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Plenarnega zasedanja se je udeležil clan Evropske komisije, g. Louis MICHEL, ki je predstavil 
prihodnost razvojne politike EU v okviru sprejetja mnenja o evropskem soglasju.   
 
 

1. EVROPSKO PRAVO 
 

• Boljše izvajanje zakonodaje 
– Porocevalec: g. VAN IERSEL (delodajalci – NL) 
 
– Referencni dokument: Mnenje na lastno pobudo – CESE 1069/2005 
 
– Kljucne tocke: 
 

EESO v tem mnenju utemeljuje, da je boljše oblikovanje zakonodaje tesno povezano z njenim 
izvajanjem in uveljavljanjem: dober zakon je tisti, ki ga je mogoce uveljaviti in izvajati. V Evropi 
obstajajo razlicne pravne kulture in odgovornosti ter stopnje vkljucevanja v ucinkovito izvajanje 
zakonodaje.  
 
EESO razlikuje med razlicnimi vrstami ukrepov, ki naj bi jih sprejele države clanice in Komisija. V 
državah clanicah je odlocilnega pomena politicna volja. Državni upravni organi morajo navzven 
jasno pokazati, da se istovetijo z Evropsko unijo in da stojijo za njenimi odlocitvami. Morajo se 
izogniti pretirani natancnosti (pikolovskosti) in selektivnosti pri izvajanju zakonodaje. Poleg tega je 
treba izboljšati informacijske strukture. EESO zagovarja aktivno vlogo Komisije pri krepitvi zaupanja 
med organi, odgovornimi za izvajanje evropskega prava, za vzpostavitev mreže državnih organov, 
sistematicno oceno njihovega delovanja in ugotavljanje ter širitev najboljših praks.  
 
EESO meni, da je treba spremeniti pravno kulturo, kar pomeni prizadevanje za ucinkovito izvajanje 
zakonodaje in ne zgolj za povecevanje njenega obsega,  kajti le tako bodo lahko sprejeta evropska 
zakonodaja in ukrepi popolnoma dosegli svoj namen.  
 

Kontaktna oseba: g. Jean-Pierre Faure 
       (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – elektronska pošta: jeanpierre.faure@esc.eu.int)  

 
 

• Boljša priprava zakonodaje (opazovalna skupina za enotni trg – OMU) 
– Porocevalec: g. RETUREAU (Delojemalci – FR) 
– Referencni dokument: Raziskovalno mnenje – CESE 1068/2005 
 
– Kljucne tocke: 
 

Boljša priprava zakonodaje pomeni postaviti se na raven uporabnika pravne norme, zaradi cesar je 
potrebno sodelovanje. Pomeni tudi manj zakonodaje, saj povzroca preobširna zakonodaja pravno 
nepreglednost, ki ovira trgovino;  pomeni tudi zagotavljanje ucinkovitega in preprostega izvajanja 
norme (glej mnenje CESE 606/2005 fin, porocevalec g. van Iersel). 
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Hkrati je treba upoštevati tudi pricakovanja civilne družbe o varnosti ter potrebe podjetij po pravni 
varnosti in stabilnosti.  
 
Vsak generalni direktorat (GD) Komisije mora predlagati uravnotežen program poenostavitev, v 
katerem razloži potrebo in predvideni ucinek njegovih predlogov na uporabnike zakonodaje, ukrepe 
za vsako skupino sprejetih besedil in oceno sredstev, potrebnih za uresnicitev programa. 
 
Korenita sprememba ali bolj prilagodljiva zakonodaja, pri kateri se prakticni ucinki razlikujejo od 
želenih predvidenih ciljev, ne pomeni oslabitve avtoritete zakonodajalca, ampak bolj dokaz politicne 
inteligence, ki krepi zaupanje tistih, ki jim je zakonodaja namenjena, in spoštovanje zakonodaje. 
Poleg tega je ocena zakonodaje zgolj pluralisticni in participativni poskus, da se ji prizna nesporno 
politicno in prakticno zakonitost.  
 
