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Plenarnega zasedanja so se udeležili: v imenu sedanjega predsedstva Sveta José VIEIRA DA 
SILVA, portugalski minister za delo in socialno solidarnost, ki je predstavil prednostne naloge 
delovnega programa portugalskega predsedstva, Jacques BARROT, podpredsednik Komisije, ki je 
ob prisotnosti predsednikov nacionalnih ESS imel govor o reformi pogodb in prihodnosti Evrope,  
podnebnih spremembah in energetiki ter Danuta HÜBNER, članica Komisije, ki je predstavila 
regionalno politiko (četrto kohezijsko poročilo). 
 
 

1. SOCIALNA KOHEZIJA IN TRG DELA 
 
 

− Zaposlovanje prednostnih kategorij (lizbonska strategija)  
− Poročevalec: g. GREIF (delojemalci – AT) 
 
− Referenčni dokument: mnenje na lastno pobudo – CESE 997/2007 
 
− Ključne točke: 

 
Kljub napredku na nekaterih področjih je pot do ambicioznih lizbonskih ciljev zaposlovanja še 
vedno dolga. Glede na to EESO poziva k temu, da se v okviru nacionalnih socialnih politik in 
politik zaposlovanja, ki se nanašajo na prednostne skupine na trgu dela, omenjene v tem mnenju, 
da večji poudarek na: 
 
− ukrepe za spodbujanje vključevanja mladih na trg dela; 
 
− okrepljeno odpravljanje številnih obstoječih oblik diskriminacije zaradi starosti, spola, 

invalidnosti ali etnične pripadnosti; 
 
− izboljšanje varnosti zaposlitve in preprečevanje "negotovosti"; 
 
− ukrepe za izboljšanje kakovosti delovnih mest;  
 
− naložbe na področju izobraževanja, nadaljnjega usposabljanja in vseživljenjskega učenja;  
 
− ukrepe za posodobitev in izboljšanje socialne varnosti nestandardnih oblik zaposlitve, kjer 

je to potrebno; 
 
− odpravljanje segmentacije na trgu dela glede na spol; 
 
− odpravljanje ovir za osebe z družinskimi odgovornostmi pri (ponovnem) vstopu na trg dela 

in trajni zaposlitvi ter spodbude za večjo udeležbo očetov pri vzgoji in varstvu otrok. 
 



- 2 - 

Greffe CESE 105/2007  FR-EN-ES-PT/SL  SP/BE/um .../... 

Na več področjih, navedenih v tem mnenju, je treba odločneje določiti prednostne naloge in 
predlagati konkretnejše ukrepe. EESO: 

 
− se zavzema za bolj obvezujoče cilje na evropski ravni. Komisija mora imeti močnejšo 

vlogo pri nadzoru nad izvajanjem strategije zaposlovanja v državah članicah; 
 
− se zavzema za dodatno izboljšanje ciljev, zlasti pri zaposlovanju mladih, odpravljanju 

brezposelnosti mladih, krepitvi enakosti, podpori invalidom in vključevanju priseljencev; 
 
− želi s tem doseči, da bodo nacionalni programi reform na področju politike zaposlovanja v 

prihodnosti bolj ambiciozni.  V zvezi s tem EESO poziva, da se preučijo konkretni cilji za 
zagotavljanje ustreznih proračunskih sredstev za ukrepe aktivne politike trga dela v 
posameznih državah članicah. 

 
− Kontaktna oseba: Susanne Johansson  
   (Tel.: 00 32 2 546 84 77 – e-naslov: susanne.johansson@ eesc.europa.eu) 
 
 
• Vloga socialnih partnerjev pri usklajevanju poklicnega, družinskega in 

zasebnega življenja 
− Poročevalec: g. CLEVER (delodajalci – DE) 
 
− Referenčni dokument: raziskovalno mnenje – CESE 998/2007 
 
− Ključne točke: 

 
Med štiri osrednja področja, na katerih bodo nacionalni socialni partnerji do leta 2010 izvajali 
ukrepe, dogovorjene v okviru ukrepov za enakost spolov1, izrecno sodi usklajevanje družinskega 
in poklicnega življenja.   
 
Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja je pomemben instrument za doseganje enakosti 
med ženskami in moškimi, pa tudi med ženskami z otroki in ženskami brez otrok, v poklicnem 
življenju. 
 
Socialni partnerji imajo pomembno vlogo, saj lahko zaradi struktur, ki jih imajo na voljo v 
posameznih državah, s svojo zavzetostjo na področju usklajevanja družinskega in poklicnega 
življenja odločilno vplivajo na vsakdanjik delojemalcev.  
 
EESO poudarja, da mora biti cilj nova načelna razdelitev neplačanih nalog zunaj delovnega 
mesta med moškimi in ženskami, kot so vzgoja otrok, nega svojcev in vodenje gospodinjstva.  

                                                      
1

 http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/decenthousing_en.pdf  
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Moške je treba pripraviti k resnični partnerski delitvi nalog. Za to so potrebne temeljite 
spremembe v razmišljanju in strukturah. 
 
Ravnanje socialnih partnerjev odločilno vpliva na  naravnanost družbe. Izkušnje skandinavskih 
držav in Nemčije kažejo, da je lahko dobra rešitev to, da se finančna izplačila (na primer del 
starševskega dodatka) družini nakažejo oz. se vrednost izplačil poviša le pod pogojem, da se tudi 
oče za določen čas posveti varstvu otroka. Prav zato, ker so se vloge žensk in moških spremenile, 
je pomembno, da socialni partnerji ponazorijo, da otrok v svojem razvoju ni prikrajšan, če je 
mati zaposlena ali če za družino skrbi oče.  
 
