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Vprašanja in odgovori
Zakaj bo organizirana posvetovalna razprava o prihodnosti Evropske
unije?
Države Evropske unije (EU) se soočajo s priložnostmi in izzivi, ki zahtevajo premišljeno sprejemanje odločitev. Naš cilj je bolje
razumeti mnenja državljanov v zvezi z ukrepanjem njihovih držav in/ali EU glede tega.
Poleg tega mnogi državljani EU menijo, da ne morejo sodelovati v razpravah, povezanih z EU, saj jih pogosto dojemajo kot
preveč zapletene in tehnične. Naš cilj vam je torej omogočiti, da izrazite svoje osveščeno mnenje.
Z vašimi sklepi pa bodo seznanjeni tudi politiki in strokovnjaki iz Evrope.

Zakaj je tema srečanja »Evropa v svetu«?
27 držav EU predstavlja pomemben delež svetovnega prebivalstva in blaginje. Odločitve, ki jih sprejmejo, vplivajo na celoten
svet, zato je pomembno, kakšno vlogo si državljani želijo, da njihove vlade in/ali EU igra, če sploh, na svetovnem odru.
Poleg tega naj bi se sedaj vlade EU dokončno dogovorile o institucionalnih spremembah v EU. Po tem dogovoru bo pomembno
mnenje vlad glede dolgoročne vloge Unije v svetu.

Kakšen je namen tega dokumenta?
To gradivo nudi pregled nad temami, o katerih boste razpravljali z državljani iz ostalih držav EU, vendar njegov namen ni zajeti
vseh možnih vidikov. Gradivo nudi:
informacije o EU,
osnovne informacije o vsaki temi, ki bo predmet razprave, tako na ravni vaše države kot tudi na ravni EU,
različne možne pristope k politiki v zvezi s temi vprašanji ter argumente za in proti vsakemu pristopu. Ti pristopi so
poenostavljeni, saj je raznolikost mnenj po Evropi preobsežno, da bi jih lahko predstavili v vsej svoji kompleksnosti.
Kljub temu pa namen predstavljenih pristopov ni omejiti možnosti, saj predstavljajo zgolj izhodiščne točke za pogovor.
Po premisleku o predstavljenih argumentih se lahko odločite za celoten pristop ali samo posamezne elemente iz različnih
pristopov.

Ali je ta dokument objektiven?
Čeprav je težko biti popolnoma objektiven, smo si kot je le mogoče prizadevali, da bi zagotovili enakovredno predstavitev tako
številnih različnih pogledov. Dokument smo osnovali skupaj s številnimi partnerji, ki imajo različne poglede na teme v razpravi.
Izvirno besedilo smo predložiti tudi naslednjim članom Evropskega parlamenta, ki so ocenili njegovo enakovredno predstavitev
pogledov. Končna različica dokumenta vključuje njihove komentarje in spremembe.
Andrew Duff, Združeno kraljestvo, Zavezništvo liberalcev in demokratov za Evropo (ALDE)
Jens-Peter Bonde, Danska, Skupina neodvisnosti in demokracije
Pierre Jonckheer, Belgija, Skupina zelenih/Evropska svobodna zveza
Pervenche Bérès, Francija, Stranka evropskih socialdemokratov
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Evropska unija danes
Evropska unija (EU) je unija demokratičnih Evropskih držav.
Ustanovljena je bila leta 1957 kot Evropska gospodarska skupnost, ki se je nato še spreminjala, od
leta 1993 pa je znana kot »Evropska unija«. Število članic se je z začetnih 6 povečalo na današnjih 27,
poleg tega pa so se razširile tudi njene možnosti sprejemanja odločitev (oz. njene pristojnosti).
Celotna populacija: 492 milijonov prebivalcev (v svetovnem merilu: 6,6 milijarde).

Zemljevid EU
1957
1973
1981
1986
1995
2004
2007
DRŽAVE KANDIDATKE

FINSKA

ŠVEDSKA

Helsinki
Stockholm

Talin
ESTONIJA
Riga
LATVIJA

DANSKA
Kopenhagen
Dublin

ZDRUŽENO
KRALJESTVO
London

BELGIJA
Bruselj

Varšava

POLJSKA
NEMČIJA

Prague

Luksemburg

ČEŠKA REP.

LUKSEMBURG

SLOVAŠKA
Bratislava
Budimpešta
MADŽARSKA
ROMUNIJA
Zagreb
Bukarešta

Dunaj
AVSTRIJA

Pariz

FRANCIJA

Vilna

Berlin

NIZOZEMSKA
Amsterdam

IRSKA

LITVA

SLOVENIJA
Ljubljana

HRVAŠKA

Skopje

Rim

PORTUGALSKA

Madrid

ŠPANIJA

Sofija
BOLGARIJA

NEKDANJA JUGOSLOVANSKA
REPUBLIKA MAKEDONIJA

Ankara

ITALIJA
TURČIJA

Atene

Lizbona

GRČIJA
MALTA
Valletta
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Država članica

Prebivalstvo
(v milijonih)

Stopnja
brezposelnosti (%)

HDI *

Države, ki
uporabljajo evro

Belgija

10,5

7,6

0,945

€

Nemčija

82,5

6,7

0,932

€

Francija

60,9

8,6

0,942

€

Italija

58,8

6,5

0,940

€

Luksemburg

0,5

4,9

0,945

€

Nizozemska

16,3

3,3

0,947

€

Danska

5,4

3,4

0,943

Irska

4,2

4,0

0,956

Združeno kraljestvo

60,4

5,4

0,940

Grčija

11,1

8,6

0,921

€

Španija

43,8

8,2

0,938

€

Portugalska

10,6

8,0

0,904

€

Avstrija

8,3

4,5

0,944

€

Finska

5,3

6,6

0,947

€

Švedska

9,0

6,2

0,951

Češka republika

10,3

6,1

0,885

Estonija

1,3

4,7

0,858

Ciper

0,8

4,4

0,903

Latvija

2,3

5,4

0,845

Litva

3,4

5,8

0,857

Madžarska

10,1

8,2

0,869

Malta

0,4

6,4

0,875

Poljska

38,1

11,2

0,862

Slovaška

5,4

10,5

0,856

Slovenija

2,0

4,8

0,910

Bolgarija

7,7

4,9

0,816

Romunija

22,3

7,5

0,805

Hrvaška

4,4

14,3%

0,846

Turčija

72,5

10,2%

0,757

Nekdanja jugoslovanska
republika Makedonija

2,05

35,8%

0,796

€

€

Države kandidatke

* Indeks človekovega razvoja
Indeks HDI meri povprečne dosežke držav na treh osnovnih področjih človekovega razvoja: zdravje, znanje in življenjski standard. 1 pomeni
najvišjo raven, 0 pa najnižjo.
1 is the highest level, 0 the lowest.
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Zakaj in kdaj se je začel proces
evropskega povezovanja?

Ključni datumi

Po prvi in drugi svetovni vojni so se
nekateri evropski voditelji odločili
odpraviti sovraštvo in tekmovalnost
v Evropi, še posebej med Francijo in
Nemčijo, ter vzpostaviti pogoje za
trajen mir.

1951

Šest držav ustanovi Evropsko skupnost za premog in jeklo:
Francija, Zvezna republika Nemčija, Italija, Belgija, Nizozemska in
Luksemburg

1957

Z Rimsko pogodbo se je ustanovila Evropska gospodarska skupnost.
V tem »skupnem trgu« so odpravili carine (1968) in vzpostavili skupne
politike na področju trgovine in kmetijstva (v 1960-ih).

1973

Pridružijo se Danska, Irska in Združeno kraljestvo.

1979

Prve neposredne volitve v Evropski parlament.

1981

Grčija pristopi k Evropskim skupnostim.

1986

K Evropskim skupnostim pristopita še Španija in Portugalska.

1986

Podpis Enotnega evropskega akta omogoči prost pretok ljudi, storitev,
blaga in kapitala. Z aktom se začne šestletni program s ciljem
vzpostavitve enotnega trga*.

1993

Vzpostavljena sta enotni trg in EU. Nova sodelovanja med državami
članicami se hitro razvijajo – na primer na področju obrambe,
pravosodja in notranjih zadev.

1995

EU se pridružijo Avstrija, Finska in Švedska.

