82. PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ
V Bruslju se je od 2. do 4. decembra odvijalo 82. plenarno zasedanje Odbora regij. Plenarnega
zasedanja se je udeležila slovenska delegacija v Odboru regij, ki so jo sestavljali Irena Majcen
(vodja slovenske delegacije), Jasmina Vidmar, Anton Tone Smolnikar, Robert Smrdelj,
Branko Ledinek in Siniša Germovšek. Skupnost občin Slovenije je ob tej priložnosti
pripravila Evro Preglednik SOS, v katerem boste našli kratke informacije o Odboru regij,
povzetke obravnavanih vsebin 82. plenarnega zasedanja in aktivne povezave do sprejetih
dokumentov ter druge zanimivosti.
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Uvod
Svet Evrope na kratko
Odbor regij (OR) je politična skupščina, ki regionalni in lokalni ravni zagotavlja glas
pri razvoju politike in pripravi zakonodaje EU.
Odbor regij je bil ustanovljen leta 1994. Razlogi za ustanovitev so povezani z
dejstvom, da se skoraj tri četrtine zakonodaje EU izvaja na lokalni in regionalni
ravni, zaradi česar morajo imeti občine in regije možnost soodločanja pri pripravi
zakonodaje na evropski ravni. Prav tako predstavlja javnost pomemben razlog za
ustanovitev te institucije, že večkrat se je namreč pokazalo, da je za zaskrbljena z
možnostjo, da je Evropska Unija na svoji poti pozablja na svoje državljanke in
državljane. Vključitev izvoljenih predstavnikov oblasti iz ravni, ki je najbližja
državljankam in državljanom, je bila ena od možnosti za odpravo te vrzeli.
Evropska komisija in Svet sta s pogodbami zavezana k posvetovanjem z Odborom
regij kadar pripravljata nove zakonske predloge za področja, ki vplivajo na
regionalno ali lokalno raven. OR ima 344 članic in članov iz 27 držav članic EU,
njegovo delo pa poteka v šestih različnih komisijah, ki proučujejo predloge in
razpravljajo o njih, nato pa pripravijo uradna mnenja o pomembnih temah.
Delo OR temelji na treh glavnih načelih:
• Subsidiarnost
To načelo se je vključilo v pogodbe hkrati z ustanovitvijo OR in predpostavlja, da se
odločitve v Evropski uniji sprejemajo na ravni, ki je najbližja državljanom. Zato tudi
Evropska unija ne sme prevzeti nalog nacionalnim državam, ki bi se učinkoviteje
izvajale na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni.
• Bližina državljanom
Vse ravni oblasti si morajo prizadevati, da bi bile ʺblizu državljankam in
državljanomʺ, zlasti z organizacijo dela na pregleden način, tako da so prebivalke in
prebivalci seznanjeni s tem, kdo je pristojen za posamezno zadevo in kako lahko
sami izrazijo svoja stališča.
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• Partnerstvo
Zdrava evropska uprava pomeni, da sodeluje z nacionalnimi, regionalnimi in
lokalnimi oblastmi ‐ vse štiri ravni so nepogrešljive in morajo biti vključene v celoten
postopek odločanja.
Vloga Odbora regij
Vloga Odbora regij je predvsem sodelovanje v zakonodajnem procesu, vendar to še
ni vse.
Članice in člani OR pri vsakodnevnem življenju in delu v domačih regijah kot
predsedniki regionalnih oblasti, župani mest ali svetniki še naprej opravljajo svoje
naloge v okviru lokalnih ali regionalnih oblasti. Tako so ves čas v stiku s stališči in
problemi ljudi, ki jih zastopajo, pridobljena mnenja in izkušnje pa lahko pri delu v
Odboru regij prenesejo v jedro procesa EU.
Zaradi svojega položaja imajo možnost prebivalke in prebivalce svojih domačih regij
ali občin obveščati o tem, kaj se dogaja v EU in kako nasploh ʺBruseljʺ deluje. OR
organizira svoje delo tako, da je usmerjeno v ʺpribliževanje Evropske unije
državljanomʺ, kar pomeni, da organizira konference in seje svojih komisij ter
predsedstva tudi zunaj Bruslja, v regijah in občinah 27‐tih držav članicah.
Slovenska delegacija iz vrst Skupnosti občin Slovenije v Odboru regij
ČLANI SLOVENSKE DELEGACIJE
Irena Majcen
Županja občine Slovenska Bistrica
Jasmina Vidmar
Mestna svetnica MO Maribor
Aleš Čerin
Podžupan MO Ljubljana
Anton Tone Smolnikar
Župan občine Kamnik
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NADOMESTNI ČLANI DELEGACIJE
Dr. Štefan Čelan
Župan MO Ptuj
Anton Štihec
Župan MO Murska Sobota
Darja Delač Felda
Podžupanja občine Kočevje
Branko Ledinek
Župan občine Rače‐Fram
Mag. Jure Meglič
Podžupan občine Tržič

Miha Mohor

Koordinator delegacije

Skupnost občin Slovenija

Zasedanja in delovna telesa
Plenarna skupščina Odbora regij se sestaja šestkrat letno v Bruslju. Dan pred
plenarnem zasedanjem se sestane predsedstvo OR, v katerem je ob predsedniku in
prvem podpredsedniku, še 27 podpredsednikov (vodje delegacij držav članic) ter še
27 članic in članov (večje države imajo v predsedstvu več kot enega člana ali članico).
Delovni organi Odbora regij so komisije, ki so naslednje:
‐
CONST
‐
COTER
‐
RELEX
‐
ECOS
‐
DEVE
‐
EDUC

