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UVODNIK

Kriza javnega dolga in fi skalna unija: 
dve plati iste medalje?

Drage bralke in bralci, 
konferenca Združenih narodov o trajnostnem 
razvoju Rio+20, ki je bila od 20. do 22. junija v Riu 
de Janeiru in je pomenila nadaljevanje svetovnega 
vrha o okolju iz leta 1992, je bila pomembna pri-
ložnost za razpravo o prehodu v prihodnost, ki 

bo zares trajnostna za vse, vendar so bili njeni dosežki manjši, kot bi si želela 
delegacija Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO).

V preteklem letu je EESO pripravljal vključujoč in celovit program, ki vse 
tri stebre trajnosti – socialnega, gospodarskega in okoljskega – obravnava 
enakopravno. Posebej smo pozvali k pripravi časovnega načrta na področju 
trajnosti, ki bi vseboval natančne cilje, ukrepe in mehanizme. Zato obžalu-
jemo, da so bila mnoga pričakovanja evropske in svetovne civilne družbe 
spregledana. Zdaj je treba upati, da se bo v fazi izvajanja pokazala možnost za 
izboljšanje in preseganje vsebine sklepne deklaracije, ki je bila sprejeta v Riu. 
Voditelji držav in vlad, ki so se zbrali v Riu, so zamudili edinstveno priložnost 
za to, da bi storili odločilen korak v smeri večje socialne in okoljske pravičnosti. 
Sam najbolj obžalujem, da ni konkretnega akcijskega načrta za prihodnja leta 
in zavezujočih sporazumov o praksah na področju trajnostnega razvoja. Žal je 
bil premajhen poudarek namenjen socialni razsežnosti trajnostnega razvoja, 
cilji, kot so izkoreninjenje revščine in zanesljiv dostop do hrane, čiste vode 
in trajnostnih oblik energije, pa niso bili deležni tolikšne pozornosti, kot bi 
si želeli. Prav tako na konferenci nismo bili priče okrepitvi statusa okoljskega 
programa ZN in njegovemu preoblikovanju v specializirano agencijo.

Zadnje razočaranje pa je spodletel poskus, da bi imenovali ombudsmana 
za prihodnje generacije. Simbolno bi bilo pomembno priznati potrebo po 
mednarodnem organu, ki bi pravice prihodnjih generacij varoval pred krat-
kotrajnimi gospodarskimi interesi.

Nekaj dosežkov konference pa je vendarle mogoče označiti za uspeh. 
Veseli smo, da je koncept „okolju prijaznega gospodarstva“ kot gonila traj-
nostnega razvoja dobil osrednje mesto v sklepni deklaraciji. Zadovoljni smo 
tudi z uvedbo koncepta ciljev trajnostnega razvoja, ki ga moramo zdaj čim 
prej izoblikovati in uresničiti, da bi ta vrh postal izhodišče za proces svetovnih 
sprememb, ki bo omogočil, da bo naša družba bolj trajnostna in vključujoča. 
Nenazadnje pa je bila priznana vloga civilne družbe pri spodbujanju in izva-
janju trajnostnega razvoja.

Kot pravim: pot iz Ria je prav tako pomembna kot pot v Rio. Ukrepanje po 
konferenci Rio+20 mora biti že od zdaj naprej med prednostnimi nalogami 
civilne družbe, tudi sam pa ji bom kot predsednik EESO do konca mandata 
še naprej namenjal posebno skrb.
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Evropske čebele!

Čebele imajo že od nekdaj ključno 
vlogo pri zagotavljanju naravnega 
reda, zaradi opraševanja pa so tudi 
nepogrešljiv člen našega kmetijstva. 
Toda njihovo število v zadnjih letih 
zaskrbljujoče hitro upada. Razlogi 
za to še niso popolnoma znani, med 
morebitne krivce pa sodijo onesna-
ževanje, monokulture in pretirana 
uporaba pesticidov.

Ker se zavedamo tega problema in njegovih posledic za biotsko razno-
vrstnost ter kakovost in varnost hrane, sta Evropski ekonomsko-socialni 
odbor in Odbor regij 7. maja 2012 na streho stavbe Jacques Delors v Bru-
slju postavila dva čebelnjaka. S tem sta zaključila projekt, ki sta ga začela 
pred približno letom dni v sodelovanju z združenjem Apis Bruoc Sella, ki 
si prizadeva za razširitev strešnega čebelarstva v mestih. Namen projekta 
je pokazati, da imajo tudi mesta pomembno vlogo pri ohranjanju biotske 
raznovrstnosti in da lahko vsak od nas v okviru svojih možnosti prispeva 
k zaščiti ogroženih ekosistemov.

31. maja je imelo nekaj srečnežev, ki so se udeležili uradnega začetka 
projekta Odborov „Urbane čebele“, priložnost, da pokusijo prvi med, ki sta 
ga pridelala Odbora (in za katerega je bilo treba dobrih 20 dni „dela“). Čebel-
njaka bosta na leto predvidoma dala okrog 40 kilogramov medu. (rdr) ●

Dan odprtih vrat 2012
EESO odpira svoja vrata javnosti

12. maja 2012, na 20. dan odprtih 
vrat institucij EU, je EESO obi-
skalo več kot 3 000 ljudi. Letošnja 
tema – trajnost in zeleno gospodar-
stvo – je pomenila primeren uvod 
v  razmislek o  glavnih vprašanjih 
konference ZN Rio+20 o  trajno-
stnem razvoju. Osrednje teme, kot 
so zelena delovna mesta, obnovljiva 

energija, trajnostna mesta in poraba vode, so bile predstavljene ustvarjalno 
in interaktivno.

Obiskovalci so lahko poklepetali s člani Odbora in zaposlenimi, izvedeli 
več o delu EESO in se udeležili zabavnih dejavnosti za vso družino. Predse-
dnik Staff an Nilsson, podpredsednica Anna Maria Darmanin in generalni 
sekretar Martin Westlake so bili navzoči ves dan, pozdravljali so obiskovalce 
in se z njimi pogovarjali o okoljskih vprašanjih. 

Številni člani Odbora in zaposleni, ki so svoje delo opravili odlično (in 
prostovoljno), so tudi letos poskrbeli, da je dogodek minil uspešno in da so 
naš Odbor predstavili javnosti kot dinamično in vitalno ustanovo. (rdr)
 ●
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Od leta 2008 je gospodarska kriza, ki 
se je začela v ZDA, v ospredju pozor-
nosti medijev in političnih agend 
svetovnih voditeljev. Zdaj, ko je kriza 
dosegla Evropo, postajajo primerjave 
med ameriško in evropsko centralno 
banko vse bolj priljubljene. Revija 
The Economist v številki, ki je izšla 
16. junija, primerja javne finance 
Kalifornije in Grčije. Članek dopi-
snika iz Los Angelesa kaže, da za EU 
zunaj njenih meja menijo, da je bolj 
združena, kot pa to menijo v sami 

EU. Le kako naj bi sicer ameriško 
zvezno državo primerjali z državo 
članico EU? Evropski ekonomsko-
-socialni odbor (EESO) je prepričan, 
da več Evrope pomeni več orodij in 
boljša orodja, s katerimi je mogoče 
globalno krizo preprečiti oziroma se 
ji izogniti.

Razprava o tem, kako naj bi EU 
oblikovali v smislu gospodarskega 
povezovanja, je v ospredju pozorno-
sti Odbora, saj je v igri nič manj kot 
evropski socialni model. Zato je za 
skupino ECO – strokovno skupino 
EESO, ki se ukvarja z gospodarskimi 
in fi nančnimi zadevami – smiselno 
obravnavati vprašanja, kot so uvedba 
euroobveznic, vzpostavitev evropske 
bonitetne agencije, fi nančno izobra-
ževanje državljanov EU ali zakono-
dajna ureditev fi nančnih trgov.

V EESO so tako 7. junija 
2012  pripravili konferenco na 
visoki ravni, na kateri so razpra-
vljali o trenutni krizi javnega dolga. 
Med udeleženci so bili luksembur-
ški premier in predsednik Euro-
skupine Jean-Claude Juncker, 
italijanski minister za evropske 

Ciper za boljšo Evropo*

Ciprsko predsedstvo priznava, 
da mora Evropa, potem ko bo 
premagala sedanjo gospodarsko 
krizo, postati še močnejša, zato si 
prizadeva za prispevek k trajnostni 
rasti, socialni koheziji in ustvar-
janju delovnih mest, s  tem pa za 
boljšo Evropo. Sedanji socialni in 
ekonomski razvoj nas je spodbu-
dil k temu, da smo si za cilj zadali 
Unijo, ki temelji na solidarnosti in 
ima za državljane ter na svetovnem 
prizorišču večji pomen.

Nujno si je treba prizadevati 
za učinkovitejšo in bolj trajno-
stno Evropo. S tega vidika so naj-
pomembnejša naloga pogajanja 
o  večletnem finančnem okviru 
2014–2020, ki so priložnost za 
sporazum o proračunu in politič-
nih smernicah za rast in večjo kon-
kurenčnost. Ciprsko predsedstvo si 
bo prizadevalo za njihov zaključek 
ter za čim večji napredek v pogaja-
njih o skupnih politikah, tudi sku-
pni kmetijski, ribiški in kohezijski 
politiki. Ker predsedstvo poudarja 
pomen kohezijske politike, je EESO 
zaprosilo za mnenje o  razvoju 
makroregionalne strategije za 
Sredozemlje in njenih koristih za 
otoške države članice. Med druge 
glavne teme predsedstva sodijo 
okolju prijaznejši ukrepi, energet-
ska učinkovitost, okoljska trajnost 
in obvladovanje posledic podneb-
nih sprememb.

Za premostitev sedanje gospo-
darske krize in povečanje konku-
renčnosti EU nujno potrebujemo 

Evropo z učinkovitejšim gospo-
darstvom, ki je usmerjeno v rast. 
Zato bo v ospredju strožji nadzor 
fiskalnih in makroekonomskih 
politik ter zagotavljanje prora-
čunske stabilnosti. Hkrati je treba 
nujno spodbuditi rast, zato se bo 
ciprsko predsedstvo osredotočilo 
na krepitev notranjega trga in 
spodbujanje odpiranja delovnih 
mest, raziskav in inovacij, da se 
poveča konkurenčnost Evrope, 
pri tem pa bodo v ospredju mala 
in srednje velika podjetja. 

V prizadevanjih za Evropo soli-
darnosti in socialne kohezije, ki 
je za državljane večjega pomena, 
bo poudarek na zaposlovanju 
mladih, saj brezposelnost v  tej 
skupini prebivalstva v EU narašča. 
Ena od prednostnih nalog je tudi 
uvedba skupnega evropskega azil-
nega sistema do konca leta 2012. 
V zvezi s tem je predsedstvo EESO 
zaprosilo za raziskovalno mnenje 
o  uvedbi sistema za primerjavo 
prstnih odtisov prosilcev za azil 
in nekaterih kategorij nezakoni-
tih priseljencev (sistem Eurodac), 
poleg tega pa še za mnenje o kre-
pitvi participativnih procesov 
in sodelovanja lokalnih oblasti, 
civilne družbe in socialnih partner-
jev pri izvajanju strategije Evropa 
2020. 

Ciprsko predsedstvo si želi 
Evropo približati svojim sose-
dnjim državam, doseči napredek 
pri širitvi in poudariti južno raz-
sežnost evropske sosedske politike, 
hkrati pa se zavzema za še večjo 
vlogo Unije na svetovnem prizo-
rišču s posebnim poudarkom na 
doseganju razvojnih ciljev EU in 
krepitvi njene zunanje trgovinske 
politike.

Unija mora biti bližje državlja-
nom; naša vizija je Evropa kot 
„filoxenos topos“, gostoljuben kraj 
za podjetja, zamisli, storitve, ino-
vacije in kulturo. To je del naših 
prizadevanj za boljšo Evropo, ki 
državljanom, predvsem mlajšim 
generacijam, prinaša upanje. ●

* Andreas Mavroyiannis, Namestnik ministra za evropske zadeve pri predsedniku Republike, Ciprsko predsedstvo Sveta EU 

Kaj pričakujejo ciprski člani EESO 
od ciprskega predsedovanja EU *
Michalis Antoniou
Skupina delodajalcev

Sredozemlje potrebuje novo vizijo

Namestnik generalnega direktorja ciprskega združenja delodajalcev in industrialcev (OEB) 
Ciprsko predsedovanje prihaja v času, ko Evropa doživlja najburnejše pretrese v vsem povojnem obdobju. Vendar 
pa je to tudi priložnost, saj ponuja možnost za spremembe. V takem času bi si moral EESO v tesnem sodelovanju 
z drugimi institucijami EU prizadevati za ukrepanje, ki je potrebno za ponovno spodbujanje rasti, zmanjšanje 
brezposelnosti in za to, da bi v Evropi spet omogočili blaginjo vsem državljanom.

Dimitris Kittenis
Skupina delojemalcev
Nekdanji generalni sekretar ciprske konfederacije sindikatov (SEK) 
Ciper, država na stičišču Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike, prevzema predsedovanje Evropski uniji v času, ko je 
Unija na razpotju. Od ciprskega predsedstva se pričakuje, da bo pomagalo pri reševanju problemov neenakosti in 
solidarnosti ter pri sprejemanju nujnih odločitev za spopadanje s krizo, da bi lahko zmanjšali brezposelnost, izboljšali 
življenjsko raven in spodbudili evropsko povezovanje.

Kostakis Konstantinidis
Skupina raznih dejavnosti
Predsednik združenja ciprskih kmetov (EKA) 
V času predsedovanja si bo Ciper prizadeval za poglobitev sodelovanja in solidarnosti med državami članicami, pa 
tudi za to, da bi okrepili prizadevanja za mir, ne samo v Sredozemlju in na Bližnjem vzhodu, ampak v vsej Evropi 
in drugod po svetu. Poleg tega si prizadevamo za izboljšanje življenjskih razmer državljanov in za rast, ne samo 
v evropskih, temveč tudi v vseh drugih državah.

Michalis Lytras
Skupina raznih dejavnosti
Ciprsko predsedstvo bo prispevalo k uresničevanju cilja socialne in ekonomske kohezije v Evropski uniji ter si bo 
prizadevalo za spodbujanje gospodarske rasti in premagovanje gospodarske krize, za dokončno oblikovanje in sprejetje 
skupne kmetijske politike 2014–2020, za odpravljanje brezposelnosti in utrjevanje miru v Evropi in vsem svetu. 
Prepričan sem, da bo to uspešno in produktivno predsedovanje.

Andreas Pavlikkas
Skupina delojemalcev
Vodja oddelka za raziskave in študije vseciprskega združenja delavcev (PΕΟ) 
Menim, da bo predsedovanje Republike Ciper v vseh pogledih uspešno, tako na politični kot na organizacijski ravni. 
Naša država mora po svojih močeh prispevati k odločanju o vprašanjih solidarnosti med velikimi in majhnimi 
državami, krepitvi in razširitvi agende EU ter vzpostavljanju tesnejših odnosov med državami EU, sredozemskimi in 
bližnjevzhodnimi državami. Poleg tega bo Ciper imel priložnost, da se tako v Evropi kot v svetu predstavi kot država 
ter promovira svoje dobre plati in adute, da bi s tem privabil naložbe in turiste. ●

* Po odstopu enega od ciprskih članov EESO je bil uveden postopek za imenovanje njegovega naslednika. Postopek v času tiska tega prispevka še ni bil zaključen. Celoten seznam članov EESO je na 
voljo na spletni strani Odbora: eesc.europa.eu.

Za poročevalca za mnenje je bil 
imenovan Dimitris Dimitriadis, 
grški član EESO in predsednik 
odbora za spremljanje držav 
Euromed.

EESO Info: Zakaj 
EU potrebuje novo 
makroregionalno strategijo 
za Sredozemlje?

Dimitris Dimitriadis: Vsa doseda-
nja prizadevanja EU za obravnavo 
Sredozemlja kot celote so spodletela. 
Barcelonski proces, ki se je začel leta 
1995 in je bil namenjen oblikovanju 
odnosov med EU in njenimi sredo-
zemskimi partnerji, je mrtev.

Medtem so se geopolitične raz-
mere v  tem delu sveta temeljito 
spremenile, kar je posledica revo-
lucij v severnoafriških državah.

Dimitris Dimitriadis, član EESO

POGOVOR MED KOLEGI

V novem sklopu intervjujev se 
Tomasz Jasiński, poljski član 
skupine delojemalcev v  EESO in 
predstavnik članov v uredniškem 
odboru EESO info, pogovarja z dru-
gimi člani, da bi izvedel, kaj je tisto, 
kar jim daje zagon. Prvi sogovornik 
je bil Martin Siecker, član skupine 
delojemalcev EESO z Nizozemske, 
ki zastopa nizozemsko zvezo sin-
dikatov.

Tomasz Jasiński: Kakšne so 
vaše dosedanje poklicne 
izkušnje?

Martin Siecker: Po poklicu sem 
novinar, poklicno pot pa sem začel 
v  sedemdesetih letih, ko sem kot 
novinar delal za levo usmerjeni 
dnevni časopis. Deset let pozneje sem 
se priključil sindikalnemu gibanju in 
postal urednik novic za člane. 

TJ: Kaj vas je spodbudilo 
k temu, da ste se pridružili 
sindikalni organizaciji?

MS: Več kot sem poročal o odnosih 
med delojemalci in delodajalci, bolj 
so me ta vprašanja privlačila. Nekega 
dne sem ugotovil, da mladi novinarji 
pri mojem časopisu ne dobivajo 
takšne plače, kot jim pripada. Sku-
paj s kolegi smo ustanovili delovni 
odbor, da bi se zavzeli za njihove 
pravice. Pogajali smo se z urednikom 
in na koncu zmagali. Takrat sem se 
odločil, da bom delal za organizacijo, 
ki brani pravice delavcev. 

TJ: Kako dolgo ste že član 
sindikata?

MS: Sindikatu sem se pridružil takoj, 
ko sem vstopil na trg dela, to pa je 
bilo leta 1967. Preden sem postal 
novinar, sem opravljal razna prilo-
žnostna dela. To je bila moja odlo-
čitev, saj si takrat nisem želel niti 
službe za nedoločen čas niti fi ksnega 
delovnega časa. Všeč mi je bila svo-
boda; ko je posijalo sonce, sem šel 
lahko plavat namesto v službo.

TJ: Kaj vas še navdušuje?

MS: Glasba. Pogosto poslušam 
glasbo, igram pa tudi na bobne, ven-
dar nisem dovolj dober, da bi lahko 
igral v skupini. Pa tudi če bi bil, za 
to ne bi imel dovolj časa. Zelo rad 
berem – nič ni boljšega kot napet 
kriminalni roman. 

TJ: Mislil sem, da so vsi 
Nizozemci nogometni 
navdušenci.

Saj sem nogometni navdušenec, 
navijam za Ajax Amsterdam. V času, 
ko je bil Ajax na vrhuncu uspeha, 
sem živel blizu olimpijskega stadi-
ona v Amsterdamu. Videl sem vse 
njihove tekme za evropski pokal 
v začetku sedemdesetih, ko so igrali 
na domačem terenu in trikrat zapo-
vrstjo osvojili Evropsko ligo prvakov.

TJ: Kdaj ste postali član 
EESO?

MS: Pred desetimi leti. Leta 2010 sem 
bil tretjič imenovan za člana EESO.

TJ: Kaj je po vašem mnenju 
najbolj pereč problem, ki se 
ga mora lotiti EU?

MS: Vse večji evroskepticizem. To 
je resnična grožnja in če je ne bomo 
obvladali, se lahko zgodi, da bo kva-
dratni kilometer betona, stekla in 
jekla v bližini mestnega jedra Bru-
slja vse, kar bo ostalo od združene 
Evrope kot pomnik idealu, ki se je 
včasih zdel velik in edini, na koncu 
pa je žalostno pristal na smetišču 
zgodovine kot največji in najdražji 
politični neuspeh. ●

Kmalu v eeso 
Naprej za močnejšo Evropo! 

Civilna družba: polnopravni 
partner strategije Evropa 2020

V okviru tega dogodka, ki bo 25. 
septembra 2012, bodo obravnavani 
vzvodi za spodbuditev rasti in obli-
kovanje evropskega pakta za rast. 
Na štirih sočasnih delavnicah bo 
razprava potekala o  vzpostavitvi 
skladnega okvira za strategijo EU 
za rast, ponovnem zagonu eno-
tnega trga, oživitvi gospodarstva in 

ustvarjanju delovnih mest, pa tudi 
o inovacijah v povezavi s pametno 
in trajnostno rastjo. 

Predsedniki skupin EESO bodo 
podali vsak svoje konkretne poglede 
na to, kako Evropo vrniti na pot 
trajne rasti. Udeleženci panelne 
razprave na visoki ravni bodo nato 
razpravljali o  tem, kako čim bolj 
povečati priložnosti za rast, ki jih 
ponuja strategija Evropa 2020. 

Konference se bodo udeležile 
zainteresirane strani iz držav čla-
nic in EU, odločevalci na ravni 
EU, evropski poslanci in poslanci 

nacionalnih parlamentov, pred-
stavniki vlad in upravnih organov 
držav članic, predstavniki civilne 
družbe z nacionalne ravni in ravni 
EU, lokalne in regionalne oblasti ter 
možganski trusti pa tudi oblikovalci 
mnenj.

EESO in nacionalni ekonomsko-
-socialni sveti bodo na konferenci 
predložili svoje ideje ter izmenjali 
izkušnje in najboljše prakse, da bi 
zgoraj omenjene vzvode izkoristili 
za doseganje cilja trajnostne in kon-
kurenčne Evrope. (kf) ●

Želite več informacij? Program 
dogodka je na voljo na: http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.home.

Za dodatne informacije se lahko 
obrnete na: europe2020-eesc@eesc.
europa.eu.

CIPRSKO PREDSEDSTVO SVETA EVROPSKE UNIJE

Zato moramo začeti iz nič. Najti 
moramo novo vizijo in povsem nov 
pristop. Kmalu se bom prvič srečal 
s  ciprskim ministrom in razpra-
vljala bova o tem, kako bi se lahko 
EESO čim bolje odzval na ciprsko 
željo po svetovanju.

EESO Info: Veliko izzivov, 
s katerimi se soočajo 
sredozemske države EU, 
bi lahko obravnavali 
v okviru kohezijske 
politike EU …

Dimitris Dimitriadis: Kohezij-
ska politika ni dovolj. Potrebu-
jemo širšo vizijo in dolgoročno 
perspektivo za naslednjih 15  do 
20 let, ki vključuje celotno regijo in 
ne samo države članice EU v regiji. 
Najprej moramo opredeliti jasne, 
dolgoročne strateške cilje za regijo, 

potem pa zagotoviti, da jih kohezij-
ska politika podpira.

EESO Info: Pravkar ste 
se vrnili s konference 
o strategiji za regijo 
Baltskega morja. Ali menite, 
da vas lahko navdihujejo 
nekatere rešitve iz te 
strategije?

Dimitris Dimitriadis: Strategija za 
regijo Baltskega morja je zagotovo 
vzoren načrt za podobne strate-
gije. Pokazala je, kako uspešen je 
lahko celostni pristop k skupnim 
vprašanjem, ki zajema več držav 
in organov. Seveda je nemogoče 
kopirati vse rešitve strategije za 
regijo Baltskega morja, vendar so 
nekatere koristen navdih. V geopo-
litičnem smislu strategija za regijo 
Baltskega morja ponuja koristen 

nauk: čeprav strategija vključuje 
samo države članice EU, so za njen 
uspeh ključnega pomena odnosi 
med EU in Rusijo. 

Če torej želimo, da bi bila stra-
tegija EU za Sredozemlje uspešna, 
je treba združiti vse akterje s celo-
tnega območja Sredozemlja: države 
EU, otoke, severnoafriške države, 
Turčijo, Izrael in palestinska oze-
mlja. (mb)  ●

Spletna stran ciprskega predsed-
stva je zdaj vzpostavljena in deluje.

Kliknite na povezavo za zadnje 
novice o ciprskem predsedovanju: 
www.cy2012.eu. 

Ciprsko predsedstvo EU je EESO 
zaprosilo, da pripravi mnenje 
o  makroregionalni strategiji za 
Sredozemlje in o koristih, ki bi jih 
strategija lahko prinesla otoškim 
državam članicam.

Andreas Mavroyiannis, namestnik ministra za 
evropske zadeve,  ciprsko predsedstvo Sveta EU

NOVI PUBLIKACIJI EESO

 ■ Varstvo potrošnikov

 ■ Evropski ekonomsko-socialni odbor med cipr-
skim predsedovanjem Svetu EU

Več informacij je na voljo na: http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.publications. ●atio

zadeve Enzo Moavero Milanesi 
ter visoki predstavniki Evropske 
komisije, Evropske centralne banke 
in Evropskega parlamenta. Pred-
sednik EESO Staffan Nilsson je 
odprl zasedanje z izjavo, ki poziva 
k  uniji za fiskalno stabilnost in 
uvedbi euroobveznic. Poudaril je, 
da so potrebne konkretne pobude 
držav članic za deljeno fiskalno 
odgovornost, tako da bi se lahko 
zmanjšale obrestne mere za javni 
dolg držav, ki se trudijo za fi skalno 
konsolidacijo. 

Razpravo je vodil predsednik 
skupine ECO Michael Smyth, ki 
je poudaril, da se po njegovem 
mnenju soočamo s krizo povpra-
ševanja, podobno tisti iz tridesetih 
let prejšnjega stoletja, in da nas bo 
pravoverno varčevanje pripeljalo 
zgolj v  recesijo, kar je gojišče za 
populizem in radikalne stranke. 
Carmelo Cedrone in Gerard Dan-
tin –  poročevalca za dve mne-
nji EESO o  euroobveznicah in 
podobnih instrumentih za skupni 
dolg – ter Pedro Augusto Almeida 
Freire, predsednik stalne študij-
ske skupine EESO za usklajevanje 
ekonomskih politik, so se zavzeli 
za povezovanje kot edino možno 
rešitev za trenutno stanje. Cedrone 
je v svojem (že sprejetem) mnenju 
konkretno podprl uvedbo dveh vrst 
obveznic: stabilnostnih obveznic, 
s katerimi bi za dolg uvedli vzaje-
mno in skupno odgovornost, in 
investicijskih obveznic, s katerimi 
bi pritegnili kapital iz hitro razvija-
jočih se gospodarskih velesil, kot so 
Brazilija, Rusija, Indija in Kitajska. 
Dantin pripravlja mnenje, o kate-
rem naj bi glasovali na julijskem 
plenarnem zasedanju, kjer bodo 
razpravljali o  uvedbi vzajemne 
odgovornosti za dolg med drža-
vami članicami. 

Predstavnik Komisije je pou-
daril, da je treba uvesti varovalo 
za fi nančni sektor na ravni EU in 
si prizadevati za boljše fiskalno 
povezovanje. Evropska poslanka 
Sylvie Goulard je opozorila, da 
Evropski svet ne bi smel biti edino 
politično prizorišče za reševanje 
sedanje krize, in predlagala, da je 
potreben širši pristop. Juncker je 
zaključil konferenco optimistično 
in udeležence pozval, naj si posku-
sijo predstavljati, kako težko bi bilo 
za večino držav članic preživeti 

Kaj manjka politični volji za izhod iz krize

G. Cedrone, v svojem nedavnem mnenju ste 
navedli, da je trenutna evropska kriza bolj 
politična kakor gospodarska ...

Evropa si več ne more privoščiti, da bi imela enotno 
monetarno politiko ter 17 gospodarskih in fi nančnih 
politik. EU bi morala kreniti v smeri fi skalne unije in 
prvi korak v to smer je uvedba dveh različnih, vendar 
medsebojno dopolnjujočih se vrst obveznic EU: netržnih 
obveznic Unije za stabilizacijo dolga in euroobveznic za 
oživitev gospodarstva in rast.

Ali je to izvedljivo?

Te obveznice bi povrnile zaupanje vlagateljev in varčevalne ukrepe zamenjale 
s socialno državo. Za izvedbo našega načrta poleg tega ni potrebna sprememba 
pogodb ali oblikovanje novih institucij. Uporabili bi obstoječe instrumente 
EU, kot je Evropski investicijski sklad (EIF). Edino, kar manjka, je politična 
volja. (rdr) ●

Martin Siecker: ljubitelj glasbe in kriminalnih romanov
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PLENARNO ZASEDANJE NA KRATKO
Digitalni trg za rast

EESO je maja sprejel mnenje na temo doseganja rasti s pomočjo 
digitalnega enotnega trga, ki ga je za dansko predsedstvo pripra-
vil kot nasvet glede nadaljnjih korakov na digitalnem področju. 
To vprašanje je za EU zelo pomembno, saj študije kažejo, da bi 
digitalni enotni trg evropski BDP do leta 2020 okrepil za 4 %.

Odbor je v mnenju pozval k hitri vzpostavitvi infrastrukture 
na celotnem evropskem ozemlju, vključno z odmaknjenimi 
območji, da bi lahko tako vsem zagotovili dostop do interneta.

Glede na to, da bodo do leta 
2015 potrebna internetna zna-
nja za 95  %  delovnih mest, je 
po besedah poročevalke za to 
mnenje, Laure Batut (Francija, 
skupina delojemalcev), usposa-
bljanje bistvenega pomena. Batu-

tova dodaja, da sta dostopnost strojne in programske opreme za 
vse, tudi starejše državljane, ter usposabljanje za njeno uporabo 
nujna za soočanje s tem izzivom.

Za spodbuditev e-trgovine je EESO pozval k uskladitvi trgo-
vinske zakonodaje in zakonodaje o posredni obdavčitvi, vendar 
je hkrati posvaril, da to ne bi smel biti izgovor za dvig davčne 
stopnje. (mb) ●

Evropa zaostaja pri izpolnjevanju 
energetskih ciljev

Napredek pri prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v EU 
kot celoti in v nekaterih državah članicah nevarno zaostaja za 

začrtanimi cilji, opozarja 
Evropski ekonomsko-
-socialni odbor v svojem 
mnenju o  energetskem 
načrtu za 2050, ki je bil 
sprejet na majskem ple-
narnem zasedanju.

EESO meni, da EU ne 
ve, kako močno zaostaja pri uresničevanju svojih ciljev. „Upa-
danje proizvodnih procesov v EU, ki močno onesnažujejo oko-
lje, njihovo povečevanje v drugih delih sveta in posledično uvoz 
teh izdelkov v Unijo prikrivajo obseg zaostanka pri napredku,“ 
pravi Pierre-Jean Coulon (skupina delojemalcev, Francija), 
poročevalec za mnenje.

Mnenje vsebuje kritična stališča glede napredka na področju 
energetske učinkovitosti in energije iz obnovljivih virov. Razvoj 
slednjih zavira nezanesljiva državna podpora, včasih pa tudi 
lokalni odpor.

EESO ponovno poziva k ustanovitvi foruma evropske civilne 
družbe, na katerem bi se redno srečevale vse udeležene strani in 
razpravljale o energetskem prehodu do leta 2050, da bi spod-
bujale pretok informacij v EU.

„Vprašanje, kako javnost sprejema odločitve na področju 
energije, je postalo izziv za evropske demokracije,“ pravi sopo-
ročevalec za mnenje Richard Adams (skupina raznih dejavnosti, 
Združeno kraljestvo) in dodaja: „Energetski načrt za 2050 je treba 
uporabiti ne samo za sprožitev najširše razprave med Evropejci, 
temveč mora spodbujati tudi sodelovanje vseh ravni, to je posa-
meznikov, regij, držav članic in EU kot celote“. (mb) ●

Evropsko socialno podjetništvo in skladi za 
socialno podjetništvo

V dveh mnenjih – o evropskih skladih za socialno podjetništvo 
(poročevalka Ariane Rodert, skupina raznih dejavnosti) in 
o pobudi za socialno podjetništvo (poročevalec Giuseppe Gue-
rini, skupina za razne dejavnosti) – je EESO spodbudil Komisijo 
in države članice, naj zagotovijo, da bodo javna naročila in 
fi nančna sredstva bolj dostopna socialnim podjetjem, razvijajo 
nacionalne okvire za rast socialnih podjetij in ustrezno upora-
bljajo evropski sklad za socialno podjetništvo. 

V sektorju socialne ekonomije 
je v  EU zaposlenih že več kot 
11  milijonov ljudi, kar pomeni 
6 % delovne sile. Približno eno od 
štirih podjetij, ki je ustanovljeno 
v  Evropi, je socialno podjetje. 
V  sedanjih kriznih razmerah, 
ko se število ljudi brez zaposli-
tve ali dostopa do gospodarskih 
virov nenehno povečuje, se EESO 

zavzema za okrepitev rasti, zaposlovanja in konkurenčnost 
ter za ustvarjanje bolj vključujoče družbe v skladu s strategijo 
Evropa 2020.

Po mnenju Odbora bi Evropski sklad za socialno podjetni-
štvo morali spremljati še drugi fi nančni instrumenti, posvečeni 
razvoju socialnih podjetij. Evropski sklad za socialno podjetni-
štvo sam ne bo zadoščal za izboljšanje dostopa do ustreznega 
kapitala. (ail) ●

Evropski svet je pred petimi leti 
ducatu vidnih evropskih osebnosti 
zaupal pripravo poročila o izzivih 
EU v  naslednjih 20  letih. Tako 
imenovana skupina modrecev, ki ji 
predseduje Felipe Gonzalez, njena 
člana pa sta tudi Mario Monti in 
Lech Walensa, je maja 2010 skle-
nila, da Evropa potrebuje nove 
temelje. V poročilu so bile med dru-
gim navedene naslednje prednostne 
naloge: gospodarska rast, konku-
renčnost, demokratična legitimnost 
in vodilni položaj v  boju proti 
podnebnim spremembam. Ravno 
na te teme je tudi osredotočeno 
vsakodnevno delo evropske orga-
nizirane civilne družbe v  okviru 
EESO, tj. njegova javna posvetova-
nja, konference, študijske skupine 
in mnenja. Vsekakor ni naključje, 
da tako odgovori skupine modrecev 
kot večina političnih stališč, ki jih 
je oblikoval EESO, vsebujejo isto 
glavno načelo: potrebujemo več 
Evrope, ne manj.

Po mnenju EESO mora biti „več 
Evrope“ tudi vodilno načelo za 
večletni fi nančni okvir 2014–2020, 
s katerim bo določen proračun EU 
za naslednjih šest let. Ob sprejema-
nju prejšnjega večletnega finanč-
nega okvira je večina evropskih 
gospodarstev rasla, fi nančna stabil-
nost pa je veljala za samoumevno. 
Glede na sedanjo nestabilnost in 
val varčevalnih ukrepov, ki se širi 
po Evropi, pa se utegne zgoditi, da 
bo sprejet minimalističen proračun. 
Evropska komisija zato predlaga, 
da se skupni proračun EU ohrani 
pri 1 % BDP EU, vendar nekatere 
države članice zahtevajo zmanjša-
nje. EESO je v tej zvezi na majskem 
plenarnem zasedanju sprejel mne-
nje, v katerem poziva k njegovemu 
povečanju na 1,11 %. Spomnimo, 
kakšna je opredelitev proračuna: 
„ocena odhodkov, prihodkov in 

virov v  določenem obdobju, ki 
odraža predvidevanja glede fi nanč-
nih razmer in ciljev v prihodnosti“. 
Če to preslikamo na razmere, s kate-
rimi se trenutno sooča EU, potre-
bujemo zdaj, ko so cilji višji, nov 
pogled tako na stroške kot prihodke. 
Če EU zares želi doseči pomemben 
napredek na poti k povezovanju in 
prevzeti več odgovornosti, mora 
obvladovati tudi rast in s tem obva-
rovati evropski socialni model. To 
je mogoče samo, če je proračun, tj. 
orodje, s katerim EU dosega svoje 
cilje, dovolj ambiciozen.

Ob tem je treba povedati, da pre-
dlog Komisije o večletnem fi nanč-
nem okviru vendarle izboljšuje in 
poenostavlja strukturo proračuna. 
Pozitivno je tudi, da je Komisija 
kritično ocenila pristop nekaterih 
držav članic k pogajanjem, zazna-
movanih z  načeloma pravičnega 
povračila in horizontalne pra-
vičnosti. Glede prihodkov EESO 
podpira uvedbo novega sistema 
virov lastnih sredstev, ki vključuje 
spremenjeni vir sredstev od DDV 
in davek na fi nančne transakcije. 
Pri odhodkih bi morale institucije 
in države članice upoštevati načelo 
evropske dodane vrednosti, tj. ideje, 
da je mogoče z enim evrom, pora-
bljenim na ravni EU, doseči več 
kot na nacionalni ravni. Tudi dve 
glavni odhodkovni postavki v pro-
računu – skupna kmetijska politika 
in kohezijska politika – sta v pre-
dlogu Komisije bolje strukturirani, 
tako da imata prednost učinkovi-
tost in dobro delujoče kmetijstvo, 
s spodbujanjem makroprojektov pa 
se prav tako skuša zmanjšati učinek 
razpršenosti sredstev. Kljub temu 
EESO svari, da utegne kohezijska 
politika v sedanji obliki kaznovati 
najmanj razvite regije EU, kadar 
bi se pri delitvi sredstev uporabila 
makroekonomska pogojenost.

Koncept „potrebujemo več 
Evrope, ne manj“ dopolnjuje še 
en koncept, ki se v EESO pogosto 
omenja in dobiva vse več veljave, 
tj. „strošek neobstoja Evrope“. 
Če obseg, učinkovitost in pregle-
dnost proračuna EU ne ustrezajo 
pomembnosti aktualnih vprašanj, 
se utegnemo pred izzivi 21. stole-
tja znajti s šibkejšo EU, kar bi bilo 
v  nasprotju s  predlogi skupine 
modrecev. (asp) ●

Svetovni dan prebivalstva, ki ga je 
upravni svet Programa Združenih 
narodov za razvoj prvič razglasil 
leta 1989, se obeleži vsako leto 11. 
julija. Njegov namen je povečati 
zavedanje o  vprašanjih svetov-
nega prebivalstva in trajnostnega 
razvoja. Ker so vprašanja prebival-
stva in trajnostnega razvoja nelo-
čljivo povezana, je EESO info na 
pogovor povabil Hansa-Joachima 

11. julij: svetovni dan prebivalstva

Wilmsa, predsednika opazovalne 
skupine EESO za trajnostni razvoj.

EESO Info: Ali ima obeležitev 
svetovnega dneva 
prebivalstva dandanes sploh 
še kak pomen? 

Hans-Joachim Wilms: Pomembna 
je, ker moramo razmisliti o  tem, 
kako bomo obravnavali vpraša-

nja, povezana s prebivalstvom in 
zlasti prehransko varnostjo. Tudi 
v EESO med kmeti jasno obstajata 
dva tabora. Tradicionalni kmetje 
menijo, da lahko pridelamo več, 
če povečamo obseg obdelovalnih 
površin. Sam sodim v drugo sku-
pino, ki meni, da lahko naš planet 
zagotovi hrano za vse, če upora-
bimo pravično razdelitev. 

EESO Info: Kaj to pomeni?

HJW: Statistični podatki Organiza-
cije Združenih narodov za prehrano 
in kmetijstvo kažejo, da je na svetu 
mogoče pridelati dovolj hrane za 
vse, vendar se ta hrana ne prideluje 
tam, kjer je potrebna, prav tako pa 
se ne prideluje v zadostni količini 
in kakovosti. Vprašanje je, kako to 
spremeniti. Posledice so namreč 
katastrofalne – na primer krčenje 
gozdov v Braziliji in Argentini. Dej-
stvo, da Evropejci ne moremo pri-
delati dovolj hrane, kaže, da je treba 
spremeniti obnašanje, tako nas 
samih kot pri proizvajalcih v drža-
vah v razvoju. Poudariti je treba še 
to, da so se prehranjevalne navade 

v zadnjem stoletju zelo spremenile: 
poje se, na primer, več mesa.

EESO Info: Kaj bi bilo treba 
spremeniti?

HJW: Potrebnih bo več stvari, da 
dobimo obsežno sliko. Zavzemanje 
za povečanje obdelovalnih povr-
šin je preveč omejeno. Zagotoviti 
moramo, da so države lahko čim-
bolj samozadostne. Tako npr. ni 
smiselno po svetu prevažati žival-
ske krme; ravno tako pa ni prav, 
da v Nemčiji nacionalne rezervate 
spreminjamo v območja za proi-
zvodnjo biomase. In to sta samo 
dva primera.

EESO Info: EESO je večkrat 
jasno opozoril, da je treba 
znova preučiti naše vzorce 
proizvodnje in porabe. 
Ali je po vašem mnenju 
mogoče že samo s tem 
zagotoviti trajnostno 
prihodnost?

HJW: Pred desetimi leti ni vpra-
šanja trajnostnega razvoja nihče 

Gradnja mostov nad razburkanimi vodami
Intervju z Nicolaiem Wammnom, danskim ministrom za evropske zadeve 

EESO Info: Kakšne cilje 
si je začrtalo dansko 
predsedstvo EU?

Nicolai Wammen: Že od vsega 
začetka je bilo jasno, da Danska 
prevzema predsedovanje Svetu 
v času hude gospodarske krize. 
Dansko predsedstvo si je seveda 

prizadevalo za to, da bi pomagalo 
Evropo spet spraviti na pravo pot 
in iz krize. Ne z velikimi časopi-
snimi naslovi po vsej Evropi, tem-
več s  trdim delom, da bi dosegli 
rezultate, ki jih Evropa potrebuje. 
V zadnjih šestih mesecih smo trdo 
delali, „gradili smo mostove nad 
razburkanimi vodami“ in spodbu-
jali pogajanja. 

Dansko predsedstvo je pomagalo 
oblikovati gospodarsko politiko, 
ki se krize loteva z dveh strani: za 
zagotovitev okrevanja je bilo treba 
obnoviti zaupanje s konsolidacijo 
javnih fi nanc, hkrati pa smo morali 
tudi spodbujati rast in nova delovna 
mesta z reformami in novimi pobu-
dami. 

Če se zdaj ozremo na predse-
dovanje, menim, da lahko mirno 
rečemo: Evropo smo pripravili, 
da je naredila pomemben korak 
naprej. 

EESO Info: Kateri vaši 
dosežki se vam zdijo 
najpomembnejši? 

Nicolai Wammen: Dansko predsed-
stvo se je od samega začetka osredo-
točilo na trdo delo, ki je potrebno, da 
bi Evropo potisnili naprej. V zadnjih 
šestih mesecih smo si ves čas priza-
devali doseči konkretne rezultate na 
vseh področjih. Največjega dosežka 
ni mogoče strniti v en sam naslov, 
temveč gre bolj za to, da smo poka-
zali, da EU deluje in dosega rezultate 
kljub krizi. Ponosen sem, da je dan-
sko predsedstvo v sodelovanju z dru-
gimi institucijami EU pomembno 
prispevalo k  temu, da bi Evropo 
izvlekli iz krize. 

Če pa bi – poleg gospodarskega 
programa –  lahko izpostavil le tri 
dosežke, moram omeniti dogovor 
o direktivi o energetski učinkovito-
sti. To ni pomembno samo za pod-
nebje in našo odvisnost od energije, 

temveč bo v Evropi pomagalo ustva-
riti tudi 400  tisoč delovnih mest. 
Izstopa tudi uredba o  gostovanju 
v telekomunikacijskih omrežjih. To 
bo zagotovilo nižje cene mobilnih 
telekomunikacijskih storitev v tujini, 
ko uporabljamo naše pametne tele-
fone. S  podelitvijo statusa države 
kandidatke Srbiji pa smo naredili 
pomemben korak k zagotavljanju 
demokracije v Evropi. 

EESO Info: Stroškovna 
učinkovitost je bila 
prepoznavna značilnost 
danskega predsedovanja. 
Ker ste na sejah točili 
samo vodo iz vodovoda, 
ste si prislužili vzdevek 
„vodovodno predsedstvo“ ...

NW: Če naj povem po pravici, sem 
pravzaprav na ta naš vzdevek zelo 
ponosen. Zakaj? Ker kaže, kar je res: 
ne samo to, da na Danskem iz pip 
teče neverjetno sveža voda, temveč 

tudi, da ima za nas zelena stroškovna 
učinkovitost izjemno vrednost. Skr-
bimo za naše vire in naše izpuste 
ogljikovega dioksida. In prav to je 
bilo temeljno vodilo pri načrtova-
nju našega predsedovanja kot celote. 

Zato so morala vsa prizorišča 
zasedanj in vse hotelske sobe imeti 
okoljski znak. Meniji so bili sesta-
vljeni iz sezonskih sestavin, od 
katerih so jih polovico zagotavljali 
lokalni dobavitelji. Poleg tega so 
bili sprejeti programi za zmanjšanje 
količin živilskih odpadkov; ki so jih 
nato odvažali neposredno v krajevne 
bioplinarne in jih pretvarjali v ener-
gijo za danska gospodinjstva. 

Vem, da se več mojih kolegov 
navdihuje nad zelenim pristopom 
Danske. Zato držim pesti, da bi 
mu sledila tudi druga predsed-
stva. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, danski minister 
za evropske zadeve

Benedicte Federspiel, članica EESO, 
skupina raznih dejavnosti

Marie-Louise Knuppert, članica EESO, 
skupina delojemalcev

Nils Juhl Andreasen, član EESO, 
skupina delodajalcev

©
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Dansko predsedovanje v očeh 
danskih članov EESO
Nimamo izbire – spremeniti moramo svoje potrošniške navade
Intervju z Benedicte FEDERSPIEL, članico EESO in glavno svetovalko danskega sveta 

za varstvo potrošnikov

Predsedstvo, ki je moralo gasiti požar
Intervju z Nilsom Juhlom Andreasenom, članom 

skupine delodajalcev EESO, direktorjem danskega 

sveta za kmetijstvo in prehrano

EESO Info: Evropski 
ekonomsko-socialni odbor 
(EESO) in danski svet za 
varstvo potrošnikov sta 
ob evropskem dnevu 
potrošnikov 15. marca 
2012 organizirala 
konferenco z naslovom 
Trajnostna potrošnja v času 

EESO Info: Tik pred 
začetkom danskega 
predsedovanja ste opozorili, 
da mora biti glavna naloga 
danskega predsedstva 
spodbuditi konkurenčnost 
evropskih podjetij, 
predvsem v sektorju 
prehrane. Kako ocenjujete 
dosežke predsedstva na tem 
področju?

Nils Juhl Andreasen: To je težko 
oceniti, saj je bilo treba vložiti ogro-
mno truda v  reševanje finančne 
krize v EU in nenazadnje ohranitev 
eura. Tako je bila naloga predsed-
stva bolj omejevanje škode kot pa 
aktivno spodbujanje konkurenčno-
sti evropskih podjetij. Kljub temu 
menim, da bo to evropskim podje-
tjem, tudi na področju kmetijstva 
in prehrane, dolgoročno prineslo 
konkurenčno prednost.

EESO Info: Dansko 
predsedstvo je vodilo 
pogajanja o reformi skupne 
kmetijske politike, kar 
bo zdaj prevzelo ciprsko 
predsedstvo. Ali menite, da 
se pogajanja nadaljujejo 
v pravi smeri?

krize. Ali menite, da je dansko 
predsedstvo EU slišalo 
naš poziv k ponovnemu 
razmisleku o naših 
potrošniških navadah?

Benedicte Federspiel: Pot je bila že 
odprta, ker sta bili besedi zeleno in 
trajnostno zelo priljubljeni in izposta-
vljeni kot cilja danske vlade na splo-
šno, pa tudi v okviru predsedovanja. 
Ministri in drugi pomembni govor-
niki na konferenci so jasno povedali, 
da ni mogoče, da ne bi spremenili 
svojih sedanjih potrošniških navad. 

EESO Info: Ali kriza ne 
slabi koncepta trajnostne 
potrošnje?

BF: Ne moremo si privoščiti, da traj-
nosti ne bi vključili v vse naše politike. 
Iskanje načina za izhod iz krize je tudi 
priložnost za iskanje novih, cenovno 
dostopnih in trajnostnih rešitev. 

NJA: Kolikor lahko ocenim, so 
pogajanja obtičala na mrtvi točki, 
tako da res ni mogoče reči, ali se 
nadaljujejo v pravi smeri. Veliko 
časa je bilo porabljenega za pojasni-
tev predloga Evropske komisije in 
njegovih posledic; države članice in 
nevladne organizacije so šele pred 
kratkim predstavile jasna stališča 
in mnenja.

Medtem pa se razmere naglo 
spreminjajo zaradi vse globlje 
finančne krize v  Evropski uniji, 
drugačnih vzorcev dobave hrane 
in povpraševanja po njej na svetov-
nem trgu ter večjega poudarka na 
trajnostni proizvodnji in potrošnji. 
Vse skupaj lahko močno vpliva na 
politična stališča o pomenu kmetij-
stva in sektorja prehrane v Evropski 
uniji ter na evropski model kmetij-
ske proizvodnje.

EESO Info: Se je na 
Danskem veliko govorilo 
o predsedovanju ali je 
minilo neopazno?

NJA: Na Danskem in v Bruslju je 
bilo organiziranih veliko najrazlič-
nejših dogodkov; danska vlada je 
svoje delo na tem področju opravila 
odlično. Na žalost pa so zadeve EU 
in prizadevanja danskega predsed-
stva zasenčili domači problemi in 
fi nančna kriza v EU, ki so prevla-
dovali v medijih. (pln/mb)  ●

Primer tega je direktiva o energetski 
učinkovitosti, o kateri je bil ravnokar 
dosežen dogovor. Danska industrija 
je nedavno potrdila, da bi moralo 
biti mogoče do leta 2020 doseči tako 
gospodarske kot tudi okoljske cilje.

EESO Info: Kaj bi morali 
storiti, da bi bila trajnostna 
potrošnja enostavna izbira za 
potrošnike?

BF: Vsi moramo prevzeti odgovor-
nost, podpora za trajnostno potrošnjo 
pa mora postati nov prevladujoči 
trend. V zvezi s tem je predsedstvo 
zaprosilo EESO, naj pripravi mnenje 
o tem, kako nadalje spodbujati traj-
nostno proizvodnjo in potrošnjo. 
Vendar pa ni enostavnih rešitev, 
zato si bo treba nenehno prizadevati 
za zagotavljanje cenovno ugodnih in 
trajnostnih proizvodov ter storitev 
v prihodnjih letih. (pln/mb) ●

Energetska učinkovitost – „proizvedeno na Danskem“
Intervju z Marie-Louise Knuppert, članico skupine delojemalcev EESO in tajnico 

danske konfederacije sindikatov

EESO Info: Decembra lani 
ste dejali, da bi morala biti 
glavna naloga danskega 
predsedstva ustvarjanje 
okolju prijaznih delovnih 
mest in zaposlovanje mladih. 
Ali je predsedstvo na tem 
področju storilo dovolj?

Marie-Louise Knuppert: Predsed-
stvo je storilo vse, kar je bilo v njegovi 
moči, da bi bila rast in delovna mesta 
v ospredju – kar glede na gospodar-

sko krizo ni lahka naloga. Zadovoljna 
sem, da je predsedstvu uspelo doseči 
dogovor o direktivi o energetski učin-
kovitosti.

Če bi nam to spodletelo, bi zamu-
dili odlično priložnost, da države EU 
podpremo v prizadevanjih za učinko-
vito porabo energije in spodbudimo 
odpiranje na tisoče delovnih mest 
v času, ko so tako zelo potrebna. 

Brezposelnost mladih je bila ves 
čas ena od glavnih tem danskega 
predsedstva. Zdaj je čas za ukrepa-
nje. To pomeni, da mora EU usme-
riti politiko v ustvarjanje priložnosti 
za mlade, kar bi bilo mogoče doseči 
z  bolj aktivno uporabo sredstev 
iz Evropskega socialnega sklada. 
Danska konfederacija sindikatov in 
danski delodajalci so v ta namen pre-
dlagali, da se s sredstvi iz Evropskega 
socialnega sklada podpre uvedba sis-
temov pridobivanja delovnih izkušenj 
v državah članicah. 

Ta vidik bi bilo mogoče upoštevati 
tudi v pogajanjih o direktivah o jav-
nih naročilih: v direktive bi lahko 
upravičeno vključili zahtevo, da 
morajo ponudniki, ki želijo pridobiti 
javno naročilo, zagotoviti določeno 
število mest za pripravnike. To pa sta 
zgolj dva primera iz prakse.

EESO Info: Pred kratkim 
ste se udeležili srečanja 
v Københavnu, na katerem so 
bile obravnavane možnosti 
za vključevanje državljanov 
v evropski projekt. Ali je 
Dance težko pritegniti 
k razpravi o Evropi?

MLK: Državljani bodo zaupali EU 
in podpirali članstvo v Uniji samo, 
če bodo menili, da se politiki EU 
ukvarjajo z njihovimi problemi. Lju-
dje morajo videti prednosti, ki jih EU 
prinaša v vsakodnevnem življenju. 
Obstajajo konkretni predlogi za to, 
kako to doseči, med drugim tudi oba 
zgornja primera.

EESO Info: Ali poznate 
dejavnosti komuniciranja 
na Danskem, ki bi bile lahko 
zgled tudi EU?

MLK: EU si mora prizadevati za čim 
konkretnejše komuniciranje, čeprav 
je to predvsem naloga politikov 
v  državah članicah. Primer nepo-
srednega dialoga med politiki in 
javnostjo je „platforma državljanov“ 
(Folkemødet), ki je bila po švedski 
zamisli organizirana na otoku Bor-
nholm. Politika komuniciranja EU 
bi morala temeljiti na mehanizmih 
odprtega usklajevanja in izmenjavi 
izkušenj, ki se že uporabljajo na mno-
gih drugih področjih. (pln/mb) ●

Globalizacija in selitev proizvodnje – 
ima industrija EU prihodnost?
Pepe je vrsto let delal v tovarni 
sončnih kolektorjev v državi čla-
nici EU. Imel je odlično službo za 
nedoločen čas in dobre delovne 
pogoje. Podjetje je poslovalo 
z dobičkom in se nenehno širilo. 
Poleg tega je lahko izkoristilo 
posebne pogoje poslovanja, ki 
so mu jih omogočale lokalne 
oblasti, in državne subvencije za 
sektor obnovljivih virov ener-
gije. Zdelo se je, da gre vse kot po 
maslu … dokler ni udarila kriza. 
In potem je bilo vsega konec.

Vlada je morala zaradi krčenja 
proračuna zmanjšati subvencije, 
zato je povpraševanje po sončnih 
kolektorjih močno upadlo. Pod-
jetje je sklenilo, da zapre tovarno 
in preseli proizvodnjo v Mehiko. 
Kmalu so brez službe ostali vsi 
delavci in se pridružili brezposel-
nim, ki so tedaj predstavljali kar 
40 % celotne delovne sile.

Pepe se je nenadoma znašel 
v negotovosti. Na koncu je ven-
darle podpisal pogodbo za dolo-
čen čas in odšel v novo tovarno 
v Mehiki usposabljat nove delavce 
– prav tiste, ki ga bodo zamenjali. 
Po nekaj praznih obljubah pa je 
naposled tudi sam pristal na cesti.

Tako kot Pepe tudi tisoči 
delavcev v Evropi občutijo spre-
membe v industriji in globaliza-
cijo, ki pomenijo izziv za vse bolj 
povezan notranji trg. EU in EESO 
sta se na te razmere odzvala že leta 
2002 z ustanovitvijo posvetovalne 
komisije za spremembe v indu-
striji (CCMI). Komisija CCMI si 
z napovedovanjem, predvideva-
njem in analizo dogodkov pri-
zadeva poiskati konstruktivne 
skupne odgovore na spremembe 
v  industriji z  ekonomskega, 

socialnega, teritorialnega in okolj-
skega vidika. Njeni člani prihajajo 
iz različnih gospodarskih sektorjev, 
ki so občutili posledice moderniza-
cije, in prav po njihovi zaslugi ima 
komisija moralno avtoriteto, da 
neposredno komunicira z drugimi 
oblikovalci politik EU. Njen namen 
je jasen: industrija EU mora ostati 

konkurenčna, vendar je hkrati treba 
zagotoviti, da bo njen razvoj tudi 
družbeno koristen. Kot pravi pred-
sednik komisije, Jorge Pegado Liz, 
so njene tri glavne naloge „podpora 
načelom, ki so jih zagovarjali usta-
novitelji EU, z mnenji; odzivanje na 
razvojne izzive, kot so globalizacija, 
socialno mreženje in novi načini 
dela; ter napovedovanje sprememb 
in prestrukturiranja v industriji ter 
priprava nanje“ oziroma „učenje iz 
preteklosti, proaktivno opazovanje 
sedanjosti in napovedovanje priho-
dnosti“.

Komisija CCMI že od začetka 
krize, ki je prizadela gospodarstvo, 
finance in še marsikatero drugo 
področje, vsem akterjem v  indu-
striji – tako zaposlenim kot deloda-
jalcem – omogoča, da izrazijo svoja 
stališča. Maja 2011 je pripravila tri 
mnenja, v  katerih je obravnavala 
trenuten vpliv globalizacije na indu-
strijsko politiko EU. Njeno stališče 

je jasno in nedvoumno: globaliza-
cija je ustvarila razmere, v katerih 
se morajo podjetja preseliti na tuje 
ali se prestrukturirati. Vendar se 
morajo prav zaradi grožnje, da lahko 
poceni delovna sila in slabi delovni 
pogoji zunaj Evrope pomenijo konec 
domačih delovnih mest v proizvo-
dnji, tako vodstvo kot delavci začeti 
zavedati, da je sodelovanje najboljši 
odgovor na izziv selitve proizvodnje 
na tuje. Obstaja le ena pot naprej: 
Evropa lahko samo z  izobraževa-
njem, usposabljanjem, inovacijami 
in trajnostnim razvojem ohrani sta-
tus prvorazredne gospodarske sile.

Zaradi naraščajočega pomena 
tehnologije in raziskav tudi komisija 
CCMI vse več pozornosti namenja 
informacijskim in komunikacijskim 
tehnologijam in storitvam – podro-
čju, na katerem Evropa zaostaja. 
„To je novo bojišče, kjer si moramo 
zagotoviti prednost pred Kitajsko 
in Indijo,“ pravi Joost van Iersel, 
član EESO in poročevalec za mne-
nje Industrijska politika za dobo 
globalizacije.

Komisija CCMI je 12. junija 
obeležila svojo deseto obletnico 
s konferenco o stalnih trajnostnih 
spremembah v industriji, na kateri 
so predstavniki evropskih indu-
strijskih združenj, sindikatov in 
oblikovalcev politik ocenili razmere 
v evropski industriji ter razpravljali 
o  preteklih izzivih in prihodnjih 
usmeritvah.

Pepejeva zgodba se nenehno 
ponavlja povsod v Evropi in komi-
sija CCMI je odločena, da to spre-
meni. (ail) ●

Zakaj EU potrebuje drugačen proračun 
in kakšen naj bi ta bil

jemal resno. Danes se vsi zave-
damo, da moramo spremeniti 
svoje obnašanje. Seveda se zdaj 
vsi ukvarjamo s krizo, ki zahteva 
kratkoročne rešitve, vendar pa 
trajnost in kratkoročni ukrepi ne 
gredo skupaj. Na srečo vprašanja 
trajnosti postajajo nekaj običajnega 
in ta trend se bo nadaljeval.

EESO Info: Kaj je potrebno 
za nadaljnje uresničevanje 
trajnostne agende? 

HJW: Potrebujemo jasno vizijo 
prihodnjih prizadevanj, s  časov-
nim razporedom in soglasjem glede 
področij ukrepanja in spremljanja. 
Prepričan sem, da je pri tem naj-
pomembnejše, da naši politični 
voditelji izpolnijo svojo odgovor-
nost, da pokažejo pripravljenost in 
zavezanost spremembam strategije 
ter da se dogovorimo o konkretnih 
časovnih razporedih in akcijskih 
načrtih. (kf) ●

takšno svetovno fi nančno krizo, če 
bi bile same.

Na splošno je bil cilj EESO pri 
organizaciji te konference, ki je 
bila deležna precejšnjega zanima-
nja medijev, prispevati k razpravi 
o tem, kakšno bi moralo biti gospo-
darsko upravljanje v  EU. Lahko 
bi se zgodilo, da bi se v tovrstnih 
razpravah osredotočili zgolj na 
dolgoročno politiko, a  tokrat so 
se govorniki zavedali, da bodo 
odločitve, ki jih bo treba sprejeti 
v prihodnjih mesecih, izjemnega 
pomena za prihodnost EU. Te 
odločitve bodo neposredno vplivale 

na življenje državljanov, na primer 
na zaposlovanje, vse večje socialne 
neenakosti in razpoložljivost poso-
jil za mala in srednje velika podjetja. 
EESO bo tako še naprej edinstven 
forum za razpravo, na katerem 
v  svoja mnenja in dialog z  dru-
gimi evropskimi akterji vključuje 
konkretne predloge. Konferenca 7. 
junija je bila del tega pristopa, ki si 
prizadeva tudi pokazati, da je EU 
morda bliže podobi enotnosti, kot 
jo dojemajo zunaj njenih meja, kot 
pa stopicanju na mestu in omrtvi-
čenosti. (ASP) ●

DANSKO PREDSEDSTVO SVETA EVROPSKE UNIJE

Aktivno državljanstvo
Za boljšo evropsko družbo

Aktivno državljanstvo ima osrednji pomen 
pri delovanju Evropskega ekonomsko-soci-
alnega odbora. Knjiga, v kateri 24 članov 
Odbora spregovori o osebnih prispevkih, ki 
so jih dali kot poslovneži, sindikalisti, aktivi-
sti in prostovoljci, bralcu razkrije, kako raz-
lična in zanimiva so njihova ozadja in cilji. 
A prav vsem sta skupna občutek za solidar-
nost z drugimi v družbi in skrb za njihovo 
blaginjo. (cl) ●

NA KRATKO

Pierre Jean Coulon, član EESO, 
skupina delojemalcev

N a d a l j e v a n j e  s  s t r a n i  4
Energetska učinkovitost – „proizvedeno na Danskem“

>>>  s t r a n  5

N a d a l j e v a n j e  s  s t r a n i  1
Kriza javnega dolga in fi skalna unija: 

dve plati iste medalje?

Več informacij o teh temah je na voljo na spletnem naslovu http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions
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Kriza javnega dolga in fi skalna unija: 
dve plati iste medalje?

Drage bralke in bralci, 
konferenca Združenih narodov o trajnostnem 
razvoju Rio+20, ki je bila od 20. do 22. junija v Riu 
de Janeiru in je pomenila nadaljevanje svetovnega 
vrha o okolju iz leta 1992, je bila pomembna pri-
ložnost za razpravo o prehodu v prihodnost, ki 

bo zares trajnostna za vse, vendar so bili njeni dosežki manjši, kot bi si želela 
delegacija Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO).

V preteklem letu je EESO pripravljal vključujoč in celovit program, ki vse 
tri stebre trajnosti – socialnega, gospodarskega in okoljskega – obravnava 
enakopravno. Posebej smo pozvali k pripravi časovnega načrta na področju 
trajnosti, ki bi vseboval natančne cilje, ukrepe in mehanizme. Zato obžalu-
jemo, da so bila mnoga pričakovanja evropske in svetovne civilne družbe 
spregledana. Zdaj je treba upati, da se bo v fazi izvajanja pokazala možnost za 
izboljšanje in preseganje vsebine sklepne deklaracije, ki je bila sprejeta v Riu. 
Voditelji držav in vlad, ki so se zbrali v Riu, so zamudili edinstveno priložnost 
za to, da bi storili odločilen korak v smeri večje socialne in okoljske pravičnosti. 
Sam najbolj obžalujem, da ni konkretnega akcijskega načrta za prihodnja leta 
in zavezujočih sporazumov o praksah na področju trajnostnega razvoja. Žal je 
bil premajhen poudarek namenjen socialni razsežnosti trajnostnega razvoja, 
cilji, kot so izkoreninjenje revščine in zanesljiv dostop do hrane, čiste vode 
in trajnostnih oblik energije, pa niso bili deležni tolikšne pozornosti, kot bi 
si želeli. Prav tako na konferenci nismo bili priče okrepitvi statusa okoljskega 
programa ZN in njegovemu preoblikovanju v specializirano agencijo.

Zadnje razočaranje pa je spodletel poskus, da bi imenovali ombudsmana 
za prihodnje generacije. Simbolno bi bilo pomembno priznati potrebo po 
mednarodnem organu, ki bi pravice prihodnjih generacij varoval pred krat-
kotrajnimi gospodarskimi interesi.

Nekaj dosežkov konference pa je vendarle mogoče označiti za uspeh. 
Veseli smo, da je koncept „okolju prijaznega gospodarstva“ kot gonila traj-
nostnega razvoja dobil osrednje mesto v sklepni deklaraciji. Zadovoljni smo 
tudi z uvedbo koncepta ciljev trajnostnega razvoja, ki ga moramo zdaj čim 
prej izoblikovati in uresničiti, da bi ta vrh postal izhodišče za proces svetovnih 
sprememb, ki bo omogočil, da bo naša družba bolj trajnostna in vključujoča. 
Nenazadnje pa je bila priznana vloga civilne družbe pri spodbujanju in izva-
janju trajnostnega razvoja.

Kot pravim: pot iz Ria je prav tako pomembna kot pot v Rio. Ukrepanje po 
konferenci Rio+20 mora biti že od zdaj naprej med prednostnimi nalogami 
civilne družbe, tudi sam pa ji bom kot predsednik EESO do konca mandata 
še naprej namenjal posebno skrb.

Staff an Nilsson
predsednik

13. julij 2012
Reykjavik, Islandija: 1. skupni 
posvetovalni odbor 
EU-Islandija

6. september 2012
Ciper: Javno posvetovanje 
o sektorjih socialnih, 
zdravstvenih in 
izobraževalnih osebnih 
storitev 

25. september 2012
EESO, Bruselj: Naprej za 
močnejšo Evropo! Civilna 
družba: polnopravni partner 
strategije Evropa 2020

28. september 2012
Lizbona, Portugalska: 
Konferenca na temo 
„Reforme trga dela kot odziv 
na krizo“

V TEJ ŠTEVILKI

2 Zakaj EU potrebuje drugačen 
proračun in kakšen naj bi ta bil

3 Ciper za boljšo Evropo, 
intervju z Andreasom 
Mavroyiannisom, 
namestnikom ministra 
za evropske zadeve pri 
predsedniku Republike

4 Gradnja mostov nad 
razburkanimi vodami, intervju 
z Nicolaiem Wammnom, 
danskim ministrom za 
evropske zadeve 

5 Globalizacija in selitev 
proizvodnje – ali industrija EU 
ima prihodnost?

6 Civilna družba: polnopravni 
partner strategije Evropa 2020

KOLEDAR DOGODKOV

NA KRATKO

Evropske čebele!

Čebele imajo že od nekdaj ključno 
vlogo pri zagotavljanju naravnega 
reda, zaradi opraševanja pa so tudi 
nepogrešljiv člen našega kmetijstva. 
Toda njihovo število v zadnjih letih 
zaskrbljujoče hitro upada. Razlogi 
za to še niso popolnoma znani, med 
morebitne krivce pa sodijo onesna-
ževanje, monokulture in pretirana 
uporaba pesticidov.

Ker se zavedamo tega problema in njegovih posledic za biotsko razno-
vrstnost ter kakovost in varnost hrane, sta Evropski ekonomsko-socialni 
odbor in Odbor regij 7. maja 2012 na streho stavbe Jacques Delors v Bru-
slju postavila dva čebelnjaka. S tem sta zaključila projekt, ki sta ga začela 
pred približno letom dni v sodelovanju z združenjem Apis Bruoc Sella, ki 
si prizadeva za razširitev strešnega čebelarstva v mestih. Namen projekta 
je pokazati, da imajo tudi mesta pomembno vlogo pri ohranjanju biotske 
raznovrstnosti in da lahko vsak od nas v okviru svojih možnosti prispeva 
k zaščiti ogroženih ekosistemov.

31. maja je imelo nekaj srečnežev, ki so se udeležili uradnega začetka 
projekta Odborov „Urbane čebele“, priložnost, da pokusijo prvi med, ki sta 
ga pridelala Odbora (in za katerega je bilo treba dobrih 20 dni „dela“). Čebel-
njaka bosta na leto predvidoma dala okrog 40 kilogramov medu. (rdr) ●

Dan odprtih vrat 2012
EESO odpira svoja vrata javnosti

12. maja 2012, na 20. dan odprtih 
vrat institucij EU, je EESO obi-
skalo več kot 3 000 ljudi. Letošnja 
tema – trajnost in zeleno gospodar-
stvo – je pomenila primeren uvod 
v  razmislek o  glavnih vprašanjih 
konference ZN Rio+20 o  trajno-
stnem razvoju. Osrednje teme, kot 
so zelena delovna mesta, obnovljiva 

energija, trajnostna mesta in poraba vode, so bile predstavljene ustvarjalno 
in interaktivno.

Obiskovalci so lahko poklepetali s člani Odbora in zaposlenimi, izvedeli 
več o delu EESO in se udeležili zabavnih dejavnosti za vso družino. Predse-
dnik Staff an Nilsson, podpredsednica Anna Maria Darmanin in generalni 
sekretar Martin Westlake so bili navzoči ves dan, pozdravljali so obiskovalce 
in se z njimi pogovarjali o okoljskih vprašanjih. 

Številni člani Odbora in zaposleni, ki so svoje delo opravili odlično (in 
prostovoljno), so tudi letos poskrbeli, da je dogodek minil uspešno in da so 
naš Odbor predstavili javnosti kot dinamično in vitalno ustanovo. (rdr)
 ●

Glavna urednica
Karin Füssl (kf)
Tomasz Jasiński – predstavnik članov EESO 
v uredniškem odboru (skupina delojemalcev, PL) (tj)
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Od leta 2008 je gospodarska kriza, ki 
se je začela v ZDA, v ospredju pozor-
nosti medijev in političnih agend 
svetovnih voditeljev. Zdaj, ko je kriza 
dosegla Evropo, postajajo primerjave 
med ameriško in evropsko centralno 
banko vse bolj priljubljene. Revija 
The Economist v številki, ki je izšla 
16. junija, primerja javne finance 
Kalifornije in Grčije. Članek dopi-
snika iz Los Angelesa kaže, da za EU 
zunaj njenih meja menijo, da je bolj 
združena, kot pa to menijo v sami 

EU. Le kako naj bi sicer ameriško 
zvezno državo primerjali z državo 
članico EU? Evropski ekonomsko-
-socialni odbor (EESO) je prepričan, 
da več Evrope pomeni več orodij in 
boljša orodja, s katerimi je mogoče 
globalno krizo preprečiti oziroma se 
ji izogniti.

Razprava o tem, kako naj bi EU 
oblikovali v smislu gospodarskega 
povezovanja, je v ospredju pozorno-
sti Odbora, saj je v igri nič manj kot 
evropski socialni model. Zato je za 
skupino ECO – strokovno skupino 
EESO, ki se ukvarja z gospodarskimi 
in fi nančnimi zadevami – smiselno 
obravnavati vprašanja, kot so uvedba 
euroobveznic, vzpostavitev evropske 
bonitetne agencije, fi nančno izobra-
ževanje državljanov EU ali zakono-
dajna ureditev fi nančnih trgov.

V EESO so tako 7. junija 
2012  pripravili konferenco na 
visoki ravni, na kateri so razpra-
vljali o trenutni krizi javnega dolga. 
Med udeleženci so bili luksembur-
ški premier in predsednik Euro-
skupine Jean-Claude Juncker, 
italijanski minister za evropske 

Ciper za boljšo Evropo*

Ciprsko predsedstvo priznava, 
da mora Evropa, potem ko bo 
premagala sedanjo gospodarsko 
krizo, postati še močnejša, zato si 
prizadeva za prispevek k trajnostni 
rasti, socialni koheziji in ustvar-
janju delovnih mest, s  tem pa za 
boljšo Evropo. Sedanji socialni in 
ekonomski razvoj nas je spodbu-
dil k temu, da smo si za cilj zadali 
Unijo, ki temelji na solidarnosti in 
ima za državljane ter na svetovnem 
prizorišču večji pomen.

Nujno si je treba prizadevati 
za učinkovitejšo in bolj trajno-
stno Evropo. S tega vidika so naj-
pomembnejša naloga pogajanja 
o  večletnem finančnem okviru 
2014–2020, ki so priložnost za 
sporazum o proračunu in politič-
nih smernicah za rast in večjo kon-
kurenčnost. Ciprsko predsedstvo si 
bo prizadevalo za njihov zaključek 
ter za čim večji napredek v pogaja-
njih o skupnih politikah, tudi sku-
pni kmetijski, ribiški in kohezijski 
politiki. Ker predsedstvo poudarja 
pomen kohezijske politike, je EESO 
zaprosilo za mnenje o  razvoju 
makroregionalne strategije za 
Sredozemlje in njenih koristih za 
otoške države članice. Med druge 
glavne teme predsedstva sodijo 
okolju prijaznejši ukrepi, energet-
ska učinkovitost, okoljska trajnost 
in obvladovanje posledic podneb-
nih sprememb.

Za premostitev sedanje gospo-
darske krize in povečanje konku-
renčnosti EU nujno potrebujemo 

Evropo z učinkovitejšim gospo-
darstvom, ki je usmerjeno v rast. 
Zato bo v ospredju strožji nadzor 
fiskalnih in makroekonomskih 
politik ter zagotavljanje prora-
čunske stabilnosti. Hkrati je treba 
nujno spodbuditi rast, zato se bo 
ciprsko predsedstvo osredotočilo 
na krepitev notranjega trga in 
spodbujanje odpiranja delovnih 
mest, raziskav in inovacij, da se 
poveča konkurenčnost Evrope, 
pri tem pa bodo v ospredju mala 
in srednje velika podjetja. 

V prizadevanjih za Evropo soli-
darnosti in socialne kohezije, ki 
je za državljane večjega pomena, 
bo poudarek na zaposlovanju 
mladih, saj brezposelnost v  tej 
skupini prebivalstva v EU narašča. 
Ena od prednostnih nalog je tudi 
uvedba skupnega evropskega azil-
nega sistema do konca leta 2012. 
V zvezi s tem je predsedstvo EESO 
zaprosilo za raziskovalno mnenje 
o  uvedbi sistema za primerjavo 
prstnih odtisov prosilcev za azil 
in nekaterih kategorij nezakoni-
tih priseljencev (sistem Eurodac), 
poleg tega pa še za mnenje o kre-
pitvi participativnih procesov 
in sodelovanja lokalnih oblasti, 
civilne družbe in socialnih partner-
jev pri izvajanju strategije Evropa 
2020. 

Ciprsko predsedstvo si želi 
Evropo približati svojim sose-
dnjim državam, doseči napredek 
pri širitvi in poudariti južno raz-
sežnost evropske sosedske politike, 
hkrati pa se zavzema za še večjo 
vlogo Unije na svetovnem prizo-
rišču s posebnim poudarkom na 
doseganju razvojnih ciljev EU in 
krepitvi njene zunanje trgovinske 
politike.

Unija mora biti bližje državlja-
nom; naša vizija je Evropa kot 
„filoxenos topos“, gostoljuben kraj 
za podjetja, zamisli, storitve, ino-
vacije in kulturo. To je del naših 
prizadevanj za boljšo Evropo, ki 
državljanom, predvsem mlajšim 
generacijam, prinaša upanje. ●

* Andreas Mavroyiannis, Namestnik ministra za evropske zadeve pri predsedniku Republike, Ciprsko predsedstvo Sveta EU 

Kaj pričakujejo ciprski člani EESO 
od ciprskega predsedovanja EU *
Michalis Antoniou
Skupina delodajalcev

Sredozemlje potrebuje novo vizijo

Namestnik generalnega direktorja ciprskega združenja delodajalcev in industrialcev (OEB) 
Ciprsko predsedovanje prihaja v času, ko Evropa doživlja najburnejše pretrese v vsem povojnem obdobju. Vendar 
pa je to tudi priložnost, saj ponuja možnost za spremembe. V takem času bi si moral EESO v tesnem sodelovanju 
z drugimi institucijami EU prizadevati za ukrepanje, ki je potrebno za ponovno spodbujanje rasti, zmanjšanje 
brezposelnosti in za to, da bi v Evropi spet omogočili blaginjo vsem državljanom.

Dimitris Kittenis
Skupina delojemalcev
Nekdanji generalni sekretar ciprske konfederacije sindikatov (SEK) 
Ciper, država na stičišču Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike, prevzema predsedovanje Evropski uniji v času, ko je 
Unija na razpotju. Od ciprskega predsedstva se pričakuje, da bo pomagalo pri reševanju problemov neenakosti in 
solidarnosti ter pri sprejemanju nujnih odločitev za spopadanje s krizo, da bi lahko zmanjšali brezposelnost, izboljšali 
življenjsko raven in spodbudili evropsko povezovanje.

Kostakis Konstantinidis
Skupina raznih dejavnosti
Predsednik združenja ciprskih kmetov (EKA) 
V času predsedovanja si bo Ciper prizadeval za poglobitev sodelovanja in solidarnosti med državami članicami, pa 
tudi za to, da bi okrepili prizadevanja za mir, ne samo v Sredozemlju in na Bližnjem vzhodu, ampak v vsej Evropi 
in drugod po svetu. Poleg tega si prizadevamo za izboljšanje življenjskih razmer državljanov in za rast, ne samo 
v evropskih, temveč tudi v vseh drugih državah.

Michalis Lytras
Skupina raznih dejavnosti
Ciprsko predsedstvo bo prispevalo k uresničevanju cilja socialne in ekonomske kohezije v Evropski uniji ter si bo 
prizadevalo za spodbujanje gospodarske rasti in premagovanje gospodarske krize, za dokončno oblikovanje in sprejetje 
skupne kmetijske politike 2014–2020, za odpravljanje brezposelnosti in utrjevanje miru v Evropi in vsem svetu. 
Prepričan sem, da bo to uspešno in produktivno predsedovanje.

Andreas Pavlikkas
Skupina delojemalcev
Vodja oddelka za raziskave in študije vseciprskega združenja delavcev (PΕΟ) 
Menim, da bo predsedovanje Republike Ciper v vseh pogledih uspešno, tako na politični kot na organizacijski ravni. 
Naša država mora po svojih močeh prispevati k odločanju o vprašanjih solidarnosti med velikimi in majhnimi 
državami, krepitvi in razširitvi agende EU ter vzpostavljanju tesnejših odnosov med državami EU, sredozemskimi in 
bližnjevzhodnimi državami. Poleg tega bo Ciper imel priložnost, da se tako v Evropi kot v svetu predstavi kot država 
ter promovira svoje dobre plati in adute, da bi s tem privabil naložbe in turiste. ●

* Po odstopu enega od ciprskih članov EESO je bil uveden postopek za imenovanje njegovega naslednika. Postopek v času tiska tega prispevka še ni bil zaključen. Celoten seznam članov EESO je na 
voljo na spletni strani Odbora: eesc.europa.eu.

Za poročevalca za mnenje je bil 
imenovan Dimitris Dimitriadis, 
grški član EESO in predsednik 
odbora za spremljanje držav 
Euromed.

EESO Info: Zakaj 
EU potrebuje novo 
makroregionalno strategijo 
za Sredozemlje?

Dimitris Dimitriadis: Vsa doseda-
nja prizadevanja EU za obravnavo 
Sredozemlja kot celote so spodletela. 
Barcelonski proces, ki se je začel leta 
1995 in je bil namenjen oblikovanju 
odnosov med EU in njenimi sredo-
zemskimi partnerji, je mrtev.

Medtem so se geopolitične raz-
mere v  tem delu sveta temeljito 
spremenile, kar je posledica revo-
lucij v severnoafriških državah.

Dimitris Dimitriadis, član EESO

POGOVOR MED KOLEGI

V novem sklopu intervjujev se 
Tomasz Jasiński, poljski član 
skupine delojemalcev v  EESO in 
predstavnik članov v uredniškem 
odboru EESO info, pogovarja z dru-
gimi člani, da bi izvedel, kaj je tisto, 
kar jim daje zagon. Prvi sogovornik 
je bil Martin Siecker, član skupine 
delojemalcev EESO z Nizozemske, 
ki zastopa nizozemsko zvezo sin-
dikatov.

Tomasz Jasiński: Kakšne so 
vaše dosedanje poklicne 
izkušnje?

Martin Siecker: Po poklicu sem 
novinar, poklicno pot pa sem začel 
v  sedemdesetih letih, ko sem kot 
novinar delal za levo usmerjeni 
dnevni časopis. Deset let pozneje sem 
se priključil sindikalnemu gibanju in 
postal urednik novic za člane. 

TJ: Kaj vas je spodbudilo 
k temu, da ste se pridružili 
sindikalni organizaciji?

MS: Več kot sem poročal o odnosih 
med delojemalci in delodajalci, bolj 
so me ta vprašanja privlačila. Nekega 
dne sem ugotovil, da mladi novinarji 
pri mojem časopisu ne dobivajo 
takšne plače, kot jim pripada. Sku-
paj s kolegi smo ustanovili delovni 
odbor, da bi se zavzeli za njihove 
pravice. Pogajali smo se z urednikom 
in na koncu zmagali. Takrat sem se 
odločil, da bom delal za organizacijo, 
ki brani pravice delavcev. 

TJ: Kako dolgo ste že član 
sindikata?

MS: Sindikatu sem se pridružil takoj, 
ko sem vstopil na trg dela, to pa je 
bilo leta 1967. Preden sem postal 
novinar, sem opravljal razna prilo-
žnostna dela. To je bila moja odlo-
čitev, saj si takrat nisem želel niti 
službe za nedoločen čas niti fi ksnega 
delovnega časa. Všeč mi je bila svo-
boda; ko je posijalo sonce, sem šel 
lahko plavat namesto v službo.

TJ: Kaj vas še navdušuje?

MS: Glasba. Pogosto poslušam 
glasbo, igram pa tudi na bobne, ven-
dar nisem dovolj dober, da bi lahko 
igral v skupini. Pa tudi če bi bil, za 
to ne bi imel dovolj časa. Zelo rad 
berem – nič ni boljšega kot napet 
kriminalni roman. 

TJ: Mislil sem, da so vsi 
Nizozemci nogometni 
navdušenci.

Saj sem nogometni navdušenec, 
navijam za Ajax Amsterdam. V času, 
ko je bil Ajax na vrhuncu uspeha, 
sem živel blizu olimpijskega stadi-
ona v Amsterdamu. Videl sem vse 
njihove tekme za evropski pokal 
v začetku sedemdesetih, ko so igrali 
na domačem terenu in trikrat zapo-
vrstjo osvojili Evropsko ligo prvakov.

TJ: Kdaj ste postali član 
EESO?

MS: Pred desetimi leti. Leta 2010 sem 
bil tretjič imenovan za člana EESO.

TJ: Kaj je po vašem mnenju 
najbolj pereč problem, ki se 
ga mora lotiti EU?

MS: Vse večji evroskepticizem. To 
je resnična grožnja in če je ne bomo 
obvladali, se lahko zgodi, da bo kva-
dratni kilometer betona, stekla in 
jekla v bližini mestnega jedra Bru-
slja vse, kar bo ostalo od združene 
Evrope kot pomnik idealu, ki se je 
včasih zdel velik in edini, na koncu 
pa je žalostno pristal na smetišču 
zgodovine kot največji in najdražji 
politični neuspeh. ●

Kmalu v eeso 
Naprej za močnejšo Evropo! 

Civilna družba: polnopravni 
partner strategije Evropa 2020

V okviru tega dogodka, ki bo 25. 
septembra 2012, bodo obravnavani 
vzvodi za spodbuditev rasti in obli-
kovanje evropskega pakta za rast. 
Na štirih sočasnih delavnicah bo 
razprava potekala o  vzpostavitvi 
skladnega okvira za strategijo EU 
za rast, ponovnem zagonu eno-
tnega trga, oživitvi gospodarstva in 

ustvarjanju delovnih mest, pa tudi 
o inovacijah v povezavi s pametno 
in trajnostno rastjo. 

Predsedniki skupin EESO bodo 
podali vsak svoje konkretne poglede 
na to, kako Evropo vrniti na pot 
trajne rasti. Udeleženci panelne 
razprave na visoki ravni bodo nato 
razpravljali o  tem, kako čim bolj 
povečati priložnosti za rast, ki jih 
ponuja strategija Evropa 2020. 

Konference se bodo udeležile 
zainteresirane strani iz držav čla-
nic in EU, odločevalci na ravni 
EU, evropski poslanci in poslanci 

nacionalnih parlamentov, pred-
stavniki vlad in upravnih organov 
držav članic, predstavniki civilne 
družbe z nacionalne ravni in ravni 
EU, lokalne in regionalne oblasti ter 
možganski trusti pa tudi oblikovalci 
mnenj.

EESO in nacionalni ekonomsko-
-socialni sveti bodo na konferenci 
predložili svoje ideje ter izmenjali 
izkušnje in najboljše prakse, da bi 
zgoraj omenjene vzvode izkoristili 
za doseganje cilja trajnostne in kon-
kurenčne Evrope. (kf) ●

Želite več informacij? Program 
dogodka je na voljo na: http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.home.

Za dodatne informacije se lahko 
obrnete na: europe2020-eesc@eesc.
europa.eu.

CIPRSKO PREDSEDSTVO SVETA EVROPSKE UNIJE

Zato moramo začeti iz nič. Najti 
moramo novo vizijo in povsem nov 
pristop. Kmalu se bom prvič srečal 
s  ciprskim ministrom in razpra-
vljala bova o tem, kako bi se lahko 
EESO čim bolje odzval na ciprsko 
željo po svetovanju.

EESO Info: Veliko izzivov, 
s katerimi se soočajo 
sredozemske države EU, 
bi lahko obravnavali 
v okviru kohezijske 
politike EU …

Dimitris Dimitriadis: Kohezij-
ska politika ni dovolj. Potrebu-
jemo širšo vizijo in dolgoročno 
perspektivo za naslednjih 15  do 
20 let, ki vključuje celotno regijo in 
ne samo države članice EU v regiji. 
Najprej moramo opredeliti jasne, 
dolgoročne strateške cilje za regijo, 

potem pa zagotoviti, da jih kohezij-
ska politika podpira.

EESO Info: Pravkar ste 
se vrnili s konference 
o strategiji za regijo 
Baltskega morja. Ali menite, 
da vas lahko navdihujejo 
nekatere rešitve iz te 
strategije?

Dimitris Dimitriadis: Strategija za 
regijo Baltskega morja je zagotovo 
vzoren načrt za podobne strate-
gije. Pokazala je, kako uspešen je 
lahko celostni pristop k skupnim 
vprašanjem, ki zajema več držav 
in organov. Seveda je nemogoče 
kopirati vse rešitve strategije za 
regijo Baltskega morja, vendar so 
nekatere koristen navdih. V geopo-
litičnem smislu strategija za regijo 
Baltskega morja ponuja koristen 

nauk: čeprav strategija vključuje 
samo države članice EU, so za njen 
uspeh ključnega pomena odnosi 
med EU in Rusijo. 

Če torej želimo, da bi bila stra-
tegija EU za Sredozemlje uspešna, 
je treba združiti vse akterje s celo-
tnega območja Sredozemlja: države 
EU, otoke, severnoafriške države, 
Turčijo, Izrael in palestinska oze-
mlja. (mb)  ●

Spletna stran ciprskega predsed-
stva je zdaj vzpostavljena in deluje.

Kliknite na povezavo za zadnje 
novice o ciprskem predsedovanju: 
www.cy2012.eu. 

Ciprsko predsedstvo EU je EESO 
zaprosilo, da pripravi mnenje 
o  makroregionalni strategiji za 
Sredozemlje in o koristih, ki bi jih 
strategija lahko prinesla otoškim 
državam članicam.

Andreas Mavroyiannis, namestnik ministra za 
evropske zadeve,  ciprsko predsedstvo Sveta EU

NOVI PUBLIKACIJI EESO

 ■ Varstvo potrošnikov

 ■ Evropski ekonomsko-socialni odbor med cipr-
skim predsedovanjem Svetu EU

Več informacij je na voljo na: http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.publications. ●atio

zadeve Enzo Moavero Milanesi 
ter visoki predstavniki Evropske 
komisije, Evropske centralne banke 
in Evropskega parlamenta. Pred-
sednik EESO Staffan Nilsson je 
odprl zasedanje z izjavo, ki poziva 
k  uniji za fiskalno stabilnost in 
uvedbi euroobveznic. Poudaril je, 
da so potrebne konkretne pobude 
držav članic za deljeno fiskalno 
odgovornost, tako da bi se lahko 
zmanjšale obrestne mere za javni 
dolg držav, ki se trudijo za fi skalno 
konsolidacijo. 

Razpravo je vodil predsednik 
skupine ECO Michael Smyth, ki 
je poudaril, da se po njegovem 
mnenju soočamo s krizo povpra-
ševanja, podobno tisti iz tridesetih 
let prejšnjega stoletja, in da nas bo 
pravoverno varčevanje pripeljalo 
zgolj v  recesijo, kar je gojišče za 
populizem in radikalne stranke. 
Carmelo Cedrone in Gerard Dan-
tin –  poročevalca za dve mne-
nji EESO o  euroobveznicah in 
podobnih instrumentih za skupni 
dolg – ter Pedro Augusto Almeida 
Freire, predsednik stalne študij-
ske skupine EESO za usklajevanje 
ekonomskih politik, so se zavzeli 
za povezovanje kot edino možno 
rešitev za trenutno stanje. Cedrone 
je v svojem (že sprejetem) mnenju 
konkretno podprl uvedbo dveh vrst 
obveznic: stabilnostnih obveznic, 
s katerimi bi za dolg uvedli vzaje-
mno in skupno odgovornost, in 
investicijskih obveznic, s katerimi 
bi pritegnili kapital iz hitro razvija-
jočih se gospodarskih velesil, kot so 
Brazilija, Rusija, Indija in Kitajska. 
Dantin pripravlja mnenje, o kate-
rem naj bi glasovali na julijskem 
plenarnem zasedanju, kjer bodo 
razpravljali o  uvedbi vzajemne 
odgovornosti za dolg med drža-
vami članicami. 

Predstavnik Komisije je pou-
daril, da je treba uvesti varovalo 
za fi nančni sektor na ravni EU in 
si prizadevati za boljše fiskalno 
povezovanje. Evropska poslanka 
Sylvie Goulard je opozorila, da 
Evropski svet ne bi smel biti edino 
politično prizorišče za reševanje 
sedanje krize, in predlagala, da je 
potreben širši pristop. Juncker je 
zaključil konferenco optimistično 
in udeležence pozval, naj si posku-
sijo predstavljati, kako težko bi bilo 
za večino držav članic preživeti 

Kaj manjka politični volji za izhod iz krize

G. Cedrone, v svojem nedavnem mnenju ste 
navedli, da je trenutna evropska kriza bolj 
politična kakor gospodarska ...

Evropa si več ne more privoščiti, da bi imela enotno 
monetarno politiko ter 17 gospodarskih in fi nančnih 
politik. EU bi morala kreniti v smeri fi skalne unije in 
prvi korak v to smer je uvedba dveh različnih, vendar 
medsebojno dopolnjujočih se vrst obveznic EU: netržnih 
obveznic Unije za stabilizacijo dolga in euroobveznic za 
oživitev gospodarstva in rast.

Ali je to izvedljivo?

Te obveznice bi povrnile zaupanje vlagateljev in varčevalne ukrepe zamenjale 
s socialno državo. Za izvedbo našega načrta poleg tega ni potrebna sprememba 
pogodb ali oblikovanje novih institucij. Uporabili bi obstoječe instrumente 
EU, kot je Evropski investicijski sklad (EIF). Edino, kar manjka, je politična 
volja. (rdr) ●

Martin Siecker: ljubitelj glasbe in kriminalnih romanov
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PLENARNO ZASEDANJE NA KRATKO
Digitalni trg za rast

EESO je maja sprejel mnenje na temo doseganja rasti s pomočjo 
digitalnega enotnega trga, ki ga je za dansko predsedstvo pripra-
vil kot nasvet glede nadaljnjih korakov na digitalnem področju. 
To vprašanje je za EU zelo pomembno, saj študije kažejo, da bi 
digitalni enotni trg evropski BDP do leta 2020 okrepil za 4 %.

Odbor je v mnenju pozval k hitri vzpostavitvi infrastrukture 
na celotnem evropskem ozemlju, vključno z odmaknjenimi 
območji, da bi lahko tako vsem zagotovili dostop do interneta.

Glede na to, da bodo do leta 
2015 potrebna internetna zna-
nja za 95  %  delovnih mest, je 
po besedah poročevalke za to 
mnenje, Laure Batut (Francija, 
skupina delojemalcev), usposa-
bljanje bistvenega pomena. Batu-

tova dodaja, da sta dostopnost strojne in programske opreme za 
vse, tudi starejše državljane, ter usposabljanje za njeno uporabo 
nujna za soočanje s tem izzivom.

Za spodbuditev e-trgovine je EESO pozval k uskladitvi trgo-
vinske zakonodaje in zakonodaje o posredni obdavčitvi, vendar 
je hkrati posvaril, da to ne bi smel biti izgovor za dvig davčne 
stopnje. (mb) ●

Evropa zaostaja pri izpolnjevanju 
energetskih ciljev

Napredek pri prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v EU 
kot celoti in v nekaterih državah članicah nevarno zaostaja za 

začrtanimi cilji, opozarja 
Evropski ekonomsko-
-socialni odbor v svojem 
mnenju o  energetskem 
načrtu za 2050, ki je bil 
sprejet na majskem ple-
narnem zasedanju.

EESO meni, da EU ne 
ve, kako močno zaostaja pri uresničevanju svojih ciljev. „Upa-
danje proizvodnih procesov v EU, ki močno onesnažujejo oko-
lje, njihovo povečevanje v drugih delih sveta in posledično uvoz 
teh izdelkov v Unijo prikrivajo obseg zaostanka pri napredku,“ 
pravi Pierre-Jean Coulon (skupina delojemalcev, Francija), 
poročevalec za mnenje.

Mnenje vsebuje kritična stališča glede napredka na področju 
energetske učinkovitosti in energije iz obnovljivih virov. Razvoj 
slednjih zavira nezanesljiva državna podpora, včasih pa tudi 
lokalni odpor.

EESO ponovno poziva k ustanovitvi foruma evropske civilne 
družbe, na katerem bi se redno srečevale vse udeležene strani in 
razpravljale o energetskem prehodu do leta 2050, da bi spod-
bujale pretok informacij v EU.

„Vprašanje, kako javnost sprejema odločitve na področju 
energije, je postalo izziv za evropske demokracije,“ pravi sopo-
ročevalec za mnenje Richard Adams (skupina raznih dejavnosti, 
Združeno kraljestvo) in dodaja: „Energetski načrt za 2050 je treba 
uporabiti ne samo za sprožitev najširše razprave med Evropejci, 
temveč mora spodbujati tudi sodelovanje vseh ravni, to je posa-
meznikov, regij, držav članic in EU kot celote“. (mb) ●

Evropsko socialno podjetništvo in skladi za 
socialno podjetništvo

V dveh mnenjih – o evropskih skladih za socialno podjetništvo 
(poročevalka Ariane Rodert, skupina raznih dejavnosti) in 
o pobudi za socialno podjetništvo (poročevalec Giuseppe Gue-
rini, skupina za razne dejavnosti) – je EESO spodbudil Komisijo 
in države članice, naj zagotovijo, da bodo javna naročila in 
fi nančna sredstva bolj dostopna socialnim podjetjem, razvijajo 
nacionalne okvire za rast socialnih podjetij in ustrezno upora-
bljajo evropski sklad za socialno podjetništvo. 

V sektorju socialne ekonomije 
je v  EU zaposlenih že več kot 
11  milijonov ljudi, kar pomeni 
6 % delovne sile. Približno eno od 
štirih podjetij, ki je ustanovljeno 
v  Evropi, je socialno podjetje. 
V  sedanjih kriznih razmerah, 
ko se število ljudi brez zaposli-
tve ali dostopa do gospodarskih 
virov nenehno povečuje, se EESO 

zavzema za okrepitev rasti, zaposlovanja in konkurenčnost 
ter za ustvarjanje bolj vključujoče družbe v skladu s strategijo 
Evropa 2020.

Po mnenju Odbora bi Evropski sklad za socialno podjetni-
štvo morali spremljati še drugi fi nančni instrumenti, posvečeni 
razvoju socialnih podjetij. Evropski sklad za socialno podjetni-
štvo sam ne bo zadoščal za izboljšanje dostopa do ustreznega 
kapitala. (ail) ●

Evropski svet je pred petimi leti 
ducatu vidnih evropskih osebnosti 
zaupal pripravo poročila o izzivih 
EU v  naslednjih 20  letih. Tako 
imenovana skupina modrecev, ki ji 
predseduje Felipe Gonzalez, njena 
člana pa sta tudi Mario Monti in 
Lech Walensa, je maja 2010 skle-
nila, da Evropa potrebuje nove 
temelje. V poročilu so bile med dru-
gim navedene naslednje prednostne 
naloge: gospodarska rast, konku-
renčnost, demokratična legitimnost 
in vodilni položaj v  boju proti 
podnebnim spremembam. Ravno 
na te teme je tudi osredotočeno 
vsakodnevno delo evropske orga-
nizirane civilne družbe v  okviru 
EESO, tj. njegova javna posvetova-
nja, konference, študijske skupine 
in mnenja. Vsekakor ni naključje, 
da tako odgovori skupine modrecev 
kot večina političnih stališč, ki jih 
je oblikoval EESO, vsebujejo isto 
glavno načelo: potrebujemo več 
Evrope, ne manj.

Po mnenju EESO mora biti „več 
Evrope“ tudi vodilno načelo za 
večletni fi nančni okvir 2014–2020, 
s katerim bo določen proračun EU 
za naslednjih šest let. Ob sprejema-
nju prejšnjega večletnega finanč-
nega okvira je večina evropskih 
gospodarstev rasla, fi nančna stabil-
nost pa je veljala za samoumevno. 
Glede na sedanjo nestabilnost in 
val varčevalnih ukrepov, ki se širi 
po Evropi, pa se utegne zgoditi, da 
bo sprejet minimalističen proračun. 
Evropska komisija zato predlaga, 
da se skupni proračun EU ohrani 
pri 1 % BDP EU, vendar nekatere 
države članice zahtevajo zmanjša-
nje. EESO je v tej zvezi na majskem 
plenarnem zasedanju sprejel mne-
nje, v katerem poziva k njegovemu 
povečanju na 1,11 %. Spomnimo, 
kakšna je opredelitev proračuna: 
„ocena odhodkov, prihodkov in 

virov v  določenem obdobju, ki 
odraža predvidevanja glede fi nanč-
nih razmer in ciljev v prihodnosti“. 
Če to preslikamo na razmere, s kate-
rimi se trenutno sooča EU, potre-
bujemo zdaj, ko so cilji višji, nov 
pogled tako na stroške kot prihodke. 
Če EU zares želi doseči pomemben 
napredek na poti k povezovanju in 
prevzeti več odgovornosti, mora 
obvladovati tudi rast in s tem obva-
rovati evropski socialni model. To 
je mogoče samo, če je proračun, tj. 
orodje, s katerim EU dosega svoje 
cilje, dovolj ambiciozen.

Ob tem je treba povedati, da pre-
dlog Komisije o večletnem fi nanč-
nem okviru vendarle izboljšuje in 
poenostavlja strukturo proračuna. 
Pozitivno je tudi, da je Komisija 
kritično ocenila pristop nekaterih 
držav članic k pogajanjem, zazna-
movanih z  načeloma pravičnega 
povračila in horizontalne pra-
vičnosti. Glede prihodkov EESO 
podpira uvedbo novega sistema 
virov lastnih sredstev, ki vključuje 
spremenjeni vir sredstev od DDV 
in davek na fi nančne transakcije. 
Pri odhodkih bi morale institucije 
in države članice upoštevati načelo 
evropske dodane vrednosti, tj. ideje, 
da je mogoče z enim evrom, pora-
bljenim na ravni EU, doseči več 
kot na nacionalni ravni. Tudi dve 
glavni odhodkovni postavki v pro-
računu – skupna kmetijska politika 
in kohezijska politika – sta v pre-
dlogu Komisije bolje strukturirani, 
tako da imata prednost učinkovi-
tost in dobro delujoče kmetijstvo, 
s spodbujanjem makroprojektov pa 
se prav tako skuša zmanjšati učinek 
razpršenosti sredstev. Kljub temu 
EESO svari, da utegne kohezijska 
politika v sedanji obliki kaznovati 
najmanj razvite regije EU, kadar 
bi se pri delitvi sredstev uporabila 
makroekonomska pogojenost.

Koncept „potrebujemo več 
Evrope, ne manj“ dopolnjuje še 
en koncept, ki se v EESO pogosto 
omenja in dobiva vse več veljave, 
tj. „strošek neobstoja Evrope“. 
Če obseg, učinkovitost in pregle-
dnost proračuna EU ne ustrezajo 
pomembnosti aktualnih vprašanj, 
se utegnemo pred izzivi 21. stole-
tja znajti s šibkejšo EU, kar bi bilo 
v  nasprotju s  predlogi skupine 
modrecev. (asp) ●

Svetovni dan prebivalstva, ki ga je 
upravni svet Programa Združenih 
narodov za razvoj prvič razglasil 
leta 1989, se obeleži vsako leto 11. 
julija. Njegov namen je povečati 
zavedanje o  vprašanjih svetov-
nega prebivalstva in trajnostnega 
razvoja. Ker so vprašanja prebival-
stva in trajnostnega razvoja nelo-
čljivo povezana, je EESO info na 
pogovor povabil Hansa-Joachima 

11. julij: svetovni dan prebivalstva

Wilmsa, predsednika opazovalne 
skupine EESO za trajnostni razvoj.

EESO Info: Ali ima obeležitev 
svetovnega dneva 
prebivalstva dandanes sploh 
še kak pomen? 

Hans-Joachim Wilms: Pomembna 
je, ker moramo razmisliti o  tem, 
kako bomo obravnavali vpraša-

nja, povezana s prebivalstvom in 
zlasti prehransko varnostjo. Tudi 
v EESO med kmeti jasno obstajata 
dva tabora. Tradicionalni kmetje 
menijo, da lahko pridelamo več, 
če povečamo obseg obdelovalnih 
površin. Sam sodim v drugo sku-
pino, ki meni, da lahko naš planet 
zagotovi hrano za vse, če upora-
bimo pravično razdelitev. 

EESO Info: Kaj to pomeni?

HJW: Statistični podatki Organiza-
cije Združenih narodov za prehrano 
in kmetijstvo kažejo, da je na svetu 
mogoče pridelati dovolj hrane za 
vse, vendar se ta hrana ne prideluje 
tam, kjer je potrebna, prav tako pa 
se ne prideluje v zadostni količini 
in kakovosti. Vprašanje je, kako to 
spremeniti. Posledice so namreč 
katastrofalne – na primer krčenje 
gozdov v Braziliji in Argentini. Dej-
stvo, da Evropejci ne moremo pri-
delati dovolj hrane, kaže, da je treba 
spremeniti obnašanje, tako nas 
samih kot pri proizvajalcih v drža-
vah v razvoju. Poudariti je treba še 
to, da so se prehranjevalne navade 

v zadnjem stoletju zelo spremenile: 
poje se, na primer, več mesa.

EESO Info: Kaj bi bilo treba 
spremeniti?

HJW: Potrebnih bo več stvari, da 
dobimo obsežno sliko. Zavzemanje 
za povečanje obdelovalnih povr-
šin je preveč omejeno. Zagotoviti 
moramo, da so države lahko čim-
bolj samozadostne. Tako npr. ni 
smiselno po svetu prevažati žival-
ske krme; ravno tako pa ni prav, 
da v Nemčiji nacionalne rezervate 
spreminjamo v območja za proi-
zvodnjo biomase. In to sta samo 
dva primera.

EESO Info: EESO je večkrat 
jasno opozoril, da je treba 
znova preučiti naše vzorce 
proizvodnje in porabe. 
Ali je po vašem mnenju 
mogoče že samo s tem 
zagotoviti trajnostno 
prihodnost?

HJW: Pred desetimi leti ni vpra-
šanja trajnostnega razvoja nihče 

Gradnja mostov nad razburkanimi vodami
Intervju z Nicolaiem Wammnom, danskim ministrom za evropske zadeve 

EESO Info: Kakšne cilje 
si je začrtalo dansko 
predsedstvo EU?

Nicolai Wammen: Že od vsega 
začetka je bilo jasno, da Danska 
prevzema predsedovanje Svetu 
v času hude gospodarske krize. 
Dansko predsedstvo si je seveda 

prizadevalo za to, da bi pomagalo 
Evropo spet spraviti na pravo pot 
in iz krize. Ne z velikimi časopi-
snimi naslovi po vsej Evropi, tem-
več s  trdim delom, da bi dosegli 
rezultate, ki jih Evropa potrebuje. 
V zadnjih šestih mesecih smo trdo 
delali, „gradili smo mostove nad 
razburkanimi vodami“ in spodbu-
jali pogajanja. 

Dansko predsedstvo je pomagalo 
oblikovati gospodarsko politiko, 
ki se krize loteva z dveh strani: za 
zagotovitev okrevanja je bilo treba 
obnoviti zaupanje s konsolidacijo 
javnih fi nanc, hkrati pa smo morali 
tudi spodbujati rast in nova delovna 
mesta z reformami in novimi pobu-
dami. 

Če se zdaj ozremo na predse-
dovanje, menim, da lahko mirno 
rečemo: Evropo smo pripravili, 
da je naredila pomemben korak 
naprej. 

EESO Info: Kateri vaši 
dosežki se vam zdijo 
najpomembnejši? 

Nicolai Wammen: Dansko predsed-
stvo se je od samega začetka osredo-
točilo na trdo delo, ki je potrebno, da 
bi Evropo potisnili naprej. V zadnjih 
šestih mesecih smo si ves čas priza-
devali doseči konkretne rezultate na 
vseh področjih. Največjega dosežka 
ni mogoče strniti v en sam naslov, 
temveč gre bolj za to, da smo poka-
zali, da EU deluje in dosega rezultate 
kljub krizi. Ponosen sem, da je dan-
sko predsedstvo v sodelovanju z dru-
gimi institucijami EU pomembno 
prispevalo k  temu, da bi Evropo 
izvlekli iz krize. 

Če pa bi – poleg gospodarskega 
programa –  lahko izpostavil le tri 
dosežke, moram omeniti dogovor 
o direktivi o energetski učinkovito-
sti. To ni pomembno samo za pod-
nebje in našo odvisnost od energije, 

temveč bo v Evropi pomagalo ustva-
riti tudi 400  tisoč delovnih mest. 
Izstopa tudi uredba o  gostovanju 
v telekomunikacijskih omrežjih. To 
bo zagotovilo nižje cene mobilnih 
telekomunikacijskih storitev v tujini, 
ko uporabljamo naše pametne tele-
fone. S  podelitvijo statusa države 
kandidatke Srbiji pa smo naredili 
pomemben korak k zagotavljanju 
demokracije v Evropi. 

EESO Info: Stroškovna 
učinkovitost je bila 
prepoznavna značilnost 
danskega predsedovanja. 
Ker ste na sejah točili 
samo vodo iz vodovoda, 
ste si prislužili vzdevek 
„vodovodno predsedstvo“ ...

NW: Če naj povem po pravici, sem 
pravzaprav na ta naš vzdevek zelo 
ponosen. Zakaj? Ker kaže, kar je res: 
ne samo to, da na Danskem iz pip 
teče neverjetno sveža voda, temveč 

tudi, da ima za nas zelena stroškovna 
učinkovitost izjemno vrednost. Skr-
bimo za naše vire in naše izpuste 
ogljikovega dioksida. In prav to je 
bilo temeljno vodilo pri načrtova-
nju našega predsedovanja kot celote. 

Zato so morala vsa prizorišča 
zasedanj in vse hotelske sobe imeti 
okoljski znak. Meniji so bili sesta-
vljeni iz sezonskih sestavin, od 
katerih so jih polovico zagotavljali 
lokalni dobavitelji. Poleg tega so 
bili sprejeti programi za zmanjšanje 
količin živilskih odpadkov; ki so jih 
nato odvažali neposredno v krajevne 
bioplinarne in jih pretvarjali v ener-
gijo za danska gospodinjstva. 

Vem, da se več mojih kolegov 
navdihuje nad zelenim pristopom 
Danske. Zato držim pesti, da bi 
mu sledila tudi druga predsed-
stva. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, danski minister 
za evropske zadeve

Benedicte Federspiel, članica EESO, 
skupina raznih dejavnosti

Marie-Louise Knuppert, članica EESO, 
skupina delojemalcev

Nils Juhl Andreasen, član EESO, 
skupina delodajalcev

©
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Dansko predsedovanje v očeh 
danskih članov EESO
Nimamo izbire – spremeniti moramo svoje potrošniške navade
Intervju z Benedicte FEDERSPIEL, članico EESO in glavno svetovalko danskega sveta 

za varstvo potrošnikov

Predsedstvo, ki je moralo gasiti požar
Intervju z Nilsom Juhlom Andreasenom, članom 

skupine delodajalcev EESO, direktorjem danskega 

sveta za kmetijstvo in prehrano

EESO Info: Evropski 
ekonomsko-socialni odbor 
(EESO) in danski svet za 
varstvo potrošnikov sta 
ob evropskem dnevu 
potrošnikov 15. marca 
2012 organizirala 
konferenco z naslovom 
Trajnostna potrošnja v času 

EESO Info: Tik pred 
začetkom danskega 
predsedovanja ste opozorili, 
da mora biti glavna naloga 
danskega predsedstva 
spodbuditi konkurenčnost 
evropskih podjetij, 
predvsem v sektorju 
prehrane. Kako ocenjujete 
dosežke predsedstva na tem 
področju?

Nils Juhl Andreasen: To je težko 
oceniti, saj je bilo treba vložiti ogro-
mno truda v  reševanje finančne 
krize v EU in nenazadnje ohranitev 
eura. Tako je bila naloga predsed-
stva bolj omejevanje škode kot pa 
aktivno spodbujanje konkurenčno-
sti evropskih podjetij. Kljub temu 
menim, da bo to evropskim podje-
tjem, tudi na področju kmetijstva 
in prehrane, dolgoročno prineslo 
konkurenčno prednost.

EESO Info: Dansko 
predsedstvo je vodilo 
pogajanja o reformi skupne 
kmetijske politike, kar 
bo zdaj prevzelo ciprsko 
predsedstvo. Ali menite, da 
se pogajanja nadaljujejo 
v pravi smeri?

krize. Ali menite, da je dansko 
predsedstvo EU slišalo 
naš poziv k ponovnemu 
razmisleku o naših 
potrošniških navadah?

Benedicte Federspiel: Pot je bila že 
odprta, ker sta bili besedi zeleno in 
trajnostno zelo priljubljeni in izposta-
vljeni kot cilja danske vlade na splo-
šno, pa tudi v okviru predsedovanja. 
Ministri in drugi pomembni govor-
niki na konferenci so jasno povedali, 
da ni mogoče, da ne bi spremenili 
svojih sedanjih potrošniških navad. 

EESO Info: Ali kriza ne 
slabi koncepta trajnostne 
potrošnje?

BF: Ne moremo si privoščiti, da traj-
nosti ne bi vključili v vse naše politike. 
Iskanje načina za izhod iz krize je tudi 
priložnost za iskanje novih, cenovno 
dostopnih in trajnostnih rešitev. 

NJA: Kolikor lahko ocenim, so 
pogajanja obtičala na mrtvi točki, 
tako da res ni mogoče reči, ali se 
nadaljujejo v pravi smeri. Veliko 
časa je bilo porabljenega za pojasni-
tev predloga Evropske komisije in 
njegovih posledic; države članice in 
nevladne organizacije so šele pred 
kratkim predstavile jasna stališča 
in mnenja.

Medtem pa se razmere naglo 
spreminjajo zaradi vse globlje 
finančne krize v  Evropski uniji, 
drugačnih vzorcev dobave hrane 
in povpraševanja po njej na svetov-
nem trgu ter večjega poudarka na 
trajnostni proizvodnji in potrošnji. 
Vse skupaj lahko močno vpliva na 
politična stališča o pomenu kmetij-
stva in sektorja prehrane v Evropski 
uniji ter na evropski model kmetij-
ske proizvodnje.

EESO Info: Se je na 
Danskem veliko govorilo 
o predsedovanju ali je 
minilo neopazno?

NJA: Na Danskem in v Bruslju je 
bilo organiziranih veliko najrazlič-
nejših dogodkov; danska vlada je 
svoje delo na tem področju opravila 
odlično. Na žalost pa so zadeve EU 
in prizadevanja danskega predsed-
stva zasenčili domači problemi in 
fi nančna kriza v EU, ki so prevla-
dovali v medijih. (pln/mb)  ●

Primer tega je direktiva o energetski 
učinkovitosti, o kateri je bil ravnokar 
dosežen dogovor. Danska industrija 
je nedavno potrdila, da bi moralo 
biti mogoče do leta 2020 doseči tako 
gospodarske kot tudi okoljske cilje.

EESO Info: Kaj bi morali 
storiti, da bi bila trajnostna 
potrošnja enostavna izbira za 
potrošnike?

BF: Vsi moramo prevzeti odgovor-
nost, podpora za trajnostno potrošnjo 
pa mora postati nov prevladujoči 
trend. V zvezi s tem je predsedstvo 
zaprosilo EESO, naj pripravi mnenje 
o tem, kako nadalje spodbujati traj-
nostno proizvodnjo in potrošnjo. 
Vendar pa ni enostavnih rešitev, 
zato si bo treba nenehno prizadevati 
za zagotavljanje cenovno ugodnih in 
trajnostnih proizvodov ter storitev 
v prihodnjih letih. (pln/mb) ●

Energetska učinkovitost – „proizvedeno na Danskem“
Intervju z Marie-Louise Knuppert, članico skupine delojemalcev EESO in tajnico 

danske konfederacije sindikatov

EESO Info: Decembra lani 
ste dejali, da bi morala biti 
glavna naloga danskega 
predsedstva ustvarjanje 
okolju prijaznih delovnih 
mest in zaposlovanje mladih. 
Ali je predsedstvo na tem 
področju storilo dovolj?

Marie-Louise Knuppert: Predsed-
stvo je storilo vse, kar je bilo v njegovi 
moči, da bi bila rast in delovna mesta 
v ospredju – kar glede na gospodar-

sko krizo ni lahka naloga. Zadovoljna 
sem, da je predsedstvu uspelo doseči 
dogovor o direktivi o energetski učin-
kovitosti.

Če bi nam to spodletelo, bi zamu-
dili odlično priložnost, da države EU 
podpremo v prizadevanjih za učinko-
vito porabo energije in spodbudimo 
odpiranje na tisoče delovnih mest 
v času, ko so tako zelo potrebna. 

Brezposelnost mladih je bila ves 
čas ena od glavnih tem danskega 
predsedstva. Zdaj je čas za ukrepa-
nje. To pomeni, da mora EU usme-
riti politiko v ustvarjanje priložnosti 
za mlade, kar bi bilo mogoče doseči 
z  bolj aktivno uporabo sredstev 
iz Evropskega socialnega sklada. 
Danska konfederacija sindikatov in 
danski delodajalci so v ta namen pre-
dlagali, da se s sredstvi iz Evropskega 
socialnega sklada podpre uvedba sis-
temov pridobivanja delovnih izkušenj 
v državah članicah. 

Ta vidik bi bilo mogoče upoštevati 
tudi v pogajanjih o direktivah o jav-
nih naročilih: v direktive bi lahko 
upravičeno vključili zahtevo, da 
morajo ponudniki, ki želijo pridobiti 
javno naročilo, zagotoviti določeno 
število mest za pripravnike. To pa sta 
zgolj dva primera iz prakse.

EESO Info: Pred kratkim 
ste se udeležili srečanja 
v Københavnu, na katerem so 
bile obravnavane možnosti 
za vključevanje državljanov 
v evropski projekt. Ali je 
Dance težko pritegniti 
k razpravi o Evropi?

MLK: Državljani bodo zaupali EU 
in podpirali članstvo v Uniji samo, 
če bodo menili, da se politiki EU 
ukvarjajo z njihovimi problemi. Lju-
dje morajo videti prednosti, ki jih EU 
prinaša v vsakodnevnem življenju. 
Obstajajo konkretni predlogi za to, 
kako to doseči, med drugim tudi oba 
zgornja primera.

EESO Info: Ali poznate 
dejavnosti komuniciranja 
na Danskem, ki bi bile lahko 
zgled tudi EU?

MLK: EU si mora prizadevati za čim 
konkretnejše komuniciranje, čeprav 
je to predvsem naloga politikov 
v  državah članicah. Primer nepo-
srednega dialoga med politiki in 
javnostjo je „platforma državljanov“ 
(Folkemødet), ki je bila po švedski 
zamisli organizirana na otoku Bor-
nholm. Politika komuniciranja EU 
bi morala temeljiti na mehanizmih 
odprtega usklajevanja in izmenjavi 
izkušenj, ki se že uporabljajo na mno-
gih drugih področjih. (pln/mb) ●

Globalizacija in selitev proizvodnje – 
ima industrija EU prihodnost?
Pepe je vrsto let delal v tovarni 
sončnih kolektorjev v državi čla-
nici EU. Imel je odlično službo za 
nedoločen čas in dobre delovne 
pogoje. Podjetje je poslovalo 
z dobičkom in se nenehno širilo. 
Poleg tega je lahko izkoristilo 
posebne pogoje poslovanja, ki 
so mu jih omogočale lokalne 
oblasti, in državne subvencije za 
sektor obnovljivih virov ener-
gije. Zdelo se je, da gre vse kot po 
maslu … dokler ni udarila kriza. 
In potem je bilo vsega konec.

Vlada je morala zaradi krčenja 
proračuna zmanjšati subvencije, 
zato je povpraševanje po sončnih 
kolektorjih močno upadlo. Pod-
jetje je sklenilo, da zapre tovarno 
in preseli proizvodnjo v Mehiko. 
Kmalu so brez službe ostali vsi 
delavci in se pridružili brezposel-
nim, ki so tedaj predstavljali kar 
40 % celotne delovne sile.

Pepe se je nenadoma znašel 
v negotovosti. Na koncu je ven-
darle podpisal pogodbo za dolo-
čen čas in odšel v novo tovarno 
v Mehiki usposabljat nove delavce 
– prav tiste, ki ga bodo zamenjali. 
Po nekaj praznih obljubah pa je 
naposled tudi sam pristal na cesti.

Tako kot Pepe tudi tisoči 
delavcev v Evropi občutijo spre-
membe v industriji in globaliza-
cijo, ki pomenijo izziv za vse bolj 
povezan notranji trg. EU in EESO 
sta se na te razmere odzvala že leta 
2002 z ustanovitvijo posvetovalne 
komisije za spremembe v indu-
striji (CCMI). Komisija CCMI si 
z napovedovanjem, predvideva-
njem in analizo dogodkov pri-
zadeva poiskati konstruktivne 
skupne odgovore na spremembe 
v  industriji z  ekonomskega, 

socialnega, teritorialnega in okolj-
skega vidika. Njeni člani prihajajo 
iz različnih gospodarskih sektorjev, 
ki so občutili posledice moderniza-
cije, in prav po njihovi zaslugi ima 
komisija moralno avtoriteto, da 
neposredno komunicira z drugimi 
oblikovalci politik EU. Njen namen 
je jasen: industrija EU mora ostati 

konkurenčna, vendar je hkrati treba 
zagotoviti, da bo njen razvoj tudi 
družbeno koristen. Kot pravi pred-
sednik komisije, Jorge Pegado Liz, 
so njene tri glavne naloge „podpora 
načelom, ki so jih zagovarjali usta-
novitelji EU, z mnenji; odzivanje na 
razvojne izzive, kot so globalizacija, 
socialno mreženje in novi načini 
dela; ter napovedovanje sprememb 
in prestrukturiranja v industriji ter 
priprava nanje“ oziroma „učenje iz 
preteklosti, proaktivno opazovanje 
sedanjosti in napovedovanje priho-
dnosti“.

Komisija CCMI že od začetka 
krize, ki je prizadela gospodarstvo, 
finance in še marsikatero drugo 
področje, vsem akterjem v  indu-
striji – tako zaposlenim kot deloda-
jalcem – omogoča, da izrazijo svoja 
stališča. Maja 2011 je pripravila tri 
mnenja, v  katerih je obravnavala 
trenuten vpliv globalizacije na indu-
strijsko politiko EU. Njeno stališče 

je jasno in nedvoumno: globaliza-
cija je ustvarila razmere, v katerih 
se morajo podjetja preseliti na tuje 
ali se prestrukturirati. Vendar se 
morajo prav zaradi grožnje, da lahko 
poceni delovna sila in slabi delovni 
pogoji zunaj Evrope pomenijo konec 
domačih delovnih mest v proizvo-
dnji, tako vodstvo kot delavci začeti 
zavedati, da je sodelovanje najboljši 
odgovor na izziv selitve proizvodnje 
na tuje. Obstaja le ena pot naprej: 
Evropa lahko samo z  izobraževa-
njem, usposabljanjem, inovacijami 
in trajnostnim razvojem ohrani sta-
tus prvorazredne gospodarske sile.

Zaradi naraščajočega pomena 
tehnologije in raziskav tudi komisija 
CCMI vse več pozornosti namenja 
informacijskim in komunikacijskim 
tehnologijam in storitvam – podro-
čju, na katerem Evropa zaostaja. 
„To je novo bojišče, kjer si moramo 
zagotoviti prednost pred Kitajsko 
in Indijo,“ pravi Joost van Iersel, 
član EESO in poročevalec za mne-
nje Industrijska politika za dobo 
globalizacije.

Komisija CCMI je 12. junija 
obeležila svojo deseto obletnico 
s konferenco o stalnih trajnostnih 
spremembah v industriji, na kateri 
so predstavniki evropskih indu-
strijskih združenj, sindikatov in 
oblikovalcev politik ocenili razmere 
v evropski industriji ter razpravljali 
o  preteklih izzivih in prihodnjih 
usmeritvah.

Pepejeva zgodba se nenehno 
ponavlja povsod v Evropi in komi-
sija CCMI je odločena, da to spre-
meni. (ail) ●

Zakaj EU potrebuje drugačen proračun 
in kakšen naj bi ta bil

jemal resno. Danes se vsi zave-
damo, da moramo spremeniti 
svoje obnašanje. Seveda se zdaj 
vsi ukvarjamo s krizo, ki zahteva 
kratkoročne rešitve, vendar pa 
trajnost in kratkoročni ukrepi ne 
gredo skupaj. Na srečo vprašanja 
trajnosti postajajo nekaj običajnega 
in ta trend se bo nadaljeval.

EESO Info: Kaj je potrebno 
za nadaljnje uresničevanje 
trajnostne agende? 

HJW: Potrebujemo jasno vizijo 
prihodnjih prizadevanj, s  časov-
nim razporedom in soglasjem glede 
področij ukrepanja in spremljanja. 
Prepričan sem, da je pri tem naj-
pomembnejše, da naši politični 
voditelji izpolnijo svojo odgovor-
nost, da pokažejo pripravljenost in 
zavezanost spremembam strategije 
ter da se dogovorimo o konkretnih 
časovnih razporedih in akcijskih 
načrtih. (kf) ●

takšno svetovno fi nančno krizo, če 
bi bile same.

Na splošno je bil cilj EESO pri 
organizaciji te konference, ki je 
bila deležna precejšnjega zanima-
nja medijev, prispevati k razpravi 
o tem, kakšno bi moralo biti gospo-
darsko upravljanje v  EU. Lahko 
bi se zgodilo, da bi se v tovrstnih 
razpravah osredotočili zgolj na 
dolgoročno politiko, a  tokrat so 
se govorniki zavedali, da bodo 
odločitve, ki jih bo treba sprejeti 
v prihodnjih mesecih, izjemnega 
pomena za prihodnost EU. Te 
odločitve bodo neposredno vplivale 

na življenje državljanov, na primer 
na zaposlovanje, vse večje socialne 
neenakosti in razpoložljivost poso-
jil za mala in srednje velika podjetja. 
EESO bo tako še naprej edinstven 
forum za razpravo, na katerem 
v  svoja mnenja in dialog z  dru-
gimi evropskimi akterji vključuje 
konkretne predloge. Konferenca 7. 
junija je bila del tega pristopa, ki si 
prizadeva tudi pokazati, da je EU 
morda bliže podobi enotnosti, kot 
jo dojemajo zunaj njenih meja, kot 
pa stopicanju na mestu in omrtvi-
čenosti. (ASP) ●

DANSKO PREDSEDSTVO SVETA EVROPSKE UNIJE

Aktivno državljanstvo
Za boljšo evropsko družbo

Aktivno državljanstvo ima osrednji pomen 
pri delovanju Evropskega ekonomsko-soci-
alnega odbora. Knjiga, v kateri 24 članov 
Odbora spregovori o osebnih prispevkih, ki 
so jih dali kot poslovneži, sindikalisti, aktivi-
sti in prostovoljci, bralcu razkrije, kako raz-
lična in zanimiva so njihova ozadja in cilji. 
A prav vsem sta skupna občutek za solidar-
nost z drugimi v družbi in skrb za njihovo 
blaginjo. (cl) ●

NA KRATKO

Pierre Jean Coulon, član EESO, 
skupina delojemalcev

N a d a l j e v a n j e  s  s t r a n i  4
Energetska učinkovitost – „proizvedeno na Danskem“

>>>  s t r a n  5

N a d a l j e v a n j e  s  s t r a n i  1
Kriza javnega dolga in fi skalna unija: 

dve plati iste medalje?

Več informacij o teh temah je na voljo na spletnem naslovu http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions
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PLENARNO ZASEDANJE NA KRATKO
Digitalni trg za rast

EESO je maja sprejel mnenje na temo doseganja rasti s pomočjo 
digitalnega enotnega trga, ki ga je za dansko predsedstvo pripra-
vil kot nasvet glede nadaljnjih korakov na digitalnem področju. 
To vprašanje je za EU zelo pomembno, saj študije kažejo, da bi 
digitalni enotni trg evropski BDP do leta 2020 okrepil za 4 %.

Odbor je v mnenju pozval k hitri vzpostavitvi infrastrukture 
na celotnem evropskem ozemlju, vključno z odmaknjenimi 
območji, da bi lahko tako vsem zagotovili dostop do interneta.

Glede na to, da bodo do leta 
2015 potrebna internetna zna-
nja za 95  %  delovnih mest, je 
po besedah poročevalke za to 
mnenje, Laure Batut (Francija, 
skupina delojemalcev), usposa-
bljanje bistvenega pomena. Batu-

tova dodaja, da sta dostopnost strojne in programske opreme za 
vse, tudi starejše državljane, ter usposabljanje za njeno uporabo 
nujna za soočanje s tem izzivom.

Za spodbuditev e-trgovine je EESO pozval k uskladitvi trgo-
vinske zakonodaje in zakonodaje o posredni obdavčitvi, vendar 
je hkrati posvaril, da to ne bi smel biti izgovor za dvig davčne 
stopnje. (mb) ●

Evropa zaostaja pri izpolnjevanju 
energetskih ciljev

Napredek pri prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v EU 
kot celoti in v nekaterih državah članicah nevarno zaostaja za 

začrtanimi cilji, opozarja 
Evropski ekonomsko-
-socialni odbor v svojem 
mnenju o  energetskem 
načrtu za 2050, ki je bil 
sprejet na majskem ple-
narnem zasedanju.

EESO meni, da EU ne 
ve, kako močno zaostaja pri uresničevanju svojih ciljev. „Upa-
danje proizvodnih procesov v EU, ki močno onesnažujejo oko-
lje, njihovo povečevanje v drugih delih sveta in posledično uvoz 
teh izdelkov v Unijo prikrivajo obseg zaostanka pri napredku,“ 
pravi Pierre-Jean Coulon (skupina delojemalcev, Francija), 
poročevalec za mnenje.

Mnenje vsebuje kritična stališča glede napredka na področju 
energetske učinkovitosti in energije iz obnovljivih virov. Razvoj 
slednjih zavira nezanesljiva državna podpora, včasih pa tudi 
lokalni odpor.

EESO ponovno poziva k ustanovitvi foruma evropske civilne 
družbe, na katerem bi se redno srečevale vse udeležene strani in 
razpravljale o energetskem prehodu do leta 2050, da bi spod-
bujale pretok informacij v EU.

„Vprašanje, kako javnost sprejema odločitve na področju 
energije, je postalo izziv za evropske demokracije,“ pravi sopo-
ročevalec za mnenje Richard Adams (skupina raznih dejavnosti, 
Združeno kraljestvo) in dodaja: „Energetski načrt za 2050 je treba 
uporabiti ne samo za sprožitev najširše razprave med Evropejci, 
temveč mora spodbujati tudi sodelovanje vseh ravni, to je posa-
meznikov, regij, držav članic in EU kot celote“. (mb) ●

Evropsko socialno podjetništvo in skladi za 
socialno podjetništvo

V dveh mnenjih – o evropskih skladih za socialno podjetništvo 
(poročevalka Ariane Rodert, skupina raznih dejavnosti) in 
o pobudi za socialno podjetništvo (poročevalec Giuseppe Gue-
rini, skupina za razne dejavnosti) – je EESO spodbudil Komisijo 
in države članice, naj zagotovijo, da bodo javna naročila in 
fi nančna sredstva bolj dostopna socialnim podjetjem, razvijajo 
nacionalne okvire za rast socialnih podjetij in ustrezno upora-
bljajo evropski sklad za socialno podjetništvo. 

V sektorju socialne ekonomije 
je v  EU zaposlenih že več kot 
11  milijonov ljudi, kar pomeni 
6 % delovne sile. Približno eno od 
štirih podjetij, ki je ustanovljeno 
v  Evropi, je socialno podjetje. 
V  sedanjih kriznih razmerah, 
ko se število ljudi brez zaposli-
tve ali dostopa do gospodarskih 
virov nenehno povečuje, se EESO 

zavzema za okrepitev rasti, zaposlovanja in konkurenčnost 
ter za ustvarjanje bolj vključujoče družbe v skladu s strategijo 
Evropa 2020.

Po mnenju Odbora bi Evropski sklad za socialno podjetni-
štvo morali spremljati še drugi fi nančni instrumenti, posvečeni 
razvoju socialnih podjetij. Evropski sklad za socialno podjetni-
štvo sam ne bo zadoščal za izboljšanje dostopa do ustreznega 
kapitala. (ail) ●

Evropski svet je pred petimi leti 
ducatu vidnih evropskih osebnosti 
zaupal pripravo poročila o izzivih 
EU v  naslednjih 20  letih. Tako 
imenovana skupina modrecev, ki ji 
predseduje Felipe Gonzalez, njena 
člana pa sta tudi Mario Monti in 
Lech Walensa, je maja 2010 skle-
nila, da Evropa potrebuje nove 
temelje. V poročilu so bile med dru-
gim navedene naslednje prednostne 
naloge: gospodarska rast, konku-
renčnost, demokratična legitimnost 
in vodilni položaj v  boju proti 
podnebnim spremembam. Ravno 
na te teme je tudi osredotočeno 
vsakodnevno delo evropske orga-
nizirane civilne družbe v  okviru 
EESO, tj. njegova javna posvetova-
nja, konference, študijske skupine 
in mnenja. Vsekakor ni naključje, 
da tako odgovori skupine modrecev 
kot večina političnih stališč, ki jih 
je oblikoval EESO, vsebujejo isto 
glavno načelo: potrebujemo več 
Evrope, ne manj.

Po mnenju EESO mora biti „več 
Evrope“ tudi vodilno načelo za 
večletni fi nančni okvir 2014–2020, 
s katerim bo določen proračun EU 
za naslednjih šest let. Ob sprejema-
nju prejšnjega večletnega finanč-
nega okvira je večina evropskih 
gospodarstev rasla, fi nančna stabil-
nost pa je veljala za samoumevno. 
Glede na sedanjo nestabilnost in 
val varčevalnih ukrepov, ki se širi 
po Evropi, pa se utegne zgoditi, da 
bo sprejet minimalističen proračun. 
Evropska komisija zato predlaga, 
da se skupni proračun EU ohrani 
pri 1 % BDP EU, vendar nekatere 
države članice zahtevajo zmanjša-
nje. EESO je v tej zvezi na majskem 
plenarnem zasedanju sprejel mne-
nje, v katerem poziva k njegovemu 
povečanju na 1,11 %. Spomnimo, 
kakšna je opredelitev proračuna: 
„ocena odhodkov, prihodkov in 

virov v  določenem obdobju, ki 
odraža predvidevanja glede fi nanč-
nih razmer in ciljev v prihodnosti“. 
Če to preslikamo na razmere, s kate-
rimi se trenutno sooča EU, potre-
bujemo zdaj, ko so cilji višji, nov 
pogled tako na stroške kot prihodke. 
Če EU zares želi doseči pomemben 
napredek na poti k povezovanju in 
prevzeti več odgovornosti, mora 
obvladovati tudi rast in s tem obva-
rovati evropski socialni model. To 
je mogoče samo, če je proračun, tj. 
orodje, s katerim EU dosega svoje 
cilje, dovolj ambiciozen.

Ob tem je treba povedati, da pre-
dlog Komisije o večletnem fi nanč-
nem okviru vendarle izboljšuje in 
poenostavlja strukturo proračuna. 
Pozitivno je tudi, da je Komisija 
kritično ocenila pristop nekaterih 
držav članic k pogajanjem, zazna-
movanih z  načeloma pravičnega 
povračila in horizontalne pra-
vičnosti. Glede prihodkov EESO 
podpira uvedbo novega sistema 
virov lastnih sredstev, ki vključuje 
spremenjeni vir sredstev od DDV 
in davek na fi nančne transakcije. 
Pri odhodkih bi morale institucije 
in države članice upoštevati načelo 
evropske dodane vrednosti, tj. ideje, 
da je mogoče z enim evrom, pora-
bljenim na ravni EU, doseči več 
kot na nacionalni ravni. Tudi dve 
glavni odhodkovni postavki v pro-
računu – skupna kmetijska politika 
in kohezijska politika – sta v pre-
dlogu Komisije bolje strukturirani, 
tako da imata prednost učinkovi-
tost in dobro delujoče kmetijstvo, 
s spodbujanjem makroprojektov pa 
se prav tako skuša zmanjšati učinek 
razpršenosti sredstev. Kljub temu 
EESO svari, da utegne kohezijska 
politika v sedanji obliki kaznovati 
najmanj razvite regije EU, kadar 
bi se pri delitvi sredstev uporabila 
makroekonomska pogojenost.

Koncept „potrebujemo več 
Evrope, ne manj“ dopolnjuje še 
en koncept, ki se v EESO pogosto 
omenja in dobiva vse več veljave, 
tj. „strošek neobstoja Evrope“. 
Če obseg, učinkovitost in pregle-
dnost proračuna EU ne ustrezajo 
pomembnosti aktualnih vprašanj, 
se utegnemo pred izzivi 21. stole-
tja znajti s šibkejšo EU, kar bi bilo 
v  nasprotju s  predlogi skupine 
modrecev. (asp) ●

Svetovni dan prebivalstva, ki ga je 
upravni svet Programa Združenih 
narodov za razvoj prvič razglasil 
leta 1989, se obeleži vsako leto 11. 
julija. Njegov namen je povečati 
zavedanje o  vprašanjih svetov-
nega prebivalstva in trajnostnega 
razvoja. Ker so vprašanja prebival-
stva in trajnostnega razvoja nelo-
čljivo povezana, je EESO info na 
pogovor povabil Hansa-Joachima 

11. julij: svetovni dan prebivalstva

Wilmsa, predsednika opazovalne 
skupine EESO za trajnostni razvoj.

EESO Info: Ali ima obeležitev 
svetovnega dneva 
prebivalstva dandanes sploh 
še kak pomen? 

Hans-Joachim Wilms: Pomembna 
je, ker moramo razmisliti o  tem, 
kako bomo obravnavali vpraša-

nja, povezana s prebivalstvom in 
zlasti prehransko varnostjo. Tudi 
v EESO med kmeti jasno obstajata 
dva tabora. Tradicionalni kmetje 
menijo, da lahko pridelamo več, 
če povečamo obseg obdelovalnih 
površin. Sam sodim v drugo sku-
pino, ki meni, da lahko naš planet 
zagotovi hrano za vse, če upora-
bimo pravično razdelitev. 

EESO Info: Kaj to pomeni?

HJW: Statistični podatki Organiza-
cije Združenih narodov za prehrano 
in kmetijstvo kažejo, da je na svetu 
mogoče pridelati dovolj hrane za 
vse, vendar se ta hrana ne prideluje 
tam, kjer je potrebna, prav tako pa 
se ne prideluje v zadostni količini 
in kakovosti. Vprašanje je, kako to 
spremeniti. Posledice so namreč 
katastrofalne – na primer krčenje 
gozdov v Braziliji in Argentini. Dej-
stvo, da Evropejci ne moremo pri-
delati dovolj hrane, kaže, da je treba 
spremeniti obnašanje, tako nas 
samih kot pri proizvajalcih v drža-
vah v razvoju. Poudariti je treba še 
to, da so se prehranjevalne navade 

v zadnjem stoletju zelo spremenile: 
poje se, na primer, več mesa.

EESO Info: Kaj bi bilo treba 
spremeniti?

HJW: Potrebnih bo več stvari, da 
dobimo obsežno sliko. Zavzemanje 
za povečanje obdelovalnih povr-
šin je preveč omejeno. Zagotoviti 
moramo, da so države lahko čim-
bolj samozadostne. Tako npr. ni 
smiselno po svetu prevažati žival-
ske krme; ravno tako pa ni prav, 
da v Nemčiji nacionalne rezervate 
spreminjamo v območja za proi-
zvodnjo biomase. In to sta samo 
dva primera.

EESO Info: EESO je večkrat 
jasno opozoril, da je treba 
znova preučiti naše vzorce 
proizvodnje in porabe. 
Ali je po vašem mnenju 
mogoče že samo s tem 
zagotoviti trajnostno 
prihodnost?

HJW: Pred desetimi leti ni vpra-
šanja trajnostnega razvoja nihče 

Gradnja mostov nad razburkanimi vodami
Intervju z Nicolaiem Wammnom, danskim ministrom za evropske zadeve 

EESO Info: Kakšne cilje 
si je začrtalo dansko 
predsedstvo EU?

Nicolai Wammen: Že od vsega 
začetka je bilo jasno, da Danska 
prevzema predsedovanje Svetu 
v času hude gospodarske krize. 
Dansko predsedstvo si je seveda 

prizadevalo za to, da bi pomagalo 
Evropo spet spraviti na pravo pot 
in iz krize. Ne z velikimi časopi-
snimi naslovi po vsej Evropi, tem-
več s  trdim delom, da bi dosegli 
rezultate, ki jih Evropa potrebuje. 
V zadnjih šestih mesecih smo trdo 
delali, „gradili smo mostove nad 
razburkanimi vodami“ in spodbu-
jali pogajanja. 

Dansko predsedstvo je pomagalo 
oblikovati gospodarsko politiko, 
ki se krize loteva z dveh strani: za 
zagotovitev okrevanja je bilo treba 
obnoviti zaupanje s konsolidacijo 
javnih fi nanc, hkrati pa smo morali 
tudi spodbujati rast in nova delovna 
mesta z reformami in novimi pobu-
dami. 

Če se zdaj ozremo na predse-
dovanje, menim, da lahko mirno 
rečemo: Evropo smo pripravili, 
da je naredila pomemben korak 
naprej. 

EESO Info: Kateri vaši 
dosežki se vam zdijo 
najpomembnejši? 

Nicolai Wammen: Dansko predsed-
stvo se je od samega začetka osredo-
točilo na trdo delo, ki je potrebno, da 
bi Evropo potisnili naprej. V zadnjih 
šestih mesecih smo si ves čas priza-
devali doseči konkretne rezultate na 
vseh področjih. Največjega dosežka 
ni mogoče strniti v en sam naslov, 
temveč gre bolj za to, da smo poka-
zali, da EU deluje in dosega rezultate 
kljub krizi. Ponosen sem, da je dan-
sko predsedstvo v sodelovanju z dru-
gimi institucijami EU pomembno 
prispevalo k  temu, da bi Evropo 
izvlekli iz krize. 

Če pa bi – poleg gospodarskega 
programa –  lahko izpostavil le tri 
dosežke, moram omeniti dogovor 
o direktivi o energetski učinkovito-
sti. To ni pomembno samo za pod-
nebje in našo odvisnost od energije, 

temveč bo v Evropi pomagalo ustva-
riti tudi 400  tisoč delovnih mest. 
Izstopa tudi uredba o  gostovanju 
v telekomunikacijskih omrežjih. To 
bo zagotovilo nižje cene mobilnih 
telekomunikacijskih storitev v tujini, 
ko uporabljamo naše pametne tele-
fone. S  podelitvijo statusa države 
kandidatke Srbiji pa smo naredili 
pomemben korak k zagotavljanju 
demokracije v Evropi. 

EESO Info: Stroškovna 
učinkovitost je bila 
prepoznavna značilnost 
danskega predsedovanja. 
Ker ste na sejah točili 
samo vodo iz vodovoda, 
ste si prislužili vzdevek 
„vodovodno predsedstvo“ ...

NW: Če naj povem po pravici, sem 
pravzaprav na ta naš vzdevek zelo 
ponosen. Zakaj? Ker kaže, kar je res: 
ne samo to, da na Danskem iz pip 
teče neverjetno sveža voda, temveč 

tudi, da ima za nas zelena stroškovna 
učinkovitost izjemno vrednost. Skr-
bimo za naše vire in naše izpuste 
ogljikovega dioksida. In prav to je 
bilo temeljno vodilo pri načrtova-
nju našega predsedovanja kot celote. 

Zato so morala vsa prizorišča 
zasedanj in vse hotelske sobe imeti 
okoljski znak. Meniji so bili sesta-
vljeni iz sezonskih sestavin, od 
katerih so jih polovico zagotavljali 
lokalni dobavitelji. Poleg tega so 
bili sprejeti programi za zmanjšanje 
količin živilskih odpadkov; ki so jih 
nato odvažali neposredno v krajevne 
bioplinarne in jih pretvarjali v ener-
gijo za danska gospodinjstva. 

Vem, da se več mojih kolegov 
navdihuje nad zelenim pristopom 
Danske. Zato držim pesti, da bi 
mu sledila tudi druga predsed-
stva. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, danski minister 
za evropske zadeve

Benedicte Federspiel, članica EESO, 
skupina raznih dejavnosti

Marie-Louise Knuppert, članica EESO, 
skupina delojemalcev

Nils Juhl Andreasen, član EESO, 
skupina delodajalcev

©
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Dansko predsedovanje v očeh 
danskih članov EESO
Nimamo izbire – spremeniti moramo svoje potrošniške navade
Intervju z Benedicte FEDERSPIEL, članico EESO in glavno svetovalko danskega sveta 

za varstvo potrošnikov

Predsedstvo, ki je moralo gasiti požar
Intervju z Nilsom Juhlom Andreasenom, članom 

skupine delodajalcev EESO, direktorjem danskega 

sveta za kmetijstvo in prehrano

EESO Info: Evropski 
ekonomsko-socialni odbor 
(EESO) in danski svet za 
varstvo potrošnikov sta 
ob evropskem dnevu 
potrošnikov 15. marca 
2012 organizirala 
konferenco z naslovom 
Trajnostna potrošnja v času 

EESO Info: Tik pred 
začetkom danskega 
predsedovanja ste opozorili, 
da mora biti glavna naloga 
danskega predsedstva 
spodbuditi konkurenčnost 
evropskih podjetij, 
predvsem v sektorju 
prehrane. Kako ocenjujete 
dosežke predsedstva na tem 
področju?

Nils Juhl Andreasen: To je težko 
oceniti, saj je bilo treba vložiti ogro-
mno truda v  reševanje finančne 
krize v EU in nenazadnje ohranitev 
eura. Tako je bila naloga predsed-
stva bolj omejevanje škode kot pa 
aktivno spodbujanje konkurenčno-
sti evropskih podjetij. Kljub temu 
menim, da bo to evropskim podje-
tjem, tudi na področju kmetijstva 
in prehrane, dolgoročno prineslo 
konkurenčno prednost.

EESO Info: Dansko 
predsedstvo je vodilo 
pogajanja o reformi skupne 
kmetijske politike, kar 
bo zdaj prevzelo ciprsko 
predsedstvo. Ali menite, da 
se pogajanja nadaljujejo 
v pravi smeri?

krize. Ali menite, da je dansko 
predsedstvo EU slišalo 
naš poziv k ponovnemu 
razmisleku o naših 
potrošniških navadah?

Benedicte Federspiel: Pot je bila že 
odprta, ker sta bili besedi zeleno in 
trajnostno zelo priljubljeni in izposta-
vljeni kot cilja danske vlade na splo-
šno, pa tudi v okviru predsedovanja. 
Ministri in drugi pomembni govor-
niki na konferenci so jasno povedali, 
da ni mogoče, da ne bi spremenili 
svojih sedanjih potrošniških navad. 

EESO Info: Ali kriza ne 
slabi koncepta trajnostne 
potrošnje?

BF: Ne moremo si privoščiti, da traj-
nosti ne bi vključili v vse naše politike. 
Iskanje načina za izhod iz krize je tudi 
priložnost za iskanje novih, cenovno 
dostopnih in trajnostnih rešitev. 

NJA: Kolikor lahko ocenim, so 
pogajanja obtičala na mrtvi točki, 
tako da res ni mogoče reči, ali se 
nadaljujejo v pravi smeri. Veliko 
časa je bilo porabljenega za pojasni-
tev predloga Evropske komisije in 
njegovih posledic; države članice in 
nevladne organizacije so šele pred 
kratkim predstavile jasna stališča 
in mnenja.

Medtem pa se razmere naglo 
spreminjajo zaradi vse globlje 
finančne krize v  Evropski uniji, 
drugačnih vzorcev dobave hrane 
in povpraševanja po njej na svetov-
nem trgu ter večjega poudarka na 
trajnostni proizvodnji in potrošnji. 
Vse skupaj lahko močno vpliva na 
politična stališča o pomenu kmetij-
stva in sektorja prehrane v Evropski 
uniji ter na evropski model kmetij-
ske proizvodnje.

EESO Info: Se je na 
Danskem veliko govorilo 
o predsedovanju ali je 
minilo neopazno?

NJA: Na Danskem in v Bruslju je 
bilo organiziranih veliko najrazlič-
nejših dogodkov; danska vlada je 
svoje delo na tem področju opravila 
odlično. Na žalost pa so zadeve EU 
in prizadevanja danskega predsed-
stva zasenčili domači problemi in 
fi nančna kriza v EU, ki so prevla-
dovali v medijih. (pln/mb)  ●

Primer tega je direktiva o energetski 
učinkovitosti, o kateri je bil ravnokar 
dosežen dogovor. Danska industrija 
je nedavno potrdila, da bi moralo 
biti mogoče do leta 2020 doseči tako 
gospodarske kot tudi okoljske cilje.

EESO Info: Kaj bi morali 
storiti, da bi bila trajnostna 
potrošnja enostavna izbira za 
potrošnike?

BF: Vsi moramo prevzeti odgovor-
nost, podpora za trajnostno potrošnjo 
pa mora postati nov prevladujoči 
trend. V zvezi s tem je predsedstvo 
zaprosilo EESO, naj pripravi mnenje 
o tem, kako nadalje spodbujati traj-
nostno proizvodnjo in potrošnjo. 
Vendar pa ni enostavnih rešitev, 
zato si bo treba nenehno prizadevati 
za zagotavljanje cenovno ugodnih in 
trajnostnih proizvodov ter storitev 
v prihodnjih letih. (pln/mb) ●

Energetska učinkovitost – „proizvedeno na Danskem“
Intervju z Marie-Louise Knuppert, članico skupine delojemalcev EESO in tajnico 

danske konfederacije sindikatov

EESO Info: Decembra lani 
ste dejali, da bi morala biti 
glavna naloga danskega 
predsedstva ustvarjanje 
okolju prijaznih delovnih 
mest in zaposlovanje mladih. 
Ali je predsedstvo na tem 
področju storilo dovolj?

Marie-Louise Knuppert: Predsed-
stvo je storilo vse, kar je bilo v njegovi 
moči, da bi bila rast in delovna mesta 
v ospredju – kar glede na gospodar-

sko krizo ni lahka naloga. Zadovoljna 
sem, da je predsedstvu uspelo doseči 
dogovor o direktivi o energetski učin-
kovitosti.

Če bi nam to spodletelo, bi zamu-
dili odlično priložnost, da države EU 
podpremo v prizadevanjih za učinko-
vito porabo energije in spodbudimo 
odpiranje na tisoče delovnih mest 
v času, ko so tako zelo potrebna. 

Brezposelnost mladih je bila ves 
čas ena od glavnih tem danskega 
predsedstva. Zdaj je čas za ukrepa-
nje. To pomeni, da mora EU usme-
riti politiko v ustvarjanje priložnosti 
za mlade, kar bi bilo mogoče doseči 
z  bolj aktivno uporabo sredstev 
iz Evropskega socialnega sklada. 
Danska konfederacija sindikatov in 
danski delodajalci so v ta namen pre-
dlagali, da se s sredstvi iz Evropskega 
socialnega sklada podpre uvedba sis-
temov pridobivanja delovnih izkušenj 
v državah članicah. 

Ta vidik bi bilo mogoče upoštevati 
tudi v pogajanjih o direktivah o jav-
nih naročilih: v direktive bi lahko 
upravičeno vključili zahtevo, da 
morajo ponudniki, ki želijo pridobiti 
javno naročilo, zagotoviti določeno 
število mest za pripravnike. To pa sta 
zgolj dva primera iz prakse.

EESO Info: Pred kratkim 
ste se udeležili srečanja 
v Københavnu, na katerem so 
bile obravnavane možnosti 
za vključevanje državljanov 
v evropski projekt. Ali je 
Dance težko pritegniti 
k razpravi o Evropi?

MLK: Državljani bodo zaupali EU 
in podpirali članstvo v Uniji samo, 
če bodo menili, da se politiki EU 
ukvarjajo z njihovimi problemi. Lju-
dje morajo videti prednosti, ki jih EU 
prinaša v vsakodnevnem življenju. 
Obstajajo konkretni predlogi za to, 
kako to doseči, med drugim tudi oba 
zgornja primera.

EESO Info: Ali poznate 
dejavnosti komuniciranja 
na Danskem, ki bi bile lahko 
zgled tudi EU?

MLK: EU si mora prizadevati za čim 
konkretnejše komuniciranje, čeprav 
je to predvsem naloga politikov 
v  državah članicah. Primer nepo-
srednega dialoga med politiki in 
javnostjo je „platforma državljanov“ 
(Folkemødet), ki je bila po švedski 
zamisli organizirana na otoku Bor-
nholm. Politika komuniciranja EU 
bi morala temeljiti na mehanizmih 
odprtega usklajevanja in izmenjavi 
izkušenj, ki se že uporabljajo na mno-
gih drugih področjih. (pln/mb) ●

Globalizacija in selitev proizvodnje – 
ima industrija EU prihodnost?
Pepe je vrsto let delal v tovarni 
sončnih kolektorjev v državi čla-
nici EU. Imel je odlično službo za 
nedoločen čas in dobre delovne 
pogoje. Podjetje je poslovalo 
z dobičkom in se nenehno širilo. 
Poleg tega je lahko izkoristilo 
posebne pogoje poslovanja, ki 
so mu jih omogočale lokalne 
oblasti, in državne subvencije za 
sektor obnovljivih virov ener-
gije. Zdelo se je, da gre vse kot po 
maslu … dokler ni udarila kriza. 
In potem je bilo vsega konec.

Vlada je morala zaradi krčenja 
proračuna zmanjšati subvencije, 
zato je povpraševanje po sončnih 
kolektorjih močno upadlo. Pod-
jetje je sklenilo, da zapre tovarno 
in preseli proizvodnjo v Mehiko. 
Kmalu so brez službe ostali vsi 
delavci in se pridružili brezposel-
nim, ki so tedaj predstavljali kar 
40 % celotne delovne sile.

Pepe se je nenadoma znašel 
v negotovosti. Na koncu je ven-
darle podpisal pogodbo za dolo-
čen čas in odšel v novo tovarno 
v Mehiki usposabljat nove delavce 
– prav tiste, ki ga bodo zamenjali. 
Po nekaj praznih obljubah pa je 
naposled tudi sam pristal na cesti.

Tako kot Pepe tudi tisoči 
delavcev v Evropi občutijo spre-
membe v industriji in globaliza-
cijo, ki pomenijo izziv za vse bolj 
povezan notranji trg. EU in EESO 
sta se na te razmere odzvala že leta 
2002 z ustanovitvijo posvetovalne 
komisije za spremembe v indu-
striji (CCMI). Komisija CCMI si 
z napovedovanjem, predvideva-
njem in analizo dogodkov pri-
zadeva poiskati konstruktivne 
skupne odgovore na spremembe 
v  industriji z  ekonomskega, 

socialnega, teritorialnega in okolj-
skega vidika. Njeni člani prihajajo 
iz različnih gospodarskih sektorjev, 
ki so občutili posledice moderniza-
cije, in prav po njihovi zaslugi ima 
komisija moralno avtoriteto, da 
neposredno komunicira z drugimi 
oblikovalci politik EU. Njen namen 
je jasen: industrija EU mora ostati 

konkurenčna, vendar je hkrati treba 
zagotoviti, da bo njen razvoj tudi 
družbeno koristen. Kot pravi pred-
sednik komisije, Jorge Pegado Liz, 
so njene tri glavne naloge „podpora 
načelom, ki so jih zagovarjali usta-
novitelji EU, z mnenji; odzivanje na 
razvojne izzive, kot so globalizacija, 
socialno mreženje in novi načini 
dela; ter napovedovanje sprememb 
in prestrukturiranja v industriji ter 
priprava nanje“ oziroma „učenje iz 
preteklosti, proaktivno opazovanje 
sedanjosti in napovedovanje priho-
dnosti“.

Komisija CCMI že od začetka 
krize, ki je prizadela gospodarstvo, 
finance in še marsikatero drugo 
področje, vsem akterjem v  indu-
striji – tako zaposlenim kot deloda-
jalcem – omogoča, da izrazijo svoja 
stališča. Maja 2011 je pripravila tri 
mnenja, v  katerih je obravnavala 
trenuten vpliv globalizacije na indu-
strijsko politiko EU. Njeno stališče 

je jasno in nedvoumno: globaliza-
cija je ustvarila razmere, v katerih 
se morajo podjetja preseliti na tuje 
ali se prestrukturirati. Vendar se 
morajo prav zaradi grožnje, da lahko 
poceni delovna sila in slabi delovni 
pogoji zunaj Evrope pomenijo konec 
domačih delovnih mest v proizvo-
dnji, tako vodstvo kot delavci začeti 
zavedati, da je sodelovanje najboljši 
odgovor na izziv selitve proizvodnje 
na tuje. Obstaja le ena pot naprej: 
Evropa lahko samo z  izobraževa-
njem, usposabljanjem, inovacijami 
in trajnostnim razvojem ohrani sta-
tus prvorazredne gospodarske sile.

Zaradi naraščajočega pomena 
tehnologije in raziskav tudi komisija 
CCMI vse več pozornosti namenja 
informacijskim in komunikacijskim 
tehnologijam in storitvam – podro-
čju, na katerem Evropa zaostaja. 
„To je novo bojišče, kjer si moramo 
zagotoviti prednost pred Kitajsko 
in Indijo,“ pravi Joost van Iersel, 
član EESO in poročevalec za mne-
nje Industrijska politika za dobo 
globalizacije.

Komisija CCMI je 12. junija 
obeležila svojo deseto obletnico 
s konferenco o stalnih trajnostnih 
spremembah v industriji, na kateri 
so predstavniki evropskih indu-
strijskih združenj, sindikatov in 
oblikovalcev politik ocenili razmere 
v evropski industriji ter razpravljali 
o  preteklih izzivih in prihodnjih 
usmeritvah.

Pepejeva zgodba se nenehno 
ponavlja povsod v Evropi in komi-
sija CCMI je odločena, da to spre-
meni. (ail) ●

Zakaj EU potrebuje drugačen proračun 
in kakšen naj bi ta bil

jemal resno. Danes se vsi zave-
damo, da moramo spremeniti 
svoje obnašanje. Seveda se zdaj 
vsi ukvarjamo s krizo, ki zahteva 
kratkoročne rešitve, vendar pa 
trajnost in kratkoročni ukrepi ne 
gredo skupaj. Na srečo vprašanja 
trajnosti postajajo nekaj običajnega 
in ta trend se bo nadaljeval.

EESO Info: Kaj je potrebno 
za nadaljnje uresničevanje 
trajnostne agende? 

HJW: Potrebujemo jasno vizijo 
prihodnjih prizadevanj, s  časov-
nim razporedom in soglasjem glede 
področij ukrepanja in spremljanja. 
Prepričan sem, da je pri tem naj-
pomembnejše, da naši politični 
voditelji izpolnijo svojo odgovor-
nost, da pokažejo pripravljenost in 
zavezanost spremembam strategije 
ter da se dogovorimo o konkretnih 
časovnih razporedih in akcijskih 
načrtih. (kf) ●

takšno svetovno fi nančno krizo, če 
bi bile same.

Na splošno je bil cilj EESO pri 
organizaciji te konference, ki je 
bila deležna precejšnjega zanima-
nja medijev, prispevati k razpravi 
o tem, kakšno bi moralo biti gospo-
darsko upravljanje v  EU. Lahko 
bi se zgodilo, da bi se v tovrstnih 
razpravah osredotočili zgolj na 
dolgoročno politiko, a  tokrat so 
se govorniki zavedali, da bodo 
odločitve, ki jih bo treba sprejeti 
v prihodnjih mesecih, izjemnega 
pomena za prihodnost EU. Te 
odločitve bodo neposredno vplivale 

na življenje državljanov, na primer 
na zaposlovanje, vse večje socialne 
neenakosti in razpoložljivost poso-
jil za mala in srednje velika podjetja. 
EESO bo tako še naprej edinstven 
forum za razpravo, na katerem 
v  svoja mnenja in dialog z  dru-
gimi evropskimi akterji vključuje 
konkretne predloge. Konferenca 7. 
junija je bila del tega pristopa, ki si 
prizadeva tudi pokazati, da je EU 
morda bliže podobi enotnosti, kot 
jo dojemajo zunaj njenih meja, kot 
pa stopicanju na mestu in omrtvi-
čenosti. (ASP) ●

DANSKO PREDSEDSTVO SVETA EVROPSKE UNIJE

Aktivno državljanstvo
Za boljšo evropsko družbo

Aktivno državljanstvo ima osrednji pomen 
pri delovanju Evropskega ekonomsko-soci-
alnega odbora. Knjiga, v kateri 24 članov 
Odbora spregovori o osebnih prispevkih, ki 
so jih dali kot poslovneži, sindikalisti, aktivi-
sti in prostovoljci, bralcu razkrije, kako raz-
lična in zanimiva so njihova ozadja in cilji. 
A prav vsem sta skupna občutek za solidar-
nost z drugimi v družbi in skrb za njihovo 
blaginjo. (cl) ●

NA KRATKO

Pierre Jean Coulon, član EESO, 
skupina delojemalcev
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Kriza javnega dolga in fi skalna unija: 
dve plati iste medalje?

Drage bralke in bralci, 
konferenca Združenih narodov o trajnostnem 
razvoju Rio+20, ki je bila od 20. do 22. junija v Riu 
de Janeiru in je pomenila nadaljevanje svetovnega 
vrha o okolju iz leta 1992, je bila pomembna pri-
ložnost za razpravo o prehodu v prihodnost, ki 

bo zares trajnostna za vse, vendar so bili njeni dosežki manjši, kot bi si želela 
delegacija Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO).

V preteklem letu je EESO pripravljal vključujoč in celovit program, ki vse 
tri stebre trajnosti – socialnega, gospodarskega in okoljskega – obravnava 
enakopravno. Posebej smo pozvali k pripravi časovnega načrta na področju 
trajnosti, ki bi vseboval natančne cilje, ukrepe in mehanizme. Zato obžalu-
jemo, da so bila mnoga pričakovanja evropske in svetovne civilne družbe 
spregledana. Zdaj je treba upati, da se bo v fazi izvajanja pokazala možnost za 
izboljšanje in preseganje vsebine sklepne deklaracije, ki je bila sprejeta v Riu. 
Voditelji držav in vlad, ki so se zbrali v Riu, so zamudili edinstveno priložnost 
za to, da bi storili odločilen korak v smeri večje socialne in okoljske pravičnosti. 
Sam najbolj obžalujem, da ni konkretnega akcijskega načrta za prihodnja leta 
in zavezujočih sporazumov o praksah na področju trajnostnega razvoja. Žal je 
bil premajhen poudarek namenjen socialni razsežnosti trajnostnega razvoja, 
cilji, kot so izkoreninjenje revščine in zanesljiv dostop do hrane, čiste vode 
in trajnostnih oblik energije, pa niso bili deležni tolikšne pozornosti, kot bi 
si želeli. Prav tako na konferenci nismo bili priče okrepitvi statusa okoljskega 
programa ZN in njegovemu preoblikovanju v specializirano agencijo.

Zadnje razočaranje pa je spodletel poskus, da bi imenovali ombudsmana 
za prihodnje generacije. Simbolno bi bilo pomembno priznati potrebo po 
mednarodnem organu, ki bi pravice prihodnjih generacij varoval pred krat-
kotrajnimi gospodarskimi interesi.

Nekaj dosežkov konference pa je vendarle mogoče označiti za uspeh. 
Veseli smo, da je koncept „okolju prijaznega gospodarstva“ kot gonila traj-
nostnega razvoja dobil osrednje mesto v sklepni deklaraciji. Zadovoljni smo 
tudi z uvedbo koncepta ciljev trajnostnega razvoja, ki ga moramo zdaj čim 
prej izoblikovati in uresničiti, da bi ta vrh postal izhodišče za proces svetovnih 
sprememb, ki bo omogočil, da bo naša družba bolj trajnostna in vključujoča. 
Nenazadnje pa je bila priznana vloga civilne družbe pri spodbujanju in izva-
janju trajnostnega razvoja.

Kot pravim: pot iz Ria je prav tako pomembna kot pot v Rio. Ukrepanje po 
konferenci Rio+20 mora biti že od zdaj naprej med prednostnimi nalogami 
civilne družbe, tudi sam pa ji bom kot predsednik EESO do konca mandata 
še naprej namenjal posebno skrb.

Staff an Nilsson
predsednik
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Evropske čebele!

Čebele imajo že od nekdaj ključno 
vlogo pri zagotavljanju naravnega 
reda, zaradi opraševanja pa so tudi 
nepogrešljiv člen našega kmetijstva. 
Toda njihovo število v zadnjih letih 
zaskrbljujoče hitro upada. Razlogi 
za to še niso popolnoma znani, med 
morebitne krivce pa sodijo onesna-
ževanje, monokulture in pretirana 
uporaba pesticidov.

Ker se zavedamo tega problema in njegovih posledic za biotsko razno-
vrstnost ter kakovost in varnost hrane, sta Evropski ekonomsko-socialni 
odbor in Odbor regij 7. maja 2012 na streho stavbe Jacques Delors v Bru-
slju postavila dva čebelnjaka. S tem sta zaključila projekt, ki sta ga začela 
pred približno letom dni v sodelovanju z združenjem Apis Bruoc Sella, ki 
si prizadeva za razširitev strešnega čebelarstva v mestih. Namen projekta 
je pokazati, da imajo tudi mesta pomembno vlogo pri ohranjanju biotske 
raznovrstnosti in da lahko vsak od nas v okviru svojih možnosti prispeva 
k zaščiti ogroženih ekosistemov.

31. maja je imelo nekaj srečnežev, ki so se udeležili uradnega začetka 
projekta Odborov „Urbane čebele“, priložnost, da pokusijo prvi med, ki sta 
ga pridelala Odbora (in za katerega je bilo treba dobrih 20 dni „dela“). Čebel-
njaka bosta na leto predvidoma dala okrog 40 kilogramov medu. (rdr) ●

Dan odprtih vrat 2012
EESO odpira svoja vrata javnosti

12. maja 2012, na 20. dan odprtih 
vrat institucij EU, je EESO obi-
skalo več kot 3 000 ljudi. Letošnja 
tema – trajnost in zeleno gospodar-
stvo – je pomenila primeren uvod 
v  razmislek o  glavnih vprašanjih 
konference ZN Rio+20 o  trajno-
stnem razvoju. Osrednje teme, kot 
so zelena delovna mesta, obnovljiva 

energija, trajnostna mesta in poraba vode, so bile predstavljene ustvarjalno 
in interaktivno.

Obiskovalci so lahko poklepetali s člani Odbora in zaposlenimi, izvedeli 
več o delu EESO in se udeležili zabavnih dejavnosti za vso družino. Predse-
dnik Staff an Nilsson, podpredsednica Anna Maria Darmanin in generalni 
sekretar Martin Westlake so bili navzoči ves dan, pozdravljali so obiskovalce 
in se z njimi pogovarjali o okoljskih vprašanjih. 

Številni člani Odbora in zaposleni, ki so svoje delo opravili odlično (in 
prostovoljno), so tudi letos poskrbeli, da je dogodek minil uspešno in da so 
naš Odbor predstavili javnosti kot dinamično in vitalno ustanovo. (rdr)
 ●
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Naslednja številka izide septembra 2012.

Od leta 2008 je gospodarska kriza, ki 
se je začela v ZDA, v ospredju pozor-
nosti medijev in političnih agend 
svetovnih voditeljev. Zdaj, ko je kriza 
dosegla Evropo, postajajo primerjave 
med ameriško in evropsko centralno 
banko vse bolj priljubljene. Revija 
The Economist v številki, ki je izšla 
16. junija, primerja javne finance 
Kalifornije in Grčije. Članek dopi-
snika iz Los Angelesa kaže, da za EU 
zunaj njenih meja menijo, da je bolj 
združena, kot pa to menijo v sami 

EU. Le kako naj bi sicer ameriško 
zvezno državo primerjali z državo 
članico EU? Evropski ekonomsko-
-socialni odbor (EESO) je prepričan, 
da več Evrope pomeni več orodij in 
boljša orodja, s katerimi je mogoče 
globalno krizo preprečiti oziroma se 
ji izogniti.

Razprava o tem, kako naj bi EU 
oblikovali v smislu gospodarskega 
povezovanja, je v ospredju pozorno-
sti Odbora, saj je v igri nič manj kot 
evropski socialni model. Zato je za 
skupino ECO – strokovno skupino 
EESO, ki se ukvarja z gospodarskimi 
in fi nančnimi zadevami – smiselno 
obravnavati vprašanja, kot so uvedba 
euroobveznic, vzpostavitev evropske 
bonitetne agencije, fi nančno izobra-
ževanje državljanov EU ali zakono-
dajna ureditev fi nančnih trgov.

V EESO so tako 7. junija 
2012  pripravili konferenco na 
visoki ravni, na kateri so razpra-
vljali o trenutni krizi javnega dolga. 
Med udeleženci so bili luksembur-
ški premier in predsednik Euro-
skupine Jean-Claude Juncker, 
italijanski minister za evropske 

Ciper za boljšo Evropo*

Ciprsko predsedstvo priznava, 
da mora Evropa, potem ko bo 
premagala sedanjo gospodarsko 
krizo, postati še močnejša, zato si 
prizadeva za prispevek k trajnostni 
rasti, socialni koheziji in ustvar-
janju delovnih mest, s  tem pa za 
boljšo Evropo. Sedanji socialni in 
ekonomski razvoj nas je spodbu-
dil k temu, da smo si za cilj zadali 
Unijo, ki temelji na solidarnosti in 
ima za državljane ter na svetovnem 
prizorišču večji pomen.

Nujno si je treba prizadevati 
za učinkovitejšo in bolj trajno-
stno Evropo. S tega vidika so naj-
pomembnejša naloga pogajanja 
o  večletnem finančnem okviru 
2014–2020, ki so priložnost za 
sporazum o proračunu in politič-
nih smernicah za rast in večjo kon-
kurenčnost. Ciprsko predsedstvo si 
bo prizadevalo za njihov zaključek 
ter za čim večji napredek v pogaja-
njih o skupnih politikah, tudi sku-
pni kmetijski, ribiški in kohezijski 
politiki. Ker predsedstvo poudarja 
pomen kohezijske politike, je EESO 
zaprosilo za mnenje o  razvoju 
makroregionalne strategije za 
Sredozemlje in njenih koristih za 
otoške države članice. Med druge 
glavne teme predsedstva sodijo 
okolju prijaznejši ukrepi, energet-
ska učinkovitost, okoljska trajnost 
in obvladovanje posledic podneb-
nih sprememb.

Za premostitev sedanje gospo-
darske krize in povečanje konku-
renčnosti EU nujno potrebujemo 

Evropo z učinkovitejšim gospo-
darstvom, ki je usmerjeno v rast. 
Zato bo v ospredju strožji nadzor 
fiskalnih in makroekonomskih 
politik ter zagotavljanje prora-
čunske stabilnosti. Hkrati je treba 
nujno spodbuditi rast, zato se bo 
ciprsko predsedstvo osredotočilo 
na krepitev notranjega trga in 
spodbujanje odpiranja delovnih 
mest, raziskav in inovacij, da se 
poveča konkurenčnost Evrope, 
pri tem pa bodo v ospredju mala 
in srednje velika podjetja. 

V prizadevanjih za Evropo soli-
darnosti in socialne kohezije, ki 
je za državljane večjega pomena, 
bo poudarek na zaposlovanju 
mladih, saj brezposelnost v  tej 
skupini prebivalstva v EU narašča. 
Ena od prednostnih nalog je tudi 
uvedba skupnega evropskega azil-
nega sistema do konca leta 2012. 
V zvezi s tem je predsedstvo EESO 
zaprosilo za raziskovalno mnenje 
o  uvedbi sistema za primerjavo 
prstnih odtisov prosilcev za azil 
in nekaterih kategorij nezakoni-
tih priseljencev (sistem Eurodac), 
poleg tega pa še za mnenje o kre-
pitvi participativnih procesov 
in sodelovanja lokalnih oblasti, 
civilne družbe in socialnih partner-
jev pri izvajanju strategije Evropa 
2020. 

Ciprsko predsedstvo si želi 
Evropo približati svojim sose-
dnjim državam, doseči napredek 
pri širitvi in poudariti južno raz-
sežnost evropske sosedske politike, 
hkrati pa se zavzema za še večjo 
vlogo Unije na svetovnem prizo-
rišču s posebnim poudarkom na 
doseganju razvojnih ciljev EU in 
krepitvi njene zunanje trgovinske 
politike.

Unija mora biti bližje državlja-
nom; naša vizija je Evropa kot 
„filoxenos topos“, gostoljuben kraj 
za podjetja, zamisli, storitve, ino-
vacije in kulturo. To je del naših 
prizadevanj za boljšo Evropo, ki 
državljanom, predvsem mlajšim 
generacijam, prinaša upanje. ●

* Andreas Mavroyiannis, Namestnik ministra za evropske zadeve pri predsedniku Republike, Ciprsko predsedstvo Sveta EU 

Kaj pričakujejo ciprski člani EESO 
od ciprskega predsedovanja EU *
Michalis Antoniou
Skupina delodajalcev

Sredozemlje potrebuje novo vizijo

Namestnik generalnega direktorja ciprskega združenja delodajalcev in industrialcev (OEB) 
Ciprsko predsedovanje prihaja v času, ko Evropa doživlja najburnejše pretrese v vsem povojnem obdobju. Vendar 
pa je to tudi priložnost, saj ponuja možnost za spremembe. V takem času bi si moral EESO v tesnem sodelovanju 
z drugimi institucijami EU prizadevati za ukrepanje, ki je potrebno za ponovno spodbujanje rasti, zmanjšanje 
brezposelnosti in za to, da bi v Evropi spet omogočili blaginjo vsem državljanom.

Dimitris Kittenis
Skupina delojemalcev
Nekdanji generalni sekretar ciprske konfederacije sindikatov (SEK) 
Ciper, država na stičišču Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike, prevzema predsedovanje Evropski uniji v času, ko je 
Unija na razpotju. Od ciprskega predsedstva se pričakuje, da bo pomagalo pri reševanju problemov neenakosti in 
solidarnosti ter pri sprejemanju nujnih odločitev za spopadanje s krizo, da bi lahko zmanjšali brezposelnost, izboljšali 
življenjsko raven in spodbudili evropsko povezovanje.

Kostakis Konstantinidis
Skupina raznih dejavnosti
Predsednik združenja ciprskih kmetov (EKA) 
V času predsedovanja si bo Ciper prizadeval za poglobitev sodelovanja in solidarnosti med državami članicami, pa 
tudi za to, da bi okrepili prizadevanja za mir, ne samo v Sredozemlju in na Bližnjem vzhodu, ampak v vsej Evropi 
in drugod po svetu. Poleg tega si prizadevamo za izboljšanje življenjskih razmer državljanov in za rast, ne samo 
v evropskih, temveč tudi v vseh drugih državah.

Michalis Lytras
Skupina raznih dejavnosti
Ciprsko predsedstvo bo prispevalo k uresničevanju cilja socialne in ekonomske kohezije v Evropski uniji ter si bo 
prizadevalo za spodbujanje gospodarske rasti in premagovanje gospodarske krize, za dokončno oblikovanje in sprejetje 
skupne kmetijske politike 2014–2020, za odpravljanje brezposelnosti in utrjevanje miru v Evropi in vsem svetu. 
Prepričan sem, da bo to uspešno in produktivno predsedovanje.

Andreas Pavlikkas
Skupina delojemalcev
Vodja oddelka za raziskave in študije vseciprskega združenja delavcev (PΕΟ) 
Menim, da bo predsedovanje Republike Ciper v vseh pogledih uspešno, tako na politični kot na organizacijski ravni. 
Naša država mora po svojih močeh prispevati k odločanju o vprašanjih solidarnosti med velikimi in majhnimi 
državami, krepitvi in razširitvi agende EU ter vzpostavljanju tesnejših odnosov med državami EU, sredozemskimi in 
bližnjevzhodnimi državami. Poleg tega bo Ciper imel priložnost, da se tako v Evropi kot v svetu predstavi kot država 
ter promovira svoje dobre plati in adute, da bi s tem privabil naložbe in turiste. ●

* Po odstopu enega od ciprskih članov EESO je bil uveden postopek za imenovanje njegovega naslednika. Postopek v času tiska tega prispevka še ni bil zaključen. Celoten seznam članov EESO je na 
voljo na spletni strani Odbora: eesc.europa.eu.

Za poročevalca za mnenje je bil 
imenovan Dimitris Dimitriadis, 
grški član EESO in predsednik 
odbora za spremljanje držav 
Euromed.

EESO Info: Zakaj 
EU potrebuje novo 
makroregionalno strategijo 
za Sredozemlje?

Dimitris Dimitriadis: Vsa doseda-
nja prizadevanja EU za obravnavo 
Sredozemlja kot celote so spodletela. 
Barcelonski proces, ki se je začel leta 
1995 in je bil namenjen oblikovanju 
odnosov med EU in njenimi sredo-
zemskimi partnerji, je mrtev.

Medtem so se geopolitične raz-
mere v  tem delu sveta temeljito 
spremenile, kar je posledica revo-
lucij v severnoafriških državah.

Dimitris Dimitriadis, član EESO

POGOVOR MED KOLEGI

V novem sklopu intervjujev se 
Tomasz Jasiński, poljski član 
skupine delojemalcev v  EESO in 
predstavnik članov v uredniškem 
odboru EESO info, pogovarja z dru-
gimi člani, da bi izvedel, kaj je tisto, 
kar jim daje zagon. Prvi sogovornik 
je bil Martin Siecker, član skupine 
delojemalcev EESO z Nizozemske, 
ki zastopa nizozemsko zvezo sin-
dikatov.

Tomasz Jasiński: Kakšne so 
vaše dosedanje poklicne 
izkušnje?

Martin Siecker: Po poklicu sem 
novinar, poklicno pot pa sem začel 
v  sedemdesetih letih, ko sem kot 
novinar delal za levo usmerjeni 
dnevni časopis. Deset let pozneje sem 
se priključil sindikalnemu gibanju in 
postal urednik novic za člane. 

TJ: Kaj vas je spodbudilo 
k temu, da ste se pridružili 
sindikalni organizaciji?

MS: Več kot sem poročal o odnosih 
med delojemalci in delodajalci, bolj 
so me ta vprašanja privlačila. Nekega 
dne sem ugotovil, da mladi novinarji 
pri mojem časopisu ne dobivajo 
takšne plače, kot jim pripada. Sku-
paj s kolegi smo ustanovili delovni 
odbor, da bi se zavzeli za njihove 
pravice. Pogajali smo se z urednikom 
in na koncu zmagali. Takrat sem se 
odločil, da bom delal za organizacijo, 
ki brani pravice delavcev. 

TJ: Kako dolgo ste že član 
sindikata?

MS: Sindikatu sem se pridružil takoj, 
ko sem vstopil na trg dela, to pa je 
bilo leta 1967. Preden sem postal 
novinar, sem opravljal razna prilo-
žnostna dela. To je bila moja odlo-
čitev, saj si takrat nisem želel niti 
službe za nedoločen čas niti fi ksnega 
delovnega časa. Všeč mi je bila svo-
boda; ko je posijalo sonce, sem šel 
lahko plavat namesto v službo.

TJ: Kaj vas še navdušuje?

MS: Glasba. Pogosto poslušam 
glasbo, igram pa tudi na bobne, ven-
dar nisem dovolj dober, da bi lahko 
igral v skupini. Pa tudi če bi bil, za 
to ne bi imel dovolj časa. Zelo rad 
berem – nič ni boljšega kot napet 
kriminalni roman. 

TJ: Mislil sem, da so vsi 
Nizozemci nogometni 
navdušenci.

Saj sem nogometni navdušenec, 
navijam za Ajax Amsterdam. V času, 
ko je bil Ajax na vrhuncu uspeha, 
sem živel blizu olimpijskega stadi-
ona v Amsterdamu. Videl sem vse 
njihove tekme za evropski pokal 
v začetku sedemdesetih, ko so igrali 
na domačem terenu in trikrat zapo-
vrstjo osvojili Evropsko ligo prvakov.

TJ: Kdaj ste postali član 
EESO?

MS: Pred desetimi leti. Leta 2010 sem 
bil tretjič imenovan za člana EESO.

TJ: Kaj je po vašem mnenju 
najbolj pereč problem, ki se 
ga mora lotiti EU?

MS: Vse večji evroskepticizem. To 
je resnična grožnja in če je ne bomo 
obvladali, se lahko zgodi, da bo kva-
dratni kilometer betona, stekla in 
jekla v bližini mestnega jedra Bru-
slja vse, kar bo ostalo od združene 
Evrope kot pomnik idealu, ki se je 
včasih zdel velik in edini, na koncu 
pa je žalostno pristal na smetišču 
zgodovine kot največji in najdražji 
politični neuspeh. ●

Kmalu v eeso 
Naprej za močnejšo Evropo! 

Civilna družba: polnopravni 
partner strategije Evropa 2020

V okviru tega dogodka, ki bo 25. 
septembra 2012, bodo obravnavani 
vzvodi za spodbuditev rasti in obli-
kovanje evropskega pakta za rast. 
Na štirih sočasnih delavnicah bo 
razprava potekala o  vzpostavitvi 
skladnega okvira za strategijo EU 
za rast, ponovnem zagonu eno-
tnega trga, oživitvi gospodarstva in 

ustvarjanju delovnih mest, pa tudi 
o inovacijah v povezavi s pametno 
in trajnostno rastjo. 

Predsedniki skupin EESO bodo 
podali vsak svoje konkretne poglede 
na to, kako Evropo vrniti na pot 
trajne rasti. Udeleženci panelne 
razprave na visoki ravni bodo nato 
razpravljali o  tem, kako čim bolj 
povečati priložnosti za rast, ki jih 
ponuja strategija Evropa 2020. 

Konference se bodo udeležile 
zainteresirane strani iz držav čla-
nic in EU, odločevalci na ravni 
EU, evropski poslanci in poslanci 

nacionalnih parlamentov, pred-
stavniki vlad in upravnih organov 
držav članic, predstavniki civilne 
družbe z nacionalne ravni in ravni 
EU, lokalne in regionalne oblasti ter 
možganski trusti pa tudi oblikovalci 
mnenj.

EESO in nacionalni ekonomsko-
-socialni sveti bodo na konferenci 
predložili svoje ideje ter izmenjali 
izkušnje in najboljše prakse, da bi 
zgoraj omenjene vzvode izkoristili 
za doseganje cilja trajnostne in kon-
kurenčne Evrope. (kf) ●

Želite več informacij? Program 
dogodka je na voljo na: http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.home.

Za dodatne informacije se lahko 
obrnete na: europe2020-eesc@eesc.
europa.eu.

CIPRSKO PREDSEDSTVO SVETA EVROPSKE UNIJE

Zato moramo začeti iz nič. Najti 
moramo novo vizijo in povsem nov 
pristop. Kmalu se bom prvič srečal 
s  ciprskim ministrom in razpra-
vljala bova o tem, kako bi se lahko 
EESO čim bolje odzval na ciprsko 
željo po svetovanju.

EESO Info: Veliko izzivov, 
s katerimi se soočajo 
sredozemske države EU, 
bi lahko obravnavali 
v okviru kohezijske 
politike EU …

Dimitris Dimitriadis: Kohezij-
ska politika ni dovolj. Potrebu-
jemo širšo vizijo in dolgoročno 
perspektivo za naslednjih 15  do 
20 let, ki vključuje celotno regijo in 
ne samo države članice EU v regiji. 
Najprej moramo opredeliti jasne, 
dolgoročne strateške cilje za regijo, 

potem pa zagotoviti, da jih kohezij-
ska politika podpira.

EESO Info: Pravkar ste 
se vrnili s konference 
o strategiji za regijo 
Baltskega morja. Ali menite, 
da vas lahko navdihujejo 
nekatere rešitve iz te 
strategije?

Dimitris Dimitriadis: Strategija za 
regijo Baltskega morja je zagotovo 
vzoren načrt za podobne strate-
gije. Pokazala je, kako uspešen je 
lahko celostni pristop k skupnim 
vprašanjem, ki zajema več držav 
in organov. Seveda je nemogoče 
kopirati vse rešitve strategije za 
regijo Baltskega morja, vendar so 
nekatere koristen navdih. V geopo-
litičnem smislu strategija za regijo 
Baltskega morja ponuja koristen 

nauk: čeprav strategija vključuje 
samo države članice EU, so za njen 
uspeh ključnega pomena odnosi 
med EU in Rusijo. 

Če torej želimo, da bi bila stra-
tegija EU za Sredozemlje uspešna, 
je treba združiti vse akterje s celo-
tnega območja Sredozemlja: države 
EU, otoke, severnoafriške države, 
Turčijo, Izrael in palestinska oze-
mlja. (mb)  ●

Spletna stran ciprskega predsed-
stva je zdaj vzpostavljena in deluje.

Kliknite na povezavo za zadnje 
novice o ciprskem predsedovanju: 
www.cy2012.eu. 

Ciprsko predsedstvo EU je EESO 
zaprosilo, da pripravi mnenje 
o  makroregionalni strategiji za 
Sredozemlje in o koristih, ki bi jih 
strategija lahko prinesla otoškim 
državam članicam.

Andreas Mavroyiannis, namestnik ministra za 
evropske zadeve,  ciprsko predsedstvo Sveta EU

NOVI PUBLIKACIJI EESO

 ■ Varstvo potrošnikov

 ■ Evropski ekonomsko-socialni odbor med cipr-
skim predsedovanjem Svetu EU

Več informacij je na voljo na: http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.publications. ●atio

zadeve Enzo Moavero Milanesi 
ter visoki predstavniki Evropske 
komisije, Evropske centralne banke 
in Evropskega parlamenta. Pred-
sednik EESO Staffan Nilsson je 
odprl zasedanje z izjavo, ki poziva 
k  uniji za fiskalno stabilnost in 
uvedbi euroobveznic. Poudaril je, 
da so potrebne konkretne pobude 
držav članic za deljeno fiskalno 
odgovornost, tako da bi se lahko 
zmanjšale obrestne mere za javni 
dolg držav, ki se trudijo za fi skalno 
konsolidacijo. 

Razpravo je vodil predsednik 
skupine ECO Michael Smyth, ki 
je poudaril, da se po njegovem 
mnenju soočamo s krizo povpra-
ševanja, podobno tisti iz tridesetih 
let prejšnjega stoletja, in da nas bo 
pravoverno varčevanje pripeljalo 
zgolj v  recesijo, kar je gojišče za 
populizem in radikalne stranke. 
Carmelo Cedrone in Gerard Dan-
tin –  poročevalca za dve mne-
nji EESO o  euroobveznicah in 
podobnih instrumentih za skupni 
dolg – ter Pedro Augusto Almeida 
Freire, predsednik stalne študij-
ske skupine EESO za usklajevanje 
ekonomskih politik, so se zavzeli 
za povezovanje kot edino možno 
rešitev za trenutno stanje. Cedrone 
je v svojem (že sprejetem) mnenju 
konkretno podprl uvedbo dveh vrst 
obveznic: stabilnostnih obveznic, 
s katerimi bi za dolg uvedli vzaje-
mno in skupno odgovornost, in 
investicijskih obveznic, s katerimi 
bi pritegnili kapital iz hitro razvija-
jočih se gospodarskih velesil, kot so 
Brazilija, Rusija, Indija in Kitajska. 
Dantin pripravlja mnenje, o kate-
rem naj bi glasovali na julijskem 
plenarnem zasedanju, kjer bodo 
razpravljali o  uvedbi vzajemne 
odgovornosti za dolg med drža-
vami članicami. 

Predstavnik Komisije je pou-
daril, da je treba uvesti varovalo 
za fi nančni sektor na ravni EU in 
si prizadevati za boljše fiskalno 
povezovanje. Evropska poslanka 
Sylvie Goulard je opozorila, da 
Evropski svet ne bi smel biti edino 
politično prizorišče za reševanje 
sedanje krize, in predlagala, da je 
potreben širši pristop. Juncker je 
zaključil konferenco optimistično 
in udeležence pozval, naj si posku-
sijo predstavljati, kako težko bi bilo 
za večino držav članic preživeti 

Kaj manjka politični volji za izhod iz krize

G. Cedrone, v svojem nedavnem mnenju ste 
navedli, da je trenutna evropska kriza bolj 
politična kakor gospodarska ...

Evropa si več ne more privoščiti, da bi imela enotno 
monetarno politiko ter 17 gospodarskih in fi nančnih 
politik. EU bi morala kreniti v smeri fi skalne unije in 
prvi korak v to smer je uvedba dveh različnih, vendar 
medsebojno dopolnjujočih se vrst obveznic EU: netržnih 
obveznic Unije za stabilizacijo dolga in euroobveznic za 
oživitev gospodarstva in rast.

Ali je to izvedljivo?

Te obveznice bi povrnile zaupanje vlagateljev in varčevalne ukrepe zamenjale 
s socialno državo. Za izvedbo našega načrta poleg tega ni potrebna sprememba 
pogodb ali oblikovanje novih institucij. Uporabili bi obstoječe instrumente 
EU, kot je Evropski investicijski sklad (EIF). Edino, kar manjka, je politična 
volja. (rdr) ●

Martin Siecker: ljubitelj glasbe in kriminalnih romanov

Q
E

-A
A

-1
2

-0
0

6
-S

L
-N

Julij 2012/6

Michalis Antoniou, 
član EESO, 
skupina delodajalcev

Dimitris Kittenis, 
član EESO, 
skupina delodajalcev

Kostakis Konstantinidis, 
član EESO, 
skupina raznih dejavnosti

Michalis Lytras, 
član EESO, 
skupina raznih dejavnosti

Andreas Pavlikkas, 
član EESO, 
skupina delojemalcev
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