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UVODNIK Osem mesecev „arabske pomladi“ 
– čas za predah in razmislekDrage bralke in bralci,

fi nančna kriza, sredi katere smo, ima posledice za šte-
vilne državljane EU. Izrazi, kot so „javni dolg“, „var-
čevalni ukrepi“ in „zamenjave kreditnega tveganja“, 
so hitro postali stalnice v poročanju medijev, ki nas 
opominjajo na slabe socialne razmere. Ukrepi poli-
tikov in javnih institucij morajo upoštevati in obrav-
navati preizkušnjo, pred katero so se znašli ljudje in 
države. Zato EESO meni, da bi Evropska unija morala 

biti zgled gospodarske odgovornosti in svoj prihodnji proračun čim bolje izkoristiti.

EESO priporoča upravno razbremenitev za sklade EU, da ta sredstva, ki naj bi spod-
bujala rast in bila v korist vsem Evropejcem, ne bodo ostala neizkoriščena. V mnenju 
o prihodnjih sredstvih EU pozivamo zakonodajalce EU, naj oblikujejo novo prora-
čunsko strukturo, ki bo izpolnjevala pričakovanja državljanov EU. Odbor se zavzema 
za nov sistem prihodkov, ki bo v celoti temeljil na lastnih sredstvih EU, ter predlaga 
odpravo načela „pravičnega povračila“.

Skupna kmetijska politika je dober primer politike, ki že desetletja služi Evropejcem. 
Do nedavnega se je zanjo porabil levji delež proračuna EU. Ker bo sedanji sistem fi nan-
ciranja potekel leta 2013, gredo razprave o njegovi prihodnosti z roko v roki s pregledom 
proračuna EU za obdobje po letu 2013.

EESO meni, da je treba skupno kmetijsko politiko reformirati tako, da bosta zagoto-
vljena donosnost kmetijstva in pošten dohodek za kmete po vsej EU. Skupna kmetijska 
politika med drugim spodbuja trajnostno rabo virov in ohranjanje biotske raznovrstno-
sti pa tudi krepitev zaposlitvenega potenciala na podeželju.

Ker je danes le 7 % kmetov mlajših od 35 let, eden od treh kmetov pa je starejši od 
65 let, je treba spodbujati mlade, da se začnejo ukvarjati s kmetijstvom. Ker je EESO 
institucija, ki zastopa resnične ljudi, in glede na to, da sem sam že dolga leta kmet, si 
lahko skupaj prizadevamo ljudi ozavestiti, da se kmetijstvo izplača.

Zakaj mora biti evropski proračun ambiciozen?

Takšen proračun bi omogočil udejanjenje strategije za pametno, trajnostno in vklju-
čujočo Evropo. Da bo to mogoče, mora EU izvajati dosledno in prilagodljivo kohezijsko 
politiko, prilagojeno lokalnim potrebam. Toda številne zainteresirane strani pozivajo 
k zmanjšanju sredstev za to politiko, saj je po njihovem mnenju 38,4-odstotni delež 
(povprečje v obdobju 2000–2006) proračuna EU previsok. To je nesmisel! Nikoli nam 
ne bo uspelo ustvariti trajnostne Evrope, če ne bomo imeli kakovostne gospodarske rasti. 
Dokončanje notranjega trga je ključnega pomena za spodbujanje rasti, naložb, izvoza, 
ustvarjanja delovnih mest, trajnostne industrije in inovativnih storitev.

Jacques Delors je nekoč dejal: „Evropski gospodarski model je treba ohranjati s tremi 
načeli – s konkurenco za spodbujanje, sodelovanjem za krepitev in solidarnostjo za 
združevanje.“

Uravnoteženja nacionalnih proračunov ne smemo mešati z uravnoteženjem prora-
čuna EU. Konkurenčnost Evrope zahteva svojo ceno – dolgoročne naložbe, trajnostna 
delovna mesta in vizijo za prihodnost.

Staff an Nilsson
Predsednik

23. september 2011
Pariz: skupna konferenca 
ob 50. obletnici Evropske 
socialne listine Sveta Evrope 
v soorganizaciji Evropskega 
ekonomsko-socialnega 
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6. oktober 2011
EESO, Bruselj: javno 
posvetovanje o skupni 
ribiški politiki

20. oktober 2011
EESO, Bruselj: javno 
posvetovanje o GSO v EU
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Odbor EESO za spremljanje Euro-
med je bil letos zelo zaposlen in bo 
verjetno še naprej. Po januarskih 
dogodkih v Tuniziji, in celo preden 
so se „arabske revolucije“, kot so 
dogajanja v tej regiji poimenovana 
v arabščini, razširile v Egipt, je vsem 
v EESO, ki se intenzivno ukvarjajo 
z evro-sredozemsko regijo, postalo 
jasno, da smo priča nečemu veli-
kemu.

Odbor EESO za spremljanje 
Euromed si je vzel zelo kratek čas za 
premislek, nato pa si je začel priza-
devati za stik s svobodno in neod-
visno civilno družbo, ki je začela 
nastajati v regiji, in za združitev sil 
ljudi na ulicah te regije. Odbor za 
spremljanje Euromed je pri tem 
želel čim bolje izkoristiti možnosti, 
ki jih ponuja EESO: povezovanje 
organizacij socialnih partnerjev, ki 
so bile in so v nekaterih primerih še 
vedno sprte, prizadevanje za sode-
lovanje z  drugimi organizacijami 
na tem področju, kot sta Evropska 
fundacija za usposabljanje in Med-
narodna organizacija dela, pozivanje 
k usklajenemu ukrepanju z drugimi 
institucijami EU in splošno uporabo 
njegovega obsežnega strokovnega 
znanja v prid partnerjev. Organi-

ziral je na primer študijske obiske 
v Tuniziji in Maroku, da bi se pove-
zal s širokim krogom civilne družbe 
in našel nove partnerje, v Maroku pa 
je poleg tega želel vzpostaviti stike 
z  novim maroškim ekonomsko-
socialnim svetom. Za jesen načrtuje 
še več raziskovalnih obiskov v Liba-
nonu in morebiti Egiptu v okviru 
priprav na vrh ekonomsko-socialnih 
svetov in podobnih institucij Euro-
med, ki bo konec leta. Te izkušnje 
so sicer zelo intenzivne in pogosto 
naporne, vendar nas nedvomno tudi 
bogatijo, saj spoznavamo resnično 

civilno družbo v regiji in jo sezna-
njamo z vlogo EESO.

Bilo bi iluzorno misliti, da je 
zmaga že v naših rokah. Čakajo nas 
znatna tveganja, zato je nadaljevanje 
prizadevanj EU in njena zavezanost 
ciljem „revolucij“ v regiji ključnega 
pomena. Trenutno je vse, kar lahko 
naši partnerji in EESO storijo, da 
zasejejo seme demokracije v upa-
nju na žetev v ne preveč oddaljeni 
prihodnosti. Nismo še rekli zadnje 
besede … (gh) ●

StS affan NNiNillssoon
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Leader kot zgled za partnerstva 
lokalnega razvoja

Pristop programa Leader EU vse 
bolj postaja vzor za vključevanje 
zainteresiranih strani v  lokalni 
razvoj. Vendar pa še ni izkori-
ščen potencial, ki ga ima program 
za vključevanje lokalnih potreb 
v  razvojne strategije, spodbudo 
delovanja zainteresiranih strani in 
razširjanje lokalnih inovacij. To so 
bile glavne ugotovitve posvetovanja 
o programu Leader kot sredstvu za 

lokalni razvoj, ki ga je organiziral 
EESO 20. junija v Bruslju. Udele-
ženci so pozvali k enotnim, jasnim 
in poenostavljenim upravnim pra-
vilom, večji vključenosti lokalnih 
akcijskih skupin v pripravo progra-
mov razvoja podeželja, večji svobodi 
pri določanju lokalnih prednostnih 
nalog in izvajanju lokalnih rešitev, 
večji preglednosti delovanja lokal-
nih akcijskih skupin, spremljanju 

in ocenjevanju ter krepitvi zmoglji-
vosti vseh lokalnih akterjev. Ugoto-
vitve posvetovanja bodo vključene 
v mnenje EESO o programu Leader 
kot sredstvu za lokalni razvoj, ki se 
pripravlja v okviru razprave o pri-
hodnosti skupne kmetijske politike 
in njenega stebra razvoja podeže-
lja. (rh) ●
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PLENARNO ZASEDANJE NA KRATKO
Poziv Evropski komisiji za ohranjanje kakovosti 
delovnih mest

Finančna kriza je imela velike 
posledice za evropski trg dela, saj 
se je raven zaposlenosti znižala 
na približno 69 %. Kot odziv na 
to je Evropska komisija pripra-
vila pobudo za povišanje sto-
pnje zaposlenosti in povrnitve 
zaupanja v  evropski trg dela. 
Pobuda Program za nova znanja 
in spretnosti ter delovna mesta je 
bil v  središču pozornosti mne-
nja EESO, ki sta ga pripravila 
poročevalka Vladimíra Drbalová 
(skupina delodajalcev, Češka) in 
soporočevalec José María Zufi aur 

Narvaiza (skupina delojemalcev, Španija).

EESO odobrava prizadevanja Komisije in spodbuja države 
članice, naj gradijo na tem ter prizadevanja podprejo s soci-
alnim in civilnim dialogom. Vendar pa meni, da pobuda ne 
zrcali prednostne naloge ustvarjanja kakovostnih delovnih 
mest, in poudarja, da je treba ohraniti zaščito pravic delavcev, 
ki jih ne smemo žrtvovati zaradi prizadevanj za učinkovitejši 
trg dela. (ma) ●

Finančno varstvo potrošnikov je za EESO 
osrednjega pomena

Gospodarska kriza je razkrila, da je v zadnjem času močno 
naraslo število fi nančnih produktov. Vsi potrošniki se prej 
ali slej srečajo z njimi, ko na primer kupujejo nepremičnine 
ali vlagajo prihranke. Zato želi EESO oblikovati nov okvir za 
ozaveščanje potrošnikov in posojilojemalcev glede produktov, 
za katere se odločajo, in njihovih pravic ter jim še naprej zago-
tavljati celovito varstvo. Dve novi mnenji, ki sta bili sprejeti na 
julijskem plenarnem zasedanju, bosta prispevali k uskladitvi 
hipotekarnega trga EU in potrošnikom pojasnili, kakšne so 
njihove pravice glede novih fi nančnih produktov.