I. Plenarno zasedanje Odbora regij
Paket boljše priprave zakonodaje 2007 in 2008
Poročevalec: Graham Tope (UK)

Kratek povzetek vsebine:
Evropska komisija je ustanovila komisijo, ki namerava pregledati trinajst področij ter
najti možnosti za zmanjšanje birokracije v EU. Prva analiza je pokazala, da evropska
birokracija povzroča za 120 milijard evrov stroškov samo za informiranje in
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birokracijo, ki jo je predpisala EU. Evropska komisija namerava zmanjšati te stroške
za 25 odstotkov, kar bi evropskim podjetjem privarčevalo 37 milijard evrov. Komisija
se je za pregled odločila iz dveh razlogov. Prvi je gospodarska kriza, drugi pa je
politični, saj je v zadnjih letih ugled EU zelo padel. Ljudje v Evropski uniji vidijo
vedno več birokracije in ne skupnih dosežkov ter cilja, katerega so videli pred
desetimi leti.
Mnenje Odbora regij:
Odbor regij pozdravlja večjo odprtost Evropske komisije za pripravo novih
predlogov in njeno posvetovanje tudi zunaj evropskih institucij z zainteresiranimi
stranmi, zlasti z evropskimi predstavniškimi združenji lokalnih in regionalnih
oblasti, kot tudi izvajanje strukturiranega dialoga s posredovanjem Odbora regij.
Pomembno je, da so posvetovalni mehanizmi dostopni in raznoliki, da se tako
zagotovi oblikovanje politike EU na podlagi širšega reprezentativnega javnega
mnenja v Evropi. To bo omogočilo bolj uravnoteženo sprejemanje odločitev in
njihovo učinkovitejše izvajanje , zlasti v primerih, ko so lokalne in regionalne oblasti
pristojne za uporabo in izvajanje predpisov EU.
Pozdravlja prizadevanja Evropske komisije, da pri izvajanju svojih zakonodajnih
pristojnosti upošteva načelo sorazmernosti, in sicer tako, da s številnimi uradnimi
predlogi prečiščenih besedil pomaga doseči preklic številnih zakonodajnih
instrumentov. Odbor ugotavlja, da sta sozakonodajalca dokončno odobrila 48
predlaganih poenostavitev. Pri tem velja zabeležiti, da ne gre zgolj za število, temveč
za dejansko zmanjšanje upravnih obremenitev v praksi.
Odbor regij poziva države članice, naj si bolj prizadevajo za poenostavitev
nacionalne zakonodaje ter za pravilno in pravočasno sprejemanje direktiv. V okviru
tega procesa bi se morale posvetovati z lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter
upoštevati njihove predloge in pobude.
Odbor regij priznava vlogo nacionalnih zakonodajalcev, lokalnih in regionalnih
oblasti ter njihovih predstavniških združenj, ki imajo možnost učinkoviteje obveščati
o zakonodaji EU in njenem prenosu v nacionalno zakonodajo vse tiste, ki so jo
obvezani izvajati ter tudi vse državljane.
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Boj proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji in
preprečevanje trgovine z ljudmi in boj proti njej ter varstvo žrtev
Poročevalec: Jan Oravec (SK)

Kratek povzetek vsebine:
Namen obeh predlogov je uvedba novosti na področju pregona, zaščite žrtev (še
posebej tistih ranljivih) in preventive. Oba predloga temeljita na konvencijah Sveta
Evrope, ki urejata isto tematiko (trgovina z ljudmi in zaščita otrok). Namen
predlogov je zagotoviti dodano vrednost glede na trenutno stanje.
Poglavitne rešitve in cilji prvega predloga akta so inkriminacija oblik spolnih zlorab
in izkoriščanja otrok, celovita zaščita otrok žrtev (zlasti v času preiskave in kazenskih
postopkov), preprečevanje kaznivih dejanj s pomočjo intervencijskih programov in
zdravljenja.
Mnenje Odbora regij:
Odbor regij se strinja s stališčem, da so spolne zlorabe ter spolno izkoriščanje otrok,
vključno z otroško pornografijo, ki jih je treba skupaj z drugimi oblikami izkoriščanja
– kot so beračenje, drobna kriminaliteta ali odvzem organov – obravnavati v
celotnem sklopu trgovine z ljudmi, hude kršitve človekovih pravic ter zlasti
človekovega dostojanstva (1. člen Listine o temeljnih pravicah) in otrokovih pravic
(24. člen Listine o temeljnih pravicah in Konvencija ZN o otrokovih pravicah iz leta
1989).
Okvirni sklep Sveta 2004/68/PNZ o boju proti spolnemu izkoriščanju otrok in otroški
pornografiji, ki ima obsežno čezmejno razsežnost, približuje zakonodaje držav članic,
ki naj kazensko preganjajo najhujše oblike spolne zlorabe otrok in spolnega
izkoriščanja, razširijo pristojnosti svojih zakonodaj in zagotovijo minimalno raven
pomoči žrtvam – pred in po izrečeni sodbi.
Postopke preiskovanja kaznivih dejanj in vlaganja obtožnic je potrebno poenostaviti
tako, da se upoštevajo težave otrok žrtev pri prijavi zlorabe in anonimnost storilcev
kaznivih dejanj na spletu. Določiti je treba jasna pooblastila za preiskavo ter jasno
opredeliti materialno in krajevno sodno pristojnost.
Odbor regij poudarja, da bo lahko mestna in občinska policija, ki je najbolje
seznanjena z lokalnimi razmerami in ima zato pomembno vlogo pri odkrivanju
tovrstnih kaznivih dejanj, uspešno sodelovala v boju proti tem zločinom samo, če bo
imela dostop do podatkovnih baz, če bo usposobljena za odkrivanje tovrstnih
kaznivih dejanj in če bo dobila ustrezna pooblastila.
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Odbor regij se strinja, da bi morali imeti otroci, ki so žrtve, enostaven dostop do
pravnih sredstev in da ne bi smeli trpeti zaradi svoje udeležbe v kazenskih
postopkih; različne tehnike, ki so na voljo za snemanje pričanja žrtev, bi bilo treba
uporabljati avtomatično, zlasti v primeru otrok. To bo zmanjšalo potrebo po
ponovitvah zaslišanja ali po neposrednem stiku med žrtvami in storilci.
V mnenju poudarja, da je treba obravnavati tudi razloge, zaradi katerih lahko
organizirane skupine trgujejo z ljudmi. Ti razlogi so v glavnem brezup ter pogosto
nevzdržne ekonomske in socialne razmere v izvornih državah. Mnoge žrtve so z
obljubami o izboljšanju njihovega položaja dobesedno potisnjene v roke
organiziranih skupin. Te skupine nato izkoristijo svoje žrtve za delo na črno,
prostitucijo, prosjačenje, odvzem organov ali druge nezakonite dejavnosti.
Prihodnost Lizbonske strategije po letu 2010
Poročevalec: Christine Chapman (UK)

