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UVODNIK

Načelo partnerstva mora biti v središču 
kohezijske politike

Drage bralke in bralci, 

Evropski komisar za proračun Janusz 
Lewandowski je januarja pozval institucije 
EU, naj pri pripravi proračunov za leto 
2013 pokažejo zmernost. Evropski parla-
ment je predlagal zamrznitev proračuna 
in obenem institucije pozval, naj izpolnijo 
»pravne obveznosti in nove fi nančne izzive, 

kot je pristop Hrvaške«. Odbor se s predlogom proračuna za leto 2013, 
ki ga je pred kratkim sprejelo predsedstvo EESO, sooča s tem izzivom.

Tekoči proračun za leto 2012, ki smo ga začeli pripravljati oktobra 
2010, ko sem bil izvoljen za podpredsednika, se je v primerjavi z letom 
2011 povečal le za 0,19 %, kar ob upoštevanju infl acije pomeni realno 
zmanjšanje sredstev v višini 3,5 %. Predlog proračuna za leto 2013 je 
zamrznjen na trenutni ravni. Drugače povedano: brez upoštevanja 
dodatnih stroškov za nastanitev hrvaških članov, ki se bodo Odboru 
pridružili po vstopu Hrvaške v EU 1. julija 2013, proračun EESO kaže 
realno ničelno povečanje. V času, ko so varčevalni ukrepi držav članic 
EU obrodili prve sadove, Odbor kot organ, ki predstavlja organizirano 
civilno družbo, deluje v skladu s politikami na nacionalni ravni.

Naš odgovoren in vzdržen predlog proračuna je rezultat pripravljal-
nega postopka, v okviru katerega vsako veliko področje izdatkov – znotraj 
dobro organiziranega realističnega časovnega načrta – temeljito preuči 
poročevalec, katerega naloga je spodbuditi učinkovitost s pregledom 
obstoječih virov in predlagati sinergije, prerazporeditve in boljše dolo-
čanje proračunskih prednostnih nalog. Dokončni predlog proračuna se 
pripravi na podlagi poročil poročevalcev in ob upoštevanju političnih 
mnenj različnih notranjih organov Odbora ter njegovih splošnih poli-
tičnih prednostnih nalog. Celoten proces se izvede pregledno in v sode-
lovanju z upravo Odbora.

Primer inovativnih in varčnih rešitev je združevanje prevajalske in 
drugih podpornih služb, kot so IT ali logistika, z Odborom regij. Tega 
ne počne nobena druga institucija EU.

EESO z manjšimi sredstvi kot v letu 2010 dokazuje, da lahko stori 
več. Nadaljuje s svojim običajni delom in vsako leto pripravi med 150 do 
200 mnenj o različnih zadevah, vse od zaposlovanja in energije do davčne 
politike in prometa. To počne na zaprosilo institucij EU in na lastno 
pobudo. Vendar pa se EESO sooča z izzivom novih nalog, ki so mu bile 
zaupane z Lizbonsko pogodbo, zlasti v okviru participativne demokracije.

EESO bo še naprej sledil isti poti. Še naprej bo zagotavljal visokokako-
vostne politične rezultate z učinkovitimi postopki in skrbno nadzorova-
nimi sredstvi. Evropski davkoplačevalci imajo pravico, da vse institucije 
EU tako ravnajo.

Jacek Krawczyk
podpredsednik
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Od leta 1986  je kohezijska poli-
tika eno izmed najpomembnejših 
področij, v  katera vlaga EU, pa 
tudi odličen primer fi nančne soli-
darnosti in močno gonilo vključe-
vanja. V 26  letih njenega obstoja 
se je o kohezijski politiki nenehno 
razpravljalo, doživela pa je tudi več 

reform, s katerimi naj bi izboljšali 
njeno delovanje in učinkovitost. 
Kohezijska politika ima pomem-
ben vpliv na vsakodnevno življenje 
Evropejcev, saj zapolnjuje vrzel med 
regijami v manj ugodnem položaju 
in bogatejšimi regijami. Primer za to 
so štirje kohezijski skladi, s pomo-
čjo katerih je bilo ustvarjenih okoli 
1,4 milijona novih delovnih mest, 
fi nanciralo se je okoli 47 000 kilo-
metrov avtocest in zagotovilo čišče-
nje odpadnih voda za 23 milijonov 
ljudi.

Od samega začetka je bil Evrop-
ski ekonomsko-socialni odbor na 
čelu razprav o koheziji in se zavze-
mal za odločilno vlogo civilne 
družbe pri pripravi in vzpostavlja-
nju kohezijske politike. Oktobra 
lani je Evropska komisija sprejela 
zakonodajni predlog o kohezijski 
politiki za obdobje 2014–2020, ki 
ga je uskladila s strategijo Evropa 

2020, da bi tako spodbudila naložbe 
v rast, delovna mesta in konkurenč-
nost.