2002

Evro se začne uporabljati v 12 državah.

2004

Državam članicam Evropske unije se pridružijo Češka, Estonija, Ciper,
Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija.

2005

Francija in Nizozemska na referendumu zavrneta Pogodbo o ustavi za
Evropo. Pričnejo se pristopna pogajanja s Turčijo.

2007

Uniji pristopita Romunija in Bolgarija.

Leta 1950 je francoski zunanji minister
predlagal ustanovitev Evropske
skupnosti za premog in jeklo, ki bi
inštrumente vojne spremenila v
inštrumente sprave in sodelovanja
med evropskimi narodi.

7

* Enotni trg
Enotni trg je carinska unija, ki zagotavlja prost pretok ljudi, blaga, storitev in kapitala med državami EU. To pomeni:
- Za posameznike: pravico do življenja, dela, šolanja ali upokojitve v drugi državi EU in prosto dostop do blaga in storitev iz cele EU.
- Za podjetja: pravico do poslovanja kjer koli v EU in prodajanja blaga in storitev po celi EU.
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Kaj EU dela in česa ne
EU ni zvezna država (kot ZDA), niti ni zgolj organizacija za
notranje sodelovanje (kot Združeni narodi). Države članice
EU so ustanovile skupne institucije, katerim pripada del
njihove suverenosti, odločitve o določenih zadevah skupnega
interesa pa se sprejemajo skupaj in demokratično na Evropski
ravni. Znotraj EU obstaja pet različnih tipov pristojnosti,
o različnih vprašanjih pa se odloča na različne načine.

Pristop 1
Skupno odločanje na ravni EU

Izključna
pristojnost

Deljena pristojnost

Države članice
prenesejo pooblastila
za sprejemanje
odločitev in vodenje
na EU, v zvezi z
zadevnimi področji
pa ne smejo oblikovati
lastnih zakonov.

Države članice zaupajo
EU, da bo uskladila in
koordinirala njihove
predpise v primeru,
da članice menijo, da
je to bolj učinkovito
kot ločeno ukrepanje.
Deljena pristojnost
pomeni, da država
članica izgubi svojo
pristojnost v primeru
ukrepanja EU.

Nekatere odločitve skupno sprejme EU, druge se sprejemajo
z različnimi stopnjami usklajenosti, na določenih področjih
pa EU sploh nima vloge. Spodnji grafikon poskuša povzeti to
situacijo.
EU vpliva na približno 80% zakonodaje držav članic.

Pristop 2
Več hitrosti/
prilagodljivost

Pristop 4
Pristop 3
Brez vloge EU
Podpora,
usklajevanje,
dodatno ukrepanje

Ključna skupina držav
EU lahko s pomočjo
institucij EU pospeši
reševanje določenih
vprašanj. To se
imenuje »okrepljeno
sodelovanje«.

Vso odgovornost
imajo države
članice, vloga EU
pa je omejena na
podporo, usklajevanje
in dopolnjevanje
ukrepov, ki jih
sprejmejo države
članice.

Nekatere države so tudi
dosegle, da določena
pravila zanje ne veljajo.
To se imenuje »možnost
izbiranja« (opting-out).

Države članice
sprejemajo svoje
odločitve in se
ne zavezujejo
k usklajevanju
ali sprejemanju
skupnih odločitev.

Današnji položaj zadev (primeri)
Pravila o
konkurenci
Trgovinska politika
Carinska unija
Monetarna politika
za evroobmočje

Enotni trg
Regionalna politika
Kmetijstvo
Okolje
Varstvo potrošnikov
Transport
Energija
Varnost in pravičnost

NOE 003-07_SL.indd Sec1:8

Evroobmočje (13
držav)
Schengenski
sporazum, v glavnem
glede mejnega
nadzora (15 držav)
Nekatere države so
izločile predpise o
delovnem času, vize
in obrambno politiko

Raziskovanje
Zaposlovanje
Zdravstvo
Izobraževanje
Zunanja politika
Pokojnine

Na primer
vsako drugo
področje
Stanovanjska
politika
Družinska
politika

Zdravje
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Grafikon 1 – Poraba proračuna EU (2007)

Proračun EU
EU financira svoje politike iz letnega proračuna, ki
znaša približno 120 milijard evrov in h kateremu
največ prispevajo države članice. EU zaenkrat še
ne obračunava davkov. To sedaj znaša samo nekaj
več kot 1 odstotek bruto nacionalnega dohodka
držav (v primerjavi z bruto nacionalnim dohodkom
držav članic, ki je med 35% in 50% nacionalnega
dohodka).

5%

43%

126.5 milijard evrov

1% 6%

34%
34

11%

Regionalna in kohezijska politika, raziskave, inovacije, zaposlovanje,
energija
Sosedska politika, razvojna pomoč, podpora državam kandidatkam
Zdravstvo, izobraževanje, kultura, pravice potrošnikov, mediji,
mladina
Skupna kmetijska politika
Okolje, ribolov, razvoj podeželja
Ostali izdatki, vključno z administracijo

Kako deluje EU – glavne institucije in procesi odločanja
Svet Evropske unije (Svet ministrov)

Ali se odločitve sprejemajo z večino ali soglasjem?

Svet predstavlja države in je najpomembnejše telo
v procesu sprejemanja odločitev EU. Svet EU
sprejema zakonodajo EU, ki jo predlaga Evropska
komisija. Svet v sestavi voditeljev držav ali vlad
postane »Evropski svet«, ki Uniji daje politične
smernice v zvezi s ključnimi vprašanji.

V zvezi z večino področij s skupno pristojnostjo med
državami članicami (glejte grafikon p.8) se odločitve
sprejemajo z večino, ampak ne z navadno večino 50%
držav. V tem sistemu – ki se imenuje glasovanje po načelu
kvalificirane večine – se morajo dogovori sprejemati
z znatno večino tako držav kot prebivalstva, ki ga
predstavljajo.

f

Na nekaterih posebej občutljivih področjih, kot so obdavčenje,
socialna, zunanja in obrambna politika ter pregledovanje
pogodb EU, pa morajo biti odločitve Sveta sprejete soglasno,
pri čemer je potrebno soglasje vsake države.

V kolikšni meri soodločata Evropski parlament in
Svet Evropske unije?

Evropski parlament
Člane Evropskega parlamenta neposredno
izvolijo državljani vsake države za pet let, volitve
pa istočasno potekajo v vseh državah. Sedanji
parlament šteje 785 članov iz vseh 27 držav EU.
Naslednje volitve bodo junija 2009.
Njegova glavna vloga je sprejemanje evropske
zakonodaje in odobritev letnega proračuna EU.
Te odgovornosti si deli s Svetom EU.

NOE 003-07_SL.indd Sec1:9

O zakonodaji EU odločata tako Svet kot tudi Evropski
parlament.

f

V skladu s tem postopkom »soodločanja« sta Parlament in
Svet na isti ravni glede sprejemanja zakonodaje cele vrste
vprašanj, vključno s prostim gibanjem delavcev, enotnim
trgom, izobraževanjem, okoljem, zdravstvom, varstvom
potrošnikov itd.
Evropski parlament lahko zavrne predlagano zakonodajo v
zvezi s temi področji.
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Razpored moči

Evropska komisija
Evropska komisija je edina institucija, ki ima
pravico do pobude za oblikovanje predlogov
za zakonodajo in skrbi za pravilno izvajanje
zakonodaje EU.

