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1. DRŽAVLJANSTVO IN TEMELJNE PRAVICE 
 

• Prostovoljne dejavnosti: vloga in vpliv v evropski družbi 
− Poročevalka: ga. KOLLER (delojemalci – HU) 
− Soporočevalka: ga. zu Eulenburg (razne dejavnosti – DE) 
 
− Referenčni dokument: raziskovalno mnenje – CESE 1575/2006 
 
− Ključne točke: 

 
EESO poziva Komisijo, da razglasi leto prostovoljcev in nato čim prej objavi belo knjigo o 
prostovoljnih dejavnostih in aktivnem državljanstvu v Evropi.   
 
Vlade držav članic bi bilo treba spodbuditi k oblikovanju nacionalne politike prostovoljnih 
dejavnosti in strategije za neposredno krepitev in priznanje takšnega dela. EU lahko določi 
okvir in spodbuja večjo izmenjavo dobrih praks med državami članicami. 
 
Vse države članice si morajo prizadevati za pripravo zakonodajnega okvira, ki zagotavlja 
pravico do prostovoljnih dejavnosti ne glede na pravni ali družbeni status. 
 
Pomen prostovoljnih dejavnosti morajo priznati tudi drugi udeleženi akterji, ne le vlade: 
parlamenti, regionalni in lokalni organi ter organizacije civilne družbe.  
 
Hkrati je po mnenju Odbora koristno opozoriti na odnos med civilno družbo in šolami, da bi 
lahko v okviru »leta družbenih in okoljskih vprašanj« mladim pod 15 letom kot eno izmed 
možnosti ponudili praktične dejavnosti, s čimer bi jih vzpodbudili k pomembnim in koristnim 
prostovoljnim dejavnostim.  
 
V okviru prizadevanj za priznavanje priložnostnega in neformalnega usposabljanja bi morala 
EU posebej poudariti priznavanje sposobnosti, pridobljenih s prostovoljnimi dejavnostmi.  
Oblikovanje izkaznice EUROPASS za mlade bi pripomoglo k izboljšanju priznavanja 
prostovoljnih dejavnosti za mlade.  
 
EESO poziva vse države članice, pa tudi EU samo, da pripravijo politike v zvezi s 
prostovoljnimi dejavnostmi, ki vključujejo strategijo in konkretne programe.  
 
Na evropski ravni potrebujemo zanesljive in primerljive statistične podatke, sisteme 
financiranja in podporo za program Evropske prostovoljne službe (»European Voluntary 
Service Programme, EVS«). EESO želi, da bi bili ti programi v vsej Evropi dostopni vsem 
skupinam prebivalstva in se ne bi omejevali zgolj na dolgoročno prostovoljno službo mladih.  
 
EESO bi želel, da se objavi priporočilo, namenjeno izključno prostovoljnim dejavnostim 
starejših oseb. 



- 2 - 

Greffe CESE 181/2006  FR/SL  BE/SP/ru …/… 

 
− Kontaktna oseba: Ewa Kaniewska 

 (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-naslov: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 
 

• Strategija EU o otrokovih pravicah 
− Poročevalka: ga. van TURNHOUT (razne dejavnosti – IE) 

 
− Referenčni dokument: COM(2006) 367 konč. – CESE 1578/2006  

 
− Ključne točke: 
 

Evropski ekonomsko-socialni odbor podpira predlog za razvoj obsežne strategije EU, ki bi 
učinkovito spodbujala in ščitila otrokove pravice v notranjih in zunanjih politikah Evropske 
unije ter podpirala prizadevanja držav članic na tem področju. 
 
EESO obžaluje, da sporočilo ne navaja, da se bo strategija zavezala najmanjšim standardom 
in vključevala obsežne cilje z jasnimi nameni in časovnimi roki. 
 
EESO pozdravlja predlagane strukture, ki jih je treba vzpostaviti za podporo tej strategiji, in 
si bo prizadeval za dejavno vlogo v teh pomembnih forumih. Zahteva, da se koordinatorju za 
otrokove pravice zagotovita ustrezen status in politična podpora, ki bosta omogočila 
doseganje ciljev urada, ter da se politična zavezanost usmeri v nadaljnje izboljšanje sporočila 
in razvoj zelene knjige in strategije.  
 