Razpravo o kohezijski politiki je 
v  navzočnosti Johannesa Hahna, 
komisarja za regionalno politiko, 
odprl predsednik EESO Staffan 

Nilsson. Predsednik je opozoril, 
da morajo biti Evropejci v  sredi-
šču vseh evropskih politik in da je 
načelo partnerstva, ki ga vsebuje 
kohezijska politika EU, bistvenega 
pomena za dolgoročno doseganje 
tega cilja. Michael Smyth, pred-
sednik strokovne skupine za eko-
nomsko in monetarno unijo ter 
ekonomsko in socialno kohezijo, 
je to ponovil, ko je dejal, da je po 
mnenju EESO »posebno pozor-
nost treba nameniti temu, da se vsi 
partnerji in zainteresirane strani 
vključijo v  pripravo, izvajanje in 
naknadno oceno projektov v okviru 
te politike«.

Na aprilskem plenarnem zase-
danju je bilo sprejetih pet mnenj, 
v katerih je opazna široka podpora 
oktobrski pobudi Komisije. Odbor 
je Evropski komisiji dal tudi več 
predlogov, med drugim glede večje 
poenostavitve upravnih postopkov 

in boljše uporabe skupnih kazalni-
kov. Kar zadeva Evropski sklad za 
regionalni razvoj, je EESO priporo-
čil večjo prožnost, da bi bilo teri-
torialni pristop laže izvajati. Glede 
kohezijskega sklada je podprl sklep 
o  tematskem osredotočanju na 
glavna področja kot načinu zmanj-

šanja količine odpadkov in spodbu-
janja multiplikacijskega učinka, ki 
lahko prispeva k rasti in delovnim 
mestom.

Ioannis Vardakastanis, poroče-
valec za kohezijsko politiko, je pou-
daril, da je bila razprava v pravem 
trenutku. Dejal je, da »se v Svetu 
Evropske unije dogaja velik napad 
na socialna načela. Svet za splošne 
zadeve je včeraj sklenil, da se iz 
predhodnih pogojev, ki jih pred-
videva predlog skupnih določb, 
črtajo vse določbe, povezane s spo-
lom, nediskriminacijo in invali-
dnostjo. To kaže, da je ta vprašanja 
treba učinkoviteje vključiti v pre-
ostalo uredbo, na primer tako, da 
se v skupnih določbah omenijo še 
invalidi.« (asp) ●
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Do leta 2050 bo na svetu 9 milijard 
ljudi, ki bodo proizvajali 9 milijard 
ton CO

2
. Že zdaj uporabljamo 1,3–

1,4-krat več naravnih virov, kot jih je 
na voljo. Čez nekaj tednov bodo vse 
oči uprte v konferenco ZN Rio+20, 
kjer naj bi našli rešitev za ta pro-
blem. Kaj pa počnejo naši državljani 
in civilna družba za trajnostni razvoj 
na dolgi rok in za to, da nam ne bi 
zmanjkalo naravnih virov? O vseh 
teh vprašanjih je bilo govora na 
konferenci »Misli zeleno! Priložno-
sti, ki jih ponujata trajnostni razvoj 
in ekološko gospodarstvo«, ki jo je 
skupina raznih dejavnosti iz Evrop-

skega ekonomsko-socialnega odbora 
organizirala 2. maja v Bruslju.

Konference se je udeležilo pri-
bližno 140  ljudi, med drugim tudi 
predsednik EESO Staffan Nilsson, 
predsednik skupine raznih dejavnosti 
Luca Jahier, pomočnik generalnega 
direktorja GD Evropske komisije za 
okolje Alan Seatter in Chris van den 
Bilcke iz urada UNEP za stike z EU.

Smo v  letu 2012, ko kljub vse 
večjemu poudarku na okoljskih in 
potrošniških vprašanjih še vedno 
obstaja prepričanje, da lahko 
v nedogled nadaljujemo s  sedanjo 
porabo virov in da slednjih ne bo 
nikoli zmanjkalo. »Dejstvo je, da ne 
moremo nadaljevati s sedanjim nači-
nom življenja in proizvodnje. Evropa 
je na žalost v svet izvozila svoj indu-
strijski model gospodarstva. Zdaj 
lahko samo z usklajenimi ukrepi in 
političnimi zavezami na vseh ravneh 
dosežemo trajnostno rast in zausta-
vimo propadanje okolja,« je dejal 
Luca Jahier, predsednik skupine 
raznih dejavnosti v EESO.