Socialni partnerji lahko pomagajo pri iskanju odgovorov na to, kako lahko starši uresničijo 
model življenja, ki si ga želijo. EESO poudarja, da je predpise o zaščiti nosečnic ter mater in 
očetov v času starševskega dopusta nujno treba upoštevati in se jim ne smemo izogniti s 
posredno diskriminacijo. 
 
Podjetja, ki svojim zaposlenim pomagajo pri varstvu otrok, je treba podpirati. Če starši niso 
deležni podpore, si podjetje škodi samo, saj to negativno vpliva na vzdušje v podjetju in 
motivacijo osebja. 
 
EESO poudarja, da je treba pri uvedbi prožnih modelov delovnega časa upoštevati tudi pristop 
fleksi varnosti (fleksibilnosti in varnosti). Cilj prilagodljivosti, ki je rezultat pogajanj socialnih 
partnerjev, mora biti položaj, ki je enako ugoden za podjetja in zaposlene.   
 
EESO meni, da so tekmovanja med podjetji, ki jih spodbujajo socialni partnerji, lahko dober 
način za predstavitev praks, ki so prijazne do družin in žensk, in priporočanje tovrstnih praks za 
zgled drugim. Širši javnosti se s tekmovanji med podjetji tako predstavijo novi inovativni 
instrumenti. 
 
EESO spodbuja socialne partnerje k pobudam na regionalni in lokalni ravni, ki bodo v mestih in 
občinah združile zavzete akterje (podjetnike, svete delavcev, starše, verske skupnosti, športna 
društva, občinske predstavnike itd.) s ciljem oblikovati usklajeno življenjsko okolje tako, da bo 
mogoče čim bolje združiti poklicne, družinske in zasebne interese.  
 
EESO poudarja, naj vsaka država članica za varstvo otrok, mlajših od 3 let, postavi konkretne 
kvantitativne cilje. Za zagotavljanje usklajenosti družinskega in poklicnega življenja bi moralo 
biti do leta 2010 za vsaj 33 % vseh otrok, ki so mlajši od 3 let, na voljo mesto v vrtcu ali pri 
usposobljeni varuški. EESO meni, da mora širitev ponudbe varstva otrok v državah članicah v 
prihodnosti dobiti večji pomen ter da je treba sprejeti politične ukrepe za pospeševanje in 
podporo tega procesa.  
 
Več pozornosti bi morali nameniti tudi širitvi storitev na področju nege in tako razbremeniti 
družinske člane, ki skrbijo za starejše svojce.  
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Naloga socialnih partnerjev na tem področju bi lahko bila obveščanje o instrumentih, ki so se v 
praksi izkazali za koristne. Sem lahko sodi na primer hitra prilagoditev delovnega časa, 
opremljenost delovnega mesta, ki olajšuje nego, in dostop do informacij o organizacijskih, 
finančnih in zakonskih vidikih nege. 
 
EESO poziva Svet, Evropski parlament in Komisijo, naj pri svojem prihodnjem delu upoštevajo 
in podprejo predloge iz tega raziskovalnega mnenja, da bi tako nadalje izboljšali usklajevanje 
poklicnega, družinskega in zasebnega življenja v Evropi. 

 
− Kontaktna oseba: Alan Hick  
   (Tel.: 00 32 2 546 32 03 – e-naslov: alan.hick@eesc.europa.eu) 
 

 

• Fleksivarnost (kolektivna pogajanja in vloga socialnega dialoga) 
− Poročevalec: g. JANSON (delojemalci – SE) 

 
− Referenčni dokument: raziskovalno mnenje – CESE 999/2007 

 
− Ključne točke: 

 
EESO pozdravlja zaprosilo portugalskega predsedstva za pripravo mnenja o fleksivarnosti, saj so 
bile razprave o tej temi doslej omejene predvsem na povečanje zunanje prožnosti in možnosti, da 
se to povečanje uravnovesi s krepitvijo politik trga dela ali določbami socialne varnosti. Namesto 
tega bi se morali osredotočiti na druge razsežnosti, da bi ustvarili razmere, ki bi koristile vsem. 
 
Treba je okrepiti vlogo socialnih partnerjev, ki bi morali biti glavni akterji vsake razprave o 
fleksivarnosti in imeti prednostno vlogo pri posvetovanjih Evropske komisije. Komisija bi zato 
morala dati večji poudarek posvetovanju, zlasti z evropskimi socialnimi partnerji, o evropski 
opredelitvi pojma fleksivarnosti. 
 
Krepitev sistemov industrijskih odnosov na evropski in nacionalni ravni je nujna za vse razprave 
o fleksivarnosti. Potreben je močan in živahen socialni dialog, pri katerem socialni partnerji 
dejavno sodelujejo in v okviru katerega se lahko pogajajo o zasnovi in elementih sistema 
fleksivarnosti, nanje vplivajo, prevzemajo odgovornost zanje ter ocenjujejo rezultate. 
 
Komisija in države članice morajo v okviru fleksivarnosti posvetiti več pozornosti enakosti  
spolov in solidarnosti med generacijami. Ženske, starejši delavci in mladi so na trgu dela 
prikrajšani z vidika prožnosti in varnosti. Zato bi si morali prizadevati za izboljšanje položaja teh 
skupin. 
 
EESO si želi, da bi države članice in Komisija proučile, kako je mogoče z notranjo prožnostjo 
izboljšati prilagodljivost, da bi ta postala dinamična in sprejemljiva razsežnost fleksivarnosti.  
Notranja prožnost je lahko odločilnega pomena za izboljšanje produktivnosti, inovativnosti in 
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konkurenčnosti ter lahko tako prispeva k doseganju ciljev lizbonske strategije.  Prizadevati si je 
treba za ravnovesje med prožnim delovnim časom in varstvom delavcev.  To lahko najbolje 
zagotovijo predpisi, sprejeti v okviru kolektivnih pogajanj v skladu z nacionalnimi praksami.  
Pogajanja o prožnem delovnem času je treba podpreti s trdnim pravnim okvirom, dobro 
delujočimi socialnimi institucijami in zaposlovanju prijaznimi sistemi socialne varnosti. 