Mnenje EESO o kreditnih pogodbah za stanovanjske nepre-
mičnine, ki ga je pripravila Reine-Claude Mader (skupina 
raznih dejavnosti, Francija), bo pripomoglo k povrnitvi zau-

panja potrošnikov in k ponovni vzpostavitvi fi nančne stabilno-
sti ob pomoči učinkovitega in konkurenčnega enotnega trga. 
Mnenje EESO o fi nančnem izobraževanju in odgovorni potrošnji 
fi nančnih produktov, ki ga je pripravil Carlos Trias Pintó (sku-
pina raznih dejavnosti, Španija), pa bo prispevalo k ozaveščanju 
o fi nančnih produktih v okviru izobraževalnega sistema. (ail)
 ●

Zagotovitev energetske prihodnosti Evrope

Zagotovitev energetskih virov 
Evrope je tema dveh mnenj, ki 
poudarjata pomen dolgoročnega 
načrtovanja in učinkovitosti pri 
reševanju vse večje energetske 
dileme v  Evropi. Poročevalec 
Josef Zbořil (skupina deloda-
jalcev, Češka) in soporočevalec 
Enrico Gibellieri (delegat, Italija) 
sta pripravila mnenje, v katerem 
pozivata Evropsko komisijo, 
naj zavzame proaktiven pristop 
k zagotavljanju in izboljševanju 
dostopa do surovin. EESO se 
zavzema za aktivnejšo zunanjo 

politiko na tem področju, tako pri spremljanju razmer na 
svetovnem trgu kot pri spodbujanju mednarodnih pogajanj 
v okviru Svetovne trgovinske organizacije.

Mnenje poročevalke Ulle Sirkeinen (skupina delodajalcev, 
Finska) pa zastavlja vprašanje, kako izboljšati energetsko učin-
kovitost. EESO sicer v celoti podpira cilj energetske učinko-
vitosti, vendar opozarja na več problemov. Poudarja, da sta 
energetska učinkovitost in prihranek energije močno odvisna 
od spremembe navad pri porabi energije. Zato ga skrbi, da se 
Komisija preveč zanaša na predpise in podcenjuje pozitivne 
spodbude, ki prispevajo k spreminjanju vedenja. EESO bi se 
poleg tega bolj oprl na dolgoročne trajnostne projekte kot na 
kratkoročne dosežke. (ma) ●

S skupnimi močmi v boj proti diskriminaciji

Izkazalo se je, da je v nekaterih državah članicah vključevanje 
v družbo pomanjkljivo, kar povzroča skrb zbujajoče probleme. 
Opaziti je zaostrovanje ksenofobije in diskriminacije, zato 

države članice in EU iščejo rešitev tega problema. Luis Miguel 
Pariza Castaños (skupina delojemalcev, Španija) je pripravil 
mnenje, s katerim bo EESO prispeval k tej razpravi. V njem je 
poudarjen pomen vključevanja lokalnih in regionalnih oblasti 
ter civilne družbe v reševanje tega problema, saj gre za glavne 
akterje, ki so najbližje državljanom.

EESO poudarja, da vključevanje ni pravno dejanje, temveč 
zapleten in dolgotrajen družbeni proces s številnimi razse-
žnostmi in akterji. Zato spodbujanje sožitja in vključevanja 
zahteva sodelovanje vseh ravni. Na podlagi tega EESO predlaga, 
naj se oblikujejo posvetovalna telesa, forumi in platforme, da 
bo imela civilna družba besedo pri pripravi političnih ukrepov 
vključevanja. (ma) ●

Odpravljanje čezmejne zmede

Odbor je sprejel mnenji, v katerih 
se sprašuje, kako zmanjšati čez-
mejne težave evropskih državlja-
nov in podjetij. Prvo mnenje, ki 
ga je pripravil Vincent Farrugia 
(skupina delodajalcev, Malta), 
obravnava sistem obdavčitve. 
Ljudje pogosto nimajo na voljo 
pomoči pri davčnih postopkih, 
zato EESO meni, da je treba obli-
kovati mehanizme za poenostavi-
tev in pojasnitev postopkov. Eden 
od predlaganih mehanizmov je 
vzpostavitev služb „vse na enem 
mestu“ povsod v EU, kjer bi ljudje 

dobili potrebne informacije in dokumente ter plačali davke.

Mnenje, ki ga je pripravil Martin Siecker (skupina deloje-
malcev, Nizozemska), pa obravnava poenostavitev čezmejnih 
storitev. EESO odobrava namero Evropske komisije, da izboljša 
enotni trg za storitve, zlasti z ustanovitvijo enotnih kontaktnih 
točk. Te omogočajo, da je v vsaki državi članici olajšan dostop 
do specifi čnih informacij o vsaki državi, ponudnikom storitev 
pa omogočajo, da upravne formalnosti opravijo po elektronski 
poti. (ma) ●

Oblikovalski natečaj EESO DESIGN ELEVEN – Brezčasno oblikovanje: oblikovanje za vse generacije

organizacij v trajnostno oblikovanje 
in inovacije.

Študenti oblikovanja in poklicni 
oblikovalci iz vseh 27 držav članic EU 
pa tudi evropski oblikovalci, ki živijo 
v tujini, so bili vabljeni, da se osredoto-
čijo na „medgeneracijsko solidarnost 
v  času starajočega se prebivalstva“ 
z inovativnimi in ustreznimi rešitvami 
za „brezčasno oblikovanje“, z uporabo 
metode interaktivnega oblikovanja 
(končni uporabniki sodelujejo pri obli-
kovanju izdelka) in/ali tehnike soobli-
kovanja (timsko delo predstavnikov 
različnih generacij – sodelovanje med 
mladimi in starejšimi oblikovalci).

Rok za oddajo prijav je bil 31. maj 
2011. Prejeli smo več kot 250 prijav iz 
vse Evrope in več kot 100 izdelkov. Na 
začetku junija je bilo 26 izdelkov uvr-
ščenih v ožji izbor, končna odločitev 
pa je bila sprejeta 18. julija v Bruslju.

Žirijo so sestavljali Anna Maria 
Darmanin (predsednica žirije), člani 
EESO Anne-Marie Sigmund, Marie 
Zvolská in Alexander Graf von Schwe-
rin, skupaj s  številnimi priznanimi 
zunanjimi strokovnjaki za različna 
področja natečaja.

Zmagovalci so KeepCool – Vincent 
Gerkens (prva nagrada); ORTOgether 
– Francesco di Luzio (druga nagrada) 
in Darning Pear – Mari Korgesaar (tre-
tja nagrada).

Slovesna podelitev nagrad bo 21. 
septembra 2011 na sedežu EESO 
v Bruslju, 99 rue Belliard, v okviru 
uradnega programa dogodka Design 

Kulturne prireditve v EESO med 
poljskim predsedovanjem EU
EESO organizira več kulturnih pri-
reditev v počastitev poljskega pred-
sedovanja EU, med drugim razstave 
sodobne poljske umetnosti in raz-
stave o drugih temah, branja poljske 
književnosti in predstavitev poljske 
fi lmske glasbe.

Nekatere prireditve so že bile na 
programu letos poleti. 13. julija 2011 
je bila otvoritev razstave del Pawła 
Kuczyńskega z naslovom „Satirical 
Drawings“, ki so se je udeležili pod-
predsednika EESO Anna Maria Dar-
manin in Jacek Krawczyk ter Piotr 
Wojtczak, predstavnik poljskega 
veleposlaništva. Otvoritvi je sledil 
poljski večer.

14. julija 2011 je v okviru letošnjih 
literarnih kosil v EESO nastopil polj-
ski pesnik, pisatelj in prevajalec Jacek 
Dehnel. Branja se je udeležilo skoraj 
100 ljudi, ki jih je pozdravil poljski 
član EESO Andrzej Adamczyk.

Namen oblikovalskega natečaja, ki 
ga je Evropski ekonomsko-socialni 
odbor prvič razpisal leta 2009, je 
povečati splošno ozaveščenost o soci-
alnih in civilnodružbenih vprašanjih. 
Prvonagrajeni izdelek bo proizveden 
v omejeni seriji in bo leta 2012, ki 
je evropsko leto aktivnega staranja 
in medgeneracijske solidarnosti, 
v okviru strategije EESO na področju 
komuniciranja uporabljen kot promo-
cijsko darilo.

Generalni direktorat Evropske 
komisije za podjetništvo in industrijo, 
združenje Cumulus (mednarodno 
združenje univerz in fakultet za ume-
tnost, oblikovanje in medije) ter mreža 
EIDD (Design for All Europe) si na ta 
način s skupnimi močmi prizadevajo 
za večji učinek komuniciranja in večjo 
vključenost evropskih institucij ter 

Vladimíra Drbalová, 
članica EESO

Vincent Farrugia, 
član EESO

Ulla Sirkeinen, 
članica EESO

EESO bo v tednu kemije in kul-
ture, ki bo v okviru mednarodnega 
leta kemije potekal od 3. do 7. okto-
bra 2011, gostil razstavo o  Marie 
Skłodowski-Curie.

25. oktobra 2011 pa bo v  sode-
lovanju s  številnimi poljskimi in 
mednarodnimi partnerji začel pro-
jekt „Poems in the Underground“. 
EESO bo v svoj dolgoročni kulturni 
program vključil dejavnost „Pick 
a  Poem“ v  sklopu interaktivnega 
pristopa k literarni kulturi v Evropi.

26. oktober bo v znamenju poljske 
fi lmske glasbe. Prireditev bo del niza 
dogodkov Come'N'Listen v restavra-
ciji La Brasserie v stavbi VM2.

Z razstavo bomo počastili 100. 
obletnico rojstva Czesława Miłosza, 
poljskega pesnika, romanopisca, 
prevajalca in dobitnika Nobelove 
nagrade za književnost. EESO bo 

September (http://www.designsep-
tember.be). Ob tej priložnosti bo tudi 
otvoritev razstave 20 najboljših pro-
totipov in nagrajenih izdelkov. Doda-

tne informacije so na voljo na spletni 
strani http://www.design-competition.
eesc.europa.eu. (sb) ●

„KeepCool“ – prva nagrada natečaja 
EESO Design Eleven

decembra gostil fotografsko raz-
stavo „Artists for Europe“, ki je bila 
na ogled že med julijskim plenar-
nim zasedanjem v stavbi Charlema-
gne. (sb) 

Več informacij: http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.events-and-
activities-culture-polish-presidency ●

Literarno kosilo v EESO s poljskim pisateljem 
in prevajalcem Jackom Dehnlom
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Več informacij o teh temah je na voljo na spletnem naslovu http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions
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Ambiciozne reforme skupne kmetijske politike pod pritiskom

Novo zavezništvo med 
kmetijstvom in okoljem za 
ustvarjanje prihodnosti

Skupna kmetijska politika nikakor ni postranska 
stvar. Tako kot že v EGS je tudi zdaj v EU eden 

od stebrov, na katerih sloni združena Evropa. In to mora tudi ostati.