Evropska
komisija

nadzira

Ko Komisija oblikuje predlog za nov zakon ali letni
proračun, ga predloži Parlamentu in Svetu, ki ga
sprejmeta ali zavrneta. Za spreminjanje zakonodaje
je potrebo soglasje, za sprejemanje pa samo večina.

predpisuje

predlaga zakonodajo in proračun

Evropski
parlament

Danes Komisijo sestavlja 27 komisarjev in
komisark, en oz. ena za vsako državo članico.

f

Ministrski
svet

soodločanje

državljani
Zakonodaja
ES

nacionalne
vlade
Proračun
ES

razsoja

nadzira

Sodišče
evropskih
skupnosti

Računsko
sodišče

Ostale institucije
Evropski ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij
sta svetovalni telesi, ki ju sestavljajo predstavniki
sindikatov, delodajalcev in potrošnikov oziroma
predstavniki lokalnih organov.
Sodišče Evropskih skupnosti zagotavlja spoštovanje

pogodb EU in skrbi, da ima zakonodaja EU primat
nad nacionalnim pravom.
Evropsko računsko sodišče preverja, ali so sredstva

EU ustrezno zbrana in porabljena zakonito.
Evropska centralna banka je neodvisna institucija,
ki je odgovorna za monetarno politiko v 13 državah
območja evra.
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Vprašanje 1 – ekonomska in socialna blaginja v
svetu globalne konkurence
Pretok blaga, ljudi, storitev in komunikacij se na svetovnem
trgu povečuje, na naša vsakodnevna življenja pa seveda
vplivajo tudi dogodki in človekove dejavnosti v ostalih delih
sveta. Gospodarsko okolje, v katerem EU in njene države
članice deluje, je izoblikovano na svetovni ravni, poleg tega
pa na medsebojno odvisnost vplivajo tudi komunikacijske
tehnologije.
Med v sem tem dogajanjem pa se prebivalstvo držav EU
stara in ne raste tako hitro kot v drugih delih sveta. Nekateri
menijo, da soočanje s temi izzivi nudi več priložnosti kot

težav za našo blaginjo, drugi pa so nasprotnega mnenja. V
tem kontekstu se sprašujemo:

Kako je mogoče kljub svetovni konkurenci in staranju
ohraniti raven in kakovost delovnih mest ter pokojninskih
dodatkov ?
Kakšne odločitve o teh problematikah bi morali sprejeti
znotraj EU?

Izzivi in priložnosti – delovna mesta
Državljani potrebujejo delo, da si zagotovijo primeren življenjski standard. Poleg
tega morajo pokazati visoko raven znanj in spretnosti ter prilagodljivosti, da ohranijo
konkurenčnost v svetu medsebojno tesno povezanih gospodarstev.
Nekateri menijo, da v primerjavi z ZDA EU ne naredi dovolj v zvezi z zaposlovanjem in
rastjo. Države, kot so Kitajska, Indija, Brazilija in Rusija, postajajo gospodarsko vedno
močnejše. Izdelujejo vedno večji delež blaga, ki ga uvažamo in je zaradi manjših plač in
ravni socialne zaščite cenejše od našega .

Dejstva
Leta 2005 je bilo nezaposlene
8,7% delovne sile EU (v ZDA
5,1%).
7% delavcev EU (15 milijonov)
živi pod pragom revščine.

Danes se Evropa hitro spreminja s pridobivanjem novih znanj, tehnologij in trgov,
s tem pa se pojavlja tudi konkurenčnost iz drugih držav. Za nekatere te spremembe
prinašajo inovativnost, večjo produktivnost in prilagodljivost, nove poslovne priložnosti
in navsezadnje tudi več in boljša delovna mesta. Za druge te spremembe ogrožajo naš
način življenja in dela ter nas silijo k zmanjševanju produkcijskih stroškov na račun ljudi,
inovacij in dolgoročnega napredka, še posebej zaradi izvajanja »dampinga«.

V tem kontekstu:

Ali bi morali delodajalcem omogočiti , da zaposlujejo in odpuščajo zaposlene, kot se jim zdi primerno? Ali
bi morali biti zaposleni bolj ali manj zaščiteni pred brezposelnostjo?
Ali bi morali biti bolj ali manj odprti glede mednarodne tržne konkurence?
Ali gre v primeru povabila novih držav k pridružitvi EU kljub svetovni konkurenci za dobro strategijo?
* Do dampinga pride, če država zmanjša ceno blaga z znižanjem ali neuveljavljanjem davkov in standardov glede na ostale države. Nekatere
države sprejemajo dolgi delovni čas ali celo delo otrok, da s tem umetno znižajo ceno svojega izvoza – to se imenuje »socialni damping«. »Davčni
damping« pa na podoben način vključuje zmanjševanje ravni obdavčitve.

NOE 003-07_SL.indd Sec1:11

9/27/07 9:09:39 AM

12

Tomorrow’s Europe

Različni pristopi – delovna mesta
Različni pristopi do delovnega trga

Argumenti za Argumenti proti
Zaščitna socialna država
Javni organi varujejo
delojemalce pred izgubo
delovnega mesta,
vzpostavljajo visoke
standarde in pogoje za
kvaliteto delovnih mest in
v primeru brezposelnosti
zagotovijo visoko stopnjo
varnosti.

Združevanje
prilagodljivosti delovnega
mesta in varnosti
Javni organi se osredotočajo
na varnost ljudi namesto
na delovna mesta.
Zaposlovanje in odpuščanje
je lahko precej enostavno,
ko pa ljudje izgubijo
zaposlitev, jim javni organi
omogočajo visoko stopnjo
varnosti.

1. Pristop daje prednost socialni koheziji in
visokim standardom zaposlitve.
2. Zagotavlja stabilnost za delavce in visoko
stopnjo varnosti v primeru izgube službe.
3. Čeprav so kratkoročno stroški večji, so
dolgoročno manjši, ker ta pristop zagotavlja
stabilnost zaposlitve in postopoma vlaga v
izkušnje in znanje ljudi.

1. Pristop združuje potrebo po solidarnosti
in gospodarski rasti, saj pokriva tveganje
brezposelnosti in hkrati omogoča
delodajalcem primerno svobodo.
2. Z omogočeno zaščito imajo ljudje spodbudo,
da uporabijo svoje znanje in veščine, ker se
lahko usposabljajo in vzdržujejo pravice do
socialne varnosti v času iskanja dela.
3. Pristop omogoča brezposelnim ljudem
dovolj časa, da najdejo ustrezno zaposlitev.

1. Pravila trga dela, ki so preveč toga,
nespodbudno delujejo na delodajalce pri
zaposlovanju.
2. Ugodna nadomestila za primer
brezposelnosti odvračajo nezaposlene od
iskanja dela. Tak pristop je drag in veliko
ljudi živi od države.
3. Pristop pomeni neuravnoteženost, saj
nekateri od nezaposlenih ali tistih z neredno
zaposlitvijo težko najdejo redno zaposlitev.
Nekateri imajo dobro zaščiteno delovno
mesto, nekateri pa sploh ne oz. samo
priložnostno.
1. Ta pristop je mogoče izvajati samo v
obdobjih gospodarske rasti. Delavci trpijo
zaradi svobode delodajalcev, ki lahko prosto
odpuščajo zaposlene.
2. Pristop je drag in zahteva visoko stopnjo
prerazporeditve in s tem višje davke.
3. Vso odgovornost pri iskanju zaposlitve
in uporabi znanja in veščin postavlja na
posameznike. Ta pristop bi mogoče deloval
za mlade, visoko izobražene posameznike,
vendar ne za starejše delavce oziroma manj
usposobljene delavce.

To se imenuje tudi »prožna
varnost«.
Trg dela brez omejitev
Trg dela je zelo prilagodljiv
in dereguliran. Postopki
zaposlovanja in odpuščanja
so poenostavljeni.
Javni organi zagotovijo
samo najmanjšo varnostno
mrežo za nezaposlene, t. j.
omejena začasna pomoč,
ne pa tudi zagotovila
zaposlitve.
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1. Pristop omogoča podjetjem, da na enostaven
način zaposlujejo in odpuščajo delavce,
in s tem zagotavlja največjo gospodarsko
učinkovitost. Ker je odpuščanje zaposlenih
lažje, je lažje tudi odpiranje delovnih mest.
2. Neplačni delovni stroški, kot so prispevki
za socialno varnost, so nižji. Pristop daje
prednost mednarodni konkurenčnosti, poleg
tega pa so delodajalci manj nenaklonjeni
zaposlovanju.
3. Delodajalci in učinkoviti delavci so
nagrajeni, saj sistem spodbuja mobilnost in
inovativnost.