Kratek povzetek vsebine:
Odbor regij podpira pripravo dokumenta, ki bo nasledil lizbonsko strategijo po letu
2010. Meni, da bi bilo treba to strategijo uravnovesiti in jo združiti z evropsko
strategijo trajnostnega razvoja. Sedanja lizbonska strategija ni ustrezno priznala
bistvene vloge lokalnih in regionalnih oblasti v EU pri njenem izvajanju in
seznanjanju z njo na lokalni ravni. To pomanjkljivost je treba v novi strategiji
odpraviti.
V novi strategiji naj se določijo jasni cilji, s katerimi se učinkovito seznanja tudi
lokalno prebivalstvo in ki so usmerjeni v visoko kakovost življenja in dobro počutje
vseh državljanov EU. Najpomembnejša elementa sta zaposlitev in materialna
blaginja, vendar je treba upoštevati tudi druge dejavnike, vključno s širšim
družbenim in okoljskim ozadjem. Visoko kakovost življenja je treba doseči v okviru
okoljskih omejitev, njen temelj pa mora biti socialno povezana in pravična družba, v
kateri se pobude in podporni ukrepi osredotočajo na boj proti revščini in socialni
izključenosti ter na razvoj trajnostnega gospodarstva.

Mnenje Odbora regij:
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Odbor regij podpira pripravo dokumenta, ki bo nasledil Lizbonsko strategijo po letu
2010, vendar meni, da bi bilo treba to strategijo ponovno uravnovesiti in jo združiti z
Evropsko strategijo trajnostnega razvoja.
Opaža, da se je med regionalnimi in lokalnimi oblastmi močno razširila negotovost
glede splošnega namena sedanje Lizbonske strategije, ki jo je mogoče odpraviti tako,
da se v novi strategiji določijo jasni cilji, s katerimi je treba učinkovito seznanjati
lokalne prebivalce.
Poziva k določitvi jasnega glavnega cilja v novi strategiji, ki bo usmerjen v visoko
kakovost življenja in dobro počutje vseh državljanov EU.
Odbor regij tudi predlaga, da se za novo strategijo izbere novo ime, s čimer se bomo
izognili zamenjavi z Lizbonsko pogodbo in poudarili nov pristop v strategiji, kot je
na primer ʹʹKakovost življenja za vse: gradnja trajnostne prihodnosti za Evropo v
svetuʹʹ, v skrajšani različici Strategija trajnostne Evrope.
Ugotavlja, da bodo zaradi družbene, finančne in gospodarske krize javne finance v
prihodnjih letih pod precejšnjim pritiskom, zato je učinkovito dodeljevanje finančnih
sredstev na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni bistvenega pomena, da
se zagotovijo naložbe, potrebne za uresničitev širših ciljev nove strategije.
Predlaga, da se kot prednostne naloge nove strategije določijo naložbe v okolju
prijazno gospodarstvo, socialna kohezija, zagotavljanje upravljanja na več ravneh in
nova zasnova za ocenjevanje učinka nove strategije.
Poudarja potrebo po kohezijski politiki za celotno EU, za katero bodo na voljo
ustrezna finančna sredstva, da se podpre izvajanje nove strategije ter poziva k
zavezanosti za učinkovitejšo uporabo znanja, ki je na razpolago, in primerov
najboljše prakse v korist najrevnejšim regijam v EU.
Odbor regij opaža vse večje nezadovoljstvo zaradi uporabe BDP‐ja (bruto domači
proizvod) kot glavnega kazalnika za merjenje gospodarske uspešnosti in poziva k
pripravi novih kazalnikov, ki bi zagotovili boljši način merjenja blaginje, dobrega
počutja in kakovosti življenja v Evropi.
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Nova znanja in spretnosti za nova delovna mesta – Napovedovanje in usklajevanje
potreb trga dela ter znanja in spretnosti
Poročevalka: Marianne Fügl (AT)

Kratek povzetek vsebine:
Izpopolnjevanje znanja in spretnosti je izredno pomembno za prihodnost Evrope,
prav tako pa tudi – še zlasti danes – boljše ujemanje znanja in spretnosti ter potreb
trga dela. Pobuda ʹʹNova znanja in spretnosti za nova delovna mestaʹʹ poudarja
potrebo po učinkovitejših politikah izobraževanja in usposabljanja ter posodobitvi
trgov dela s politikami prožne varnosti. Predlaga usklajena prizadevanja za celovito
oceno prihodnjih znanj in spretnosti ter potreb trga dela v sodelovanju z državami
članicami, podjetji in drugimi zainteresiranimi stranmi. Cilj pobude je prispevati k
oživitvi gospodarstva ter strategiji za rast in delovna mesta, da se ublažijo posledice
sedanje krize v zvezi z delovnimi mesti, znanjem in spretnostmi ter okrepita
dolgoročna konkurenčnost in pravičnost. Komisija bo v partnerstvu z državami
članicami trajno ocenjevala uspešnost ukrepov, v letu 2010 pa bo pripravila prvo
poročilo.
Mnenje Odbora regij:
V mnenju pozdravlja prizadevanja Komisije, povezana s sporočilom Nova znanja in
spretnosti za nova delovna mesta ter ugotavlja, da bo najhujša finančna in
gospodarska kriza v zadnjih desetletjih sčasoma povzročila krizo zaposlovanja in
socialno krizo. Njene učinke moramo predvideti in jih ublažiti 1 .
Odbor regij poudarja, da imajo lokalne in regionalne oblasti pomembno vlogo pri
uresničevanju ciljev iz sporočila Komisije.
Pozdravlja dejstvo, da sporočilo izrecno priznava regionalne razlike med potrebami
po znanju in spretnostih ter trgi dela. Poleg tega so lokalne in regionalne oblasti
glavni organizatorji osnovnega in srednjega izobraževanja, s katerim zagotavljajo
temelje za nadaljnje usposabljanje, zelo pogosto pa so pristojne tudi za zagotavljanje
potrebnega okvira za mobilnost in usposabljanje, na primer prometnih povezav,
varstva otrok in izobraževalnih ustanov.
1