Glede na sklepe konference so za 
uresničitev nove strategije za trajno-
stni razvoj z jasno povezanimi soci-

alnimi, okoljskimi in ekonomskimi 
vidiki potrebni nova zavest o nujno-
sti ukrepanja, ambicije, usklajenost 
politik in odgovornost za dejanja. 
Prehod na ekološko gospodarstvo 
je sestavni del tega procesa, a komaj 
prvi korak. Trajnostno in ekološko 
označevanje, izmenjava informacij 
o primerih dobre prakse, vzorci bolj 
trajnostne potrošnje in izobraževalni 
programi so samo nekateri elementi 
načrta za ekološko gospodarstvo, ki 
ga tako potrebujemo. Cilji s konfe-
rence Rio+20 ne bodo uresničeni, če 
ne bo skupnega političnega okvira.

Večina udeležencev konference 
se je strinjala tudi s tem, da moramo 
ločiti gospodarsko rast od porabe 
virov, modernizirati energetski sek-
tor in uvesti trajnostno politiko pre-
voza ljudi in blaga. Na konferenci je 
bilo predstavljenih tudi nekaj prime-
rov dobre prakse, na primer lokalni 
mestni promet v Bielefeldu (Nem-
čija), odpadne vode na podeželju 
(Sokoly, Poljska) in evropski projekt 
ekoloških socialnih stanovanj. (ail)
 ●

EESO o vseh razsežnostih aktivnega 
staranja

Misli zeleno! Priložnosti, ki jih 
ponujata trajnostni razvoj 
in ekološko gospodarstvo

EESO je že pred začetkom evropskega 
leta aktivnega staranja in solidarno-
sti med generacijami 2012 ustanovil 
posebno skupino za usklajevanje, 
ki je bila zadolžena za to, da zbere 
stališča o pomenu in vlogi starejših 
državljanov v družbi ter o tej temi 
pripravi mnenje. Skupini sta pred-
sedovali dve zelo znani osebnosti na 
področju aktivnega staranja: nemška 
članica Renate Heinisch, ki zastopa 
Zvezno združenje nemških orga-
nizacij starejših občanov (skupina 
raznih dejavnosti), in belgijski član 
Xavier Verboven, ki zastopa belgijsko 
združenje delavcev FGTB (skupina 
delojemalcev).

Staranje prebivalstva se v razvitem 
svetu pogosto obravnava kot breme 
za gospodarstvo in problem, ki ga je 
treba rešiti. Ga. Heinisch meni, da je 
to preveč enostranski pogled, in trdi, 
da je treba spremeniti pomen pojma 
»biti star« in naše predstave o njem. 
Nemalo starejših prispeva k družbi in 
je dejavnih v prostovoljstvu. Po mne-
nju ge. Heinisch bi bilo dojemanje 
starejših pravilnejše, bolj pošteno in 
bolj pozitivno, če bi bila javnost bolje 
seznanjena z njihovimi dejavnostmi 
in vlogo.

Po podatkih Eurostata, je v večini 
držav delež zaposlenih med starej-
šimi delavci (starimi med 55 in 64 let) 
nižji kot v drugih starostnih skupi-
nah. »Starejši delavci večinoma prvi 
občutijo prestrukturiranje v  pod-
jetjih,« pravi g. Verboven, ki izraža 
zaskrbljenost zaradi nesposobnosti 
družbe, da izkoristi potencial starej-

ših. Zelo pomembno je, da starejši 
ohranijo svoja delovna mesta, za tiste, 
ki jih izgubijo, pa si je treba posebej 
prizadevati, da se ponovno vrnejo na 
trg dela, predvsem s pomočjo uspo-
sabljanja in z zagotavljanjem boljših 
delovnih pogojev.

»Aktivna politika zaposlovanja 
se zdi edina rešitev za zagotavljanje 
stabilnosti in fi nanciranja pokojnin-
skih sistemov v času, ko se življenjska 
doba podaljšuje,« pravi g. Verboven. 
»Zgolj dvigovanje upokojitvene sta-
rosti ne bo rešilo problema primanj-
kljaja.«

Pri aktivnem staranju ne gre le za 
zaposlovanje. »Gre za to, da se čim 
dlje ohrani produktiven, izpolnjen 
in dostojen način življenja,« pravi 
ga. Heinisch. Zato bodo različne 
konference, ki jih namerava skupina 
za usklajevanje organizirati v drugi 
polovici leta, obravnavale različne 
vidike staranja. Dejavnosti skupine 
se bodo zaključile s sklepno konfe-
renco na koncu leta, na kateri se bodo 
oblikovala politična priporočila.

Ta razprava je pomembna za nas 
vse, saj »bomo brez dvoma vsi nekega 
dne starejši občani«, kot pravi ga. 
Heinisch. (asp/mb) ●

Več informacij je na voljo na sple-
tni strani skupine www.eesc.europa.
eu/ey2012.