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

 
 

• Zaposljivost in podjetniški duh – vloga civilne družbe, socialnih partnerjev 
ter lokalnih in regionalnih organov z vidika spola 

− Poročevalec: g. PARIZA CASTANOS (delojemalci – ES) 
 
− Referenčni dokument: raziskovalno mnenje – CESE 1000/2007 
 
− Ključne točke: 

 
Enakost spolov je temeljni izziv za prihodnost Evrope.  EESO zato predlaga, da se v okviru 
lizbonske strategije večja pozornost posveti vprašanju spola in da se vidiki, navedeni spodaj, 
vključijo v vmesni pregled integriranih smernic za rast in delovna mesta ter v nacionalne načrte 
reform. 
 
Države članice bi morale odločno izvajati Evropski pakt za enakost spolov in v nacionalnih 
programih reform imenovati nacionalne predstavnike za enakost spolov. 
 
V okviru politik zaposlovanja je treba zastaviti posebne nove cilje za enakost spolov s 
kvalitativnimi in kvantitativnimi kazalniki in odpraviti stereotipe o spolih (zlasti pri 
izobraževanju), ki ovirajo podjetništvo žensk. 
 
Izboljšati je treba upravljanje in v zadostni meri vključiti socialne partnerje ter organizacije 
civilne družbe, zlasti na lokalni in regionalni ravni. Lokalne in regionalne oblasti bi morale biti 
dejavno vključene v nacionalne programe reform. 

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

 
• Inovacije: učinek na spremembe v industriji in vloga EIB 
– Poročevalec: g. TOTH (razne dejavnosti – HU) 
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– Soporočevalec: g. CALVET CHAMBON (I. int. sk. – ES) 
– Referenčni dokument: mnenje na lastno pobudo – CESE 996/2007 
 
– Ključne točke: 

 
V sklepih in priporočilih so navedene pomanjkljivosti inovacij v Evropi.  Poudarjen je evropski 
paradoks, da Evropa ne izkoristi v celoti svojih dobrih rezultatov na področju raziskav, predvsem 
zaradi neuspešnih metod trženja.  
V mnenju je poudarjen pomen uporabe primernih instrumentov za izboljšanje ravni inovacij. 
Poleg tega se: 
 
− poudarja potreba po osveščanju družbe in podjetij o pomenu inovacij za gospodarski 

napredek v Evropi; 
 
− priznava dobre rezultate s področja raziskav v Evropi, vendar priporoča tudi spodbujanje 

povpraševanja in omejevanja tveganj, povezanih s podjetniškimi pobudami, ter predlaga 
nov model javne porabe; 

 
− analizira najbolj inovativne instrumente financiranja, ki jih uporablja Skupina EIB in 

potrebo po tem, da Komisija in Skupina EIB še naprej podpirata financiranje; 
 
− poudarja pomen človeškega kapitala in nujnost njegovega motiviranja in mobilnosti. 

 
V zadnjem delu mnenja so obravnavani najnovejši instrumenti Skupine EIB za spodbujanje inovacij.  
 
V mnenju je obravnavanih več ključnih inovativnih finančnih instrumentov:  
 
− pobuda Inovativnost 2010 (i2i) – glavni prispevek EIB k izboljšanju inovativnosti; 
− strukturirani finančni sklad (SFF) – ki ni omejen na cilje področja raziskav in razvoja; 
− skupne pobude Komisije in EIB, kot npr. program za konkurenčnost in inovativnost (CIP), in 

sklad za financiranje na osnovi delitve tveganja (RSFF); 
− podpora EIS za inovacije, namenjena MSP. 
  
− Kontaktna oseba: Amelia Muñoz Cabezón 
  (Tel.: 00 32 2 546 83 73 – e-naslov: amelia.munozcabezon@eesc.europa.eu) 
 

 
• Poslovni potencial zlasti malih in srednje velikih podjetij (lizbonska 

strategija) 
– Poročevalka: ga. FAES (razne dejavnosti – BE) 
 
– Referenčni dokument: mnenje na lastno pobudo – CESE 982/2007 
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– Ključne točke: 
  

Mala in srednje velika podjetja igrajo ključno vlogo pri doseganju lizbonskih ciljev. Ob naslednji 
reviziji integriranih smernic za rast in delovna mesta za obdobje 2008–2010 EESO poziva k 
oblikovanju bolj ciljno usmerjenih smernic za MSP, zlasti za poglavje o mikrogospodarskih 
reformah. Da bi bile smernice v celoti vključene v proces, EESO poziva Svet, da Evropski listini 
za mala podjetja da pravno podlago, kot to zahteva Parlament, da se okrepi podlaga za nadaljnje 
ukrepe. 
 
V tem okviru EESO: 
 
− poziva Komisijo in Svet, naj si z vso močjo prizadevata, da postane načelo "najprej 

razmišljati o malih podjetjih" ("think small first") vodilno načelo v celotni zakonodaji na to 
temo. 

 
− poziva k temu, da se leto 2009 razglasi za leto podjetništva in s tem poudari ključni pomen 

podjetnikov za rast in blaginjo ter spodbudi mlade in druge, da razmislijo o podjetništvu kot 
o možni poklicni poti. 

 
− poziva k prizadevanjem za zagotavljanje učinkovitega programa za konkurenčnost in 

inovacije, ki učinkovito podpira MSP in je lahko dostopen, ter olajšanje dostopa MSP do 7. 
okvirnega programa za raziskave in razvoj ter strukturnih skladov.  