Odbor obžaluje, da se večja pozornost ne namenja položaju deklic, invalidnih otrok in 
priseljencev, prosilcem za azil in begunskim otrokom v EU in po vsem svetu. 
 
EESO pozdravlja potrditev, da morajo države članice spoštovati mednarodne pogodbe, in 
poziva k večjemu poudarku strategije na nujnosti, da države članice izvajajo obstoječe 
evropske in mednarodne zaveze v zvezi z otrokovimi pravicami, zlasti Konvencijo Združenih 
narodov o otrokovih pravicah.  
 
EESO poziva k razvoju strategije, ki bo upoštevala različnost otrok in njihove različne 
potrebe ter se osredotočala predvsem na vprašanja revščine otrok in diskriminacije. EESO 
priporoča, da se prednost nameni razvoju sklopa primerljivih kazalnikov in zbiranju 
usklajenih podatkov na ravni držav članic.  
 
Odbor predlaga, da Evropski parlament razmisli o vzpostavitvi posebnega ukrepa za 
financiranje strategije in v njej predlaganih ukrepov. 
 

− Kontaktna oseba: Anna Redstedt 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 33 – e-naslov: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
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• Otroci kot neposredne žrtve nasilja v družini 
− Poročevalka: ga. HEINISCH (razne dejavnosti – DE) 

 
− Referenčni dokument: dodatno mnenje – CESE 1577/2006  

 
− Ključne točke: 

 
To dodatno mnenje se nanaša na mnenje o nasilju nad ženskami v družini, ki ga je Evropski 
ekonomsko-socialni odbor sprejel 16. marca 2006. Mnenje obravnava izključno ta vidik 
nasilja v družini, namreč posledice nasilja za otroke, ki so priče tega nasilja.   
 
EESO 
 
• predsedstva Sveta EU izrecno poziva, da se v okviru teme Nasilje nad ženskami v 

družini obravnava tudi tema Otroci kot neposredne žrtve nasilja v družini; 
• predlaga skupne ukrepe s Svetom Evrope, Evropskim parlamentom, Odborom regij in 

UNICEF-om, da bi dali večji poudarek triletnemu programu Sveta Evrope (2006–
2008) »Graditev družini prijazne Evrope za otroke« (Building a Europe for and with 
Children); 

• poziva k izvajanju prve evropske študije o razširjenosti nasilja v družini in posledicah 
odraščanja v takem okolju ter o ter o možnostih podpore za otroke; 

• meni, da je naloga vsake države članice, da v nacionalni akcijski načrt za boj proti 
nasilju v družini vključi tematiko »otroci kot neposredne žrtve nasilja v družini«, pri 
tem pa posebno pozornost nameni: 

 
− raziskavam; 
− ukrepom za zagotovitev obravnavanja otrok, ki so neposredne žrtve nasilja v 
  družini, kot samostojne skupine;  
− povezovanju in sodelovanju; 
− upoštevanju dinamike nasilja v družini pri starševskih in skrbniških pravicah; 
− upoštevanju posebnega položaja otrok zlorabljenih priseljenk; 
− zagotavljanju izobraževanja vseh odgovornih poklicnih skupin; 
− programom za preprečevanje; 
− kampanjam ozaveščanja; 
− zagotavljanju kontaktnih oseb in formalnih struktur za otroke. 

 
− Kontaktna oseba: Torben Bach Nielsen 

(Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-naslov: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
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• Pravo, ki se uporablja v zakonskih sporih 
− Poročevalec: g. RETUREAU (delojemalci – FR) 

 
− Referenčni dokument: COM(2006) 399 konč. – 2006/0135 COD – CESE 1579/2006 
 
− Ključne točke: 

 
Odbor, ki je mnenje pripravil že za prvo pobudo, odobrava razširitev vprašanj s spremembami 
glede pristojnosti in prava, ki se uporablja za Uredbo št. 2201/2003, ter s tem na tem področju 
dopolnjuje uredbo, ki je obravnavala priznavanje sodnih odločb na področju zakonskih sporov 
in varstva otrok.  
 