Zadruge si prizadevajo 
za pošteno in konkurenčno 
verigo preskrbe s hrano

Zadruge imajo pomembno vlogo 
v strategiji Evropa 2020 za rast in 
zaposlovanje. EESO, ki ima v svo-
jih vrstah predstavnike zadružnega 
sektorja, si prizadeva, da bi bile pri-
merno zaščitene in konkurenčne 
v  verigi preskrbe s  hrano. V  ta 
namen je skupaj z Evropsko kmečko 
zvezo (COPA-COGECA) in Evrop-
sko skupnostjo potrošniških zadrug 
(Euro Coop), 24. aprila organiziral 
konferenco o zadrugah, ki si priza-
devajo za pošteno in konkurenčno 
verigo preskrbe s hrano. Udeleženci 
konference so poudarili predvsem 
vprašanje, kako lahko kmečke in 
potrošniške zadruge uravnoteženo 
sodelujejo, kar ne bi koristilo zgolj 
njihovim članov, temveč bi tudi 
prispevalo k  boju proti nepošte-
nemu ravnanju in zlorabam znotraj 
verige preskrbe s hrano. Na konfe-
renci so nastopili visoki predstavniki 
Evropske komisije (GD MARKT), 
Evropskega parlamenta, danskega 
predsedstva, EESO ter kmečkih in 
potrošniških zadrug. Konference se 
je med drugimi udeležil tudi Car-
los Trías, član EESO in direktor 
španske zveze potrošniških zadrug 
(UNCCUE), ki je odgovoril na nekaj 
vprašanj za EESO info.

Ali lahko našim bralcem 
pojasnite, kaj je potrošniška 
zadruga in kakšna je njena 
vloga v verigi preskrbe 
s hrano?

Potrošniška zadruga je podjetje, 
katerega lastniki so potrošniki, ki 
zato lahko vplivajo na ponudbo, da 
postane bolj odzivna na povpraše-
vanje, in ukrepajo skladno s svojimi 
ambicijami. To torej pomeni, da 
lahko ima skupina potrošnikov prek 
zadruge pomembno vlogo v kmetij-
sko-prehranski vrednostni verigi, 
in sicer z vzpostavitvijo neposredne 
povezave z verigo delovnih procesov 
in s pogajanjem znotraj teh okvirov.

Zakaj je tako pomembno, 
da se na trg EU uvedejo novi 
modeli preskrbe s hrano? 
Kakšno je trenutno stanje in 
kako ga lahko izboljšamo?

Trenutno delovanje kmetijsko-
-prehranske vrednostne verige ni 
zadovoljivo za veliko njenih členov, 
kar ogroža preživetje kmetijstva in 
hkrati zavira odgovorno potrošnjo. 
Za odpravo tega stanja je treba 
ustvariti neposreden in pregleden 
odnos med različnimi udeleženci, 
izločiti posrednike, ki ne ustvarjajo 
dodane vrednosti, in korigirati slabo 
ravnanje nekaterih operaterjev. Naš 
predlog je usmerjen v spodbujanje 
trga, ki sprejema fi lozofi jo delovanja 
v skladu s temi zadružnimi načeli in 
vrednotami, s čimer spodbuja celo-
stno vzajemno delovanje med potro-
šnikom in trajnostno proizvodnjo.

Čeprav še vedno govorimo 
o nastajajočem trgu, nekaj pobud 
že poteka, med katerimi bi lahko 
poudarili naslednje:

 ■ Ravnanja zadruge za ponovno 
uravnoteženje delovanja verige 
preskrbe s hrano, zveza zadrug 
Sodiaal, France;

 ■ Lokalna in bio hrana kot sestavni 
del optimizacije vrednostne 
verige živil v skupini S, podjetje 
SOK, Finska;

 ■ Sodelovanje med nizozemskimi 
zadrugami na področju sadja in 
zelenjave in trgovci: primer »Th e 
Greenery«, DPA, Nizozemska;

 ■ Territory.coop: etična povezava 
z lokalnimi skupnostmi, Coop, 
Italija,

 ■ Zadružna aroma, UNCCUE, 
Španija. (ail) ●

Samo s političnimi zavezami na vseh 
ravneh lahko dosežemo trajnostno 
gospodarstvo.

Vsi bomo nekega dne starejši občani.

Carlos Trías, član EESC in direktor španske zveze potrošniških zadrug (UNCCUE).

Družba ne zna izkoristiti potenciala 
starejših.
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Skupna kmetijska politika po letu 2013

EESO je na aprilskem 
plenarnem zasedanju 
sprejel mnenje o reformi 
skupne kmetijske politike 
po letu 2013 (poročevalka 
Dilyana Slavova, skupina 
raznih dejavnosti, Bol-
garija;  soporočevalec 
Franco Chiriaco, skupina 

delojemalcev, Italija). V svojem mnenju EESO podpira pri-
zadevanja za premostitev razlik med ravnmi podpore, ki jo 
prejemajo kmetje v posameznih državah članicah. Vendar pa 
bi moralo biti prerazporejanje fi nančnih sredstev med države 
članice bolj uravnoteženo in pravičnejše.