Skupna politika je rezultat zavezništva z regijami EU v korist zdravja evrop-
skih narodov in za prihodnost evropskega kmetijstva.

Kmetje so sicer osrednjega pomena v evropskem kmetijstvu, ki pa je hkrati 
pomemben del družbe kot celote. Ciljev skupne kmetijske politike je več, vendar 
imajo vsi en sam končni cilj: zagotoviti Evropski uniji konkurenčen in trajno-
sten sistem prehrane in kmetijstva, usmerjen v prihodnost.

Zdajšnja skupna kmetijska politika je večinoma še vedno politika, usmerjena 
v preteklost. Zato je potrebna večja odločnost in zavzetost za spremembo ukre-
pov in instrumentov za spodbujanje konkurenčnosti: premik z osredotočenosti 
na subvencije na miselnost, ki bo temeljila na pobudah.

Šele tako bodo lahko mladi prevzeli ključno vlogo pri inovacijah, iskali 
nove priložnosti in se soočali s silami na odprtem in organiziranem trgu. Zdaj 
namreč v skupni kmetijski politiki v resnici ni prostora za mlade podjetnike. 
Pri tem ne mislim na subvencije kot take, pač pa na sam sistem: ta se mora 
spremeniti, če želi biti v navdih novi generaciji podjetnikov, da bo pripra-
vljena tvegati prihodnost v tem čudovitem sektorju evropskega gospodarstva 
in družbe – podeželju in prehrani.

Komisija je predstavila dober predlog za reformo proračuna.

Zdaj je na potezi Parlament – glasnik evropskega javnega interesa – da urav-
noteži in zadovolji najrazličnejše gospodarske in socialne zahteve celotnega 
evropskega gospodarstva. O zadevi se mora izreči Parlament kot celota; čas 
za razprave po posameznih odborih se je iztekel. Evropska civilna družba, 
katere zapleteni in prepleteni interesi se vsakodnevno srečujejo z resničnimi 
posledicami krize v različnih družbenih slojih v Uniji, budno spremlja skupne 
poteze celotnega Parlamenta in drugih evropskih institucij. In si na podlagi 
tega o njih ustvarja mnenje.

Mario Campli
Predsednik strokovne skupine za kmetijstvo, razvoj podeželja in okolje

Znova je čas za pregled skupne kme-
tijske politike, ki bo del zakonodaje 
EU postala januarja 2014. Evrop-
ska komisija jo namerava s svojimi 

nedavnimi predlogi tako preobliko-
vati, da bo pripravljena na gospodar-
ske, okoljske in ozemeljske izzive.

Organizacija Združenih narodov 
za prehrano in kmetijstvo ocenjuje, 
da bo svetovno prebivalstvo do leta 
2050 štelo 9 milijard, zato bo treba 
s  skupno kmetijsko politiko rešiti 
pomembna globalna in regionalna 
vprašanja. 

To pomeni vsak dan novih 140 000 
ljudi. Evropski komisar za kmetijstvo 
in razvoj podeželja Dacian Cioloş 
meni, da se bo do leta 2030 povpra-
ševanje po hrani povečalo za 50 %. 
Na to bodo vplivali predvsem dejav-
niki, kot so podnebne spremembe, 
spremembe prehranjevalnih navad, 
ohranitev in trajnostna raba naravnih 
virov, izid kroga trgovinskih poga-
janj iz Dohe in zanesljiva preskrba 
s hrano.

Komisija si zato prizadeva, da bi 
pri preoblikovanju skupne kmetijske 
politike te neznansko visoke zneske 
in negotove izide spremenila v nove 
priložnosti za evropsko kmetijstvo, 
obenem pa želi rešiti tudi vprašanja, 
ki na skupno kmetijsko politiko nega-
tivno vplivajo znotraj Evrope. To so 
izredno zahtevne naloge in Komisija 
poziva k bolj trajnostni, učinkoviti, 
uravnoteženi, usmerjeni in odgovorni 
skupni kmetijski politiki, da bi jih bilo 
mogoče tudi izpolniti. Vsa ta podro-
čja bi bilo treba temeljito pregledati; 
toda kaj vse tak pregled zajema in kje 
se izvaja politični pritisk?

Skupna kmetijska politika je raz-
deljena na dva stebra: prvi zajema 
neposredna plačila kmetom, ki 

h h evropskikiihh insstitucij. IIn si na poodlagi 

MaMariio Cammplilii

Financiranje kmetov
vseh kmetov vsako leto prejme več 
kot 100 000 EUR neposrednih plačil, 
kar skupaj znaša 30 % vseh izplačil; 
po drugi strani pa približno 50 % 
nemških kmetov, torej večina, na 
leto prejme manj kot 5 000 EUR, kar 
je samo 5 % vseh izplačil. Je to pra-
vično?“ se sprašuje poročevalec.

EESO, ki je v svojem mnenju izja-
vil, da bi moralo aktivno kmetijstvo 
zagotoviti ustvarjanje javnih dobrin 
in izvajanje storitev v  družbenem 
interesu, take ukrepe podpira. Tovr-
stne storitve bi lahko vključevale tudi 
varstvo okolja, zanesljivo preskrbo 
s  hrano in varstvo potrošnikov. 
Upravičenost do plačil bi torej morala 
temeljiti na teh širokih, nekomerci-
alnih merilih, in ravno to namerava 
Komisija tudi storiti.

G. Ribbe pojasnjuje, da bi bilo 
treba denar porabiti za trajnostno 
kmetovanje, ki omogoča pridelovanje 
kakovostne hrane in zagotavlja javno 
korist, kot je na primer velika biotska 
raznovrstnost.

Neposredna plačila so do leta 1992 
temeljila izključno na subvencionira-
nju cen, nato pa so se zmanjšala; leta 
2003 je bila skupna kmetijska politika 
reformirana, zato neposredna pla-
čila niso več vezana na proizvodnjo 
hrane. Več kot 90 % evropskih plačil 
za kmetijstvo ni povezanih s proizvo-
dnjo. Zdaj je razprava o vprašanju 
sistema neposrednih plačil in njegovi 
upravičenosti znova aktualna.

Če bo Komisija te predloge tudi 
dejansko izpeljala, bi bila lahko zami-
sel EESO o bolj trajnostnem evrop-
skem kmetijskem modelu končno 
uresničena. ●

Iz davčnih prihodkov EU so milijarde 
evrov namenjene za dohodkovno 
podporo kmetom. Ta shema nepo-
srednih plačil je bila v zadnjih dese-
tletjih predmet številnih polemik. EU 
po podatkih Komisije prispeva pov-
prečno 40 % dohodkov kmetov.

Evropsko računsko sodišče je 
odkrilo, da so med upravičenci do 
pomoči iz skupne kmetijske politike 
tudi železniška podjetja, jahalni ali 
vzrejni klubi, golf klubi ali zabaviščni 
klubi in mestni sveti. Verodostojnost 
skupne kmetijske politike sta močno 
načela poneverjanje javnih sredstev in 
preusmerjanje fi nančne pomoči stran 
od kmetov, ki jo zares potrebujejo.

Komisija zdaj predlaga, da se 
neposredna plačila povežejo s traj-
nostnimi in okolju prijaznimi načini 
kmetovanja. Evropski komisar za 
kmetijstvo in razvoj podeželja Dacian 
Cioloş pojasnjuje, da bi morala biti 
neposredna plačila zaradi verodo-
stojnosti pravično porazdeljena med 
države članice, regije, različne vrste 

kmetovanja in kategorije kmetov, kar 
pa ne pomeni, da bi se za vso Evropo 
uporabljala pavšalna izplačila, ter 
dodaja, da bi morala biti politika osre-
dotočena predvsem na aktivne kmete.

Vendar EESO poudarja, da pojem 
aktivnega kmetijstva, naveden v spo-
ročilu Komisije, še ni ustrezno opre-
deljen.

Neposredna plačila bodo še naprej 
eden od temeljev skupne kmetijske 
politike, a nova obvezna merila za 
taka plačila pomenijo, da jih bodo 
vsi kmetje v EU deležni le, če bodo 
na primer prispevali k biotski razno-
vrstnosti in zmanjšali emisije CO

2
.

Poročevalec EESO o reformi sku-
pne kmetijske politike po letu 2013 
Lutz Ribbe se sprašuje o umestnosti 
neposrednih plačil v prihodnje. Meni, 
da bi jih bilo treba navezati na varstvo 
okolja in s tem spodbuditi naravi pri-
jazne načine kmetovanja, ter dodaja, 
da sedanje strategije izplačil še vedno 
niso pravične. „V Nemčiji samo 1,6 % 

izpolnjujejo določene pogoje v skladu 
z zakonodajo EU, drugega pa sofi nan-
cirajo države članice in je namenjen 
razvoju podeželja, med drugim za 
izboljšanje biotske raznovrstnosti in 
okoljsko varstvo kmetijskih površin, 
vendar denarja ne dobijo neposredno 
kmetje.

Toda nekatere velike države čla-
nice se v Bruslju močno zavzemajo, da 
bi proračun za drugi steber zmanjšali, 
hkrati pa povečali sredstva za druge 
proračunske postavke, na primer za 
raziskave. Delež odhodkov za skupno 
kmetijsko politiko v proračunu EU 
se je že precej zmanjšal; leta 1985 je 
obsegal skoraj 75 %, do leta 2013 pa 
naj bi po projekcijah znašal samo še 
39,3 %. Komisar Cioloş se bo moral 

kljub temu s tem pritiskom spoprijeti; 
zavzema se za drugi steber, ki bi bil 
še bolj okolju prijazen in trajnosten.

Skupna kmetijska politika je 
nastajala predvsem v okviru politike 
prostega trga, ki pa ji je EESO vedno 
znova nasprotoval. Odbor namesto 
tega poziva k evropskemu modelu 
kmetijstva, ki temelji na načelih večo-
pravilnosti in dolgoročne trajnosti.

Glede na mnenje EESO o priho-
dnosti skupne kmetijske politike je 
treba predvsem „upoštevati pomen 
kmetov kot proizvajalcev vsakdanjih 
živil ter vse pogosteje tudi zelene in 
trajnostne energije“, vendar pa je za 
to potrebno ustrezno financiranje 
drugega stebra. ●
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Zastrupljanje zemlje

Zelo intenzivna ali industrijska 
raba kmetijskih zemljišč je v števil-
nih evropskih regijah odgovorna za 
zmanjševanje biotske raznovrstnosti. 
Industrijsko kmetovanje pospešuje 
izgubo biotske raznovrstnosti zaradi 
čezmernega spiranja hranil in kemi-
kalij, kar škoduje naravi.