Kljub temu se sprašuje o možnosti ločene obravnave vprašanja delitve skupnega premoženja z 
razširitvijo področja uporabe rationae personae te delitve na neporočene pare. 
 
Odbor meni, da si je zlasti glede priznavanja sodnih odločb iz tretjih držav nedvomno vredno 
prizadevati za natančno določitev obvezne skladnosti sodnih odločb, ki se nagibajo k priznanju, 
z Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, listino, ki jo je 
sprejel Svet leta 2000 v Nici, ter načelom stroge pravne enakopravnosti v zakonski zvezi.  
 

− Kontaktna oseba:  Pierluigi Brombo 
(Tel.: 00 32 2 546 97 18 –  e-naslov: pierluigi.brombo@eesc.europa.eu) 

 
 
2. PODJETJA IN SOCIALNA KOHEZIJA 

 

• Družbena odgovornost podjetij 
−  Poročevalka: ga. PICHENOT (razne dejavnosti – FR) 

 
−  Referenčni dokument: COM(2006) 136 konč. – CESE 1576/2006 

 
−  Ključne točke: 

 
Odbor meni, da bi moral imeti evropski državljan dostop do zanesljivih in čim popolnejših 
informacij glede izjav in praks podjetij in lokalnih ter regionalnih skupnosti. Na podlagi 
kakovostnega poročanja bi lahko evropski državljan usmerjal svojo izbiro kot potrošnik, 
varčevalec in prebivalec. Za to mora imeti na voljo instrumente, kot je družbeno poročanje, 
možnost sledljivosti izdelkov in pomoč ustreznih družbenih gibanj.  
 
V okviru akcijskega načrta o izboljšanju komunikacijske strategije v Evropi bi lahko 
oblikovali informativni portal o družbeni odgovornosti podjetij.  
 



- 5 - 

Greffe CESE 181/2006  FR/SL  BE/SP/ru …/… 

EESO državam članicam predlaga, da vključijo promocijo družbene odgovornosti podjetij v 
svoje nacionalne načrte reform in seveda tudi v nacionalne strategije trajnostnega razvoja.   
Prav tako poziva oblasti držav članic in EU, naj spodbujajo nastanek in razvoj novih 
sektorjev dejavnosti, ki so ustvarjeni ali razviti na podlagi politike družbene odgovornosti 
podjetij.  
 
EESO odobrava dejstvo, da sporočilo spodbuja pričetek ponovnega delovanja skupine držav 
članic na visoki ravni za družbeno odgovornost podjetij, ki bi razpravljale o izboljšanju 
izmenjav dobrih praks. 
 
EESO poziva socialne partnerje v večnacionalnih podjetjih evropskega porekla, da 
transnacionalnemu socialnemu dialogu dodajo mednarodne okvirne sporazume o družbeni 
odgovornosti podjetij. 
 
EESO podpira pobude glede socialnega dialoga na sektorski ravni, ki skušajo družbeno 
odgovornost podjetij vključiti v upravljanje z gospodarskimi spremembami.  
 
EESO zatrjuje, da je družbena odgovornost podjetij najbolj učinkovita takrat, ko je vključena 
v strategijo podjetja in se izvaja na vseh hierarhičnih stopnjah v podjetju.  
 
EESO odobrava, da nadaljnja uporaba praks na področju družbene odgovornosti podjetij 
poteka prek MSP, obenem pa poziva vse vrste podjetij, vključno s podjetji socialne 
ekonomije, da prevzamejo družbeno odgovornost podjetij. 
 
Za izboljšanje ocenjevanja EESO evropska podjetja poziva, da sodelujejo pri pripravi 
različnih instrumentov za merjenje in informiranje z oceno na podlagi meril, ki temeljijo na 
temeljnih besedilih, zajetih v seznamu, pripravljenem na Evropskem forumu zainteresiranih 
skupin o družbeni odgovornosti podjetij leta 2004.  
 
