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Pogovor z Jerzyjem Buzkom, predsednikom Evropskega parlamenta

EESC info: Kakšno je vaše sporočilo predstavnikom civilne družbe iz 
vse Evrope? Ali se bo sodelovanje med poslanci EP in predstavniki 
civilne družbe še naprej krepilo?

Jerzy Buzek: Rad bi poudaril vlogo organizirane civilne družbe v demokraciji. 
O tem sem med drugim govoril ob odprtju Agore januarja letos in ob drugih 
priložnostih, ko sem izrazil nasprotovanje režimom v Severni Afriki in v Beloru-

siji. Takrat sem ponavljal, da je treba okrepiti podporo organizacijam civilne 
družbe. To sporočilo je bilo nato vključeno v številne resolucije EP. V Evropski 
uniji vemo, da brez civilne družbe ni demokracije.

V EESO ste predstavniki civilne družbe in zastopate pomembne socialne 
interese. Pomagate dosegati resničen dialog med EU in njenimi državljani 
ter v svojih državah prispevate k boljšemu poznavanju EU, brez katerega ne 
bi bilo želje po globljem povezovanju. Evropski parlament vas potrebuje. To 
sodelovanje se mora nadaljevati v dobro državljanov EU. Naše skupne izku-
šnje bodo koristile državam, ki danes stopajo in bodo tudi kdaj v prihodnosti 
stopale po poti demokratičnih reform. To je naš velik uspeh.

EESC info: Kaj pričakujete od poljskega predsedstva EU?

Jerzy Buzek: Pogosto ponavljam, da EU pričakuje, da bo Poljska v Evropo 
prinesla novo kakovost in jo navdihnila s svojo podjetnostjo, odprtostjo in 
navdušenjem. Po tem je Poljska znana. Želimo, da bi bila Evropa najkonku-
renčnejše gospodarstvo na svetu. Zato pozdravljam poljske cilje za čas pred-
sedovanja: učinkovit proračun, ki izkazuje solidarnost, močnejši notranji trg 
in boljša izraba potenciala, ki se skriva v človeškem kapitalu.

Pozdravljam prizadevanja Poljske na področju sosedske politike, med dru-
gim v vzhodnem in južnem partnerstvu, s pomočjo katerih se naše vrednote 
in sporočilo širijo zunaj meja EU.

Kot predsednik Evropskega parlamenta pričakujem dobro sodelovanje Par-
lamenta s poljsko vlado, saj od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe skupaj 
s Svetom Evropske unije odločamo o večini zakonodaje. Prav tako upam, da 
bo Poljska učinkovito usklajevala interese držav članic, kar zlasti v času krize 
ni lahka naloga. Izzivov ne manjka, toda Poljska je že večkrat dokazala, da je 
učinkovita in solidarna članica EU z velikim potencialom. (mb) 
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Prizadevanja za proračunsko ravnovesje

Poljska se zavzema za konkurenčno, varno in odprto Evropo

Drage bralke in bralci,
stopnja brezposelnosti med mladimi v  Španiji je po 
podatkih Eurostata trenutno več kot 44-odstotna. To 
je seveda zelo zaskrbljujoče in tudi statistični podatki 
v drugih državah EU niso prav nič spodbudni. Stopnja 
brezposelnosti mladih v več kot polovici držav članic 
Unije presega 20 %. V prav vseh državah EU, za katere so 

na voljo podatki, je stopnja brezposelnosti med mladimi višja od splošne stopnje 
brezposelnosti.

Brezposelnost med mladimi je tragično zapravljanje potenciala, ki ne ogroža 
le gospodarske rasti, ampak bo imelo tudi hude posledice za socialno kohezijo 
v prihodnosti. Poleg tega je brezposelnost družbeni problem, ki povzroča velike 
stroške. Po mnenju Dannyja Dorlinga, profesorja družbene geografi je na Univerzi 
v Sheffi  eldu, skoraj ni stvari, ki bi mladim škodila bolj kot brezposelnost, saj jih trajno 
zaznamuje in ima lahko dolgoročne posledice, npr. višje tveganje za brezposelnost 
v prihodnosti in nižji zaslužek v celotnem poklicnem življenju.

EESO je pred nedavnim organiziral več prireditev, v okviru katerih smo se 
konkretno lotili tega problema. Pri tem bi izpostavila zlasti prireditvi v Španiji in 
na Malti, o katerih lahko več preberete v tej številki. Sklenemo lahko, da ni ene same, 
čudežne rešitve za odpravo tega težavnega stanja, zato menimo, da je treba hkrati 
ukrepati na več področjih.

Najprej je treba oživiti gospodarsko rast, ki ustvarja nova delovna mesta. 
Z gospodarsko rastjo se bodo izboljšale tudi možnosti mladih za zaposlitev. Nato 
se moramo spoprijeti s problemom prezgodnjega opuščanja šolanja in odpraviti 
neskladje med izobraževalnimi sistemi in potrebami trga dela. V zvezi s tem je 
zelo pomembno tudi neformalno izobraževanje. Zatem je treba ponovno preučiti 
ureditveni okvir naših trgov dela z vidika prožnih in varnih delovnih mest. Mladim 
moramo zagotoviti jasno perspektivo, da bodo njihove začasne pogodbe in/ali 
pogodbe za skrajšani delovni čas po določenem obdobju in pod jasno določenimi 
pogoji spremenjene v pogodbe za nedoločen čas s polnim delovnikom. Mladi morajo 
imeti tudi dobre možnosti za to, da dosežejo večjo stabilnost.

Nenazadnje moramo preučiti tudi storitve služb za zaposlovanje. Zgodnje 
ukrepanje, kadar mladim grozi izguba delovnih mest, je pomembno, prav tako pa 
tudi zamisel subvencioniranega zaposlovanja za ranljive skupine, ki imajo težave pri 
dostopanju do običajnih trgov dela, zlasti za mlade, ki nimajo oz. imajo zelo malo 
kvalifi kacij. Dober primer takšnega ukrepa je „evropsko jamstvo za mlade“, ki je 
predvideno v pobudi Mladi in mobilnost. V skladu s tem jamstvom naj bi države 
članice zagotovile, da mladi v šestih mesecih po zaključku šolanja dobijo ponudbo 
za delovno mesto, usposabljanje ali delovne izkušnje.

Anna Maria Darmanin
Podpredsednica

Drage bralke in bralci,
kot podpredsednik EESO, Evropejec in Poljak se zelo 
veselim prvega poljskega predsedovanja Svetu EU.

Pozdravljam odločitev Poljske, da je treba ukrepe 
odločno usmeriti v rast in ne samo v odplačevanje 
evropskih dolgov, ki je sicer pomembno, vendar samo 

po sebi ne jamči močne rasti. Zdaj, ko smo ugotovili glavne vzroke za krizo, je 
čas za pogled naprej in za oblikovanje premišljenih strategij, ki bodo zagotavljale 
rast in konkurenčnost Evrope.

Resnično upam, da bo poljsko predsedstvo doseglo napredek na pomembnih 
področjih, kot je enotni trg, ki bo, če bo dokončan, spodbudil gospodarsko rast. 
Ambiciozen proračun EU bi tudi okrepil gospodarski potencial Evrope, tako da 
pričakujem, da bo poljsko predsedstvo to vprašanje odprlo v okviru prihajajočih 
proračunskih pogajanj o prihodnji fi nančni perspektivi.

EESO je v pričakovanju pogajanj jasno povedal, da je treba načelo „primerne 
donosnosti“ opustiti. Je namreč v nasprotju z vrednotami solidarnosti in 
vzajemnih koristi, na katerih temelji evropsko povezovanje. EESO podpira 
načelo, da se lastni viri EU odvajajo neposredno v proračun EU, s čimer bi 
nadomestili nacionalne prispevke. Način, kako se fi nancira proračun EU, je 
prav gotovo eno od meril uspešnosti evropskega povezovanja.

V zadnjih dveh letih Odbor odločno poziva k okrepitvi vloge civilne družbe 
pri izvajanju zakonodaje na ravni EU in spodbujanju gospodarskega povezovanja 
v državah, vključenih v pobudo vzhodnega partnerstva. Zato sem zelo vesel, da 
se vzhodno partnerstvo, ki je bilo zadnje čase morda do neke mere zanemarjeno, 
uvršča visoko na seznamu prednostnih nalog poljskega predsedstva. Nedavni 
dogodki na južnih obalah Sredozemlja dokazujejo, kako pomembna je stabilnost 
v soseščini, in to ne samo v smislu trgovine ali energetske varnosti.

V zvezi s tem bi lahko izkušnjo Poljske, ki se je leta 1989 z miroljubno 
revolucijo uprla komunizmu, in njeno uspešno preobrazbo uporabili za lažje 
širjenje demokracije v arabskem svetu. Tako kot tedaj na Poljskem, dogodki 
v arabskem svetu pričajo o ključnem prispevku civilne družbe k ustvarjanju 
svetovne zgodovine. Vesel in ponosen sem, da je organizirana civilna družba, ki 
jo na ravni EU predstavlja EESO, pripravljena poljskemu predsedstvu pomagati, 
da uresniči svoje ambiciozne in hkrati zelo pomembne cilje.

Jacek Krawczyk
Podpredsednik

20. julij 2011
Varšava, Poljska: konferenca 
za spremljanje mnenja EESO 
o trajnostnem razvoju 
prometne politike EU in 
omrežja TEN-T, organizirana 
v sodelovanju s poljskim 
ministrstvom za infrastrukturo

13. september 2011
EESO, Bruselj: srečanje 
usmerjevalnega odbora za 
strategijo Evropa 2020 in 
predstavnikov nacionalnih 
ekonomsko-socialnih svetov 

21. in 22. september 
2011
EESO, Bruselj, Belgija: podelitev 
nagrad v okviru natečaja 
EESO Design Eleven in 
odprtje razstave 

V TEJ ŠTEVILKI
Evropsko leto prostovoljstva: 
vrednotenje prostovoljstva

Poljsko predsedstvo – poljski 
minister za evropske zadeve: 
Poljska si bo prizadevala za 
konkurenčno, varno in odprto 
Evropo

Poljsko predsedstvo je EESO 
zaprosilo za pripravo štirih 
raziskovalnih mnenj

Prizadevanja Odbora za 
brezposelno mladino

Delavnica EU-Rusija: krepitev 
civilne družbe v prizadevanjih 
za trajnost
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Pregled proračuna EU poteka v času, 
ko je po vsej Evropi veliko fi nančne 
negotovosti. EESO je svoja priporo-
čila v zvezi s pregledom proračuna 
objavil v mnenju, ki sta ga pripra-
vila g. Malosse (Francija, skupina 
delodajalcev) in g.  Dantin (Fran-
cija, skupina delojemalcev). Zaradi 
gospodarske in fi nančne krize ter vse 
večjih primanjkljajev v večini držav 
članic se zdi, da EU za izvajanje svoje 
politične strategije in novih zavez iz 
Lizbonske pogodbe nima prora-

Glavna naloga poljskega predsedstva bo okrepitev gospodarske rasti in povrnitev 
zaupanja državljanov. Evropa se je iz krize marsičesa naučila in reformirala gospo-
darski steber svojega ustroja, zdaj pa mora sprejeti odločne ukrepe za rast in razvoj 
konkurenčnega gospodarstva. Zato se bo Poljska usmerila v razširitev in poglobitev 
enotnega evropskega trga, spodbujanje naložbene politike in okrepitev intelektu-
alnega kapitala. Vsi ti ukrepi so zajeti v prvi prednostni nalogi poljskega predsed-
stva, tj. evropskemu povezavanju kot viru rasti. Za nas bodo izjemno pomembna 
priporočila, za katera smo zaprosili Evropski ekonomsko-socialni odbor, saj nam 
bodo pomagala učinkovito uresničiti naše cilje na tem področju, ki vključujejo tudi 
aktivno politiko zaposlovanja.

Naslednji vidik, ki se ga nameravamo lotiti, je varna Evropa. Zajema tako ener-
getsko varnost, ki jo Poljska v EU zagovarja že nekaj let, kot tudi prehransko varnost 
ter krepitev evropske varnostne in obrambne politike. Naš cilj je, da bi EU okrepila 
svoj položaj na mednarodnem prizorišču, zato bomo podpirali vse ukrepe, ki bodo 
prispevali k temu.

Evropa, ki gradi na odprtosti, je tretja in najobsežnejša prednostna naloga poljskega predsedstva. Hrvaško želimo 
sprejeti v Evropsko unijo in podpirati pristopni proces drugih držav. Krepili bomo vzhodno partnerstvo ter Ukrajino, 
Belorusijo, Moldavijo, Azerbajdžan, Armenijo in Gruzijo približali EU. V okviru vzhodnega partnerstva si bomo pri-
zadevali za sklepanje pridružitvenih sporazumov in vzpostavitev območij proste trgovine. V tem okviru EESO za nas 
pripravlja mnenje o vzajemnih učinkih vzhodnega partnerstva in vzhodne razsežnosti politik EU.

Predsedovanje pa ni le načrtovanje prihodnosti, marveč zlasti ustrezno odzivanje na tekoče dogodke. Zato bomo 
pozorno spremljali razvoj dogodkov v južnem sosedstvu EU in podpirali ukrepe za navezovanje novih odnosov EU 
z arabskim svetom. Prav tako se nam zdi pomembno pripraviti celovito strategijo ukrepov za demokratizacijo in 
vzpostavitev sodobnih upravljavskih struktur v državah te regije.

Skratka, poljsko predsedstvo želi graditi gospodarsko močno Evropo, ki bo ustvarila zaupanje v prihodnost in 
izboljšala družbeno ozračje v EU. Seveda se to ne more zgoditi brez aktivnega sodelovanja civilne družbe, ki jo na ravni 
EU zastopa Evropski ekonomsko-socialni odbor. ●

Mikołaj Dowgielewicz je državni sekretar za evropske zadeve in gospodarsko politiko v poljskem ministrstvu za zunanje zadeve.

čunske podlage. Zato je potreben 
pameten proračun, s katerim bo EU 
lahko uresničila svoje cilje, ne da bi 
povečala davčno obremenitev drža-
vljanov in podjetij v EU.

EESO meni, da bi morali opustiti 
koncept „pravičnega povračila“, saj je 
v nasprotju z vrednotama solidarno-
sti in vzajemnih koristi, ki sta temelj 
evropskega povezovanja. Namesto 
tega je treba uporabiti načelo sub-
sidiarnosti, v skladu s katerim mora 

vprašanja obravnavati najnižji ali 
najmanj centraliziran organ. EESO 
podpira predlog Evropske komisije, 
da se uporabijo lastna sredstva, ki bi 
bila lahko uvedena na novo ali pa 
bi nadomestila nacionalne dajatve. 
Nacionalni proračuni in evropski 
proračun bi se morali medsebojno 
dopolnjevati, da bi se tako čim bolj 
povečale možnosti EU za doseganje 
političnih ciljev.

Za učinkovit proračun je bistveno, 
da se osredotočimo na zagotavljanje 
naklonjenosti javnega mnenja. Pou-
darjanje stroškov „ne-Evrope“ bi bilo 
prepričljiv argument za pridobivanje 
javne podpore. Tako kot Evropski 
parlament tudi EESO želi, da se 
izvedejo in objavijo študije o stro-
ških „ne-Evrope“, iz katerih bi bilo 
razvidno, kje prihaja do podvajanja 
pri uporabi sredstev iz nacionalnih 
proračunov. Odbor bi v teh študijah 
sodeloval in tudi zagotovil dodatno 
promocijsko gradivo, namenjeno 
evropskim državljanom. (ma) 
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EESO na srečanju G-20: svetovne rešitve 
za nestanovitnost cen

Kmetijski ministri skupine G-20 so 
se 22. in 23. junija srečali v Parizu, 
kjer so razpravljali o dogajanju na 
svetovnih kmetijskih trgih in o s tem 
povezanih trgovinskih pogajanjih. 
Francija, ki trenutno predseduje 
skupini G-20, je prehransko var-
nost uvrstila med glavne politične 
prednostne naloge, ter med drugim 
EESO zaprosila za prispevek k junij-
skemu srečanju. Vprašanja, pove-
zana s prehransko varnostjo, imajo 
enako težo v kmetijski, trgovinski in 
razvojni politiki EU.

Da postavi temelje za svoje sta-
lišče, je EESO 23. maja organiziral 
konferenco na temo Hrana za vsako-
gar – svetovnemu dogovoru naproti. 

Predstavniki ZN, FAO, 
G-20  in EU in drugi 
udeleženci so se zbrali 
v  Bruslju, da z  inten-
zivno izmenjavo zamisli 
poskusijo najti način, 
kako se spoprijeti s kme-
tijsko krizo na svetovni 
ravni. Na konferenci so 
se zbrali ugledni vodite-
lji in strokovnjaki, ki so 
pripravili priporočila EU 
za srečanje kmetijskih 

ministrov G-20 22. in 23. junija.

„Ne moremo si privoščiti nove 
kmetijske krize na svetovnih trgih. 
Nenadzorovano špekuliranje je 
uničujoče za države v razvoju, vodi 
v lakoto in siromaši kmete. Zato ga 
moramo ustaviti in prav k temu je 
zavezana Evropska unija,“ je dejal 
Staff an Nilsson, predsednik Evrop-
skega ekonomsko-socialnega odbora 
in predsedujoči konference.

Konkretne zamisli, ki so bile 
obravnavane in sprejete 22. in 23. 
junija v Parizu po predlogu, ki ga je 
EESO dostavil francoskemu pred-
sedstvu, se nanašajo na šest srebrov, 
in sicer: spodbujanje trajnostnega 

kmetijstva, ključno vlogo civilne 
družbe, priznavanje pravice do 
hrane, potrebo po povezanosti poli-
tik, izboljšanje delovanja kmetijskih 
trgov in zaščito najbolj ranljivih.

Poleg tega EESO vneto zagovarja 
boljše usklajevanje in sodelovanje 
med mednarodnimi organizacijami 
in, kar je najpomembneje, večjo 
usklajenost med ukrepi, ki jih spre-
jemajo. EESO je poleg tega poudaril, 
da je treba olajšati dostop do med-
narodnega in evropskega financi-
ranja za kmete, vključno z malimi 
kmeti, ter ženskam zagotoviti enak 
in neomejen dostop do produktivnih 
virov. (ail)

Sklepi konference Hrana za vsa-
kogar so na voljo na spletni strani

http://www.eesc.europa.eu/food-
for-everyone/ 
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EU pričakuje, da bo Poljska 
v Evropo prinesla novo kakovost

Delavnica EU-Rusija

EESO in ruska državljanska zbornica sta 28. junija 
v Bruslju pripravila skupno delavnico. Obe strani sta 
se sestali že četrtič, glavna pozornost pa je bila tokrat 
namenjena možnosti razvoja v smeri okolju prijaznej-
šega gospodarstva. Srečanje je minilo v znamenju kon-
ference Združenih narodov o trajnostnem razvoju, ki bo 

prihodnje leto v Riu. Ta bo velika priložnost za prikaz 
širokega soglasja med civilno družbo v EU in v Rusiji.

V pričakovanju konference ZN so udeleženci delav-
nice objavili jasno sporočilo, ki poziva k večjemu upo-
števanju okoljskih vprašanj pri oblikovanju nacionalnih 
politik. Poleg tega so poudarili pomen vključitve orga-
nizirane civilne družbe v oblikovanje takšnih trajno-
stnih okoljskih politik. Udeleženci so razpravljali še 
o drugih pomembnih vprašanjih, kot so migracije in 
vloga civilne družbe v partnerstvu za posodabljanje, ki 
sta ga sklenili EU in Rusija.

Dodatne informacije in sklepi delavnice so na voljo 
na naslovu: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.eastern-neighbours-and-russia (ti) 
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Posvetovalni odbor EGP 
na obisku v Estoniji

Na predlog svojega predsedstva 
je posvetovalni odbor Evropskega 
gospodarskega prostora (EGP) 
19. sejo organiziral 12. in 13. maja 
v estonskem Tartuju. Udeleženci 
so med drugim obiskali center 
estonske fundacije Agrenska za 
rehabilitacijo invalidnih otrok in 
njihove družine ter znanstveni park 
v Tartuju.

Na seji, ki sta se je udeležila tudi 
direktor sekretariata EFTE Lars 
Erik Nordgaard in predsednik 
nadzornega organa EFTE Per San-
derud, so obravnavali Sporazum 

o Evropskem gospodarskem pro-
storu. Na dnevnem redu je bil tudi 
pristop Islandije k Evropski uniji.

Člani posvetovalnega odbora 
EGP so obravnavali tudi dve resolu-
ciji o aktu o enotnem trgu in delovni 
dokument o gospodarskem upra-
vljanju Evropske unije. Profesor 
Raul Eamets z univerze v Tartuju 
je podal temeljit pregled gospo-
darskega položaja in proračunske 
discipline ter analizo predlaganih 
ukrepov v podporo območju eura.

Nova resolucija in poročilo 
o inovacijah na področju energije 
sta poudarila potrebo po bolj raz-
širjenem poznavanju in obsežnejši 
uporabi energetsko učinkovitih teh-
nologij. Povečati bi bilo treba tudi 
vlaganja v raziskave in razvoj, zlasti 
vlaganj zasebnega sektorja, pri kate-
rih Evropa zaostaja. Dejstvo, da na 
tem področju ni aktivnih evropskih 
podjetij, je zaskrbljujoče.

Po sejah so udeleženci obiskali 
center estonske fundacije Agrenska 
za rehabilitacijo invalidnih otrok 
in njihove družine v Tammistuju. 
Predsednik posvetovalnega odbora 
EGP Meelis Joost je pojasnil cilj in 
dejavnosti v okviru stalnega sodelo-
vanja med Estonijo in Švedsko, ki se 
je začelo leta 2003. Najpomembneje 
je to, da je obisk ponudil priložnost za 
vpogled v vlaganja fi nančnega meha-
nizma Norveške in EGP. S temi sred-
stvi so fi nancirali ureditev študijske 
kuhinje za invalidno mladino, da se 
lahko mladi učijo kuhati, nabavljati 
živila, načrtovati jedilne liste itd.

Drugi obisk je udeležence vodil 
v znanstveni park v Tartuju, kjer so se 
seznanili s številom in vrsto že delu-
jočih in novoustanovljenih podjetij, 
ki uporabljajo storitve parka. V znan-
stvenem parku v Tartuju so uredili 
laboratorije, ki novoustanovljenim in 
drugim podjetjem ponujajo pomoč 
pri razvoju izdelkov. (mj) ●

Plenarno zasedanje Evropskega foruma za jedrsko energijo

Na zadnjem plenarnem zasedanju Evropskega foruma za jedrsko energijo 
(ENEF) 19. in 20. maja 2011 v Pragi je bil za novega predsednika delovne 
skupine ENEF za preglednost imenovan Richard Adams, ki je nasledil svo-
jega predhodnika Jánosa Tótha, nekdanjega predsednika strokovne skupine 
TEN, ki ga vsi zelo pogrešamo. ENEF je edinstvena platforma za široko in 
zelo odprto razpravo o vprašanjih preglednosti ter o priložnostih in tveganjih, 
povezanih z jedrsko energijo. V tem smislu EESO organizira srečanja z raznimi 
akterji evropske civilne družbe, in sicer konferenco o stališču evropske civilne 
družbe o jedrski energiji leta 2009 in konferenco Jedrska energija: priložnosti 
in tveganja – stališča evropske civilne družbe in evropskih akterjev leta 2010. 
Prihodnost nizkoogljične energije je tema, ki je zanimiva za vse države čla-
nice in Odbor v prihodnosti načrtuje nadaljnje vključevanje akterjev, in sicer 
novembra 2011 na temo jedrske varnosti, leta 2012 pa v zvezi s proizvodnjo 
mešanih nizkoogljičnih virov energije v prihodnosti. (ak) ●

Finančno izobraževanje in odgovorna raba 
fi nančnih produktov (ECO/297)

V razmerah vse večje zapletenosti in nepreglednosti fi nančnega sistema je 
fi nančno izobraževanje ključnega pomena za odgovorno rabo fi nančnih 
produktov.