Intenzifi kacija kmetijstva v Evropi 
povzroča vrsto škodljivih učinkov. 
Kmetje seveda želijo ohraniti čim 
večji donos svojih kultur, zato sadijo 
eno samo rastlinsko vrsto na zelo 
velikih površinah. Zaradi te pra-
kse, ki jo imenujemo monokultura, 
postane zemlja sčasoma bolj dovze-
tna za patogene, zato kmetje za 
obogatitev prsti začnejo uporabljati 
umetna gnojila. Toda uporaba stan-
dardiziranega nabora herbicidov in 
pesticidov (agrokemikalij) negativno 
vpliva na prst. Poleg tega spiranje teh 
snovi onesnažuje podtalnico, kar ima 
škodljive posledice za rastlinstvo in 
živalstvo.

Zaradi intenzifikacije kmetij-
stva v Evropi v sedemdesetih letih 
20. stoletja se je biotska raznovrstnost 
na kmetijskih zemljiščih občutno 
zmanjšala. To dokazujejo rezultati 
študij o  populacijah ptic na kme-
tijskih površinah, saj se število pri-
merkov nekaterih vrst v zadnjih 40 
letih nenehno postopoma zmanjšuje. 
Podatek nikakor ni zanemarljiv, saj 
približno polovico ozemlja EU pokri-
vajo kmetijske površine, na katerih 
živi precej različnih rastlinskih in 
živalskih vrst. 

Toda nedavni koraki v Uniji gredo 
v smeri okolju bolj prijazne skupne 
kmetijske politike, ki v  ospredje 
postavlja biotsko raznovrstnost. „Če 
kmet zasluži več ali prejme dodatno 
plačilo za ohranjanje biotske razno-
vrstnosti ali če je ohranjanje biotske 
raznovrstnosti na določeni ravni 
pogoj za prejemanje sredstev sku-
pne kmetijske politike, bodo kme-
tje najverjetneje pomagali ohranjati 
biotsko raznovrstnost,“ pravi Stanka 
Becheva, ki je pri organizaciji Fri-
ends of the Earth Europe pristojna 
za področje hrane in kmetijstva.

Becheva tudi meni, da je treba 
za zaščito biotske raznovrstnosti na 
10 % površin vsake kmetije uvesti 
praho kot območje biotske raznovr-
stnosti, kmetje pa ne bi smeli gojiti 
ene same kulture na več kot 50 % svo-
jih polj, s čimer bi se izognili mono-
kulturam. Kolobarjenje in gojenje 
kultur, ki se uporabljajo kot živalska 
krma, bosta poleg tega zmanjšala 
odvisnost Evrope od uvoza. Becheva 
pravi, da je Komisija vse bližje odlo-
čitvi, da zaščito biotske raznovrstno-
sti opredeli kot pogoj za prejemanje 
neposrednih plačil v kmetijstvu. 

Ker ta ukrep podpirata tudi Svet za 
kmetijstvo in Evropski parlament, se 
nestrpno pričakujejo predlogi v zvezi 
s skupno kmetijsko politiko, ki jih bo 
Komisija predstavila letos. Pričakuje 
se, da bodo obsegali zaščito biotske 
raznovrstnosti in tudi druge okolje-
varstvene ukrepe. ●

Poklic, ki izumira

Skrbi ga, da bi zaradi premajhnega 
števila kmetov lahko prišlo do mno-
žičnega izseljevanja s kmetijskih na 
mestna območja, zaradi česar bi bilo 
zapuščenih ogromno kmetijskih 
površin. Brez zadostnega števila kme-
tov bi bila Evropa prisiljena bodisi 
okrepiti industrijsko kmetovanje na 
velikih površinah bodisi se bolj zana-
šati na uvoz.

Zaskrbljeni so tudi snovalci poli-
tik v Bruslju. Komisar za kmetijstvo 
Dacian Cioloş bo vprašanje mladih 
kmetov obravnaval prednostno. Želi 
jih umestiti v prvi steber skupne kme-
tijske politike, s čimer bi jim zagoto-
vil neposredno fi nanciranje. Zamisel 
sicer uživa široko podporo, vendar 
pa so pretekle pobude, kot je Sklad 
za razvoj podeželja v  okviru sku-
pne kmetijske politike iz leta 2008, 
ki naj bi povečal naložbeno pomoč 
mladim kmetom, prinesle različne 
rezultate. Mladi kmetje naj bi prejeli 

po 70 000 EUR, vendar jih veliko tega 
denarja ni videlo.

„O Skladu za razvoj podeželja 
imamo mešane občutke,“ pravi Joris 
Baecke, predsednik Evropskega sveta 
mladih kmetov. „Po eni strani je večja 
podpora mladim kmetom zmeraj 
spodbudna, ampak po tej metodi 
fi nanciranja morajo polovico sred-
stev zagotoviti države članice. Glede 
na zdajšnjo fi nančno krizo takšnih 
sredstev v več državah članicah pre-
prosto ni.“

G. Baecke je solastnik družinske 
kmetije na jugozahodu Nizozemske, 
na kateri pridelujejo poljščine in kjer 
sam dela za polovični delovni čas že 
od leta 1994. Star je 33 let. Upa, da 
bo vsaj 80 % neposrednih sredstev za 
mlade kmete umeščenih v prvi steber 
skupne kmetijske politike. Njegova 
organizacija si prizadeva tudi, da bi 
mladi kmetje v prvih petih letih kme-
tovanja imeli zagotovljen prihodek.

Tako Narro kot Baecke menita, 
da bi poleg finančne in institucio-
nalne podpore lahko več ljudi k temu 
poklicu privabili tudi s programom 
Erasmus. Z učenjem poklica v oko-
lju, kjer se pridobivajo praktične 
izkušnje, bi študenti spoznavali nove 
tehnike in najnovejše tehnologije. 
„Mladi kmetje so v najboljšem polo-
žaju, da uporabijo nove tehnologije 
in inovacije v pomoč pri spopadanju 
z novimi izzivi pri preskrbi s hrano,“ 
pravi g. Narro.

Dostop do fi nanciranja, zmožnost 
zbiranja kapitala ter splošna izobra-
ževalna in institucionalna podpora so 
ovire, s katerimi se običajno srečujejo 
mladi kmetje. Če želimo zagotoviti 
prihodnost za poklic, v katerem je 
zdaj vsak tretji starejši od 65 let, jih 
je treba nujno premagati. ●

Kmečki turizem: dobrodošla popestritev

Evropski kmetje se vse teže prilaga-
jajo in preživljajo v svetu narašča-
joče konkurence. Če temu dodamo 
še cenejše konkurenčne proizvode iz 
tujine in zmanjševanje evropskih in 
državnih subvencij, postane podoba 
še temačnejša. Zato se mnogi kmetje 
lotevajo drugih dejavnosti; v števil-
nih državah EU se na primer razvija 
kmečki turizem.

Pomanjkanje kmetov v EU bi lahko 
ogrozilo evropsko kmetijstvo. Le 6 % 
kmetov v EU je namreč mlajših od 
35 let, medtem ko jih je skoraj polo-
vica starih 55 let in več. V prihodnjih 
desetih letih se bo upokojilo skoraj 
5  milijonov kmetov. Da bi mlade 
spodbudili h kmetovanju, bo potreb-
nih več fi nančnih spodbud in večja 
institucionalna podpora.

„Nihče ne bo nadomestil naših 
kmetov. Če kdo meni, da jih bodo 
zamenjali kmetje iz drugih držav, kot 
so Brazilija, Argentina ali Kitajska, 
se povsem moti. Temeljito bi morali 
razmisliti o  posledicah obsežnega 
zmanjšanja števila kmetov,“ svari 
Pedro Narro, član EESO in poroče-
valec za mnenje na lastno pobudo 
z naslovom Prihodnost mladih kme-
tov.

Narrova družina ima že več gene-
racij v lasti vinograd v španski regiji 
Kastilji in Manči, ki slovi po vinu. 

Družina Pedra Narra v domačem vinogradu v Kastilji in Manči

Turistična kmetija Common Barn Farm v Združenem kraljestvu

Danes po podatkih Komisije več 
kot tretjina kmetov v EU (36,4 %) 
potrebuje dopolnilno dejavnost za 
povečanje svojega dohodka. Turizem 
je pri tem zelo pomemben, zlasti na 
privlačnih naravnih območjih, kot 
so gorski predeli, na katerih se pase 
živina. Kmetje so danes bolj pripra-
vljeni prisluhniti potrebam turistov 
in jim poleg nastanitve in hrane 

ponujajo tudi dejavno preživljanje 
prostega časa. To se dobro sklada 
s pojmom družinskih počitnic, ko 
lahko starši in otroci uživajo obkro-
ženi z živalmi v naravi in na svežem 
zraku.

Komisija v  sporočilu o  skupni 
kmetijski politiki do leta 2020 ugo-
tavlja, da ima kmetijstvo pomembno 
vlogo pri tem, da pritegne in ustvari 
gospodarske dejavnosti, in da je turi-
zem sestavni del gospodarstva na 
podeželju v nekaterih delih Evrope.

Kmečki turizem je za kmete tudi 
tržna niša, saj je lokalno pridelane 
proizvode oziroma regionalne spe-
cialitete s kmetij zelo težko najti na 
policah lokalnih trgovin z živili. To je 
dodana vrednost počitnic na kmetiji, 
ki privabljajo vse več Evropejcev.

Po najnovejših statističnih podat-
kih se v Angliji 50 % kmetij poleg 
kmetovanja ukvarja še z  drugimi 
dejavnostmi. Te vključujejo tudi 
kmečki turizem in prispevajo pov-
prečno 15  % celotnega dohodka 
kmetije.

Kmetje se različnim dejavnostim 
posvečajo iz več razlogov, med dru-
gim zaradi težkih razmer, s katerimi 

se sektor spoprijema v zadnjih letih. 
„Če pred šestimi leti, ko so bile raz-
mere v kmetijstvu tu zelo slabe, ne 
bi uvedli dopolnilne dejavnosti, 
danes naše kmetije ne bi bilo več,“ 
priznava Rona Cooper, lastnica turi-
stične kmetije Common Barn Farm 
v  narodnem parku Peak District 
v grofi ji Cheshire.

