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UVODNIK
Več Evrope tudi na področju energijeDrage bralke in bralci,

konec leta 2011 smo bili priča obnovi soli-
darnosti in zaupanja v euro, saj so se voditelji 
naših držav in vlad – z izjemo Velike Britanije 
– na decembrskem zasedanju Evropskega sveta 
dogovorili o začetku pogajanj glede spremembe 
Pogodb za okrepitev gospodarskega upravljanja 
EU. Evropa se sicer še ni izkopala iz najhujšega, 
toda naša gospodarska in monetarna unija bo 

vendarle dobila trdnejše temelje. Za ta pomemben dosežek sta zaslužna spo-
znanje naših političnih voditeljev, da se je iz krize mogoče izviti le s skupnim 
ukrepanjem, in s tem povezan občutek odgovornosti.

Evropski politični voditelji so zmogli storiti korak k tesneje povezani Evropi 
na gospodarskem in proračunskem področju, toda razpon politik, ki bi jim 
tako usklajevanje lahko koristilo, je še veliko širši. V zvezi s tem naj omenim 
komentar Jeana-Clauda Tricheta v časopisu Les Echos 28. decembra, češ da 
„je danes v Evropi prav toliko razlogov za ,čedalje bolj povezano unijo‘ kot 
leta 1945 – ti zadevajo našo prihodnost in nič drugega“ (vse govori temu 
v prid: novi geopolitični zemljevid sveta, svetovno gospodarsko prizorišče, 
vprašanja obdavčitve, obvarovanja Zemlje ter potreba po rasti, inovativnosti 
in konkurenčnosti, ob kateri pa je treba ohraniti socialne pravice in vsem 
zagotoviti dostojno življenje).

Ta nova Evropa se lahko izoblikuje in si pridobi verodostojnost za dolgo-
ročni obstoj le s podporo državljanov. Zato si EESO prizadeva za čedalje širšo 
javno razpravo po vsej Evropi. Tako konferenca o evropski energetski skupno-
sti 31. januarja uteleša naš dvojni cilj: okrepitev Evropske unije s ciljem najti 
skupni odgovor na trenutne izzive, kot je preskrba z energijo, in vključevanje 
civilne družbe v razpravo, da bi v proces povezovanja vdahnili novo življenje 
in duha demokratične legitimnosti.

Evropa mora ostati enotna, če želi uveljaviti svoje mnenje v mednarodnih 
podnebnih pogajanjih. Konferenca „Odločimo se za trajnostno rast in bodimo 
odgovorni!“ 7. in 8. februarja se je izkazala kot pomembna priložnost za izme-
njavo zamisli, ugotovitve z nje pa bodo predložene marčevskemu Evropskemu 
svetu, ki bo izoblikoval stališče EU za konferenco Organizacije združenih naro-
dov o trajnostnem razvoju Rio+20.

Na teh področjih, tako kot na mnogih drugih, lahko Unija z enotnim nasto-
pom samo pridobi. Tako kot tudi sam kar naprej dopovedujem drugim: ne 
pozabimo, da Evropa ni problem, pač pa rešitev.

Staff an Nilsson
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KOLEDAR DOGODKOV

„Energija je področje, kjer Evropa 
doslej ni izpolnila pričakovanj svo-
jih državljanov,“ je podpredsednica 
Evropskega ekonomsko-socialnega 
odbora Anna Maria Darmanin 
dejala 31. januarja ob odprtju kon-
ference „Evropska unija v  smeri 
evropske energetske skupnosti“. 
V nedavni javnomnenjski raziskavi 
je večina Evropejcev menila, da bi 
se počutili bolje zaščiteni, če bi bilo 
v EU več energetskega usklajeva-
nja (tako pravi 60 % Evropejcev) in 
meddržavne solidarnosti ob preki-
nitvah oskrbe (79 %).

Toda kljub tem jasnim pričako-
vanjem je bila Evropa neverjetno 
počasna pri dokončnem vzposta-
vljanju notranjega trga za električno 
energijo in plin. „Nacionalne ener-
getske politike so pokazale svoje 
meje, vendar še vedno ni skupne 
evropske energetske politike, ki 
bi presegla te omejitve,“ je v pisni 
izjavi, ki jo je pripravil za konfe-
renco, navedel Jacques Delors. Nek-
danji predsednik Evropske komisije 
je prvi predlagal ustanovitev evrop-
ske energetske skupnosti, da bi 
pospešili vzpostavitev resnično 
evropskega energetskega trga. „Pre-
seči moramo delitev trgov in do leta 
2014 dokončno vzpostaviti notranji 
trg. To bi k BDP Evropske unije do 
leta 2020 prispevalo še dodatnih 
0,8 %,“ meni evropski komisar za 
energetiko Günther Oettinger.

