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Plenarne skupščine se je udeležila ga. Danuta HÜBNER, članica Evropske komisije, ki se je 
udeležila razprave o novem pristopu kohezijske politike in predlogu Komisije za programsko obdobje 
2007-2013. 
 
 

1. PRIHODNOST EVROPE 
 

• Obdobje za razmislek: potek, teme in okvir za ovrednotenje razprave o 
Evropski uniji 

− Poročevalka: g. VAN TURNHOUT (razne dejavnosti – IE) 
 

− Referenčni dokument: SC/025 – CESE 1144/2005 fin – CESE 1249/2005 
 

− Ključne točke: 
 

Kot institucionalni forum, za svetovanje, zastopanje, informiranje in izražanje stališč 
organizirane civilne družbe na evropski ravni Odbor poudarja, da: 
 

ￚ ostajajo temeljni argumenti in analize, ki so privedli do oblikovanja Pogodbe o Ustavi za 
Evropo, nespremenjeni;  

ￚ je protislovno dejstvo, da bi z ustavno pogodbo lahko odpravili prav tiste dejavnike, ki so 
privedli do sedanjih razmer; 

ￚ je participativna demokracija, ki jo utemeljuje ustavna pogodba, temeljno sredstvo za 
krepitev demokratične legitimnost EU; 

ￚ lahko skupna vizija, ki vključuje participativno demokracijo, prispeva k ponovni oživitvi 
integracijskega procesa; 

ￚ naj zato institucije Evropske unije in države članice začnejo uresničevati načela 
participativne demokracije, predvsem z anticipativnim uvajanjem ustreznih določb ustavne 
pogodbe v demokratično življenje Unije; 

ￚ mora Unija spodbuditi pozitivno javno mnenje in poskrbeti, da bo lizbonska strategija 
obrodila sadove;  

ￚ je treba k doseženemu napredku na področju dialoga in komunikacije ta področja še dodatno 
okrepiti. 

ￚ vendar obširne razprave, ki so jo predvideli voditelji držav in vlad, trenutno v državah 
članicah večinoma ni mogoče zaznati, a brez njih ni napredka. 

ￚ čeprav so evropske institucije odgovorne za spodbuditev obširne razprave na evropski ravni, 
je temeljna odgovornost za slednje v obdobju za razmislek na ramenih držav članic 

ￚ kljub temu se morajo evropske institucije aktivno vključiti tudi v razprave na nacionalnih, 
regionalnih in lokalnih ravneh ter podpirati in spodbujati njihovo izvajanje. 
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ￚ organizacije civilne družbe imajo pri tem pomembno podporno vlogo in bi se zato morale 
vključiti v dejanske razprave na omenjenih ravneh. 

 
− Kontaktna oseba: g. Martin Westlake  

(Tel. 00 32 2 546 92 26 – e-pošta: martin.westlake@esc.eu.int) 
 
 

2. FINANCIRANJE EVROPE 
 

• Solidarnostni sklad Evropske unije 
− Poročevalec: g. BARROS VALE (Delodajalci – PT) 
 
− Referenčni dokument: COM(2005) 108 final – 2005/0033 (COD) – CESE 1256/2005 
 
− Ključne točke:  
 

Odbor pozdravlja izboljšave v predlogu uredbe. 
 

Meni pa, da je treba predlog Komisije dopolniti v naslednjih treh vidikih, da bo bolje odgovoril 
na dejanske zahteve: 

 
a) razširiti področje uporabe, da bo zajemalo tudi druge oblike nesreč, zlasti sušo; 
b) znižati prag škode in/ali dati Komisiji več političnega manevrskega prostora; 
c) povečati prožnost pri vrstah upravičenih izdatkov, ki sicer niso predvideni. 

 
− Kontaktna oseba: g. Roberto Pietrasanta 

(Tel. : 00 32 2 546 93 13 – e-pošta: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 

• Finančna uredba 
− Poročevalec : g. BURANI (Delodajalci– IT) 

 
− Referenčni dokument: COM(2005) 181 final – 2005/0090 (CNS) – CESE 1259/2005 
 
− Ključne točke:  
 

