lec za mnenje Odbora o  pobudi. 
„Nepogrešljivo je čim konkretneje 
pojasniti, katere spremembe so 
potrebne in kako naj bi jih izvajali.“

EESO pričakuje, da bo Komisija 
v 20 napovedanih ožjih pobudah 
zelo natančno opisala, kaj natanko 
pomeni „gospodarnost z viri“, kaj 
je mogoče doseči že s tehnološkimi 
izboljšavami, v  katerih sektorjih 
mora priti do napovedanih „velikih 
sprememb“ in katere spremembe 
v vedenju proizvajalcev in potro-
šnikov so potrebne.

Poleg tega se sprašuje, zakaj 
je pobuda „Evropa, gospodarna 
z viri“ uvrščena v strategijo Evropa 
2020. „Evropa, gospodarna z viri, je 
osrednji del strategije trajnostnega 
razvoja, vendar te ne more nado-
mestiti,“ je pojasnil g. Ribbe, ki je 
sicer direktor oddelka za naravo-
varstveno politiko pri Evropskem 

1990 ter delež obnovljivih virov v energet-
ski mešanici poveča na 20 %. Kar zadeva 
cilj, da se izboljša energetska učinkovitost 
za 20 %, pa je Evropa šele na pol poti.

Za obdobje po letu 2020 je Evropska 
komisija predložila „Načrt za prehod na 
konkurenčno gospodarstvo z  nizkimi 
emisijami ogljika do leta 2050“, v skladu 
s katerim naj bi se evropske emisije do 
sredine stoletja zmanjšale za izjemnih 
80–95  %. Za dosego tega cilja bodo 
potrebne precejšnje naložbe, med drugim 

v nove obnovljive vire energije, energetsko 
učinkovite zgradbe, hibridna in električna 
vozila, pametna energetska omrežja in 
nizkoogljično proizvodnjo elektrike.

EESO v mnenju o načrtu Komisije, 
ki ga je pripravil poročevalec g. Adams, 
„poziva vse evropske institucije, naj ga 
v celoti upoštevajo kot smerokaz“. Da 
bi cilje za leto 2050 res lahko dosegli, si 
je treba po mnenju EESO zastaviti bolj 
ambiciozne vmesne cilje: do leta 2020 
bi bilo treba doseči večje, tj. 25-odsto-
tno zmanjšanje emisij, do leta 2030 pa 
40-odstotno zmanjšanje.

Odbor v  mnenju tudi priporoča, 
da Komisija „pripravi celovit nov sve-
ženj ukrepov, s katerimi bi spodbudili 
obsežne nove naložbe, ki so potrebne za 
uresničitev teh novih ciljev,“ ter poziva 
k temu, da „se s strukturiranim in traj-
nim dialogom o posameznih strateških 
načrtih v ta proces popolnoma vključi 
tudi civilna družba“.

Vse to je potrebno, ker je za pre-
hod na nizkoogljično gospodarstvo po 
besedah g. Adamsa „nujna korenita 
sprememba našega vedenja, ki se mora 
približati enostavnejšemu, nizkoogljič-
nemu življenjskemu stilu. Samo tako 
si bodo politiki tudi resnično upali 
sprejeti nujne odločitve. Skratka, eko-
nomska trajnost zahteva revolucijo, kar 
zadeva pričakovanja in vrednote ljudi“.

G. Adams na koncu še dodaja: „Naše 
globalne institucije so še v povojih in 
niso zmožne nositi bremena priho-
dnosti. Upam, da si bo EU še naprej 
prizadevala najti pravo pot naprej.“ ●

skladu za naravno dediščino (Euro-
Natur).