V skladu s spomladansko gospodarsko napovedjo Evropske komisije z dne 4. maja 2009 naj bi se leta 2010 v EU brezposelnost
povečala na 11 %. V EU in na območju eura se bo zaposlovanje letos zmanjšalo za okoli 2,5 %, v letu 2010 pa za nadaljnjega
1,5 %. To pomeni izgubo okoli 8,5 milijona delovnih mest v teh dveh letih. Za primerjavo je bilo v obdobju 2006–2008
ustvarjenih
slabih
9,5
milijona
delovnih
mest.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/693&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLangu
age=en.
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Odbor regij se zavzema za učinkovitejšo porabo finančnih sredstev Evropskega
socialnega sklada (ESS), kar zadeva občine in regije. Tako bodo imele občine in regije
hiter in neposreden dostop do potrebnih finančnih sredstev, prav tako pa bodo lahko
učinkoviteje usklajevale njihovo porabo.
V nadaljevanju Odbor regij opozarja, da se prebivalstvo hitro stara, v Evropski uniji
bi se število delovne sile do leta 2030 lahko zmanjšalo za slabih 20 milijonov 2 . Delavci
morajo imeti zato že danes dovolj znanja in spretnosti, da bi preživeli na trgu dela v
prihodnosti. Zagotovljen mora biti dostop do izobraževanja in usposabljanja. Hkrati
so potrebni inteligentni sistemi za upravljanje migracij, ki upoštevajo potrebe
posameznikov, ciljnih držav in držav izvora.
V mnenju zahteva od Evropske komisije, da si prizadeva za sodelovanje z Evropskim
centrom za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) in ga okrepi ter da izkoristi
tudi rezultate njegovih raziskav, da bi pravočasno ugotovili potrebe po novem
znanju in sposobnostih na trgu dela ter si zagotovili podrobne napovedi s tega
področja.
Vztraja, da mora delovna sila pridobiti znanja in spretnosti, ki jih bo trg dela zahteval
v prihodnosti. Pri tem sta zelo pomembna izobraževanje in usposabljanje delavcev.
Univerze in druge izobraževalne ustanove morajo enak poudarek kot osnovnemu
izobraževanju otrok in mladih dati tudi usposabljanju tistih, ki so že na delovnem
mestu ter jim zagotoviti potrebne spretnosti in znanja.
Meni, da sta že bolonjski oziroma københavnski proces storila pomembne korake v
smeri oblikovanja evropskega izobraževalnega prostora. Ker bo trg dela Evropske
unije v prihodnosti zahteval več znanj in spretnosti, je za poklicno mobilnost
delavcev v zvezi s tem pomembno, da bodo diplome in druga spričevala v
posameznih državah članicah bolj priznani.
Odbor regij ugotavlja, da bo treba za učinkovito soočenje s spreminjajočimi se pogoji
na trgu dela prilagoditi obstoječe finančne instrumente (ESS, ESRR – Evropski sklad
za regionalni razvoj).

Regionalni vidiki v razvijanju medijske pismenosti in medijska vzgoja v
izobraževalni politiki EU
Poročevalec: András Szalay (HU)
2

Svet Evropske unije, skupno mnenje Odbora za zaposlovanje in Odbora za socialno zaščito o aktivnem staranju, 9269/07, maj
2007.
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Kratek povzetek vsebine:

Evropska komisija je v letu 2007 sprejela Sporočilo: Evropski pristop k medijski
pismenosti v digitalnem okolju COM(2007) 833 konč. Informacije so neločljivo
povezane z našim sodobnim načinom življenja in kulture. Problem sodobne
informacijske družbe pa je poplava informacij, ki jih je težko analizirati, razumeti
njihovo vsebino ter ločevati med verodostojnimi in zavajajočimi informacijami
(posebej na internetu). Medijska pismenost pomeni spretnosti, znanje in
razumevanje, ki potrošnikom omogočajo učinkovito in varno uporabo medijev.
Medijsko pismeni lahko ozaveščeno izbirajo, razumejo značilnosti vsebine in storitev
ter v polnem obsegu izkoristijo priložnosti, ki jih omogočajo nove komunikacijske
tehnologije. Sebe in svojo družino lahko bolje zaščitijo pred škodljivim in žaljivim
gradivom. Zato bi bilo treba spodbujati medijsko opismenjevanje v vseh družbenih
plasteh in pozorno spremljati njegov napredek.
Temu sporočilu je sledilo letošnje Priporočilo Komisije o medijski pismenosti v
digitalnem okolju za konkurenčnejšo avdiovizualno industrijo in industrijo vsebin
ter vključujočo družbo znanja, na podlagi katerega je švedsko predsedstvo pripravilo
svoj predlog sklepov, ki ponovno potrjujejo politični pristop k vprašanju medijske
pismenosti, sprejet v času slovenskega predsedovanja EU. Ti sklepi Sveta poudarjajo
naslednje dodatne vidike:
•poleg razumevanja in kritičnega ocenjevanja tudi ustvarjanje medijskih
vsebin;
•spoštovanje neodvisnosti in raznovrstnosti pobud za spodbujanje medijske
pismenosti;
•upoštevanje različnih potreb posameznih družbenih in starostnih skupin v
zvezi z medijsko pismenostjo;
•vlogo izobraževalnega sistema pri spodbujanju medijske pismenosti;
•razvoj meril za ocenjevanje stopnje medijske pismenosti v državah članicah.

Mnenje Odbora regij:

Odbor regij izraža upanje, da bo Evropska komisija nadaljevala s prizadevanji za
nadaljnji skladen razvoj politike medijske pismenosti, s katero je začela leta 2007.
Poziva jo, naj pri tem vključi mnenje OR, pri tem pa upošteva načelo subsidiarnosti
in posebne značilnosti lokalnih ter regionalnih skupnosti. OR prav tako poziva
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Komisijo, naj nadaljuje s pripravo akcijskega načrta o medijski pismenosti v
sodelovanju z drugimi institucijami EU, Unescom ter lokalnimi in regionalnimi
oblastmi. V tem okviru je treba upoštevati dejstvo, da:
a)
si morajo z vidika politične kulture, aktivne udeležbe državljanov EU in
ozaveščanja uporabnikov za uresničevanje medijske pismenosti kot političnega cilja
dosledno prizadevati vsi odločilni akterji, kar od vsake regije in države članice
zahteva spodbujanje inovacij na področju izobraževanja;
b)
je politika izobraževanja in usposabljanja v skladu s Pogodbo ES v izključni
pristojnosti držav članic, Unija pa pomaga izboljševati različne nacionalne sisteme,
tako da jim po potrebi daje na voljo dopolnilne instrumente Skupnosti in omogoča
izmenjavo informacij in dobrih praks. To poudarja tudi Evropska komisija v svojem
sporočilu iz leta 2008 Posodobljen strateški okvir za evropsko sodelovanje v izobraževanju in
usposabljanju 3 ;
c)
strateški okvir na področju izobraževanja in usposabljanja 4 medijsko
pismenost obravnava (kar je vprašljivo) kot vejo digitalne pismenosti, čeprav bi
lahko imela ključno vlogo pri uresničevanju številnih ciljev in prednostnih nalog,
omenjenih v strateškem okviru (zlasti pridobivanje osnovnih znanj, kot sta branje in
ʺučenje učenjaʺ, aktivno državljanstvo, spodbujanje medkulturnega dialoga in
vseživljenjsko učenje);
d)
teme, ki so v strateškem okviru 5 opredeljene kot nujne prednostne naloge, so:
• razvoj prečnih ključnih kompetenc;
• ukrepi, ki omogočajo vzpostavitev institucionalnega okolja,
naklonjenega ustvarjalnosti in inovacijam, temelječega na kritični in
premišljeni uporabi novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij
(IKT), in ki spodbujajo tudi kakovostne izboljšave v izobraževanju
učiteljev;
• vzpostavitev partnerstev med ustanovami in podjetji za izobraževanje
in usposabljanje ter raziskovalnimi zavodi, kulturnimi ustanovami in
ustvarjalnimi panogami.
Evropska komisija bi morala jasno razlikovati med učenjem s pomočjo interneta –
spletnim učenjem ali e‐učenjem – ter razvojem medijske pismenosti, torej kritično
3
4
5

COM(2008) 865 konč.
COM(2008) 865 konč.
COM(2008) 865 konč.
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analizo interneta kot medija v digitalnem okolju. Treba je razjasniti, da spletno učenje
ni medijska vzgoja in da so kompetence na področju IKT in digitalne kompetence po
eni strani ter medijska pismenost po drugi strani dve različni stvarnosti. Medijska
pismenost mora državljanom omogočati, da igrajo dejavno vlogo pri ohranjanju
kulturne raznolikosti ter lokalne in regionalne identitete (tako, da se na primer
ustvarijo nove možnosti za izražanje lastnega mnenja, da se prebivalcem na
oddaljenih območjih in manjšinam da priložnost za izražanje v lokalni javnosti).
Vendar pa Odbor izraža skrb glede naslednjih elementov:
• ker se trenutno v EU ne izvaja nadzor, ni zagotovljeno, da bodo
uveljavljene dobre prakse na področju medijske vzgoje;
• manjka razvrstitev dobrih praks glede glavnih sestavnih načel medijske
vzgoje;
• ni razjasnjeno vprašanje podrobne kritične ocene učinkovitosti njenega
izvajanja;
• ni baze podatkov, ki bi omogočala vsestranski razvoj, prilagajanje in
uporabo dobrih praks
Zato je treba vzpostaviti ustrezno organizacijsko in poklicno infrastrukturo: v ta
namen se naj ustanovijo uradi za medijsko vzgojo po zgledu obstoječih ʺmedijskih
deskovʺ v okviru programa MEDIA (ali pa razširiti njihovo področje delovanja) ter
okrepiti in tudi razviti poklicno posvetovalno vlogo skupine strokovnjakov za
medijsko vzgojo, ki jo je ustanovila Evropska komisija.
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Infrastrukture IKT za e‐znanost; Strategija za raziskave, razvoj in inovacije na področju
IKT ter prihodnjih in nastajajočih tehnologij v Evropi 6
Poročevalec: Liudvikas Žukauskas (LT)

Kratek povzetek vsebine:
V tem sporočilu EK je poudarjena strateška vloga infrastruktur IKT kot odločilnega
podpornega stebra evropski politiki na področju raziskav in inovacij, države članice
in znanstvene skupnosti v sodelovanju z Evropsko komisijo pa se poziva k
okrepljenim in usklajenim prizadevanjem za spodbujanje infrastruktur IKT
svetovnega razreda, znanih tudi kot e‐infrastrukture, kar bo utrlo pot znanstvenim
odkritjem 21. stoletja.
Inovacije, na katerih temelji gospodarski razvoj, so odvisne od hitrega znanstvenega
napredka. Znanost pa je vse bolj odvisna od odprtega, čezmejnega sodelovanja med
raziskovalci po vsem svetu. Poleg tega pri oblikovanju kompleksnih sistemov in
obdelavi rezultatov poskusov intenzivno uporablja visoko zmogljivo računalništvo.
Da bi olajšali hiter prehod na e‐znanost so Evropska komisija in države članice veliko
vložile v e‐infrastrukture, vključno z vseevropskim raziskovalnim omrežjem GÉANT,
nadomrežji za e‐znanost, infrastrukturo podatkov in visoko zmogljivim
računalništvom.
Prizadevanje za prevzem svetovne vodilne vloge na področju e‐znanosti,
vzpostavitev e‐infrastruktur kot trajnostne javno uporabne storitve in njihovo
izkoriščanje pri spodbujanju inovativnosti so tri osi prenovljene evropske strategije
za podporo revolucionarni znanosti v letu 2020 in pozneje.
Mnenje Odbora regij:

Odbor regij v mnenju poudarja, da morajo informacijske in komunikacijske
tehnologije (IKT) kot temelj informacijske družbe, ki je odprta vsem, izpolnjevati
potrebe vseh državljanov, tudi tistih, ki jim grozi socialna izključenost. Odbor je že
večkrat pozval k naložbam v raziskave na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski
ravni, da bi zagotovili gospodarsko rast in spodbudili ustanavljanje podjetij. Odbor
meni, da lahko uporaba IKT na področju inovacij prispeva k premagovanju glavnih
socialno‐ekonomskih izzivov.
6