EESO ocenjuje, da je naloga poenostavitve zakonodajnega korpusa Skupnosti in skrb za njegovo 
vecjo usklajenost in ustreznost globoko politicno vprašanje, ki zahteva intenzivno medinstitucionalno 
mobilizacijo in intenzivno udeležbo organizirane civilne družbe.  

 
– Kontaktna oseba: g. Jean-Pierre Faure 
     (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – elektronska pošta: jeanpierre.faure@esc.eu.int)  

 
 

• Zelena knjiga o pravu, ki se uporablja v razveznih postopkih 
 Porocevalec: g. RETUREAU (Delojemalci – FR) 

− Referencni dokument: KOM(2005) 82 koncno – CESE 1064/2005 
 
− Kljucne tocke: 

 
Zaradi velikih razlik na podrocju prava v zvezi z razvezo, prenehanjem življenjske skupnosti ali 
pogoji in posledicami razveljavitve zakonske zveze, zelena knjiga odsvetuje harmonizacijo 
materialnega prava. 

 
Odbor ostaja odprtih nazorov glede tega za državljane in njihovo mobilnost izredno pomembnega 
vprašanja in bo spremljal rezultate posvetovanj Komisije ter natancnejše predloge za uredbo, ki bi jim 
lahko sledili. Možni so popravki nove uredbe Bruselj II ali posebna uredba o razvezi.   

− Kontaktna oseba:  g.. Pierluigi Brombo 
          (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – elektronska pošta: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 

 
 

2. SOCIALNE PRAVICE IN DRUŽBENE PRAVICE 
 

• Socialni dialog in industrijske spremembe 
– Porocevalec: g. ZÖHRER (Delojemalci – AT) 
   
–    Referencni dokument: Mnenje na lastno pobudo – CESE 1073/2005 
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– Kljucne tocke: 
 

Odbor pozdravlja prizadevanja za krepitev socialnega dialoga, predvsem v novih državah clanicah. 
Dialog je kljucno sredstvo pri upravljanju industrijskih sprememb, ker spodbuja inovativnost in 
konkurencnost ter s tem prispeva k uresnicevanju lizbonskih ciljev. Vendar pa se uspeh sprememb ne 
ocenjuje samo glede na konkurencnost podjetja ali sektorja, temvec tudi glede na socialno upravljanje 
ucinkov. 
 
Odbor daje velik pomen sektorskim pobudam in podpira nacrt Komisije, ki spodbuja nove sektorje k 
vzpostavljanju socialnega dialoga in odsvetuje omejevanje na gospodarske sektorje v krizi, ker je 
pomembno predvideti spremembe v ustreznem casu in jih obvladovati proaktivno. S tega vidika je 
treba izboljšati sredstva za analizo, ki so na razpolago socialnim partnerjem. 
 
Odbor poudarja vlogo evropskih odborov za podjetja, z zanimanjem pricakuje napovedano sporocilo 
o socialni odgovornosti podjetij ter pozdravlja globalni in vecpodrocni pristop, za katerega se je 
Komisija odlocila v zadnjem sporocilu »Prestrukturiranje in zaposlovanje«, o katerem bo Odbor 
pripravil mnenje. 
 
 

    Kontaktna oseba: g. José Miguel Cólera  
  (Tel.: 00 32 2 546 96 29 – elektronska pošta: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 

 

• Socialna politika/prevoz po celinskih plovnih poteh 
– Porocevalec: g. ETTY (Delojemalci – NL) 
– Soporocevalec: g. SIMONS (Delodajalci – NL) 

 
 – Referencni dokument: Mnenje na lastno pobudo – CESE 1071/2005 

 
–  Kljucne tocke: 