Pomen ustreznega ravnanja je 
podčrtal z  besedami: „Negativne 
posledice netrajnostnega gospo-
darjenja bodo z vso silo prizadele 
šele prihodnje rodove in ti jih bodo 
morali prenašati.“

„Zato se zastavljata naloga in 
vprašanje, kako med danes žive-
čimi generacijami razviti kolek-
tivni občutek odgovornosti do 
prihodnjih generacij,“ je opozoril. 
„Ne smemo se več usmerjati zgolj 
na BDP, zato je temeljna razprava 
o pojmu rasti več kot potrebna.“

„Pri tem je osrednjega pomena, 
da sta civilna družba in gospo-
darstvo že od začetka v  zadostni 
meri vključena v proces,“ je sklenil 
g. Ribbe. ●
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Mlada podjetja postavljena na stranski tir

Okolju prijazne naložbe naj bi pravi-
loma pripomogle k novim poslovnim 
priložnostim in delovnim mestom 
v številnih sektorjih. Toda evropska 
gospodarska dinamika in tvegani 
kapital temu še vedno nista kos, 
meni Dimitris Tsigos, predsednik 
združenja European Confederation 
of Young Entrepreneurs.

„Glavni problem so kapital ter 
raziskave in razvoj za ustvarja-
nje novih proizvodov in storitev, 
ki potrebujejo tvegane naložbe,“ 
je pojasnil Tsigos in dodal, da 
evropski enotni trg še ni dosegel 
realnega gospodarstva. „Tvegane 
naložbe v novoustanovljena podjetja 
v Evropi so zelo skromne v primer-
javi z ZDA,“ je še povedal.

Evropski kratkoročni trendi na 
področju naložb, zaposlovanja in 
brezposelnosti ter BDP na prebivalca 
in produktivnost ostajajo neobetavni. 
Skoraj tretjina evropskega prebival-
stva med 25 in 64 let še vedno nima 
formalne izobrazbe.

V takšnih razmerah je težko 
ustvarjati in odkrivati priložnosti za 
podjetja. Tsigos je slabim obetom 
navkljub prepričan, da lahko seda-
nja finančna kriza Evropi pravza-
prav pomaga spodbuditi inovativnost 
podjetnih malih in srednje velikih 
podjetij na dejanskem trgu.

Toda mladi evropski podjetniki 
imajo težave pri uveljavljanju novih 
in okolju prijaznejših podjetij na trgu. 

Banke jim še vedno ne dajejo poso-
jil. Zlasti mladi podjetniki si težko 
zagotovijo kupce za neuveljavljene 
proizvode, je prepričan Codrin Pave-
liuc-Olariu, predsednik mreže Young 
Professionals in Local Development 
(YPLD), ki se zavzema za hitrejšo in 
boljšo rast lokalnih skupnosti.

„Mladi strokovnjaki veljajo za 
,drugorazredne‘ državljane. Čeprav 
so visoko izobraženi, jih nosilci 
odločanja ne sprašujejo po njihovem 
mnenju in ga ne upoštevajo,“ pravi 
Paveliuc-Olariu.

Po njegovem mnenju se mladi 
strokovnjaki zaradi tega bolj osredo-
točajo na storitvene dejavnosti. Izzivi, 
s katerimi se soočajo, in celo ovire, na 
katere naletijo pri mobilnosti navzgor 
na trgu dela, so preprosto preveliki, 
da bi lahko ustanavljali inovativna 
podjetja, pojasnjuje Paveliuc-Olariu.

EESO poudarja, da je ustvarjanje 
pogojev za uspevanje podjetij pri pre-
hodu v okolju prijaznejše gospodar-
stvo ključnega pomena za trajnostni 
razvoj. Odbor zato poziva oblikovalce 
politike na vseh ravneh upravljanja, 
naj spodbujajo ta prehod.

Za to so potrebni regulativni 
ukrepi, instrumenti fi nančne politike 
ter državni izdatki in naložbe. Temu 
pa je treba dodati še udeležbo podje-
tnih posameznikov, kot sta Dimitris 
Tsigos in Codrin Paveliuc-Olariu. ●

Okolju prijaznejše gospodarstvo, boljša 
delovna mesta

načrt opisal kot program za boljše 
okolje, bolj trajnostni način življenja 
in prihodnjo rast. Vendar pa je tudi 
EESO izrazil pridržke glede časov-
nega načrta in menil, da je „premalo 
konkreten“. EESO je v  mnenju 
z  naslovom Evropa, gospodarna 
z  viri zapisal, da bi morala biti 
gospodarnost z viri ločena samo-
stojna politika in ne bi smela biti 
vključena v strategijo Evropa 2020.