EESO predlaga Komisiji, da se naslednje leto razglasi za »evropsko leto družbene 
odgovornosti podjetij«. 
 
– Kontaktna oseba: Alan Hick  
(Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-naslov: alan.hick@eesc.europa.eu) 
 
 

3. E-UPRAVA 
 
Akcijski načrt za e-upravo i2010 
– Poročevalec: g. HERNÁNDEZ BATALLER (razne dejavnosti – ES) 
 
– Referenčni dokument: COM(2006) 173 konč. – CESE 1581/2006 



- 6 - 

Greffe CESE 181/2006  FR/SL  BE/SP/ru …/… 

   
 
EESO podpira akcijski načrt za e-upravo, ki ga je predstavila Komisija, saj bi z izvajanjem 
akcijskega načrta lahko preprečili marginalizacijo različnih družbenih skupin – tako osebno 
kot tudi na področju zaposlovanja – in izboljšali kakovost in stabilnost zaposlitve, preprečili 
digitalno ločnico, spodbujali univerzalni dostop do lokalnih storitev, v celoti izpolnili potrebe 
šibkejših skupin in nenazadnje izboljšali socialno kohezijo glede na nove oblike neenakosti.  
 
EESO močno priporoča, da se določijo cilji za dosego polne pokritosti na področju 
širokopasovnega dostopa in za spodbujanje uporabe interneta kot informacijskega in 
komunikacijskega orodja. Zaupanje javnosti v to orodje bo odvisno od stopnje zagotovljene 
varnosti njegove uporabe, kar bo vplivalo na e-upravo in storitve, ki so v okviru e-uprave na 
voljo javnosti. 
 
– Kontaktna oseba: Anna Wagner 
(Tel.: 00 33 2 546 83 06 – e-naslov: anna.wagner@eesc.europa.eu)  
 

 
4. KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA 

 

• Reforma skupne ureditve trga za vino 
– Poročevalec: g. KIENLE (delodajalci – DE) 

 
– Referenčni dokument: COM(2006) 319 konč. – CESE 1569/2006 

 
– Ključne točke: 

 
Odbor odobrava ohranitev posebne ureditve trga za vino, ki bo omogočila »temeljito 
reformo«. Pozdravlja predlog Evropske komisije, da bi države članice proizvajalke vina 
dobile na razpolago nacionalni finančni okvir, in zavrača ukrepe za ponovno nacionalizacijo 
politike na trgu vina. 

 
– Kontaktna oseba: Arturo Iñiguez Yuste  
(Tel.: 00 32 2 546 87 68  – e-naslov: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 

 

• Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in finančna perspektiva 
– Poročevalec: g. KIENLE (delodajalci – DE) 

 
– Referenčni dokument: COM(2006) 237 konč. – 2006/0082 CNS – CESE 1570/2006 
 
– Kontaktna oseba: Arturo Iñiguez Yuste  
 (Tel : 00 32 2 546 87 68 –  e-naslov: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
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• Prehranski in zdravstveni podatki o živilih 
– Glavni poročevalec: g. GKOFAS (razne dejavnosti – EL) 
 
– Referenčni dokument: COM(2006) 607 konč. – 2006/0195 COD – CESE 1571/2006 
 
– Kontaktna oseba: Yvette Azzopardi  
(Tel.: 00 32 2 546 98 18 –  e-naslov: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 

 
• Reforma skupne ureditve trga banan 
– Poročevalec: g. ESPUNY MOYANO (delodajalci – ES) 
 
– Referenčni dokument: mnenje na lastno pobudo – CESE 1573/2006 
 
– Kontaktna oseba: Arturo Iñiguez Yuste  
 (Tel.: 00 32 2 546 87 68 –  e-naslov: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 

 
 
5. RAZISKAVE IN INOVACIJE 

             

• Sprostitev in krepitev evropskega potenciala za raziskave, razvoj in 
inovacije 
– Poročevalec: g. WOLF (razne dejavnosti – DE) 

 
– Referenčni dokument: raziskovalno mnenje – CESE 1566/2006 

 
– Ključne točke: 