 
EESO se na podrocju prevoza po celinskih plovnih poteh, predvsem v vseevropskem kontekstu, 
odlocno zavzema za vzpostavitev socialne politike Skupnosti, ki bi veljala za vse evropske vodne 
poti. Trenutna ureditev je mocno razdrobljena in bi jo bilo treba prav sedaj, ko utegne širitev EU 
prinesti še dodatne težave, ustrezno uskladiti ter poenotiti. Predpisom, povezanim s posadko, 
delovnim casom in casom za pocitek, pripada prednostna obravnava. Pri tem ne smemo pozabiti na 
oblikovanje resnicno ucinkovitega socialnega dialoga. Pomen teh prednostnih nalog se še povecuje s 
pricakovanim dvigom konkurence, ne le znotraj sektorja celinskih plovnih poti, temvec tudi med 
celinsko plovbo in drugimi oblikami prevoza. Pri oblikovanju nove socialne politike prevoza po 
celinskih plovnih poteh v EU bi morala tesno sodelovati s socialnimi partnerji, CCNR (Centralno 
komisijo za plovbo po Renu), Donavsko komisijo in Mednarodno organizacijo dela. Tak pristop 
vkljucuje, da države clanice CCNR in Donavske komisije svojim ustanovam omogocijo, da razširijo 
podrocje delovanja tudi na vprašanja socialne politike in torej povecajo svoje pristojnosti. Socialni 
dialog na panožni ravni (tako na nacionalni kot na evropski ravni) je najpomembnejši instrument za 
izgradnjo mostu med stališci delodajalcev, samozaposlenih oseb in zaposlenih s cilji evropske 
politike. EESO priporoca tudi, da se posebna pozornost posveti izobraževanju in usposabljanju v tem 
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sektorju. Poudarja še, da je zaradi posebnih potreb tega sektorja treba predvideti sporazume med 
socialnimi partnerji, ki bodo dopolnili minimalne dolocbe, ki jih je sprejel Svet.  
 

–  Kontaktna oseba: g. Siegfried Jantscher 
          (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – elektronska pošta: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 

 

• Socialna varnost za zaposlene in samozaposlene osebe 
− Porocevalec: g. RODRIGUEZ GARCIA-CARO (delodajalci – ES) 
− Referencni dokument: KOM(2004) 830 koncno – 2004/0284 COD – CESE 1065/2005 
 
− Kljucne tocke: 

 
Odbor na splošno podpira predlog uredbe z zadržki, ki jih izraža v mnenju. Odbor se zaveda potrebe 
po poenostavitvi in izboljšanju besedila Uredb št. 1408/71 in št. 574/72, da se spodbudi prosti pretok 
državljanov Unije. Vendar pa meni, da bi bilo še bolje, ce bi stopila v veljavo Uredba št. 883/2004, ki 
sama po sebi prinaša splošno in obsežno poenostavitev na podrocju usklajevanja sistemov socialne 
varnosti.  
 
Ker ni mogel izraziti svojega mnenja o koncnem besedilu Uredbe št . 883/2004, ki je nastalo med 
dolgotrajnim zakonodajnim postopkom, Odbor meni, da je treba takoj pripraviti mnenje na lastno 
pobudo o tem dokumentu, in sicer še preden se zacne zakonodajni postopek za nove izvedbene 
predpise, ki jih koncuje Komisija. 
 
Odbor Komisijo poziva, naj cimprej zakljuci delo v zvezi z izvedbenimi predpisi. Prav tako poziva 
Svet in Evropski parlament, da hitro nadaljujeta z zakonodajnim postopkom, ki se nanaša na zgoraj 
navedeno uredbo, da ne bi tudi ta postopek potekal tako pocasi kot postopek v zvezi z Uredbo št. 
883/2004, zlasti zato, ker je leto 2006 leto mobilnosti delavcev. 
 
V zvezi s predlaganimi reformami v prilogah k Uredbi št. 1408/71 Odbor zahteva, da se v najkrajšem 
casu in sporazumno s tistimi državami clanicami, ki so še zmeraj upravicene do odstopanj, crta 
reforma, ki se nanaša na oddelek II priloge II o posebnih dodatkih ob rojstvu ali posvojitvi.  
 
