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Civilna družba poziva Pahorja, naj podpre Strategijo EU 2020 "za ljudi in planet" 
 
Osem slovenskih nevladnih organizaciji je predsednika vlade Boruta Pahorja pozvalo, naj se na jutrišnjem 
srečanju vodij držav EU zavzame za takšno strategijo EU 2020, ki bo na prvo mesto postavila ljudi in 
planet.  

Vodje držav EU se bodo zbrali od jutri, 25.3. do – 26.3. v Bruslju, kjer bodo razpravljali o prednostnih 
nalogah in glavnih ciljih za Strategijo EU 2020. Strategija se osredotoča na gospodarstvo EU, organizacije 
civilne družbe pa vztrajajo, da bi morala biti usklajena z drugimi politikami EU in bi morala upoštevati 
tudi svoje vplive izven Evrope. 

NVO Pahorja v svojem dopisu (v prilogi) opozarjajo, da prenovljena strategija EU za rast in delovna 
mesta ni uspela doseči svojih ciljev, in da mora Svet Evropske unije Evropo popeljati v smer socialne in 
trajnostne družbe. Slovenske NVO izražajo vso podporo Pomladni zveziii, novemu evropskemu civilno-
družbenemu gibanje za trajnostnost, ki ima en sam cilj: zagotoviti, da bo strateški program Evropske 
unije za prihodnje desetletje hkrati sledil gospodarskim, okoljskim in socialnim ciljem.  

Manifest Pomladne zveze (tudi v slovenščini)iii vsebuje 17 predlogov in opisuje prek 100 konkretnih 
ukrepov – pojasnil, kako jih odločevalci lahko uresničijo. Podpisnice Pahorja vabijo, da njihova priporočila 
upošteva v svojih pogajanjih o programu EU 2020 konec tedna. (Povzetek manifesta je v prilogi). 

Evropska komisija je pripravila predlog Strategije, ki jo bodo vodje držav obravnavali na srečanju. Toda 
po mnenju Pomladne zveze je treba predlog bistveno izboljšati, če naj bi res vodil k domišljenemu, 
trajnostnemu in vključujočemu gospodarstvu.  

Anamarija Slabe z Inštituta za trajnostni razvoj, ki je podpredsednica največje evropske okoljske mrežne 
organizacije EEB – ene od pobudnic Pomladne zveze, je povedala: Pomladna zveza pozdravlja, da 
osnutek Strategije omenja globalno segrevanje in omejenost naravnih virov. Toda za resničen napredek 
v smeri trajnostnega gospodarstva mora EU postaviti jasne cilje za zmanjšanje rabe energije in virov, ter 
bistveno okrepiti boj poti podnebnim spremembam. 

Od leta 2010 dalje morajo vodje držav investicije prednostno usmeriti v program preoblikovanja, ki bo 
ustvaril nove industrijske politike in gospodarstvo, utemeljeno na manj ogljika, manjši rabi energije in 
virov, ter z več in boljšimi delovnimi mesti in storitvami, ki bodo prispevali k trajnostnemu razvoju. 

To pomeni, da morajo vodje držav razviti specifične cilje za izboljšanje javnih storitev, socialnega varstva 
in kakovosti delovnih mest. najti morajo tudi nove načine za pridobivanje javnih sredstev, kot so npr. 
davki na finančne transakcije in evropske obveznice Eurobonds, uskladitev obdavčevanja kapitalskih 
dobičkov, in preusmeritev najmanj 10% prihodka ali davčne osnove z dela na okoljske pritiske, rabo 
virov in kapital – torej davčna razbremenitev dela. 

Na Inštitutu za trajnostni razvoj so zatrdili, da bodo skupaj z drugimi zainteresiranimi slovenskimi 
organizacijami civilne družbe spremljali odzive slovenske vlade in izvajanje Strategije 2020.  
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i
 Inštitut za trajnostni razvoj, Focus društvo za sonaraven razvoj, Umanotera, Cipra Slovenija, Okoljski center, Slovenski e-forum, 
Greenpeace, Temno nebo Slovenije 
ii
 Pomladna zveza – Spring Alliance je evropska organizacija, ki so jo leta 2009 ustanovile štiri vodilne evropske organizacije civilne 

družbe – Evropski okoljsko biro (European Environmental Bureau), Konfederacija evropskih sindikatov (European Trade Union 
Confederation), Socialna platforma (Social Platform) in Concord, evropska nevladna konfederacija za pomoč in razvoj; pomladno 
zvezo podpira široka mreža organizacij in posameznikov iz raziskovalnega in poslovnega sektorja, razvojne NVO, združenja za 
pravično trgovino, gibanja proti revščini in organizacije potrošnikov (celoten seznam je na spletni strani - 
http://www.springalliance.eu/who-we-are). 
iii http://www.springalliance.eu/images/sa_mansl.pdf 