1. Pristop vodi do neenakosti. Čeprav za
nekatere ta pristop morda predstavlja
korist, številni ne bodo mogli konkurirati
zaradi pomanjkanja znanja ter veščin ali
zmožnosti, da se preselijo na drugo delovno
mesto ali lokacijo.
2. Številni delavci živijo v negotovosti, kar pa
vodi do revščine, stresa, zdravstvenih težav
in napetosti v družbi.
3. Visok prihodek od delovnih mest odvrača
dolgoročno vlaganje v ljudi in slabša
povezanost delavcev z njihovim delom.
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Različni pristopi za delovna mesta in trgovino
Argumenti za Argumenti proti
Zaščita domačih delovnih
mest in industrij
Javni organi želijo
zaščititi domača delovna
mesta in industrije pred
zunanjimi grožnjami
predvsem z obdavčitvijo
in tarifami na zunanje
blago, kompenzacijo za
delavce v primeru preselitve
podjetij in preverjanjem
tujih prevzemov strateških
domačih industrij.
Pospeševanje odpiranja
delovnih mest s prosto
trgovino
Trgi so v kar največji meri
odprti za mednarodno
konkurenco. To pomeni
odpiranje trgovine z
nižanjem ali odpravo tarif.
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1. To je edini način za spoprijemanje z
nelojalno konkurenco iz držav v razvoju,
ki imajo nižje plače, in vzdrževanje načina
življenja skupnosti in tradicionalnih
industrij.
2. Pristop zagotavlja, da konkurenca ne poteka
na stroške ljudi ali okolja, temveč pod
enakimi konkurenčnimi pogoji.
3. Ohranitev strateških industrij v naših rokah
je bistvenega pomena za ohranjanje nadzora
vlad nad gospodarstvom.

1. Prosta trgovina spodbuja inovativnost,
višjo kvaliteto delovnih mest in pospešuje
mednarodno konkurenco.
2. Stranke imajo korist od cenejših in bolj
raznolikih dobrin in storitev ter razširja trg
za naše izdelke, medtem ko podpira rast v
državah v razvoju.
3. Spodbuja vlaganje v področja, kjer imajo
države primerljivo prednost, namesto v
nedonosne sektorje.

1. Zaščitništvo dolgoročno gledano ni
trajnostno, saj vodi do vlaganja v zastarele
industrije, manjšo konkurenčnost in
inovativnost.
2. Z izločanjem blaga in storitev z nižjo ceno
strankam omejuje izbiro.
3. Našim industrijam omejuje dostop do
priložnosti na tujih trgih, ker se lahko druge
države odločijo, da bodo podprle svoje
industrije in nam s tem preprečile vlaganje
v naše konkurenčne prednosti pred ostalimi
državami.

1. Prosta trgovina vodi do postopne ukinitve
regulativnih standardov, če standarde
določajo tisti, z najmanj zahtevnimi
standardi.
2. Pristop ogroža nove in nestabilne industrije
in pomeni izgubo delovnih mest, saj so v
nekaterih državah in regijah neusmiljeni in
včasih subvencionirani konkurenti izrinili
njihove industrije.
3. Neoviran prosti trg je preveč omejen v
svoji socialni varnosti za tiste, katerih
posel ni najbolj dobičkonosen. Pristop
ustvarja zmagovalce in poražence, seveda s
premajhno varnostjo za poražence.
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Izzivi in priložnosti – pokojnine
Ker Evropejci živijo dlje in imajo manj otrok, se Evropa sooča z izzivom: staranjem.
To bo imelo resne posledice za gospodarstvo, saj bo čedalje manj zaposlenih podpiralo
stroške pokojnin in zdravstvenega sistema upokojencev.
Današnji pokojninski sistemi spadajo pod tri obširne kategorije:
Sistem sprotnih prispevkov (Pay-as-you-go) – državno podporo za upokojence
plačujejo zaposleni. Spodbuja se dodatne zasebne pokojninske sheme, čeprav bodo javne
pokojninske sheme verjetno ostale glavni vir prihodka na starost.
Večstebrni pokojninski sistem (Multi-pillar system) – državni pokojninski sistem
zagotavlja samo relativno majhno osnovno pokojnino, ki je financirana iz prispevkov
ali davkov. Če želijo delojemalci ohraniti svoj življenjski standard po upokojitvi,
morajo plačevati za dodatne pokojninske sheme. Obstaja dodatna, financirana poklicna
pokojninska shema, prispevki zanjo pa so lahko obvezni ali neobvezni. Take pokojninske
sisteme z močnim drugim in tretjim stebrom najdemo v anglosaških državah ter na
Nizozemskem in Danskem.

Dejstva
Danes štiri delovno sposobne
osebe podpirajo pokojnine za
vsako osebo, starejšo od 65.
Do leta 2050 bo to razmerje
padlo na dve delovno sposobni
osebi na osebo, starejšo od 65.
Po napovedi bo odstotek
odraslega prebivalstva EU,
starega 65 let ali več, približno
dvakrat večji od današnjega.

Kako je mogoče preprečiti, da bi staranje povzročalo revščino med starimi ljudmi?
Kako se je mogoče izogniti nevzdržno velikim prispevkom in davčni stopnji ter kljub temu zagotoviti
primerne pokojninske sisteme?
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Različni pristopi - pokojnine
Pristopi
»Demografske« rešitve
Te možnosti poskušajo povečati
število novih tekmecev na delu
trga prek demografske rasti, ki
jo je mogoče spodbujati z:
nudenjem pobud za ljudi z
otroki,

Argumenti za Argumenti proti
1. S spodbujanjem večje rodnosti bi
se povprečna starost prebivalstva
zmanjšala, dolgoročno bi se izboljšalo
tudi razmerje med delavci/upokojenci.
2. Priseljevanje na osnovi gospodarskih
potreb bi pomagalo vzdrževati ustrezno
ponudbo delovne sile.
3. Širitev pospešuje gospodarsko rast.

Ta možnost spodbuja večjo
stopnjo zaposlenosti starejših
ljudi, na primer s pomočjo:
uvajanja večje prilagodljivosti,
ki bi starejšim omogočala daljšo
delovno dobo,

2. Za naše pokojnine bi moralo plačevati
čedalje večje število priseljencev, kar bi
povzročilo probleme v integraciji.
3. Pridruževanje novih držav članic ne
pripomore k plačevanju za pokojnine v
starejših državah članicah.

spodbujanjem priseljevanja in
mobilnosti znotraj EU.
Povečevanje stopnje
zaposlenosti starejših delavcev

1. Ukrepi za spodbujanje ljudi, da imajo
otroke, so neučinkoviti in dragi. K rešitvi
problema rodnosti ne moremo dosti
pripomoči, v nekaterih primerih se zniža
tudi stopnja zaposlenosti žensk.

1. Povečevanje števila starejših ljudi na trgu
dela pomaga vzdrževati razmerje med
delavci in upokojenci.
2. Povečevanje stopnje zaposlitve za starejše
delavce omogoča ljudem, ki so še vedno
produktivni, da delajo in prispevajo k
splošni blaginji.

1. Zgodnja upokojitev zmanjša
brezposelnost, saj se s tem odpirajo
delovna mesta, oz. ohranjanje starejših,
manj dinamičnih delavcev na trgu dela
pomeni manjše število delovnih mest za
mlajše delavce.
2. Starejši delavci so manj produktivni.
Ohranjanje njihove zaposlitve na trgu dela
je drago in neučinkovito.

boljšega integriranja starejših v
trg dela,
višjih pokojnin za tiste, ki se
upokojijo pozno.
Spremenjen javni pokojninski
sistem
Pristop vključuje vzdrževanje
sistemov sprotnih prispevkov,
ki bi se prilagodili demografski
spremembi. To bi bilo mogoče
na primer doseči z zvišanjem
upokojitvene starosti in obvezne
stopnje prispevkov.
Spodbujanje odvisnosti od
zasebnega financiranja
Ta možnost predstavlja večjo
obremenitev, tveganje in možno
korist za posameznika kot pa za
sistem sprotnih prispevkov.

NOE 003-07_SL.indd Sec1:15

1. Ker se življenjska doba povečuje, je
samoumevno, da se poveča upokojitvena
starost. Ljudje živijo dlje in tudi na trg
dela vstopijo pozneje. Socialna pogodba
bi morala to upoštevati.

1. S tem se spremeni socialna pogodba.
Izpolniti bi morali obljubo o zagotovitvi
ustrezne pokojnine, saj ni pravično, da
se zmanjšajo pokojnine, ki so jih ljudje
pričakovali in zanje trdo delali.