- Kontaktna oseba: g. Alan Hick  

            (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – elektronska pošta: alan.hick@esc.eu.int)  
 
 

3. ENAKE MOŽNOSTI IN ENAKA OBRAVNAVA 
 
• Revšcina med ženskami v Europi 

− Porocevalka: ga. KING (Delodajalci – UK) 
 
− Referencni dokument: zaprosilo Evropskega parlamenta – CESE 1074/2005 
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Aprila 2005 je Evropski parlament sklenil zaprositi Evropski ekonomsko-socialni odbor, naj  ob 
porocilu Parlamenta in mnenja Odbora regij oblikuje raziskovalno mnenje o Revšcini med ženskami v 
Evropi.  

 
− Kljucne tocke: 
 
• EESO pozdravlja skupno porocilo Komisije in Sveta o socialni izkljucenosti z dne 5. marca 2004, 

vendar meni, da sta ocitno prezrta dolocitev in nadzor kazalcev, specificnih za posamezni spol.  
 

• Obravnavanje revšcine ob upoštevanju razlik, povezanih s spolom, bo tudi v skladu z zavezo o 
odpravi revšcine, dano na svetovnem vrhu za socialni razvoj leta 1995 v Kopenhagnu. 

 
• Ceprav so mnoge države clanice zelo izboljšale svoj institucionalni okvir za širše upoštevanje 

revšcine in socialne vkljucenosti pri oblikovanju svojih nacionalnih politicnih odlocitev, pa bi bilo 
treba storiti še vec in v oblikovanje ter izvajanje politike vkljuciti tudi socialne partnerje in nevladne 
organizacije.  

 
• Cilje lizbonske strategije o vecjem zaposlovanju žensk morajo spremljati strategije, ki bi ženskam, 

izpostavljenim tveganju revšcine, pomagale pridobiti tržno zanimive kvalifikacije, poleg tega je treba 
okrepiti pobude in ukrepe, s katerimi bi ženskam zagotovili preživljanje vse življenje.  

 
• Zelo koristna bi bila izmenjava izkušenj posameznih držav clanic na podrocjih, ki vplivajo 

na ženske in revšcino: na podrocju pokojnin, sistemov socialnega varstva, nosecnosti v 
najstniškem obdobju, trgovanje z ženskami itd.  

 
• Leta 2007 naj bi zacel delovati Evropski inštitut za enakost spolov, ki pa bo spremembe lahko 

dosegel le, ce bo imel na voljo zadostna proracunska sredstva. 
 

Kontaktna oseba: g. Torben Bach Nielsen 
         (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – elektronska pošta: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 

 
 

• Ustanovitev Evropskega inštituta za enakost med spoloma 
–          Porocevalka: ga. Štechová (delojemalci – CZ) 
− Referencni dokument: KOM(2005) 81 koncno– 2005/0017 COD – CESE 1066/2005 

 

− Kljucne tocke:   
 
− EESO podpira predlog za ustanovitev Evropskega Inštituta za enakost med, saj meni, da bi lahko 

postal ucinkovit instrument – z velikim potencialom – podpore prizadevanjem EU in držav clanic pri 
doseganju napredka pri spodbujanju enakosti med spoloma tako na pravni ravni kot tudi v praksi.  
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− Inštitut ne bi smel oslabiti ne specializiranih agencij, ki so že preizkušene, ne tistih, katerih 
ustanovitev je v pripravi na ravni EU. Poleg tega ustanovitev Inštituta ne sme vplivati na izvajanje 
nacela "mainstreaminga" (integracija enakosti spolov) v organih ter vseh politikah in programih EU.  

 
 

− EESO vztraja, da morajo predstavniki evropskih socialnih partnerjev ter ustrezne reprezentativne 
nevladne organizacije v upravnem odboru imeti enak status kot ostali clani, to pomeni, da morajo 
imeti pravico glasovanja.   