EESO se strinja s smerjo, za katero se je odločila Komisija v svojem predlogu nove finančne 
uredbe, še posebej glede odprave centraliziranih predhodnih (ex ante) pregledov in njihove 
zamenjave s pregledi, ki jih je treba opraviti pred odobritvijo plačil za že odobrene projekte. 
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Po drugi strani EESO svetuje previdnost pri izpolnjevanju zahtev finančnih služb številnih 
institucij, ki si prizadevajo za poenostavitve ali za odpravo različnih formalnosti in pregledov za 
pogodbe in donacije »majhne vrednosti.« Čeprav se EESO strinja glede dejstva, da so pregledi 
zaradi porabe časa dragi, meni, da bi morali ob namenu zmanjševanja stroškov – s katerim se 
lahko strinjamo – po drugi strani upoštevati tudi nasprotno potrebo, da evropskim državljanom 
in operaterjem ne bi ustvarjali vtisa pretiranega poenostavljanja ali malomarnosti pri obravnavi 
»majhnih« zneskov. 

 
Organizacije civilne družbe zahtevajo, da vsakršna revizija finančne uredbe poteka ob 
posvetovanju s Komisijo v duhu vzajemnega razumevanja in ob upoštevanju potrebe po dobrem 
finančnem poslovodenju na obeh straneh. EESO to zahtevo podpira, opozarja pa, da je treba 
vsakršno odločitev sprejemati tako, da se ne izneverimo zapovedi o korektnem in preglednem 
upravljanju z javnim denarjem. 

 
− Kontaktna oseba: g. Alberto Allende 

(Tel.: 00 32 2 546 96 79 – e-pošta: alberto.allende@esc.eu.int) 
 
 

3. DRŽAVLJANI ZA EVROPO 
 

• Akcijski program za aktivno državljanstvo 
− Poročevalec: g. LE SCORNET (Razne dejavnosti – FR) 
 
− Referenčni dokument: COM(2005) 116 final (2005/0041 (COD) – CESE 1247/2005 
 
− Ključne točke:  

 
Komisija predlaga, da bi razvoj evropskega državljanstva postal “glavna prednostna naloga” 
Unije. EESO meni, da je to dobro in hkrati nujno, celo odločilno za nadaljnjo gradnjo Evrope.  

 
Vendar ima program za obdobje 2007–2013 malo sredstev in metode, ki jih podpira, čeprav so 
se sicer izkazale, pa niso dovolj inovativne glede na izzive, ki so danes še bolj izraziti. 

 
EESO želi imeti glavno vlogo in celostni pregled glede na pomembnost tega programa. 

 
− Kontaktna oseba: g. Pierluigi Brombo 

(Tel. : 00 32 2 546 97 18 – e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 
 
 

Mladinska politika • 
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− Poročevalec: g VAN TURNHOUT (razne dejavnosti– IE)  
 
− Referenčni dokument: COM(2005) 206 final – CESE 1248/2005 
 
− Ključne točke: 
 

Evropski ekonomsko-socialni odbor se strinja z Evropskim paktom za mlade in z njegovo 
obravnavo, opisano v sporočilu Komisije o evropskih politikah, ki zadevajo mlade. Sporočilo 
določa okvir, ki lahko služi kot osnova prihodnjega razvoja politike na področjih, ki vplivajo na 
mlade v Evropski uniji. 

 
EESO priporoča, da bi mladi dobili osrednjo vlogo v tem okviru. Poleg tega jih je treba 
spodbujati in jim omogočiti aktivno sodelovanje pri razvoju politike. Za mlade ljudi je najboljša 
motivacija za sodelovanje, če lahko prispevajo k spremembam. Države članice in institucije 
morajo poskrbeti za potrebna sredstva, podporo in mehanizme, ki bi mladim na vseh ravneh 
olajšali sodelovanje pri odločitvah in dejavnostih, ki vplivajo na njihovo življenje. Samo 
dejanska možnost vplivanja zagotavlja resničen občutek odgovornosti. 

 
EESO z zadovoljstvom ugotavlja, da Pakt posveča posebno pozornost vprašanju zaposlovanja 
mladih. Vendar pa bi bilo treba Pakt za mlade razvijati in izvajati z vidika, da je vprašanje 
zaposlovanja mladih samo po sebi pomemben cilj in ne le del lizbonske strategije.Uspeh 
lizbonske strategije je sicer pomemben za mlade, vendar so tudi mladi pomembni za uspeh 
lizbonske strategije. Za dosego večje rasti in višje stopnje zaposlenosti, stalnih inovacij in 
boljšega podjetništva so vlaganja v mlade odločilnega pomena. Njihova vključenost v strategijo 
in njihov občutek, da so soustvarjalci strategije in zavezani njenim ciljem, so nujne za 
učinkovito delovanje lizbonske strategije. 