Evropski kmetijski model ne more delovati po svetovnih 
cenah in v svetovnih razmerah brez zadostnih fi nančnih sred-
stev, ugotavlja mnenje. Skrajna nihanja cen v zadnjih letih 
kažejo na potrebo po učinkovitejših instrumentih za upra-
vljanje trga. EESO meni, da je potrebno boljše usklajevanje 
ponudbe in povpraševanja ter uravnoteženje tržne moči 
v verigi preskrbe s hrano.

EESO želi tudi povečati prožnost med neposrednimi plačili 
(I. steber) in razvojem podeželja (II. steber). (ail) ●

Javna naročila v času krize: velika priložnost 
za krepitev enotnega trga

Javni organi v Evropi vsako leto porabijo približno 18 % 
BDP za naročila blaga, del in storitev. Zaradi takšnega obsega 
porabe je javna naročila mogoče uporabiti kot močan vzvod 

za uresničevanje enotnega trga. 
Glede na sedanje proračunske 
omejitve in gospodarsko krizo 
morajo organi oblasti zagotoviti 
čim boljšo uporabo teh sredstev, 
da bi spodbudili rast in ustvar-
janje delovnih mest. Zato se je 
EESO odločil podpreti reformo 
zakonodaje o  javnih naročilih 
in posodobitev sistema javnega 
naročanja. V mnenju o javnih 
naročilih in koncesijskih pogod-
bah (poročevalec Miguel Ángel 
Cabra de Luna, skupina raznih 

dejavnosti), predloženem na aprilskem plenarnem zasedanju, 
si EESO prizadeva, da bi v postopek oddaje javnih naročil 
vključili socialna in okoljska merila, posebej upoštevali pod-
jetja socialne ekonomije in spodbujali sodelovanje malih in 
srednje velikih podjetij. (ail) ●

Zadruge: za skupne ekonomske in socialne cilje

Ob mednarodnem letu zadrug 2012, ki so ga razglasili Zdru-
ženi narodi, želi EESO spodbujati in zaščititi zadruge kot 
bistven sestavni del evropske industrije. Zadruge so v krizi 
dejansko bolj odporne in stabilne kot druge oblike podje-
tij, poleg tega so razvile nove podjetniške pobude. V skladu 
z mnenjem o zadrugah in prestrukturiranju (poročevalka 
Marie Zvolská, skupina delodajalcev, Češka), ki ga je EESO 
sprejel 25. aprila, bi bilo treba zadruge upoštevati v vseh politi-
kah EU, katerih cilj je pametna, trajnostna in vključujoča rast, 
ter jim omogočiti lažji dostop do mehanizmov fi nanciranja 
Evropske investicijske banke in Evropskega investicijskega 
sklada. (ail) ●

Išče se: nov ekonomski model

Če želi Evropa opraviti uspešen prehod v zeleno gospodar-
stvo, ki temelji na trajnostni proizvodnji in porabi, je treba 
prostovoljne ukrepe dopolniti z bolj zavezujočimi predpisi, 
je zapisal EESO v nedavnem mnenju na zaprosilo danskega 
predsedstva EU. Poleg tega navaja, da so bolj ekološke fi skalne 
politike in tržno zasnovane pobude predpogoj za ta prehod.

»Dosedanji prostovoljni instrumenti za povečanje vzdr-
žnosti proizvodnje in porabe so dosegli, kar so lahko. Podjetja 
in potrošniki jih uporabljajo omejeno in neenakomerno,« je 
dejala poročevalka za mnenje An Le Nouail Marlière (Fran-
cija, skupina delojemalcev) in dodala, da mora EU okrepiti 
delo na področju predpisov, če želi izkoreniniti netrajnostne 
proizvode, ukiniti subvencije, ki v celoti ne upoštevajo ško-
dljivosti za okolje, in uvesti politiko zelenih javnih naročil.

Odbor je v mnenju pozval k temeljiti prenovi ekonom-
skega modela. Sedanji, ki temelji na kazalnikih BDP in ima 
za cilj nenehno povečevanje rasti in potrošnje, ne bo pripo-

mogel k  razvoju resnično 
trajnostnega gospodarstva. 
Za prehod bodo potrebni 
dodatni kazalniki, ki bodo 
poleg učinkovitosti merili 
tudi okoljski vpliv, blaginjo 
ljudi, socialno enakost in 
napredek. (mb) ●

PLENARNO ZASEDANJE NA KRATKO

Negotove gospodarske razmere 
so preizkušnja za evropsko 
modno industrijo

Sedemnajst od petindvajsetih naj-
večjih modnih podjetij na svetu je 
evropskih. Približno 70 % proizvo-
dnje poteka v Evropi in kljub krizi ta 
industrija vztrajno raste, čeprav vedno 
počasneje. Lahko Evropa obrani svoj 
vodilni položaj v času vse ostrejše sve-
tovne konkurence? »V zadnjih letih 
tej panogi nismo posvečali ustrezne 
pozornosti,« je dejal Henri Malosse, 
predsednik skupine delodajalcev 
v EESO, na delavnici s predstavniki 
panoge, ki jo je njegova skupina orga-
nizirala skupaj z Evropsko komisijo, 
da bi razmislili o tem, kako podpreti 
modno industrijo.