 
 

− EESO meni, da je nujno, da financni viri, namenjeni Inštitutu, temu omogocajo uspešno izvajati 
naloge, vzporedno z drugimi agencijami ali programi EU, ki se prav tako ukvarjajo s problemi 
enakosti med spoloma. 

− Kontaktna oseba: ga. Ewa Kaniewska 
                 (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – elektronska pošta: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
 

4. OZEMELJSKA KOHEZIJA 
 

• Prispevek turizma h gospodarskemu in socialnemu okrevanju nazadujocih 
obmocij  

– Porocevalec: g. MENDOZA CASTRO (Delojemalci – ES) 
– Referencni dokument: Mnenje na lastno pobudo – CESE 1057/2005 
 
– Kljucne tocke: 

 
EESO v svojem mnenju priporoca: 
 

• izvedbo pilotnega projekta na podlagi uspešnih izkušenj iz preteklosti, ki bo v praksi preucil  
boljše nacine uporabe strukturnih skladov za pospeševanje turizma  v gospodarsko in socialno 
nazadujocih obmocjih; 

 
• spodbujanje koordinacije ukrepov na razlicnih upravnih ravneh: državni, regionalni in lokalni;  

 
• ustanovitev opazovalnih skupin, ki bodo presodile možnosti sektorja in oblikovale razlicne 

integralne strategije in politicne ukrepe za razvoj turizma; 
 
• promocijo evropskih politik s ciljem oblikovati evropski turisticni model, ki ne temelji le na 
predpisih, temvec na nacelih trajnosti, varovanja okolja, kakovosti storitev, proizvodov in zaposlitve, 
zašcite potrošnikov, javno-zasebnih kooperacijah, dostopnosti za vse, krepitvi lokalne dedišcine in 
kulture ter na drugih vrednotah, ki zagotavljajo, spoštovanje nacela kratkorocne, srednjerocne in 
dolgorocne trajnosti tako v Evropi kot drugod po svetu. 

 
EESO meni, da turizem nedvomno predstavlja dobro alternativo za razlicnih nazadujocih obmocij, saj 
gre za vir gospodarske dejavnosti z mocnim potencialom za razvoj družbe, podjetij in zaposlenosti. 
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Pomembno je oblikovati primerne produkte in ponudbe, ki bodo v teh obmocjih ustvarili turisticno 
povpraševanje. 

 
EESO opozarja na mnoge ovire za razvoj turizma kot alternative v nazadujocih obmocjih in navaja 
pogoje, ki jih je treba izpolniti za uveljavitev turizma kot sprejemljive alternative v teh obmocjih. Ti 
pogoji so glede na obmocje odvisni od številnih dejavnikov. 

 
EESO na koncu še poudarja, da je za zagotovitev vitalnosti turisticnih podjetij, ustanovljenih kot 
alternativa v nazadujocih obmocjih, pomemben vzporedni razvoj drugih dodatnih dejavnosti v tem 
obmocju, ki lahko prispevajo k uresnicitvi skupnega cilja in ustanovijo »turisticno zvezo«, v kateri je 
vsako podjetje. Model »turisticnega krožnega ogleda«, pri katerem sodeluje veliko število gospodarskih 
akterjev, je le ena od možnih oblik takšnih zvez. 
 
– Kontaktna oseba: g. Nemesio Martinez 
                 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – elektronska pošta: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 

5. COOPERATION EXTERIEURE 
 

• Razvojna politika EU – Evropski konsenz 
− Porocevalec: g. ZUFIAUR (Delojemalci– ES) 
−  Referencni dokument: KOM(2005) 311 koncno – CESE 1072/2005 

 
− Kljucne tocke: 

 
• EESO predlaga, da bi imela razvojna politika EU enakovreden status kot varnostna politika.  
• Spodbujanje novega evropskega socialnega modela v smislu globalizacije mora postati osrednji 

steber razvojne politike EU. 
• Predlaga, da se zmanjšanje subvencij (vkljucno s subvencijami  za kmetijstvo) poveže z izvoznimi 

cenami, ker bi to zelo prispevalo k zmanjšanju revšcine. 
• EESO predlaga, da bi pridružitveni sporazumi med EU ter razlicnimi državami in regijami na svetu 

vkljucili socialno razsežnost. Zato EESO predlaga, da bi dostojno delo postalo 9. razvojni cilj novega 
tisocletja. 