Dodaja še, da je dodatni dohodek 
„obogatil poslovanje kmetije in mu 
prinesel dodatno prednost“. Kmečki 
turizem se je sicer v  Združenem 
kraljestvu pojavil zelo pozno in se 
v zadnjih letih ustalil: skupni delež 
kmetij, ki so se odločile za kako drugo 
dejavnost poleg oddajanja prosto-
rov, se tako v preteklih petih letih ni 
veliko spremenil.

Ena od stvari, ki pesti Rono Coo-
per, pa je zakonodaja: birokracija 
kmetom omogoča razširitev dejav-
nosti zgolj do določene mere, kar je 
problem v vsej Evropi. „Edino, česar 
se otepamo, je množica predpisov. 
Naša kmetija je v narodnem parku 
Peak District, kar povzroča precej 
birokratskih zapletov, ki bi se jih 
z veseljem znebili,“ pojasni.

Turizem sicer močno prispeva 
k njenemu dohodku, a ostaja zve-
sta kmetovanju. „Kmetje morajo še 
naprej obdelovati svoje kmetije,“ 
sklene. ●
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Pretresi fi nančne krize Uvoz prizadel evropske kmete

Kmetje v Evropski uniji se z vsemi 
močmi trudijo ohraniti svoj kon-
kurenčni položaj na svetovnem 
trgu, kjer o nakupu pogosto odloča 
zgolj cena in kjer državam zunaj 
EU ni treba izpolnjevati tako viso-
kih standardov. Kmetijsko blago iz 
zelo konkurenčnih izvoznic kmetij-
skih proizvodov, kot so Argentina, 
Brazilija, ZDA in Kitajska, je pov-
zročilo politične napetosti in celo 
izzvalo proteste kmetov po Evropi.

Mnenje EESO o reformi skupne 
kmetijske politike 2013 navaja, 
da morajo za proizvode, uvožene 
v  Evropo, veljati enake zahteve 
kakor za evropske proizvode. Upo-
števati je treba ustrezno higieno, 
dobro počutje živali in okolje, a taki 
standardi ne veljajo nujno tudi za 
kmete iz tretjih držav. Zato so uvo-
ženi pridelki cenejši od evropskih. 
Proizvodnja žit v  latinskoameri-
ških državah stane denimo manj 
kakor 80 EUR na tono, v EU pa kar 
120 EUR na tono.

Brazilija in Argentina sta obe 
veliki izvoznici kmetijskih proizvo-
dov v EU in sta od leta 2007 skupaj 
z ZDA med tremi največjimi izvoz-
nicami. EU je leta 2010 uvozila za 78 
milijard EUR kmetijskih proizvo-
dov, od tega za dobrih 20 milijard 
EUR samo sadja in zelenjave.

Komisija je predana liberaliza-
ciji dvostranske trgovine v skladu 
s cilji WTO. Vendar pa kmetje v EU 
nasprotujejo dvostranskim spora-
zumom, denimo tistemu med EU in 
latinskoameriškimi državami Mer-
cosurja. EU je za Mercosur največji 
kmetijski izvozni trg in leta 2009 je 
od tam prišlo skoraj 20  % vsega 
kmetijskega uvoza v EU. Po podat-
kih krovnega kmetijskega združenja 
v EU Copa-Cogeca se skoraj 86 % 
vse govedine in 70  % perutnine 
uvozi iz Latinske Amerike.

Kmetje v EU sporazumu naspro-
tujejo, ker po njihovem mnenju Češki kmet ob striženju ovac

Evropski kmetijski sektor je pod 
pritiskom fi nančne krize, ki s seboj 
še vedno prinaša hude posledice za 
celotno prehransko verigo, od pri-
delave do predelave, distribucije in 
prevoza. Vendar pa je kljub izgubam 
sektor presenetljivo trdoživ.

„Naše razprave v EESO so poka-
zale, da je fi nančna kriza v Evropi 
kmetijstvo sicer močno prizadela, 
a ne tako hudo kot druge gospodar-
ske panoge. Kmetje so se bili prisi-
ljeni sprijazniti z velikim znižanjem 
proizvajalčevih cen številnih kme-
tijskih proizvodov. Do zdaj pa so se 
razmere že izboljšale,“ pojasnjuje 
član EESO Adalbert Kienle, ki je 

157 prebivalcev – kar je primerljivo 
z  Italijo in več kot v  vseh drugih 
državah članicah.

V restavracije zahaja čedalje več 
Evropejcev, čeprav se je ta trend 
nenadoma ustavil med letoma 2008 
in 2009, ko so se gospodinjski izdatki 
za gostinske storitve znižali za 5,4 %, 
skupni izdatki za hrano in pijačo pa 
za 2,4 %. Ko se kupna moč zmanjša, 
ljudje raje ostanejo doma, kot da bi 
šli jest ven. Ta neposredna posle-
dica fi nančne krize pa je vplivala na 
število delovnih mest. Zato je var-
nost zaposlitve v prehranski verigi 
v nekaterih državah članicah bolj na 
udaru kakor v drugih.

Seveda je to samo en primer. Lju-
dje, ki dejansko delajo na kmetijah, 
so na lastni koži prav tako občutili 
posledice makroekonomskih gibanj, 
na katere sami nimajo nikakršnega 
vpliva. Cene goriva in hrane na pri-
mer zvišujejo proizvodne stroške. 
Prihodki kmetij so se v  letu 2009 
zmanjšali za 40  %. Po podatkih 
Komisije so se dohodki delavcev od 
kmetijstva na podeželskih območjih 
prepolovili.

„Razvoj skupne kmetijske politike 
za obdobje 2014–2020 bo močno 
odvisen od prihodnosti razpoložlji-
vih sredstev EU,“ poudarja Kienle in 
dodaja, da utegne vsakršno zmanj-
šanje izplačil za kmete pomeniti 
izgubo dela in vira preživetja. „Če se 
izplačila zmanjšajo in bodo uvedene 
dodatne zahteve, ki bodo zapletle 
upravne postopke, potem se nega-
tivnim posledicam za zaposlovanje 
v kmetijstvu ne bo mogoče izogniti.“
 ●

hkrati namestnik generalnega sekre-
tarja Združenja nemških kmetov.

Po podatkih Eurostata je bilo 
leta 2008 v celotni prehranski verigi 
zaposlenih dobrih 48 milijonov 
ljudi. Danes je od kmetijske proi-
zvodnje odvisno vsako šesto delovno 
mesto v EU. Ta so skoncentrirana 
in razpršena po različnih sektorjih 
po Evropi. Tako je bilo denimo leta 
2008 največ zaposlenih v  prodaji 
hrane in pijač na drobno ter pre-
hranskih storitvah v EU v Združe-
nem kraljestvu, v prodaji hrane in 
pijač na debelo pa v Španiji. Tu je 
bila v povprečju vsaj ena restavra-
cija ali lokal, ki prodaja pijačo, na 

države kot Brazilija zdaleč presegajo 
obstoječe tarifne kvote. Mercosur 
si zdaj prizadeva za nadaljnjo libe-
ralizacijo trga in zahteva dodatne 
kvote za izvoz brez carin. K pro-
blemu še dodatno prispeva dejstvo, 
da v državah Mercosurja ne veljajo 
enaki standardi glede sledljivosti 
kakor v EU.

„Če bi evropski kmetje izpol-
njevali enake zahteve kot brazilski 
govedorejci, bi se v EU znašli pred 
sodiščem,“ je za EESO info dejal 
generalni sekretar Copa-Cogeca 
Pekka Pesonen in dodal, da za 
kmete v EU takšna dvojna merila 
niso sprejemljiva.

Taki sporazumi so spodbudili 
množične proteste. Naslovnice 
časopisov so leta 2009 polnile 
podobe španskih kmetov, ki prevra-
čajo tovornjake z maroškim paradi-
žnikom. Kmetje so Maroko obtožili, 
da je trg EU preplavil s podcenje-
nim paradižnikom –  paradižnik 
sicer obsega približno 23 % celotne 
španske proizvodnje vrtnin.

Nato pa je lanski sporazum 
o liberalizaciji trgovine med EU in 
Marokom prinesel občutno višje 
kvote za uvoz paradižnika, bučk, 
kumar, česna, klementin in jagod. 
Taka liberalizacija bi lahko še bolj 
ogrozila kmete v EU, ki se že zdaj 
otepajo s težavami. Promet v kme-
tijskem sektorju v Evropski uniji 
se je tako leta 2009 že zmanjšal za 
7,7 %.

Ohranjanje visokih prehranskih 
standardov je pogosto v navzkrižju 
s  prizadevanji za nadaljnjo kon-
kurenčnost na svetovnem trgu. 
Sporazumi o liberalizaciji trgovine 
neposredno vplivajo na evropskega 
kmeta, ravno tako odločilno pa tudi 
na potrošnika, ki kupuje in uživa 
cenejše, hkrati pa morda tudi manj 
kakovostne proizvode. ●

Nove države članice zahtevajo enakost

Države članice, ki so se Uniji pridru-
žile v letih 2004 in 2007, so prejele 
bistveno nižja neposredna plačila 
na hektar kmetijskih površin kot 
države EU-15. Zaradi kritik, ki so 
kmalu sledile, je Komisija pregle-
dala način, kako se bodo neposredna 
plačila dodeljevala v okviru skupne 
kmetijske politike po letu 2013.

Z reformo skupne kmetijske poli-
tike v letu 2003 so neposredna plačila 
postala nevezana, kar pomeni, da 
niso temeljila na obsegu proizvodnje. 

Namesto tega so se opravila na pod-
lagi tega, kar je kmetija prejemala iz 
skupne kmetijske politike v preteklo-
sti (zgodovinski model), države članice 
pa so imele tudi možnost, da plačila 
razdelijo enako med vse kmete v regiji 
(regionalni model).

Nove države članice so se znašle 
pred težko odločitvijo. Izbrale so lahko 
enega od dveh modelov, vendar ju je 
bilo treba prilagoditi, ker ni bilo refe-
renčnih podatkov o stopnji podpore, 
saj ti v novih državah članicah niso 

obstajali. Zgodovinski model je pov-
zročil dodatne težave, ker so posame-
zne države članice uporabile različna 
začetna obdobja, zaradi česar so se 
pojavile razlike v  zneskih neposre-
dnih plačil. „Subvencije v kmetijstvu 
v državah EU-12 so bile določene na 
podlagi referenčnih obdobij, ki so 
zanje neugodna,“ trdi Ludvík Jírovec, 
češki član EESO in član češke kmetij-
ske zbornice. Do leta 2013, ko se bodo 
uskladile z državami EU-15, ne bodo 
prejemale 100-odstotnih neposrednih 
plačil.