Ustvariti je treba povezave med 
digitalnim in modnim področjem ter 
okrepiti komunikacijo med različnimi 
akterji v modni industriji. Poleg tega 
je treba izboljšati dostop do fi nanč-
nih virov in internacionalizacijo. Pri 
razmisleku o  prihodnosti modne 
industrije je treba upoštevati vpraša-

nje mladih, predvsem brezposelnih. 
Mladi so ključni za uspeh modne 
industrije v prihodnje in zato je treba 
več sredstev nameniti ustanovam za 
izobraževanje in usposabljanje, tudi za 
krepitev znanja in sposobnosti.

Inovacije in ustvarjalnost sta gonilo 
te industrije, zato ju je treba spodbu-
jati in dobro zavarovati. Evropa se 
mora osredotočiti na mlade, da bi 
zaščitila intelektualne sposobnosti 
in specialistično znanje ter prepre-
čila beg možganov. Vendar le malo 
ustvarjalnih panog pomaga začetni-
kom na področju mode. Dr. Wendy 
Malem, direktorica londonskega cen-
tra za modno podjetništvo (Centre for 
Fashion Enterprise), je razložila, kako 
njena organizacija pomaga mladim 
oblikovalcem uveljaviti svoj talent in 
podpira mlada podjetja; poleg tega 
pomaga oblikovalcem, proizvajalcem 
in prodajalcem na drobno pri nave-
zavi poslovnih stikov. Priznati je treba 

tudi, da v tej panogi nenehno prihaja 
do inovacij, kot je »pametni tekstil« na 
področju vlaken.

Govorniki so opozorili, da EU 
potrebuje vizijo za usmeritev modne 
industrije, če želi napredovati in 
ohraniti svojo konkurenčnost na tem 
področju. V ta namen je treba vla-
gati v nove tehnologije. Naloga EU 
v tej panogi je, da pomaga oblikovati 
omrežja ter navezati stike med obli-
kovalci in podjetji. Potrebna je tudi 
tesnejša povezava med digitalnim in 
modnim področjem, saj je ta odnos 
bistvenega pomena za prihodnost 
modne industrije.

Za poslovni model evropskega 
luksuznega podjetja so značilni 
nenehne inovacije, kakovost, uspo-
sobljeni in strokovni kadri ter izvoz, 
ki ta model podpirajo. Poleg tega so 
se pojavili novi poslovni modeli, ki so 
nastali z naložbami zasebnega sektorja 
in kot rezultat trajnostnega razvoja; te 
modele je treba še naprej spodbujati.

Ker so MSP duša evropske modne 
industrije, bi bilo treba njihova priza-
devanja podpreti. Večina MSP danes 
ne potrebuje ravno oblikovanja, potre-
bujejo pa trženje, da bi lažje prodali 
svoje izdelke, kar je še pomembneje. 
Za izboljšanje fi nanciranja in inter-
nacionalizacijo je treba nujno spod-
bujati vlaganja, zagotoviti lažji dostop 
do kreditov in fi nanciranja za MSP ter 
na splošno podpreti modno industrijo 
(vključno z modnimi oblikovalci, ki 
potrebujejo finančna sredstva za 
razvoj modnih znamk, proizvodnjo 
izdelkov v Evropi, nabavo kakovo-
stnih surovin in pritegnitev kupcev). 
(mp) ●

NA KRATKO

EESO si od leta 2008 močno prizadeva za vzpostavitev sistema okoljskega 
ravnanja, ki je v skladu s sistemom Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo 
(EMAS), tako da bi zagotovili, da je njegovo delovanje čim bolj okolju prijazno. 
EESO je tako na primer v tem obdobju za 16 % zmanjšal porabo električne 
energije in za 28 % porabo plina. Ta prizadevanja so bila nagrajena že leta 
2009, ko je Odbor prejel oznako »ekodinamično podjetje« bruseljske regije 
z najvišjo oceno treh zvezdic.

V projektu dejavno sodelujejo zaposleni v EESO. Medresorske delovne 
skupine si prizadevajo za racionalizacijo porabe papirja in pri razpisih so vse 
pogostejša okoljska merila.