 
EESO meni, da mora Evropa znova oživiti svojo tradicijo kot vodilna sila na področju 
raziskav in inovacij. Za to je treba izboljšati sposobnosti državljanov, vlagati v raziskave in 
razvoj, izboljšati učinkovitost tega sektorja, okrepiti pripravljenost in sposobnost industrije za 
inovacije ter odpraviti obstoječe ovire. 
Najpomembnejši pogoj za dosego tega cilja je ustvariti družbeno okolje, ki bo spodbujalo 
napredek. V ta namen je treba: 
 
– državljane seznanjati z znanostjo in tehniko ter bolj izkoristiti in aktivno spodbujati 

potencialne talente;  
– otrokom in mladim približati koristnost znanosti in tehnike; 
– poskrbeti, da bodo univerze in visoke tehniške šole nudile visoko stopnjo znanstvene in 

tehnične izobrazbe; 
– znanstvenikom in inženirjem nuditi zanimive in privlačne možnosti za delo; 
– spodbujati inovacije in pripravljenost industrije za naložbe v raziskave in razvoj s 

privlačnimi pravnimi, administrativnimi in finančnimi okvirnimi pogoji. 
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Treba je spodbujati tudi vzajemno mobilnost med akademskimi in gospodarskimi krogi, 
zlasti prek privlačnega sistema mobilnosti oziroma štipendij, ki bi omogočil prenos znanja ter 
izobraževanje in nadaljnje usposabljanje. 
 
EESO priporoča naslednje ukrepe: 
 
– prispevek Skupnosti k skupni vrednosti vseh naložb v raziskave in razvoj bi bilo treba pri 

reviziji proračuna EU v letu 2008 zvišati na 3 %;  
– določbe Skupnosti glede državnih pomoči je treba oblikovati tako, da bodo države članice 

spodbujale k večji, bolj učinkoviti in manj birokratski podpori sposobnosti univerz, 
raziskovalnih institutov in industrije na področju raziskav in razvoja in k potrebnemu 
povezovanju teh najrazličnejših ustanov v mreže;  

– proračunski predpisi držav članic bi morali pri spodbujanju ukrepov za R&R omogočiti 
bolj nemoteno kroženje sredstev in boljše prilaganje teh sredstev posameznim projektom; 

– prizadevanja za evropski patent bi bilo treba uspešno zaključiti. 
 

– Kontaktna oseba: Luís Lobo  
 (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-naslov: luis.lobo@eesc.europa.eu) 
 
 
6. PROMET 

 

• Varnost dobavne verige – Prevoz blaga 
– Poročevalec: g. SIMONS (delodajalci – NL) 
 

 – Referenčni dokument: COM(2006) 79 konč. – 2006/0025 COD – CESE 1580/2006 
 
 – Ključne točke: 

 
Odbor se strinja s predlogom Komisije za izboljšanje zaščite pred terorističnimi napadi v EU z 
boljšim varovanjem prevoza blaga po cestah, železnicah in celinskih plovnih poteh. Vendar 
Odbor meni, da je glede na ključno vlogo posebnega organa, ki naj bi se ustanovil v vsaki 
državi članici in ki bi bil zadolžen za izvajanje in spremljanje ukrepov za varnost dobavne 
verige, predlog Komisije zelo pomanjkljiv. Meni tudi, da je predlog neustrezen, saj je zelo 
birokratski in prenaša s tem povezana bremena na delodajalce in delavce v posameznih 
sektorjih. Odbor prav tako obžaluje, da osnutek uredbe ne vsebuje predlogov za zaščito fizične 
infrastrukture. Ker se vrste prevoza med seboj razlikujejo, je treba za vsako vrsto sprejeti 
ustrezne ukrepe. Opredelitev sistema »varnih izvajalcev« ne zagotavlja usklajenega sistema 
minimalnih standardov v celotni EU in enakih konkurenčnih pogojev. Odbor se strinja, da bi 
morala podjetja stroške za ukrepe prenesti na njihove cene in tarife. Evropska unija bi morala 
sprostiti primerna sredstva, da bi lahko tudi države, ki niso članice EU, sprejemale ustrezne 
ukrepe za dosego iste ravni varnosti. 
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  – Kontaktna oseba: Siegfried Jantscher  
 (Tel.: 00 32 2 546 82 87 –  e-naslov: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 