2. Pokojninski sistemi bodo preživeli, ne da
bi uničili javne finance samo, če se ljudje
upokojijo pozneje in/ali plačajo več.

2. Nekateri delavci se morajo upokojiti
prej zaradi pritiska na delu ali prevelike
fizične obremenitve. Če take delavce
obdržimo na delovnem mestu, se poveča
brezposelnost in prošnje za invalidsko
pokojnino.

1. Pristop vzbuja občutek individualne
odgovornosti, s tem pa zmanjšuje
pritisk na javne finance. Če so delavci
bolj odvisni od svojih prihrankov, ima
razmerje med delavci in upokojenci
manjši vpliv na javne finance.

1. Pristop pomeni preveliko obremenitev
za delavce. Nekateri bi sicer imeli korist,
drugi pa bi lahko zaradi slabih investicij
končali v revščini.
2. Tak sistem predstavlja prevelika tveganja,
ker je odvisen od borznega nihanja.

2. Sistem zadostuje za varovanje ljudi
pred katastrofo in še vedno pušča dovolj
prostora za individualne pobude.
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Raven ukrepanja – delovna mesta in pokojnine
Kaj sedaj dela EU

Dejstva

Države članice so same odgovorne za zaposlitvene in pokojninske politike. Kakršno
koli obstoječe usklajevanje na ravni EU temelji zgolj na prostovoljnem sporazumu vlad
glede ciljev politike, deljenja informacij in iskanja skupnih politik. To se imenuje »odprta
metoda usklajevanja«.

Strukturni skladi predstavljajo
več kot 40% proračuna EU,
ESS pa približno 10%.

V skladu z Evropsko strategijo usklajevanja (ESF) vlade definirajo skupne cilje in cilje
na ravni EU.
Komisija nudi tudi finančno pomoč nacionalnim in subnacionalnim organom pri njihovem
boju proti brezposelnosti in socialni izključenosti v glavnem prek Evropskega socialnega
sklada (ESS). To je eden od strukturnih skladov EU, katerega cilj je zmanjšat razlike v
blaginji in življenjske standarde v državah članicah EU in regijah. V skladu s to politiko je
ena tretjina proračuna EU namenjena pomoči manj uspešnim regijam EU.
Na področju pokojnin pa EU spodbuja povečevanje zaposlitve v starosti. Edino
pomembno dosedanje dejanje v zakonodaji EU je vzpostavitev enotnega trga za
dopolnilne pokojnine, ki bi ljudem olajšal gibanje po državah EU.

Nekateri menijo, da usklajevanje ni zadostno, da so odgovori EU prešibki, da bi lahko odpravili vztrajno visoke stopnje
brezposelnosti in zagotovili ustrezne pokojnine.
Drugi so mnenja, da bi morale o teh zadevah odločati države članice, ki lahko lažje uveljavljajo politike, prilagojene njihovim
posebnim potrebam in ki so jih oblikovale zgodovinska nasprotja, ekonomije, tipi industrije itd. Spet drugi pa menijo, da togo
usklajevanje preprečuje reforme in ovira inovativnost.

V kolikšni meri bi morale vlade EU usklajevati – ali ne – odločitve glede delovnih mest in pokojnin?
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Danes

Argumenti za Argumenti proti
Pristop 1
EU sprejema
skupne
odločitve

1. Skupne zaposlitvene in pokojninske
politike spodbujajo uskladitev delovnih
pogojev, mobilnost delavcev med državami
in solidarnost pri soočanju s svetovno
konkurenco.
2. Zgolj usklajevanje se je izkazalo za
nezadostno pri reševanju naših težav.
3. Večja uskladitev EU bi izpopolnila skupni
trg, ki bi lahko na primer obstajal za dodatne
sheme pokojninskega zavarovanja.

Pristop 2
Več hitrosti

Pristop 3

f

17

Podpora,
usklajevanje,
dodatno
ukrepanje

Pristop 4
Brez vloge EU

1. Vsaka država ima specifične potrebe in bi se
morala sama odločiti, v kolikšni meri želi
sodelovati z ostalimi državami članicami.
2. Ta pristop omogoča državam članicam, da
preizkusijo različne pristope, ne da bi kršile
uskladitev ali pravila iz Bruslja.
1. Trenutni pristop usklajevanja deluje, ker
se zanaša na obliko medsebojnega pritiska
glede pohval in kritik, kar zagotavlja, da
nobena država ne bo delovala slabo, saj noče
kritiziranja.
2. Države članice se same odločijo, kako bodo
uporabile evropske smernice in vzpostavile
politike, prilagojene svojim potrebam.
1. Nacionalne vlade lahko najbolje sprejemajo
odločitve.
2. Ta pristop omogoča državam članicam, da
preizkusijo različne rešitve, kar vodi do
inovativnosti in zdrave konkurence.

1. Države članice se ne morejo dogovoriti o
skupnem pristopu ali rešitvi, ki bi ustrezala
vsem, saj so tradicije državne blaginje in
gospodarske strukture preveč različne.
2. S tem pristopom bi se okrepila moč
birokracije v Bruslju in zmanjšala zmožnost
vlad, da same izvajajo politike, ki se jim zdijo
najboljše.
3. Obstaja tveganje, da bo pri poenotenju izbran
najbolj drag tip sistema. Bogatejše države
in regije bodo plačevale za manj učinkovite
države.
1. Pristop omogoča, da imajo notranje
nacionalne problematike prednost pred
solidarnostjo, integriteto EU in zmožnost EU,
da igra vlogo na svetovnem odru.
2. Posledica takšnega pristopa so velike razlike
med skupinami držav.
1. Ta pristop ni primeren, ker države, ki
zaostajajo, niso kaznovane.
2. Nekatere države bi rade poskrbele samo za
svoje posamezne interese na račun ostalih
držav, kar lahko vodi do socialnega in
davčnega dampinga.

1. Neskladja se povečujejo. Pristop vzpodbuja
nepravične konkurenčne prakse, kot sta
socialni in davčni damping. Države so
prisiljene slediti državam z majhnimi
stopnjami varnosti.
2. Nacionalna gospodarstva ne morejo sama
tekmovati z ZDA in Kitajsko.
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Vprašanje 2: Naša vloga v svetu
Zaradi hladne vojne je bila večina sveta 40 let razdeljena na
dve različni strani, njen konec pa je prinesel bolj kompleksno
in spremenljivo svetovno ureditev.

Kako bi morala EU posredovati v svetovnih zadevah pri
reševanju sporov, uveljavljanju miru in zagotavljanju
notranje varnosti?

Danes svetovni terorizem predstavlja nove izzive za vlade.
Tekmovanje za redke naravne vire, kot so nafta, plin, minerali
in voda, povzroča nove vire geografsko-političnih napetosti.
Klimatske spremembe imajo resne negativne posledice, za
katere je potrebno najti rešitve na svetovni ravni.

Kako bi morali sprejeti odločitve glede teh zadev?

Izzivi in priložnosti – svetovni mir in varnost
Napetosti se povečujejo, ker čedalje več držav povečuje opremljenost z orožji za množično
uničevanje, vključno z jedrskim orožjem. Skrajna revščina ostaja na številnih mestih in
povečuje svetovne migracijske tokove.
Med današnjimi najbolj nevarnimi konflikti sta vojni v Iraku in Afganistanu, civilna vojna
na območju Darfurja v Sudanu, konflikt med Izraelom in Palestinci, separatistična gibanja
na Kavkazu in posledice vojne na Kosovu.
Več evropskih držav je leta 2001 poslalo svoje čete v ameriško vojno v Afganistanu, leta
2003 pa v Irak. Medtem ko sta bili Francija in Nemčija proti vojaškemu posredovanju
v Iraku, so ZK, Poljska, Danska, Italija, Španija in Nizozemska sodelovale v koaliciji,
ki jo je vodila ZDA. Po vojni v Libanonu poleti 2006 je Italija prevzela nadzor nad
okrepljenimi kopenskimi silami Združenih narodov (ZN), da bi povrnila mednarodni mir
in varnost na mejnem področju Izrael – Libanon.
V zadnjih letih so bile države EU deležne kritike tako za vojaško posredovanje (npr. v
Iraku) kot tudi za vojaško neposredovanje (npr. v 1990-ih med genocidom v Ruandi in
konfliktu nekdanje Jugoslavije).