 
Največja dragocenost podjetja je njegov človeški kapital. Ustrezne podporne strukture, ponudbe 
za prilagojeno usposabljanje in dobro oblikovane finančne pobude bi morale MSP pomagati, da z 
nadaljnjimi naložbami v nenehno usposabljanje nadgradijo znanje in spretnosti delavcev in 
podjetnikov. 
 
EESO: 
 
− poziva Komisijo, naj izvede analizo o vključenosti MSP v programe Skupnosti in po potrebi 

predvidi določitev obveznega najmanjšega deleža; 
 
− poziva k uvedbi ukrepov za lažji dostop MSP do javnih naročil; 
 
− predlaga, da se na ravni Komisije oblikuje koordinacijska struktura za vključitev resnične 

politike MSP v vse programe, ukrepe in pravne akte. 
 
– Kontaktna oseba: Luís Lobo 

    (Tel.: 00 32 2 546 97 01 – e-naslov: luis.lobo@eesc.europa.eu) 
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• Naložbe v znanje in inovacije (lizbonska strategija) 
– Poročevalec: g. WOLF (razne dejavnosti – DE) 
 
– Referenčni dokument: mnenje na lastno pobudo – CESE 983/2007 
 
– Ključne točke: 
  

Evropa mora v prihodnosti ohraniti stalno prednost na področju raziskav, tehnološkega razvoja in 
inovacij.  
 
Veliki znanstveni in tehnični dosežki so, ko jih industrija pretvori v konkurenčno gospodarsko 
moč, odločilni pogoji za zagotovitev naše prihodnosti. Po mnenju Odbora je zato treba:  

 
– ustvariti družbeno okolje, ki bo odprto za napredek, inovacije in podjetništvo, da se bodo na 

vseh ravneh lahko oblikovali okvirni pogoji in sprejele potrebne odločitve, v industriji pa se 
bo razvilo dovolj zaupanja in optimizma za naložbe, potrebne v Evropi, in ustvarjanje novih 
delovnih mest; 

 
– še naprej osveščati državljane o bistvenem pomenu temeljnih raziskav, ki so izhodišče za 

prihodnje inovacije.  
 

Odbor zato ponovno potrjuje svoje prejšnje priporočilo, naj bo pri reviziji proračuna EU za leto 
2008 delež pomoči EU 3 % vseh naložb na področju raziskav in razvoja.  
 
Prav tako pa je treba s pomočjo bolj privlačnih in smiselnih pravnih, administrativnih in 
finančnih okvirnih pogojev spodbuditi pripravljenost industrije, zlasti MSP, za naložbe na 
področju raziskav in razvoja. Pri tem igra pomembno vlogo zakonodaja Skupnosti na področju 
državnih pomoči.  
 
Odbor prav tako: 

 
– poziva države članice, da okrepijo in izboljšajo svoje izobraževalne ustanove;  
 
– poudarja svoje priporočilo, da naj se med državami s pomočjo intenzivnejšega sodelovanja 

oblikuje evropski prostor znanja; 
 
– poziva države članice in Evropsko unijo, da še intenzivneje spodbujajo mobilnost oseb.   

 
Glede pomena in spodbujanja inovacij Odbor: 

 
– podpira vsa prizadevanja za poenostavitev predpisov; 
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– predlaga razmislek o tem, ali ne bi bilo treba vsaj za MSP ustanoviti rizičnega sklada, npr. 
pri EIB, ki bi pomagal kriti tveganja pri inovacijah; 

 
– poudarja, da so človekove sposobnosti in zmogljivosti najobčutljivejši in najdragocenejši vir 

znanja in inovacij;   
 
– zahteva, da se izkušeni strokovnjaki ter znanstveni in tehnični raziskovalci odslej 

intenzivneje vključujejo v sprejemanje odločitev.  
  

Odbor, ki ima vlogo mostu med Evropo in organizirano civilno družbo, je v ospredje svojega 
prihodnjega programa dela postavil tematiko "podjetništva s človeškim obrazom". Le z 
odgovornim, dejavnim in domiselnim podjetništvom, ki se lahko čim bolje razvija, bo mogoče 
doseči lizbonske cilje. 

 
– Kontaktna oseba: Luís Lobo 
    (Tel.: 00 32 2 546 97 01 – e-naslov: luis.lobo@eesc.europa.eu) 
 
 

3. PROMET 
 
• Vzvratna ogledala  kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih 

(kodificirana različica) 
  
– Referenčni dokument: COM(2007) 236 konč. – 2007/0081 COD – CESE 985/2007 
  
– Kontaktna oseba: Magdaléna Belarova-Carabin 

(Tel.: 00 32 2 546 83 03 – e-naslov:  
magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu) 

 
 

• Interoperabilnost železniškega sistema  
• Evropska agencija za železniški promet – sprememba 

• Varnost na železnicah 
– Poročevalec: g. CONFALONIERI (razne dejavnosti – IT) 
 
– Referenčni dokumenti: COM(2006) 783 konč. – 2006/0273 COD – CESE  987/2007 
     COM(2006) 785 konč. – 2006/0274 COD – CESE 987/2007 
     COM(2006) 784 konč. – 2006/0272 COD – CESE 987/2007 
 
– Kontaktna oseba: Maria José Lopez Grancha 
    (Tel.: 00 32 2 546 87 13 –  
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    e-naslov: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu)  
 
 
• Notranji prevoz nevarnega blaga 
– Poročevalec: g. OSTROWSKI (delodajalci – PL) 
  
– Referenčni dokument: COM(2006) 852 konč. – 2006/0278 COD – CESE 988/2007 
 
– Kontaktna oseba: Siegfried Jantscher 
    (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-naslov: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)  
 