 
EESO zahteva, da države članice razmislijo o vključitvi naslednjih ciljev v nacionalne reformne 
programe lizbonske strategije: 

 
• Zmanjšanje brezposelnosti mladih v vsaki državi članici za 50 % v obdobju 2006–2010 

(trenutna stopnja brezposelnosti med mlajšimi od 25 let v EU znaša 17,9 %.) 
• Razvoj sistemov socialne zaščite, ki bodo mladim omogočili odločitve glede lastne 

prihodnosti. 
• Uvedba ukrepov za pospeševanje socialne vključenosti mladih, še posebej za boj proti 

izključenosti mladih, ki niso v postopku izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja ali ki 
so prijavljeni kot brezposelni. 

• Zmanjšanje neenakosti med dečki in deklicami pri dostopu do strokovne in tehnične 
izobrazbe in zmanjšanje razlik v osebnih dohodkih v času zaposlitve. 

• Zmanjšanje števila mladih, ki predčasno zapustijo šolanje, za 50 % v obdobju 2006–2010 
in spodbujati delovne prakse za spoznavanje dela v podjetjih. 

• Poudarjanje pomena znanja tujih jezikov za boljše izobraževalne in zaposlitvene možnosti 
ter boljšo mobilnost mladih. 
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• Pospeševanje mladega podjetništva s pomočjo finančne in tehnične podpore ter zmanjšanje 
birokracije, potrebne za prevzem, prenos in ustanovitev podjetja. 

• Podpiranje urejenega, nadzorovanega splošnega izobraževanja v zgodnjem otroštvu in skrb 
za dogovorjene standarde. 

• Dodatna pomoč prikrajšanim družinam. 
 
− Kontaktna oseba: ga. Stefania Barbesta 

(Tel.: 00 32 2 546 95 10 – e-pošta: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

• Mobilnost oseb v razširjeni Evropi in njen vpliv na prevozna sredstva 
− Poročevalec: g. LEVAUX (Delodajalci – FR) 
 
− Referenčni dokument: mnenje na lastno pobudo – CESE 1250/2005 
 
− Ključne točke :  
 

EESO:  
 

− meni, da je nujno treba zagotoviti mobilnost oseb v razširjeni Evropi, da bi okrepili 
demokracijo in prispevali h koheziji EU; 

 
− ocenjuje, da lahko na podlagi obstoječih informacij predvidevamo velik porast potreb v 

potniškem prometu in da bi morala zato Komisija opraviti študije in po tem začeti celovit in 
specifičen razmislek o tej temi, vzporedno s študijami in razmišljanju, ki se nanašajo na 
razvoj tovornega prometa; 

 
− predlaga, da bi lahko na podlagi tega razmisleka leta 2010 Komisija izdala novo belo knjigo 

o politiki prevozov, ki bi bila bolj temeljita od tiste iz leta 2001, da bi odgovorili na potrebe 
potniškega prometa do obdobja 2020/2030.  

 
− Kontaktna oseba: g. Raffaele Del Fiore  

(Tel. : 00 32 2 546 97 94 – e-pošta: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 
 
 

• Dialog civilnih družb med EU in državami kandidatkami 
− Poročevalec: g. PEZZINI (Delodajalci – IT) 
 
− Referenčni dokument: COM(2005) 290 final – CESE 1264/2005 
 

Greffe CESE 154/2005   FR/SL   AK/SP/ds .../... 



- 6 - 

− Ključne točke:  
 

V svojih priporočilih in sklepnem delu EESO poudarja sledeče: 
 

• izmenjava med kulturami in koristi pravnega reda EU ne sme biti omejena samo na 
Istanbul, Ankaro in velika turška mesta, temveč se mora razširiti tudi na pokrajine in 
podeželska območja; 

• organizacije civilne družbe morajo imeti ključno vlogo pri načrtovanju in izvajanju 
informacijske kampanje ob vstopanju Turčije v EU; 

• postopki za pridobivanje finančnih sredstev EU morajo biti kolikor mogoče poenostavljeni 
in jih je treba predstavnikom organizirane civilne družbe primerno pojasniti; 

• Delegacija Komisije v Turčiji lahko veliko prispeva h konkretnemu in strukturiranemu 
dialogu med predstavniki sektorjev civilne družbe v Turčiji ter med Turčijo in EU; 