Poleg tega je jasno viden obseg 
neskladnosti. Sodeč po besedah 
g. Jírovca prejemajo nove države 
članice le 10  % neposrednih pla-
čil, čeprav imajo 29 % kmetijskih 
površin v EU. Poleg tega načeloma 
prejemajo nižje zneske za hektar kot 
države EU-15. Zaradi tega imajo 
kmetje v  novih državah članicah 
drugorazreden položaj.

Kot možna rešitev je bila obrav-
navana uvedba pavšalne, enotne 
stopnje za vse države članice. Toda 
ta možnost je bila deležna številnih 
kritik, ker se kmetje po EU srečujejo 
z različnimi gospodarskimi, social-
nimi in okoljskimi izzivi.

Poljsko predsedstvo se je odločno 
soočilo s tem vprašanjem. Ena nje-

govih prednostnih nalog je tako 
„opredeliti podlago za sporazum 
o novem sistemu neposrednih pla-
čil, ki temelji na objektivnih, in ne 
zgodovinskih merilih“. Poljski načrt 
je torej zelo jasen – konec nespreme-
njenega položaja.

Jírovec zatrjuje, da pot naprej 
za skupno kmetijsko politiko vsaj 
na Češkem pomeni, da se ne omeji 
višina subvencij za velike kmetije 

in da skupna kmetijska politika ne 
postane „zelena“, saj je to v naspro-
tju z njenim namenom, „zagotoviti 
hrano za prebivalstvo“.

Zato ostaja vprašanje, v katero 
smer bo šla reforma skupne kmetij-
ske politike. Razprave o tej temi se 
bodo začele konec tega leta. ●
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Prehrana in podnebne spremembe Denar gre v napačne žepe

neposredna plačila temeljijo na pov-
prečni višini prejetih plačil, ki so jih 
kmetje prejemali med letoma 2000 in 
2002. To je znano tudi kot „zgodo-
vinsko referenčno obdobje“. „Kme-
tje na istem območju prejemajo zelo 
različne zneske pomoči, samo zato 
ker so se različno odločali v letih od 
2000 do 2002. Pri tem se ne postavlja 
le vprašanje pravičnosti, ampak se 
zmanjšuje tudi učinkovitost skupne 
kmetijske politike,“ pravi Chiriaco.

Mnenje Chiriaca podpira tudi 
komisar za kmetijstvo Dacian Cio-
loş, ki namerava opustiti zgodovin-
ske reference kot merilo za dodelitev 
plačil. Komisija namesto tega pre-
dlaga sistem neposrednih plačil, ki 
spodbuja aktivne kmete, da upora-
bljajo proizvodne metode, ki ohra-
njajo naravne vire. Takšen sistem 
bi se moral prilagoditi tudi izjemni 
raznolikosti gospodarskih in narav-
nih pogojev, s katerimi se srečujejo 
kmetje po Evropi.

Cioloş si prizadeva tudi za določi-
tev zgornje meje za plačila v okviru 
skupne kmetijske politike. Več kot 
tisoč posameznih kmetij vsako leto 
prejme več kot milijon EUR. „Velika 
podjetja, ki imajo korist od subvencij 
v okviru skupne kmetijske politike, 
imajo zaradi ekonomije obsega jasno 
konkurenčno prednost,“ razlaga Chi-
riaco. Zaradi tega neskladja v fi nanci-
ranju so mali kmetje, ki le s težavami 
ohranjajo konkurenčnost na svetov-
nem trgu, dodatno obremenjeni.

Komisija in EESO upata, da bo 
skupna kmetijska politika zaradi 
sistema neposrednih plačil, ki bolje 
ureja dodeljevanje pomoči, bolj traj-
nostna in bistveno pravičnejša. ●

Raznolika evropska kmetijska krajina 
prispeva do 10 % emisij toplogrednih 
plinov Evropske unije. Dve tretjini 
tega deleža proizvajata govedoreja in 
mlekarstvo. Blaženje učinkov kmetij-
stva na podnebne spremembe zah-
teva več kot zgolj oblikovanje okolju 
prijazne skupne kmetijske politike. 
Zahteva tudi temeljito spremembo 
prehranjevalnih navad.

„Če se ne bomo spoprijeli z vpra-
šanjem porabe, ne bomo nikoli 
zmogli učinkovito odpraviti vzroka 
za podnebne spremembe,“ poudarja 
Marco Contiero, politični svetova-
lec Greenpeace Europe za genski 
inženiring in trajnostno kmetijstvo. 
„EU porabi dvakrat toliko živalskih 
beljakovin kot preostali svet, z Zdru-
ženimi državami Amerike vred,“ 
pravi Contiero in ob tem dodaja, da 
si države članice EU – kot denimo 
Nizozemska – še vedno prizadevajo 

prilagoditi za industrijske kmete, ki 
so običajno usmerjeni na zgolj eno 
vrsto pridelka.

Dušikov oksid (N
2
O) je toplogre-

dni plin, ki ima 310-krat močnejši 
učinek od CO

2
. V poročilu Stalnega 

odbora Evropske komisije za raz-
iskave v  kmetijstvu je bilo ugoto-
vljeno, da bi lahko kmetijski izpusti 
N

2
O v svetu do leta 2030 narasli za 

35–60 %. S kolobarjenjem je izpu-
ste N

2
O mogoče zmanjšati. Vseeno 

pa, dodaja poročilo, je kmetijstvo za 
okolje najbolj občutljiv gospodarski 
sektor, zato podnebne spremembe 
znatno vplivajo na način pridelovanja 
hrane. Zaradi temperaturnih nihanj 
je treba v nekaterih regijah v skladu 
s tem prilagoditi tudi kulture, ki jih 
je mogoče gojiti.

Povprečna velikost kmetije v EU je 
od 10 do 12 hektarjev, kar je približno 
stokrat manj od kmetij v ZDA. Spo-
ročilo Evropske komisije o reformi 
skupne kmetijske politike obrav-
nava okolju bolj prijazne ukrepe, 
kot so kolobarjenje, ekološka praha, 
pokrovni posevki, kot so stročnice, 
z namenom oblikovati do okolja bolj 
prijazno politiko.

Ozimni pokrovni posevki pre-
prečujejo erozijo tal in dodatno 
sproščanje CO

2
. Te ukrepe podpira 

Greenpeace, ki reformo skupne kme-
tijske politike Komisije razume kot 
možno sredstvo za pozitivno revolu-
cijo v kmetijstvu. Razprava se bo zdaj 
usmerila na podrobnosti ozadja pre-
dloga Komisije o oblikovanju okolju 
bolj prijaznega kmetijstva.

„Prišel je čas za resno preučitev 
vplivov podnebnih sprememb na 
kmetijstvo ter tudi prispevka kmetij-
skih praks na podnebne spremembe,“ 
še ocenjuje Contiero, ki tudi meni, da 
je treba narediti več za reševanje teh 
problemov. ●

za povečanje živinoreje. Glavni vir 
živalskih beljakovin je meso. Na pod-
lagi poročila nizozemske agencije za 
vpliv na okolje PBL vsak Evropejec 
v povprečju zaužije okoli 52 kg mesa 
na leto.

Greenpeace trdi, da se zaradi 
povečevanja živinoreje sproščajo 
nevarne količine amoniaka in uni-
čuje kroženje hranilnih snovi, ker 
je potreben velik uvoz krme, pride-
lane zunaj EU. Več kot dve tretjini 
evropskih kmetijskih zemljišč v rabi 
je povezanih z živinorejo. Politični 
ukrepi EU bi morali namesto tega 
spodbujati mešano kmetijstvo, tako 
da se krave pasejo na pašniku in se 
na ta način gnojijo polja, na katerih 
se nato prideluje koruza ali pšenica. 
„Kolobarjenje spodbuja raznolikost, 
ohranja zdravo prst in povečuje pri-
delek,“ meni Contiero. Toda tovr-
stnih praks ni mogoče enostavno 

Kmetje milijonarji zavračajo 
omejitev plačil v SKP

Na nedavnem zasedanju Sveta za 
kmetijstvo marca letos se je pojavilo 
nesoglasje med državami članicami, 
ker se manjšina ni strinjala z ome-
jitvijo plačil za premožne kmete. 
Nesoglasje izvira iz predloga Komi-
sije iz leta 2007 za omejitev plačil 
na kmetijo na največ 300 000 EUR. 
Predlog pa ni naletel na odobravanje 
držav članic, ki imajo lastnike velikih 
kmetij, zato ni bil sprejet.

Toda Komisija je vztrajala pri svo-
jem in v sporočilu o skupni kmetijski 
politiki (SKP) novembra 2010 znova 
predlagala omejitev plačil. Pred tem 
so mediji poročali o  t. i. kmečkih 
milijonarjih, ki zaradi velikih pose-
stev uživajo velike subvencije iz EU 
in iz proračuna skupne kmetijske 
politike Unije prejemajo zneske, 
višje od milijona EUR. Senzacio-
nalistične zgodbe o tem, kako har-

monikarska društva na Švedskem in 
hči nekdanjega bolgarskega ministra 
prejemajo sredstva skupne kmetijske 
politike, so polnile naslovnice časo-
pisov.

Soustanovitelj farmsubsidy.org 
Jack Th urston meni, da zmešnjava 
instrumentov skupne kmetijske 
politike vodi v zamegljevanje nje-
nih ciljev. „Če je namen kmetijskih 
subvencij dopolnitev dohodkov 
kmetov z nizkimi prihodki, potem 
bi se morale subvencije osredotočiti 
na revne in se ne bi smele izplačevati 
premožnim. To je mogoče najbolje 
zagotoviti z  enostavnim preverja-
njem dohodkov, pri čemer se sklepa, 
da premožni ne potrebujejo dohod-
kovne podpore.“

Ko so o tem marca v Svetu raz-
pravljali ministri za kmetijstvo, so se 
pojavila nesoglasja. Velika Britanija 
je ukrepu nasprotovala in menila, 
da so številne velike kmetije dejan-
sko zadruge, sestavljene iz majhnih 
kmetij, kar tem omogoča, da imajo 
koristi od ekonomije obsega.

Druga država, ki se ni strinjala 
z  ukrepom, je bila Češka. To se 

morda zdi čudno, saj so bile običajno 
nasprotnice sprememb skupne kme-
tijske politike „stare“ države članice, 
kot so Nemčija, Združeno kraljestvo 
in Italija. Vendar pa so velike kme-
tije del češke komunistične zapu-
ščine; veliko kmetij je bilo namreč 
prisiljenih v kolektivizacijo. Če bi 
bila uvedena omejitev, ki jo načrtuje 
Komisija, bi Češka – odvisno od sto-
pnje omejitve – lahko izgubila od 26 
do 59 % neposrednih plačil.