 
• Satelitska navigacija – zelena knjiga 
– Poročevalec: g. BUFFETAUT (delodajalci – FR) 
 
– Referenčni dokument: COM(2006) 769 konč. – CESE 989/2007 
 
– Kontaktna oseba: Agota Bazsik 
    (Tel.: 00 32 2 546 86 58 –  e-naslov: agota.bazsik@eesc.europa.eu)  
 

 
• Kodeks vedenja linijskih konferenc 
– Glavna poročevalka: BREDIMA-SAVOPOULOU (delodajalci - EL) 

  
– Referenčni dokument: COM(2006) 869 konč. – 2006/0308 COD – CESE 991/2007 

 
– Kontaktna oseba: Maria José Lopez Grancha 

    (Tel.: 00 32 2 546 87 13 –  
    e-naslov: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 

 
 

• Izvajanje evropskih programov sistema za globalno satelitsko navigacijo 
(GNSS) – GALILEO 

– Glavni poročevalec: g. BUFFETAUT (delodajalci – FR) 
 
– Referenčni dokument : COM(2007) 261 konč. – CESE 993/2007 
 
– Kontaktna oseba: Agota Bazsik 
    (Tel.: 00 32 2 546 86 58 –  e-naslov: agota.bazsik@eesc.europa.eu)  
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4. TELEKOMUNIKACIJE 
 

 
• Radiofrekvenčna identifikacija (RFID) 
– Poročevalec: g. MORGAN (delodajalci – UK) 
 
– Referenčni dokument: raziskovalno mnenje – CESE 992/2007 
 
– Ključne točke: 

 
Raziskovalno mnenje EESO je odgovor na sporočilo Komisije Radiofrekvenčna identifikacija 
(RFID) v Evropi: naslednji koraki k okviru politike. Komisija bo ob koncu leta na podlagi 
odzivov na to sporočilo pripravila priporočilo državam članicam. Zato se mnenje osredotoča na 
vsebino tega priporočila. 
 
Radiofrekvenčna identifikacija (RFID) je pomembna tehnologija, ki bo sčasoma postala še bolj 
pomembna.  Njene sedanje in prihodnje aplikacije lahko izboljšajo veliko število poslovnih 
postopkov tako v javnem kakor tudi v zasebnem sektorju ter prinesejo veliko koristi 
posameznikom in podjetjem. Poleg tega lahko RFID spodbudi množičen razvoj internetnih 
aplikacij. A če RFID ne bo pod strogim nadzorom, lahko krši človekovo zasebnost, izniči 
državljanske svoboščine ter ogrozi varnost posameznikov in podjetij. 
 
Kjer so aplikacije RFID dovoljene, mora biti po mnenju EESO njihova izvedba popolnoma 
pregledna za vsakega udeleženca. Aplikacije za izboljšanje ravnanja z blagom so na splošno 
sprejemljive. Aplikacije, ki vključujejo označevanje ljudi, na splošno niso sprejemljive, razen v 
okoljih, kjer se ti ljudje zadržujejo le začasno. Aplikacije, ki povezujejo ljudi z blagom, so lahko 
sprejemljive za namene oglaševanja. Aplikacije, ki identificirajo ljudi prek blaga, ki ga kupujejo, 
so na splošno nesprejemljive. Poleg tega so nekatere aplikacije nezdružljive s svobodno družbo 
in jih nikoli ne bi smeli dovoliti. Nujna potreba po spoštovanju zasebnosti in anonimnosti mora 
biti jedro priporočila Komisije državam članicam. 

 
– Kontaktna oseba: Agota Bazsik 

    (Tel.: 00 32 2 546 86 58 –  e-naslov: agota.bazsik@eesc.europa.eu)  
 
 

5. ENERGETSKA POLITIKA 
 

• Opredelitev energetske politike za Evropo (lizbonska strategija) 
– Poročevalka: ga. SIRKEINEN (delodajalci – FI) 
 
– Referenčni dokument: mnenje na lastno pobudo – CESE 986/2007 
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– Ključne točke: 
EESO ter nacionalni ekonomski in socialni sveti so predstavili naslednja priporočila glede 
energetske politike v okviru lizbonske strategije (energetska politika za družbo znanja), v skladu 
s katerimi je treba: 
 
– temeljito proučiti energetske politike in druge ustrezne okvirne pogoje v zvezi s cilji EU 

glede učinkovitega gospodarstva z nizkimi emisijami ogljika; 
 
– zagotoviti usposobljeno in dobro motivirano delovno silo z ustvarjanjem zelo kakovostnega 

sistema izobraževanja;  
 
– zagotoviti zadostne javne raziskave in razvoj, ki bi se lahko primerjali z glavnimi tekmeci, 

ter spodbujati rast zasebnega financiranja raziskav in razvoja; 
 
– razvijati mednarodno sodelovanje na področju energetske tehnologije, zlasti z drugimi 

pomembnimi akterji. Sistematično je treba spremljati politike energetske tehnologije ter 
ukrepe glavnih tekmecev in partnerjev; 

 
– zagotoviti razpoložljivost tveganega kapitala za razvoj in začetne faze poslovanja malih in 

srednjih podjetij ter za naložbe v nove tehnologije;  
 
– zagotoviti odprto in zdravo konkurenco na energetskih trgih, da bi prisilili podjetja k 

inovativnosti. V primeru obnovljive energije je lahko dostop do mrež bistvenega pomena za 
uspešne inovacije; 

 
– odpraviti ovire za naložbe, ki so potrebne za začetek uporabe novih tehnologij; zahteve za 

načrtovanje in odobritev upočasnjujejo in celo ovirajo naložbe. Za zmanjšanje tveganja pri 
naložbah mora biti regulativni okvir predvidljiv in trden; 
 