Kljub temu tako evropski sin-
dikati kot tudi oblikovalci politik 
podpirajo ustvarjanje novih delov-
nih mest, novih podjetij in več rasti 
brez uničevanja okolja. Vendar pa 
ETUC meni, da podnebnih spre-

Za razmislek o trajnostni 
preskrbi s hrano

Število svetovnega prebivalstva se 
povečuje, zaloge hrane pa so vse 
manjše. Evropski komisar za zdravje 
in varstvo potrošnikov John Dalli 
meni, da imajo evropski potrošniki 
in podjetja lahko pomembno vlogo 
pri zagotavljanju trajnostne verige 
preskrbe s hrano.

Svetovne prehranske krize v pre-
teklih letih in nedopustno dejstvo, 
da več kot milijarda ljudi na svetu 
strada, sta razloga za to, da bo pre-
hranska varnost visoko na dnevnem 
redu konference Rio+20.

„Gospodarska kriza, vse večja 
globalizacija, podnebne spre-
membe, vse višje cene surovin in 
njihovo pomanjkanje, pa tudi soci-
alne in demografske spremembe 
pomembno vplivajo na verigo pre-
skrbe s hrano na vseh ravneh,“ poja-
snjuje g. Dalli.

Dejstvo, da je sedaj treba nahra-
niti 7  milijard ljudi in da je pre-
sežkov v kmetijski pridelavi z  leti 
vse manj, ne pomeni, da morajo 
Evropejci jesti manj, da bodo ostali 
dobili več. Ena od najpomemb-
nejših stvari, ki jo lahko naredijo 
Evropejci, je zmanjšanje količine 
živilskih odpadkov.

“[Živilski odpadki in embalaža 
hrane] sta dva zelo pomembna 
vidika v širšem okviru gospodarje-
nja z viri, fi nančne krize, svetovne 
prehranske varnosti in preprečeva-
nja lakote,“ je dejal g. Dalli.

Nedavna študija EU je pokazala, 
da je več kot 60 %  od ocenjenih 
89 milijonov ton živilskih odpad-
kov, ki jih vsako leto proizvede 
Evropa, mogoče preprečiti z bolj-
šim načrtovanjem nakupovanja pri 
potrošnikih, učinkovitejšim upra-

vljanjem z zalogami v trgovinah in 
uporabo ostankov hrane v restavra-
cijah. G. Dalli meni, da zmanjšanje 
tako nedopustno velike količine 
živilskih odpadkov zahteva okrepi-
tev sedanjih posamičnih kampanj 
ozaveščanja. Potrebna so orodja 
obveščanja, izboljšana logistika in 
programi razdelitve hrane, kot so 
živilske banke.

„Čim večje zmanjšanje živilskih 
odpadkov je težka naloga, ki zahteva 
polno predanost in sodelovanje vseh 
akterjev v prehranski verigi in jav-
nih oblasti, da bi zmanjšali okoljske, 
ekonomske in etične vplive,“ je pou-
daril komisar.

EESO si na splošno prizadeva 
razširjati zamisel o  svetovni pre-
hranski varnosti. O tem priča več 
njegovih pobud, med drugim tudi 
nedavna konferenca z  naslovom 
„Hrana za vsakogar – svetovnemu 
dogovoru naproti“.

Predsednik EESO Staff an Nilsson 
je v sklepih poudaril leta zaposta-
vljanja in nezadostnega vlaganja 
v  kmetijstvo v  državah v  razvoju 
kot enega najpomembnejših razlo-
gov za pritisk na svetovno preskrbo 
s hrano. Če želimo to spremeniti, 
bodo potrebne večje naložbe v kme-
tijstvo ter raziskave in inovacije 
v kmetijstvu in učinkovite tržne in 
okoljske politike, je dejal.