 

• Označevanje naprav za upravljanje (kodifikacija) 
– Glavni poročevalec: g. SIMONS (delodajalci – NL) 
   
– Referenčni dokument: COM(2006) 556 konč. – 2006/0175 COD – CESE 1567/2006 
 
– Kontaktna oseba: Luís Lobo  

 (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-naslov: luis.lobo@eesc.europa.eu) 
 

• Tehnične zahteve za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih 
poteh 

 – Glavni poročevalec: g. RUSCHE (delodajalci – DE) 
  
– Referenčni dokument: COM(2006) 646 konč. – 2006/0210 COD – CESE 1582/2006 
 
 – Kontaktna oseba: Maria José Lopez Grancha  
(Tel.: 00 32 2 546 87 13 – e-naslov: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 

 

• Civilno letalstvo – uskladitev tehničnih predpisov 
– Glavni poročevalec: g. SIMONS (delodajalci – NL) 
  
– Referenčni dokument: COM(2006) 645 konč. – 2006/0209 COD – CESE 1583/2006 
 
– Kontaktna oseba: Maria José Lopez Grancha  
(Tel.: 00 32 2 546 87 13 – e-naslov: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 

 
 

7. NOTRANJI TRG  
 

• Postopki in povezave med EU in nacionalnimi upravami – Vprašanja v 
zvezi z notranjim trgom 
– Poročevalec: g. van IERSEL (delodajalci – NL) 
 
– Referenčni dokument: mnenje na lastno pobudo – CESE 1564/2006 

 
– Ključne točke: 

 
EU potrebuje na mnogih področjih pregledno upravljanje na več ravneh. EESO meni, da so 
dobro opredeljeni in učinkoviti nacionalni politični in upravni postopki v državah članicah 
skupaj z boljšo pripravo, izvajanjem in uveljavljanjem zakonodaje sestavni del dobrega 
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upravljanja v EU. Na ta način se poveča tudi preglednost ter razjasni vpliv zakonodaje in 
politik EU na celotno družbo. Analiza nacionalnih postopkov kaže bistvene razlike med 
državami članicami pri političnem in upravnem vodenju zadev EU. V tem pogledu EESO 
poudarja, da se za morebitno krizo legitimnosti Unije v prvi vrsti ne smejo kriviti težave s 
komunikacijo. 
 
Odprta razprava po vsej Evropi o tem, kako najbolje obravnavati evropske zadeve na 
nacionalni ravni, bo prispevala k razpravi o boljši pripravi, izvajanju in uveljavljanju 
zakonodaje. EESO se zavzema za stalno proučevanje nacionalnih upravnih praks in 
postopkov. 
 

– Kontaktna oseba: Jean-Pierre Faure 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-naslov: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 

 
 
8. VAROVANJE ZDRAVJA IN SOCIALNA VARNOST 

 

• Zdravila za pediatrično uporabo 
– Poročevalka: ga. HEINISCH (razne dejavnosti – DE) 
   
– Referenčni dokument: COM(2006) 640 konč. – 2006/0207 COD – CESE 1568/2006 
 
– Kontaktna oseba: Claudia Drewes-Wran 
 (Tel.: 00 32 2 546 80 67 –  e-naslov: claudia.drewesWran@eesc.europa.eu) 

 
• Dodajanje vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi živilom 
– Glavni poročevalec: g. KAPUVARI (delojemalci – HU) 
 
– Referenčni dokument: COM(2006) 606 konč. – 2006/0193 COD – CESE 1572/2006 
 
– Kontaktna oseba:  Yvette Azzopardi 
(Tel.: 00 32 2 546 98 18 –  e-naslov: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
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• Sprememba Uredbe št. 1408/71 
– Poročevalec: g. RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (delodajalci – ES) 
 
– Referenčni dokument: COM(2005) 676 konč. – 2005/0258 COD – CESE 1574/2006 
 
– Ključne točke: 

 
Evropski ekonomsko-socialni odbor odobrava predlog o spremembi Uredbe 1408/71 in upa, 
da bo to ena zadnjih sprememb (po možnosti zadnja), o kateri mora podati mnenje preden  bi 
Uredba št. 883/2004 začela neomejeno veljati. 
 