Strategije in pobude Evropske komisije in Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (OECD) za odpravo pomanjkljivosti fi nančnega sistema 
mora spremljati jasna zaveza fi nančnega sektorja. Pravilna uporaba novih 
predpisov pa mora tudi omogočiti lažji dostop do preglednih fi nančnih pro-
duktov.

Finančno izobraževanje je treba zasnovati kot celovito politiko za celotno 
življenjsko obdobje. Vključeno mora biti v učne načrte izobraževalnega sistema 
ter se nadaljevati s programi za usposabljanje in prekvalifi kacijo delavcev. 
Finančno izobraževanje bi moralo krepiti tudi fi nančno vključenost in spod-
bujati odgovorno varčevanje. (ctp) ●

Srečanje madžarskih in slovenskih članov s predstavniki 
nacionalnih medijev

15. in 16. junija sta bili v prostorih EESO organizirani srečanji madžar-
skih in slovenskih članov Odbora ter novinarjev iz teh dveh držav. 
Madžarski novinarji, ki so prišli na povabilo madžarske članice EESO 
Kinge Joó (skupina raznih dejavnosti), so se udeležili tudi sej plenar-
nega zasedanja ter dobili neposredne informacije o vlogi in delovanju 
Odbora.

Podpredsednica Anna Maria Darmanin pa je gostila delovno kosilo, 
ki je bilo priložnost za predstavitev dela Odbora in za navezavo osebnih 
stikov z novinarji. Kosilo sodi v vrsto neformalnih srečanj, ki jih prireja 
podpredsednica, da bi navezala neposredne stike med člani in mediji 
ter jim omogočila izmenjavo stališč v sproščenem okolju. (ail) ●

V spomin Zenonasu Rokusu Rudzikasu

Novica o nenadni in prerani smrti našega dragega kolega 
in prijatelja Zenonasa Rudzikasa v starosti 71 let nas je 
globoko pretresla. Bil je izjemen mož, ki je v naših srcih, 
spominu in v znanstveni skupnosti pustil neizbrisno sled. 
Odlikovala ga je izjemna intelektualna moč, obenem pa 
je bil miren in skromen. Bil je dejaven litovski član EESO 
vse od leta 2006. K delu Odbora je veliko prispeval, med 
drugim s prizadevanji v strokovnih skupinah NAT, REX 
in TEN, ki so bila zelo cenjena. 

Poleg dela in časa, ki ga je namenil EESO, je imel g. 
Rudzikas bogato akademsko življenje in je bil tudi nekdanji predsednik lito-
vske akademije znanosti. Odlikoval se je na področju znanosti, bil je ugleden 
strokovnjak za jedrsko spektroskopijo in eden najvidnejših strokovnjakov teo-
retske fi zike v Litvi ter prejemnik mnogih priznanj za svoje raziskave in dogna-
nja. Po njem, izjemnem teoretskem fi ziku in priljudnem človeku, so njegovi 
kolegi poimenovali asteroid glavnega asteroidnega pasu: „167960 Rudzikas“.

G. Rudzikas ni bil zgolj izvrsten in zelo spoštovan znanstvenik, temveč tudi 
skromen in družaben človek ter zaprisežen državljan Evrope. To dokazuje 
dejstvo, da je bil eden od ustanoviteljev litovskega nacionalnega ekonomsko-
socialnega sveta.

Njegov neizmeren zanos, izjemne intelektualne sposobnosti in človečnost 
bomo v EESO in drugod pogrešali vsi, ki smo imeli to srečo, da smo ga poznali 
in delali z njim.

Luca Jahier
Predsednik skupine raznih dejavnosti
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TISKANO NA 100-ODSTOTNO RECIKLIRANEM PAPIRJU

Najtrša proračunska pogajanja v zgodovini EU
pogajanja v zgodovini EU in naloga 
poljske vlade bo uskladiti različna 
stališča znotraj Sveta ter predlagati 
takšen osnutek zakonodaje, ki ga bo 
pripravljen potrditi Evropski par-
lament. Veselim se tudi prispevka 
Evropskega ekonomsko-social-
nega odbora k razpravi o prihodnji 
fi nančni perspektivi ter tega, da bo 
mogoče prisluhniti skrbem in pri-
čakovanjem civilne družbe, s social-
nimi partnerji vred.

V času omejenih fi nančnih virov 
države članice nenehno pozivajo 
Evropsko unijo, naj več stori na 
področjih, kot so energija, okolje, 
migracije ali diplomacija, hkrati pa 
pravijo, da želijo manjši proračun 
EU (večjih prihrankov ne bo mogoče 
doseči z nižjimi upravnimi stroški, 
ki pomenijo zgolj 5,8 % proračuna). 
Razplet tega proračunskega vozla 
bo eden glavnih izzivov poljskega 
predsedstva.

Imel sem več stikov s predsedni-
kom poljske vlade in njegovo ekipo 
in vem, da so kos izzivu. 
 
 ●

Poljsko predsedstvo EU bo vse 
kaj drugega kot prijetno in mirno 
šestmesečno pohajkovanje! Vlada 
Donalda Tuska bo namreč prevzela 
predsedovanje v  trenutku, ko se 
številne države članice bojujejo 
s  posledicami prevelike porabe, 
ki je presegala zaslužek, ko si EU 
sama zastavlja vprašanja o mejnem 
nadzoru in vlogi v Sredozemlju in 
ko se začenja tudi „proračunska 
sezona“.

Spretnost poljskega predsedstva 
na področju proračuna bo na pre-
izkušnji že takoj, saj je pričakovati, 
da bo Svet sprejel stališče o prora-
čunu EU za leto 2012. Konec aprila je 
Komisija pozvala k 4,9-odstotnemu 
povečanju proračuna; glavni razlog 
za to je, da se večina projektov, ki jih 
EU fi nancira v Evropi, bliža koncu 
in bo prihodnje leto treba izpla-
čati sredstva državam članicam, 
ki so dokončale svoje projekte (na 
področjih, kot so infrastruktura, 
zaposlovanje in okolje). Vendar pa 
je več držav članic že sporočilo, da 
nasprotujejo tolikšnemu povečanju 
proračuna EU. Poljsko predsedstvo 
bo moralo najti pot, kako uskladiti 
nasprotujoče si prednostne naloge 
držav članic: mnoge želijo le majhno 
povečanje proračuna EU, vendar 
pod pogojem, da njihove regije, 
podjetja, znanstveniki, nevladne 
organizacije itd. ohranijo svoj delež 
sredstev EU.

Skoraj istočasno se bo poljsko 
predsedstvo moralo soočiti z začet-
kom pogajanj o prihodnjem fi nanč-
nem okviru. Ne smemo si delati 
utvar: to bodo najtežja proračunska 
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Vrednotenje prostovoljstva

Okrogla miza EU-Kitajska

EESO spodbuja odprt dialog z Indijo

Bodi prostovoljec, spreminjaj svet! 
To je bila tema druge konference 
na ravni EU v okviru Evropskega 
leta prostovoljstva, ki je potekala 
23. in 24. maja 2011 in požela velik 
uspeh.

Splošni cilj konference je bil 
združiti prostovoljce iz vse Evrope 
na enem mestu in jim tako omogo-
čiti, da navežejo stike in izmenjajo 
izkušnje na področju prostovoljstva. 

Člani okrogle mize EU-Kitajska so se 
med 9. in 12. majem sestali v mestu 
Xi'an in razpravljali o vključujočem 
regionalnem razvoju in zelenem 

Delegacija EESO, ki jo je 
vodil Xavier Verboven, 
predsednik odbora za 
spremljanje EU-Indija, je 
v okviru misije od 20. do 25. 
marca 2001 obiskala Indijo. 
Namen obiska je bil z raz-
ličnimi zainteresiranimi 
stranmi v  Indiji razpra-
vljati o možnosti ponovne 
vzpostavitve okrogle mize 
med EU in Indijo ter pri-
sluhniti stališčem indijske 
civilne družbe o  sedanjih 
pogajanjih za sklenitev 
prostotrgovinskega spo-
razuma med EU in Indijo. 
Delegacija se je sestala 
s  predstavniki delegacije 
EU v Indiji, gospodarskih 

EESO in Evropska komisija sta na 
sedežu EESO organizirala delavnico, 
ki je bila osredotočena na podjetni-
ško državljanstvo in prostovoljstvo 
med delavci.

Leta 2006  je EESO kot prva 
institucija predlagal evropsko leto, 
posvečeno prostovoljstvu. Ta kon-
ferenca v Evropskem letu prosto-
voljstva 2011 je pomemben mejnik 
v prizadevanjih za priznanje znanja 
in prispevka prostovoljnih delavcev. 
EESO namenja področju prostovolj-
stva precej pozornosti, saj meni, da 
je dejavnost, ki je neprecenljive 
vrednosti za družbo. Predsednik 
EESO Staffan Nilsson je v  nago-
voru udeležencem konference poz-
dravil dejstvo, da se je tako veliko 
ljudi pripravljenih ukvarjati z vlogo 
podjetij pri spodbujanju prostovolj-
stva. V nagovoru naslednji dan, na 

gospodarstvu v okviru trajnostnega 
razvoja. Podlaga za razpravo so 
bila poročila, ki sta jih predstavili 
obe strani. „Morda ne bomo dose-

področje trajnostnega razvoja, zlasti 
za njegovo družbeno razsežnost.

Drugi izziv so zagotovo pogaja-
nja o prostotrgovinskem sporazumu 
med EU in Indijo, vključno z njego-
vimi gospodarskimi in družbenimi 
posledicami za indijsko družbo ter 
vse večjo potrebo po boljšem pozna-
vanju gospodarstva, ki se v  92  % 
opira na neformalni sektor. Temu 
je bilo pri študijah učinka, opravlje-

sklepnem plenarnem zasedanju, je 
med drugim dejal:

„[…] EESO je v dobrem polo-
žaju, da podpre in analizira vre-
dnost prostovoljstva: v Evropskem 
ekonomsko-socialnem odbora nas 
veliko predstavlja prostovoljne 
organizacije, večina nas opravlja 
prostovoljno delo za Odbor in vsi 
smo bili v nekem obdobju našega 
življenja vključeni v  prostovolj-
stvo. Prostovoljstvo je verjetno 
najboljši primer aktivnega drža-
vljanstva. Poleg dobrega občutka, 
ki ga ustvarja pri prostovoljcih, so 
morda še pomembnejše koristi, ki 
jih prinaša družbi kot celoti.“ (cc/
mv) 
 
 
 
 ●

gli soglasja pri vseh temah, 
lahko pa dosežemo vzajemno 
razumevanje in se drug od 
drugega učimo,“ je v svojem 
otvoritvenem govoru dejal 
predsednik EESO Staffan 
Nilson. G. Nilsson, ki je vodil 
delegacijo EESO, je kitajske 
partnerje pozval k odprtemu 
in iskrenemu dialogu ter 
izmenjavi stališč o  gospo-
darskih in socialnih izzivih, 
da bi spodbudili vzajemno 
razumevanje in zagotovili 
boljše sodelovanje. Predse-
dnik kitajskega ekonomsko-
socialnega sveta Wang Gang 
je predstavil proces reform na 
Kitajskem in prizadevanja za 
posodobitev, ki so milijone 
Kitajcev rešila revščine. Sku-

pno izjavo 9. okrogle mize EU-Kitaj-
ska lahko preberete na naši spletni 
strani. (cc) 
 ●

nih pred začetkom pogajanj, namreč 
namenjeno zelo malo pozornosti. 
Pogajanja morajo vključevati tudi 
potrebo po pravšnjem inštrumentu 
za spremljanje izvajanja takšnega 
sporazuma.

Evropski in indijski sindikati ter 
organizacije delodajalcev in drugi 
akterji civilne družbe imajo pri 
spoprijemanju s temi izzivi ključno 
vlogo. (xv/as) ●

Novice o članih

Članica EESO Jillian van Turnhout 
imenovana v irski senat

Vsaka stvar je za nekaj dobra. EESO sicer obžaluje, da irska članica 
Jillian van Turnhout zapušča Odbor, vendar hkrati pozdravlja njeno 
imenovanje za senatorko v njeni domovini. EESO ji čestita in želi vso 
srečo na novem položaju v irskem senatu.

Irski predsednik vlade je go. van Turnhout imenoval zaradi njenega 
dela v Združenju za otrokove pravice. „Takšno priznanje za delo v Zdru-
ženju za otrokove pravice je zame velik poklicni dosežek. Verjamem, 
da lahko in da tudi bom pozitivno prispevala k delu senata,“ je dejala 
ga. van Turnhout.

Jillian van Turnhout je nekdanja podpredsednica EESO. Dvanajst let 
je bila aktivna članica Odbora (razne dejavnosti – III. skupina). V pred-
sedstvu EESO jo je zdaj zamenjal Padraig Walshe. (ail) 
 
 
 ●

Poljsko predsedstvo je zaprosilo EESO za pripravo štirih raziskovalnih mnenj

EESO, kot ga vidijo poljski člani

Demografski izzivi zahtevajo obsežno, trajno rešitev

V mnenju o prihodnjih posledicah staranja prebivalstva za trg dela, ki ga pripravlja Wolfgang 
Greif (skupina delojemalcev, Avstrija), je Evropski ekonomsko-socialni odbor izrazil dvom 
glede enostavnih rešitev, kot sta zvišanje zakonsko določene upokojitvene starosti ali prehod 
na naložbene pokojninske sisteme. Namesto tega se zavzema za ciljno usmerjeno politiko rasti 
in osredotočenost na povečevanje zaposlitvenih možnosti.

V večini držav članic je dovolj delovne sile, meni EESO. S strategijami vključevanja naj 
bi bilo mogoče obvladovati prihodnje fi nančne pritiske, povezane s staranjem prebivalstva.

Krepitev kmetijstva v državah vzhodnega partnerstva

Poročevalec za drugo raziskovalno mnenje Seppo Kallio (skupina raznih dejavnosti, Finska) 
v svojem mnenju obravnava vzajemne učinke vzhodnega partnerstva in vzhodne razsežnosti 
politike EU. EESO želi, da bi kmetijstvu, proizvodnji hrane in kmetijski politiki v pogajanjih 

EU z državami vzhodnega partnerstva namenili več pozornosti zaradi njihovega pomena za 
spodbujanje gospodarskega, družbenega in regionalnega razvoja.

Ker imajo države vzhodnega partnerstva težave pri izpolnjevanju standardov in meril EU na 
področju sanitarnih in fi tosanitarnih predpisov, EESO predlaga, da vprašanja na tem področju 
postanejo nova posebna točka sodelovanja v okviru vzhodnega partnerstva.

Kakšna prihodnost se obeta podnebju prijaznim poslovnim naložbam po krizi?

V svojem zaprosilu za tretje raziskovalno mnenje poljska vlada poziva EESO, da se poglobi 
v težavno vprašanje „vpliva gospodarske krize na zmožnost evropskih podjetij za izvajanje 
dodatnih podnebju prijaznih naložb“.

Evropska komisija v dokumentu, ki obravnava možnosti, da bi presegli 20-odstotno zmanj-
šanje izpustov toplogrednih plinov, razmišlja o tem, kako bi jih bilo mogoče zmanjšati za 
30 %. Vendar pa pri tem ne obravnava vpliva krize na okolju prijazne naložbe podjetij. Tega 
vprašanja se je konkretno lotila študijska skupina s poročevalcem Josefom Zbořilom (skupina 
delodajalcev, Češka) in pričakovati je, da bo mnenje predložila oktobra 2011.

EU ne pripisuje dovolj pomena omrežju TEN-T v novih državah članicah

Mnenje, ki ga je pripravil podpredsednik EESO Jacek Krawczyk (skupina delodajalcev, Poljska) 
o trajnostnem razvoju prometne politike EU in omrežja TEN-T, z obžalovanjem ugotavlja, da 
EU ne pripisuje dovolj velikega pomena razvoju učinkovitega vseevropskega omrežja v novih 
državah članicah. Enotnega evropskega trga prevozov in resničnega notranjega trga ne bo, če 
regije EU in prometna omrežja držav članic ne bodo dobro povezana s sodobno infrastrukturo, 
ugotavlja EESO v tem mnenju. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti sosedski politiki, tj. 
povezavam s severom, vzhodom in jugom EU, s poudarkom na omrežjih in ne na posameznih, 
ločenih infrastrukturnih projektih. (mb/ma) 
 
 ●

Komunicirajmo 
z mladimi!

Prizadevanja Odbora 
za brezposelno mladino

Odbor je junija v okviru delova-
nja na lokalni ravni organiziral 
prireditev na Malti, ki je potekala 
hkrati s sejo skupine za komuni-
ciranje in sejo kontaktnih oseb za 
komuniciranje. Člani EESO so se 
srečali z malteško civilno družbo in 
razpravljali o vključevanju mladih 
v evropski projekt. Razpravo, ki 
je bila v evropski hiši v Valletti, je 
vodil znan malteški moderator dr. 
Andrew Azzopardi. Konferenčna 
dvorana je bila polna, priredi-
tev pa je bilo mogoče spremljati 
tudi na Facebooku in Twitterju. 
Člani EESO, med katerimi sta 
bila podpredsednica Anna Maria 
Darmanin in podpredsednik Jacek 
Krawczyk, člani skupine za komu-
niciranje in kontaktne osebe za 
komuniciranje so lahko izmenjali 
stališča in poglede z mladimi drža-
vljani EU.

Nekatere države članice so 
uspešne pri zagotavljanju visoke 
stopnje zaposlenosti, tudi med 
mladimi. Vendar je stanje v drža-

Kako odpraviti 20-odstotno stopnjo 
brezposelnosti mladih v EU, ki je 
v nekaterih državah članicah še celo 
višja? EESO je v sodelovanju s špan-
skim ekonomsko-socialnim svetom 
6. junija v Madridu organiziral kon-
ferenco o perečem vprašanju brez-
poselnosti mladih. V Španiji znaša 
stopnja brezposelnosti mladih 40 %, 
ta pojav pa je ena največjih skrbi 
mlade generacije. 

vah članicah različno: 
v Španiji stopnja brez-
p o s e l n o s t i  m l a d i h 
dosega vrtoglavih 45 %.

Udeleženci malte-
škega srečanja so se 
dotaknili tudi perečega 
vprašanja upadajo-
čega zanimanja mladih 
za evropski projekt. 
Zamisel o  Evropi kot 
mirovnem projektu 

morda ni več privlačna za mlade. 
EU zato potrebuje novo podobo. 
Claus Sørensen, generalni direk-
tor za komuniciranje pri Evrop-
ski komisiji, je predlagal koncept 
trajnostne Evrope, čiste, bogate in 
socialne Evrope, ki mladim omo-
goča živeti v svobodi, dihati čist 
zrak, piti čisto vodo, jesti kakovo-
stno hrano po dostopnih cenah ter 
potovati, delati in študirati.

EU se  ponaša z   raznimi 
zgodbami o  uspehu, kot je pro-
gram Erasmus, ki ga je od leta 
1987 izkoristilo 2,3 milijona štu-
dentov. EESO je od vsega začetka 
podpiral takšne pobude. V mne-
nju o  vodilni pobudi strategije 
Evropa 2020 Mladi in mobilnost 
in mnenju iz leta 2009 o strategiji 
EU za mlade je EESO podaril, da 
je treba strategijo za mlade razvi-
jati ne samo za mlade temveč tudi 
z njimi. (pln) 
 
 
 ●

Na enodnevni konferenci je nepo-
sredno sodelovala opazovalna skupina 
EESO za trg dela, vodil pa jo je njen 
predsednik Krzysztof Pater (skupina 
raznih dejavnosti, Poljska). V razpravah 
je sodelovalo 130 udeležencev. Prisotni 
so bili tudi španski mediji, ki so poročali 
o konferenci. 

Konferenca se je začela z uvodno sejo, 
v okviru katere so spregovorili Krzysztof 
Pater, Valeriano Gómez Sánchez, špan-
ski minister za delo in priseljevanje, ter 
Marcos Peña Pinto, predsednik špan-
skega ekonomsko-socialnega sveta.

Med udeleženci konference so bili 
tudi Javier Ferrer Dufol, podpredse-

Enotno evropsko nebo II: zgolj prazna obljuba?
Ko so se glavne 
z a i n t e r e s i r a n e 
strani v  letalskem 
sektorju sestale 
na posvetovanju 
o stanju izvajanja 
pobude Enotno 
evropsko nebo II, 

ki ga je organiziral Evropski ekonomsko-socialni odbor, 
je prevladoval občutek, da je nujno nekaj storiti. Dve leti 
po tem, ko so zakonodajalci EU sprejeli zakonodajni 
sveženj, ki naj bi odpravil pomanjkljivosti v evropskem 
letalstvu, se ta še vedno ne izvaja.

„Zamude in preobremenjenost po vsej Evropi so 
žalostna resničnost, ki negativno vpliva na uporabnike 
in regulatorje letalskega prostora ter na letališča. Če bi 
se vse vključene strani zavezale velikopoteznim ciljem za 
trajnostno prihodnost upravljanja evropskega zračnega 
prometa, bi se emisije CO

2
 lahko zmanjšale za 12 % na 

posamezni let, znatno pa bi se povečala učinkovitost, 
varnost in zmogljivost,“ je povedal Jacek Krawczyk, 
podpredsednik EESO in poročevalec za mnenje na temo 
Enotnega evropskega neba II.

Hitro in popolno izvajanje drugega svežnja ukrepov za 
enotno evropsko nebo bi spodbudilo mobilnost, izboljšalo 
udobje v prometu in okrepilo konkurenčnost Evrope, so 
menili udeleženci posvetovanja. Brez teh reform Evropa 
ne bo zmogla ohraniti svojega mesta v globalni tekmi za 
trajnostni promet in nizkoogljično gospodarstvo.

Udeleženci so pozvali Evropsko komisijo, naj pre-
vzame vodilno vlogo v tem procesu. „Evropska komisija 
mora sedaj pokazati, da je sposobna odločnega vodenja 
in doseči odpravo različnih ovir ter političnih problemov 
pri uresničevanju enotnega evropskega neba,“ je dejal 
Stephane Buff etaut, predsednik strokovne skupine EESO, 
pristojne za promet in energijo.

Krzysztof Kapis, direktor na poljskem ministrstvu za 
infrastrukturo, je poudaril, da si bo prihodnje poljsko 
predsedstvo EU močno prizadevalo za to, da bo izvaja-
nje pobude Enotno evropsko nebo II potekalo v skladu 
z ambicioznim časovnim načrtom. Poljska velja za enega 
od letalskih trgov, ki naj bi v prihodnjih 20 letih doživel 
največjo rast. „Želimo biti pripravljeni na ta porast v pro-
metu,“ je povedal.

Posvetovanja se je udeležilo tudi nekaj delegatov iz 
državne agencije za letalstvo ZDA (FAA), ki so pouda-
rili pomen varnega okolja za vlagatelje na obeh straneh 
Atlantika.