„Zavedati se moramo, da je pre-
hranska varnost svetovni problem 
in da zahteva sodelovanje vseh zain-
teresiranih strani, zlasti pa močan 
prispevek kmetov, potrošnikov, 
zasebnega sektorja, delavcev in 
nevladnih organizacij,“ je dejal 
g. Nilsson. ●

S prehodom na okolju prijaznejše 
gospodarstvo naj bi spodbudili 
dostojno delo in ustvarili kako-
vostna delovna mesta. Vendar 
pa zaradi svetovne recesije nič ni 
zajamčeno.

Sindikati v  Evropi so pozdra-
vili deklaracije iz Cancúna leta 
2010 o zagotavljanju „pravičnega 
prehoda“ na nizkoogljično gospo-
darstvo. Vendar pa je Evropska kon-
federacija sindikatov (ETUC) ostro 
kritizirala časovni načrt Evropske 
komisije za energijo 2050, ker ne 
obravnava ohranjanja ter razvoja 
delovnih mest in zaposlovanja 
v prehodnem obdobju.

„Usklajena energetska politika 
EU je nujen pogoj za prehod na niz-
koogljično in trajnostno družbo, ki 
je trajnostna tako v socialnem kot 
tudi v  okoljskem pogledu, prek 
demokratično nadzorovanih regu-
lativnih organov, ki zagotavljajo 
dostopne cene za vse, varnost in 
zanesljivost dobave, ter prek soci-
alnega dialoga,“ je tiskovna pred-
stavnica ETUC Emanuela Bonacina 
povedala za EESO info.

Časovni načrt za energijo 2050 je 
del vodilne pobude o gospodarnem 
ravnanju z viri v okviru strategije 
Evropa 2020. Evropski komisar za 
okolje Janez Potočnik je časovni 

memb in ciljev zmanjšanja emisij 
CO

2
 ni mogoče potisniti na rob ali 

zanemariti, in pri tem opozarja, da 
gospodarska kriza spodkopava poli-
tično voljo in zelene politike. ETUC 
trdi, da so potrebne naložbe za zago-
tavljanje prehoda.

Tudi v  poročilu, ki ga je letos 
objavila Mednarodna organizacija 
dela, je zapisano, da zelene naložbe 
kratkoročno in srednjeročno pri-
spevajo k  večjemu zaposlovanju. 
Poročilo navaja, da podatki pod-
pirajo stališče, da tovrstne naložbe 

ustvarjajo kratkoročne priložnosti, 
te pa dolgoročno vodijo k višji sto-
pnji zaposlenosti.

„Okolju prijaznejše gospodarstvo 
bo temeljilo na zmogljivosti raziskav 
in inovacij na področju okolju prija-
znih tehnologij, ki bi morala – prek 
javnih politik, predpisov in social-
nega dialoga – ustvarjati kakovostna 
delovna mesta in socialni napre-
dek“, meni konfederalna sekretarka 
ETUC Judith Kirton-Darling. ●
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Vrh Euromed 2011 v Carigradu: priložnost 
za oceno dosežkov in realističen in 
pozitiven pogled v prihodnost

10. okrogla miza civilne 
družbe EU-Kitajska: 
„Čas je za naslednji korak 
v našem partnerstvu“

Že desetič so se na okrogli mizi zbrali 
predstavniki civilne družbe s Kitaj-
ske in iz Evropske unije, da bi si 
izmenjali zamisli in najboljšo prakso 
v zvezi z vprašanji, ki so v interesu 
obeh strani. Srečanje, ki ga je gostil 
Evropski ekonomsko-socialni odbor 
1. in 2. decembra 2011 v Münchnu, se 
je dotaknilo dveh glavnih tem: trajno-
stnega razvoja mest in staranja prebi-
valstva ter socialne varnosti.