• Turška vlada, ki sledi določbam pravnega reda Skupnosti, bi morala izboljšati zakonodajo 
in odpraviti ovire za razvoj nevladnih organizacij; 

• ženske bi morale biti v zadostni meri vključene v vse ukrepe sodelovanja in primerno 
zastopane v forumih za dialog ter v načrtovanih dejavnostih; 

• treba je podpirati različne turške organizacije, da bodo lahko na svojih področjih kmalu 
postale članice evropskih in mednarodnih institucij; 

• treba je spodbujati udeležbo Turčije v izobraževalnih programih in programih 
usposabljanja – izkušnje s programom visokošolske izmenjave Erasmus bi bilo treba 
ustrezno razvijati, kar bi bila izvrstna priložnost za številne študente iz različnih držav, da 
bi se spoznali in se naučili medsebojno spoštovati; 

• skrčiti ali odpraviti bi bilo mogoče veliko formalnosti, ki jih morajo turški podjetniki ali 
drugi gospodarski akterji opraviti v skladu z zahtevami turških ministrstev, ko želijo 
delovati v evropskih državah; 

• vsa prizadevanja bi morali usmeriti k cilju, da Turčijo spozna več Evropejcev in da turški 
narod spozna Evropo. 

 
− Kontaktna oseba: g. Gatis Eglitis  

(Tel.: 00 32 2 546 81 69 – e-pošta: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 
 
 
 
 

4. SVETOVNA TRGOVINA 
 

• Priprava šeste ministrske konference STO 
− Poročevalec: g. NILSSON (razne dejavnosti– SE) 
 
− Referenčni dokument: mnenje na lastno pobudo – CESE 1263/2005 
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− Ključne točke:  
 

V svojih priporočilih in v povzetku EESO: 
 

• meni, da bo uspeh ministrske konference v Hongkongu dal jasen in pozitiven znak 
zaupanja, da so države članice zavezane k trdnemu večstranskemu trgovinskemu sistemu;  

• izraža skrb zaradi tempa pogajanj pred ministrsko konferenco v Hongkongu; 
• poziva k uvedbi večjega razlikovanja med državami v razvoju. Ponovno poudarja, da so 

določbe za posebno in diferencialno obravnavo sestavni del sporazumov STO in bi se jih 
med pogajanji morali držati; 

• Poudarja, da je uspeh pogajanj v kmetijstvu bistvenega pomena za dobre rezultate na 
ostalih področjih pogajanj; 

• ponovno poudarja, da morajo države članice v zvezi z dostopom do trga za nekmetijske 
proizvode (NAMA) doseči sporazum o sestavi formule za znižanje tarif, pa tudi o drugih 
pomembnih elementih paketa NAMA; 

• obžaluje, da so dosedanji rezultati pogajanj v zvezi s storitvami pod pričakovanji, in 
podpira iskanje dopolnilnih metod in načinov za pogajanja o storitvah v mesecih pred 
ministrsko konferenco v Hongkongu; 

• meni, da morajo države članice doseči vsaj splošni dogovor o protidampinških in 
subvencijskih zadevah, ministri pa se morajo sporazumeti o začetku pogajanj na osnovi 
pravnih besedil; 

• zahteva, da se v trgovini z okolju prijaznim blagom in storitvami čim prej odstranijo ovire; 
• meni, da je pomembno vključiti mednarodno priznane temeljne delovne standarde MOD v 

mednarodni trgovinski sistem, in zahteva, da se Mednarodni organizaciji dela (MOD) 
podeli status stalne opazovalke STO; 

• spodbuja različne organizacije civilne družbe, da se udeležijo informacijskih kampanj o 
poglavitnih vprašanjih Razvojne agende iz Dohe. 

 
− Kontaktna oseba: g. Gatis Eglitis 

(Tel.: 00 32 2 546 81 69 – e-pošta: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 
 
 
 

• Etična trgovina in sistemi zagotavljanja jamstva potrošnikom 
− Poročevalec: g. ADAMS (Razne dejavnosti – UK) 
 
− Referenčni dokument: raziskovalno mnenje – CESE 1257/2005 
 
− Ključne točke: 
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• Pomen “etične” trgovine je širok in obsega oznako poštene trgovine (Fairtrade), delovne 
standarde, kodekse vedenja pri dobavi proizvodov; transparentnost pri finančnih storitvah ali 
ekstraktivni industriji, ekološki standardi za živila in razne sisteme zagotavljanja jamstev za 
okolje in dobro počutje živali. 