Dejstva
ZK in Francija sta edini državi
z jedrskim orožjem. Ostale
države, za katere je znano, da
imajo jedrske zmogljivosti, so
ZDA, Rusija, Kitajska, Indija
in Pakistan.
Leta 2006 je 27 držav članic
EU na mirovne misije poslalo
11.632 vojakov.
Prebivalstvo Turčije je večje
od katere koli druge trenutne
članice EU, razen Nemčije.
Skupaj bi vse tri države
kandidatke povečale celotno
prebivalstvo EU za 16%.

Za EU so najbolj pomembne spremembe v njeni neposredni bližini. Trenutno se za pristop
EU pogajajo tri države kandidatke: Turčija, Hrvaška in Makedonija. Ostale države, še
posebej države na zahodnem Balkanu, Gruzija, Ukrajina in Belorusija, pa bodo mogoče
sčasoma zaprosile.
Preden se lahko država kandidatka pridruži EU, mora imeti stabilen sistem demokratične
vlade in institucije, ki zagotavljajo vladavino prava in spoštovanje človekovih pravic. Imeti
morajo tudi delujoče tržno gospodarstvo ter upravo, ki je zmožna izvajati zakonodajo in
politike EU. Posebni pogoji članstva za vsako državo kandidatko se določijo na večletnih
pogajanjih z Evropsko komisijo.

Ali bi morala EU in njene države članice igrati aktivno vlogo na svetovnem odru?
Na kakšen način lahko najbolj povečajo svoj vpliv nad državami v neposredni bližini EU?
Katerim orodjem bi morala EU in njene države članice dati prednost pri mednarodnem vplivu?
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Dva primera tujih izzivov
Iranski jedrski program
Od 2007 je znano, da ima Iran jedrske zmogljivosti, čeprav je podpisal Pogodbo o neširjenju jedrskega orožja (NTP),
ki zavrača njihovo posedovanje. Kljub temu so številne države, vključno z ZDA, Združenim kraljestvom in Francijo,
obtožile Iran, da tajno razvija jedrski program. Iran te obtožbe zavrača in zatrjuje, da je njegov program namenjen zgolj
proizvodnji energije. Vseeno je zavrnil ponudbo EU, ki mu je bila pripravljena pomagati zgraditi »varen, gospodarsko
uporaben program, ki je zaščiten pred širjenjem, za proizvodnjo jedrske energije in raziskavo.«
Leta 2006 je Varnostni svet Združenih narodov sprejel resolucijo, v kateri zahteva, da Iran prekine z jedrskimi
dejavnostmi in odobril izrekanje sankcij za Iran. EU je skupaj z vlado ZDA poskušala prepričati Iran, da podpiše
zavezujočo obvezo o prekinitvi z razvijanjem programov za bogatenje urana. V ponudbi je EU zagotovila nudenje
materiala in ostalo dolgoročno podporo, ki bi pomagala pri proizvodnji elektrike z jedrsko energijo.
Nekateri menijo, da bi morala mednarodna skupnost nadaljevati s kombinacijo sankcij in pobud, ki bi prepričale Iran, da
preneha z razvijanjem jedrskih zmogljivosti.
Drugi pa so prepričani, da bi jedrsko oborožen Iran povzročil nestabilnost na Bližnjem vzhodu, kar bi pomenilo, da je za
uničenje njegovih jedrskih zmogljivosti edina učinkovita rešitev vojaški napad.

Podnebne spremembe
Vpliv človekovih dejavnosti na podnebje se povečuje. Proizvajanje in uporaba energije še posebej povzroča emisije
onesnaževal, ki spreminjajo temperaturo, to pa ima posledice za okolje in življenja ljudi. Podnebne spremembe
predstavljajo problem za ves svet, rešitve pa morajo upoštevati tako posamezne države kot tudi mednarodna skupnost (če
samo določene države zmanjšajo emisije onesnaževal, druge pa ne, problem ne bo rešen).
Energetska odvisnost
Države EU so odvisne od uvoza več kot polovice energije, ki jo porabijo. Napovedi pravijo, da se bo ta odvisnost
povečevala, domači viri pa bodo izginili. Glede na uradne načrte bodo do leta 2030 države EU kar v 70% odvisne od
uvoza plina iz Rusije. Že večkrat pa se je zgodilo, da je Rusija oskrbo z energijo izrabila za pritisk na sosednje države.
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Različni pristopi – svetovni mir in varnost
Argumenti za Argumenti proti
Različni pristopi za odnose EU z ostalim svetom
Izolacija
Države se umaknejo s
svetovnega odra in se
osredotočijo na zaščito
lastne varnosti, ne da bi
se vpletale v čezmorske
konflikte.

Ob pomoči ZDA
Države ne želijo povečati
svojega vpliva na svetovnem
odru, ampak se zanašajo na
ZDA in NATO, da jih bosta
zaščitila. To pa pomeni, da
ima ZDA glavno vlogo v
mednarodnih zadevah.

1. S tem se izognemo vojaškim
posredovanjem, ki stanejo življenja in denar.
2. Konflikti v čezmorskih državah niso naša
stvar, najboljši način za zagotovitev naše
varnosti pa je, da te države ne postanejo
naši sovražniki.

1. Evropa bo pod zaščito ZDA, ki je naš
tradicionalni zaveznik. Ameriška sredstva
so najbolj primerna za ohranjanje varnostni
EU pred zunanjimi grožnjami.
2. To je edini način, da se zagotovi enotnost
med državami EU, saj so njihovi pristopi
in zgodovinski odnosi preveč kompleksni,
da bi lahko učinkovito skupaj ukrepali v
primeru zunanjih konfliktov.
3. Pristop omogoča EU, da svoje interese
uskladi z interesi ZDA in predstavlja
združeno fronto v boju s terorizmom in
z nastajajočimi silami, kot sta Kitajska in
Rusija.

Regionalna sila v
multipolarnem svetu
Države članice in EU si
prizadevajo okrepiti svoj
vpliv in oblikovati potek
svetovnih dogodkov.
Ne obotavljajo se pri
mednarodnih pobudah brez
potrditve s strani ZDA.
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1. Pristop pripomore k svetovni stabilnosti.
Multipolaren svet pomeni pravično
ravnovesje med državami, medtem ko je
enostranska ameriška prevlada pokazala
svoje meje (npr. v Iraku in Afganistanu).
2. Pristop krepi zmožnost držav EU, da širijo
svoje gospodarske interese in z udeležbo
na svetovnem odru kot regionalna sila z
vplivom pomagajo pri reševanju konfliktov.

1. Moralno nesprejemljivo je, da ne
ukrepamo, medtem ko nedolžni ljudje
izgubljajo življenja, poleg tega je tudi v
našem interesu, da spodbujamo svetovni
mir.
2. Mišljenje, da se lahko zaščitimo pred
svetovnimi konflikti in zunanjimi
grožnjami, če se umaknemo s svetovnega
odra, ni realistično.
1. Države EU in ZDA drugače gledajo na
mednarodne odnose. Ameriški pristop do
demokracije, človekovih pravic ali podnebja
na primer ni enak evropskemu.
2. Interesi EU in interesi ZDA niso enaki.
Odvisnost od energije iz Rusije na primer
znatno bolj vpliva na države EU kot pa
ZDA.
3. Pristop spodbuja neenotnost med državami
EU, ker bodo nekatere države želele
posebne odnose z ZDA, druge pa bodo
morda želele neodvisno ukrepanje.

1. Pogledi Evropskih držav so preveč različni
in ne morejo najti skupnega stališča glede
mednarodnih zadev.
2. Pristop je preveč idealističen in ni
pomemben za trenutni spreminjajoči
se geopolitični kontekst, kjer ima ZDA
prevlado in se krepijo Kitajska ter druge
države. Evropa mora izbirati med temi
silami.

9/27/07 9:09:42 AM

INFORMATIVNO GRADIVO

21

Argumenti za Argumenti proti
Različni modeli posredovanja

Razvoj »mehke moči«
in diplomatski vpliv
Države si prizadevajo
povečati svoj vpliv na
svetovne zadeve prek
nevojaških sredstev
(»mehka moč«), kot
so trgovinska politika,
embargo, pomoč pri
razvoju in grožnje o
politični in diplomatski
izolaciji.