Predsednik EESO in vodja dele-
gacije EU Staff an Nilsson je izrazil 
zadovoljstvo v zvezi s socialnim var-
stvom: „Ob robu tokratnega vrha 
G20 so gospodarske organizacije 
držav G-20 (t. i. B-20) in sindikati 
teh držav (t. i. L-20) prvič pripravili 
skupno izjavo o zaposlovanju, soci-
alnem varstvu, temeljnih delovnih 
načelih in pravicah ter večstranski 
skladnosti.“

Predsednica bavarskega parla-
menta Barbara Stamm je v  zvezi 
z demografskimi vprašanji pozvala 
publiko, naj o nizki rodnosti in višji 
pričakovani življenjski dobi ne raz-
mišlja kot o bremenu, temveč kot 
o priložnosti za izboljšanje medge-
neracijske solidarnosti. Predsednica 
odbora za evropske zadeve v bavar-
skem parlamentu Ursula Männle je 
dejala, da je treba ti dve vprašanji, 
v skladu z načelom subsidiarnosti, 
obravnavati na nacionalni ravni.

Predsednik EESO je v  razpravi 
o  trajnostnih mestih opozoril, da 
bo na prihodnjem vrhu EU-Kitajska 
ustanovljeno partnerstvo za trajno-
stni razvoj mest. Dejal je še, da je 
naloga civilne družbe, da si priza-
deva za uveljavljanje svojih stališč 
o vprašanjih, ki so bila izpostavljena 
na tokratni okrogli mizi. (mvd) ●

Odločilno leto za Euromed je vrhu-
nec doseglo med 16. in 18. novem-
brom na osrednjem dogodku 
organizacij civilne družbe iz te 
regije. Letošnje vrhovno srečanje 
ekonomsko-socialnih svetov in 
podobnih institucij Euromed je bilo 
prvo veliko srečanje civilne družbe 
v tej regiji, odkar se je začela arabska 
vstaja. Delegacija EESO je s predse-
dnikom Staffanom Nilssonom na 
čelu odpotovala v  Carigrad, kjer 
je soorganizirala vrh skupaj s par-
tnerjema EESO – združenjem trgo-
vinskih zbornic Turčije in turško 
delegacijo skupnega posvetovalnega 
odbora EU-Turčija. Poglobljene 
razprave na vrhu bodo sooblikovale 
politiko EU v zvezi s civilno družbo 
v regiji Euromed v letu 2012.

torjev opisala kot zgodovinsko 
za regijo Euromed, jasno začutiti 
vzdušje napetega pričakovanja že 
na začetku vrha. Obsegal je dve 
glavni temi: „Odziv politike na novo 
klimo v regiji“ (razprava je bila osre-
dotočena na oris prihodnje politike 
v regiji) ter „Sedanjo in prihodnjo 
vlogo civilne družbe v novi Uniji za 
Sredozemlje“, ki je ključni element 
dela EESO in je v očeh vseh obliko-
valcev politike v regiji tudi postala 
osrednja tema.

V razpravah je nastopilo nekaj 
pomembnih govornikov, med dru-
gimi komisar Štefan Füle in turški 
minister za razvoj Cevdet Yilmaz, 
ki so skupaj z drugimi udeleženci 
nakazali, katere bodo prihodnje 
prednostne naloge, med drugim 
utrditev demokracije ter temelj-
nih človekovih in socialnih pravic, 
regionalno povezovanje in socialni 
razvoj. Izzivov je torej veliko, hkrati 
pa prevladuje optimistično prepri-
čanje, da lahko civilna družba pripo-
more k pomembnim spremembam 
v prihodnjem letu. (gh) ●

Pravice žrtev v EU

So žrtve kaznivih dejanj, ki se zgodijo v tujini, dovolj zašči-
tene? EESO želi zagotoviti, da bi bile žrtvam kaznivih dejanj 
brez diskriminacije zagotovljene minimalne pravice v vsej 
EU, ne glede na njihovo državljanstvo ali državo, kjer pre-
bivajo. Mnenje EESO o pravicah žrtev, ki ga je pripravila 
Kathleen Walker Shaw (skupina delojemalcev, Združeno 
kraljestvo), sledi predlogom Evropske komisije za okrepitev 
obstoječih nacionalnih ukrepov. S tem zakonodajnim sve-
žnjem bo EU prispevala k temu, da bodo poleg prijetja in 
sodnega pregona storilcev tudi pravice žrtev kaznivih dejanj 
postale pomemben del pravosodnih sistemov.