Poenostavljeni postopek.
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Hkrati spodbuja Evropsko komisijo in države članice, naj sprejmejo vse potrebne
ukrepe, ki bodo zagotovili polno in učinkovito sodelovanje lokalnih in regionalnih
oblasti pri upravljanju pobud, povezanih z Evropskim raziskovalnim prostorom.
Regije so pri raziskavah na področju IKT izjemno pomembne. So namreč ključni
akterji pri razvoju regionalnih strategij na področju raziskav in inovacij. Pogosto
upravljajo raziskovalne ustanove, saj so na območjih, ki so pod njihovo pristojnostjo,
univerze in druge raziskovalne ustanove, hkrati pa spodbujajo inovativno okolje.
Poleg tega imajo številne regionalne vlade in uprave zakonodajne pristojnosti in
same upravljajo z dodeljenimi proračunskimi sredstvi za raziskave.
Poudarja, da imajo lahko lokalne in regionalne oblasti vodilno vlogo pri uporabi IKT
za večjo energetsko učinkovitost, regije pa imajo glavno vlogo pri ugotavljanju
lokalnih možnosti na področju IKT za izmenjavo najboljših tehnoloških praks, iskanje
partnerjev za projekte in dodeljevanje finančnih sredstev.
Odbor regij je v mnenju pozval Evropsko komisijo in države članice, naj aktivno
spodbujajo udeležbo lokalnih in regionalnih oblasti v različnih fazah procesov na
področju raziskav in razvoja ter uporabo inovacij na področju IKT v javnem sektorju,
in sicer z razširjanjem najboljših evropskih praks, svetovanjem in metodološkimi
priporočili.
Dialog med univerzami in podjetji
Poročevalec: Mohammad Masood (EN)

Kratek povzetek vsebine:
Namen Sporočila je pregledati učinke Foruma univerze ‐ gospodarstvo po enem letu
delovanja ter druge aktivnosti na evropski ravni, podati predloge za nadaljnje korake
pri razvoju Foruma ter predlagati konkretne ukrepe za okrepitev sodelovanja med
univerzami in gospodarstvom.
Sporočilo predlaga nadaljevanje dialoga in razvoj novih oblik sodelovanja. V okviru
nadaljevanja dialoga Sporočilo predlaga naslednje:
širitev Foruma tudi na spletno stran;
Forum je doslej uspešno mobiliziral predstavnike univerz in podjetij,
potrebna pa bo bolj vključiti tudi ustrezne predstavnike vlad;
obravnavo konkretnih tem kot so sodelovanje za regionalni razvoj,
sodelovanje s srednjimi in malimi podjetji, podpora sistemov zagotavljanja
kakovosti za razvoj sodelovanja med univerzami in gospodarstvom itd.
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Evropska komisija bo proučila možno podporo, ki bi jo novim oblikam sodelovanja
med univerzami in gospodarstvom lahko nudili ustrezni EU programi. Komisija
predlaga tudi razširitev dialoga na srednje šole in institucije za poklicno
izobraževanje in usposabljanje ter razširitev dialoga na podobne strukture na
nacionalni ravni, namerava pa tudi proučiti možnost vzpostavitve inventorija dobrih
praks.
Mnenje odbora regij:
V mnenju Odbor regij ponovno izjavlja, da je treba v sedanjem času, ko si EU
prizadeva, da bi čim bolj zmanjšala posledice trenutne gospodarske krize in
vzpostavila pogoje za vnovično rast, ob upoštevanju velikega pomena sistemov
izobraževanja in usposabljanja v okviru Lizbonske strategije in prenovljene socialne
agende, zagotoviti platformo za dialog med pomembnimi akterji v izobraževanju in
gospodarstvu.
Pozdravlja pobudo Komisije, da preuči, kako bi bilo mogoče uporabiti strukturne
sklade za podporo tovrstnih regionalnih pobud in poziva lokalne ter regionalne
oblasti, da podprejo sodelovanje med podjetji in univerzami ter da na univerze
gledajo kot na gonilo inovativnosti v regijah.
Priporoča, da se predlaga učinkovit odziv na program za nova znanja in spretnosti
za nova delovna mesta in na gospodarsko krizo ter da se opravi razprava o
partnerstvih za regionalni razvoj, partnerstvih z MSP, diverzifikaciji pristopov k
učenju, zagotavljanju kakovosti in akreditaciji.
Podpira namero Komisije, da razišče načine za podporo novih oblik strukturiranega
partnerstva med podjetji in univerzami prek ustreznih programov EU.
Trajnostna naravnana prihodnost prometa: integriranemu, tehnološko naprednemu in
uporabnikom prijaznemu prometnem sistemu
Poročevalec: Vaino Hallikgmagi (EE)

Kratek povzetek vsebine:
Leta 2001 je Komisija izdala belo knjigo, v kateri je določila časovni načrt za evropsko
prometno politiko do leta 2010. Ta program je bil posodobljen ob vmesnem pregledu
leta 2006 7 . S približevanjem konca desetletnega obdobja je čas, da se ozremo naprej in
pripravimo vse potrebno za prihodnji razvoj politike.
7

COM(2006) 314.
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Promet je zapleten sistem, ki je odvisen od mnogih dejavnikov, med drugim od
vzorcev naselij in potrošnje prebivalstva, organizacije proizvodnje in razpoložljivosti
infrastrukture. Zaradi te zapletenosti je potrebno, da vsak poseg v prometni sektor
temelji na dolgoročni viziji za trajnostno mobilnost ljudi in blaga, ne nazadnje tudi
zato, ker je izvajanje politik strukturnega značaja dolgotrajno in jih je treba načrtovati
veliko časa vnaprej.
Zato morajo prometne politike za naslednjih deset let temeljiti na razmisleku o
prihodnosti prometnega sistema, ki zaobjema tudi naslednja desetletja. Komisija je
začela s takšnim razmišljanjem, ki vključuje tudi ocenjevalno študijo o Evropski
prometni politiki (ETP – European Transport Policy), razpravo v treh „žariščnih
skupinah“, študijo „Transvisions“ za ugotavljanje možnih nizkoogljičnih prometnih
scenarijev in posvetovanje zainteresiranih strani, zlasti na Konferenci zainteresiranih
strani na visoki ravni 9.–10. marca 2009.
Zamisli, predlagane v tem sporočilu, so namenjene spodbujanju nadaljnje razprave
za določanje možnosti politike, ne da bi prejudicirale konkretne predloge v naslednji
beli knjigi, načrtovani za leto 2010.
Mnenje Odbora regij:
Poročevalec je v mnenju poudarja, da ni bistveno število pripeljanih potnikov ali
količina pripeljanega blaga, temveč način njihovega prevoza. Prometne navade, ki
niso trajnostno usmerjene, je mogoče zajeziti le z ustrezno politiko v prometnem
sektorju. Pomembno je poiskati pravičen in pregleden način za razdelitev prometnih
stroškov na vse načine prevoza. V mnenju je še poudarjeno, da se je za potrebno
trajnosti v prometu potrebno lotiti prometnih zastojev. Države članice bi se morale
zavezati vlaganju v okolju prijazno infrastrukturo, da bi odpravile ozka grla.
Okrepiti pa je potrebno tudi konkurenčnost trajnostnih prometnih sistemov, saj
lahko okoljski učinki večjih omrežij hitro dosežejo nevzdržno raven.
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Omejevanje uporabe nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (EEO) in ravnanje
z odpadno električno energijo
Poročevalec: Jerzy Zajakala (PL)