Upoštevajoč nespodbudno tre-
nutno stanje gre za velikansko 
nalogo. Kot je opozoril poročevalec 
nedavnega mnenja EESO o evrop-
ski energetski skupnosti Pierre-Jean 

Coulon, trenutno prehaja meje med 
državami le 10 % električne energije; 
potrošniki ne morejo izbrati ponu-
dnika s sedežem v tujini; revščina, 
ki jo povzročajo visoke cene ener-
gije, narašča; načrtovanje omrežja 
je še vedno pretežno v nacionalni 
domeni in EU se z državami dobavi-
teljicami ne pogaja kot enoten blok.

Mnenje EESO poziva k ustanovi-
tvi evropske energetske skupnosti. 
Eden od njegovih ključnih elemen-
tov je vzpostavitev regionalnih 
energetskih blokov, v  katerih bi 
države in ponudniki usklajevali 
svoje najpomembnejše odločitve 
o kombinaciji energetskih virov in 
razvoju omrežij. „To bi omogočilo, 
da bi ustvarili znatne ekonomije 
obsega in industrijski razvoj za 
nove vire energije,“ je menil Cou-
lon. „Vodilo bi tudi do postopnega 
povezovanja doslej ločenih trgov in 
do uskladitev cen.“

Predsednik EP Martin Schulz je 
v zvezi s tem poudaril, da bi s tem 
projektom olajšali prehod na niz-
koogljično družbo, saj bi pomagal 
ustvariti nova delovna mesta in 
okrepil rast.

Številni udeleženci konference so 
se zavzeli za skupen pristop do pri-
dobivanja, prenosa in porabe ener-
gije ter za končne uporabnike – če 
bi države članice ukrepale ločeno – 
napovedovali hude posledice, zlasti 
višje cene ter nihanja v proizvodnji 
in porabi energije. Nekateri so 
zelo glasno nastopili proti prezgo-
dnjemu opuščanju jedrske energije 
v korist bolj umazanih energetskih 

virov, ker bi to utegnilo ogrožati 
cilje EU na področju energije in 
podnebja.

Večkrat je bila poudarjena 
potreba po usklajenem ukrepanju 
za optimizacijo okoljskih pa tudi 
družbenih in industrijskih pre-
obrazb pri prehodu na energijo 
prihodnosti. Energetska politika bi 
morala biti popolnoma usklajena 
s cilji politike na področju podnebja 
in zasnovana za potrebe končnih 
uporabnikov energije. Konferenca 
je prinesla ugotovitev, da je treba 
storiti več za bolj učinkovito ener-
getsko politiko v  smislu cenovne 
dostopnosti energije in vključevanja 
civilne družbe v temeljne odločitve 
v zvezi z energijo.

Po zaključku konference bo pri-
pravljena skupna izjava, ki naj bi jo 
podpisala Staff an Nilsson in Jacques 
Delors. Z njo bosta pozvala k hitrim 
in operativnim korakom za povezo-
vanje energetske politike EU.

Uspešno konferenco z več kot 
200 udeleženci sta skupaj organi-
zirala EESO in Notre Europe, vse-
evropski možganski trust, ki ga je 
ustanovil Jacques Delors. (mb) ●

Od leve proti desni: predsednik Evropskega parlamenta Martin Schulz, podpredsednica EESO Anna Maria Darmanin in evropski komisar 
za energetiko Günther Oettinger
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Januarsko plenarno zasedanje je bilo 
prvo pod danskim predsedstvom. 
Danski minister za evropske zadeve 
Nicolai Wammen je predstavil pred-
nostne naloge svoje vlade v priho-
dnjih šestih mesecih.

Vodilni motiv danskega programa 
je sicer na splošno obvladovanje 
gospodarske in socialne krize, vendar 
je treba blažiti tudi politične posle-
dice krize, je dejal minister. Zato si bo 
dansko predsedstvo prizadevalo za 
ohranitev enotnosti Evropske unije 
kot „družine sedemindvajseterice“, 
ne pa „kluba deseterice ali sedem-
najsterice“.

Prednostne naloge danskega pred-
sedovanja temeljijo na odgovorni, 
dinamični, zeleni in varni Evropi.

Odgovorna Evropa pomeni 
Evropo, ki obvladuje svoje fi nance 
tako na nacionalni ravni kot na 
ravni EU. To bi pomenilo izvajanje 
in spoštovanje novega gospodarskega 
upravljanja, ki predvideva močnejše 
usklajevanje in nadzor nacionalnih 
proračunskih in gospodarskih poli-
tik. Kar zadeva proračun 2014–2020, 

o katerem se bo treba dogovoriti do 
konca leta 2012, Danska želi, da bi 
„finančno odgovornost“ povezali 
z „ustvarjanjem rasti“.

Dinamična Evropa za predsed-
stvo pomeni posodobitev evropskega 
notranjega trga, da bo ob svoji dvajse-
tletnici privlačnejši za kapital, z manj 
togimi pravili za javna naročila, večjo 
zagotovljeno varnostjo za potrošnike 
in patentnim sistemom, ki bo bolj 
dostopen za podjetja.