• Poleg tega predlaga, da bi ta razvojna politika v regijah, kjer poteka sodelovanje, zajela ukrepe za 
zašcito oseb, ki se zavzemajo za clovekove pravice, tudi clovekove pravice na delovnem mestu. 

• Izraženo je stališce, da bi bilo treba dodati okoljevarstveno razsežnost kot kazalnik ucinkovitosti pri 
izvajanju razvojnih strategij. 

• Razvojna politika EU mora prispevati k urejeni in pravno varni integraciji migracijskih tokov. 
• EESO poziva k uskladitvi vseh politik EU z razvojno strategijo in k neodvisnosti razvojne politike, ki 

bi bila v posebni zvezi z drugimi politikami.  
• Odbor prav tako poziva Evropsko komisijo, Svet in Evropski parlament, da podprejo širjenje vloge 

EESO v odnosih z ekonomskimi in socialnimi interesnimi skupinami v drugih regijah, kot so 
Latinska Amerika in evro-mediteranske države. 
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• Poudarjeno je, da so pospeševanje stabilnega in demokraticnega okvira za delovne odnose, socialni 
dialog in spodbujanje socialne odgovornosti gospodarskih družb bistveni cilji razvojne politike EU. 

• Priporoca se, da razvojna politika EU posveti vecjo pozornost državam s srednje visokim 
dohodkom, ki pa imajo kljub temu velike notranje težave zaradi revšcine in neenakopravnosti.  

• EESO predlaga, da bi ukrepi za odpis dolga, ki so jih predlagale države G8, zajeli vse revne države, 
financirali pa bi se iz resnicno dodatnih virov. 

• Odbor zagovarja uporabo dodatnih virov financiranja za dosego razvojnih ciljev in ohranitev 
svetovnih javnih dobrin. 

• EESO je preprican, da mora biti neodvisnost pomoci od posebnih pogojev eden osrednjih ciljev 
razvojne strategije EU. 

− Kontaktna oseba: ga. Susanna Baizou  
                         (Tel.: 00 32 2 546 98 45 – elektronska pošta: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 

 

• Vloga posvetovalnih organov in socialnih in poklicnih organizacij pri 
izvajanju pridružitvenih sporazumov ter v okviru evropske politike sosedstva 

–    Porocevalka: ga. CASSINA (Delojemalci – IT) 
− Referencni dokument: informativno porocilo – CESE 520/2005 fin 
 
− Kljucne tocke: 

 
 
Informativno porocilo strokovne skupine za zunanje odnose natancno opredeli obseg, pogoje in 
postopke izvajanja nove »evropske sosedske politike«, usmerjene k vsem sosednjim državam, 
vkljucno s sredozemskimi državami. Predlaga posebno vlogo za posvetovalne organe in opredeli 
mesto posvetovalne funkcije. Porocilo poudarja odgovornosti tretjih držav in evropskih inštitucij. Na 
koncu porocilo vladam sredozemskih partnerskih držav in institucijam EU ponuja predloge za 
vkljucitev posvetovalnih organov in akterjev civilne družbe v izvajanje partnerskih politik in evropske 
sosedske politike Ti predlogi so predvsem: 
 
- podpirati razvoj reprezentativnosti socialnih partnerjev v sredozemskih partnerskih državah; 
- oceniti (skupaj s posvetovalnimi organi) tocke nacionalnih akcijskih nacrtov, ki se lahko ali jih je 

treba izvajati s pomocjo organizacij civilne družbe, in spodbujati mobilizacijo teh organizacij na 
vseh ravneh, kjer je to koristno. 