Kratek povzetek vsebine:
Evropska komisija predlaga prenovo obeh direktiv z vidika prizadevanj za boljše
zakonodajno okolje kot tudi z vidika predlaganih ukrepov za izboljšanje
učinkovitosti direktive. Direktiva o odpadni električni in elektronski (EE) opremi, ki
je usmerjena na končno fazo življenjskega cikla EE opreme, zaradi razpršenosti in
omejenih možnosti zbiranja in predelave odpadne EE opreme, ne bo mogla
zadovoljivo preprečiti pojavljanja nevarnih snovi v okolju. Direktiva o omejevanju
uporabe nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RoHS direktiva), ki
preprečuje vnos nevarnih snovi v okolje že v fazi proizvodnje EE opreme, torej na
relativno omejenih izvorih, je za doseganje tega cilja lahko veliko bolj učinkovita. To
je še posebej pomembno pri tistih skupinah EE opreme, ki je v postopke prenove
direktive o odpadni EE opremi verjetno ne bo mogoče vključiti, zato področja
uporabe RoHS direktive ne gre navezovati na relativno ozek segment EE opreme, ki
ga vsebuje področje uporabe direktive o odpadni električni in elektronski opremi.
Mnenje Odbora regij:
Odbor regij v mnenju poudarja, da so v večini držav članic prav lokalne in
regionalne oblasti tiste, ki so odgovorne za izvajanje politike EU ravnanja z odpadki.
Lokalne in regionalne oblasti namreč načrtujejo, izdajajo dovoljenja in upravljajo
sisteme za ravnanje z odpadki in njihovo zbiranje ter bi zato morale imeti ključno
vlogo v procesu razvoja novih pristopov za sektor odpadkov. V mnenju Odbor regij
pozdravlja pobudo Evropske komisije za prenovitev direktiv ter da pri tem upošteva
mnenje Odbora regij, ki ga je podal leta 2000, v katerem je pozval k zmanjšanju
nepotrebnih stroškov. Odbor regij je v mnenju podal tudi amandmaje k Direktivi o
ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO), v kateri poudarja, da
bi morala direktiva od držav članic zahtevati, da proizvajalcem naložijo obveznost
(in ne samo, da jih spodbujajo), da načrtujejo »bolj zelene« proizvode. Iz navedenega
vzroka je potrebno natančneje določiti izračun pristojbin, ki jih zaračunavajo
programi skladnosti z Direktivo OEEO. Odbor regij predlaga, da bi države članice
morale preprečiti vnos male odpadne električne in elektronske opreme v ne sortiran
tok odpadkov in da tako ne nastanejo dodatni stroški predelave. Precejšnja količina
OEEO odpadkov se odloži v občinske zabojnike za odpadke in kasneje vstopijo v tok
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ne sortiranih odpadkov. Njihova predelava je draga in nalaga nepravično breme
lokalnih oblastem, ki se morajo dodatno pogajati s proizvajalci za predelavo teh
odpadkov. Odbor regij večkrat poziva Evropsko komisijo k pristopu naložitve
obveznosti plačila onesnaževalcu.
Zelena knjiga: Reforme skupne ribiške politike in trajnostna prihodnost vodne kulture
Poročevalec: Ramon Luis Valacarcel (ES)

Kratek povzetek vsebine:
Skupna ribiška politika (SRP) EU, oblikovana leta 1983, je bila od takrat reformirana
vsakih deset let. Do zadnje reforme leta 2002 je prišlo, ker SRP ni bila učinkovita v
uresničevanju ciljev, zaradi katerih je bila vzpostavljena, tj. ohranjevanja ribjih
staležev, zaščite morskega okolja, zagotovitve ekonomskega preživetja ribiške flote
EU ter zagotavljanja kvalitetne hrane potrošnikom.
Zelena knjiga o reformi Skupne ribiške politike je bila ministrom za ribištvo
predstavljena na zasedanju Sveta za kmetijstvo in ribištvo aprila 2009. Z njo se
začenja obdobje posvetovanj o prihodnji reformi, katere cilj je oblikovati moderno
ribiško politiko, sposobno soočati se s prihodnjimi izzivi in odpraviti obstoječe
pomanjkljivosti. Evropski komisar za ribištvo je na zasedanju Sveta povedal, da gre
za prelomno točko, kajti z delom je treba začeti že zdaj, če želimo do leta 2012
zaključiti postopek reforme. Namen Zelene knjige je sprožiti čim bolj široko razpravo
z vsemi zainteresiranimi stranmi (države članice, nevladne organizacije, ribiški sektor
in industrija, trgovci, znanstveniki ipd.), zato dokument analizira trenutno situacijo
in zastavlja veliko vprašanj o tem, kakšna naj bi bila prihodnja politika.
Med različnimi vidiki SRP države članice izpostavljajo predvsem prekomerno
zmogljivost ribiške flote, zavržke, upravljanje kvot, podporo malemu priobalnemu
ribolovu ter pregledu pravil za dajanje pomoči. Države članice poudarjajo pomen
posvetovanj z vsemi zainteresiranimi stranmi, da se zagotovi, da bodo zainteresirane
strani kasneje sprejele tudi rezultate reforme SRP.
Mnenje Odbora regij:
Odbor regij meni, da je v številnih regijah Evrope ribolov sredstvo za preživljanje pa
tudi vir za oskrbo močno odvisne predelovalne industrije. Skupna ribiška politika
(SRP) kljub dolgemu obstoju in kljub vsem reformam ni uspela odpraviti vse večjih
težav v sektorju, ki se mora spopasti z velikimi izzivi: prelovom, neprilagojenostjo
ribolovnih zmogljivosti razpoložljivim virom in ciljem socialno‐gospodarske
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trajnosti, potrebo po izboljšanju energetske učinkovitosti plovil, slabim stanjem
mnogih ribolovnih virov in ravnjo subvencij, ki je privedla do zelo občutljivega
gospodarskega položaja.
Verjame, da mora SRP srednjeročno obravnavati vprašanja, kot so rast svetovnega
prebivalstva, prihodnje širitve EU, onesnaženost celinskih voda in njene posledice za
obalne ekosisteme ter podnebne spremembe, saj bodo pomenila spremembo načina
upravljanja v proizvodnji rib in ribogojstvu.
V mnenju priporoča, da se preuči koncept malega priobalnega ribolova in da se pri
tem ne upošteva le dolžina ladje, ampak tudi drugi parametri, kot so trajanje plovbe,
vrsta ulova, vključenost (ali ne vključenost) v konkreten ribolovni načrt itd.
Meni, da so stroški vzdrževanja satelitskih sledilnih naprav (ʺblue boxʺ) previsoki za
majhna plovila malega priobalnega ribolova, zato bi morala Komisija predvideti
uporabo cenejših alternativnih sistemov.
Priporoča, da se športni in rekreacijski ribolov obravnavata kot vidika, ki sta pri
upravljanju ribištva vse pomembnejša. Diverzifikacija ribolovnih dejavnosti v smeri
ribolovnega turizma mora postati alternativna možnost za ribiče, tako da bodo lahko
kot poveljniki plovila dejavni v sorodnih dejavnostih, prav tako pa bo ta možnost
povečala ponudbo delovnih mest in zmanjšala ribolovni napor.
Priporoča, da se uredi dostop do pomoči iz javnih sredstev po vzoru skupne
kmetijske politike, z uvedbo načela pogojevanja. Izpolnjevanje navedenih pogojev bi
moralo biti nujni predpogoj za pridobitev finančne pomoči, hkrati pa bi bilo treba
urediti sistem kazni in povračil.
Gozdarska politika: podnebni cilji 20/20/20
Poročevalec: Adam Banaszak (Pl)