Posvetovanje na EESO je privabilo regulatorje letal-
skega prometa, uporabnike letalskega prostora, delavce 
prometnega sektorja, letalske operaterje in izvajalce 
navigacijskih služb zračnega prometa ter tudi predstav-
nike Evropske komisije, Evropskega parlamenta in pri-
hodnjega poljskega predsedstva EU. EESO naj bi svoje 
mnenje na temo Enotnega evropskega neba II sprejel 
julija 2011. (mb) 
 ●

PLENARNO ZASEDANJE NA KRATKO
Civilna družba lahko poživi vzhodno partnerstvo

Mnenje, ki ga je pripravil g. Morkis (skupina delodajalcev, 
Litva), je podprlo vzhodno partnerstvo kot odlično priložnost 
za razširitev mrež med EU in njenimi partnerskimi državami. 
Pri sprejetju mnenja je bila prisotna Enikő Győri, madžarska 
ministrica za evropske zadeve, ki je obiskala EESO, da bi raz-
pravljala o rezultatih madžarskega predsedovanja EU. EESO 
je izrazil podporo vzhodnemu partnerstvu, ki je po njegovem 
mnenju strateška nujnost in hkrati politična naložba. Odbor 
je v želji, da prispeva svoj delež k uspehu tega procesa, pozval 
h krepitvi dialoga med vladami in civilno družbo.

Nedavni dogodki v sredozemski regiji dokazujejo, da je 
prispevek civilne družbe dragocen za nadaljnji razvoj držav, 
bodisi v smislu ustavnih reform ali vzpostavljanja institu-
cij. Izboljšanje dialoga na nacionalni ravni je ključno, zato 
EESO predlaga, da se mehanizem posvetovanja s civilno 
družbo uvede v vseh državah vzhodnega partnerstva. Dia-
log bodo vodile organizacije, ki odražajo posebne razmere 
v posameznih državah. EESO je pripravljen in se že veseli 

izmenjave izkušenj 
s civilno družbo v drža-
vah vzhodnega partner-
stva. (ma) 

  
  
  

 
 
 ●

Strategija vključevanja Romov

Odbor je na dan, ko je Johannes Hahn, evropski komisar za 
regionalno politiko, s člani EESO razpravljal o kohezijski poli-
tiki, sprejel dve aktualni mnenji o vključevanju Romov. EESO 

je pristop, ki ga je ubrala 
EU k  vključevanju Romov 
v družbo, obravnaval v dveh 
mnenjih, ki sta jih pripravila 
Ákos Topolánszky (skupina 
raznih dejavnosti, Madžar-
ska) in Anne-Marie Sigmund 
(skupina raznih dejavnosti, 
Avstrija). Ugotovljeno je bilo, 
da je za ublažitev tega težkega 
stanja potrebna kombinacija 

celostne, usklajene in povezane vseevropske strategije in pro-
grama, ki ga je treba izvajati tako na nacionalni kot tudi na 
lokalni ravni. Ena od pomembnih ugotovitev je bila, da bi bilo 
treba prihodnje ukrepe oblikovati skupaj z Romi in organiza-
cijami, ki jih zastopajo.

EESO sicer pozdravlja namene Komisije, vendar meni, da 
njena nestrpno pričakovana strategija ne izpolnjuje priča-
kovanj, saj bi lahko bila ambicioznejša, konkretnejša in tudi 
bolje strukturirana. Vsakršno politiko je treba okrepiti tako, 
da v vseh fazah razprave sodeluje širok krog predstavnikov, in 
sicer lokalne civilne družbe, znanstvenih krogov in socialnih 
partnerjev, zlasti pa morajo biti vanje vključeni tudi predstav-
niki in pripadniki romskega prebivalstva. (ma) 
 ●

Krepitev platforme proti revščini 

Kot sestavni del boja proti revščini in socialni izključenosti, 
opredeljenega v strategiji Evropa 2020, je Evropska komisija 
objavila sporočilo o evropski platformi proti revščini in socialni 
izključenosti. EESO je sporočilo analiziral v mnenju, ki ga je 
pripravila ga. O’Neill (skupina raznih dejavnosti, Združeno kra-
ljestvo). V njem so navedeni ukrepi za pospešitev napredka pri 
doseganju cilja glede zmanjšanja revščine (do leta 2020 poma-
gati iz revščine vsaj 20 milijonom prebivalcev).

Odgovornost in skladnost sta bili ključni načeli, na kate-
rih so temeljila priporočila EESO. Revščina se obravnava kot 
kršitev človekovih pravic, zato morajo vlade, socialni partnerji 
in civilna družba prevzeti skupno odgovornost za njeno izko-
reninjenje. Posledično varčevalni ukrepi ne bi smeli ogrožati 
boja proti revščini, udeležbo civilne družbe v platformi pa je 
treba okrepiti. EESO je pozval k skladnosti med gospodarskimi, 
fi nančnimi, zaposlitvenimi in socialnimi ukrepi v strategiji 
Evropa 2020, hkrati pa poudaril, da je treba povečati in poe-
nostaviti fi nanciranje EU, zlasti iz socialnih skladov. (ma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ●

Razstava z naslovom In Between – Austria Contemporary 
v prostorih EESO

V prostorih EESO je bila 
v  partnerstvu z  avstrijskim 
zveznim ministrstvom za 
izobraževanje, umetnost 
in kulturo odprta razstava 
z  naslovom In Between 
– Austria Contemporary. Na 
njej je bilo predstavljenih več 
trendov v sodobni avstrijski 
umetnosti, ki so obiskovalcem 

omogočili vpogled v umetniško dogajanje v Avstriji. Razstavljalo je sedemnajst obe-
tavnih avstrijskih umetnikov, katerih dela so si ogledali številni obiskovalci EESO.

Med obiskovalci je bilo več uradnih predstavnikov, ki so si z zanimanjem ogle-
dali razstavo in proslavili to prireditev. Odprtja sta se med drugim udeležila Claudia 
Schmied, avstrijska zvezna ministrica za izobraževanje, umetnost in kulturo, in 
Staff an Nilsson, predsednik Evropskega ekonomsko-socialnega odbora. Med gosti 
sta bila tudi Androulla Vassiliou, evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, 
večjezičnost in mlade, ter Johannes Hahn, evropski komisar za regionalno poli-
tiko. (ma) 

Več informacij o razstavi je na voljo na spletni strani http://www.bmukk.
gv.at. ●

NA KRATKO

dnik španskega poslovnega združe-
nja CEOE, Paloma Lopez, sekretarka 
za zaposlovanje pri španskem sin-
dikatu CCOO, in Antonio Ferrer, 
sekretar za sindikalne dejavnosti 
španskega sindikata UGT.

Udeleženci so se strinjali, da so 
potrebna dodatna prizadevanja na 
področju izobraževanja in kvalifi ka-
cij ter v javnih in zasebnih agencijah 
za zaposlovanje. Poleg tega je treba 
ponovno zagnati gospodarsko rast 
in brez odlašanja ponovno preu-
čiti zakonodajni okvir naših trgov 
dela. (ail) 
 
 ●

Prireditev Come'N'Listen – Franz Liszt Superstar

Evropski ekonomsko-socialni odbor 
(EESO) je 15. junija gostil glasbeno 
prireditev Come'N' Listen, organizi-
rano ob 200. obletnici rojstva Franza 
Liszta. Prireditev, ki je potekala 
v okviru madžarskega predsedovanja 
EU, je odprl predsednik EESO Staff an 
Nilsson.

Lisztova dela so poslušalce popeljala na glasbeno potovanje skozi čas in 
prostor – na evropsko popotovanje. Predstavila so Franza Liszta – njegovo 
življenje, glasbo, njegove ženske in duhovnost. Te štiri vidike Lisztovega življe-
nja sta orisala Ákos Topolansky, madžarski član EESO, in Caroline Henault 
iz zdravstvene službe EESO.

Izbrane pesmi in skladbe za klavir, ki so ilustrirale Lisztov opus, sta izvajala 
ukrajinski pianist Dmytro Sukhovienko in Hanna Bardos-Feltoronyi, mezzo-
sopranistka madžarskega porekla.

EESO namerava tudi v prihodnje sodelovati pri glasbenih prireditvah, ki 
so pomemben del njegovega kulturnega programa. Glasba je ključni element 
evropske kulturne dediščine in zaznamuje evropsko identiteto. Izbrani skla-
datelji, ki so pustili svoj pečat, so v okviru programa Come'N'Listen prikazani 
v evropskem kontekstu. Bili so evropski državljani, katerih življenja in delo 
so vtkani v evropsko tradicijo in ki so generacijam za sabo zapustili glasbeno 
izročilo. (sb) ●

www

Brez politikantstva: 
EESO skrbi za resnične 
potrebe državljanov

Pogovor s Tomaszem 
Jasińskim, članom 
skupine delojemalcev in 
mednarodnim svetovalcem 
v poljski zvezi sindikatov

EESO info: Kakšna je bila 
vaša prva izkušnja z EU?

Jasiński:  Prve izkušnje 
z Evropsko unijo sem pridobil 
kot predstavnik poljske zveze 
sindikatov (OPZZ) s sodelo-
vanjem v skupnem posveto-
valnem odboru EU-Poljska 

v letih 2001–2004. To je bila koristna šola, saj sem se v EESO, 
ko sem postal njegov član, znašel brez večjih težav.

EESO info: Kako bi državljanom na kratko predstavili 
vlogo EESO?

Jasiński: Je glas organizirane civilne družbe. Ni glas politike, 
marveč posreduje informacije o dejanskih potrebah državljanov, 
ki naj bi jih upoštevali nosilci političnega odločanja na ravni EU.

EESO info: Kako to, da ste član EESO, vpliva na vaše 
vsakodnevno delo na Poljskem in kakšne so koristi 
EESO na nacionalni ravni?

Jasiński: Z mojim delom za EESO so povezana številna potova-
nja in dodatne obveznosti, kar ima vsekakor vpliv na moje delo 
za poljsko zvezo sindikatov, pa tudi na osebno življenje. Najpo-
membnejši vidik mojega dela v Bruslju je dostop do informacij 
o ukrepih EU že v zgodnji fazi. 

To pripomore k temu, da se v državi pripravimo na morebi-
tne spremembe, pa tudi, da precej prej oblikujemo svoja stali-
šča. (mb/nk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ●

Delovni dan članov EESO je dolg 
in razgiban

Pogovor s Krzysztofom Ostrowskim, 
članom skupine delodajalcev v EESO 
in direktorjem urada za intervencijo 
v organizaciji Business Centre Club

EESO info: Kakšna je bila vaša 
prva izkušnja z EU? 

Ostrowski: Prvo izkušnjo sem pridobil 
kot turist, še ko sem bil študent. Velik 
vtis je name naredilo to, kako prepro-
sto je bilo potovati med državami čla-
nicami. Mislim, da mi je to pomagalo 
pri prvi poklicni izkušnji z EU, ko sem 
bil član skupine, ki se je pogajala o spo-
razumu z Evropsko unijo.

EESO info: Kako bi državljanom na kratko predstavili 
vlogo EESO?

Ostrowski: EESO deluje kot most med evropskimi institucijami 
in organizacijami civilne družbe v državah članicah. Vsakomur 
daje možnost, da izrazi svoje skrbi glede gospodarskih in soci-
alnih vprašanj na evropski ravni, predstavi nove zamisli in da 
predloge za izboljšanje evropske zakonodaje.

EESO info: Kako to, da ste član EESO, vpliva na vaše 
vsakodnevno delo na Poljskem in kakšne so koristi 
EESO na nacionalni ravni?

Ostrowski: Najbolj to vpliva na moj delovni čas, ki je zaradi tega 
zelo različen od dneva do dneva. Moj delovni dan se pogosto 
začne ob štirih zjutraj, ko moram na letalo, na Poljsko pa se 
vrnem pozno ali pa moram ostati v Bruslju tudi čez noč. Nujne 
zadeve, povezane z mojim delom na Poljskem, moram obdelati 
na letalu v Bruselj in nazaj. Če hočeš biti član EESO, moraš imeti 
rad potovanja, biti pripravljen na zelo pogoste polete in obiske 
različnih držav.

Največja korist na nacionalni ravni je priložnost za podje-
tja, ki so članice naše organizacije, da izrazijo svoje pomisleke 
glede evropske zakonodaje in prejmejo informacije o najpo-
membnejših vprašanjih, o katerih teče razprava v EESO. Mnenja 
našega Odbora, ki se nanašajo na posebne tržne sektorje, kot 
je biomasa ali pa IT, zainteresiranim podjetjem pomagajo, da 
se seznanijo s tovrstnimi informacijami, ko pripravljajo svoje 
poslovne načrte. (mb/nk) 
 
 ●

V naših državah 
bi morali pozorno 
prisluhniti civilni družbi

Pogovor z Marzeno Mendzo-
Drozd, članico skupine 
raznih dejavnosti v EESO 
in podpredsednico poljske 
federacije nevladnih 
organizacij

EESO info: Kako ste 
poslali članica EESO?

Mendza-Drozd: Članica 
EESO sem postala leta 
2004  na priporočilo Zdru-
ženja za forum nevladnih 
pobud. To združenje je sku-

paj z drugimi organizacijami med drugim imelo predstavništvo 
poljskih nevladnih organizacij v Bruslju, v njegovo dejavnost 
pa sem bila neposredno vključena. EESO tako zame ni bil terra 
incognita, čeprav seveda nisem v celoti poznala njegovega kon-
kretnega delovanja.

EESO info: Kako bi državljanom na kratko predstavili 
vlogo EESO?

Mendza-Drozd: Če sem iskrena, bi dejala, da je to dobro zasno-
vana organizacija, ki pa v praksi ne izkoristi vseh svojih možnosti 
za zastopanje stališč organizacij civilne družbe. Razlogov za to je 
seveda veliko. Po sedmih letih v EESO tudi menim, da bi lahko in 
bi tudi morali bolje prisluhniti organizacijam v državah članicah 
in bi morali močneje izražati svoje mnenje. 

EESO info: Kako to, da ste članica EESO, vpliva na vaše 
vsakodnevno delo na Poljskem in kakšne so koristi 
EESO na nacionalni ravni?

Mendza-Drozd: Članstvo v Odboru vpliva na moje delo na 
Poljskem, pa tudi na zasebno življenje. Na srečo je veliko stvari 
mogoče rešiti s pomočjo interneta. Ne morem si predstavljati, 
kako so se znašli naši predhodniki v EESO na primer pred 30 leti. 
Kot članica sveta poljske federacije nevladnih organizacij zaradi 
dostopa do svežih informacij zdaj nevladnim organizacijam 
lahko pomagam pri pripravi na spremembe, ki se kažejo na 
obzorju. (mb/nk) 
 
 
 
 ●

zbornic, industrije, sindikatov in 
neformalnega sektorja, kot so ulični 
prodajalci, evropskih organov in 
možganskih trustov.

Na koncu je bilo doseženo široko 
soglasje o tem, da sta potrebni poglo-
bljena razprava in analiza za obrav-
navo nekaterih vprašanj, ki zaradi 
povsem nasprotujočih si stališč trenu-
tno ovirajo napredek v odnosih med 
EU in Indijo. To velja na primer za 

Jillian van Turnhout

Delegacija EESO na okrogli mizi EU-Kitajska

Delegacija EESO v Indiji

Enikő Győri, madžarski minister za 
evropske zadeve

Komisar Johannes Hahn

Krzysztof Ostrowski

Marzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

Več informacij o teh temah je na voljo na spletnem naslovu http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions
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Vrednotenje prostovoljstva

Okrogla miza EU-Kitajska

EESO spodbuja odprt dialog z Indijo

Bodi prostovoljec, spreminjaj svet! 
To je bila tema druge konference 
na ravni EU v okviru Evropskega 
leta prostovoljstva, ki je potekala 
23. in 24. maja 2011 in požela velik 
uspeh.

Splošni cilj konference je bil 
združiti prostovoljce iz vse Evrope 
na enem mestu in jim tako omogo-
čiti, da navežejo stike in izmenjajo 
izkušnje na področju prostovoljstva. 

Člani okrogle mize EU-Kitajska so se 
med 9. in 12. majem sestali v mestu 
Xi'an in razpravljali o vključujočem 
regionalnem razvoju in zelenem 

Delegacija EESO, ki jo je 
vodil Xavier Verboven, 
predsednik odbora za 
spremljanje EU-Indija, je 
v okviru misije od 20. do 25. 
marca 2001 obiskala Indijo. 
Namen obiska je bil z raz-
ličnimi zainteresiranimi 
stranmi v  Indiji razpra-
vljati o možnosti ponovne 
vzpostavitve okrogle mize 
med EU in Indijo ter pri-
sluhniti stališčem indijske 
civilne družbe o  sedanjih 
pogajanjih za sklenitev 
prostotrgovinskega spo-
razuma med EU in Indijo. 
Delegacija se je sestala 
s  predstavniki delegacije 
EU v Indiji, gospodarskih 

EESO in Evropska komisija sta na 
sedežu EESO organizirala delavnico, 
ki je bila osredotočena na podjetni-
ško državljanstvo in prostovoljstvo 
med delavci.

Leta 2006  je EESO kot prva 
institucija predlagal evropsko leto, 
posvečeno prostovoljstvu. Ta kon-
ferenca v Evropskem letu prosto-
voljstva 2011 je pomemben mejnik 
v prizadevanjih za priznanje znanja 
in prispevka prostovoljnih delavcev. 
EESO namenja področju prostovolj-
stva precej pozornosti, saj meni, da 
je dejavnost, ki je neprecenljive 
vrednosti za družbo. Predsednik 
EESO Staffan Nilsson je v  nago-
voru udeležencem konference poz-
dravil dejstvo, da se je tako veliko 
ljudi pripravljenih ukvarjati z vlogo 
podjetij pri spodbujanju prostovolj-
stva. V nagovoru naslednji dan, na 

gospodarstvu v okviru trajnostnega 
razvoja. Podlaga za razpravo so 
bila poročila, ki sta jih predstavili 
obe strani. „Morda ne bomo dose-

področje trajnostnega razvoja, zlasti 
za njegovo družbeno razsežnost.

Drugi izziv so zagotovo pogaja-
nja o prostotrgovinskem sporazumu 
med EU in Indijo, vključno z njego-
vimi gospodarskimi in družbenimi 
posledicami za indijsko družbo ter 
vse večjo potrebo po boljšem pozna-
vanju gospodarstva, ki se v  92  % 
opira na neformalni sektor. Temu 
je bilo pri študijah učinka, opravlje-

sklepnem plenarnem zasedanju, je 
med drugim dejal:

„[…] EESO je v dobrem polo-
žaju, da podpre in analizira vre-
dnost prostovoljstva: v Evropskem 
ekonomsko-socialnem odbora nas 
veliko predstavlja prostovoljne 
organizacije, večina nas opravlja 
prostovoljno delo za Odbor in vsi 
smo bili v nekem obdobju našega 
življenja vključeni v  prostovolj-
stvo. Prostovoljstvo je verjetno 
najboljši primer aktivnega drža-
vljanstva. Poleg dobrega občutka, 
ki ga ustvarja pri prostovoljcih, so 
morda še pomembnejše koristi, ki 
jih prinaša družbi kot celoti.“ (cc/
mv) 
 
 
 
 ●

gli soglasja pri vseh temah, 
lahko pa dosežemo vzajemno 
razumevanje in se drug od 
drugega učimo,“ je v svojem 
otvoritvenem govoru dejal 
predsednik EESO Staffan 
Nilson. G. Nilsson, ki je vodil 
delegacijo EESO, je kitajske 
partnerje pozval k odprtemu 
in iskrenemu dialogu ter 
izmenjavi stališč o  gospo-
darskih in socialnih izzivih, 
da bi spodbudili vzajemno 
razumevanje in zagotovili 
boljše sodelovanje. Predse-
dnik kitajskega ekonomsko-
socialnega sveta Wang Gang 
je predstavil proces reform na 
Kitajskem in prizadevanja za 
posodobitev, ki so milijone 
Kitajcev rešila revščine. Sku-

pno izjavo 9. okrogle mize EU-Kitaj-
ska lahko preberete na naši spletni 
strani. (cc) 
 ●

nih pred začetkom pogajanj, namreč 
namenjeno zelo malo pozornosti. 
Pogajanja morajo vključevati tudi 
potrebo po pravšnjem inštrumentu 
za spremljanje izvajanja takšnega 
sporazuma.

Evropski in indijski sindikati ter 
organizacije delodajalcev in drugi 
akterji civilne družbe imajo pri 
spoprijemanju s temi izzivi ključno 
vlogo. (xv/as) ●

Novice o članih

Članica EESO Jillian van Turnhout 
imenovana v irski senat

Vsaka stvar je za nekaj dobra. EESO sicer obžaluje, da irska članica 
Jillian van Turnhout zapušča Odbor, vendar hkrati pozdravlja njeno 
imenovanje za senatorko v njeni domovini. EESO ji čestita in želi vso 
srečo na novem položaju v irskem senatu.

Irski predsednik vlade je go. van Turnhout imenoval zaradi njenega 
dela v Združenju za otrokove pravice. „Takšno priznanje za delo v Zdru-
ženju za otrokove pravice je zame velik poklicni dosežek. Verjamem, 
da lahko in da tudi bom pozitivno prispevala k delu senata,“ je dejala 
ga. van Turnhout.

Jillian van Turnhout je nekdanja podpredsednica EESO. Dvanajst let 
je bila aktivna članica Odbora (razne dejavnosti – III. skupina). V pred-
sedstvu EESO jo je zdaj zamenjal Padraig Walshe. (ail) 
 
 
 ●

Poljsko predsedstvo je zaprosilo EESO za pripravo štirih raziskovalnih mnenj

EESO, kot ga vidijo poljski člani

Demografski izzivi zahtevajo obsežno, trajno rešitev

V mnenju o prihodnjih posledicah staranja prebivalstva za trg dela, ki ga pripravlja Wolfgang 
Greif (skupina delojemalcev, Avstrija), je Evropski ekonomsko-socialni odbor izrazil dvom 
glede enostavnih rešitev, kot sta zvišanje zakonsko določene upokojitvene starosti ali prehod 
na naložbene pokojninske sisteme. Namesto tega se zavzema za ciljno usmerjeno politiko rasti 
in osredotočenost na povečevanje zaposlitvenih možnosti.

V večini držav članic je dovolj delovne sile, meni EESO. S strategijami vključevanja naj 
bi bilo mogoče obvladovati prihodnje fi nančne pritiske, povezane s staranjem prebivalstva.

Krepitev kmetijstva v državah vzhodnega partnerstva

Poročevalec za drugo raziskovalno mnenje Seppo Kallio (skupina raznih dejavnosti, Finska) 
v svojem mnenju obravnava vzajemne učinke vzhodnega partnerstva in vzhodne razsežnosti 
politike EU. EESO želi, da bi kmetijstvu, proizvodnji hrane in kmetijski politiki v pogajanjih 

EU z državami vzhodnega partnerstva namenili več pozornosti zaradi njihovega pomena za 
spodbujanje gospodarskega, družbenega in regionalnega razvoja.

Ker imajo države vzhodnega partnerstva težave pri izpolnjevanju standardov in meril EU na 
področju sanitarnih in fi tosanitarnih predpisov, EESO predlaga, da vprašanja na tem področju 
postanejo nova posebna točka sodelovanja v okviru vzhodnega partnerstva.

Kakšna prihodnost se obeta podnebju prijaznim poslovnim naložbam po krizi?

V svojem zaprosilu za tretje raziskovalno mnenje poljska vlada poziva EESO, da se poglobi 
v težavno vprašanje „vpliva gospodarske krize na zmožnost evropskih podjetij za izvajanje 
dodatnih podnebju prijaznih naložb“.