• Etična trgovina lahko s pomočjo na znanju temelječih sistemov obvešča tako ponudnike kot 
tudi proizvajalce blaga in storitev ter spodbuja tržno delovanje in odzivanje potrošnikov. 
Evropa je na tem področju vodilna na svetu. Dejavnost etične trgovine je v skladu z lizbonsko 
strategijo in hkrati prispeva k uresničevanju razvojnih ciljev tisočletja; 

• Etična trgovina lahko bistveno prispeva k trajnostnemu razvoju ter neposrednemu 
pozitivnemu in odločnemu odzivu potrošnikov na globalizacijo. 

• EU ponuja več kot 100 sistemov označevanja, ki potrošnikom zagotavljajo jamstvo na 
področju socialnih, delavskih, okoljskih zadev in zaščite živali. Prodaja presega 20 milijard 
EUR.  

• Mnenje kritično preučuje potrebne zahteve za učinkovitost teh sistemov, njihovo ustrezno 
opredelitev znotraj politik EU ter nujno potrebna pojasnila in usklajevanje. Predlaga okvir 
politike, v skladu s katerim se lahko ti sistemi ocenijo; 

• Tak okvir bo smiselna podlaga za primerjavo sistemov zagotavljanja jamstva potrošnikom z 
drugimi instrumenti politike, ki so namenjeni doseganju podobnih ciljev, ter bo institucijam 
EU in državam članicam služil pri usklajevanju politik in kot praktično orodje za ocenjevanje 
porabljenih sredstev. 

• Predlaga praktične ukrepe, ki jih lahko institucije EU, države članice ter regionalne/lokalne 
skupnosti in organi izvajajo za krepitev, podporo in izboljšanje pobud za etično trgovino. 

 
− Kontatna oseba: g. Jean-François Bence  

(Tel.:  00 32 2 546 93 99 – e-pošta: jean-francois.bence@esc.eu.int) 
 
 

5. OKOLJE 
 

• Viri energije v prihodnji kombinaciji energetskih virov 
− Poročevalec: g. WOLF (Razne dejavnosti – DE) 
 
− Referenčni dokument: Mnenje na lastno pobudo – CESE 1243/2005 
 
− Ključne točke: 
 

EESO izhaja iz načela, da fosilna goriva - premog, nafta in zemeljski plin –, ki  trenutno 
prevladujejo, ne bodo izgubila svojega pomena v bližnji prihodnosti.  

 
Nujno je torej treba sprejeti ukrepe, da bi kompenzirali negativne učinke, ki jih povzroča njihova 
uporaba (okoljski problemi, naraščajoča energetska odvisnost od tretjih držav in torej problem 
varne energetske dobave itd.). V tem pogledu želi EESO opozoriti na premog, ki ima med prej 
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navedenimi energetskimi viri daleč največje zaloge. Odvisnost EU je torej mogoče zmanjšati 
tako, da si pogosteje pomagamo z znatnimi rezervami premoga v Evropi. 
 
Varčevalni ukrepi in učinkovitejša raba vseh energetskih virov ter večja uporaba drugih 
energetskih sistemov, kot so obnovljivi vire energije in jedrska energija, morajo biti v središču 
energetske politike EU. Kar se tiče energetske učinkovitosti, je treba surovine, kot sta zemeljski 
plin in nafta, ki imajo manjše zaloge, istočasno pa omogočajo bolj raznoliko uporabo, zato bi jih  
morali uporabljati predvsem na tistih področjih (npr. kot gorivo v prometu, surovine v kemijski 
industriji), na katerih bi uporaba premoga povzročila dodatne stroške, večjo porabo energije in 
emisijo CO2. Emisije CO2 na enoto proizvoda je s pomočjo tehnološkega napredka treba trajno 
zmanjševati, kar zahteva izboljšanje energetske učinkovitosti na vseh področjih pretvorbe in 
uporabe energije. Nove elektrarne, ki jih potrebujemo, je treba opremiti z najboljšo razpoložljivo 
tehnologijo.  
 
Na področju prometa so potrebna intenzivna prizadevanja za zmanjšanje specifične porabe 
goriva in zaustavitev porasta celotne porabe (tehnološki razvoj motornih vozil, usmerjevalni 
sistemi itd). Prav tako je mogoče pri proizvodnji električne energije iz fosilnih goriv dolgoročno 
močno zmanjšati emisijo CO2, ki nastane pri pretvorbi energije. (tehnologija čistega premoga).  
 