– zagotoviti dostop novih tehnologij na trge EU in drugih držav sveta;  
 
– zagotoviti enake konkurenčne pogoje na svetovni ravni, kot je npr. globalna cena za CO2, 

obenem pa skrbeti, da ta ne postane tržno blago kot katero koli drugo, saj je z njegovim 
dejanskim zmanjšanjem pogojeno preživetje planeta; 
 

– ambiciozni cilji lahko pomagajo razviti ugoden položaj EU na globalnih trgih na področju 
tehnologij za energetsko učinkovitost in obnovljivo energijo. Cilje in ustrezne roke je treba 
skrbno določiti, tako da jih je mogoče dejansko doseči; 

 
– pri ukrepih za aktivno podporo inovativnosti je potrebna velika previdnost. Da bi bili 

rezultati stroškovno učinkoviti, je treba izbirati med naslednjimi ukrepi: 
 

− financiranje raziskav in razvoja, 



- 13 - 

Greffe CESE 105/2007  FR-EN-ES-PT/SL  SP/BE/um .../... 

− izobraževanje in usposabljanje, 
− ozaveščanje javnosti, 
− cenovni mehanizmi, obdavčenje, 
− subvencije, 
− zavezujoči cilji in obveznosti, 
− predpisi in obvezujoči standardi, 
− prostovoljni standardi, prostovoljni sporazumi, 
− javna naročila. 

 
– Kontaktna oseba: Siegfried Jantscher 
    (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-naslov: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)  
 

 
• Usmeritveni jedrski program 
– Poročevalka: ga. SIRKEINEN (delodajalci – FI) 
  
– Referenčni dokument : COM(2006) 844 konč. – CESE 990/2007 
 
– Ključne točke: 

 
EESO se strinja z analizo in opisom. Jedrska energija ima ključno vlogo na energetskem trgu in  
popolnoma izpolnjuje cilje energetske politike EU. Stroški jedrske energije so dandanes 
nedvomno konkurenčni. Odvisnost od zunanjih virov je majhna, viri goriva pa so raznovrstni in 
varni, s čimer so izpolnjene zahteve po zanesljivosti oskrbe. Jedrska energija je danes največji vir 
energije brez ogljikovega dioksida v Evropi. Drugi vplivi jedrske energije na okolje so omejeni 
in pod nadzorom. Če ne bo ohranjen vsaj sedanji delež jedrske energije, dokler ne bodo na voljo 
popolnoma nove rešitve čiste energije, podnebni in drugi energetski cilji ne bodo doseženi.  
EESO poudarja izredno pomembno vlogo EU pri nadaljnjem razvoju najvišjih standardov 
varnosti, zanesljivosti in neširjenja, ki jih predpisuje Pogodba Euratom. Vprašanje staranja 
elektrarn v Evropi še ni bilo obravnavano poglobljeno, zato je potrebnih več informacij o tej 
temi. EESO opozarja na nekatere druge vidike jedrske energije, ki jih osnutek usmeritvenega 
jedrskega programa ne obravnava; in sicer na nevarnost terorizma in vprašanje zadostne 
razpoložljivosti s hladilno vodo v nekaterih jedrskih elektrarnah. Strokovno znanje o radiološki 
zaščiti in jedrski tehnologiji je bistveno za EU, zato se je treba posvetiti izobraževanju, 
usposabljanju in raziskavam na teh področjih. EESO poudarja pravico vsake države članice, da 
izbere svojo mešanico energetskih virov, ki lahko v skladu z usmeritvenim jedrskim programom 
vključuje tudi uporabo jedrske energije. 

 
– Kontaktna oseba: Siegfried Jantscher 
    (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-naslov: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)  
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6. TERITORIALNO SODELOVANJE 
 
 

• Evroregije 
− Poročevalec: g. ZUFIAUR (delojemalci – ES) 
 
– Referenčni dokument: mnenje na lastno pobudo – CESE 1002/2007 
 
− Ključne točke: 

 
Sprejetje uredbe o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) in 
vključitev novega cilja za teritorialno sodelovanje je evroregijam odprlo nove možnosti za 
ukrepanje. 
 
EESO zato meni, da je teritorialno sodelovanje, ki ga podpirajo evroregije, ključni dejavnik za 
spodbujanje evropskega povezovanja, zmanjševanje gospodarskega, socialnega in kulturnega 
razkola, ki ga povzročajo nacionalne meje, ter za razvoj gospodarske, socialne in ozemeljske 
kohezije.  
 
Po mnenju EESO bodo morale države članice in njihovi organi tesneje sodelovati pri razvoju 
evroregij, da bo evropsko teritorialno sodelovanje lahko v skladu s pričakovanji navedenih 
reform.  Za dosego tega je treba v okviru Skupnosti pripraviti nacionalne strategije za teritorialno 
sodelovanje.  Predvsem bodo morale države pomagati pri reševanju najbolj perečih problemov, s 
katerimi se srečujejo njihove čezmejne skupnosti. Te težave so na splošno povezane s trgom 
dela, zdravstvom, socialnimi storitvami, izobraževanjem in prometom.  
 
EESO meni, da evroregije tako kot evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, ustanovljeno 
v skladu z Uredbo št. 1082/2006, na izjemen način dejansko uresničujejo načela evropskega 
upravljanja, ki jih je Komisija opredelila v beli knjigi leta 2001. EESO zato meni, da je 
učinkovitost čezmejnih dejavnosti in politik ter teritorialnega sodelovanja na splošno odvisna od 
vzpostavitve resničnega partnerstva med vsemi teritorialnimi in socialno-ekonomskimi 
zainteresiranimi stranmi.  EESO zato poziva, da se za organizacije, ki predstavljajo organizirano 
civilno družbo, določijo načini sodelovanja pri projektih za teritorialno sodelovanje. 