Evropska komisija v dokumentu, ki obravnava možnosti, da bi presegli 20-odstotno zmanj-
šanje izpustov toplogrednih plinov, razmišlja o tem, kako bi jih bilo mogoče zmanjšati za 
30 %. Vendar pa pri tem ne obravnava vpliva krize na okolju prijazne naložbe podjetij. Tega 
vprašanja se je konkretno lotila študijska skupina s poročevalcem Josefom Zbořilom (skupina 
delodajalcev, Češka) in pričakovati je, da bo mnenje predložila oktobra 2011.

EU ne pripisuje dovolj pomena omrežju TEN-T v novih državah članicah

Mnenje, ki ga je pripravil podpredsednik EESO Jacek Krawczyk (skupina delodajalcev, Poljska) 
o trajnostnem razvoju prometne politike EU in omrežja TEN-T, z obžalovanjem ugotavlja, da 
EU ne pripisuje dovolj velikega pomena razvoju učinkovitega vseevropskega omrežja v novih 
državah članicah. Enotnega evropskega trga prevozov in resničnega notranjega trga ne bo, če 
regije EU in prometna omrežja držav članic ne bodo dobro povezana s sodobno infrastrukturo, 
ugotavlja EESO v tem mnenju. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti sosedski politiki, tj. 
povezavam s severom, vzhodom in jugom EU, s poudarkom na omrežjih in ne na posameznih, 
ločenih infrastrukturnih projektih. (mb/ma) 
 
 ●

Komunicirajmo 
z mladimi!

Prizadevanja Odbora 
za brezposelno mladino

Odbor je junija v okviru delova-
nja na lokalni ravni organiziral 
prireditev na Malti, ki je potekala 
hkrati s sejo skupine za komuni-
ciranje in sejo kontaktnih oseb za 
komuniciranje. Člani EESO so se 
srečali z malteško civilno družbo in 
razpravljali o vključevanju mladih 
v evropski projekt. Razpravo, ki 
je bila v evropski hiši v Valletti, je 
vodil znan malteški moderator dr. 
Andrew Azzopardi. Konferenčna 
dvorana je bila polna, priredi-
tev pa je bilo mogoče spremljati 
tudi na Facebooku in Twitterju. 
Člani EESO, med katerimi sta 
bila podpredsednica Anna Maria 
Darmanin in podpredsednik Jacek 
Krawczyk, člani skupine za komu-
niciranje in kontaktne osebe za 
komuniciranje so lahko izmenjali 
stališča in poglede z mladimi drža-
vljani EU.

Nekatere države članice so 
uspešne pri zagotavljanju visoke 
stopnje zaposlenosti, tudi med 
mladimi. Vendar je stanje v drža-

Kako odpraviti 20-odstotno stopnjo 
brezposelnosti mladih v EU, ki je 
v nekaterih državah članicah še celo 
višja? EESO je v sodelovanju s špan-
skim ekonomsko-socialnim svetom 
6. junija v Madridu organiziral kon-
ferenco o perečem vprašanju brez-
poselnosti mladih. V Španiji znaša 
stopnja brezposelnosti mladih 40 %, 
ta pojav pa je ena največjih skrbi 
mlade generacije. 

vah članicah različno: 
v Španiji stopnja brez-
p o s e l n o s t i  m l a d i h 
dosega vrtoglavih 45 %.

Udeleženci malte-
škega srečanja so se 
dotaknili tudi perečega 
vprašanja upadajo-
čega zanimanja mladih 
za evropski projekt. 
Zamisel o  Evropi kot 
mirovnem projektu 

morda ni več privlačna za mlade. 
EU zato potrebuje novo podobo. 
Claus Sørensen, generalni direk-
tor za komuniciranje pri Evrop-
ski komisiji, je predlagal koncept 
trajnostne Evrope, čiste, bogate in 
socialne Evrope, ki mladim omo-
goča živeti v svobodi, dihati čist 
zrak, piti čisto vodo, jesti kakovo-
stno hrano po dostopnih cenah ter 
potovati, delati in študirati.

EU se  ponaša z   raznimi 
zgodbami o  uspehu, kot je pro-
gram Erasmus, ki ga je od leta 
1987 izkoristilo 2,3 milijona štu-
dentov. EESO je od vsega začetka 
podpiral takšne pobude. V mne-
nju o  vodilni pobudi strategije 
Evropa 2020 Mladi in mobilnost 
in mnenju iz leta 2009 o strategiji 
EU za mlade je EESO podaril, da 
je treba strategijo za mlade razvi-
jati ne samo za mlade temveč tudi 
z njimi. (pln) 
 
 
 ●

Na enodnevni konferenci je nepo-
sredno sodelovala opazovalna skupina 
EESO za trg dela, vodil pa jo je njen 
predsednik Krzysztof Pater (skupina 
raznih dejavnosti, Poljska). V razpravah 
je sodelovalo 130 udeležencev. Prisotni 
so bili tudi španski mediji, ki so poročali 
o konferenci. 

Konferenca se je začela z uvodno sejo, 
v okviru katere so spregovorili Krzysztof 
Pater, Valeriano Gómez Sánchez, špan-
ski minister za delo in priseljevanje, ter 
Marcos Peña Pinto, predsednik špan-
skega ekonomsko-socialnega sveta.

Med udeleženci konference so bili 
tudi Javier Ferrer Dufol, podpredse-

Enotno evropsko nebo II: zgolj prazna obljuba?
Ko so se glavne 
z a i n t e r e s i r a n e 
strani v  letalskem 
sektorju sestale 
na posvetovanju 
o stanju izvajanja 
pobude Enotno 
evropsko nebo II, 

ki ga je organiziral Evropski ekonomsko-socialni odbor, 
je prevladoval občutek, da je nujno nekaj storiti. Dve leti 
po tem, ko so zakonodajalci EU sprejeli zakonodajni 
sveženj, ki naj bi odpravil pomanjkljivosti v evropskem 
letalstvu, se ta še vedno ne izvaja.

„Zamude in preobremenjenost po vsej Evropi so 
žalostna resničnost, ki negativno vpliva na uporabnike 
in regulatorje letalskega prostora ter na letališča. Če bi 
se vse vključene strani zavezale velikopoteznim ciljem za 
trajnostno prihodnost upravljanja evropskega zračnega 
prometa, bi se emisije CO

2
 lahko zmanjšale za 12 % na 

posamezni let, znatno pa bi se povečala učinkovitost, 
varnost in zmogljivost,“ je povedal Jacek Krawczyk, 
podpredsednik EESO in poročevalec za mnenje na temo 
Enotnega evropskega neba II.

Hitro in popolno izvajanje drugega svežnja ukrepov za 
enotno evropsko nebo bi spodbudilo mobilnost, izboljšalo 
udobje v prometu in okrepilo konkurenčnost Evrope, so 
menili udeleženci posvetovanja. Brez teh reform Evropa 
ne bo zmogla ohraniti svojega mesta v globalni tekmi za 
trajnostni promet in nizkoogljično gospodarstvo.

Udeleženci so pozvali Evropsko komisijo, naj pre-
vzame vodilno vlogo v tem procesu. „Evropska komisija 
mora sedaj pokazati, da je sposobna odločnega vodenja 
in doseči odpravo različnih ovir ter političnih problemov 
pri uresničevanju enotnega evropskega neba,“ je dejal 
Stephane Buff etaut, predsednik strokovne skupine EESO, 
pristojne za promet in energijo.

Krzysztof Kapis, direktor na poljskem ministrstvu za 
infrastrukturo, je poudaril, da si bo prihodnje poljsko 
predsedstvo EU močno prizadevalo za to, da bo izvaja-
nje pobude Enotno evropsko nebo II potekalo v skladu 
z ambicioznim časovnim načrtom. Poljska velja za enega 
od letalskih trgov, ki naj bi v prihodnjih 20 letih doživel 
največjo rast. „Želimo biti pripravljeni na ta porast v pro-
metu,“ je povedal.

Posvetovanja se je udeležilo tudi nekaj delegatov iz 
državne agencije za letalstvo ZDA (FAA), ki so pouda-
rili pomen varnega okolja za vlagatelje na obeh straneh 
Atlantika.

Posvetovanje na EESO je privabilo regulatorje letal-
skega prometa, uporabnike letalskega prostora, delavce 
prometnega sektorja, letalske operaterje in izvajalce 
navigacijskih služb zračnega prometa ter tudi predstav-
nike Evropske komisije, Evropskega parlamenta in pri-
hodnjega poljskega predsedstva EU. EESO naj bi svoje 
mnenje na temo Enotnega evropskega neba II sprejel 
julija 2011. (mb) 
 ●

PLENARNO ZASEDANJE NA KRATKO
Civilna družba lahko poživi vzhodno partnerstvo

Mnenje, ki ga je pripravil g. Morkis (skupina delodajalcev, 
Litva), je podprlo vzhodno partnerstvo kot odlično priložnost 
za razširitev mrež med EU in njenimi partnerskimi državami. 
Pri sprejetju mnenja je bila prisotna Enikő Győri, madžarska 
ministrica za evropske zadeve, ki je obiskala EESO, da bi raz-
pravljala o rezultatih madžarskega predsedovanja EU. EESO 
je izrazil podporo vzhodnemu partnerstvu, ki je po njegovem 
mnenju strateška nujnost in hkrati politična naložba. Odbor 
je v želji, da prispeva svoj delež k uspehu tega procesa, pozval 
h krepitvi dialoga med vladami in civilno družbo.

Nedavni dogodki v sredozemski regiji dokazujejo, da je 
prispevek civilne družbe dragocen za nadaljnji razvoj držav, 
bodisi v smislu ustavnih reform ali vzpostavljanja institu-
cij. Izboljšanje dialoga na nacionalni ravni je ključno, zato 
EESO predlaga, da se mehanizem posvetovanja s civilno 
družbo uvede v vseh državah vzhodnega partnerstva. Dia-
log bodo vodile organizacije, ki odražajo posebne razmere 
v posameznih državah. EESO je pripravljen in se že veseli 

izmenjave izkušenj 
s civilno družbo v drža-
vah vzhodnega partner-
stva. (ma) 

  
  
  

 
 
 ●

Strategija vključevanja Romov

Odbor je na dan, ko je Johannes Hahn, evropski komisar za 
regionalno politiko, s člani EESO razpravljal o kohezijski poli-
tiki, sprejel dve aktualni mnenji o vključevanju Romov. EESO 

je pristop, ki ga je ubrala 
EU k  vključevanju Romov 
v družbo, obravnaval v dveh 
mnenjih, ki sta jih pripravila 
Ákos Topolánszky (skupina 
raznih dejavnosti, Madžar-
ska) in Anne-Marie Sigmund 
(skupina raznih dejavnosti, 
Avstrija). Ugotovljeno je bilo, 
da je za ublažitev tega težkega 
stanja potrebna kombinacija 

celostne, usklajene in povezane vseevropske strategije in pro-
grama, ki ga je treba izvajati tako na nacionalni kot tudi na 
lokalni ravni. Ena od pomembnih ugotovitev je bila, da bi bilo 
treba prihodnje ukrepe oblikovati skupaj z Romi in organiza-
cijami, ki jih zastopajo.

EESO sicer pozdravlja namene Komisije, vendar meni, da 
njena nestrpno pričakovana strategija ne izpolnjuje priča-
kovanj, saj bi lahko bila ambicioznejša, konkretnejša in tudi 
bolje strukturirana. Vsakršno politiko je treba okrepiti tako, 
da v vseh fazah razprave sodeluje širok krog predstavnikov, in 
sicer lokalne civilne družbe, znanstvenih krogov in socialnih 
partnerjev, zlasti pa morajo biti vanje vključeni tudi predstav-
niki in pripadniki romskega prebivalstva. (ma) 
 ●

Krepitev platforme proti revščini 

Kot sestavni del boja proti revščini in socialni izključenosti, 
opredeljenega v strategiji Evropa 2020, je Evropska komisija 
objavila sporočilo o evropski platformi proti revščini in socialni 
izključenosti. EESO je sporočilo analiziral v mnenju, ki ga je 
pripravila ga. O’Neill (skupina raznih dejavnosti, Združeno kra-
ljestvo). V njem so navedeni ukrepi za pospešitev napredka pri 
doseganju cilja glede zmanjšanja revščine (do leta 2020 poma-
gati iz revščine vsaj 20 milijonom prebivalcev).

Odgovornost in skladnost sta bili ključni načeli, na kate-
rih so temeljila priporočila EESO. Revščina se obravnava kot 
kršitev človekovih pravic, zato morajo vlade, socialni partnerji 
in civilna družba prevzeti skupno odgovornost za njeno izko-
reninjenje. Posledično varčevalni ukrepi ne bi smeli ogrožati 
boja proti revščini, udeležbo civilne družbe v platformi pa je 
treba okrepiti. EESO je pozval k skladnosti med gospodarskimi, 
fi nančnimi, zaposlitvenimi in socialnimi ukrepi v strategiji 
Evropa 2020, hkrati pa poudaril, da je treba povečati in poe-
nostaviti fi nanciranje EU, zlasti iz socialnih skladov. (ma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ●

Razstava z naslovom In Between – Austria Contemporary 
v prostorih EESO

V prostorih EESO je bila 
v  partnerstvu z  avstrijskim 
zveznim ministrstvom za 
izobraževanje, umetnost 
in kulturo odprta razstava 
z  naslovom In Between 
– Austria Contemporary. Na 
njej je bilo predstavljenih več 
trendov v sodobni avstrijski 
umetnosti, ki so obiskovalcem 

omogočili vpogled v umetniško dogajanje v Avstriji. Razstavljalo je sedemnajst obe-
tavnih avstrijskih umetnikov, katerih dela so si ogledali številni obiskovalci EESO.

Med obiskovalci je bilo več uradnih predstavnikov, ki so si z zanimanjem ogle-
dali razstavo in proslavili to prireditev. Odprtja sta se med drugim udeležila Claudia 
Schmied, avstrijska zvezna ministrica za izobraževanje, umetnost in kulturo, in 
Staff an Nilsson, predsednik Evropskega ekonomsko-socialnega odbora. Med gosti 
sta bila tudi Androulla Vassiliou, evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, 
večjezičnost in mlade, ter Johannes Hahn, evropski komisar za regionalno poli-
tiko. (ma) 

Več informacij o razstavi je na voljo na spletni strani http://www.bmukk.
gv.at. ●

NA KRATKO

dnik španskega poslovnega združe-
nja CEOE, Paloma Lopez, sekretarka 
za zaposlovanje pri španskem sin-
dikatu CCOO, in Antonio Ferrer, 
sekretar za sindikalne dejavnosti 
španskega sindikata UGT.

Udeleženci so se strinjali, da so 
potrebna dodatna prizadevanja na 
področju izobraževanja in kvalifi ka-
cij ter v javnih in zasebnih agencijah 
za zaposlovanje. Poleg tega je treba 
ponovno zagnati gospodarsko rast 
in brez odlašanja ponovno preu-
čiti zakonodajni okvir naših trgov 
dela. (ail) 
 
 ●

Prireditev Come'N'Listen – Franz Liszt Superstar

Evropski ekonomsko-socialni odbor 
(EESO) je 15. junija gostil glasbeno 
prireditev Come'N' Listen, organizi-
rano ob 200. obletnici rojstva Franza 
Liszta. Prireditev, ki je potekala 
v okviru madžarskega predsedovanja 
EU, je odprl predsednik EESO Staff an 
Nilsson.

Lisztova dela so poslušalce popeljala na glasbeno potovanje skozi čas in 
prostor – na evropsko popotovanje. Predstavila so Franza Liszta – njegovo 
življenje, glasbo, njegove ženske in duhovnost. Te štiri vidike Lisztovega življe-
nja sta orisala Ákos Topolansky, madžarski član EESO, in Caroline Henault 
iz zdravstvene službe EESO.

Izbrane pesmi in skladbe za klavir, ki so ilustrirale Lisztov opus, sta izvajala 
ukrajinski pianist Dmytro Sukhovienko in Hanna Bardos-Feltoronyi, mezzo-
sopranistka madžarskega porekla.

EESO namerava tudi v prihodnje sodelovati pri glasbenih prireditvah, ki 
so pomemben del njegovega kulturnega programa. Glasba je ključni element 
evropske kulturne dediščine in zaznamuje evropsko identiteto. Izbrani skla-
datelji, ki so pustili svoj pečat, so v okviru programa Come'N'Listen prikazani 
v evropskem kontekstu. Bili so evropski državljani, katerih življenja in delo 
so vtkani v evropsko tradicijo in ki so generacijam za sabo zapustili glasbeno 
izročilo. (sb) ●
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Brez politikantstva: 
EESO skrbi za resnične 
potrebe državljanov

Pogovor s Tomaszem 
Jasińskim, članom 
skupine delojemalcev in 
mednarodnim svetovalcem 
v poljski zvezi sindikatov

EESO info: Kakšna je bila 
vaša prva izkušnja z EU?

Jasiński:  Prve izkušnje 
z Evropsko unijo sem pridobil 
kot predstavnik poljske zveze 
sindikatov (OPZZ) s sodelo-
vanjem v skupnem posveto-
valnem odboru EU-Poljska 

v letih 2001–2004. To je bila koristna šola, saj sem se v EESO, 
ko sem postal njegov član, znašel brez večjih težav.

EESO info: Kako bi državljanom na kratko predstavili 
vlogo EESO?

Jasiński: Je glas organizirane civilne družbe. Ni glas politike, 
marveč posreduje informacije o dejanskih potrebah državljanov, 
ki naj bi jih upoštevali nosilci političnega odločanja na ravni EU.

EESO info: Kako to, da ste član EESO, vpliva na vaše 
vsakodnevno delo na Poljskem in kakšne so koristi 
EESO na nacionalni ravni?

Jasiński: Z mojim delom za EESO so povezana številna potova-
nja in dodatne obveznosti, kar ima vsekakor vpliv na moje delo 
za poljsko zvezo sindikatov, pa tudi na osebno življenje. Najpo-
membnejši vidik mojega dela v Bruslju je dostop do informacij 
o ukrepih EU že v zgodnji fazi. 

To pripomore k temu, da se v državi pripravimo na morebi-
tne spremembe, pa tudi, da precej prej oblikujemo svoja stali-
šča. (mb/nk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ●

Delovni dan članov EESO je dolg 
in razgiban

Pogovor s Krzysztofom Ostrowskim, 
članom skupine delodajalcev v EESO 
in direktorjem urada za intervencijo 
v organizaciji Business Centre Club

EESO info: Kakšna je bila vaša 
prva izkušnja z EU? 

Ostrowski: Prvo izkušnjo sem pridobil 
kot turist, še ko sem bil študent. Velik 
vtis je name naredilo to, kako prepro-
sto je bilo potovati med državami čla-
nicami. Mislim, da mi je to pomagalo 
pri prvi poklicni izkušnji z EU, ko sem 
bil član skupine, ki se je pogajala o spo-
razumu z Evropsko unijo.

EESO info: Kako bi državljanom na kratko predstavili 
vlogo EESO?

Ostrowski: EESO deluje kot most med evropskimi institucijami 
in organizacijami civilne družbe v državah članicah. Vsakomur 
daje možnost, da izrazi svoje skrbi glede gospodarskih in soci-
alnih vprašanj na evropski ravni, predstavi nove zamisli in da 
predloge za izboljšanje evropske zakonodaje.

EESO info: Kako to, da ste član EESO, vpliva na vaše 
vsakodnevno delo na Poljskem in kakšne so koristi 
EESO na nacionalni ravni?

Ostrowski: Najbolj to vpliva na moj delovni čas, ki je zaradi tega 
zelo različen od dneva do dneva. Moj delovni dan se pogosto 
začne ob štirih zjutraj, ko moram na letalo, na Poljsko pa se 
vrnem pozno ali pa moram ostati v Bruslju tudi čez noč. Nujne 
zadeve, povezane z mojim delom na Poljskem, moram obdelati 
na letalu v Bruselj in nazaj. Če hočeš biti član EESO, moraš imeti 
rad potovanja, biti pripravljen na zelo pogoste polete in obiske 
različnih držav.

Največja korist na nacionalni ravni je priložnost za podje-
tja, ki so članice naše organizacije, da izrazijo svoje pomisleke 
glede evropske zakonodaje in prejmejo informacije o najpo-
membnejših vprašanjih, o katerih teče razprava v EESO. Mnenja 
našega Odbora, ki se nanašajo na posebne tržne sektorje, kot 
je biomasa ali pa IT, zainteresiranim podjetjem pomagajo, da 
se seznanijo s tovrstnimi informacijami, ko pripravljajo svoje 
poslovne načrte. (mb/nk) 
 
 ●

V naših državah 
bi morali pozorno 
prisluhniti civilni družbi

Pogovor z Marzeno Mendzo-
Drozd, članico skupine 
raznih dejavnosti v EESO 
in podpredsednico poljske 
federacije nevladnih 
organizacij

EESO info: Kako ste 
poslali članica EESO?

Mendza-Drozd: Članica 
EESO sem postala leta 
2004  na priporočilo Zdru-
ženja za forum nevladnih 
pobud. To združenje je sku-

paj z drugimi organizacijami med drugim imelo predstavništvo 
poljskih nevladnih organizacij v Bruslju, v njegovo dejavnost 
pa sem bila neposredno vključena. EESO tako zame ni bil terra 
incognita, čeprav seveda nisem v celoti poznala njegovega kon-
kretnega delovanja.

EESO info: Kako bi državljanom na kratko predstavili 
vlogo EESO?

Mendza-Drozd: Če sem iskrena, bi dejala, da je to dobro zasno-
vana organizacija, ki pa v praksi ne izkoristi vseh svojih možnosti 
za zastopanje stališč organizacij civilne družbe. Razlogov za to je 
seveda veliko. Po sedmih letih v EESO tudi menim, da bi lahko in 
bi tudi morali bolje prisluhniti organizacijam v državah članicah 
in bi morali močneje izražati svoje mnenje. 

EESO info: Kako to, da ste članica EESO, vpliva na vaše 
vsakodnevno delo na Poljskem in kakšne so koristi 
EESO na nacionalni ravni?

Mendza-Drozd: Članstvo v Odboru vpliva na moje delo na 
Poljskem, pa tudi na zasebno življenje. Na srečo je veliko stvari 
mogoče rešiti s pomočjo interneta. Ne morem si predstavljati, 
kako so se znašli naši predhodniki v EESO na primer pred 30 leti. 
Kot članica sveta poljske federacije nevladnih organizacij zaradi 
dostopa do svežih informacij zdaj nevladnim organizacijam 
lahko pomagam pri pripravi na spremembe, ki se kažejo na 
obzorju. (mb/nk) 
 
 
 
 ●

zbornic, industrije, sindikatov in 
neformalnega sektorja, kot so ulični 
prodajalci, evropskih organov in 
možganskih trustov.

Na koncu je bilo doseženo široko 
soglasje o tem, da sta potrebni poglo-
bljena razprava in analiza za obrav-
navo nekaterih vprašanj, ki zaradi 
povsem nasprotujočih si stališč trenu-
tno ovirajo napredek v odnosih med 
EU in Indijo. To velja na primer za 

Jillian van Turnhout

Delegacija EESO na okrogli mizi EU-Kitajska

Delegacija EESO v Indiji

Enikő Győri, madžarski minister za 
evropske zadeve

Komisar Johannes Hahn

Krzysztof Ostrowski

Marzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

Več informacij o teh temah je na voljo na spletnem naslovu http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions
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Pogovor z Jerzyjem Buzkom, predsednikom Evropskega parlamenta

EESC info: Kakšno je vaše sporočilo predstavnikom civilne družbe iz 
vse Evrope? Ali se bo sodelovanje med poslanci EP in predstavniki 
civilne družbe še naprej krepilo?