Še zlasti pomembno je nadaljevati in pospešiti razvoj alternativni virov energije. Poudarek na 
raziskavah in razvoju je prvi pogoj za vsako izboljšanje učinkovitosti na energetskem področju 
in za razvoj alternativnih energetskih virov. Odbor pozdravlja dejstvo, da je»Energija« 
prednostno tematsko področje v sedmem okvirnem programu za raziskave in razvoj, ki mora 
razpolagati z zadostnimi sredstvi.  

 
− Kontaktna oseba: g. Siegfried Jantscher 

(tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-pošta: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 

• Gozdarska strategija EU 
− Poročevalec:  g. KALLIO (Razne dejavnosti – FI) 
− Soporočevalec: g. WILMS (Delojemalci – DE) 

 
− Referenčni dokument: COM(2005) 84 final – CESE 1252/2005 
 
− Ključne točke: 
 

Odbor se pridružuje splošnim priporočilom sporočila Komisije, predvsem glede izboljšanja 
izvajanja in usklajevanja gozdarske strategije. Odbor podpira akcijski načrt za trajnostno 
gospodarjenje z gozdovi, ki ga je predlagala Komisija in predlaga naslednje: 

 
− vključiti opredelitev prednostnih nalog in  pristojnosti ter zagotoviti zadostna sredstva  za 

njegovo izvajanje; 
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− začrtati gozdarsko perspektivo, ki jo je treba upoštevati pri izvajanju drugih politik 
Skupnosti; 

− podpirati razvoj inovacijskih in tržnih operativnih modelov za zagotavljanje gozdnih 
okoljskih storitev; 

− dati prednost vzpostavitvi kar najbolj ugodnih razmer za zagotavljanje konkurenčnosti in 
gospodarske vitalnosti sektorja gozdarstva; 

− spodbujanje rabe lesa in drugih gozdnih proizvodov kot obnovljivih in okolju prijaznih 
materialov; 

− podpirati spodbujanje raziskav in razvoja na gozdarskem področju; 
− določiti praktične načine za izboljšanje usklajevanja in komunikacije pri sprejemanju 

odločitev o gozdovih v EU. 
 

Evropski ekonomsko-socialni odbor meni, da morata gozdarska strategija in njeno izvajanje še 
naprej temeljiti na principu subsidiranosti in na zasnovi gospodarskega, okoljskega, socialnega 
in kulturnega trajnostnega gozdarstva. EESC poudarja, da je treba pri izvajanju gozdarske 
strategije upoštevati združljivost s cilji lizbonske in göteburške strategije EU. 

 
− Kontaktna oseba: ga. Yvette Azzopardi  

(Tel. : 00 32 2 546 98 18 – e-pošta: yvette.azzopardi@esc.eu.int ) 
 
 

• Denarna podpora dejavnosti Evropske agencije za pomorsko varnost – 
onesnaženje z ladij 
− Poročevalec: g. CHAGAS (Delojemalci– PT) 
 
− Referenčni dokument: COM(2005) 210 final – 2005/0098 COD – CESE 1244/2005 
 
− Kontaktna oseba: ga. Anna Wagner  

(tel.: 00 32 2 546 83 06 – e-pošta: anna.wagner@esc.eu.int) 
 
 
• Emisija hrupa v okolje, ki ga povzroča oprema, ki se uporablja na 

prostem 
− Glavni poročevalec: g. PEZZINI (Dolodajalci – IT) 
 
− Referenčni dokumenti: COM(2005) 370 final – 20050149 COD – 1313/2005 
 
 

6. ŽIVINOREJA IN KMETIJSKA PROIZVODNJA  
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• Zaščita piščancev, ki se gojijo za proizvodnjo mesa 
− Poročevalec:  g. NIELSEN (Razne dejavnosti – DK) 
 
− Referenčni dokumenti: COM(2005) 221 final – 2005/0099 CNS – CESE  1246/2005 
 
− Kontaktna oseba: ga. Eleonora Di Nicolantonio  

(Tel. : 00 32 2 546 94 54 – e-pošta: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• Obvladovanje tveganj in kriz v kmetijstvu 
− Poročevalec: g. BROS (Razne dejavnosti – FR) 
 