Kratek povzetek vsebine:
Kriza je prizadela gospodarstvo EU. Stopnja brezposelnosti se bo povzpela na
dvomestno številko v 2010.
Izhod iz krize mora biti začetek vstopa v novo trajnostno usmerjeno, socialno in
okoljsko odgovorno gospodarstvo, v katerem bo blaginja temeljila na inovacijah in
boljši uporabi naravnih virov, kjer bo ključni vložek znanje. Pri oblikovanju nove
vizije in usmeritev za politike EU so ohranitev naravnih virov in surovin, ki jih
uporabljamo učinkoviteje in povečanje produktivnosti ključna gonilna sila prihodnje
konkurenčnosti naše industrije in našega gospodarstva.
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Drugi izzivi, s katerimi se soočamo so staranje prebivalstva, naraščajoča populacija
imigrantov, socialna izključenost in revščina. Zato je potrebno ustvariti vzdržen in
odgovoren socialni sistem, ki bo prispeval k socialni koheziji, povečevanju
zaposlenosti in spodbujal socialno vključenost ter obenem zagotovil dobro delujoč
trg dela. To zahteva ponoven razmislek o izobraževalnem sistemu in trgu delu,
spodbujanju mobilnosti in povečanju dinamike Evrope, da se sprosti naš inovativni
in ustvarjalni potencial.
Za dosego teh ciljev in vizije moramo delovati skupaj, vse države članice in inštitucije
EU.
Komisija je mnenja, da so ključni elementi strategije osredotočeni v naslednje
prioritete:
1.
Ustvarjanje vrednosti z rastjo temelječo na znanju
‐ Potrebno je okrepiti področje izobraževanje, izboljšati izobrazbeno
strukturo prebivalstva, predvsem tistih, z najnižjo stopnjo, zmanjšat število
osipnikov, posebno pozornost posvetit ogroženim skupinam…, vsem
enako omogočiti dostop do znanja.
‐ Cilj za leto 2020 je uresničitev evropskega prostora znanja, podprtega z
znanjem, v katerem imajo vsi udeleženci (učenci, učitelji, raziskovalci,
izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami in podjetji) koristi od
prostega pretoka ljudi, znanja in tehnologije (uresničitev 5. svoboščine).
2.
Opolnomočenje ljudi v vključujoči družbi
‐ Kot odgovor na staranje prebivalstva je potrebno zagotoviti vzdržne
pokojninske sisteme in sisteme socialnega varstva.
‐ Cilj za leto 2020 je več delovnih mest, višje stopnje zaposlenosti
delovno sposobnega prebivalstva, boljša delovna mesta z višjo kakovostjo
in večjo produktivnostjo ter pravičnost, varnost in priložnosti za vsakogar,
ki želi vstopiti na trg dela. Ustvariti nova podjetja in modernizacijo trga
dela s pomočjo sodobnega in finančno vzdržnega socialnega varstva.
‐ Ustvariti konkurenčno, povezano in okolju prijazno gospodarstvo
Cilj za leto 2020 je doseči dogovorjene cilje na področju podnebnih
sprememb in energije, okrepiti naše industrijske osnove, v celoti sprostiti
potencial MSP (malih in srednjih podjetij) in se odzvati na potrebe
prihodnosti s povečanjem produktivnosti in zmanjšanjem pritiska na vire
energije.
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Mnenje Odbora regij:
Evropska unija nima skupne gozdarske politike na področju gozdov. Poročevalec je
v mnenju izpostavil priložnost, da se le‐ta pripravi. Gozdarstvo pomembno vpliva na
podnebne spremembe, saj imajo gozdovi več kot polovico ogljika na svetu vezanega
v svoji biomasi. Krčenje in propadanje gozdov predstavlja resno ogroža okolje in
podnebje. Odbor regij je mnenja, da imajo naravni ekosistemi občutljivo ravnovesje
ter da je raznolikost rastlinskih in živalskih vrst temeljnega pomena za naše zdravje
in blaginjo. V mnenju Odbor regij predlaga, da se po letu 2011 ustanovi pravni
strukturni okvir, ki bo omogočil usklajeno ukrepanje na tem področju po letu 2011.
Tako bi se ustanovil organ, ki bo imel na voljo finančna sredstva, s katerimi bi skrbel
za gozdarsko politiko EU. Sedaj se z gozdarstvom ukvarja več direktoratov in
organov, ni pa koordinacijskega organa, kateri bi skrbel za celovitost gozdarske
politike v EU. Odbor regij predlaga popolno certificiranje in se tako ustavi
proizvodnjo ekološko spornih izdelkov.
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