Jerzy Buzek: Rad bi poudaril vlogo organizirane civilne družbe v demokraciji. 
O tem sem med drugim govoril ob odprtju Agore januarja letos in ob drugih 
priložnostih, ko sem izrazil nasprotovanje režimom v Severni Afriki in v Beloru-

siji. Takrat sem ponavljal, da je treba okrepiti podporo organizacijam civilne 
družbe. To sporočilo je bilo nato vključeno v številne resolucije EP. V Evropski 
uniji vemo, da brez civilne družbe ni demokracije.

V EESO ste predstavniki civilne družbe in zastopate pomembne socialne 
interese. Pomagate dosegati resničen dialog med EU in njenimi državljani 
ter v svojih državah prispevate k boljšemu poznavanju EU, brez katerega ne 
bi bilo želje po globljem povezovanju. Evropski parlament vas potrebuje. To 
sodelovanje se mora nadaljevati v dobro državljanov EU. Naše skupne izku-
šnje bodo koristile državam, ki danes stopajo in bodo tudi kdaj v prihodnosti 
stopale po poti demokratičnih reform. To je naš velik uspeh.

EESC info: Kaj pričakujete od poljskega predsedstva EU?

Jerzy Buzek: Pogosto ponavljam, da EU pričakuje, da bo Poljska v Evropo 
prinesla novo kakovost in jo navdihnila s svojo podjetnostjo, odprtostjo in 
navdušenjem. Po tem je Poljska znana. Želimo, da bi bila Evropa najkonku-
renčnejše gospodarstvo na svetu. Zato pozdravljam poljske cilje za čas pred-
sedovanja: učinkovit proračun, ki izkazuje solidarnost, močnejši notranji trg 
in boljša izraba potenciala, ki se skriva v človeškem kapitalu.

Pozdravljam prizadevanja Poljske na področju sosedske politike, med dru-
gim v vzhodnem in južnem partnerstvu, s pomočjo katerih se naše vrednote 
in sporočilo širijo zunaj meja EU.

Kot predsednik Evropskega parlamenta pričakujem dobro sodelovanje Par-
lamenta s poljsko vlado, saj od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe skupaj 
s Svetom Evropske unije odločamo o večini zakonodaje. Prav tako upam, da 
bo Poljska učinkovito usklajevala interese držav članic, kar zlasti v času krize 
ni lahka naloga. Izzivov ne manjka, toda Poljska je že večkrat dokazala, da je 
učinkovita in solidarna članica EU z velikim potencialom. (mb) 
 
 
 
 ●

UVODNIK

UVODNIK

Prizadevanja za proračunsko ravnovesje

Poljska se zavzema za konkurenčno, varno in odprto Evropo

Drage bralke in bralci,
stopnja brezposelnosti med mladimi v  Španiji je po 
podatkih Eurostata trenutno več kot 44-odstotna. To 
je seveda zelo zaskrbljujoče in tudi statistični podatki 
v drugih državah EU niso prav nič spodbudni. Stopnja 
brezposelnosti mladih v več kot polovici držav članic 
Unije presega 20 %. V prav vseh državah EU, za katere so 

na voljo podatki, je stopnja brezposelnosti med mladimi višja od splošne stopnje 
brezposelnosti.

Brezposelnost med mladimi je tragično zapravljanje potenciala, ki ne ogroža 
le gospodarske rasti, ampak bo imelo tudi hude posledice za socialno kohezijo 
v prihodnosti. Poleg tega je brezposelnost družbeni problem, ki povzroča velike 
stroške. Po mnenju Dannyja Dorlinga, profesorja družbene geografi je na Univerzi 
v Sheffi  eldu, skoraj ni stvari, ki bi mladim škodila bolj kot brezposelnost, saj jih trajno 
zaznamuje in ima lahko dolgoročne posledice, npr. višje tveganje za brezposelnost 
v prihodnosti in nižji zaslužek v celotnem poklicnem življenju.

EESO je pred nedavnim organiziral več prireditev, v okviru katerih smo se 
konkretno lotili tega problema. Pri tem bi izpostavila zlasti prireditvi v Španiji in 
na Malti, o katerih lahko več preberete v tej številki. Sklenemo lahko, da ni ene same, 
čudežne rešitve za odpravo tega težavnega stanja, zato menimo, da je treba hkrati 
ukrepati na več področjih.

Najprej je treba oživiti gospodarsko rast, ki ustvarja nova delovna mesta. 
Z gospodarsko rastjo se bodo izboljšale tudi možnosti mladih za zaposlitev. Nato 
se moramo spoprijeti s problemom prezgodnjega opuščanja šolanja in odpraviti 
neskladje med izobraževalnimi sistemi in potrebami trga dela. V zvezi s tem je 
zelo pomembno tudi neformalno izobraževanje. Zatem je treba ponovno preučiti 
ureditveni okvir naših trgov dela z vidika prožnih in varnih delovnih mest. Mladim 
moramo zagotoviti jasno perspektivo, da bodo njihove začasne pogodbe in/ali 
pogodbe za skrajšani delovni čas po določenem obdobju in pod jasno določenimi 
pogoji spremenjene v pogodbe za nedoločen čas s polnim delovnikom. Mladi morajo 
imeti tudi dobre možnosti za to, da dosežejo večjo stabilnost.

Nenazadnje moramo preučiti tudi storitve služb za zaposlovanje. Zgodnje 
ukrepanje, kadar mladim grozi izguba delovnih mest, je pomembno, prav tako pa 
tudi zamisel subvencioniranega zaposlovanja za ranljive skupine, ki imajo težave pri 
dostopanju do običajnih trgov dela, zlasti za mlade, ki nimajo oz. imajo zelo malo 
kvalifi kacij. Dober primer takšnega ukrepa je „evropsko jamstvo za mlade“, ki je 
predvideno v pobudi Mladi in mobilnost. V skladu s tem jamstvom naj bi države 
članice zagotovile, da mladi v šestih mesecih po zaključku šolanja dobijo ponudbo 
za delovno mesto, usposabljanje ali delovne izkušnje.

Anna Maria Darmanin
Podpredsednica

Drage bralke in bralci,
kot podpredsednik EESO, Evropejec in Poljak se zelo 
veselim prvega poljskega predsedovanja Svetu EU.

Pozdravljam odločitev Poljske, da je treba ukrepe 
odločno usmeriti v rast in ne samo v odplačevanje 
evropskih dolgov, ki je sicer pomembno, vendar samo 

po sebi ne jamči močne rasti. Zdaj, ko smo ugotovili glavne vzroke za krizo, je 
čas za pogled naprej in za oblikovanje premišljenih strategij, ki bodo zagotavljale 
rast in konkurenčnost Evrope.

Resnično upam, da bo poljsko predsedstvo doseglo napredek na pomembnih 
področjih, kot je enotni trg, ki bo, če bo dokončan, spodbudil gospodarsko rast. 
Ambiciozen proračun EU bi tudi okrepil gospodarski potencial Evrope, tako da 
pričakujem, da bo poljsko predsedstvo to vprašanje odprlo v okviru prihajajočih 
proračunskih pogajanj o prihodnji fi nančni perspektivi.

EESO je v pričakovanju pogajanj jasno povedal, da je treba načelo „primerne 
donosnosti“ opustiti. Je namreč v nasprotju z vrednotami solidarnosti in 
vzajemnih koristi, na katerih temelji evropsko povezovanje. EESO podpira 
načelo, da se lastni viri EU odvajajo neposredno v proračun EU, s čimer bi 
nadomestili nacionalne prispevke. Način, kako se fi nancira proračun EU, je 
prav gotovo eno od meril uspešnosti evropskega povezovanja.

V zadnjih dveh letih Odbor odločno poziva k okrepitvi vloge civilne družbe 
pri izvajanju zakonodaje na ravni EU in spodbujanju gospodarskega povezovanja 
v državah, vključenih v pobudo vzhodnega partnerstva. Zato sem zelo vesel, da 
se vzhodno partnerstvo, ki je bilo zadnje čase morda do neke mere zanemarjeno, 
uvršča visoko na seznamu prednostnih nalog poljskega predsedstva. Nedavni 
dogodki na južnih obalah Sredozemlja dokazujejo, kako pomembna je stabilnost 
v soseščini, in to ne samo v smislu trgovine ali energetske varnosti.

V zvezi s tem bi lahko izkušnjo Poljske, ki se je leta 1989 z miroljubno 
revolucijo uprla komunizmu, in njeno uspešno preobrazbo uporabili za lažje 
širjenje demokracije v arabskem svetu. Tako kot tedaj na Poljskem, dogodki 
v arabskem svetu pričajo o ključnem prispevku civilne družbe k ustvarjanju 
svetovne zgodovine. Vesel in ponosen sem, da je organizirana civilna družba, ki 
jo na ravni EU predstavlja EESO, pripravljena poljskemu predsedstvu pomagati, 
da uresniči svoje ambiciozne in hkrati zelo pomembne cilje.

Jacek Krawczyk
Podpredsednik

20. julij 2011
Varšava, Poljska: konferenca 
za spremljanje mnenja EESO 
o trajnostnem razvoju 
prometne politike EU in 
omrežja TEN-T, organizirana 
v sodelovanju s poljskim 
ministrstvom za infrastrukturo

13. september 2011
EESO, Bruselj: srečanje 
usmerjevalnega odbora za 
strategijo Evropa 2020 in 
predstavnikov nacionalnih 
ekonomsko-socialnih svetov 

21. in 22. september 
2011
EESO, Bruselj, Belgija: podelitev 
nagrad v okviru natečaja 
EESO Design Eleven in 
odprtje razstave 

V TEJ ŠTEVILKI
Evropsko leto prostovoljstva: 
vrednotenje prostovoljstva

Poljsko predsedstvo – poljski 
minister za evropske zadeve: 
Poljska si bo prizadevala za 
konkurenčno, varno in odprto 
Evropo

Poljsko predsedstvo je EESO 
zaprosilo za pripravo štirih 
raziskovalnih mnenj

Prizadevanja Odbora za 
brezposelno mladino

Delavnica EU-Rusija: krepitev 
civilne družbe v prizadevanjih 
za trajnost
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Pregled proračuna EU poteka v času, 
ko je po vsej Evropi veliko fi nančne 
negotovosti. EESO je svoja priporo-
čila v zvezi s pregledom proračuna 
objavil v mnenju, ki sta ga pripra-
vila g. Malosse (Francija, skupina 
delodajalcev) in g.  Dantin (Fran-
cija, skupina delojemalcev). Zaradi 
gospodarske in fi nančne krize ter vse 
večjih primanjkljajev v večini držav 
članic se zdi, da EU za izvajanje svoje 
politične strategije in novih zavez iz 
Lizbonske pogodbe nima prora-

Glavna naloga poljskega predsedstva bo okrepitev gospodarske rasti in povrnitev 
zaupanja državljanov. Evropa se je iz krize marsičesa naučila in reformirala gospo-
darski steber svojega ustroja, zdaj pa mora sprejeti odločne ukrepe za rast in razvoj 
konkurenčnega gospodarstva. Zato se bo Poljska usmerila v razširitev in poglobitev 
enotnega evropskega trga, spodbujanje naložbene politike in okrepitev intelektu-
alnega kapitala. Vsi ti ukrepi so zajeti v prvi prednostni nalogi poljskega predsed-
stva, tj. evropskemu povezavanju kot viru rasti. Za nas bodo izjemno pomembna 
priporočila, za katera smo zaprosili Evropski ekonomsko-socialni odbor, saj nam 
bodo pomagala učinkovito uresničiti naše cilje na tem področju, ki vključujejo tudi 
aktivno politiko zaposlovanja.

Naslednji vidik, ki se ga nameravamo lotiti, je varna Evropa. Zajema tako ener-
getsko varnost, ki jo Poljska v EU zagovarja že nekaj let, kot tudi prehransko varnost 
ter krepitev evropske varnostne in obrambne politike. Naš cilj je, da bi EU okrepila 
svoj položaj na mednarodnem prizorišču, zato bomo podpirali vse ukrepe, ki bodo 
prispevali k temu.

Evropa, ki gradi na odprtosti, je tretja in najobsežnejša prednostna naloga poljskega predsedstva. Hrvaško želimo 
sprejeti v Evropsko unijo in podpirati pristopni proces drugih držav. Krepili bomo vzhodno partnerstvo ter Ukrajino, 
Belorusijo, Moldavijo, Azerbajdžan, Armenijo in Gruzijo približali EU. V okviru vzhodnega partnerstva si bomo pri-
zadevali za sklepanje pridružitvenih sporazumov in vzpostavitev območij proste trgovine. V tem okviru EESO za nas 
pripravlja mnenje o vzajemnih učinkih vzhodnega partnerstva in vzhodne razsežnosti politik EU.

Predsedovanje pa ni le načrtovanje prihodnosti, marveč zlasti ustrezno odzivanje na tekoče dogodke. Zato bomo 
pozorno spremljali razvoj dogodkov v južnem sosedstvu EU in podpirali ukrepe za navezovanje novih odnosov EU 
z arabskim svetom. Prav tako se nam zdi pomembno pripraviti celovito strategijo ukrepov za demokratizacijo in 
vzpostavitev sodobnih upravljavskih struktur v državah te regije.

Skratka, poljsko predsedstvo želi graditi gospodarsko močno Evropo, ki bo ustvarila zaupanje v prihodnost in 
izboljšala družbeno ozračje v EU. Seveda se to ne more zgoditi brez aktivnega sodelovanja civilne družbe, ki jo na ravni 
EU zastopa Evropski ekonomsko-socialni odbor. ●

Mikołaj Dowgielewicz je državni sekretar za evropske zadeve in gospodarsko politiko v poljskem ministrstvu za zunanje zadeve.

čunske podlage. Zato je potreben 
pameten proračun, s katerim bo EU 
lahko uresničila svoje cilje, ne da bi 
povečala davčno obremenitev drža-
vljanov in podjetij v EU.

EESO meni, da bi morali opustiti 
koncept „pravičnega povračila“, saj je 
v nasprotju z vrednotama solidarno-
sti in vzajemnih koristi, ki sta temelj 
evropskega povezovanja. Namesto 
tega je treba uporabiti načelo sub-
sidiarnosti, v skladu s katerim mora 

vprašanja obravnavati najnižji ali 
najmanj centraliziran organ. EESO 
podpira predlog Evropske komisije, 
da se uporabijo lastna sredstva, ki bi 
bila lahko uvedena na novo ali pa 
bi nadomestila nacionalne dajatve. 
Nacionalni proračuni in evropski 
proračun bi se morali medsebojno 
dopolnjevati, da bi se tako čim bolj 
povečale možnosti EU za doseganje 
političnih ciljev.

Za učinkovit proračun je bistveno, 
da se osredotočimo na zagotavljanje 
naklonjenosti javnega mnenja. Pou-
darjanje stroškov „ne-Evrope“ bi bilo 
prepričljiv argument za pridobivanje 
javne podpore. Tako kot Evropski 
parlament tudi EESO želi, da se 
izvedejo in objavijo študije o stro-
ških „ne-Evrope“, iz katerih bi bilo 
razvidno, kje prihaja do podvajanja 
pri uporabi sredstev iz nacionalnih 
proračunov. Odbor bi v teh študijah 
sodeloval in tudi zagotovil dodatno 
promocijsko gradivo, namenjeno 
evropskim državljanom. (ma) 
 
 
 
 ●

NA KRATKO

V SPOMIN

EESO na srečanju G-20: svetovne rešitve 
za nestanovitnost cen

Kmetijski ministri skupine G-20 so 
se 22. in 23. junija srečali v Parizu, 
kjer so razpravljali o dogajanju na 
svetovnih kmetijskih trgih in o s tem 
povezanih trgovinskih pogajanjih. 
Francija, ki trenutno predseduje 
skupini G-20, je prehransko var-
nost uvrstila med glavne politične 
prednostne naloge, ter med drugim 
EESO zaprosila za prispevek k junij-
skemu srečanju. Vprašanja, pove-
zana s prehransko varnostjo, imajo 
enako težo v kmetijski, trgovinski in 
razvojni politiki EU.

Da postavi temelje za svoje sta-
lišče, je EESO 23. maja organiziral 
konferenco na temo Hrana za vsako-
gar – svetovnemu dogovoru naproti. 

Predstavniki ZN, FAO, 
G-20  in EU in drugi 
udeleženci so se zbrali 
v  Bruslju, da z  inten-
zivno izmenjavo zamisli 
poskusijo najti način, 
kako se spoprijeti s kme-
tijsko krizo na svetovni 
ravni. Na konferenci so 
se zbrali ugledni vodite-
lji in strokovnjaki, ki so 
pripravili priporočila EU 
za srečanje kmetijskih 

ministrov G-20 22. in 23. junija.

„Ne moremo si privoščiti nove 
kmetijske krize na svetovnih trgih. 
Nenadzorovano špekuliranje je 
uničujoče za države v razvoju, vodi 
v lakoto in siromaši kmete. Zato ga 
moramo ustaviti in prav k temu je 
zavezana Evropska unija,“ je dejal 
Staff an Nilsson, predsednik Evrop-
skega ekonomsko-socialnega odbora 
in predsedujoči konference.

Konkretne zamisli, ki so bile 
obravnavane in sprejete 22. in 23. 
junija v Parizu po predlogu, ki ga je 
EESO dostavil francoskemu pred-
sedstvu, se nanašajo na šest srebrov, 
in sicer: spodbujanje trajnostnega 

kmetijstva, ključno vlogo civilne 
družbe, priznavanje pravice do 
hrane, potrebo po povezanosti poli-
tik, izboljšanje delovanja kmetijskih 
trgov in zaščito najbolj ranljivih.

Poleg tega EESO vneto zagovarja 
boljše usklajevanje in sodelovanje 
med mednarodnimi organizacijami 
in, kar je najpomembneje, večjo 
usklajenost med ukrepi, ki jih spre-
jemajo. EESO je poleg tega poudaril, 
da je treba olajšati dostop do med-
narodnega in evropskega financi-
ranja za kmete, vključno z malimi 
kmeti, ter ženskam zagotoviti enak 
in neomejen dostop do produktivnih 
virov. (ail)

Sklepi konference Hrana za vsa-
kogar so na voljo na spletni strani

http://www.eesc.europa.eu/food-
for-everyone/ 
 
 
 
 
 ●

EU pričakuje, da bo Poljska 
v Evropo prinesla novo kakovost

Delavnica EU-Rusija

EESO in ruska državljanska zbornica sta 28. junija 
v Bruslju pripravila skupno delavnico. Obe strani sta 
se sestali že četrtič, glavna pozornost pa je bila tokrat 
namenjena možnosti razvoja v smeri okolju prijaznej-
šega gospodarstva. Srečanje je minilo v znamenju kon-
ference Združenih narodov o trajnostnem razvoju, ki bo 

prihodnje leto v Riu. Ta bo velika priložnost za prikaz 
širokega soglasja med civilno družbo v EU in v Rusiji.

V pričakovanju konference ZN so udeleženci delav-
nice objavili jasno sporočilo, ki poziva k večjemu upo-
števanju okoljskih vprašanj pri oblikovanju nacionalnih 
politik. Poleg tega so poudarili pomen vključitve orga-
nizirane civilne družbe v oblikovanje takšnih trajno-
stnih okoljskih politik. Udeleženci so razpravljali še 
o drugih pomembnih vprašanjih, kot so migracije in 
vloga civilne družbe v partnerstvu za posodabljanje, ki 
sta ga sklenili EU in Rusija.

Dodatne informacije in sklepi delavnice so na voljo 
na naslovu: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.eastern-neighbours-and-russia (ti) 
 
 
 ●

Posvetovalni odbor EGP 
na obisku v Estoniji

Na predlog svojega predsedstva 
je posvetovalni odbor Evropskega 
gospodarskega prostora (EGP) 
19. sejo organiziral 12. in 13. maja 
v estonskem Tartuju. Udeleženci 
so med drugim obiskali center 
estonske fundacije Agrenska za 
rehabilitacijo invalidnih otrok in 
njihove družine ter znanstveni park 
v Tartuju.

Na seji, ki sta se je udeležila tudi 
direktor sekretariata EFTE Lars 
Erik Nordgaard in predsednik 
nadzornega organa EFTE Per San-
derud, so obravnavali Sporazum 

o Evropskem gospodarskem pro-
storu. Na dnevnem redu je bil tudi 
pristop Islandije k Evropski uniji.

Člani posvetovalnega odbora 
EGP so obravnavali tudi dve resolu-
ciji o aktu o enotnem trgu in delovni 
dokument o gospodarskem upra-
vljanju Evropske unije. Profesor 
Raul Eamets z univerze v Tartuju 
je podal temeljit pregled gospo-
darskega položaja in proračunske 
discipline ter analizo predlaganih 
ukrepov v podporo območju eura.

Nova resolucija in poročilo 
o inovacijah na področju energije 
sta poudarila potrebo po bolj raz-
širjenem poznavanju in obsežnejši 
uporabi energetsko učinkovitih teh-
nologij. Povečati bi bilo treba tudi 
vlaganja v raziskave in razvoj, zlasti 
vlaganj zasebnega sektorja, pri kate-
rih Evropa zaostaja. Dejstvo, da na 
tem področju ni aktivnih evropskih 
podjetij, je zaskrbljujoče.

Po sejah so udeleženci obiskali 
center estonske fundacije Agrenska 
za rehabilitacijo invalidnih otrok 
in njihove družine v Tammistuju. 
Predsednik posvetovalnega odbora 
EGP Meelis Joost je pojasnil cilj in 
dejavnosti v okviru stalnega sodelo-
vanja med Estonijo in Švedsko, ki se 
je začelo leta 2003. Najpomembneje 
je to, da je obisk ponudil priložnost za 
vpogled v vlaganja fi nančnega meha-
nizma Norveške in EGP. S temi sred-
stvi so fi nancirali ureditev študijske 
kuhinje za invalidno mladino, da se 
lahko mladi učijo kuhati, nabavljati 
živila, načrtovati jedilne liste itd.

Drugi obisk je udeležence vodil 
v znanstveni park v Tartuju, kjer so se 
seznanili s številom in vrsto že delu-
jočih in novoustanovljenih podjetij, 
ki uporabljajo storitve parka. V znan-
stvenem parku v Tartuju so uredili 
laboratorije, ki novoustanovljenim in 
drugim podjetjem ponujajo pomoč 
pri razvoju izdelkov. (mj) ●

Plenarno zasedanje Evropskega foruma za jedrsko energijo

Na zadnjem plenarnem zasedanju Evropskega foruma za jedrsko energijo 
(ENEF) 19. in 20. maja 2011 v Pragi je bil za novega predsednika delovne 
skupine ENEF za preglednost imenovan Richard Adams, ki je nasledil svo-
jega predhodnika Jánosa Tótha, nekdanjega predsednika strokovne skupine 
TEN, ki ga vsi zelo pogrešamo. ENEF je edinstvena platforma za široko in 
zelo odprto razpravo o vprašanjih preglednosti ter o priložnostih in tveganjih, 
povezanih z jedrsko energijo. V tem smislu EESO organizira srečanja z raznimi 
akterji evropske civilne družbe, in sicer konferenco o stališču evropske civilne 
družbe o jedrski energiji leta 2009 in konferenco Jedrska energija: priložnosti 
in tveganja – stališča evropske civilne družbe in evropskih akterjev leta 2010. 
Prihodnost nizkoogljične energije je tema, ki je zanimiva za vse države čla-
nice in Odbor v prihodnosti načrtuje nadaljnje vključevanje akterjev, in sicer 
novembra 2011 na temo jedrske varnosti, leta 2012 pa v zvezi s proizvodnjo 
mešanih nizkoogljičnih virov energije v prihodnosti. (ak) ●

Finančno izobraževanje in odgovorna raba 
fi nančnih produktov (ECO/297)

V razmerah vse večje zapletenosti in nepreglednosti fi nančnega sistema je 
fi nančno izobraževanje ključnega pomena za odgovorno rabo fi nančnih 
produktov.