EESO se zavzema tudi za to, da bi se okrepil položaj žrtve 
ter pravice in priznanje družine ali zastopnika žrtve. Meni, 
da bi morala Komisija namesto opredelitve „ranljivih žrtev“, 
s katero bi lahko ustvarila hierarhijo žrtev, predlagati, da bi 
imele vse žrtve kaznivih dejanj dostop do posebnih podpor-
nih ukrepov. (ail) ●

Dokazane prednosti tahografov bi lahko 
še bolj izkoristili

Čeprav so tahografi , ki zapisujejo čas vožnje, že precej prispe-
vali k večji varnosti na cestah, izboljšanju delovnih razmer in 
izenačitvi pogojev za prevozniška podjetja po Evropi, bi bil 
lahko po mnenju EESO njihov prispevek še večji. V mnenju, 
ki ga je pripravil Jan Simons (skupina delodajalcev, Nizo-
zemska), Odbor priporoča, da bi bilo treba za nadzor bolj 
izkoristiti možnosti daljinskega posredovanja podatkov 
s tahografov in s tem zmanjšati število neugodnih kontrol-
nih pregledov na cesti.

EESO poziva tudi k  dodatnim raziskavam evropskih 
satelitskih komunikacij, ki lahko prispevajo k cenejšemu, 
lažjemu in bolj zanesljivemu zbiranju podatkov.

Odbor predlaga še namestitev senzorjev teže, ki bi lahko 
opozarjali na preobremenitev, in možnost, da bi tahograf 
zabeležil kraj začetka in konca vožnje, kar bi državam čla-
nicam omogočilo nadzor nad kabotažo do njene popolne 
liberalizacije. (mb) ●

Revidirana trgovinska politika: koristno orodje 
za uresničitev strategije Evropa 2020

Mnenje REX/331 poročevalke Evelyne Pichenot (FR – III. 
sk), ki je bilo pripravljeno v odziv na posvetovanje Evropske 
komisije, navaja, da predlog revidirane trgovinske politike 
prinaša koristna pojasnila glede prednostnih nalog na tem 
področju, ki so v skladu s strategijo Evropa 2020. Predvsem 
bi bilo treba zagotoviti, da bo trgovina kot zunanji element 
strategije Evropa 2020 prispevala k trajnostni rasti in traj-
nostnemu socialnemu tržnemu gospodarstvu.

Glede na vodilno vlogo EU v svetovnem zelenem gospo-
darstvu pa mnenje poziva tudi k temu, da se več pozornosti 
posveti razvojnemu sodelovanju, solidarnosti na svetovni 
ravni in razpravam o razvojnih ciljih tisočletja.

Če vzamemo za primer nedavni sporazum o prosti trgo-
vini z Južno Korejo, EESO poudarja vse večjo vlogo civilne 
družbe pri izvajanju in spremljanju tovrstnih trgovinskih 
sporazumov, predvsem v zvezi z  vprašanji trajnostnega 
razvoja. V tem smislu mnenje navaja, da bi Odbor lahko 
omogočal lažje sodelovanje s civilno družbo v partnerskih 
državah, s čimer bi se okrepilo zaupanje vseh strani. (mvd)
 ●