Tako je EESO nedavno prejel certifi kata EMAS in ISO14001. (nk) ●

EESO prejel okoljsko nagrado odličnosti

Nove publikacije EESO

 ■ Evropski forum o vključevanju

 ■ EESO in Sredozemlje

 ■ EESO in Latinska Amerika

 ■ Priročnik za evropsko državljansko pobudo

 ■ Svoboda medijev v EU in sosednjih državah

 ■ Promet v EU na razpotju

 ■ Priseljevanje in vključevanje

 ■ EESO in Zahodni Balkan

 ■ Evropski dan potrošnikov

 ■ EESO in mednarodna trgovina

Več informacij je na voljo na http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.publications. ●
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Naslednja številka izide julija 2012.

Pomladimo Evropo

Anna Maria Darmanin, podpred-
sednica EESO, in Gianni Pittella, 
prvi podpredsednik Evropskega 
parlamenta, sta lansko jesen družno 
sprožila pobudo 5 zamisli za mlajšo 
Evropo, katere namen je spoznati 
pričakovanja in potrebe mladih 
v državah EU. V okviru projekta sta 
se sešla z mladimi na univerzah po 
vsej celini. Zdaj ko je pobuda v pol-
nem zamahu, sta podpredsednika za 
EESO info spregovorila, kaj novega 
sta izvedela.

EESO info: Zakaj ste se 
odločili za to pobudo?

Anna Maria Darmanin: Mladi se 
danes soočajo s  težjimi izzivi kot 
kdaj koli prej. Brezposelnost med 
njimi nenehno rase in trenutno na 
ravni Evrope presega 20 %, medtem 
ko je v posameznih državah dose-
gla tudi 40 do 50 %. To je nedopu-
stno in nerazumljivo zapravljanje 
talenta, ki brez dvoma zahteva 
takojšnjo pozornost. Mladi potre-
bujejo podporo in temu so name-
njeni številni programi. S pobudo 
5 zamisli za mlajšo Evropo nismo 
želeli pripraviti še enega projekta za 
mlade, temveč projekt z mladimi.

Gianni Pittella: Veliko mla-
dih ima vsakodnevno koristi od 
EU. Številni so izkoristili različne 
pobude za boljšo mobilnost, izo-
brazbo ali poklicni in osebni razvoj. 
In vendar pogosto ne vidijo, kako 
EU vpliva na njihova življenja, in 
ne čutijo pripadnosti tej Evropi. 
Mislim, da nam je pobuda z omo-
gočanjem neposredne komunika-
cije pomagala premostiti vrzel med 
nami in mladimi.

Obiskali ste številne 
evropske univerze. Kaj vam 
je najbolj ostalo v spominu?

AMD: Moje izkušnje so bile pravo 
nasprotje splošnemu prepričanju, 
da mladi niso politično aktivni. 
Še kako so aktivni in vse bolj se 
politično udejstvujejo, vendar ne 
v uveljavljenih strukturah. Pišejo, 
razpravljajo in polemizirajo o naj-
bolj perečih političnih temah, kot 
so zaposlovanje, podnebne spre-
membe in na znanju temelječe 
gospodarstvo, vendar o tem mol-
čijo svojim politikom in evrop-
skim poslancem. Politično dejavni 
so v socialnih medijih in omrežjih, 
ki jih ustvarjajo.

GP: Meni se je zdelo, da si zelo 
želijo biti v ospredju. Zapomnil sem 
si tole pripombo: »Dovolj imam 
besed o tem, da predstavljam pri-
hodnost. Jaz sem sedanjost!« Druga 
značilnost pa je močna naklonjenost 
Evropi. Mladi si želijo več Evrope, 
več demokracije in več sodelovanja 
– in to TAKOJ. Ne smemo si dovo-
liti, da jih pustimo na cedilu.

AMD: Zdaj je izziv, kako usme-
riti njihova mnenja in združiti šte-
vilne njihove prispevke v  dobro 
oblikovano politiko.

Ali je podoba mladih 
v Evropi homogena?

GP: Tisti, ki sva jih srečala, so imeli 
različne poglede in sanje, a vsi brez 
izjeme so se zanašali, da jim bo EU 
pomagala najti službo. Občutka 
negotovosti in strahu pred priho-
dnostjo sta kratko malo povsod.

AMD: Vse je strah brezposelno-
sti, a zanjo vidijo različne vzroke in 
zato različna zdravila. Poljski in ita-

lijanski študenti na primer menijo, 
da je razkorak med izobrazbo in 
najbolj iskanimi znanji največja 
ovira pri vključevanju na trg dela. 
V Španiji pa so jasno poudarili, da 
bi si morala EU prizadevati za aktiv-
nejšo politiko zaposlovanja.

Jim je mar za evropsko 
integracijo?

GP: Mladi v vseh državah so izra-
zili navezanost na nacionalno kul-
turo in identiteto. Nedvoumno so 
povedali, da je bogastvo Evrope 
prav v njeni raznolikosti. Zato so 
poudarili, da si želijo boljše metode 
poučevanja tujih jezikov ter več in 
bogatejše izkušnje učenja v večkul-
turnem okolju. Le tako, menijo, se 
bodo lahko polno vključili v projekt 
evropske integracije.

AMD: Še kako jim je mar za 
evropsko integracijo. Študenti 
v Združenem kraljestvu so se pri-
toževali, da opažajo vse večji prepad 
med EU in prebivalci držav članic. 
Avstrijskim študentom se je zdelo 
zelo pomembno, da bi neposredno 
volili predsednika Evropske komi-
sije in Sveta. Po njihovem bi tako 
bistveno demokratizirali EU in lju-
dem omogočili večjo vključenost.

Kaj bo vaš naslednji korak?

AMD: V skladu z odzivom, ki sem 
ga dobila od mladih, bom kmalu 
pripravila predlog za mnenje 
Odbora na lastno pobudo, ki bo, 
upam, pomagalo institucijam EU, 
da prilagodijo svoje politike in se 
tako učinkovito posvetijo podro-
čjem, ki mlade najbolj skrbijo.

GP: Najzanimivejše zamisli 
bom posredoval Evropskemu par-
lamentu in si s sodelavci prizade-
val, da bodo udejanjene v zakonih. 
Poleg tega bo ta izjemna izkušnja 
tudi osrednja tema knjige, ki jo bova 
napisala z Anno Mario in predvi-
doma objavila konec naslednjega 
leta. Nazadnje pa si želim, da bova 
sodelovala še pri veliko dobrih pro-
jektih. (mb/rdr) ●

Zdaj je izziv, kako združiti mnenja mladih 
v dobro oblikovano politiko.

Občutka negotovosti in strahu pred 
prihodnostjo sta kratko malo povsod.

European Economic and Social Committee

Kmalu v EESO

Posvetovalna komisija za spremembe 
v industriji (CCMI) Evropskega eko-
nomsko-socialnega odbora bo 12. 
junija 2012 na sedežu EESO v Bruslju 
obeležila 10. obletnico obstoja.

Ustanovljena je bila 23. julija 
2002, ko je prenehala veljati pogodba 

o Evropski skupnosti za premog in 
jeklo (ESPJ), predhodnici današnje 
EU. CCMI vse odtlej uspešno ohra-
nja in nadgrajuje strokovno znanje, 
pridobljeno v  času obstoja ESPJ. 
Nadaljevala je strukturirani dialog 
o premogovništvu in jeklarstvu in ga 
postopno razširila na celotno podro-
čje industrijskih sprememb v razšir-
jeni EU.

Konferenca, ki bo organizirana 
v ta namen, bo obravnavala trenu-
tno stanje in pričakovani prihodnji 
razvoj interesnih področij Odbora. 
Poleg zavzemanja za nenehne in 
trajnostne spremembe v  industriji 
je namen konference tudi izboljšati 
način dela Odbora, da bo laže pred-
videl spremembe v evropski industriji 
in se bolje odzval na socialne, gospo-
darske in okoljske izzive.

Veseli bomo vaše dejavne ude-
ležbe. Dodatne informacije so na 
voljo na spletni strani www.eesc.
europa.eu. (mp) ●

10 let posvetovalne komisije za spremembe 
v industriji

Energetske rešitve in civilna družba v EU – 
zavezništvo za nizkoogljično prihodnost

EESO že od nekdaj zagovarja stali-
šče, da je treba za izgradnjo nizkoo-
gljičnega in energetsko učinkovitega 
gospodarstva temeljito spremeniti 

naše delovne in življenjske navade. 
Zato bo 20. junija 2012 organiziral 
konferenco, ki bo proučila, kako 
v  procesu prehoda na mešanico 
energetskih virov prihodnosti (ki jo 
predvideva časovni načrt za ener-
gijo do leta 2050) postaviti udeležbo 
državljanov v  ospredje razprave 
o nizkoogljični prihodnosti.

Dobre prakse pri dialogu z drža-
vljani ali med državljani o energet-
skih rešitvah bodo izhodišče razprav 
skozi celotno konferenco. Na spo-
redu bodo aktualne teme, kot so 
energetske rešitve, obvladovanje 
sprememb v  evropskih družbah, 
vloga medijev ter izobraževanje in 
ozaveščanje državljanov.

Za več informacij in prijavo pišite 
na naslov: energyfuture2012@eesc.
europa.eu. (mp) ●

Energy futures 
and civil society in the EU 

building a low carbon alliance

20/06/2012   9.30 a.m. – 5.p.m.
Room JDE 62, 6th floor 

EESC, Rue Belliard 99, 1040 Brussels
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Q
E

-A
A

-1
2

-0
0

5
-S

L
-N

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

EESO info Maj 2012/5

www.w.w.e

mailto:eescinfo@eesc.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
http://www.eesc.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
mailto:energyfuture2012@eesc.europa.eu