Zatem bi bilo treba po mnenju 
ministra pospešiti prehod na traj-
nostno gospodarstvo, sicer bodo 
naše znanje in delovna mesta bežali 
v druge države. Doseči, da bo Evropa 
bolj zelena, ne pomeni imeti le poli-
tike rasti, temveč tudi politike za 
energijo, kmetijstvo ali ribolov – vse 
te so v središču pozornosti danskega 
predsedstva.

In končno sta prednostni nalogi 
okrepitev sodelovanja v  okviru 
Schengna in napredovanje pri 
vzpostavljanju evropskega azilnega 
sistema v času, ko arabska pomlad 
zahteva ustrezne zmogljivosti za 

sprejem beguncev in ustrezno obrav-
navo njihovih vlog za azil. Na podro-
čju širitve bodo vloge za članstvo 
Turčije, Islandije ali Srbije in Črne 
gore preučene na podlagi njihovih 
dosežkov.

Institucionalna ureditev, uvelja-
vljena z Lizbonsko pogodbo, sicer 
od trojnega predsedstva pričakuje, da 
igra vlogo „poštenega posrednika“, 
kar vlada vsekakor namerava.

Predsednik Staffan Nilsson je 
izrazil zadovoljstvo, da bo to pred-
sedstvo „nova injekcija vitaminov“ za 
dejavnosti Odbora. Minister Wam-
men je dejal, da je Odbor po mnenju 
danskega predsedstva ne le vpliven, 
temveč tudi ključen partner, med-
tem ko so predsedniki treh skupin 
izrazili pričakovanje, da bo dansko 
predsedstvo Evropo spet spravilo na 
pravo pot. Danska in EESO gradita 
na trdnem partnerstvu in bosta tesno 
sodelovala pri prizadevanjih, da bi se 
EU izkopala iz težav. (mvd) ●

Od leve proti desni: predsednik EESO Staff an Nilsson in danski minister za evropske zadeve Nicolai Wammen

Civilna družba v partnerstvu z danskim predsedstvom EU

Gospodarska kriza je resno prizadela 
trg dela. Na tisoče podjetij je propa-
dlo, brezposelnost je še naprej visoka, 
plače se znižujejo, proračunski rezi 
prizadenejo tudi sisteme socialne var-
nosti, poglabljata pa se tudi revščina 
in socialna izključenost.

Za uspešen izhod iz krize je nujna 
dobro izobražena mlada generacija, 
ki bo imela možnost izbire. Države 
članice bi morale zato posebno 
pozornost nameniti javnim nalož-
bam v  izobraževanje ter poklicno 
usposabljanje, ki je in mora ostati 
temeljna človekova pravica in javna 
dobrina. Naložbe v  izobraževanje 
lahko pripomorejo k  dosegi ciljev 
strategije Evropa 2020 na področju 
zaposlovanja (do leta 2020 naj bi bilo 

zaposlenih 75 % ljudi v starosti od 20 
do 64 let) in vključevanja v družbo 
(revnih naj bi bilo 20 milijonov ljudi 
manj).

Izobraževanje zadeva vsa življenj-
ska obdobja od predšolske dobe do 
visokošolskega izobraževanja in izo-
braževanja odraslih ter vse oblike: 

formalno, neformalno in priložno-
stno. Ob upoštevanju tega načela je 
strokovna skupina za zaposlovanje, 
socialne zadeve in državljanstvo 24. 
januarja priredila konferenco z naslo-
vom Gospodarska kriza, izobraže-
vanje in trg dela, s katero je želela 
poiskati boljše načine za vključevanje 
mladih na trg dela, soočanje z izzivi 
vseživljenjskega učenja ter izboljšanje 
veščin starejših delavcev.

Udeležilo se je je veliko število 
nosilcev odločanja, med njimi evrop-
ska komisarka za izobraževanje, kul-
turo, večjezičnost in mlade Androulla 
Vassiliou, danska ministrica za 
otroke in izobraževanje Christine 
Antorini ter poslanci Evropskega 
parlamenta. K razpravi so prispevali 

tudi predstavniki OECD, Evropskega 
študentskega foruma, Evropskega 
foruma mladih, Odbora evropskih 
sindikatov izobraževanja in številni 
drugi. (mvd) ●

Za izhod EU iz krize 
so nujne naložbe 
v izobraževanje

Dansko oblikovanje, uporabljeno za Evropo

Prihodnjih šest mesecev za Evrop-
sko unijo ne bo lahkih. „Sredi 
morda najhujše gospodarske, soci-
alne, politične in institucionalne 

krize, ki jo je kadar koli doživela 
Evropa, je močno dansko vodenje 
bistvenega pomena,“ poudarja pred-
sednik Evropskega ekonomsko-
socialnega odbora Staff an Nilsson. 
EESO se je zavezal, da bo ob močni 
vključenosti civilne družbe po vsej 
Evropi dejavno sodeloval s predsed-
stvom Sveta ter podpiral in spodbu-
jal okoljski, gospodarski in socialni 
napredek.