- upoštevati posvetovalno dejavnost kot steber participativne demokracije; 
- obvešcati socialne partnerje, nevladne organizacije in druge socialno-ekonomske akterje, se z 

njimi posvetovati in jih vkljucevati v pripravo razlicnih ukrepov, ki se bodo izvajali v okviru 
akcijskih nacrtov. 

 
− Kontaktna oseba: g. Jacques Kemp 
                   (Tel.: 00 32 2 546 98 10 – elektronska pošta: jacques.kemp@esc.eu.int) 
 

•  Severna dimenzija in njen akcijski nacrt 
–     Porocevalec: g. HAMRO-DROTZ (Delodajalci – FI) 
− Referencni dokument: mnenje na lastno pobudo – CESE 1067/2005 
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− Kljucne tocke: 

 
EU pricakuje, da naj bi pri izvajanju Akcijskega nacrta za severno dimenzijo sodeloval tudi EESO. 
EESO bo povabljen na 4. ministrsko konferenco, ki jo pripravlja britansko predsedstvo novembra 2005. 
 
Splošno poznavanje SD in ANSD II je še zmeraj zelo slabo. Poleg tega so bile vlade, oblasti in 
druga združenja le redko pobudnice obvešcanja o ANSD II in vkljucevanja organizacij civilne 
družbe v njegove dejavnosti. 
 
EESO podpira namen, da se SD poveže s sodelovanjem med EU in Rusijo ter s štirimi skupnimi 
prostori. V tem okviru bi bilo treba upoštevati mehanizme sodelovanja, na primer skupni upravljalni 
organ. 
 
Casovni nacrti EU-Rusija bi morali v vecji meri upoštevati tudi probleme civilne družbe in zato 
vkljucevati strukturirana posvetovanja med organizacijami civilne družbe v okviru prihodnjih 
mehanizmov SD. 
 
Obstojeca regionalna telesa na baltskem obmocju, predvsem Svet držav Baltskega morja, bi morala imeti 
pri prihodnjih dejavnostih SD osrednjo vlogo. 
 
Ovešcanje javnosti o SD je treba okrepiti.  V ta namen je treba razširiti informacijski sistem Komisije za 
severno dimenzijo. 
Financiranje partnerstev SD bi moralo biti prilagojeno posameznim primerom. Vlade in internacionalne 
financne institucije bi morale pri tem imeti osrednjo vlogo.  

 
Kontaktna oseba:  G. Gatis Eglitis 
                   (Tel.: 00 32 2 546 81 69 – elektronska pošta: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 
 

6. ZDRAVJE 
 

• Debelost v Evropi – vloga in odgovornost partnerjev civilne družbe  
– Porocevalka: ga. SHARMA (Delodajalci – UK) 
− Referencni dokument: mnenje na lastno pobudo – CESE 1070/2005 
 
− Kljucne tocke: 

 

− V zadnjih tridesetih letih je število debelih ljudi dramaticno naraslo.  Leta 2000 je Svetovna 
zdravstvena organizacija to oznacila za "najvecjo zdravstveno težavo, ki grozi zahodnim državam". 

 
− EESO predlaga, da debelost zmanjša z vseevropsko promocijo kampanje za preprecevanje debelosti 

(Obesity Check), s cimer bi se dvigala zavest o koristih zdravega nacina življenja in odgovornosti 
vseh strani pri preprecevanju debelosti.  
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− EESO meni, da je nujno potrebna strategija, ki bi "vkljucila vse" v skupni boj proti težavam, h 
kateremu bi prispevali vsi – financno, casovno ali stvarno. 
 

− Vsaka organizacija – od Evropske komisije do posameznih družinskih clanov – lahko sodeluje pri 
kampanji, nadzoruje lastno pocetje in ugotovi, kako ga lahko spremeni, da bi preprecili debelost. 