Strategije in pobude Evropske komisije in Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (OECD) za odpravo pomanjkljivosti fi nančnega sistema 
mora spremljati jasna zaveza fi nančnega sektorja. Pravilna uporaba novih 
predpisov pa mora tudi omogočiti lažji dostop do preglednih fi nančnih pro-
duktov.

Finančno izobraževanje je treba zasnovati kot celovito politiko za celotno 
življenjsko obdobje. Vključeno mora biti v učne načrte izobraževalnega sistema 
ter se nadaljevati s programi za usposabljanje in prekvalifi kacijo delavcev. 
Finančno izobraževanje bi moralo krepiti tudi fi nančno vključenost in spod-
bujati odgovorno varčevanje. (ctp) ●

Srečanje madžarskih in slovenskih članov s predstavniki 
nacionalnih medijev

15. in 16. junija sta bili v prostorih EESO organizirani srečanji madžar-
skih in slovenskih članov Odbora ter novinarjev iz teh dveh držav. 
Madžarski novinarji, ki so prišli na povabilo madžarske članice EESO 
Kinge Joó (skupina raznih dejavnosti), so se udeležili tudi sej plenar-
nega zasedanja ter dobili neposredne informacije o vlogi in delovanju 
Odbora.

Podpredsednica Anna Maria Darmanin pa je gostila delovno kosilo, 
ki je bilo priložnost za predstavitev dela Odbora in za navezavo osebnih 
stikov z novinarji. Kosilo sodi v vrsto neformalnih srečanj, ki jih prireja 
podpredsednica, da bi navezala neposredne stike med člani in mediji 
ter jim omogočila izmenjavo stališč v sproščenem okolju. (ail) ●

V spomin Zenonasu Rokusu Rudzikasu

Novica o nenadni in prerani smrti našega dragega kolega 
in prijatelja Zenonasa Rudzikasa v starosti 71 let nas je 
globoko pretresla. Bil je izjemen mož, ki je v naših srcih, 
spominu in v znanstveni skupnosti pustil neizbrisno sled. 
Odlikovala ga je izjemna intelektualna moč, obenem pa 
je bil miren in skromen. Bil je dejaven litovski član EESO 
vse od leta 2006. K delu Odbora je veliko prispeval, med 
drugim s prizadevanji v strokovnih skupinah NAT, REX 
in TEN, ki so bila zelo cenjena. 

Poleg dela in časa, ki ga je namenil EESO, je imel g. 
Rudzikas bogato akademsko življenje in je bil tudi nekdanji predsednik lito-
vske akademije znanosti. Odlikoval se je na področju znanosti, bil je ugleden 
strokovnjak za jedrsko spektroskopijo in eden najvidnejših strokovnjakov teo-
retske fi zike v Litvi ter prejemnik mnogih priznanj za svoje raziskave in dogna-
nja. Po njem, izjemnem teoretskem fi ziku in priljudnem človeku, so njegovi 
kolegi poimenovali asteroid glavnega asteroidnega pasu: „167960 Rudzikas“.

G. Rudzikas ni bil zgolj izvrsten in zelo spoštovan znanstvenik, temveč tudi 
skromen in družaben človek ter zaprisežen državljan Evrope. To dokazuje 
dejstvo, da je bil eden od ustanoviteljev litovskega nacionalnega ekonomsko-
socialnega sveta.

Njegov neizmeren zanos, izjemne intelektualne sposobnosti in človečnost 
bomo v EESO in drugod pogrešali vsi, ki smo imeli to srečo, da smo ga poznali 
in delali z njim.

Luca Jahier
Predsednik skupine raznih dejavnosti
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službi za medije Evropskega ekonomsko-socialnega odbora.

V elektronski obliki (PDF) je EESO info na voljo v dvaindvajsetih jezikih na spletni strani Odbora 

(http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info)

EESO info ni uradno poročilo o delu EESO. Ti dokumenti so objavljeni v Uradnem listu Evropske unije in 
drugih publikacijah Odbora.

Reprodukcija je dovoljena z navedbo vira (en izvod se pošlje urednici).
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Naslednja številka izide septembra 2011.

TISKANO NA 100-ODSTOTNO RECIKLIRANEM PAPIRJU

Najtrša proračunska pogajanja v zgodovini EU
pogajanja v zgodovini EU in naloga 
poljske vlade bo uskladiti različna 
stališča znotraj Sveta ter predlagati 
takšen osnutek zakonodaje, ki ga bo 
pripravljen potrditi Evropski par-
lament. Veselim se tudi prispevka 
Evropskega ekonomsko-social-
nega odbora k razpravi o prihodnji 
fi nančni perspektivi ter tega, da bo 
mogoče prisluhniti skrbem in pri-
čakovanjem civilne družbe, s social-
nimi partnerji vred.

V času omejenih fi nančnih virov 
države članice nenehno pozivajo 
Evropsko unijo, naj več stori na 
področjih, kot so energija, okolje, 
migracije ali diplomacija, hkrati pa 
pravijo, da želijo manjši proračun 
EU (večjih prihrankov ne bo mogoče 
doseči z nižjimi upravnimi stroški, 
ki pomenijo zgolj 5,8 % proračuna). 
Razplet tega proračunskega vozla 
bo eden glavnih izzivov poljskega 
predsedstva.

Imel sem več stikov s predsedni-
kom poljske vlade in njegovo ekipo 
in vem, da so kos izzivu. 
 
 ●

Poljsko predsedstvo EU bo vse 
kaj drugega kot prijetno in mirno 
šestmesečno pohajkovanje! Vlada 
Donalda Tuska bo namreč prevzela 
predsedovanje v  trenutku, ko se 
številne države članice bojujejo 
s  posledicami prevelike porabe, 
ki je presegala zaslužek, ko si EU 
sama zastavlja vprašanja o mejnem 
nadzoru in vlogi v Sredozemlju in 
ko se začenja tudi „proračunska 
sezona“.

Spretnost poljskega predsedstva 
na področju proračuna bo na pre-
izkušnji že takoj, saj je pričakovati, 
da bo Svet sprejel stališče o prora-
čunu EU za leto 2012. Konec aprila je 
Komisija pozvala k 4,9-odstotnemu 
povečanju proračuna; glavni razlog 
za to je, da se večina projektov, ki jih 
EU fi nancira v Evropi, bliža koncu 
in bo prihodnje leto treba izpla-
čati sredstva državam članicam, 
ki so dokončale svoje projekte (na 
področjih, kot so infrastruktura, 
zaposlovanje in okolje). Vendar pa 
je več držav članic že sporočilo, da 
nasprotujejo tolikšnemu povečanju 
proračuna EU. Poljsko predsedstvo 
bo moralo najti pot, kako uskladiti 
nasprotujoče si prednostne naloge 
držav članic: mnoge želijo le majhno 
povečanje proračuna EU, vendar 
pod pogojem, da njihove regije, 
podjetja, znanstveniki, nevladne 
organizacije itd. ohranijo svoj delež 
sredstev EU.

Skoraj istočasno se bo poljsko 
predsedstvo moralo soočiti z začet-
kom pogajanj o prihodnjem fi nanč-
nem okviru. Ne smemo si delati 
utvar: to bodo najtežja proračunska 

Julij 2011/6 — Posebna izdaja
Julij 2011/6 — Posebna izdaja

SL
SL

ISSN 1830-5164
ISSN 1830-5164

EESO info
EESO info

Evropski ekonomsko-socialni
odbor

Evropski ekonomsko-socialni
odbor

Most med Evropo in organizirano civilno družbo

Most med Evropo in organizirano civilno družbo

Posebna izdaja 

POLJSKO PREDSEDOVANJE

EESO info v 22 jezikih : http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info

EESO info Julij 2011/6
— Posebna izdaja

Henri Malosse, poročevalec, in Gérard Dantin, soporočevalec

Mikołaj Dowgielewicz

Jerzy Buzek

Anna Maria Darmanin na srečanju s slovenskimi novinarji

Q
E

-A
A

-1
1

-0
0

6
-S

L
-N

s
d-russi

©
 P

E

a.eu/Janusz Lewandowski

www.w..eeee



www.eesc.europa.eu
3 1

EESO info — Julij 2011/6 — Posebna izdaja

Pogovor z Jerzyjem Buzkom, predsednikom Evropskega parlamenta

EESC info: Kakšno je vaše sporočilo predstavnikom civilne družbe iz 
vse Evrope? Ali se bo sodelovanje med poslanci EP in predstavniki 
civilne družbe še naprej krepilo?

Jerzy Buzek: Rad bi poudaril vlogo organizirane civilne družbe v demokraciji. 
O tem sem med drugim govoril ob odprtju Agore januarja letos in ob drugih 
priložnostih, ko sem izrazil nasprotovanje režimom v Severni Afriki in v Beloru-

siji. Takrat sem ponavljal, da je treba okrepiti podporo organizacijam civilne 
družbe. To sporočilo je bilo nato vključeno v številne resolucije EP. V Evropski 
uniji vemo, da brez civilne družbe ni demokracije.

V EESO ste predstavniki civilne družbe in zastopate pomembne socialne 
interese. Pomagate dosegati resničen dialog med EU in njenimi državljani 
ter v svojih državah prispevate k boljšemu poznavanju EU, brez katerega ne 
bi bilo želje po globljem povezovanju. Evropski parlament vas potrebuje. To 
sodelovanje se mora nadaljevati v dobro državljanov EU. Naše skupne izku-
šnje bodo koristile državam, ki danes stopajo in bodo tudi kdaj v prihodnosti 
stopale po poti demokratičnih reform. To je naš velik uspeh.

EESC info: Kaj pričakujete od poljskega predsedstva EU?

Jerzy Buzek: Pogosto ponavljam, da EU pričakuje, da bo Poljska v Evropo 
prinesla novo kakovost in jo navdihnila s svojo podjetnostjo, odprtostjo in 
navdušenjem. Po tem je Poljska znana. Želimo, da bi bila Evropa najkonku-
renčnejše gospodarstvo na svetu. Zato pozdravljam poljske cilje za čas pred-
sedovanja: učinkovit proračun, ki izkazuje solidarnost, močnejši notranji trg 
in boljša izraba potenciala, ki se skriva v človeškem kapitalu.

Pozdravljam prizadevanja Poljske na področju sosedske politike, med dru-
gim v vzhodnem in južnem partnerstvu, s pomočjo katerih se naše vrednote 
in sporočilo širijo zunaj meja EU.

Kot predsednik Evropskega parlamenta pričakujem dobro sodelovanje Par-
lamenta s poljsko vlado, saj od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe skupaj 
s Svetom Evropske unije odločamo o večini zakonodaje. Prav tako upam, da 
bo Poljska učinkovito usklajevala interese držav članic, kar zlasti v času krize 
ni lahka naloga. Izzivov ne manjka, toda Poljska je že večkrat dokazala, da je 
učinkovita in solidarna članica EU z velikim potencialom. (mb) 
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UVODNIK
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Prizadevanja za proračunsko ravnovesje

Poljska se zavzema za konkurenčno, varno in odprto Evropo

Drage bralke in bralci,
stopnja brezposelnosti med mladimi v  Španiji je po 
podatkih Eurostata trenutno več kot 44-odstotna. To 
je seveda zelo zaskrbljujoče in tudi statistični podatki 
v drugih državah EU niso prav nič spodbudni. Stopnja 
brezposelnosti mladih v več kot polovici držav članic 
Unije presega 20 %. V prav vseh državah EU, za katere so 

na voljo podatki, je stopnja brezposelnosti med mladimi višja od splošne stopnje 
brezposelnosti.

Brezposelnost med mladimi je tragično zapravljanje potenciala, ki ne ogroža 
le gospodarske rasti, ampak bo imelo tudi hude posledice za socialno kohezijo 
v prihodnosti. Poleg tega je brezposelnost družbeni problem, ki povzroča velike 
stroške. Po mnenju Dannyja Dorlinga, profesorja družbene geografi je na Univerzi 
v Sheffi  eldu, skoraj ni stvari, ki bi mladim škodila bolj kot brezposelnost, saj jih trajno 
zaznamuje in ima lahko dolgoročne posledice, npr. višje tveganje za brezposelnost 
v prihodnosti in nižji zaslužek v celotnem poklicnem življenju.

EESO je pred nedavnim organiziral več prireditev, v okviru katerih smo se 
konkretno lotili tega problema. Pri tem bi izpostavila zlasti prireditvi v Španiji in 
na Malti, o katerih lahko več preberete v tej številki. Sklenemo lahko, da ni ene same, 
čudežne rešitve za odpravo tega težavnega stanja, zato menimo, da je treba hkrati 
ukrepati na več področjih.

Najprej je treba oživiti gospodarsko rast, ki ustvarja nova delovna mesta. 
Z gospodarsko rastjo se bodo izboljšale tudi možnosti mladih za zaposlitev. Nato 
se moramo spoprijeti s problemom prezgodnjega opuščanja šolanja in odpraviti 
neskladje med izobraževalnimi sistemi in potrebami trga dela. V zvezi s tem je 
zelo pomembno tudi neformalno izobraževanje. Zatem je treba ponovno preučiti 
ureditveni okvir naših trgov dela z vidika prožnih in varnih delovnih mest. Mladim 
moramo zagotoviti jasno perspektivo, da bodo njihove začasne pogodbe in/ali 
pogodbe za skrajšani delovni čas po določenem obdobju in pod jasno določenimi 
pogoji spremenjene v pogodbe za nedoločen čas s polnim delovnikom. Mladi morajo 
imeti tudi dobre možnosti za to, da dosežejo večjo stabilnost.

Nenazadnje moramo preučiti tudi storitve služb za zaposlovanje. Zgodnje 
ukrepanje, kadar mladim grozi izguba delovnih mest, je pomembno, prav tako pa 
tudi zamisel subvencioniranega zaposlovanja za ranljive skupine, ki imajo težave pri 
dostopanju do običajnih trgov dela, zlasti za mlade, ki nimajo oz. imajo zelo malo 
kvalifi kacij. Dober primer takšnega ukrepa je „evropsko jamstvo za mlade“, ki je 
predvideno v pobudi Mladi in mobilnost. V skladu s tem jamstvom naj bi države 
članice zagotovile, da mladi v šestih mesecih po zaključku šolanja dobijo ponudbo 
za delovno mesto, usposabljanje ali delovne izkušnje.

Anna Maria Darmanin
Podpredsednica

Drage bralke in bralci,
kot podpredsednik EESO, Evropejec in Poljak se zelo 
veselim prvega poljskega predsedovanja Svetu EU.

Pozdravljam odločitev Poljske, da je treba ukrepe 
odločno usmeriti v rast in ne samo v odplačevanje 
evropskih dolgov, ki je sicer pomembno, vendar samo 

po sebi ne jamči močne rasti. Zdaj, ko smo ugotovili glavne vzroke za krizo, je 
čas za pogled naprej in za oblikovanje premišljenih strategij, ki bodo zagotavljale 
rast in konkurenčnost Evrope.

Resnično upam, da bo poljsko predsedstvo doseglo napredek na pomembnih 
področjih, kot je enotni trg, ki bo, če bo dokončan, spodbudil gospodarsko rast. 
Ambiciozen proračun EU bi tudi okrepil gospodarski potencial Evrope, tako da 
pričakujem, da bo poljsko predsedstvo to vprašanje odprlo v okviru prihajajočih 
proračunskih pogajanj o prihodnji fi nančni perspektivi.

EESO je v pričakovanju pogajanj jasno povedal, da je treba načelo „primerne 
donosnosti“ opustiti. Je namreč v nasprotju z vrednotami solidarnosti in 
vzajemnih koristi, na katerih temelji evropsko povezovanje. EESO podpira 
načelo, da se lastni viri EU odvajajo neposredno v proračun EU, s čimer bi 
nadomestili nacionalne prispevke. Način, kako se fi nancira proračun EU, je 
prav gotovo eno od meril uspešnosti evropskega povezovanja.

V zadnjih dveh letih Odbor odločno poziva k okrepitvi vloge civilne družbe 
pri izvajanju zakonodaje na ravni EU in spodbujanju gospodarskega povezovanja 
v državah, vključenih v pobudo vzhodnega partnerstva. Zato sem zelo vesel, da 
se vzhodno partnerstvo, ki je bilo zadnje čase morda do neke mere zanemarjeno, 
uvršča visoko na seznamu prednostnih nalog poljskega predsedstva. Nedavni 
dogodki na južnih obalah Sredozemlja dokazujejo, kako pomembna je stabilnost 
v soseščini, in to ne samo v smislu trgovine ali energetske varnosti.

V zvezi s tem bi lahko izkušnjo Poljske, ki se je leta 1989 z miroljubno 
revolucijo uprla komunizmu, in njeno uspešno preobrazbo uporabili za lažje 
širjenje demokracije v arabskem svetu. Tako kot tedaj na Poljskem, dogodki 
v arabskem svetu pričajo o ključnem prispevku civilne družbe k ustvarjanju 
svetovne zgodovine. Vesel in ponosen sem, da je organizirana civilna družba, ki 
jo na ravni EU predstavlja EESO, pripravljena poljskemu predsedstvu pomagati, 
da uresniči svoje ambiciozne in hkrati zelo pomembne cilje.

Jacek Krawczyk
Podpredsednik

20. julij 2011
Varšava, Poljska: konferenca 
za spremljanje mnenja EESO 
o trajnostnem razvoju 
prometne politike EU in 
omrežja TEN-T, organizirana 
v sodelovanju s poljskim 
ministrstvom za infrastrukturo

13. september 2011
EESO, Bruselj: srečanje 
usmerjevalnega odbora za 
strategijo Evropa 2020 in 
predstavnikov nacionalnih 
ekonomsko-socialnih svetov 

21. in 22. september 
2011
EESO, Bruselj, Belgija: podelitev 
nagrad v okviru natečaja 
EESO Design Eleven in 
odprtje razstave 

V TEJ ŠTEVILKI
Evropsko leto prostovoljstva: 
vrednotenje prostovoljstva

Poljsko predsedstvo – poljski 
minister za evropske zadeve: 
Poljska si bo prizadevala za 
konkurenčno, varno in odprto 
Evropo

Poljsko predsedstvo je EESO 
zaprosilo za pripravo štirih 
raziskovalnih mnenj

Prizadevanja Odbora za 
brezposelno mladino

Delavnica EU-Rusija: krepitev 
civilne družbe v prizadevanjih 
za trajnost
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Pregled proračuna EU poteka v času, 
ko je po vsej Evropi veliko fi nančne 
negotovosti. EESO je svoja priporo-
čila v zvezi s pregledom proračuna 
objavil v mnenju, ki sta ga pripra-
vila g. Malosse (Francija, skupina 
delodajalcev) in g.  Dantin (Fran-
cija, skupina delojemalcev). Zaradi 
gospodarske in fi nančne krize ter vse 
večjih primanjkljajev v večini držav 
članic se zdi, da EU za izvajanje svoje 
politične strategije in novih zavez iz 
Lizbonske pogodbe nima prora-

Glavna naloga poljskega predsedstva bo okrepitev gospodarske rasti in povrnitev 
zaupanja državljanov. Evropa se je iz krize marsičesa naučila in reformirala gospo-
darski steber svojega ustroja, zdaj pa mora sprejeti odločne ukrepe za rast in razvoj 
konkurenčnega gospodarstva. Zato se bo Poljska usmerila v razširitev in poglobitev 
enotnega evropskega trga, spodbujanje naložbene politike in okrepitev intelektu-
alnega kapitala. Vsi ti ukrepi so zajeti v prvi prednostni nalogi poljskega predsed-
stva, tj. evropskemu povezavanju kot viru rasti. Za nas bodo izjemno pomembna 
priporočila, za katera smo zaprosili Evropski ekonomsko-socialni odbor, saj nam 
bodo pomagala učinkovito uresničiti naše cilje na tem področju, ki vključujejo tudi 
aktivno politiko zaposlovanja.

Naslednji vidik, ki se ga nameravamo lotiti, je varna Evropa. Zajema tako ener-
getsko varnost, ki jo Poljska v EU zagovarja že nekaj let, kot tudi prehransko varnost 
ter krepitev evropske varnostne in obrambne politike. Naš cilj je, da bi EU okrepila 
svoj položaj na mednarodnem prizorišču, zato bomo podpirali vse ukrepe, ki bodo 
prispevali k temu.

Evropa, ki gradi na odprtosti, je tretja in najobsežnejša prednostna naloga poljskega predsedstva. Hrvaško želimo 
sprejeti v Evropsko unijo in podpirati pristopni proces drugih držav. Krepili bomo vzhodno partnerstvo ter Ukrajino, 
Belorusijo, Moldavijo, Azerbajdžan, Armenijo in Gruzijo približali EU. V okviru vzhodnega partnerstva si bomo pri-
zadevali za sklepanje pridružitvenih sporazumov in vzpostavitev območij proste trgovine. V tem okviru EESO za nas 
pripravlja mnenje o vzajemnih učinkih vzhodnega partnerstva in vzhodne razsežnosti politik EU.

Predsedovanje pa ni le načrtovanje prihodnosti, marveč zlasti ustrezno odzivanje na tekoče dogodke. Zato bomo 
pozorno spremljali razvoj dogodkov v južnem sosedstvu EU in podpirali ukrepe za navezovanje novih odnosov EU 
z arabskim svetom. Prav tako se nam zdi pomembno pripraviti celovito strategijo ukrepov za demokratizacijo in 
vzpostavitev sodobnih upravljavskih struktur v državah te regije.

Skratka, poljsko predsedstvo želi graditi gospodarsko močno Evropo, ki bo ustvarila zaupanje v prihodnost in 
izboljšala družbeno ozračje v EU. Seveda se to ne more zgoditi brez aktivnega sodelovanja civilne družbe, ki jo na ravni 
EU zastopa Evropski ekonomsko-socialni odbor. ●

Mikołaj Dowgielewicz je državni sekretar za evropske zadeve in gospodarsko politiko v poljskem ministrstvu za zunanje zadeve.

čunske podlage. Zato je potreben 
pameten proračun, s katerim bo EU 
lahko uresničila svoje cilje, ne da bi 
povečala davčno obremenitev drža-
vljanov in podjetij v EU.

EESO meni, da bi morali opustiti 
koncept „pravičnega povračila“, saj je 
v nasprotju z vrednotama solidarno-
sti in vzajemnih koristi, ki sta temelj 
evropskega povezovanja. Namesto 
tega je treba uporabiti načelo sub-
sidiarnosti, v skladu s katerim mora 

vprašanja obravnavati najnižji ali 
najmanj centraliziran organ. EESO 
podpira predlog Evropske komisije, 
da se uporabijo lastna sredstva, ki bi 
bila lahko uvedena na novo ali pa 
bi nadomestila nacionalne dajatve. 
Nacionalni proračuni in evropski 
proračun bi se morali medsebojno 
dopolnjevati, da bi se tako čim bolj 
povečale možnosti EU za doseganje 
političnih ciljev.