Spodbujanje dialoga, sodelovanje 
in večja vključenost ljudi na lokalni 
ravni so bistveni del poslanstva 
EESO. Člani Odbora imajo glavno 
vlogo pri pojasnjevanju politik EU 
v  svojih državah, ko prisluhnejo 
interesom in potrebam javnosti ter 
na podlagi tega sooblikujejo raz-
pravo v Bruslju. Uspešen izhod iz 
krize ter trajnostno zaposlovanje in 
rast bo mogoče doseči samo, če bo 

temu cilju zavezana vsa družba in 
bodo akterji prevzeli vso odgovor-
nost.

Potrebni so kratkoročni ukrepi 
za premagovanje krize, bistvenega 
pomena pa je ohraniti tudi dolgo-
ročno vizijo ustvarjanja najboljših 
pogojev za blaginjo prihodnjih 
evropskih generacij.

Ob upoštevanju tega se EESO 
še naprej posveča trajnostnosti in 
zavzema za to, da bi jo vključili 
v vse politike. Izpolnjevanje ciljev 
pametne, trajnostne in vključujoče 
rasti strategije Evropa 2020 je pod 
vodstvom usmerjevalnega odbora 
za strategijo Evropa 2020 že zdaj 
prednostna naloga EESO.

EESO, ki se lahko pohvali s stro-
kovnim znanjem na področju varstva 

potrošnikov, marca 2012 pripravlja 
vsakoletni evropski dan potrošnikov 
v  Københavnu. „Zaupanje potro-
šnikov je bistveno, če želimo oživiti 
enotni trg,“ poudarja članica EESO 
Benedicte Federspiel iz danskega 
sveta za potrošnike.

EESO pripravlja tudi svoje sporo-
čilo in prispevek za konferenco Zdru-
ženih narodov Rio+20 o trajnostnem 
razvoju, ki bo junija 2012. Opazo-
valna skupina EESO za trajnostni 
razvoj je prevzela usklajevanje širo-
kega javnega posvetovanja, Odbor pa 
skupaj z Evropsko komisijo februarja 
2012 organizira konferenco, na kateri 
naj bi spodbudili dialog, izmenjali 
izkušnje, poiskali najboljše prakse, 
razpravljali, iskali soglasje o tem, kaj 
je treba storiti, in pripravili predloge 
za nosilce odločanja o vprašanjih, kot 

so zeleno gospodarstvo, potrošnja, 
upravljanje in odprava revščine.

Ne gre pozabiti socialnih učinkov 
krize, ki se bodo pokazali v priho-
dnjih mesecih. „Največji problem 
Evrope je brezposelnost, zlasti 
med mladimi,“ pravi članica EESO 
Marie-Louise Knuppert iz danske 
zveze sindikatov. Poziva k novim 
predlogom, ki bi mladim iskalcem 
zaposlitve pomagali vstopiti na trg 
dela. Odbor zlasti zanimajo stali-
šča in izkušnje mladih Evropejcev 
– jutrišnjih nosilcev odločanja. 
Tako bo aprila 2012 v Bruslju tretje 
plenarno zasedanje mladih „Vaša 
Evropa, vaš glas!“. ●European Economic and Social Committee

The European Economic
and Social Committee 

during the
Danish Presidency

January – June 2012     
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EESO na mednarodnem zelenem 
tednu v Berlinu

Spet bodo 
cvetele češnje

Predsednik EESO Staff an Nilsson in 
strokovna skupina EESO za kme-
tijstvo, razvoj podeželja in okolje 
(NAT) sta bila od 19. do 21. janu-
arja dejavno navzoča na priredi-
tvah mednarodnega zelenega tedna 
v Berlinu.

Mednarodni zeleni teden je naj-
večji živilski, kmetijski in vrtnarski 
sejem na svetu, ki privablja tako 
komercialne kot tudi nekomercialne 
razstavljavce in ima vsako leto drugo 
temo. Na osrednjem političnem 
dogodku mednarodnega zelenega 
tedna, svetovnem živilsko-kmetij-
skem forumu, so se zbrali visoki 
politiki z vsega sveta, predstavniki 
sektorja, strokovnjaki za razvojno 
sodelovanje, znanstveniki in pred-

V okviru seje strokovne skupine 
NAT, ki je potekala 20. januarja na 
sejmišču, je bilo organizirano javno 
posvetovanje na temo „SKP v obdo-
bju do leta 2020: Ali bo nova SKP 
okrepila vlogo kmetov?“. Ugotovi-
tve tega posvetovanja bodo vključene 
v mnenje EESO o SKP v obdobju do 
leta 2020, ki bo predvidoma sprejeto 
marca. (fda) ●

Dodatne informacije:

Mednarodni zeleni teden: http://
www.gruenewoche.de/en/

Svetovni živilsko-kmetijski forum: 
http://www.gff a-berlin.de/en

Vloga EU pri vzpostavljanju miru

V mnenju REX/326 (poročevalka 
Jane Morrice, UK – III.  sk.) je 
ocenjena vloga EU pri vzpo-
stavljanju miru ter predlaga-
nih nekaj smernic za najboljšo 
prakso in prihodnjo politiko na 
tem področju s posebnim pou-
darkom na pomembnejši vlogi 

civilne družbe. Ustanovitev službe za zunanje delovanje EU 
ponuja idealno priložnost za izboljšanje skladnosti in razvoj 
celovitega sistema za globalno reševanje sporov. EU kot naju-
spešnejši model političnega povezovanja v svetu bi lahko pri 
svojih mirovnih misijah naredila še korak dlje s sprejetjem 
celostnega pristopa. V praksi bi bilo to novo strategijo mogoče 
doseči s sočasnim izvajanjem civilnih, vojaških, diplomatskih, 
človekoljubnih, razvojnih, trgovinskih in naložbenih ukrepov. 
V okviru tega novega usklajenega pristopa bi morale imeti orga-
nizacije civilne družbe ključno vlogo pri zagotavljanju učinko-
vitosti in dolgoročne vzdržnosti vseh strategij vzpostavljanja 
miru. V tem smislu se konkretno predlaga oblikovanje zbirke 
podatkov o evropskih strokovnjakih za vzpostavljanje miru iz 
sodstva, policije, nevladnih organizacij, področja mediacije itd. 
in ustanovitev delovne skupine, ki bi jo sestavljali predstavniki 
Evropskega parlamenta, Evropske komisije, Odbora regij in 
seveda EESO. (asp) ●

GSO v EU

Na januarskem plenarnem zasedanju je stališče EESO o gensko 
spremenjenih organizmih v EU, ki ga je predstavil poročevalec 
Martin Siecker (skupina delojemalcev, Nizozemska), podprla 
večina članov. Sedanji zakonodajni okvir EU, ki ureja GSO, se 
spreminja, zato bo EESO v prihodnje svoja stališča o politiki 
GSO in ustrezni zakonodaji pogosteje predstavljal. V mnenju so 
za potrebe priprav na bližajočo se razpravo in njenega usmer-
janja na splošno opisani trenutno stanje in vprašanja v zvezi 

z GSO pa tudi predpisi, ki 
urejajo to področje v  EU. 
Pri tej temi gre za različna 
etična, okoljska, tehnološka, 
(družbeno-)gospodarska, 
pravna in politična vpraša-
nja, vsa pa je treba obrav-
navati v širšem družbenem 

kontekstu. Namen tega mnenja je zagotoviti načrt za razvoj 
uravnotežene in tehtne politične razprave o teh pomembnih 
vprašanjih. (ail) ●

Energetska politika: hočemo „več Evrope“

EESO je v mnenju na lastno pobudo izhajal iz zamisli nekda-
njega predsednika Evropske komisije Jacquesa Delorsa o obli-
kovanju evropske energetske skupnosti, ki bi dala nov zagon 
pri dokončanju notranjega trga z energijo v EU.

V njem je poudaril pomen skupnega pristopa k proizvodnji, 
prenosu in porabi energije ter poudaril, da bi morale države 
članice na tem področju ravnati „odgovorno“. Odbor je izrazil 
svoje ogorčenje nad enostranskimi odločitvami o energiji in 
zatrdil, da bi bilo treba „v duhu solidarnosti in učinkovitosti“ 
take odločitve sprejemati „s soglasjem na ravni EU“.

EESO je kot prvi korak proti evropski energetski skupnosti 
podprl zamisel o regionalnih energetskih skupnostih, znotraj 
katerih bi države in operaterji usklajevali ključne odločitve 
o mešanici energetskih virov in razvoju omrežij. To bi prineslo 
precejšnjo ekonomijo obsega in vodilo v postopno povezovanje 
doslej ločenih trgov in torej uskladitev cen, zatrjuje EESO.

Odbor je podprl tudi Delorsovo zamisel o ustanovitvi evrop-
skega združenja za nakup plina, s čimer bi okrepili pogajalsko 
moč držav članic in podjetij. EESO je odločen tudi, da bi se 
o energetskih poslih s tretjimi državami morala v imenu držav 
članic pogajati Evropska komisija, ki bi morala imeti možnost, 

da preuči nacionalne energetske sporazume pred njihovo uve-
ljavitvijo. (mb) ●

Zaposlovanje mladih, tehnična znanja in 
mobilnost 

Posledice gospodarske krize kažejo, da imajo trgi dela struk-
turne probleme. Najtežje je mladim: na trgu dela je vse težje 
dobiti prvo zaposlitev. V mnenju EESO na lastno pobudo 
SOC/421 (poročevalka: Dorthe Andersen, skupina delodajal-
cev, Danska) so opredeljeni ukrepi za lažji vstop mladih na trg 
dela in njihovo mobilnost. Mnenje se osredotoča na pomen 
tesnejšega sodelovanja med podjetji in izobraževalnim sek-
torjem, da bi z zagotavljanjem ustreznih znanj in sposobnosti 
srednješolcev povečali njihove zaposlitvene možnosti. (rdr)
 ●