 
Splošno veljavno je, da imajo ekonomsko-socialne organizacije pomembno vlogo pri evropskem 
povezovanju. EESO zato pozdravlja poskuse medregionalnih združenj sindikatov na področju 
transnacionalizacije, različne oblike transnacionalnega sodelovanja in združenj poslovnih 
organizacij, gospodarskih zbornic, raziskovalnih inštitutov in univerz ter med drugim tudi 
oblikovanje evroregionalnih ekonomsko-socialnih svetov. Odbor spodbuja te poskuse in ponuja 
svojo podporo za njihovo krepitev in razvoj. 

 
− Kontaktna oseba: Alberto Allende 
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   (Tel.: 00 32 2 546 96 79 – e-naslov: alberto.allende@eesc.europa.eu)  
 
 
7. VARSTVO OKOLJA 
 
• Strategija za trajnostni razvoj 
– Poročevalec: g. RIBBE (razne dejavnosti – DE) 
 
– Referenčni dokument: raziskovalno mnenje – CESE 994/2007 
 
– Ključne točke: 

 
 EESO zlasti pozdravlja ključne cilje prenovljene strategije in usmeritvena načela politike ter 

poziva Komisijo, Svet in Evropski parlament, da jih resno obravnavajo in v celoti upoštevajo. 
 
Odbor pričakuje, da bo prvo poročilo o napredku, ki naj bi bilo objavljeno septembra 2007, med 
drugim natančneje poročalo o tem, 

 
− katere ekonomske instrumente predvideva Komisija "za spodbujanje preglednosti trga in 

tržnih cen, ki odsevajo realne ekonomske, družbene in okoljske stroške proizvodov in 
storitev (določanje pravih cen)", 

 
− kako se bo konkretno izvajala zahteva Evropskega sveta "o nadaljnjih ukrepih, s pomočjo 

katerih se obdavčitev stroškovno učinkovito preusmeri z dela na izkoriščanje virov in 
porabo energije in/ali onesnaževanje, s čimer bi prispevali k ciljem EU, tj. povečanju 
zaposlovanja in zmanjšanju negativnih vplivov na okolje", 

 
− kakšen konkreten časovni načrt je določila Komisija za uresničitev cilja Evropskega sveta, 

da bi postopno odpravili subvencije, ki negativno vplivajo na okolje, in ali bi lahko 
upoštevali zamisel EESO, da bi se ta sredstva vsaj delno stekala v sklad EU za trajnostni 
razvoj, 

 
− kako bo Komisija v prihodnje preprečila očitna nasprotja, ki se še pojavljajo med zahtevami 

in realnostjo na področju trajnostnega razvoja, na primer v prometnem sektorju (glej točki 
4.15 in 4.16), in 

 
− kako ravnati z državami članicami, ki niso predložile ustreznih nacionalnih strategij 

trajnostnega razvoja. 
 

− Kontaktni osebi: Annika Korzinek  
    (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-naslov: annika.korzinek@eesc.europa.eu)  
    Robert Kaukewitsch 
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    (Tel.: 00 32 2.282 23 66 –  e-naslov: robert.kaukewitsch@eesc.europa.eu)  
 
 

8. VAROVANJE ZDRAVJA 
 
 

• Zdravje in preseljevanje 
− Poročevalec: g. SHARMA (razne dejavnosti – UK) 
 
− Soporočevalka: ga. CSER (delojemalci – HU) 
 
– Referenčni dokument: raziskovalno mnenje – CESE 1001/2007 
 
− Ključne točke: 

 
Vsem ljudem, ki živijo v EU, je treba ne glede na njihov status nuditi dostop do zdravniške 
oskrbe in preventivnega zdravstvenega varstva kot človekove pravice v skladu z Listino o 
temeljnih pravicah, ki zagotavlja dostop do preventivnega zdravstvenega varstva in zdravniške 
oskrbe. 
 
Zdravje je treba obravnavati kot ključno razsežnost preseljevanja.  
 
Presoja vplivov na zdravje mora oceniti morebiten vpliv zdravstvene politike in drugih politik na 
zdravje migrantov. 
 
Zdravje migrantov pri delu je treba postaviti v ospredje. Pri tem morajo sodelovati socialni 
partnerji in pristojne oblasti, da se v sektorjih, v katerih so pogosto zaposleni migranti, zagotovi 
upoštevanje visokih standardov zdravja in varnosti pri delu. 
 
Razviti je treba storitve zdravstvene oskrbe in preventivne storitve, ki bodo upoštevale in 
spoštovale kulturne posebnosti, obenem pa ne bodo obšle prepovedi obrezovanja žensk. 
 
Zdravstveni delavci se morajo redno usposabljati in poklicno razvijati, kar jim bo pomagalo pri 
prilagajanju na spreminjajoče se zdravstvene potrebe priseljenskih skupnosti. 

 
− Kontaktna oseba: Ewa Kaniewska 
   (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-naslov: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 
 
 
• Statistika o fitofarmacevtskih sredstvih 
– Poročevalec: g. van OORSCHOT (delodajalci – NL) 
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– Referenčni dokument: COM(2006) 778 konč. – 2006/0278 COD – CESE 995/2007 
 
− Kontaktna oseba: Yvette Azzopardi 
   (Tel.: 00 32 2 546 98 18  –  e-naslov: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu)  
 
 
9. VARSTVO POTROŠNIKOV 

 
• Zelena knjiga – varstvo potrošnikov 
− Poročevalec: g. ADAMS (razne dejavnosti – UK) 
 
− Referenčni dokument : COM(2006) 744 konč. – CESE 984/2007 
 
− Ključne točke: 

 
EESO dvomi, da lahko predstavljeni pristop vodi k visoki in enotni ravni varstva potrošnikov v 
vsej EU in priporoča zagotavljanje takšnega varstva na osnovi poenostavljenega, enotnega in 
uveljavljenega pravnega reda Skupnosti o varstvu potrošnikov. 
 