Ocena prvega evropskega semestra: 
potrebna je večja zavezanost nacionalnih vlad

Mnenje EUR/002, ki ga je pripravil poročevalec Michael 
Smyth (UK-III. sk), ocenjuje prvi evropski semester, novo 
metodo upravljanja, katere cilj je izboljšati usklajevanje eko-
nomskih politik med EU in državami članicami. Kot je poka-
zal letni pregled rasti 2012, je glavna težava v tem, da zaveze 
držav članic v nacionalnih programih reform niso dovolj 
za uresničitev ciljev strategije Evropa 2020. Joost van Ier-
sel, predsednik usmerjevalnega odbora za strategijo Evropa 
2020, je na plenarnem zasedanju na kratko predstavil mnenje 
in pri tem poudaril, da je uspeh strategije odvisen predvsem 
od držav članic, ki morajo doma uresničiti svoje izjave in 
namere. Ker se večina reform izvaja na nacionalni ravni, je 
nujno, da je organizirana civilna družba seznanjena z ukre-
panjem nacionalnih vlad. Mnenje EESO, ki je bilo sprejeto 
soglasno, opozarja tudi na pomembno vlogo izobraževanja, 
ki je edina pot do inovacij, tehnološkega napredka in pod-
jetništva. (mvd) ●

PLENARNO ZASEDANJE NA KRATKO

Na vrhu so se kot v  preteklih 
letih zbrali predstavniki ekonom-
sko-socialnih svetov, organizacij 
delodajalcev in sindikatov pa tudi 
drugih ekonomskih in socialnih 
interesnih skupin iz regije, ven-
dar je bilo opaziti številne nove 
obraze. Vrha so se prvič udeležili 
tudi mnogi predstavniki nevla-
dnih organizacij. Namen njihove 
udeležbe je bil izboljšati stike med 
novim dinamičnim sektorjem 
nevladnih organizacij, ki se razvija 
v  regiji, in socialno-poklicnimi 
organizacijami, ki imajo še vedno 
ključno vlogo v gospodarskem in 
političnem razvoju svojih držav.

Po pričakovanjih je bilo mogoče 
po letu, ki ga je večina komenta-

Z leve proti desni: predsednik odbora EESO za spremljanje Euromed Dimitris Dimitriadis, 
predsednik EESO Staff an Nilsson, turški minister za razvoj Cevdet Yilmaz in predsednik Združenja 
trgovinskih zbornic Turčije Rifat Hisarciklioğlu

476. plenarno zasedanje EESO

10. okrogla miza civilne družbe EU-Kitajska, 1. in 2. december 2011
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Naslednja številka izide februarja 2012.

Šesto srečanje evropskega foruma 
za vključevanje 

Več kakor 90 predstavnikov evrop-
skih in nacionalnih organizacij, ki 
se ukvarjajo z vključevanjem pri-
seljencev, se je 9. in 10. novembra 
v stavbi Odbora že šestič srečalo 
na Evropskem forumu za vključe-
vanje, ki ga dvakrat na leto skupaj 
prirejata Komisija in EESO. Na 
njem so sodelovali tudi predstav-
niki pristojnih ministrstev in 21 
članov stalne skupine EESO za 
priseljevanje in vključevanje (IMI).

Posebnost foruma je ta, da 
komisar in drugi ugledni gostje po 
svojih govorih ne zapustijo dvo-
rane, temveč sodelujejo v dialogu 
z udeleženci (med njimi so številni 
priseljenci) ter prisluhnejo njiho-

vim mnenjem in pomislekom. 
Sodelujoči forum cenijo tudi kot 
priložnost za navezovanje stikov 
in izmenjavo zamisli na evropski 
ravni: kot prostor, kjer se lahko 
srečajo Afganistanec iz Slovaške, 
Filipinec iz Grčije in Senegalec iz 
Irske in se pogovorijo o vprašanjih 
skupnega pomena.

Zaradi  tematike  srečanja 
– „Vloga držav izvora v procesu 
vključevanja“ –  so udeleženci 
vključevanje obravnavali z „zuna-
njega“ vidika. Na okroglih mizah 
so analizirali priložnosti in izzive 
ukrepov vključevanja pred odho-
dom, vključno s  pripravljalnimi 
tečaji in informacijami za bodoče 

migrante, preučevali so, kako lahko 
izseljenske skupnosti delujejo kot 
most pri razvoju gospodarstva, in 
razpravljali o  koristih in pasteh 
krožne migracije. Vse to je del 
nove evropske agende o vključeva-
nju (sprejete julija 2011), ki utira 
pot nadaljnjemu napredku na tem 
področju politike. Mnenje EESO 
o agendi, ki ga pripravlja skupina 
IMI, bo sprejeto spomladi.