Poklicno izobraževanje in usposabljanje 
kot kakovostna alternativa visokošolskemu 
izobraževanju

Iz napovedi o prihodnjih potrebah po znanju in sposobno-
stih v EU je razvidno, da bo do leta 2020 povpraševanje po 
visokokvalifi cirani delovni sili vse večje. EESO v svojem mne-
nju (poročevalka: Vladimíra Drbalová, skupina delodajalcev, 
Češka) izraža prepričanje, da je čas, da države članice reformi-
rajo svoje sisteme poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Ti 
bi morali biti privlačna alternativa univerzitetnemu izobraževa-
nju, saj lahko gospodarsko rast in družbeni napredek zagotovi 

le dobro ravnotežje med obema. 
Socialni partnerji bi morali vla-
dam pomagati pri oblikovanju 
in izvajanju politike na podro-
čju poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja, da bi omogočili 
ujemanje med usposabljanjem 
in potrebami trga dela. (rdr)
 ●

PLENARNO ZASEDANJE NA KRATKO

Članica EESO Jane Morrice

Član EESO Martin Siecker

Članica EESO Vladimíra Drbalová

stavniki civilne družbe in razpra-
vljali o ključnih vprašanjih kmetijske 
politike. Geslo letošnjega foruma je 
bilo „Varnost preskrbe s hrano ob 
pomoči trajnostne rasti – kmetova-
nje z omejenimi viri“, kar je še zlasti 
pomembno glede na prihajajočo kon-
ferenco ZN o trajnostnem razvoju 
(Rio+20).

Predsednik Nilsson se je udeležil 
več dogodkov na visoki ravni. Na 
okrogli mizi kmetijskih ministrov 
v okviru foruma, ki je bila 21. janu-
arja, je vnovič opozoril na potrebo 
po dialogu s  kmeti in njihovimi 
organizacijami ter poudaril, da jih 
je treba vključiti v sprejemanje odlo-
čitev o reformah za bolj trajnostno 
kmetijstvo.

Od leve proti desni: predsednik EESO Staff an Nilsson in nemška ministrica za prehrano, kmetijstvo in varstvo potrošnikov Ilse Aigner

Skupina EESO za stike z Japonsko 
je novembra obiskala Japonsko, da 
bi ocenila, kako poteka obnova po 
uničujočem potresu in cunamiju, 
ki sta jo prizadela marca lani, ko je 
20 000 ljudi izgubilo življenje ali so 
še vedno pogrešani, 350 000 pa jih je 
ostalo brez strehe nad glavo. Nekaj 
deset tisoč ljudi s prizadetih območij 
je v začasnih bivališčih, obnova pa se 
je ravno začela.

Ob tej katastrofi  se je veliko ljudi 
vprašalo, kako bi lahko pomagali. 
Nekaterim, kot na primer študen-
tom z  univerze Kwansei Gakuin, 
je bilo jasno, da ne morejo ostati 
križem rok. Zato so se dogovorili, 
da bodo s  projektom „Heart on 
Coin“ zbirali donacije in sporočila 
z vsega sveta ter jih pošiljali šolam 
in ribiškim zadrugam na uničenih 
območjih. Poleg tega pošiljajo tudi 
sporočila prejemnikov nazaj daro-
valcem. Vse to je objavljeno na 
spletni strani, kjer je tudi tolažilno 
sporočilo nekega turškega daro-
valca: „Ne obupajte. Niste sami!“ pa 
tudi spodbudno sporočilo s Tajske: 
„Vztrajajte. Sonce bo spet posijalo.“ 

/

V desetih mesecih so zbrali več kot 
30 000 EUR.

„Da si opomoreš od takšne kata-
strofe, traja kar nekaj časa. Če veš, 
da ljudem ni vseeno in da mislijo 
nate, je to ravno tako pomembno 
kot finančna podpora,“ je dejala 
predsednica skupine za stike Eve 
Päärendson (Estonija, skupina delo-
dajalcev).

Po potresu se je pojavilo veliko 
človekoljubnih organizacij. Opa-
ziti jih je na ulicah, kjer skupine 
ljudi zbirajo denar in usklajujejo 
programe pomoči. Na prizadetih 
območjih je kar 2000 prostovoljcev, 
ki vsakodnevno pomagajo ljudem.

Poleg tega da pomagajo vladi pri 
njenih prizadevanjih za obnovo teh 
območij, jim je uspelo rešiti tudi 
nekatere probleme, s katerimi se je 
ubadala vlada.

Japonska nima veliko izkušenj 
s  sprejemanjem in upravljanjem 
tuje pomoči. Zato in zaradi obsega 
katastrofe je imela vlada težave pri 
hitrem obveščanju zbeganega prebi-
valstva in pri razpošiljanju pomoči, 
ki je prihajala z vseh strani sveta. 
Septembra 2011 je okoli 60 % pri-
spele pomoči še vedno čakalo na 
prejemnike.