Za učinkovit proračun je bistveno, 
da se osredotočimo na zagotavljanje 
naklonjenosti javnega mnenja. Pou-
darjanje stroškov „ne-Evrope“ bi bilo 
prepričljiv argument za pridobivanje 
javne podpore. Tako kot Evropski 
parlament tudi EESO želi, da se 
izvedejo in objavijo študije o stro-
ških „ne-Evrope“, iz katerih bi bilo 
razvidno, kje prihaja do podvajanja 
pri uporabi sredstev iz nacionalnih 
proračunov. Odbor bi v teh študijah 
sodeloval in tudi zagotovil dodatno 
promocijsko gradivo, namenjeno 
evropskim državljanom. (ma) 
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NA KRATKO

V SPOMIN

EESO na srečanju G-20: svetovne rešitve 
za nestanovitnost cen

Kmetijski ministri skupine G-20 so 
se 22. in 23. junija srečali v Parizu, 
kjer so razpravljali o dogajanju na 
svetovnih kmetijskih trgih in o s tem 
povezanih trgovinskih pogajanjih. 
Francija, ki trenutno predseduje 
skupini G-20, je prehransko var-
nost uvrstila med glavne politične 
prednostne naloge, ter med drugim 
EESO zaprosila za prispevek k junij-
skemu srečanju. Vprašanja, pove-
zana s prehransko varnostjo, imajo 
enako težo v kmetijski, trgovinski in 
razvojni politiki EU.

Da postavi temelje za svoje sta-
lišče, je EESO 23. maja organiziral 
konferenco na temo Hrana za vsako-
gar – svetovnemu dogovoru naproti. 

Predstavniki ZN, FAO, 
G-20  in EU in drugi 
udeleženci so se zbrali 
v  Bruslju, da z  inten-
zivno izmenjavo zamisli 
poskusijo najti način, 
kako se spoprijeti s kme-
tijsko krizo na svetovni 
ravni. Na konferenci so 
se zbrali ugledni vodite-
lji in strokovnjaki, ki so 
pripravili priporočila EU 
za srečanje kmetijskih 

ministrov G-20 22. in 23. junija.

„Ne moremo si privoščiti nove 
kmetijske krize na svetovnih trgih. 
Nenadzorovano špekuliranje je 
uničujoče za države v razvoju, vodi 
v lakoto in siromaši kmete. Zato ga 
moramo ustaviti in prav k temu je 
zavezana Evropska unija,“ je dejal 
Staff an Nilsson, predsednik Evrop-
skega ekonomsko-socialnega odbora 
in predsedujoči konference.

Konkretne zamisli, ki so bile 
obravnavane in sprejete 22. in 23. 
junija v Parizu po predlogu, ki ga je 
EESO dostavil francoskemu pred-
sedstvu, se nanašajo na šest srebrov, 
in sicer: spodbujanje trajnostnega 

kmetijstva, ključno vlogo civilne 
družbe, priznavanje pravice do 
hrane, potrebo po povezanosti poli-
tik, izboljšanje delovanja kmetijskih 
trgov in zaščito najbolj ranljivih.

Poleg tega EESO vneto zagovarja 
boljše usklajevanje in sodelovanje 
med mednarodnimi organizacijami 
in, kar je najpomembneje, večjo 
usklajenost med ukrepi, ki jih spre-
jemajo. EESO je poleg tega poudaril, 
da je treba olajšati dostop do med-
narodnega in evropskega financi-
ranja za kmete, vključno z malimi 
kmeti, ter ženskam zagotoviti enak 
in neomejen dostop do produktivnih 
virov. (ail)

Sklepi konference Hrana za vsa-
kogar so na voljo na spletni strani

http://www.eesc.europa.eu/food-
for-everyone/ 
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EU pričakuje, da bo Poljska 
v Evropo prinesla novo kakovost

Delavnica EU-Rusija

EESO in ruska državljanska zbornica sta 28. junija 
v Bruslju pripravila skupno delavnico. Obe strani sta 
se sestali že četrtič, glavna pozornost pa je bila tokrat 
namenjena možnosti razvoja v smeri okolju prijaznej-
šega gospodarstva. Srečanje je minilo v znamenju kon-
ference Združenih narodov o trajnostnem razvoju, ki bo 

prihodnje leto v Riu. Ta bo velika priložnost za prikaz 
širokega soglasja med civilno družbo v EU in v Rusiji.

V pričakovanju konference ZN so udeleženci delav-
nice objavili jasno sporočilo, ki poziva k večjemu upo-
števanju okoljskih vprašanj pri oblikovanju nacionalnih 
politik. Poleg tega so poudarili pomen vključitve orga-
nizirane civilne družbe v oblikovanje takšnih trajno-
stnih okoljskih politik. Udeleženci so razpravljali še 
o drugih pomembnih vprašanjih, kot so migracije in 
vloga civilne družbe v partnerstvu za posodabljanje, ki 
sta ga sklenili EU in Rusija.

Dodatne informacije in sklepi delavnice so na voljo 
na naslovu: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.eastern-neighbours-and-russia (ti) 
 
 
 ●

Posvetovalni odbor EGP 
na obisku v Estoniji

Na predlog svojega predsedstva 
je posvetovalni odbor Evropskega 
gospodarskega prostora (EGP) 
19. sejo organiziral 12. in 13. maja 
v estonskem Tartuju. Udeleženci 
so med drugim obiskali center 
estonske fundacije Agrenska za 
rehabilitacijo invalidnih otrok in 
njihove družine ter znanstveni park 
v Tartuju.

Na seji, ki sta se je udeležila tudi 
direktor sekretariata EFTE Lars 
Erik Nordgaard in predsednik 
nadzornega organa EFTE Per San-
derud, so obravnavali Sporazum 

o Evropskem gospodarskem pro-
storu. Na dnevnem redu je bil tudi 
pristop Islandije k Evropski uniji.

Člani posvetovalnega odbora 
EGP so obravnavali tudi dve resolu-
ciji o aktu o enotnem trgu in delovni 
dokument o gospodarskem upra-
vljanju Evropske unije. Profesor 
Raul Eamets z univerze v Tartuju 
je podal temeljit pregled gospo-
darskega položaja in proračunske 
discipline ter analizo predlaganih 
ukrepov v podporo območju eura.

Nova resolucija in poročilo 
o inovacijah na področju energije 
sta poudarila potrebo po bolj raz-
širjenem poznavanju in obsežnejši 
uporabi energetsko učinkovitih teh-
nologij. Povečati bi bilo treba tudi 
vlaganja v raziskave in razvoj, zlasti 
vlaganj zasebnega sektorja, pri kate-
rih Evropa zaostaja. Dejstvo, da na 
tem področju ni aktivnih evropskih 
podjetij, je zaskrbljujoče.

Po sejah so udeleženci obiskali 
center estonske fundacije Agrenska 
za rehabilitacijo invalidnih otrok 
in njihove družine v Tammistuju. 
Predsednik posvetovalnega odbora 
EGP Meelis Joost je pojasnil cilj in 
dejavnosti v okviru stalnega sodelo-
vanja med Estonijo in Švedsko, ki se 
je začelo leta 2003. Najpomembneje 
je to, da je obisk ponudil priložnost za 
vpogled v vlaganja fi nančnega meha-
nizma Norveške in EGP. S temi sred-
stvi so fi nancirali ureditev študijske 
kuhinje za invalidno mladino, da se 
lahko mladi učijo kuhati, nabavljati 
živila, načrtovati jedilne liste itd.

Drugi obisk je udeležence vodil 
v znanstveni park v Tartuju, kjer so se 
seznanili s številom in vrsto že delu-
jočih in novoustanovljenih podjetij, 
ki uporabljajo storitve parka. V znan-
stvenem parku v Tartuju so uredili 
laboratorije, ki novoustanovljenim in 
drugim podjetjem ponujajo pomoč 
pri razvoju izdelkov. (mj) ●

Plenarno zasedanje Evropskega foruma za jedrsko energijo

Na zadnjem plenarnem zasedanju Evropskega foruma za jedrsko energijo 
(ENEF) 19. in 20. maja 2011 v Pragi je bil za novega predsednika delovne 
skupine ENEF za preglednost imenovan Richard Adams, ki je nasledil svo-
jega predhodnika Jánosa Tótha, nekdanjega predsednika strokovne skupine 
TEN, ki ga vsi zelo pogrešamo. ENEF je edinstvena platforma za široko in 
zelo odprto razpravo o vprašanjih preglednosti ter o priložnostih in tveganjih, 
povezanih z jedrsko energijo. V tem smislu EESO organizira srečanja z raznimi 
akterji evropske civilne družbe, in sicer konferenco o stališču evropske civilne 
družbe o jedrski energiji leta 2009 in konferenco Jedrska energija: priložnosti 
in tveganja – stališča evropske civilne družbe in evropskih akterjev leta 2010. 
Prihodnost nizkoogljične energije je tema, ki je zanimiva za vse države čla-
nice in Odbor v prihodnosti načrtuje nadaljnje vključevanje akterjev, in sicer 
novembra 2011 na temo jedrske varnosti, leta 2012 pa v zvezi s proizvodnjo 
mešanih nizkoogljičnih virov energije v prihodnosti. (ak) ●

Finančno izobraževanje in odgovorna raba 
fi nančnih produktov (ECO/297)

V razmerah vse večje zapletenosti in nepreglednosti fi nančnega sistema je 
fi nančno izobraževanje ključnega pomena za odgovorno rabo fi nančnih 
produktov.

Strategije in pobude Evropske komisije in Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (OECD) za odpravo pomanjkljivosti fi nančnega sistema 
mora spremljati jasna zaveza fi nančnega sektorja. Pravilna uporaba novih 
predpisov pa mora tudi omogočiti lažji dostop do preglednih fi nančnih pro-
duktov.

Finančno izobraževanje je treba zasnovati kot celovito politiko za celotno 
življenjsko obdobje. Vključeno mora biti v učne načrte izobraževalnega sistema 
ter se nadaljevati s programi za usposabljanje in prekvalifi kacijo delavcev. 
Finančno izobraževanje bi moralo krepiti tudi fi nančno vključenost in spod-
bujati odgovorno varčevanje. (ctp) ●

Srečanje madžarskih in slovenskih članov s predstavniki 
nacionalnih medijev

15. in 16. junija sta bili v prostorih EESO organizirani srečanji madžar-
skih in slovenskih članov Odbora ter novinarjev iz teh dveh držav. 
Madžarski novinarji, ki so prišli na povabilo madžarske članice EESO 
Kinge Joó (skupina raznih dejavnosti), so se udeležili tudi sej plenar-
nega zasedanja ter dobili neposredne informacije o vlogi in delovanju 
Odbora.

Podpredsednica Anna Maria Darmanin pa je gostila delovno kosilo, 
ki je bilo priložnost za predstavitev dela Odbora in za navezavo osebnih 
stikov z novinarji. Kosilo sodi v vrsto neformalnih srečanj, ki jih prireja 
podpredsednica, da bi navezala neposredne stike med člani in mediji 
ter jim omogočila izmenjavo stališč v sproščenem okolju. (ail) ●

V spomin Zenonasu Rokusu Rudzikasu

Novica o nenadni in prerani smrti našega dragega kolega 
in prijatelja Zenonasa Rudzikasa v starosti 71 let nas je 
globoko pretresla. Bil je izjemen mož, ki je v naših srcih, 
spominu in v znanstveni skupnosti pustil neizbrisno sled. 
Odlikovala ga je izjemna intelektualna moč, obenem pa 
je bil miren in skromen. Bil je dejaven litovski član EESO 
vse od leta 2006. K delu Odbora je veliko prispeval, med 
drugim s prizadevanji v strokovnih skupinah NAT, REX 
in TEN, ki so bila zelo cenjena. 

Poleg dela in časa, ki ga je namenil EESO, je imel g. 
Rudzikas bogato akademsko življenje in je bil tudi nekdanji predsednik lito-
vske akademije znanosti. Odlikoval se je na področju znanosti, bil je ugleden 
strokovnjak za jedrsko spektroskopijo in eden najvidnejših strokovnjakov teo-
retske fi zike v Litvi ter prejemnik mnogih priznanj za svoje raziskave in dogna-
nja. Po njem, izjemnem teoretskem fi ziku in priljudnem človeku, so njegovi 
kolegi poimenovali asteroid glavnega asteroidnega pasu: „167960 Rudzikas“.

G. Rudzikas ni bil zgolj izvrsten in zelo spoštovan znanstvenik, temveč tudi 
skromen in družaben človek ter zaprisežen državljan Evrope. To dokazuje 
dejstvo, da je bil eden od ustanoviteljev litovskega nacionalnega ekonomsko-
socialnega sveta.

Njegov neizmeren zanos, izjemne intelektualne sposobnosti in človečnost 
bomo v EESO in drugod pogrešali vsi, ki smo imeli to srečo, da smo ga poznali 
in delali z njim.

Luca Jahier
Predsednik skupine raznih dejavnosti
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Peter Lindvald-Nielsen (pln)
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TISKANO NA 100-ODSTOTNO RECIKLIRANEM PAPIRJU

Najtrša proračunska pogajanja v zgodovini EU
pogajanja v zgodovini EU in naloga 
poljske vlade bo uskladiti različna 
stališča znotraj Sveta ter predlagati 
takšen osnutek zakonodaje, ki ga bo 
pripravljen potrditi Evropski par-
lament. Veselim se tudi prispevka 
Evropskega ekonomsko-social-
nega odbora k razpravi o prihodnji 
fi nančni perspektivi ter tega, da bo 
mogoče prisluhniti skrbem in pri-
čakovanjem civilne družbe, s social-
nimi partnerji vred.

V času omejenih fi nančnih virov 
države članice nenehno pozivajo 
Evropsko unijo, naj več stori na 
področjih, kot so energija, okolje, 
migracije ali diplomacija, hkrati pa 
pravijo, da želijo manjši proračun 
EU (večjih prihrankov ne bo mogoče 
doseči z nižjimi upravnimi stroški, 
ki pomenijo zgolj 5,8 % proračuna). 
Razplet tega proračunskega vozla 
bo eden glavnih izzivov poljskega 
predsedstva.

Imel sem več stikov s predsedni-
kom poljske vlade in njegovo ekipo 
in vem, da so kos izzivu. 
 
 ●

Poljsko predsedstvo EU bo vse 
kaj drugega kot prijetno in mirno 
šestmesečno pohajkovanje! Vlada 
Donalda Tuska bo namreč prevzela 
predsedovanje v  trenutku, ko se 
številne države članice bojujejo 
s  posledicami prevelike porabe, 
ki je presegala zaslužek, ko si EU 
sama zastavlja vprašanja o mejnem 
nadzoru in vlogi v Sredozemlju in 
ko se začenja tudi „proračunska 
sezona“.

Spretnost poljskega predsedstva 
na področju proračuna bo na pre-
izkušnji že takoj, saj je pričakovati, 
da bo Svet sprejel stališče o prora-
čunu EU za leto 2012. Konec aprila je 
Komisija pozvala k 4,9-odstotnemu 
povečanju proračuna; glavni razlog 
za to je, da se večina projektov, ki jih 
EU fi nancira v Evropi, bliža koncu 
in bo prihodnje leto treba izpla-
čati sredstva državam članicam, 
ki so dokončale svoje projekte (na 
področjih, kot so infrastruktura, 
zaposlovanje in okolje). Vendar pa 
je več držav članic že sporočilo, da 
nasprotujejo tolikšnemu povečanju 
proračuna EU. Poljsko predsedstvo 
bo moralo najti pot, kako uskladiti 
nasprotujoče si prednostne naloge 
držav članic: mnoge želijo le majhno 
povečanje proračuna EU, vendar 
pod pogojem, da njihove regije, 
podjetja, znanstveniki, nevladne 
organizacije itd. ohranijo svoj delež 
sredstev EU.

Skoraj istočasno se bo poljsko 
predsedstvo moralo soočiti z začet-
kom pogajanj o prihodnjem fi nanč-
nem okviru. Ne smemo si delati 
utvar: to bodo najtežja proračunska 
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Vrednotenje prostovoljstva

Okrogla miza EU-Kitajska

EESO spodbuja odprt dialog z Indijo

Bodi prostovoljec, spreminjaj svet! 
To je bila tema druge konference 
na ravni EU v okviru Evropskega 
leta prostovoljstva, ki je potekala 
23. in 24. maja 2011 in požela velik 
uspeh.

Splošni cilj konference je bil 
združiti prostovoljce iz vse Evrope 
na enem mestu in jim tako omogo-
čiti, da navežejo stike in izmenjajo 
izkušnje na področju prostovoljstva. 

Člani okrogle mize EU-Kitajska so se 
med 9. in 12. majem sestali v mestu 
Xi'an in razpravljali o vključujočem 
regionalnem razvoju in zelenem 

Delegacija EESO, ki jo je 
vodil Xavier Verboven, 
predsednik odbora za 
spremljanje EU-Indija, je 
v okviru misije od 20. do 25. 
marca 2001 obiskala Indijo. 
Namen obiska je bil z raz-
ličnimi zainteresiranimi 
stranmi v  Indiji razpra-
vljati o možnosti ponovne 
vzpostavitve okrogle mize 
med EU in Indijo ter pri-
sluhniti stališčem indijske 
civilne družbe o  sedanjih 
pogajanjih za sklenitev 
prostotrgovinskega spo-
razuma med EU in Indijo. 
Delegacija se je sestala 
s  predstavniki delegacije 
EU v Indiji, gospodarskih 

EESO in Evropska komisija sta na 
sedežu EESO organizirala delavnico, 
ki je bila osredotočena na podjetni-
ško državljanstvo in prostovoljstvo 
med delavci.

Leta 2006  je EESO kot prva 
institucija predlagal evropsko leto, 
posvečeno prostovoljstvu. Ta kon-
ferenca v Evropskem letu prosto-
voljstva 2011 je pomemben mejnik 
v prizadevanjih za priznanje znanja 
in prispevka prostovoljnih delavcev. 
EESO namenja področju prostovolj-
stva precej pozornosti, saj meni, da 
je dejavnost, ki je neprecenljive 
vrednosti za družbo. Predsednik 
EESO Staffan Nilsson je v  nago-
voru udeležencem konference poz-
dravil dejstvo, da se je tako veliko 
ljudi pripravljenih ukvarjati z vlogo 
podjetij pri spodbujanju prostovolj-
stva. V nagovoru naslednji dan, na 

gospodarstvu v okviru trajnostnega 
razvoja. Podlaga za razpravo so 
bila poročila, ki sta jih predstavili 
obe strani. „Morda ne bomo dose-

področje trajnostnega razvoja, zlasti 
za njegovo družbeno razsežnost.

Drugi izziv so zagotovo pogaja-
nja o prostotrgovinskem sporazumu 
med EU in Indijo, vključno z njego-
vimi gospodarskimi in družbenimi 
posledicami za indijsko družbo ter 
vse večjo potrebo po boljšem pozna-
vanju gospodarstva, ki se v  92  % 
opira na neformalni sektor. Temu 
je bilo pri študijah učinka, opravlje-

sklepnem plenarnem zasedanju, je 
med drugim dejal:

„[…] EESO je v dobrem polo-
žaju, da podpre in analizira vre-
dnost prostovoljstva: v Evropskem 
ekonomsko-socialnem odbora nas 
veliko predstavlja prostovoljne 
organizacije, večina nas opravlja 
prostovoljno delo za Odbor in vsi 
smo bili v nekem obdobju našega 
življenja vključeni v  prostovolj-
stvo. Prostovoljstvo je verjetno 
najboljši primer aktivnega drža-
vljanstva. Poleg dobrega občutka, 
ki ga ustvarja pri prostovoljcih, so 
morda še pomembnejše koristi, ki 
jih prinaša družbi kot celoti.“ (cc/
mv) 
 
 
 
 ●

gli soglasja pri vseh temah, 
lahko pa dosežemo vzajemno 
razumevanje in se drug od 
drugega učimo,“ je v svojem 
otvoritvenem govoru dejal 
predsednik EESO Staffan 
Nilson. G. Nilsson, ki je vodil 
delegacijo EESO, je kitajske 
partnerje pozval k odprtemu 
in iskrenemu dialogu ter 
izmenjavi stališč o  gospo-
darskih in socialnih izzivih, 
da bi spodbudili vzajemno 
razumevanje in zagotovili 
boljše sodelovanje. Predse-
dnik kitajskega ekonomsko-
socialnega sveta Wang Gang 
je predstavil proces reform na 
Kitajskem in prizadevanja za 
posodobitev, ki so milijone 
Kitajcev rešila revščine. Sku-

pno izjavo 9. okrogle mize EU-Kitaj-
ska lahko preberete na naši spletni 
strani. (cc) 
 ●

nih pred začetkom pogajanj, namreč 
namenjeno zelo malo pozornosti. 
Pogajanja morajo vključevati tudi 
potrebo po pravšnjem inštrumentu 
za spremljanje izvajanja takšnega 
sporazuma.

Evropski in indijski sindikati ter 
organizacije delodajalcev in drugi 
akterji civilne družbe imajo pri 
spoprijemanju s temi izzivi ključno 
vlogo. (xv/as) ●

Novice o članih

Članica EESO Jillian van Turnhout 
imenovana v irski senat

Vsaka stvar je za nekaj dobra. EESO sicer obžaluje, da irska članica 
Jillian van Turnhout zapušča Odbor, vendar hkrati pozdravlja njeno 
imenovanje za senatorko v njeni domovini. EESO ji čestita in želi vso 
srečo na novem položaju v irskem senatu.

Irski predsednik vlade je go. van Turnhout imenoval zaradi njenega 
dela v Združenju za otrokove pravice. „Takšno priznanje za delo v Zdru-
ženju za otrokove pravice je zame velik poklicni dosežek. Verjamem, 
da lahko in da tudi bom pozitivno prispevala k delu senata,“ je dejala 
ga. van Turnhout.

Jillian van Turnhout je nekdanja podpredsednica EESO. Dvanajst let 
je bila aktivna članica Odbora (razne dejavnosti – III. skupina). V pred-
sedstvu EESO jo je zdaj zamenjal Padraig Walshe. (ail) 
 
 
 ●

Poljsko predsedstvo je zaprosilo EESO za pripravo štirih raziskovalnih mnenj

EESO, kot ga vidijo poljski člani

Demografski izzivi zahtevajo obsežno, trajno rešitev

V mnenju o prihodnjih posledicah staranja prebivalstva za trg dela, ki ga pripravlja Wolfgang 
Greif (skupina delojemalcev, Avstrija), je Evropski ekonomsko-socialni odbor izrazil dvom 
glede enostavnih rešitev, kot sta zvišanje zakonsko določene upokojitvene starosti ali prehod 
na naložbene pokojninske sisteme. Namesto tega se zavzema za ciljno usmerjeno politiko rasti 
in osredotočenost na povečevanje zaposlitvenih možnosti.

V večini držav članic je dovolj delovne sile, meni EESO. S strategijami vključevanja naj 
bi bilo mogoče obvladovati prihodnje fi nančne pritiske, povezane s staranjem prebivalstva.

Krepitev kmetijstva v državah vzhodnega partnerstva

Poročevalec za drugo raziskovalno mnenje Seppo Kallio (skupina raznih dejavnosti, Finska) 
v svojem mnenju obravnava vzajemne učinke vzhodnega partnerstva in vzhodne razsežnosti 
politike EU. EESO želi, da bi kmetijstvu, proizvodnji hrane in kmetijski politiki v pogajanjih 

EU z državami vzhodnega partnerstva namenili več pozornosti zaradi njihovega pomena za 
spodbujanje gospodarskega, družbenega in regionalnega razvoja.

Ker imajo države vzhodnega partnerstva težave pri izpolnjevanju standardov in meril EU na 
področju sanitarnih in fi tosanitarnih predpisov, EESO predlaga, da vprašanja na tem področju 
postanejo nova posebna točka sodelovanja v okviru vzhodnega partnerstva.

Kakšna prihodnost se obeta podnebju prijaznim poslovnim naložbam po krizi?