„Omejitev bi privedla do nežele-
nega zmanjšanja konkurenčnosti in 
verjetno celo do umetne delitve kme-
tijskih podjetij in s tem povezanega 

večjega upravnega bremena. Zato več 
držav članic EU, tudi Češka, odločno 
nasprotuje predlogu Evropske komi-
sije in ne vidi umestnih razlogov za 
uvedbo takšnega ukrepa,“ je povedal 
namestnik češkega ministra za kme-
tijstvo Juraj Chmiel.

„Zdaj je namen skupne kmetijske 
politike nejasen,“ dodaja Jack Th ur-
ston. „Politični instrumenti so slabo 
zasnovani in koristi so porazdeljene, 
kakor so bile vedno: čim večja je 
kmetija, boljša zemlja in intenziv-
nejše je kmetovanje, tem višje so 
subvencije.“ ●

Kmetje v EU so leta 2009 prejeli pri-
bližno 30 milijard EUR. Vendar pa 
neskladja v fi nanciranju med velikimi 
in majhnimi kmetijami ter javna 
sredstva, izplačana ljudem, ki nimajo 
nikakršne povezave s kmetijstvom, 
izpodbijajo verodostojnost skupne 
kmetijske politike. Ta nadaljujoča se 
saga spodkopava zaupanje javnosti 
v skupno kmetijsko politiko in slabi 
proizvodnjo evropskih kmetij.

Kmetje prejemajo sredstva iz 
sheme enotnega plačila iz leta 2003. 
Pod nevezano shemo enotnega pla-
čila pomoč ni več vezana na proizvo-
dnjo kmeta. Namesto tega morajo 
kmetijske površine izpolnjevati 
stroga okoljska in kmetijska merila 
in načine ravnanja, če kmet želi zanje 
prejeti plačilo. Približno 75 % kme-
tijskih sredstev EU se izplača v obliki 
neposrednih plačil.

A študija Računskega sodišča iz 
junija letos je pokazala, da je shema 
enotnega plačila k izkoriščanju sis-
tema, ki zagotavlja dobiček, spod-
bujala tudi ljudi, ki jih kmetovanje 
ni zanimalo. Ti so kupovali velike 
obdelovalne površine, vendar jih 
niso obdelovali. V  enem primeru 
v Nemčiji je nekdo domnevno pre-
jemal več kot 300 000 EUR na leto za 
900 hektarjev obdelovalnih površin, 
ki pa se niso uporabljale za pridelek 
ali pašo živine. Računsko sodišče je 
ugotovilo tudi, da „shema enotnega 
plačila koristi predvsem nekaj veli-
kim upravičencem“. V bistvu prejme 
80 % neposredne dohodkovne pod-
pore 20 % vseh prejemnikov.

Franco Chiriaco, član EESO in 
poročevalec za mnenje o prihodnosti 
skupne kmetijske politike, razlaga, da 
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NA KRATKOSrečanje EESO s partnerskimi 
organizacijami iz držav AKP: spodbujanje 
trajnostnega in vključujočega razvoja

Na šestindvajsetem srečanju eko-
nomskih in socialnih interesnih 
skupin afriških, karibskih in paci-
fi ških držav (AKP) in EU od 5. do 
7. julija 2011 v Bruslju je 220 udele-
žencev obravnavalo vprašanje traj-
nostnega in vključujočega razvoja. 
Poleg predstavnikov civilne družbe, 
nevladnih organizacij in diplomat-
skih predstavništev držav AKP so 
bili navzoči tudi predstavniki insti-
tucij EU in drugih zainteresiranih 
strani.

Vloga in dejavnosti EESO na 
področju odnosov med državami 
AKP in EU so večplastne. Odbor 
prireja splošne konference, regi-
onalne seminarje in priložnostna 
posvetovanja z  državami AKP. 

Dejavno je vključen tudi v  delo 
Skupne parlamentarne skupščine 
AKP-EU in sodeluje z ekonomsko-
socialnimi sveti afriških držav.

Na uvodni seji je predsednik 
EESO Staff an Nilsson poudaril, da 
„zdaj ne gre za nekakšen nenačrto-
van razvoj, temveč za razvoj, ki pre-
prečuje uničevanje okolja“. Hkrati 
mora biti razvoj vključujoč, zajeti 
mora vse države, vse skupine in vsa-
kega posameznika v družbi. To nas 
takoj privede do vprašanja, kakšne 
prenovljene razvojne politike EU si 
pravzaprav želimo. Udeleženci so 
poudarili, da bi se ta morala usmeriti 
predvsem na odpravljanje revščine, 
vlaganja v kmetijstvo, socialni dialog 
in vključenost civilne družbe.

Zanesljiva preskrba s  hrano je 
nedvomno ena od tematik, o kateri 
se trenutno najbolj razpravlja, za kar 
potrebujemo ukrepe na vseh ravneh, 
zlasti za spodbujanje razvoja kme-
tijstva v državah v razvoju. Zakono-
daja in institucionalni mehanizmi, 
ki naj bi zakonsko uredili pravico 
do dostopa do zemlje ter dostopnih 
posojil, so zato ključnega pomena za 
male kmete, kmetovalke in mlade 
kmete.

Udeleženci so podprli nadaljeva-
nje pogajanj o sporazumih o gospo-
darskem partnerstvu v  skladu 
z zmožnostmi držav AKP za nadalj-
nji napredek pri regionalnem vklju-
čevanju. Nazadnje so soglašali, da je 
treba pri oblikovanju in izvajanju 
Sporazuma iz Cotonouja zagotoviti 
večjo vključenost civilne družbe in da 
bi ta morala imeti vodilno vlogo pri 
izboljšanju demokratičnega vodenja 
držav AKP.

Kakor je v sklepnih ugotovitvah 
povedala predsednica odbora za 
spremljanje AKP-EU Brenda King, 
„si moramo še bolj prizadevati za 
spodbujanje sposobnosti vodenja 
med ženskami in mladimi v Afriki, 
saj so ti posamezniki pogosto spre-
gledani, ter za pogoje za njihovo 
ekonomsko neodvisnost in stabilno 
delovno okolje“. (lk) ●

Boljše povezave med vzhodom in zahodom
Razvoju prometne infrastrukture 
v novih državah članicah EU se ne 
namenja dovolj sredstev EU za vse-
evropska prometna omrežja (TEN-
T), je na konferenci o prihodnosti 
prometne politike EU v  Varšavi 
julija dejal podpredsednik EESO 
Jacek Krawczyk.

Konferenca je potekala ravno 
ob pravem času: tik pred objavo 
predloga Evropske komisije o pri-
hodnjem razvoju evropskega 
prometnega omrežja. Namestnik 
poljskega ministra za infrastruk-
turo Maciej Jankowski je dejal, da 
bi predlog „moral ustrezno upošte-
vati gospodarske razlike med drža-
vami EU“. Poudaril je, da „poljske 
izkušnje pri gradnji prometne infra-
strukture kažejo, da je kohezijska 
politika najboljši instrument za 
zmanjšanje razlik med državami in 
regijami“.

Podpredsednik Jacek Krawczyk 
je dodal, da večji del sredstev EU, 
namenjenih razvoju vseevropskih 
prometnih omrežij, porabljajo stare 
države članice, in pozval Evropsko 
komisijo, naj v svojih novih zako-
nodajnih predlogih predlaga načine, 
kako zmanjšati to nesorazmerje. 
V  navezavi na nedavno mnenje 
EESO o prihodnosti vseevropskih 
prometnih omrežij je dejal, da je 
treba pri razvoju prometne infra-
strukture upoštevati evropsko 
sosedsko politiko. „Medoperabil-
nost s sosednjimi državami EU je 
ključnega pomena,“ je poudaril.

Jean-Eric Paquet, direktor za 
področje vseevropskih prome-
tnih omrežij pri Evropski komisiji, 
je predstavil prednostne naloge 
Evropske komisije na tem področju. 
Mednje sodijo intermodalni pro-
met in sistemi upravljanja prometa. 
G. Paquet je dejal, da bi bilo treba 
čezmejno prometno infrastrukturo 
nadalje razvijati in da bo Evropska 
komisija zagotovila potrebno uskla-
ditev naložb v nacionalno infrastruk-
turo. Dodal je, da bodo novi predlogi 
prometnih politik usmerjeni v zago-
tovitev boljših povezav med vzho-
dnimi in zahodnimi regijami EU.

V zvezi s  financiranjem vsee-
vropskih prometnih omrežij je g. 
Krawczyk navedel glavne argumente 

mnenja EESO: vključitev akterjev 
iz zasebnega sektorja, previdna in 
selektivna uporaba javno-zasebnih 
partnerstev in sredstev EU, kamor 
ne sodijo le strukturni in kohezijski 
skladi, ampak tudi aktivno fi nanci-
ranje Evropske investicijske banke. 
Dodal je, da „v zdajšnjih razmerah 
ne moremo resnično pričakovati, 
da se bodo nacionalni in evropski 
proračuni bistveno povečali. Zato 
moramo poiskati nove vire fi nanci-
ranja ter bolje in učinkoviteje upo-
rabiti razpoložljive vire“.

Konferenco, ki je potekala v var-
šavski palači kulture in znanosti, 
je pripravil EESO v  sodelovanju 
s poljskim ministrstvom za infra-
strukturo. (mb) ●

Hrvaška končala pristopna pogajanja, a delo skupnega 
posvetovalnega odbora EU-Hrvaška se nadaljuje

Deveto srečanje skupnega posvetovalnega odbora EU-Hrvaška 21. junija v EESO je 
bilo priložnost za slavje. Hrvaška je bila tik pred zaključkom pogajanj z Evropsko 
komisijo, hkrati pa je praznovala 20 let neodvisnosti. Vsakdo, ki je seznanjen s pri-
stopnimi pogajanji, pa bo znal povedati, da se na tej točki delo prihodnjih držav 
članic pogosto šele začne. Zaradi tega je skupni posvetovalni odbor EU-Hrvaška 
preučil dva žgoča problema Hrvaške: glede socialnega dialoga, s katerim je na Hrva-
škem še vedno nekaj težav, in pokojninske reforme, s katero pa si še vedno razbija 
glavo tudi večina držav članic EU. Namen teh razprav in tudi prihodnjih srečanj 
skupnega posvetovalnega odbora je pospremiti Hrvaško do članstva, kar pomeni, da 
je treba preučiti vprašanja, ki jih niti težka pogajanja ne morejo v celoti obravnavati, 
organizirana civilna družba pa lahko pripomore k odgovoru nanje. (gh) ●

CESlink spodbuja najboljše prakse pri obveščanju

Mreža CESlink je nastala leta 2000 med pripravami nove pogodbe, katere cilj 
je bil okrepiti strukturiran dialog z vso civilno družbo in uporabiti vse demo-
kratične procese za zagotovitev demokratičnega življenja EU.