Kljub izjemnim rezultatom 
prostovoljcev pa še vedno obstaja 
potreba po brezpogojni podpori 
prostovoljskih organizacij in večjem 

 

Študentje prostovoljci iz Osake, vključeni v projekt 
„Heart on Coin Kizuna“, razdeljujejo darilca EESO 
otrokom na festivalu Tagajo Fureai
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Naklada: 15 500 izvodov

Naslednja številka izide marca 2012.

NA KRATKO

priznavanju njihove ključne vloge 
pri pomoči žrtvam.

EESO je Japonsko obiskal ravno 
pred božičem, zato smo izkoristili 
priložnost in otrokom  razdelili 
darilca, kot so koledarji, barvice in 
ravnila. „Zaradi nesreče je veliko 
otrok sirot, ki ne morejo obiskovati 

pouka in zunajšolskih dejavnosti. 
Želeli smo jim dati občutek, da niso 
sami in da lahko za hip pozabijo 
na kruto realnost,“ je še dejala Eve 
Päärendson. (ep/mb) ●

Video izziv 2012: naj vaš glas šteje!

Pridih sodobne umetnosti v danski kraljevi palači

„Imamo trdne gospodarske temelje – kar EU potrebuje, je 
zaupanje,“ je za rusko televizijo dejal Joost van Iersel

Na pobudo Anne Marie Darmanin, 
podpredsednice EESO, pristojne za 
komuniciranje, je Odbor v leto 2012 
vstopil s povabilom mladim iz vse 
EU, naj sodelujejo pri video izzivu. 
Namen tega izziva je mlade spodbu-
diti k iskanju ustvarjalnih načinov, 

V okviru danskega predsedova-
nja Svetu EU EESO od 18. januarja 
v sodelovanju z Danskim kulturnim 
inštitutom gosti fotografsko razstavo 
z naslovom „Sodobna kraljeva hiša“, 
ki prikazuje inovativno umetniško 
obnovo palače Frederika VIII. v Ama-
lienborgu v Københavnu med letoma 
2004 in 2010.

Joost van Iersel, predsednik usmer-
jevalnega odbora EESO za strategijo 
Evropa 2020, je 7. decembra sodelo-
val v oddaji Cross Talk, ki jo pred-
vaja ruska televizija Russia Today, 
vodi pa Peter Lavelle. V razpravi sta 
sodelovala še dva sogovornika, Ann 
Pettifor in James Meadway, ki sta 
zastopala precej evroskeptično sta-
lišče in napovedala veliko politično 
krizo ter celo zlom evra. Oba sta 
ostro kritizirala evropske voditelje 
in politike.

Kljub precej nenaklonjenemu 
ozračju je g. van Ierslu uspelo poja-
sniti, da gre evru dobro v primer-
javi z dolarjem ali jenom in da so 
gospodarski rezultati v EU glede na 
izredno težke razmere v Evropi in na 
splošno v zahodnem svetu pravza-
prav dobri. Težave v zvezi z evrom 
bodo odpravljene. Vendar pa van 
Iersel žal ni imel dovolj časa, da bi 

kako „brez krinke ali pretvarjanja“ 
pokazati, kaj jim pomeni Evropa. 

Vse videe, ki so bili poslani 
med 1. januarjem in 15. februar-
jem 2012, najdete na spletni strani 
EESO http://www.eesc.europa.eu/
video-challenge. Od 18. februarja do 
2. marca opoldne pa lahko na spletni 
strani tudi glasujete za svoj najljubši 
posnetek. Najboljši trije videi bodo 
na slovesnosti, ki bo 15. marca, sku-
paj prejeli nič manj kot 10 000 EUR 
denarne nagrade. 

Ko boste oddali glas, ne poza-
bite, da je leto 2012 evropsko leto 

V okviru obnove sta prestolona-
slednik Frederik in princesa Mary 
desetim sodobnim danskim ume-
tnikom dala proste roke pri prenovi 
nekaterih soban, kar je v kraljevo 
palačo iz 18. stoletja vneslo kanček 
sodobnega duha. 

Vsak od umetnikov je navdih 
iskal drugje: nekateri so skušali 
povzeti kulturno in arhitekturno 

pojasnil stališče Odbora o  priho-
dnjem gospodarskem modelu EU, 
ki temelji na strategiji Evropa 2020.

Kljub temu je bilo zelo očitno, 
da si morajo institucije EU – ravno 
tako kot gospodarski model EU – 
šele pridobiti zaupanje. O glavnem 
sporočilu ni bilo dvoma: Evropa 
ima načrt za prihodnjih osem let. 
Ko se je razprava preveč omejila na 
zadnja zasedanja Evropskega sveta 
in nedavne dogodke, je Joost van 
Iersel opozoril na evropski model 
socialnega tržnega gospodarstva, ki 
združuje konkurenčnost in socialno 
vključenost in za katerega je treba 
priznati, da je uspešen.