Vojaško posredovanje
pod mandatom ZN
Vojaško posredovanje
je mogoče uporabiti za
posredovanje v svetovnih
konfliktih, vendar samo z
zaščito s strani ZN.

Enostransko vojaško
posredovanje
Države uporabijo
svojo vojaško moč za
posredovanje na svetovnih
kriznih točkah, če je
potrebno, brez podpore
ZN.
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1. Vojaška posredovanja so draga in velikokrat
povzročijo več slabega kot dobrega.
2. Države EU nimajo zadostne vojaške moči,
da bi lahko posredovale v konfliktih.
3. EU ima največji trg na svetu in proračun
za pomoč. To so pomembni vzvodi pri
vplivanju na druge države.
4. Države EU in EU imajo močno omrežje
diplomatskih misij in zgodovinskih vezi z
državami po svetu. Države lahko delujejo
kot posrednik v konfliktih.

1. Za tak pristop je potrebna privolitev
mednarodne skupnosti za vojaško
posredovanje, ki zagotavlja podporo s strani
mednarodne skupnosti.
2. ZN so močna zaščitna sila pred vojaškim
posredovanjem in dajejo legitimnost, ki
drugače ne bi obstajala.

1. V oboroženih spopadih je edini način za
prekinitev spopadov vojaško posredovanje s
primerno silo.
2. Pripravljenost posredovati z vojaško silo
deluje kot močno svarilo in na ta način
preprečuje, da bi sploh prišlo do konfliktov.

1. »Mehka moč« je neučinkovita pri
spopadanju z najbolj resnimi konflikti na
svetu.
2. Gospodarske sankcije prizadenejo običajne
ljudi, le redko pa spremenijo tudi sovražno
vedenje vlad.
3. Diplomacije EU so preveč razdeljene in
razpršene, da bi bile lahko učinkovite pri
vplivanju na svetovne dogodke.

1. Prizadevanja za privolitev ZN upočasnijo
proces, ker imajo države, kot so Kitajska,
Rusija in ZDA, pravico do veta.
2. Z ali brez mandata ZN bo vojaško
posredovanje zelo verjetno zaostrilo
svetovni konflikt, namesto ga rešilo.

1. Trenutne situacije v Iraku in Afganistanu
kažejo, da celo ZDA, najmočnejša vojaška
sila na svetu, ne more doseči svojih ciljev
zgolj z vojaško akcijo.
2. Vojaško posredovanje zmanjšuje varnost po
svetu, saj pospešuje konflikte.
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Argumenti za Argumenti proti
Različni pristopi za države v neposredni bližini EU
Brez sosedske politike in brez
širitve

1. Bogatejše države si ne morejo privoščiti
velike denarne podpore za revnejše
države.

1. Konec širitve bi zmanjšal vpliv EU
na politični in gospodarski razvoj v
sosednjih državah.

EU bi se morala osredotočiti
na notranji razvoj, ne da bi si
prizadevala vzpostaviti tesne
odnose s sosednjimi državami.

2. Bolj ko se EU širi, težje je doseči večjo
integracijo in sporazume med državami
članicami. Prednost bi morali dati
okrepitvi jedra EU.

2. Konec širitve daje vtis, da se je EU
osredotočila nase in zmanjšala vpliv,
vključno na Bližnjem vzhodu.

Nadaljnje širjenje je izključeno.
Brez širitve, vendar večji
poudarek na sosednje države
EU se ne pridruži nobena druga
država, vendar se spodbuja
ohranjanje tesnih odnosov s
sosednjimi državami. V skladu
s to »sosedsko politiko« se EU
in države v njeni neposredni
bližini strinjajo glede političnih
in gospodarskih reform.
Omejena širitev
EU bi morala nadaljevati
s pogajanji z obstoječimi
državami kandidatkami, vendar
mora objasniti, da bodo morale
počakati precej časa, preden
lahko postanejo članice.
Novih prošenj se ne spodbuja.

1. Moč privlačnosti EU lahko spodbuja
zelo pomembne spremembe v sosednjih
državah.
2. Bolj učinkovito je zgraditi trdno »jedrno«
Unijo, pri čemer bi sosednje države lahko
imele korist od določenih vidikov EU, kot
pa integrirati preveč držav prehitro.

1. Trenutne države kandidatke se ne bodo
zadovoljile z odnosi druge stopnje z EU,
saj želijo postati polnopravne članice. S
takim pristopom bi se lahko povečalo
število ljudi, ki so proti pridružitvi EU
in bi lahko države ostale na istem mestu,
namesto da bi spodbujale reforme in
razvoj.
2. Večja kot je EU, večje gospodarske in
politične koristi ima.

1. Možnost razširitve je močno orodje
za spodbujanje Evropskih interesov
in vrednosti, zato je pomembno, da se
proces razširitve ne zaustavi.
2. Države, kot je Turčija, še zdaleč niso
pripravljene na pridružitev EU, vendar ne
smemo zapreti vrat. Pomembno je, da se
izpolnjujejo vsi pogoji za članstvo, kar pa
lahko traja dolgo časa.

1. Z upočasnitvijo pogajanj o širitvi tvegamo
oslabitev proevropskega mišljenja v
državah kandidatkah in zmanjševaje
pobud za izvajanje gospodarskih in
političnih reform.
2. Nedavno pridružene države so omejile
zmožnost EU, da integrira nove članice.
Nadaljnje širitve bi morali izvesti pazljivo
in postopno.

Kriteriji za članstvo so strogi in
se jih uveljavlja dobesedno.
Odprta razširitev
EU bi morala pospešiti
pogajanja z državami, ki želijo
članstvo, tako hitro, kot je le
mogoče.
Seznam kandidatk je odprt.
Pristopni kriteriji so primerno
prilagodljivi, da ne odvračajo
novih vlog za pristop.
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1. To je najmočnejša pobuda za gospodarske
in politične reforme v državah
kandidatkah. Nove države članice
povečajo velikost enotnega trga EU,
pospešujejo gospodarsko rast in nudijo
cenejšo delovno silo ter tako odstranijo
potrebo po iskanju delovne sile zunaj EU.

1. EU je že zaključila dve širitvi v zadnjih
štirih letih, sedaj pa je čas za utrditev.

2. Večja kot je EU, večjo vlogo lahko igra na
svetovnem odru.

3. Pridružitev Turčije bi povečala
priseljevanje Turkov v države EU.

2. Še ena širitev bi pomenila preveliko
raznolikost za Evropo tako glede
bogastva, narodnosti, vere kot tudi
kulture in izobrazbe. Čas je, da se
določijo meje EU.

3. Pridružitev Turčije bi pomagala
Bližnjemu vzhodu, saj bi izdelala most
med evropskim in muslimanskim svetom.
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Raven ukrepanja – svetovni mir in varnost
Kaj sedaj dela EU

Dejstva

Pristojnosti v zvezi z odnosi s tujino pripadajo v glavnem državam članicam, vendar se je
vloga EU razvila.

19 članic EU so članice
NATA.

Ko se je Unija širila, je morala definirani odnose z ostalim svetom. Zato od leta 1993
razvija skupno zunanjo in varnostno politiko (CSFP), ki bi bila sposobna skupnega
ukrepanja. Leta 1999 je Unija imenovala visokega predstavnika za skupno zunanjo in
varnostno politiko.

Poleg Kitajske, Rusije in ZDA
sta stalni članici varnostnega
sveta ZN tudi ZK in Francija.

EU nima evropske vojske s poveljstvom za srednjo Evropo, vendar veljajo posamezne
vojske držav članic EU za najboljše opremljene na svetu. Države EU igrajo pomembno
vlogo v Organizaciji Severnoatlantske pogodbe (NATO).
EU nudi sredstva za določene mednarodne pobude (npr. za civilno upravo ZN na Kosovem
ali Palestinsko upravo). Leta 2003 je EU na zahodnem Balkanu in centralni Afriki pričela
s prvimi misijami pod svojo novo obrambno in varnostno politiko.
EU ima skupno trgovinsko politiko, ki je zgolj v pristojnosti EU: Države članice ne smejo
določati lastnih trgovinskih politik, neodvisno od EU.
EU nudi pomoč za države v razvoju. Unija lahko začasno ustavi ali prekliče trgovanje ali
pomoč, če država partnerica krši človekove pravice.
EU je razvila tudi »sosedsko politiko« z državami v Severni Afriki, na Bližnjem vzhodu
in Balkanu ter v Vzhodni Evropi. Na podlagi skupne zaveze si države prizadevajo
ohranjati demokracijo in človekove pravice, pravno državo, odgovorno vodenje države,
načela tržne ekonomije in trajnostni razvoj.