Po enajstih letih so sodelavci mreže CESlink na svojem letnem srečanju 
21. junija v EESO razpravljali o tem, kako bi se mreža lahko razvijala v priho-
dnosti in se odzvala na prihodnje izzive. Namen srečanja je bil sprejeti stvaren 
pristop, kar najbolje uporabiti omejene vire in izkoristiti tehnološki napredek 
za spodbuditev sodelovanja. O tem se je razpravljalo na dopoldanski seji, na 
kateri je podpredsednica EESO Anna-Maria Darmanin člane seznanila tako 
z izkušnjami EESO in tudi z lastnimi izkušnjami pri uporabi socialnih medijev, 
saj bi jih sodelavci mreže CESlink lahko koristno uporabili v prid mreže in 
nacionalnih svetov. Govorila je o svoji viziji komuniciranja pod geslom „Reci, 
naredi, tvitaj!“ za okrepitev dialoga s civilno družbo in vpliv na institucije EU 
ter tudi o svoji izkušnji dejavne blogerke, uporabnice Twitterja, Facebooka in 
LinkedIna z namenom obveščanja o svojem delu in delu Odbora.

Ga. Darmanin je svoj prispevek sklenila s predstavitvijo najnovejših spletnih 
orodij, oblikovanih za EESO, kot so videoblogi, in s priporočili glede uporabe 
družbenih medijev, vključno z uporabo zanimivih tem in slik, pripravo in spre-
mljanjem kampanj socialnih medijev ter načinov izražanja osebnega mnenja 
v okviru stališča institucije. (djdl) ●

http://www.eesc.europa.eu/ceslink/

Skupina za stike EESO – uspešen forum civilne družbe

EESO je s posebnim zanimanjem spremljal nedavne družbene in politične 
spremembe v sosednjih sredozemskih državah. Civilna družba Maghreba je 
prevzela vodilno vlogo pri teh spremembah in bo zato v prihodnjih mesecih 
zelo pomembna.

Na seji skupine za stike 27. junija 2011 je EESO izmenjal stališča s podpred-
sednikom Tunizijske lige za obrambo človekovih pravic Ahmedom Galaijem in 
članom maroškega mladinskega gibanja 20. februar Abdelazizom Idaminom, 
ki sta iz prve roke poročala o dogajanjih »arabske pomladi«. (ail) ●

Govor podpredsednika EESO Krawczyka v Varšavi

k/
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EESO info izide devetkrat letno ob plenarnih zasedanjih Odbora.

Tiskano izdajo EESO info v nemškem, angleškem in francoskem jeziku 
lahko dobite brezplačno pri službi za medije Evropskega ekonomsko-socialnega odbora.

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

URL: 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 uredniku).

Naklada: 15 500 izvodov.

Naslednja številka izide oktobra 2011.

TISKANO NA 100-ODSTOTNO RECIKLIRANEM PAPIRJU

EESO razpravlja 
o socialnem podjetništvu

Evropska komisija bo novembra 
2011 sprejela sporočilo o „pobudi 
za socialno podjetništvo“. Dejavno-
sti socialnih podjetij so pomembne, 
a so še vedno premalo razvite. Za 
spodbujanje njihove širitve je torej 
potreben ambiciozen in celovit 
politični okvir.

Zato je bil EESO pred kratkim 
pozvan, da predlaga priporočila 
in ukrepe za spodbujanje razvoja 
socialnega podjetništva in social-
nih podjetij. 28. julija 2011 je bilo 
organizirano javno posvetovanje 
o teh vprašanjih, med drugim glede 
potrebe po ustreznejši opredelitvi 
socialnega podjetja, lažjem dostopu 
do fi nančnih sredstev in boljši pre-
poznavnosti sektorja. Izražena sta-
lišča so osnova za razpravo članov 
študijske skupine in bodo obrav-
navana v  raziskovalnem mnenju 
EESO, ki bo predvidoma sprejeto 
oktobra.

Evropa se je znašla pred števil-
nimi izzivi, za katere so potrebne 

rešitve, ki združujejo gospodarsko 
in družbeno blaginjo posamezni-
kov ter celotne družbe. Ti izzivi 
zahtevajo vrsto različnih poslovnih 
modelov. Spodbujanje socialnih 
podjetij se izplača zaradi njihovega 
potenciala za rast in tudi socialne 
dodane vrednosti.

Socialna podjetja zaradi svojega 
posebnega načina poslovanja, ki 
povezuje gospodarsko uspešnost, 
demokratično delovanje in solidar-
nost med zaposlenimi, pripomorejo 
k doseganju pomembnih ciljev EU, 
na primer pri zaposlovanju, soci-
alni koheziji, regionalnem razvoju 
in razvoju podeželja, varstvu okolja 
ter varstvu potrošnikov.

Evropska komisija ocenjuje, da 
je v EU 2 milijona socialnih pod-
jetij (tj. 10 % vseh podjetij v EU), 
ki imajo 11 milijonov zaposlenih 
(kar je 6 % aktivnega prebivalstva 
v EU). (pk) ●

EESO na obisku v inovacijskih in 
raziskovalnih ustanovah v Münchnu

Delegacija EESO, ki so jo sestavljali 
člani strokovne skupine za enotni 
trg, proizvodnjo in potrošnjo (INT) 
ter posvetovalne komisije za spre-
membe v industriji (CCMI), je 9. in 
10. junija obiskala München, kjer je 
imela več sestankov s predstavniki 
Evropskega patentnega urada.

Strokovna skupina INT je pred-
stavila svoja stališča o Uniji inovacij 
(INT/545) in prihodnjih spremem-
bah dejavnosti Evropskega paten-
tnega urada, potem ko je nedavno 
25 držav članic sprejelo sklep o pri-
zadevanjih za patent EU.

Evropski patentni urad meni, 
da se bo novi patent EU uveljavil 
pod imenom „enotni patent“, pri 
Evropskem patentnem uradu pa se 
bo še naprej izdajal sedanji evropski 
patent.

Eden od vrhuncev programa je 
bil obisk Nemškega muzeja znano-
sti in tehnologije, kjer so člani lahko 
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spoznali zgodovino nemških indu-
strijskih in tehničnih inovacij.

Sledil je glavni dogodek, tj. 
obisk Inštituta Maxa Plancka za 
kvantno optiko. Inštitut tesno 
sodeluje s  Tehnično univerzo 
v Münchnu in se ponaša s šestimi 
Nobelovimi nagrajenci, povezan 
pa je tudi z nemškimi izumitelji, 
kot so Rudolf Diesel, Heinz Maier 
Leibnitz, Claude Dornier in Willy 
Messerschmitt. Na inštitutu sta 
poročevalca Gerd Wolf in Erik 
Svensson predstavila mnenje stro-
kovne skupine z naslovom Finan-
ciranje raziskav in inovacij.

Tovrstni obiski so za Odbor in 
zlasti za skupino INT zelo kori-
stni. Obisk v Münchnu je zasenčila 
nenadna smrt kolega in člana dele-
gacije Zenonasa Rokusa Rudzikasa. 
Spomin nanj je delegacija počastila 
z minuto molka. (bc) ●

Nove 
publikacije EESO

AICESIS je v Rimu razpravljal 
o vlogi ekonomsko-socialnih 
svetov v svetovnem 
upravljanju

XII. mednarodno srečanje Med-
narodnega združenja ekonom-
sko-socialnih svetov in podobnih 
institucij (AICESIS) je bilo od 21. 
do 23. julija 2011 v Rimu na sedežu 

1.  The European Economic and 
Social Committee during the 
Polish presidency

2. Renewable energy for Europe

3.  Vodnik po evropski državljanski 
pobudi

4.  Food for everyone –  the EESC 
president’s conclusions from the 
conference ●

Več informacij je na voljo na sple-
tni strani http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.publications. 

NA KRATKO
Nacionalnega sveta za gospodarstvo 
in delo (CNEL). EESO sta zastopala 
predsednik Odbora Staff an Nilsson in 
predsednik strokovne skupine REX 
Sandy Boyle.

Srečanje, ki mu je poseben pečat 
vtisnila udeležba predsednika Italije 
Giorgia Napolitana ter več drugih 
italijanskih (med njimi državnega 
sekretarja v Uradu predsednika vlade 

Giannija Lette in državnega sekretarja 
za zunanje zadeve Enza Scottija) pa 
tudi mednarodnih osebnosti (iz 
ECOSOC OZN, ECOSOCC Afriške 
unije), je odprl Antonio Marzano, 
predsednik CNEL in tudi odhajajoči 
predsednik združenja AICESIS. Pred 
tridnevnim delovnim srečanjem je 
potekala slovesnost ob 150. obletnici 
združitve Italije, na kateri so podelili 
nagrade za uresničevanje razvojnih 
ciljev tisočletja AICESIS 2010 pred-
stavnikom nevladnih organizacij iz 
Benina, Gabona, Brazilije in Indije.

Ob izteku predsedovanja italijan-
skega CNEL združenju AICESIS je 
predsedstvo za obdobje 2011–2013 
prevzel alžirski ekonomsko-socialni 
svet, ki bo organiziral prihodnje delo 
združenja in bo v kratkem objavil 
glavno delovno temo svojega predsed-
stva v prihodnjih dveh letih. (vo) ●

Nagrada EESO za civilno 
družbo 2011 – nagrajevanje 
odličnosti v pobudah civilne 
družbe

Letošnja nagrada za civilno družbo 
se bo osredotočila na „dialog in 
udeležbo za spodbujanje vrednot 
EU: povezovanja, raznolikosti, soli-
darnosti in strpnosti“. Nagrada bo 
podeljena za projekte in pobude 
civilne družbe, ki podpirajo evrop-
sko združevanje ter na inovativen in 
dragocen način prispevajo k blaginji 

svojih skupnosti. Ključni sredstvi za 
udejanjanje teh pobud in projektov 
morata biti dialog in participacija.

Nagrada v  skupni vrednosti 
30 000 EUR bo podeljena 7. decem-
bra 2011. Zanjo se lahko potegujejo 
evropske, nacionalne in lokalne 
organizacije civilne družbe, ustano-
vljene v Evropski uniji. Rok za pri-
javo je 7. oktober 2011. (pf) ●

Več informacij je na spletni strani: 
http://www.eesc.europa.eu/civilso-
cietyprize.
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EESO info v 22 jezikih : http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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