EESO podpira izvajanje načel boljše pravne ureditve na področju zakonodaje o varstvu 
potrošnikov. Vsi predlogi za usklajena pravila na tem področju bi morali temeljiti na ustrezni 
oceni učinka. Usmerjeni bi morali biti v poenostavitev in pojasnitev sedanjih pravil. 
 
Poudariti bi bilo treba, da so ukrepi za boljše izvajanje in krepitev ali uvedbo jasnih in enostavnih 
postopkov za uveljavljanje odškodnine prednostna naloga. 
 
EESO spominja na mnenje o pravnem okviru potrošniške politike, sprejeto aprila 2006, v 
katerem je predlagal, da se omogoči sprejetje ukrepov potrošniške politike kot samostojnih 
ukrepov in ne le kot stranskega produkta pri uresničevanju notranjega trga. 
 
Po mnenju EESO mora biti vodilno načelo pri usklajevanju zakonodaje o varstvu potrošnikov v 
EU sprejetje najboljše in najvišje ravni varstva potrošnikov, ki obstaja v državah članicah. Vsak 
"horizontalni instrument" bi moral temeljiti na najvišjih standardih, potrebni "vertikalni pristop" 
pa bi se osredotočil na pojasnitev tehničnih vprašanj. Horizontalni instrument bi vseeno lahko 
vseboval popolnoma usklajena pravila za posamezna področja, kot je na primer pravica do 
preklica in opredelitev potrošnika ter nepošteni pogodbeni pogoji, dobava in pravica potrošnikov 
do odškodnine, minimalno usklajevanje pa bi veljalo na drugih področjih. 

 
– Kontaktna oseba: Luís Lobo 
    (Tel.: 00 32 2 546 97 01 – e-naslov: luis.lobo@eesc.europa.eu) 
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10. ENAKE MOŽNOSTI 
 
 
• Spodbujanje ženskega podjetništva v regiji Euromed 
− Poročevalka: ga. ATTARD (razne dejavnosti – MT) 
 
− Referenčni dokument: mnenje na lastno pobudo – CESE 1004/2007 
 
− Ključne točke: 

 
Mnenje vsebuje pregled sedanjega položaja žensk v regiji Euromed ter že sprejetih pobud za 
okrepitev vloge žensk v družbi in spodbujanje ženskega podjetništva. Poudarjen je pomen 
izobraževanja, informacijske tehnologije in dostopa do finančnih sredstev.  
 
V mnenju EESO poziva Evropsko komisijo, naj sprejme posebne ukrepe in spodbuja žensko 
podjetništvo v okviru nacionalnih akcijskih načrtov evropske sosedske politike (ESP).  
 
EESO poziva h krepitvi nevladnih organizacij in socialno-poklicnih organizacij, ki delujejo na 
področju spodbujanja gospodarskih dejavnosti žensk prek javnih oziroma zasebnih partnerstev. 
 
Nazadnje EESO priporoča ustanovitev evro-sredozemske platforme za mikro, mala in srednje 
velika podjetja v evro-sredozemski regiji, ki bi na primer podprla in pripravila programe za 
podjetnice. 

 
− Kontaktna oseba: Laila Wold 
   (Tel.: 00 32 2 546 91 58 –  e-naslov: laila.wold@eesc.europa.eu) 
 
 

11. ZUNANJI ODNOSI 
 

• Odnosi EU – Srednja Amerika 
− Poročevalec: g. SOARES (delojemalci – PT) 
 
− Referenčni dokument: mnenje na lastno pobudo – CESE 1003/2007 
 
− Ključne točke: 
 

Glede na nedavni začetek pogajanj o pridružitvenem sporazumu s Srednjo Ameriko bi EESO 
moral pregledati stanje odnosov s to regijo in posredovati prispevek organizirane civilne družbe 
obeh strani že na samem začetku pogajanj. 
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EESO priporoča uvedbo socialnih določb, potrebnih za to, da pridružitveni sporazum koristi 
celotni družbi in da postane odločilen dejavnik pri utrjevanju demokracije, boju proti revščini, 
socialni izključenosti in brezposelnosti ter pri razvoju gospodarskega modela, ki neenakosti ne 
bo dodatno povečeval ali poglabljal. Sporazum mora prispevati tudi h krepitvi socialne kohezije 
in ohranjanju biotske raznovrstnosti (v tem smislu bi moral sporazum upoštevati tisoče malih 
kmetov, ki bi se želeli ukvarjati z okolju prijaznejšim kmetijstvom). Posebno pozornost je treba 
med pogajanji in poznejšim uresničevanjem pridružitvenega sporazuma nameniti spoštovanju 
mednarodnih delovnih standardov ILO. 
Osrednji element sodelovanja civilne družbe je ustanovitev skupnega odbora za spremljanje, 
katerega delovanje bi bilo institucionalizirano in ki bi spremljal vsa pogajanja.  

 
− Kontaktna oseba:  Beatriz PORRES 
   (Tel.: 00 32 2 546 91 31 – e-naslov: beatriz.porres@eesc.europa.eu)  
 
 
12. INTELEKTUALNA LASTNINA 

 
• Kazenski ukrepi – intelektualna lastnina 
– Poročevalec: g. RETUREAU (delojemalci – FR) 
 
– Referenčni dokument: COM(2005) - 276 konč. – 2005/0127-0128 COD – CESE 981/2007 
 
– Kontaktna oseba:  Luís Lobo 

    (Tel.: 00 32 2 546 97 01 – e-naslov: luis.lobo@eesc.europa.eu) 
 

_____________ 