V svojem zaprosilu za tretje raziskovalno mnenje poljska vlada poziva EESO, da se poglobi 
v težavno vprašanje „vpliva gospodarske krize na zmožnost evropskih podjetij za izvajanje 
dodatnih podnebju prijaznih naložb“.

Evropska komisija v dokumentu, ki obravnava možnosti, da bi presegli 20-odstotno zmanj-
šanje izpustov toplogrednih plinov, razmišlja o tem, kako bi jih bilo mogoče zmanjšati za 
30 %. Vendar pa pri tem ne obravnava vpliva krize na okolju prijazne naložbe podjetij. Tega 
vprašanja se je konkretno lotila študijska skupina s poročevalcem Josefom Zbořilom (skupina 
delodajalcev, Češka) in pričakovati je, da bo mnenje predložila oktobra 2011.

EU ne pripisuje dovolj pomena omrežju TEN-T v novih državah članicah

Mnenje, ki ga je pripravil podpredsednik EESO Jacek Krawczyk (skupina delodajalcev, Poljska) 
o trajnostnem razvoju prometne politike EU in omrežja TEN-T, z obžalovanjem ugotavlja, da 
EU ne pripisuje dovolj velikega pomena razvoju učinkovitega vseevropskega omrežja v novih 
državah članicah. Enotnega evropskega trga prevozov in resničnega notranjega trga ne bo, če 
regije EU in prometna omrežja držav članic ne bodo dobro povezana s sodobno infrastrukturo, 
ugotavlja EESO v tem mnenju. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti sosedski politiki, tj. 
povezavam s severom, vzhodom in jugom EU, s poudarkom na omrežjih in ne na posameznih, 
ločenih infrastrukturnih projektih. (mb/ma) 
 
 ●

Komunicirajmo 
z mladimi!

Prizadevanja Odbora 
za brezposelno mladino

Odbor je junija v okviru delova-
nja na lokalni ravni organiziral 
prireditev na Malti, ki je potekala 
hkrati s sejo skupine za komuni-
ciranje in sejo kontaktnih oseb za 
komuniciranje. Člani EESO so se 
srečali z malteško civilno družbo in 
razpravljali o vključevanju mladih 
v evropski projekt. Razpravo, ki 
je bila v evropski hiši v Valletti, je 
vodil znan malteški moderator dr. 
Andrew Azzopardi. Konferenčna 
dvorana je bila polna, priredi-
tev pa je bilo mogoče spremljati 
tudi na Facebooku in Twitterju. 
Člani EESO, med katerimi sta 
bila podpredsednica Anna Maria 
Darmanin in podpredsednik Jacek 
Krawczyk, člani skupine za komu-
niciranje in kontaktne osebe za 
komuniciranje so lahko izmenjali 
stališča in poglede z mladimi drža-
vljani EU.

Nekatere države članice so 
uspešne pri zagotavljanju visoke 
stopnje zaposlenosti, tudi med 
mladimi. Vendar je stanje v drža-

Kako odpraviti 20-odstotno stopnjo 
brezposelnosti mladih v EU, ki je 
v nekaterih državah članicah še celo 
višja? EESO je v sodelovanju s špan-
skim ekonomsko-socialnim svetom 
6. junija v Madridu organiziral kon-
ferenco o perečem vprašanju brez-
poselnosti mladih. V Španiji znaša 
stopnja brezposelnosti mladih 40 %, 
ta pojav pa je ena največjih skrbi 
mlade generacije. 

vah članicah različno: 
v Španiji stopnja brez-
p o s e l n o s t i  m l a d i h 
dosega vrtoglavih 45 %.

Udeleženci malte-
škega srečanja so se 
dotaknili tudi perečega 
vprašanja upadajo-
čega zanimanja mladih 
za evropski projekt. 
Zamisel o  Evropi kot 
mirovnem projektu 

morda ni več privlačna za mlade. 
EU zato potrebuje novo podobo. 
Claus Sørensen, generalni direk-
tor za komuniciranje pri Evrop-
ski komisiji, je predlagal koncept 
trajnostne Evrope, čiste, bogate in 
socialne Evrope, ki mladim omo-
goča živeti v svobodi, dihati čist 
zrak, piti čisto vodo, jesti kakovo-
stno hrano po dostopnih cenah ter 
potovati, delati in študirati.

EU se  ponaša z   raznimi 
zgodbami o  uspehu, kot je pro-
gram Erasmus, ki ga je od leta 
1987 izkoristilo 2,3 milijona štu-
dentov. EESO je od vsega začetka 
podpiral takšne pobude. V mne-
nju o  vodilni pobudi strategije 
Evropa 2020 Mladi in mobilnost 
in mnenju iz leta 2009 o strategiji 
EU za mlade je EESO podaril, da 
je treba strategijo za mlade razvi-
jati ne samo za mlade temveč tudi 
z njimi. (pln) 
 
 
 ●

Na enodnevni konferenci je nepo-
sredno sodelovala opazovalna skupina 
EESO za trg dela, vodil pa jo je njen 
predsednik Krzysztof Pater (skupina 
raznih dejavnosti, Poljska). V razpravah 
je sodelovalo 130 udeležencev. Prisotni 
so bili tudi španski mediji, ki so poročali 
o konferenci. 

Konferenca se je začela z uvodno sejo, 
v okviru katere so spregovorili Krzysztof 
Pater, Valeriano Gómez Sánchez, špan-
ski minister za delo in priseljevanje, ter 
Marcos Peña Pinto, predsednik špan-
skega ekonomsko-socialnega sveta.

Med udeleženci konference so bili 
tudi Javier Ferrer Dufol, podpredse-

Enotno evropsko nebo II: zgolj prazna obljuba?
Ko so se glavne 
z a i n t e r e s i r a n e 
strani v  letalskem 
sektorju sestale 
na posvetovanju 
o stanju izvajanja 
pobude Enotno 
evropsko nebo II, 

ki ga je organiziral Evropski ekonomsko-socialni odbor, 
je prevladoval občutek, da je nujno nekaj storiti. Dve leti 
po tem, ko so zakonodajalci EU sprejeli zakonodajni 
sveženj, ki naj bi odpravil pomanjkljivosti v evropskem 
letalstvu, se ta še vedno ne izvaja.

„Zamude in preobremenjenost po vsej Evropi so 
žalostna resničnost, ki negativno vpliva na uporabnike 
in regulatorje letalskega prostora ter na letališča. Če bi 
se vse vključene strani zavezale velikopoteznim ciljem za 
trajnostno prihodnost upravljanja evropskega zračnega 
prometa, bi se emisije CO

2
 lahko zmanjšale za 12 % na 

posamezni let, znatno pa bi se povečala učinkovitost, 
varnost in zmogljivost,“ je povedal Jacek Krawczyk, 
podpredsednik EESO in poročevalec za mnenje na temo 
Enotnega evropskega neba II.

Hitro in popolno izvajanje drugega svežnja ukrepov za 
enotno evropsko nebo bi spodbudilo mobilnost, izboljšalo 
udobje v prometu in okrepilo konkurenčnost Evrope, so 
menili udeleženci posvetovanja. Brez teh reform Evropa 
ne bo zmogla ohraniti svojega mesta v globalni tekmi za 
trajnostni promet in nizkoogljično gospodarstvo.

Udeleženci so pozvali Evropsko komisijo, naj pre-
vzame vodilno vlogo v tem procesu. „Evropska komisija 
mora sedaj pokazati, da je sposobna odločnega vodenja 
in doseči odpravo različnih ovir ter političnih problemov 
pri uresničevanju enotnega evropskega neba,“ je dejal 
Stephane Buff etaut, predsednik strokovne skupine EESO, 
pristojne za promet in energijo.

Krzysztof Kapis, direktor na poljskem ministrstvu za 
infrastrukturo, je poudaril, da si bo prihodnje poljsko 
predsedstvo EU močno prizadevalo za to, da bo izvaja-
nje pobude Enotno evropsko nebo II potekalo v skladu 
z ambicioznim časovnim načrtom. Poljska velja za enega 
od letalskih trgov, ki naj bi v prihodnjih 20 letih doživel 
največjo rast. „Želimo biti pripravljeni na ta porast v pro-
metu,“ je povedal.

Posvetovanja se je udeležilo tudi nekaj delegatov iz 
državne agencije za letalstvo ZDA (FAA), ki so pouda-
rili pomen varnega okolja za vlagatelje na obeh straneh 
Atlantika.

Posvetovanje na EESO je privabilo regulatorje letal-
skega prometa, uporabnike letalskega prostora, delavce 
prometnega sektorja, letalske operaterje in izvajalce 
navigacijskih služb zračnega prometa ter tudi predstav-
nike Evropske komisije, Evropskega parlamenta in pri-
hodnjega poljskega predsedstva EU. EESO naj bi svoje 
mnenje na temo Enotnega evropskega neba II sprejel 
julija 2011. (mb) 
 ●

PLENARNO ZASEDANJE NA KRATKO
Civilna družba lahko poživi vzhodno partnerstvo

Mnenje, ki ga je pripravil g. Morkis (skupina delodajalcev, 
Litva), je podprlo vzhodno partnerstvo kot odlično priložnost 
za razširitev mrež med EU in njenimi partnerskimi državami. 
Pri sprejetju mnenja je bila prisotna Enikő Győri, madžarska 
ministrica za evropske zadeve, ki je obiskala EESO, da bi raz-
pravljala o rezultatih madžarskega predsedovanja EU. EESO 
je izrazil podporo vzhodnemu partnerstvu, ki je po njegovem 
mnenju strateška nujnost in hkrati politična naložba. Odbor 
je v želji, da prispeva svoj delež k uspehu tega procesa, pozval 
h krepitvi dialoga med vladami in civilno družbo.

Nedavni dogodki v sredozemski regiji dokazujejo, da je 
prispevek civilne družbe dragocen za nadaljnji razvoj držav, 
bodisi v smislu ustavnih reform ali vzpostavljanja institu-
cij. Izboljšanje dialoga na nacionalni ravni je ključno, zato 
EESO predlaga, da se mehanizem posvetovanja s civilno 
družbo uvede v vseh državah vzhodnega partnerstva. Dia-
log bodo vodile organizacije, ki odražajo posebne razmere 
v posameznih državah. EESO je pripravljen in se že veseli 

izmenjave izkušenj 
s civilno družbo v drža-
vah vzhodnega partner-
stva. (ma) 

  
  
  

 
 
 ●

Strategija vključevanja Romov

Odbor je na dan, ko je Johannes Hahn, evropski komisar za 
regionalno politiko, s člani EESO razpravljal o kohezijski poli-
tiki, sprejel dve aktualni mnenji o vključevanju Romov. EESO 

je pristop, ki ga je ubrala 
EU k  vključevanju Romov 
v družbo, obravnaval v dveh 
mnenjih, ki sta jih pripravila 
Ákos Topolánszky (skupina 
raznih dejavnosti, Madžar-
ska) in Anne-Marie Sigmund 
(skupina raznih dejavnosti, 
Avstrija). Ugotovljeno je bilo, 
da je za ublažitev tega težkega 
stanja potrebna kombinacija 

celostne, usklajene in povezane vseevropske strategije in pro-
grama, ki ga je treba izvajati tako na nacionalni kot tudi na 
lokalni ravni. Ena od pomembnih ugotovitev je bila, da bi bilo 
treba prihodnje ukrepe oblikovati skupaj z Romi in organiza-
cijami, ki jih zastopajo.

EESO sicer pozdravlja namene Komisije, vendar meni, da 
njena nestrpno pričakovana strategija ne izpolnjuje priča-
kovanj, saj bi lahko bila ambicioznejša, konkretnejša in tudi 
bolje strukturirana. Vsakršno politiko je treba okrepiti tako, 
da v vseh fazah razprave sodeluje širok krog predstavnikov, in 
sicer lokalne civilne družbe, znanstvenih krogov in socialnih 
partnerjev, zlasti pa morajo biti vanje vključeni tudi predstav-
niki in pripadniki romskega prebivalstva. (ma) 
 ●

Krepitev platforme proti revščini 

Kot sestavni del boja proti revščini in socialni izključenosti, 
opredeljenega v strategiji Evropa 2020, je Evropska komisija 
objavila sporočilo o evropski platformi proti revščini in socialni 
izključenosti. EESO je sporočilo analiziral v mnenju, ki ga je 
pripravila ga. O’Neill (skupina raznih dejavnosti, Združeno kra-
ljestvo). V njem so navedeni ukrepi za pospešitev napredka pri 
doseganju cilja glede zmanjšanja revščine (do leta 2020 poma-
gati iz revščine vsaj 20 milijonom prebivalcev).

Odgovornost in skladnost sta bili ključni načeli, na kate-
rih so temeljila priporočila EESO. Revščina se obravnava kot 
kršitev človekovih pravic, zato morajo vlade, socialni partnerji 
in civilna družba prevzeti skupno odgovornost za njeno izko-
reninjenje. Posledično varčevalni ukrepi ne bi smeli ogrožati 
boja proti revščini, udeležbo civilne družbe v platformi pa je 
treba okrepiti. EESO je pozval k skladnosti med gospodarskimi, 
fi nančnimi, zaposlitvenimi in socialnimi ukrepi v strategiji 
Evropa 2020, hkrati pa poudaril, da je treba povečati in poe-
nostaviti fi nanciranje EU, zlasti iz socialnih skladov. (ma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ●

Razstava z naslovom In Between – Austria Contemporary 
v prostorih EESO

V prostorih EESO je bila 
v  partnerstvu z  avstrijskim 
zveznim ministrstvom za 
izobraževanje, umetnost 
in kulturo odprta razstava 
z  naslovom In Between 
– Austria Contemporary. Na 
njej je bilo predstavljenih več 
trendov v sodobni avstrijski 
umetnosti, ki so obiskovalcem 

omogočili vpogled v umetniško dogajanje v Avstriji. Razstavljalo je sedemnajst obe-
tavnih avstrijskih umetnikov, katerih dela so si ogledali številni obiskovalci EESO.

Med obiskovalci je bilo več uradnih predstavnikov, ki so si z zanimanjem ogle-
dali razstavo in proslavili to prireditev. Odprtja sta se med drugim udeležila Claudia 
Schmied, avstrijska zvezna ministrica za izobraževanje, umetnost in kulturo, in 
Staff an Nilsson, predsednik Evropskega ekonomsko-socialnega odbora. Med gosti 
sta bila tudi Androulla Vassiliou, evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, 
večjezičnost in mlade, ter Johannes Hahn, evropski komisar za regionalno poli-
tiko. (ma) 

Več informacij o razstavi je na voljo na spletni strani http://www.bmukk.
gv.at. ●

NA KRATKO

dnik španskega poslovnega združe-
nja CEOE, Paloma Lopez, sekretarka 
za zaposlovanje pri španskem sin-
dikatu CCOO, in Antonio Ferrer, 
sekretar za sindikalne dejavnosti 
španskega sindikata UGT.

Udeleženci so se strinjali, da so 
potrebna dodatna prizadevanja na 
področju izobraževanja in kvalifi ka-
cij ter v javnih in zasebnih agencijah 
za zaposlovanje. Poleg tega je treba 
ponovno zagnati gospodarsko rast 
in brez odlašanja ponovno preu-
čiti zakonodajni okvir naših trgov 
dela. (ail) 
 
 ●

Prireditev Come'N'Listen – Franz Liszt Superstar

Evropski ekonomsko-socialni odbor 
(EESO) je 15. junija gostil glasbeno 
prireditev Come'N' Listen, organizi-
rano ob 200. obletnici rojstva Franza 
Liszta. Prireditev, ki je potekala 
v okviru madžarskega predsedovanja 
EU, je odprl predsednik EESO Staff an 
Nilsson.

Lisztova dela so poslušalce popeljala na glasbeno potovanje skozi čas in 
prostor – na evropsko popotovanje. Predstavila so Franza Liszta – njegovo 
življenje, glasbo, njegove ženske in duhovnost. Te štiri vidike Lisztovega življe-
nja sta orisala Ákos Topolansky, madžarski član EESO, in Caroline Henault 
iz zdravstvene službe EESO.

Izbrane pesmi in skladbe za klavir, ki so ilustrirale Lisztov opus, sta izvajala 
ukrajinski pianist Dmytro Sukhovienko in Hanna Bardos-Feltoronyi, mezzo-
sopranistka madžarskega porekla.

EESO namerava tudi v prihodnje sodelovati pri glasbenih prireditvah, ki 
so pomemben del njegovega kulturnega programa. Glasba je ključni element 
evropske kulturne dediščine in zaznamuje evropsko identiteto. Izbrani skla-
datelji, ki so pustili svoj pečat, so v okviru programa Come'N'Listen prikazani 
v evropskem kontekstu. Bili so evropski državljani, katerih življenja in delo 
so vtkani v evropsko tradicijo in ki so generacijam za sabo zapustili glasbeno 
izročilo. (sb) ●

www

Brez politikantstva: 
EESO skrbi za resnične 
potrebe državljanov

Pogovor s Tomaszem 
Jasińskim, članom 
skupine delojemalcev in 
mednarodnim svetovalcem 
v poljski zvezi sindikatov

EESO info: Kakšna je bila 
vaša prva izkušnja z EU?

Jasiński:  Prve izkušnje 
z Evropsko unijo sem pridobil 
kot predstavnik poljske zveze 
sindikatov (OPZZ) s sodelo-
vanjem v skupnem posveto-
valnem odboru EU-Poljska 

v letih 2001–2004. To je bila koristna šola, saj sem se v EESO, 
ko sem postal njegov član, znašel brez večjih težav.

EESO info: Kako bi državljanom na kratko predstavili 
vlogo EESO?

Jasiński: Je glas organizirane civilne družbe. Ni glas politike, 
marveč posreduje informacije o dejanskih potrebah državljanov, 
ki naj bi jih upoštevali nosilci političnega odločanja na ravni EU.

EESO info: Kako to, da ste član EESO, vpliva na vaše 
vsakodnevno delo na Poljskem in kakšne so koristi 
EESO na nacionalni ravni?

Jasiński: Z mojim delom za EESO so povezana številna potova-
nja in dodatne obveznosti, kar ima vsekakor vpliv na moje delo 
za poljsko zvezo sindikatov, pa tudi na osebno življenje. Najpo-
membnejši vidik mojega dela v Bruslju je dostop do informacij 
o ukrepih EU že v zgodnji fazi. 

To pripomore k temu, da se v državi pripravimo na morebi-
tne spremembe, pa tudi, da precej prej oblikujemo svoja stali-
šča. (mb/nk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ●

Delovni dan članov EESO je dolg 
in razgiban

Pogovor s Krzysztofom Ostrowskim, 
članom skupine delodajalcev v EESO 
in direktorjem urada za intervencijo 
v organizaciji Business Centre Club

EESO info: Kakšna je bila vaša 
prva izkušnja z EU? 

Ostrowski: Prvo izkušnjo sem pridobil 
kot turist, še ko sem bil študent. Velik 
vtis je name naredilo to, kako prepro-
sto je bilo potovati med državami čla-
nicami. Mislim, da mi je to pomagalo 
pri prvi poklicni izkušnji z EU, ko sem 
bil član skupine, ki se je pogajala o spo-
razumu z Evropsko unijo.

EESO info: Kako bi državljanom na kratko predstavili 
vlogo EESO?

Ostrowski: EESO deluje kot most med evropskimi institucijami 
in organizacijami civilne družbe v državah članicah. Vsakomur 
daje možnost, da izrazi svoje skrbi glede gospodarskih in soci-
alnih vprašanj na evropski ravni, predstavi nove zamisli in da 
predloge za izboljšanje evropske zakonodaje.

EESO info: Kako to, da ste član EESO, vpliva na vaše 
vsakodnevno delo na Poljskem in kakšne so koristi 
EESO na nacionalni ravni?

Ostrowski: Najbolj to vpliva na moj delovni čas, ki je zaradi tega 
zelo različen od dneva do dneva. Moj delovni dan se pogosto 
začne ob štirih zjutraj, ko moram na letalo, na Poljsko pa se 
vrnem pozno ali pa moram ostati v Bruslju tudi čez noč. Nujne 
zadeve, povezane z mojim delom na Poljskem, moram obdelati 
na letalu v Bruselj in nazaj. Če hočeš biti član EESO, moraš imeti 
rad potovanja, biti pripravljen na zelo pogoste polete in obiske 
različnih držav.

Največja korist na nacionalni ravni je priložnost za podje-
tja, ki so članice naše organizacije, da izrazijo svoje pomisleke 
glede evropske zakonodaje in prejmejo informacije o najpo-
membnejših vprašanjih, o katerih teče razprava v EESO. Mnenja 
našega Odbora, ki se nanašajo na posebne tržne sektorje, kot 
je biomasa ali pa IT, zainteresiranim podjetjem pomagajo, da 
se seznanijo s tovrstnimi informacijami, ko pripravljajo svoje 
poslovne načrte. (mb/nk) 
 
 ●

V naših državah 
bi morali pozorno 
prisluhniti civilni družbi

Pogovor z Marzeno Mendzo-
Drozd, članico skupine 
raznih dejavnosti v EESO 
in podpredsednico poljske 
federacije nevladnih 
organizacij

EESO info: Kako ste 
poslali članica EESO?

Mendza-Drozd: Članica 
EESO sem postala leta 
2004  na priporočilo Zdru-
ženja za forum nevladnih 
pobud. To združenje je sku-

paj z drugimi organizacijami med drugim imelo predstavništvo 
poljskih nevladnih organizacij v Bruslju, v njegovo dejavnost 
pa sem bila neposredno vključena. EESO tako zame ni bil terra 
incognita, čeprav seveda nisem v celoti poznala njegovega kon-
kretnega delovanja.

EESO info: Kako bi državljanom na kratko predstavili 
vlogo EESO?

Mendza-Drozd: Če sem iskrena, bi dejala, da je to dobro zasno-
vana organizacija, ki pa v praksi ne izkoristi vseh svojih možnosti 
za zastopanje stališč organizacij civilne družbe. Razlogov za to je 
seveda veliko. Po sedmih letih v EESO tudi menim, da bi lahko in 
bi tudi morali bolje prisluhniti organizacijam v državah članicah 
in bi morali močneje izražati svoje mnenje. 

EESO info: Kako to, da ste članica EESO, vpliva na vaše 
vsakodnevno delo na Poljskem in kakšne so koristi 
EESO na nacionalni ravni?

Mendza-Drozd: Članstvo v Odboru vpliva na moje delo na 
Poljskem, pa tudi na zasebno življenje. Na srečo je veliko stvari 
mogoče rešiti s pomočjo interneta. Ne morem si predstavljati, 
kako so se znašli naši predhodniki v EESO na primer pred 30 leti. 
Kot članica sveta poljske federacije nevladnih organizacij zaradi 
dostopa do svežih informacij zdaj nevladnim organizacijam 
lahko pomagam pri pripravi na spremembe, ki se kažejo na 
obzorju. (mb/nk) 
 
 
 
 ●

zbornic, industrije, sindikatov in 
neformalnega sektorja, kot so ulični 
prodajalci, evropskih organov in 
možganskih trustov.

Na koncu je bilo doseženo široko 
soglasje o tem, da sta potrebni poglo-
bljena razprava in analiza za obrav-
navo nekaterih vprašanj, ki zaradi 
povsem nasprotujočih si stališč trenu-
tno ovirajo napredek v odnosih med 
EU in Indijo. To velja na primer za 

Jillian van Turnhout

Delegacija EESO na okrogli mizi EU-Kitajska

Delegacija EESO v Indiji

Enikő Győri, madžarski minister za 
evropske zadeve

Komisar Johannes Hahn

Krzysztof Ostrowski

Marzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

Več informacij o teh temah je na voljo na spletnem naslovu http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions


