




„   To so prednostne naloge mojega predsedovanja, 

ki bodo skupaj z delovnimi programi strokovnih 

skupin predstavljale okvir za dejavnosti Odbora.“



Predsednikov delovni program 
in prednostne naloge za obdobje 2010–2013

S skupnimi močmi 
za trajnostno Evropo

2 Spodbujati močnejšo 
evropsko civilno družbo

V grški mitologiji je bila Evropa feničanska princesa. 

Homer opisuje Evropo kot mitološko kraljico Krete. 

Legenda pripoveduje, da je nekoč živelo lepo mlado dekle, 

ki jo je ugrabil Zevs v podobi bika. Odnesel jo je prek morja 

in po evropski celini, ki je tako dobila ime Evropa.
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Skozi stoletja je bila Evropa prizorišče večnih 

prepirov, z mozaikom etničnih skupin, ki 

so se med seboj bojevale. Težnje po moči, 

oblasti in imperijih so povzročale premike mej, 

opustošenja in podrejanja. V zgodovinskem 

smislu je preteklo le malo časa med Evropo 

dveh svetovnih vojn prejšnjega stoletja in 

Evropo trajnega medsebojnega sodelovanja. 

Evropo, ki ji pravimo Evropska unija in ki deluje 

za prihodnost miru v Evropi.

Evropska 
unija
Od leta 1950 poteka evropsko združevanje 

z velikim uspehom. Po stoletjih razdora, vojn in 

nenehnih premikanj meja in selitev prebivalstva 

je evropski projekt omogočil vzpostavitev miru, 

varnosti, blaginje in solidarnosti, čeprav bo 

treba še veliko storiti.

Pobuda za oblikovanje enotnega notranjega 

trga, ki mu je sledila uvedba enotne valute, je 

bila podvig brez primere. Z dvema širitvama 

je bilo v minulih sedmih letih sprejetih skupno 

dvanajst novih držav članic. Po več letih, ki so 

jih zaznamovali tako napredek kot nazadovanja, 

se je Unija dogovorila o novi pogodbi, v kateri 

je vloga civilne družbe utrjena in ki predvideva 

stalnega predsednika Sveta in visokega 

predstavnika za zunanjo in varnostno politiko.

„ Vztrajati moramo 
pri viziji miroljubne 
in uspešne Evrope“
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Izzivi, 
s katerimi 
se sooča 
Evropa
Svet je v zadnjih nekaj letih doživel hudo fi nančno 

krizo. Zaupanje v začetno okrevanje je še vedno 

šibko in vztrajno se ponavljajo opozorila o recesiji, 

nadaljevanju upadanja in spodletelem okrevanju. 

Brezposelnost je dosegla ravni, kot še nikoli prej, 

četudi drži, da se stopnje brezposelnosti med 

posameznimi državami in regijami zelo razlikujejo. 

Še posebej boleče visoka je brezposelnost 

mladih. Tudi revščina je v Evropi še vedno prehud 

problem. Središče pozornosti se je preusmerilo 

s katastrofalnih težav v fi nančnem sektorju na 

položaj javnih fi nanc v državah članicah. Veliki 

javnofi nančni primanjkljaji in zato javni dolg so 

ustvarili velikansko napetost kot posledico krčenja 

porabe, zniževanja plač in drugih protikriznih 

ukrepov v številnih državah članicah.

Politična zavezanost za trajnostni razvoj in boj 

proti podnebnim spremembam sta oslabela. 

Dolgoročni razvoj je moral dati prednost bolj 

kratkovidni politiki. Mednarodna skupnost ne 

namenja dovolj pozornosti vprašanju enakosti 

v svetu, demokratičnemu razvoju ter pravici 

do hrane in čiste vode in ni dovolj uspešna pri 

obravnavi teh vprašanj. Zanimanje za razvojne 

cilje tisočletja za zmanjšanje svetovne revščine 

plahni. Tudi po mnogih letih pogajanj v Svetovni 

trgovinski organizaciji še ni bilo mogoče doseči 

novega večstranskega trgovinskega sporazuma.

Močna 
socialna 
Evropa
V času mojega predsedovanja bo Odbor 

nadaljeval s prizadevanji za okrepitev in utrditev 

socialne razsežnosti EU – prizadevanji, ki bodo 

izboljšala pogoje zaposlovanja in spodbujala 

vključevanje v družbo. Nadaljevali bomo boj 

proti revščini in izključenosti, ki prizadevata že 

tako ranljive skupine. Pri tem se pojavljajo novi 

izzivi, kot posledica sprememb, potrebnih za 

oblikovanje družbe z nizkimi izpusti ogljikovega 

dioksida. Potrebni pa bodo tudi novo znanje in 

nove spretnosti.
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Civilna 
družba
Nova pogodba predvideva vključevanje civilne 

družbe v delo EU, čeprav obstajajo jasna 

znamenja, da so ljudje v Evropi daleč od tega, 

da bi čutili resnično zavezanost k evropskemu 

sodelovanju. Sedemindvajset držav članic mora 

še najti rešitve in skupaj sprejeti odločitve v Svetu; 

obstaja nevarnost, da bo njihov odločilni dejavnik 

preprosto dojemanje koristi ali škode, ki jih 

imajo z nacionalnega stališča. Evropske zadeve 

so najpogosteje opazne zaradi svoje odsotnosti 

v nacionalnih politikah in volilnih kampanjah. Na 

nacionalni ravni in ravni EU je potrebno politično 

vodstvo, ki še vedno meni, da je evropsko 

združevanje politični cilj.

Potrebujemo civilno družbo, ki lahko izrecno 

zagovarja vrednote Unije, gradi podporo zanje 

in sodeluje pri kolektivni graditvi Evrope.

Potrebujemo vizijo in zavezanost organizacij 

civilne družbe, da bodo sprožale vprašanja 

in si prizadevale za njihovo uvrstitev na politični 

dnevni red.

Potrebujemo ljudi v organizacijah, ki so 

pripravljeni prispevati svoje znanje, strokovnost, 

zavzetost in zanimanje.

„  Zato potrebujemo EESO, edino 

formalno telo EU, ki zastopa 

organizacije delodajalcev, 

delojemalcev in druge interesne 

skupine civilne družbe in ki jim daje – 

v pogodbi zasidrano – možnost, 

da sodelujejo pri notranjem

 delu Unije in nanj vplivajo.
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„ Dialog je umetnost govorjenja, 
bolj z ljudmi kot pa ljudem, 
predvsem pa je umetnost poslušanja.“
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Nova
pogodba
Pogodba o Evropski uniji, naslov II

Določbe o demokratičnih načelih, člen 11

1. Institucije dajejo državljanom in predstavniškim 

združenjem na ustrezen način možnost izražanja in javne 

izmenjave mnenj glede vseh področij delovanja Unije.

2. Institucije vzdržujejo odprt, pregleden in reden dialog 

s predstavniškimi združenji in civilno družbo.

3. Evropska komisija izvaja obsežna posvetovanja 

z udeleženimi stranmi, da se zagotovi usklajenost in 

preglednost delovanja Unije.

4. Najmanj milijon državljanov Unije iz večjega števila držav 

članic lahko s svojo pobudo Evropsko komisijo pozove, 

da v okviru svojih pristojnosti predloži ustrezen predlog 

v zadevah, za katere državljani menijo, da je za izvajanje 

Pogodb treba sprejeti pravni akt Unije.

Postopki in pogoji, potrebni za predložitev take pobude, se 

določijo v skladu s prvim pododstavkom člena 24 Pogodbe 

o delovanju Evropske unije.
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Lizbonska pogodba je Evropskemu ekonomsko-

socialnemu odboru dala nove priložnosti in širše 

pristojnosti. Prvič doslej so institucije dolžne 

dati civilni družbi in predstavniškim združenjem 

možnost, da izrazijo svoja stališča in sodelujejo 

v odprtem, preglednem in rednem dialogu. Dialog 

pomeni tudi prisluhniti, ne samo izražati lastna 

mnenja. Čeprav so v vsakodnevnem delu EESO 

vedno bile možnosti za dialog in odprto izražanje, 

ga Pogodba tudi spodbuja, da razvije svojo vlogo 

in odnose z drugimi institucijami. V času mojega 

predsedovanja si bo Odbor aktivno prizadeval za 

izvajanje Pogodbe. EESO bo prav tako še naprej 

vodil aktivno komunikacijsko strategijo.

Aktivno izvajanje člena 11 Pogodbe

EESO je oblikoval skupino za stike s predstavniškimi 

organizacijami v EU in njihovimi mrežami. 

To skupino je treba oživiti in prednostna naloga 

v času mojega predsedovanja bo iskanje 

novih pristopov k temu sodelovanju in skupno 

opredeljevanje vprašanj, za katera obstajata skupni 

interes ter potreba po razpravi in ukrepanju.

Ponovna oživitev dela v skupini za stike 

kot stičišča z evropskimi organizacijami 

civilne družbe

Prostovoljno delo je aktiven izraz civilne 

odgovornosti, ki krepi evropske vrednote, kot sta 

solidarnost in socialna kohezija.

Evropa mora biti zgled na področjih enakosti 

spolov, medgeneracijske pravičnosti in integracije. 

To so predpogoji za demokracijo in socialno 

kohezijo. Problem staranja prebivalstva je za 

Evropo hkrati izziv in priložnost.

Aktivno vključevanje v delo v zvezi 

z evropskim letom prostovoljstva 2011

Aktivno vključevanje v delo 

v zvezi z evropskim letom 

aktivnega staranja 2012

Raznolikost 
in kultura
EU je še mlada, zrasti mora in svojo raznolikost 

dojemati kot sredstvo za iskanje pravega 

ravnovesja med različnimi nacionalnimi 

značilnostmi in določanjem skupnih pravil v prid 

vsem državljanom. Evropska civilna družba mora 

omogočiti večjo enakost državljanov, generacij, 

moških in žensk, različnih religij in različnih kultur. 

To je predpogoj za socialno kohezijo, ki temelji na 

univerzalni svobodi in vzajemnem spoštovanju. 

Kultura v vseh svojih oblikah je odraz raznolikosti; 

odpira perspektivo, zastavlja vprašanja in izzive 

in lahko nam odpre nove poglede na sebe in na 

naše okolje. Raznolikost Evrope se odraža v njenih 

kulturah. Glasba, na primer, v vseh svojih oblikah 

presega jezikovne ovire.
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„ Fotosinteza poganja vse biološke 
procese na Zemlji. Nobenega umetnega 
sistema še niso izumili, ki bi zmogel tako 
učinkovito pretvarjati ogljikove atome 
v ozračju v organsko snov. Fotosinteza 
rastlin zajema energijo iz sončne 
svetlobe. V tem procesu se sprošča 
tudi kisik. To je najpomembnejši ciklus 
v naravi. 
Prav rastlinske celice pomenijo 
rast v pravem pomenu besede.“
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Trajnostni 
razvoj
Trajnostni razvoj je strategija, ki je širše opredeljena 

kot način zadovoljevanja vsakodnevnih potreb, 

ne da bi ogrožali možnosti prihodnjih rodov za 

zadovoljevanje njihovih potreb. Temelji na okoljski, 

gospodarski in družbeni trajnosti. Strategija EU za 

trajnostni razvoj iz leta 2006 je krovna strategija, 

ki zajema vsa politična področja. EESO mora 

s svojo opazovalno skupino za trajnostni razvoj, 

ki deluje kot koordinatorica, oblikovati stališče 

v pripravah na konferenco Združenih narodov za 

spremljanje izvajanja globalne strategije Rio+20, 

ki bo potekala leta 2012. EESO bo prevzel pobudo 

pri prizadevanju za usklajevanje več skupnih 

stališč evropskih organizacij, ki zastopajo prispevek 

civilne družbe.

Osredotočenost na strategijo 

trajnostnega razvoja za Rio+20

Združevanje evropskih organizacij in 

mrež, da se zagotovi skupni prispevek 

za Rio+20

Prizadevanje za oblikovanje skupnih 

stališč in skupnih izjav z obstoječimi 

mednarodnimi stiki EESO
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Evropska komisija je pozvala EESO, naj prevzame 

aktivno vlogo pri izvajanju strategije Evropa 2020 

za pametno, trajnostno in vključujočo rast, ki 

je tudi strategija za doseganje gospodarskega 

okrevanja in zmanjševanje brezposelnosti. 

Odbor si bo prizadeval, da zagotovi doseganje 

petih splošnih ciljev, ki jih je določil Evropski svet 

junija 2010. Organizacije civilne družbe bodo 

imele možnost, da predlagajo nove in inovativne 

načine in da dosežejo skupni dogovor o zadevah, 

kot so socialna in ekonomska kohezija, trajnostni 

razvoj, inovativnost, raziskave, energetska 

učinkovitost, potencial malih in srednje velikih 

podjetij ter notranji trg v novem globaliziranem 

svetu.

Da bi okrepil svojo udeležbo v procesu reforme, 

je EESO svojo opazovalno skupino za lizbonsko 

strategijo spremenil v „usmerjevalni odbor za 

strategijo Evropa 2020“, ki bo nadaljeval uspešno 

delo opazovalne skupine. Usmerjevalni odbor 

bo pomagal pri usklajevanju dela strokovnih 

skupin v zvezi z Evropo 2020 in tudi pri okrepitvi 

sodelovanja z nacionalnimi ekonomskimi in 

socialnimi sveti in podobnimi organizacijami 

v državah članicah. To bo podpiralo napredek 

v okviru strategije in služilo kot platforma za 

izmenjavo dobrih praks, primerjalnih analiz in 

mrež med vsemi akterji.

Močna osredotočenost v usmerjevalnem 

odboru za strategijo Evropa 2020 

na sodelovanje z nacionalnimi 

ekonomskimi in socialnimi sveti 

in podobnimi organizacijami

Pametna 
strategija 
Evropa 2020
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Zelena podjetja 
in zeleno 
podjetništvo
Zaposlovanje in zelena gospodarska rast temeljita 

na podjetništvu. Da bi povečali pripravljenost 

ljudi za odpiranje in vodenje podjetij, so potrebne 

spodbude in poenostavitev zakonodaje. Evropski 

uniji se še ni uspelo dogovoriti o skupnih pravilih 

za evropski patent ali za podjetja, združenja 

in organizacije za vzajemno pomoč. Poročilo, 

ki ga je pripravil nekdanji evropski komisar 

Mario Monti po naročilu Evropske komisije, kaže, 

da je notranji trg v mnogih pogledih še daleč od 

tega, da bi bil zaključen. Podjetja morajo biti veliko 

bolj usmerjena k trajnostnemu razvoju in družbeni 

odgovornosti. In EU mora razviti in izvajati svoj 

program za mala in srednje velika podjetja.

Akt za mala podjetja je treba razviti 

v pravno zavezujoč instrument

Osredotočenost na poenostavitev 

predpisov, zlasti za mala 

in srednje velika podjetja
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Socialna 
ekonomija
V tržnem gospodarstvu je pomembno, da se 

upošteva tudi širok razpon različnih oblik podjetij. 

V socialni ekonomiji obstajajo različne vrste 

podjetij – npr. zadruge, organizacije za vzajemno 

pomoč in združenja – ki nudijo bolj trajnostne 

poslovne modele kot pa tradicionalne družbe, 

ki kotirajo na borzi.

Obstajajo tudi podjetja, ki poslujejo na etični 

podlagi in katerih namen je krepiti socialno 

vključenost, vključuje pa lahko tudi druge vidike. 

Takšna podjetja so lahko protiutež strogo tržnemu 

modelu, da se dosežejo družbeni cilji. Študija EESO 

o socialni ekonomiji v državah članicah omogoča 

dober pregled takšnih vrst podjetij.

Pozornost do različnih vrste podjetij 

v socialni ekonomiji

Pozornost do mednarodnega leta 

zadrug 2012

Finančna 
perspektiva 
2014–2020
Finančna kriza in njene posledice so pokazale, 

da so gospodarstva držav članic EU močno 

soodvisna. Rešitve za skupne težave morajo 

biti zato v veliki meri tudi skupne rešitve. Poleg 

tega morajo številne države sprejeti usmerjene 

ukrepe za zmanjšanje javnega dolga na družbeno 

sprejemljiv način.

Evropa se sooča z velikimi izzivi, ki so lahko tudi 

podlaga za rast, ki bo omogočila izhod 

iz krize. EU bo lahko z naložbami v inovacije, 

nove tehnologije (zlasti na področju okolja 

in energije) in infrastrukturo ter s pametnimi 

davčnimi spodbudami dolgoročno dosegla 

trajnostni razvoj. S tem bi EU lahko postala zelo 

konkurenčna tudi v mednarodnem okviru.

Razprave o prihajajoči fi nančni perspektivi 

bodo zahtevale veliko časa in energije tako 

za države članice kot tudi za civilno družbo, 

vključno s socialnimi partnerji. V času mojega 

predsedovanja bomo konstruktivno prispevali 

k razpravam o proračunu za naslednje fi nančno 

obdobje. Ta proračun bi lahko nudil odgovore na 

vse izzive, s katerimi se sooča EU.
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Naravne vire za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 

je treba izkoriščati, vendar ne izčrpati. Skupna 

kmetijska politika je pomemben element 

sodelovanja EU. Med mojim predsedovanjem 

bo potekala razprava o določitvi predpogojev, 

na podlagi katerih je treba oblikovati politiko 

pred naslednjo fi nančno perspektivo in med 

njo. Skupna kmetijska politika mora še naprej 

temeljiti na načelih skupnega trga, skupnega 

fi nanciranja in skupnega sistema podpore. SKP 

mora biti usmerjena v izboljšanje varnosti hrane 

v EU in prispevati k temu, da bo trg kmetom 

zagotavljal stabilen dohodek. Nadaljevati je treba 

s prizadevanji za večjo preglednost prehranske 

verige, kar zadeva cene in pogodbe. Ukiniti bi bilo 

treba vezavo subvencij na preteklo proizvodnjo, 

da se uskladi podpora v vsej EU.

Ohraniti je treba vrednost podeželskega 

gospodarstva Evrope ter izkoristiti možnosti 

za trajnostno rast. Zato je treba več pozornosti 

nameniti drugemu stebru skupne kmetijske 

politike, da se sredstva za razvoj podeželja 

uporabijo za krepitev podeželskega gospodarstva 

ter za soočanje z okoljskimi in podnebnimi izzivi.

Kmetijsko proizvodnjo v EU je treba obravnavati 

tudi z vidika zahtev glede svetovne oskrbe s hrano.

Konferenca o prihodnji skupni 

kmetijski politiki: „Zmagovalci in 

poraženci reforme SKP“

Skupna 
kmetijska politika 
do leta 2014 
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Potrošniška 
politika
Vsa področja politike morajo imeti trajnostno 

razsežnost in razsežnost rasti. Močne potrošniške 

organizacije lahko imajo pomembno vlogo pri 

usmerjanju vseh vrst potrošnje, zasebne in javne, 

da bi blago in storitve postali varnejši in okolju 

prijaznejši. Njihov učinek je lahko še posebej 

učinkovit in hiter, saj odzivanje potrošnikov 

neposredno vpliva na proizvodnjo. Pravice 

potrošnikov so pomemben vidik zdravega 

tržnega gospodarstva in prizadevanja EESO, ki se 

že dolgo ukvarja s tem vprašanjem, so na 

tem področju uspešna.

Med mojim predsedovanjem bo Odbor – skupaj 

z Evropsko komisijo in predsedstvom Sveta – še 

naprej organiziral evropski dan potrošnikov. 

To je učinkovit način opozarjanja na pravice 

potrošnikov.

Vsakoletna organizacija 

evropskega dneva potrošnikov
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„ Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, 
žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec 
sem bil in ste me sprejeli, 
nag sem bil in ste me oblekli, 
bolan sem bil in ste me obiskali, 
v ječi sem bil in ste prišli k meni.“
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EESO 
in zunanji 
svet
Evropa je kot drevo, ki pridobiva nove veje, hkrati 

pa je povezano z ostalim svetom. Z dinamičnim 

notranjim procesom se je EU povečala in zdaj 

šteje 27 držav članic. EESO je vključen v različne 

oblike sodelovanja z organizacijami civilne družbe 

v državah in regijah zunaj Evropske unije, vključno 

s partnerskimi državami Euromeda, Kitajsko, Indijo 

in Brazilijo. Naloga Odbora je tudi prispevati 

k procesu pristopa držav kandidatk, kot so Turčija 

in države na Balkanu, in sicer s krepitvijo njihovega 

partnerstva z EU.

EESO bo še naprej aktivno sodeloval 

v odnosih z ostalim svetom 

in organizacijami civilne družbe

Pomoč 
in razvoj
EU in njene države članice imajo s svojimi 

prizadevanji za pomoč in razvoj ključno vlogo 

v boju proti revščini in lakoti v svetu. EESO mora 

sodelovati pri analizi političnih področij EU in pri 

prizadevanjih za izboljšanje skladnosti med temi 

področji in razvojno politiko. Učinkovitost razvojne 

pomoči je treba izboljšati. EESO si bo prizadeval, 

da bodo sredstva na voljo tudi manjšim akterjem 

v tem okviru. Organizacije civilne družbe in 

socialne partnerje je treba podpreti tako, da se jim 

zagotovi boljši dostop do fi nanciranja, prav tako 

pa je treba poenostaviti fi nančna pravila.

Trgovina ima ključno vlogo v globalnem razvoju 

in gospodarskem razvoju Evropske unije same. 

Večstranski sporazum v okviru STO mora imeti 

prednost pred dvostranskimi trgovinskimi 

sporazumi. Trgovinsko politiko EU je treba 

prilagoditi, da se spodbudi tudi razvoj v okviru 

večstranskih, dvostranskih in regionalnih odnosov.
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Boj proti 
revščini 
in lakoti
Posledice krize zaradi pomanjkanja hrane so hujše, 

saj fi nančna kriza obstoječe probleme še zaostruje. 

Po ocenah FAO se je število podhranjenih ljudi na 

svetu povečalo na več kot milijardo, možnosti, da bi 

do leta 2015 dosegli cilj prepolovitve števila ljudi, ki 

trpijo lakoto, pa so čedalje manjše.

Mednarodna skupnost bi morala zdaj držati obljubo, 

da bo do leta 2015 dosežen cilj prepolovitve števila 

lačnih na svetu.

EESO naj bi spomladi 2011 skupaj s FAO organiziral 

konferenco o varnosti svetovne preskrbe s hrano. 

Konferenca naj bi opozorila na ukrepe, ki so jih 

poudarile organizacije, kot je Svetovna banka, 

in sicer naložbe v kmetijstvo in razvoj podeželja 

v državah v razvoju ter večja liberalizacija regionalne 

in svetovne trgovine. EESO si bo po zgledu 

sodelovanja med Odborom in ILO prizadeval 

za vzpostavitev delovnih odnosov ter sklenitev 

memoranduma o soglasju s FAO.

Konferenca o varnosti 

svetovne preskrbe s hrano

Vzpostavitev odnosov s FAO

Človekove 
pravice
Z ukrepi na področju varnosti in pravosodja 

je treba zaščititi vrednote svobode. Izhodišče 

teh ukrepov mora biti varstvo temeljnih pravic, 

ki jih zagotavljata Evropska konvencija o človekovih 

pravicah in Listina Evropske unije o temeljnih 

pravicah. Politike in zakonodaja EU na področju 

priseljevanja in meja morajo ustrezno upoštevati 

človekove pravice ter osrednjo pozornost 

namenjati svobodi in varnosti vseh ljudi.

Z ukrepi na po

je treba zaščiti

teh ukrepov m

ki jih zagotavlj

pravicah in List

pravicah. Politi

priseljevanja in

človekove prav

namenjati svo
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Moje predsedovanje bodo zaznamovali odprtost, 

sodelovanje in verodostojnost. Kot predsednik 

nameravam tesno sodelovati s podpredsedniki, 

predsedniki vseh treh skupin ter predsedniki 

strokovnih skupin in CCMI, da bi zagotovili, da 

bo EESO še naprej legitimen, verodostojen in 

učinkovit posvetovalni organ, ki zastopa civilno 

družbo.

Ne glede na to, kaj bomo vključili v naš program 

dela za naslednji dve leti in pol, se zavedamo, da 

okoliščin okoli nas ni mogoče vedno predvideti. 

EESO mora biti zato sposoben hitreje ocenjevati 

okoliščine in biti pripravljen na prilagoditev svojih 

prednostnih nalog, prav tako pa mora biti prožen 

pri izvajanju notranjih postopkov in sprejemanju 

odločitev.

EESO že dolgo časa sprejema različne ukrepe 

za racionalizacijo svojega dela. Sprejeti so bili 

številni ukrepi za zagotavljanje bolj sistematičnega 

spremljanja mnenj Odbora, vendar je še vedno 

precej možnosti za izboljšanje. Strokovne skupine 

morajo predsedstvu EESO predložiti redna in 

obsežna poročila s spremljanjem svojega dela.

Z EESO se morata posvetovati Svet in Evropska 

komisija, v skladu z novo Pogodbo pa tudi 

Evropski parlament. Najti moramo načine, da 

bomo še naprej opredeljevali prednostne naloge 

pri svojem delu in izboljševali kakovost, prav 

tako pa v nekaterih primerih zagotavljali hitrejšo 

pripravo mnenj. Odbor mora za svoje delo 

predvideti tudi časovne okvire ter jih določiti 

po posvetovanju z Evropskim parlamentom in 

Svetom. Če želi Odbor povečati svoje možnosti 

vpliva na Parlament, mora pripraviti svoja stališča 

že pred prvim branjem v odboru EP. Prav tako je 

treba preučiti možnosti za sklenitev sporazuma 

o sodelovanju, podobnega tistemu med EESO in 

Evropsko komisijo.

Med mojim predsedovanjem bo EESO še naprej 

preučeval možnosti za vzpostavitev zanesljivega 

in pravičnega sistema za povračilo potnih 

in drugih stroškov članov.

EESO mora imeti sodobno in učinkovito upravno 

strukturo, z ustrezno delujočimi proračunskimi 

ureditvami, ki bo članom zagotavljala čim boljšo 

podporo pri doseganju njihovih političnih ciljev 

in ki bo Odboru omogočila, da izpolni svoje 

institucionalno poslanstvo in sodeluje z drugimi 

institucijami. Sodelovanje med člani in upravnim 

osebjem mora biti dobro.

Opredelitev prednostnih nalog, kakovost 

in hitrejši postopki priprave mnenj, 

kadar je potrebno

Določitev načinov za racionalizacijo 

notranjih postopkov EESO

Iskanje načinov sodelovanja 

z Evropskim parlamentom
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