Forum bo na prihodnjem 
srečanju maja 2012 obravnaval 
gospodarske vidike vključevanja 
priseljencev. (bw) ●

NA KRATKO

Laure Batut prejela francoski red legije časti

Laure Batut (Francija), ki je članica EESO od februarja 2004, je bila 
14. novembra nagrajena z redom viteza legije časti. Odlikovanje, ki se 
podeljuje za izredne zasluge za narod, ji je v Parizu izročil Michel Cha-
rasse, nekdanji minister in senator ter član francoskega ustavnega sveta. 
Ga. Batut, ki v EESO zastopa francosko sindikalno zvezo Confédération 
Générale du Travail-Force Ouvrière, je članica II. skupine (SOC/TEN) in 
kvestorka. (mvd) ●

Henri Malosse o inovacijah v gospodarstvu

Vsakoletne Dneve gospodarstva (Journées de l’Economie), ki so potekali 
v Lyonu od 9. do 11. novembra 2011, je obiskalo več kakor 2 000 osebnosti 
iz političnega, gospodarskega in poslovnega sveta, med njimi predsednica 
francoskega združenja delodajalcev MEDEF Laurence Parisot in franco-
ski minister za gospodarstvo, fi nance in industrijo François Baroin. Henri 
Malosse, predsednik skupine delodajalcev v EESO, se je v govoru posvetil 
odnosom med velikimi in malimi podjetji. Poudaril je, da „moramo s podi-
zvajalskih odnosov in odvisnosti preiti k odnosom zaupanja in partner-
stva, zlasti v okviru grozdov, ki lahko spodbujajo inovativnost, raziskave 
in razvoj. Izoblikovati moramo evropski model ,ekosistemov‘, ki nam bo 
omogočil, da bomo bolj konkurenčni in da bomo ohranili veliko večino 
delovnih mest v Evropi.“ (mm) ●

Kmalu v EESO 
EESO in možganski trust Notre Europe združujeta nosilce odločanja in civilno družbo za 
spodbujanje skupne energetske politike

Mnenje na lastno pobudo o vključitvi civilne družbe v oblikovanje prihodnje evropske energetske skupnosti, ki ga je 
pripravil Pierre-Jean Coulon (Francija – II. sk.) in ga bo EESO preučil na plenarnem zasedanju januarja 2012, ponuja 
konkretno vizijo o tem, kakšna bi morala biti bolj vključujoča in solidarna evropska energetska politika.

Prvi dogodek v okviru te nove dinamike bo konferenca z naslovom „Evropska unija na poti k evropski energetski 
skupnosti“, ki jo bosta 31. januarja 2012 s podporo Jacquesa Delorsa organizirala EESO in možganski trust Notre Europe. 
Na konferenci bodo obravnavani najpomembnejši izzivi energetske politike EU: dokončna vzpostavitev notranjega 
trga, zanesljivost oskrbe z energijo in prehod na brezogljične energetske sisteme do leta 2050.

V prisotnosti Jacquesa Delorsa, pobudnika projekta evropske energetske skupnosti, bodo visoki politični predstavniki 
in predstavniki civilne družbe razpravljali o operativnih fazah, potrebnih za dosego resnične energetske integracije 
v EU. Cilj je bolje usklajevati ukrepe držav članic, Evropske unije in operaterjev ter upoštevati visoka pričakovanja 
evropskih državljanov glede energije, zlasti kar zadeva večjo zaščito pred motnjami oskrbe, nadzorovane in dostopne 
cene ter večjo solidarnost. (ac) ●

Komisarka Cecilia Malmström, moderator prof. Fargues, poročevalci okrogle mize A. Xuseyn, T. Baghajati in J. Bains

Laure Batut, članica EESO

Henri Malosse, EESC member
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EESO info v 22 jezikih : http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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