Evropski ekonomsko-socialni odbor zato poziva države članice in Parlament, da postopek 
sprejemanja nove uredbe izpeljejo hitreje in učinkoviteje kot v primeru Uredbe št. 883/2004.  
To bi bil najboljši prispevek institucij Evropske unije k Evropskemu letu mobilnosti delavcev. 

 
– Kontaktna oseba: Susanne Johansson 
(Tel.: 00 32 2 546 84 77 – e-naslov: susanne.johansson@eesc.europa.eu) 

 
 

9. TELEKOMUNIKACIJE IN MEDIJI 
 

• DDV/Storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter elektronsko 
opravljene storitve 

– Poročevalec: g. BURANI (delodajalci – IT) 
 
– Referenčni dokument: COM(2006) 739 konč. – 2006/0245 (CNS) – CESE 1563/2006 
 
– Ključne točke: 

 
Odbor je seznanjen z motivi, ki jih navaja Komisija, in meni, da za zdaj ni razloga, da bi se 
temeljiteje ukvarjali z določbami direktive. Ob upoštevanju dejstva, da so zakonski predpisi za 
ta sektor nujno potrebni, in ker zaupa v utemeljenost trditev Komisije glede učinkovitosti 
veljavnih predpisov, lahko EESO predlog za podaljšanje le odobrava. Zaradi dolgotrajnih 
zakonodajnih postopkov na davčnem področju poleg tega meni, da bi dveletni rok, torej do 31. 
decembra 2008, komajda lahko zadoščal oz. da je kratko malo prekratek, da bi omogočal 
pripravo novih predlogov na tem področju. 

 
– Kontaktna oseba: Imola Bedo 
 (Tel.: 00 32 2 546 83 62 – e-naslov: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
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10. TURIZEM 

 
• Obnovljena turistična politika EU: na poti k močnejšemu partnerstvu 

za evropski turizem 
– Poročevalec: g. MENDOZA (delojemalci – ES) 
– Soporočevalec: g. BARROS VALE (delodajalci – PT) 
 
– Referenčni dokument: COM(2006) 134 konč. – CESE 1565/2006 
 
– Ključne točke: 

 
Evropski ekonomsko-socialni odbor podpira obljubo Komisije, da bo jasno utrdila turistično 
politiko in strategijo za naslednjih nekaj let. 
 
Odbor poudarja namen Komisije, da omogoči vključitev vseh udeležencev z različnimi načini 
sodelovanja, in priporoča ustanovitev Evropskega sveta za turizem in preučitev možnosti za 
ustanovitev Evropske agencije za turizem. 
 
EESO veliko pričakuje od dela, ki trenutno poteka v okviru Evropske agende 21 za turizem, 
dokumenta, ki mora dopolniti in utrditi splošno politiko trajnosti v evropskem turizmu.   
V zvezi s statistiko EESO predlaga vzpostavitev mreže opazovalnic turizma, ki bi zagotovila 
ne le sektorske podatke, ampak tudi strateško in perspektivno vizijo ter predvidela prihodnje 
ukrepe. 
 
EESO je pripravljen nadaljevati delo na področju turizma v skladu s smernicami iz sporočila 
Komisije ter poziva druge evropske institucije, države članice, lokalne in regionalne organe, 
zainteresirane strani iz posameznih sektorjev – družbe in sindikate – ter splošno javnost, da se 
vključijo v seznanjanje in podporo turizma kot splošne pravice in gospodarske dejavnosti, ki je 
strateško pomembna za prihodnost Evrope. 

 
– Kontaktna oseba: Luís Lobo  
 (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-naslov: luis.lobo@eesc.europa.eu) 

 
 

____________ 