Države EU so kot celota
največja izvoznica na svetu
in druga največja uvoznica za
ZDA.
EU in njenih 27 držav članic
skupaj daje več pomoči revnim
državam kot katera koli druga
država dajalka.
Države članice EU nameravajo
porabiti okrog 1% celotnega
proračuna za tujo pomoč.
Skupaj z EU dajejo približno
dvakrat več kot ZDA.

EU ima v tujini diplomatska predstavništva. Nekateri menijo, da bi v Varnostnem svetu
Združenih narodov namesto Francije in Združenega kraljestva morala imeti sedež EU.

Nekateri menijo, da zgolj usklajevanje ni dovolj in da Unija nima dovolj močnih orodij ali dovolj skladnih strategij, da bi lahko
naslovila probleme svetovne varnosti.
Drugi so mnenja, da bi morale o teh vprašanjih odločati države članice, ki so za to bolj pristojne.

V kolikšni meri bi morala na področju odnosov s tujino sprejemati odločitve EU oziroma posamezne države
članice?
S kolikšno mero – če sploh – usklajevanja ali posvetovanja?
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Danes

Argumenti za Argumenti proti
Pristop 1
EU sprejema
skupne
odločitve

1. Sprejemanje odločitev o svetovni varnosti
na ravni EU predstavlja večjo silo, kot če bi
ukrepale samo posamezne države članice.
2. Pristop ustvarja solidarnost med državami
članicami pred tekmovalnimi strategijami
drugih držav.
3. Pristop pušča prostor za razvoj skladnega,
vseevropskega gospodarskega in socialnega
oblikovanja politik, ki koristile vsem
državljanom EU.

Pristop 2
Več hitrosti

1. Pristop bolj spoštuje nacionalno samostojnost
in neodvisnost. Posamezne države lahko
sodelujejo z ostalimi, če se jim to zdi
primerno.
2. Vsaka država ima specifične potrebe in
zmožnosti in bi morala sama odločati, v
kolikšni meri bo sodelovala z državami
članicami.

Pristop 3

f

Podpora,
usklajevanje,
dodatno
ukrepanje

Pristop 4
Brez vloge EU

1. Države članice se včasih že učinkovito
usklajujejo z drugimi na neformalen način,
kar deluje dovolj dobro.
2. Pristop dopušča ukrepanje, če se države EU
strinjajo (npr. operacije za ohranjanje miru
ali pomoč pri vnovični izgradnji na področjih
po konfliktih), ne da bi bila s tem ogrožena
nacionalna neodvisnost.

1. Vsaka država članica ima svoje prioritete
v zvezi s svetovnimi vprašanji. Zato lahko
o nadaljnjem ukrepanju najbolje odločijo
nacionalne vlade.
2. Pošiljanje čet v vojaško posredovanje je zelo
resna in globoka odločitev, ki bi jo morali
sprejeti samo nacionalno izvoljene vlade.
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1. Pričakovanje, da se bodo države članice
strinjale glede skupnega pristopa, ni
realistično, saj so razlike v prednostih in
strategijah prevelike.
2. Pristop tvega vzpostavitev centralizacije v
Bruslju in s tem napetosti med državami
članicami.
3. Tak pristop lahko zmanjša samostojnost
držav. Pristop tudi preprečuje vladam, da bi
sledile politikam, ki so najboljše za njihove
državljane.
1. Brez učinkovitega usklajevanja se bo vloga
EU v svetu zmanjšala. Evropske države
nimajo moči, da bi same ukrepale na
svetovnem odru.
2. Obstaja tveganje, da bodo nekatere države
»živele« od truda drugih.

1. S takim pristopom ni mogoče izdelati
skladnih in dolgoročnih mednarodnih
strategij, ki bi EU omogočile dejansko vlogo
na svetovnem odru.
2. Če težimo samo k usklajevanju namesto
skupnemu sprejemanju odločitev, se lahko
nekatere države odločijo, da bodo »živele«
na ceno drugih in izpolnjevale zgolj svoje
posamezne interese na stroške ostalih držav.
1. Če države EU ne ukrepajo skupaj, ne morejo
pričakovati, da bodo vplivale in spremenile
svetovni oder, ker so države članice
premajhne, da bi lahko imele znaten vpliv na
sile, kot so ZDA, Rusija in Kitajska.
2. Med notranjim razvojem EU in njenim
mednarodnim ukrepanjem obstaja neposredna
povezava. Usklajevanje znotraj EU ne more
biti učinkovito brez usklajevanja zunaj EU.
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Kje lahko najdem dodatne informacije in zastavim vprašanja?
O pobudi:
www.tomorrowseurope.eu
Telefon: + 32 2 229 11 59

f Forum Speak your mind na YAHOO! Odgovori
Angleščina:

http://uk.answers.yahoo.com

Nemščina:

http://de.answers.yahoo.com

Francoščina:

http://fr.answers.yahoo.com

Italijanščina:

http://it.answers.yahoo.com

Španščina:

http://es.answers.yahoo.com

f Če želite slediti aktualnim dogodkom EU, vam priporočamo, da obiščete medijski portal EurActiv:
EU:

http://www.euractiv.com/en/ angleščina
http://www.euractiv.com/fr/

francoščina

http://www.euractiv.com/de/ nemščina
Bolgarija:

http://evropa.dnevnik.bg/

Češka:

http://www.euractiv.cz/

Francija:

http://www.euractiv.fr/

Madžarska:

http://www.euractiv.hu/

Poljska:

http://www.rzeczpospolita.pl/europa/

Romunija:

http://www.euractiv.ro/

Slovaška:

http://www.euractiv.sk/

f Politične stranke v Evropskem parlamentu:
Skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Evropskih demokratov: http://www.epp-ed.eu
Skupina socialdemokratov v Evropskem parlamentu: http://www.socialistgroup.eu
Skupina zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo: http://www.alde.eu/
Skupina združenje za Evropo narodov: http://www.uengroup.org
Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze: http://www.greens-efa.org
Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice: http://www.guengl.eu
Identiteta, tradicija in suverenost: http://www.its-pe.eu
Skupina neodvisnosti/demokracije: http://indemgroup.org/
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Evropske komisije v
sklopu Načrta D
Gostitelja posvetovalne
razprave sta Evropski
parlament in Evropski
ekonomsko-socialni
odbor

O posvetovalni razpravi Deliberative Polling®
Deliberative Polling® je javno posvetovanje, pri čemer se na reprezentativnih vzorcih izvede anketa pred in potem, ko so osebe v izbranem vzorcu
imele priložnost resnejše razprave o vprašanjih. Ta pristop je leta 1988 razvil profesor James S. Fishkin, ki ga v sodelovanju s profesorjem Robert
C. Luskinom izvajajo države po celem svetu. Projekti so bili izvedeni z različnimi partnerji v ZDA, Veliki Britaniji, Avstraliji, Kanadi, na Danskem,
Italiji, Bolgariji, na Madžarskem, Kitajskem in na Severnem Irskem.
Deliberative Polling® je blagovna znamka James S. Fishkina. Vsi viri dohodkov iz te blagovne znamke so namenjeni podpori za raziskovanje na
Centru za posvetovalno demokracijo (Center for Deliberative Democracy) univerze v Stanfordu.
Več o posvetovalnih razpravah (Deliberative Polling) najdete na naslovu: http://cdd.stanford.edu

Dokument je osnovala ustvarjalna enota Notre Europe skupaj z naslednjimi organizacijami: European Council on Foreign Relations, Euractiv,
Center for European Policy Studies, Institutul European din România, Centre for public policy PROVIDUS, Renaud DEHOUSSE, Center for Liberal
Strategies, Nyt Europa, Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales, E3G.
Izvirna različica tega dokumenta je bila oblikovana v angleščini. Prevedene različice se lahko razlikujejo.
Dokončano: 7. september 2007.
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