 
− Namen je ustvariti okolje, ki v celotni Evropi spodbuja zdrav nacin prehranjevanja z uravnoteženo 

prehrano in telesno aktivnostjo brez kakršnegakoli dolocanja krivde. 
 
−  Kontaktna oseba:  ga. Ewa Kaniewska 
                   (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – elektronska pošta:  ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 

 

• Aviarna influenza 
–   Porocevalec: g. DONNELLY (razlicne dejavnosti – IE) 
–  Referencni dokument: KOM(2005) 171 koncno – 2005/0062-63 CNS – CESE 

 
–   Kljucne tocke: 

EESO pozdravlja predlog Komisije o ukrepih Skupnosti v zvezi z nadzorom aviarne influenze, saj 
gre za pomemben odziv na cedalje številcnejše izbruhe te bolezni. EESO meni, da nova definicija 
aviarne influence in potreba po nadzoru predstavljata pomemben korak v boju proti virusu in 
njegovimi možnimi negativnimi posledicami. EESO pozdravlja pridobljeno znanje na podrocju 
cepljenja in  na podlagi tega uvedbo nujne in zašcitne politike cepljenja kot dodatnega orodja pri 
nadzoru aviarne influence. Z odobravanjem sprejema tudi predlog, ki predvideva obvezno prijavo 
primerov avaiarne influence organom javnega zdravja. EESO se zaveda morebitnega tveganja za 
zdravje živali, posebej zaradi novih mej EU po širitvi,  zato priporoca, da Komisija zagotovi dovolj 
sredstev za pregled in revizijo izvajanja in prenosa ustreznih direktiv. EESO se zaveda mednarodnih 
razsežnosti aviarne influence in poziva Komisijo, da zagotovi enak nadzor aviarne influence po 
svetu. 

 
– Kontaktna oseba: ga. Yvette Azzopardi 
              (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – elektronska pošta: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 

 
 

7. PROMET IN PRAVICE POTNIKOV 
 

• Informiranje potnikov v zracnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, 
ki opravlja let 

– Porocevalec: g. McDONOGH (delodajalci – IE) 
 –  Referencni dokument: KOM(2005) 48 koncno – 2005/08 COD – CESE 1060/2005 

 
– Kontaktna oseba:  g.. Luis Lobo 
             (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – elektronska pošta:  luis.lobo@esc.eu.int) 

 

• Pravice oseb z omejeno mobilnostjo v zracnem prevozu 
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– Porocevalec: g. CABRA DE LUNA (razlicne dejavnosti – ES 
 –  Referencni dokument: KOM(2005) 47 koncno – 2005/07 COD – CESE 1059/2005 

  
– Kontaktna oseba:  g.. Luis Lobo 
              (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – elektronska pošta:  luis.lobo@esc.eu.int) 

 
 

8. KMETIJSTVO IN RIBOLOV 
 

• Skupna tržna ureditev in surov tobak 

– Porocevalec: g. FAKAS (razlicne dejavnosti – EL) 
– Referencni dokument: KOM(2005) 235 koncno – 2005/0105 CNS – CESE 1062/2005 

 
– Kontaktna oseba: ga. Eleonora Di Nicolantonio 
               (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – elektronska pošta: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 

• Ribolovna dovoljenja/tretje države 
–  Porocevalec: g. SARRÓ IPARRAGUIRRE  (razlicne dejavnosti – ES) 

 
– Referencni dokument: KOM(2005) 238 koncno – 2005/0110 CNS – CESE 1063/2005 

 
– Kontaktna oseba: ga. Yvette Azzopardi 
              (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – elektronska pošta: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 

 

9. TRGI 
 

• Javna narocila gradenj, blaga in storitev 
– Porocevalec: g. PETRINGA (razlicne dejavnosti – IT) 
– Referencni dokument: KOM(2005) - 214 koncno – 2005/0100 COD – CESE 1058/2005 
 
–   Kontaktna oseba: ga. Aleksandra Klenke 
      (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – elektronska pošta: aleksandra.klenke@esc.eu.int)  

_____________ 