Za ohranitev gospodarske odpor-
nosti v težkih časih in v svetu, ki se 
nenehno spreminja, je nujno pri-
sluhniti predlogom evropske civilne 
družbe v  zvezi z dolgoročnimi in 
kratkoročnimi strategijami.

Ta živahna razprava je bila dobra 
priložnost za seznanjanje s stališči 
Odbora o ključnih vprašanjih tudi 
zunaj meja EU. (asp) ●

aktivnega staranja in solidarnosti 
med generacijami – EESO je udele-
žence pozval, naj o tem razmišljajo 
v svojih produkcijskih ekipah. Če 
želite izvedeti več o tem evropskem 
letu, obiščite spletno stran http://
ec.europa.eu/social/ey2012main.
jsp?langId=en&catId=971. 

Ne pozabite pa tudi podpreti 
ustvarjalnih in dinamičnih mladih 
Evropejcev in glasujte za video, ki 
vas najbolj nagovori! (mvd) ●

dediščino palače, drugi so sledili 
zakonitostim svojega umetniškega 
gibanja ali pa v  svoje delo vnesli 
značilnosti iz življenja prestolona-
sledniškega para.

Ogled razstave je odlična pri-
ložnost za vpogled v  to, kako je 
mogoče uspešno preplesti rokoko 
in sodobno umetnost.

EESO je 26. januarja imel čast 
v svojih prostorih gostiti celo pre-
stolonasledniški par. Fotografije 
z  njunega obiska so na voljo na 
spletni strani EESO s  klikom na 
povezavo http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.events-and-activi-
ties-culture-royal-modern-house-
hold-photos.

Razstava,  ki  so jo  odprl i 
18. januarja ob navzočnosti Staf-
fana Nilssona, bo za javnost odprta 
do 23.  marca, od ponedeljka do 
petka. (mvd) ●

Od leve proti desni: danska princesa in prestolonaslednik 
ter predsednik EESO Staff an Nilsson

Član EESO Joost van Iersel

Sindikat Comisiones Obreras med diktaturo

Tak je naslov pred kratkim izšle knjige 
v španskem jeziku, katere avtor je član 
EESO Juan Moreno, nekdanji sekretar 
konfederacije sindikatov Comisiones 
Obreras (CCOO) za mednarodne 
odnose. Knjigo Comisiones Obreras 
med diktaturo (v izvirniku Comisiones 
Obreras en la dictadura) so v EESO 
predstavili 18. januarja na slovesnosti, 
ki jo je vodil predsednik II. skupine 
Georges Dassis.

Avtor v  šestnajstih zgoščenih 
poglavjih opisuje razvoj dogodkov od 
prvotnih „delavskih komisij“, Comisi-
ones Obreras, med Francovo vojaško 
diktaturo do uzakonitve konfederacije 
sindikatov aprila 1977.

Knjiga ponuja vpogled v  druž-
benopolitično gibanje Comisiones 
Obreras, podrobno obravnava dela-
vsko gibanje in opisuje, kaj vse so 
morali žrtvovati njegovi aktivisti in 
voditelji. Opis dogajanj v knjigi se 
konča z začetkom tranzicije po dik-
tatorjevi smrti, ko je CCOO organi-
ziral številne stavke proti tistim, ki so 
želeli ohraniti nespremenjeno stanje, 
ter odločno nastopil proti skrajnemu 
desničarskemu nasilju pa tudi dose-
gel, da so se zločini, kot je bil pokol 
na postaji Atocha, obrnili proti kon-
servativnim silam in pospešili prehod 
k demokraciji. (ail) ●

Kmalu v EESO
14. evropski dan potrošnikov: nove poti do trajnostne porabe

Evropski dan potrošnikov bo letos 
organiziran že štirinajstič, in sicer 
15. marca v Københavnu. Njegova 
glavna tema bo trajnostna poraba.

Trajnostna poraba je zagoto-
vilo za zadovoljevanje osnovnih 
potreb in boljšo kakovost življenja 
ne samo v sedanjosti, ampak tudi 
za prihodnje generacije. V tej zvezi 
se zastavljajo pomembna vprašanja 
o ravnanju današnjih potrošnikov 
ter energetski učinkovitosti in pod-
nebnih spremembah, potrebne pa 

bodo tudi nove usmeritve za dose-
ganje trajnostne porabe. Na Evrop-
skem dnevu potrošnikov bodo na to 
temo pripravljene tri razprave, ki se 
bodo osredotočile tudi na sedanjo 
krizo in njen vpliv na naše potrebe 
in načine kupovanja. (mvd) ●

Več o dogodku si lahko preberete 
na: 

h t t p : / / w w w . e e s c . e u r o p a .
eu/?i=portal.en.events-and-activities-
european-consumer-day-2012 
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EESO info v 22 jezikih : http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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