− Referenčni dokument: COM(2005) 74 final – CESE 1245/2005 
 
− Kontaktna oseba: ga. Eleonora Di Nicolantonio  

(Tél. : 00 32 2 546 94 54 – e-pošta: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• Skupna ureditev trga/Sladkor 
− Poročevalec:  g. BASTIAN (Delodajalci – FR) 
 
− Referenčni dokument: COM(2005) 263 final – 2005/0118-0119-0120 CNS – CESE 1251/2005 
 
− Ključne točke: 
 

EESO ugotavlja, da je reforma skupne ureditve trga za sladkor nujna, vendar meni, da so glede 
zmanjšanja obsega proizvodnje in znižanja cen predlogi reforme pretirani. Po mnenju Odbora bi 
njihovo izvajanje utegnilo močno vplivati na evropski sektor sladkorja, še posebej bi se to 
pokazalo na izgubi vsaj 150.000 delovnih mest v regijah, ki se pogosto že tako ali tako otepajo s 
težavami in ki nimajo na voljo donosnih alternativ pridelovanja. 
V tem okviru Evropski ekonomsko-socialni odbor:  

 
podpira zahtevo najmanj razvitih držav za pogajanja z Evropsko unijo o uvoznih kvotah za 
sladkor; 

• 

• 

• 
• 

poudarja, da se mora vsakršna sprememba cen uveljavljati postopoma in mora biti strogo v 
skladu z mednarodnimi obveznostmi; 
priporoča, da se ohrani intervencijski mehanizem;  
zahteva, da se delno nadomestilo pridelovalcem za prihodek, ki so ga izgubili zaradi 
znižanja cen sladkorne pese, čim bolj poveča, in dodeli v celoti; 
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podpira predlog Komisije o programu prestrukturiranja, toda zahteva pravico pridelovalcev 
do soodločanja in dodelitev pomoči pridelovalcem, ki so jih prizadela zaprtja tovarn, da se 
jim omogoči prestrukturiranje kmetij;  

• 

• 

• 

• 

poudarja svoje stališče, da je treba sprostiti Evropske strukturne sklade in Evropski socialni 
sklad, da bi poleg potrebnih nadomestil delavcem, ki jih je prizadelo prestrukturiranje 
evropske industrije sladkorja, omogočili najboljše možnosti za razvoj novih poklicnih poti; 
meni, da je treba sektor sladkorja nujno vključiti v razpravo o energetiki (politika 
biogoriv), kot sredstvo za pomoč pri izravnavi škodljivih posledic reforme;  
poziva Svet, da pozorno spremlja položaj regij v težavah ali tistih, ki ponujajo malo 
koristnih kmetijskih alternativ.  

 
− Kontaktna oseba: ga. Eleonora di Nicolantonio 

(Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-pošta: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• Skupna ureditev trga za semena 
− Poročevalec:  g. BROS (Razne dejavnosti – FR) 
 
− Referenčni dokument : COM(2005) 384 final – 2005/0164 CNS – CESE 1254/2005 
 
− Kontaktna oseba ga. Eleonora di Nicolantonio 

(Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-pošta: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• Skupna ureditev trga za hmelj 
− Poročevalec:  g. KIENLE (Delodajalci – DE) 
 
− Referenčni dokument: COM(2005) 386 final – 2005/0162 CNS – CESE 1258/2005 
 
− Kontaktna oseba: ga. Eleonora di Nicolantonio 

(Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-pošta: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

• Skupna ureditev trga za vino 
− Poročevalec:  g. BARATO TRIGUERO (Razne dejavnosti – ES) 
 
− Referenčni dokument: COM(2005) 395 final – 2005/0160 CNS – CESE 1255/2005 
 
− Kontaktna oseba: ga. Eleonora di Nicolantonio 

(Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-pošta: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

7. ZASEBNA DEDIŠČINA IN DAVKI  
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• Dedovanje in oporoke 
− Poročevalec: g. RETUREAU (Delojemalci – FR) 
 
− Referenčni dokument: COM(2005) 65 final – CESE 1242/2005 
 
− Ključne točke: 
 

Zakonodaja EU glede pristojnosti, prava, ki se uporablja, in vzajemnega priznavanja dedovanj z 
mednarodnim elementom bi morala dobiti obliko uredbe.  
 
Odbor soglaša z mnenjem Komisije, da trenutno ni mogoče oblikovati enotnega in v vseh 
državah članicah EU veljavnega materialnega prava o oporokah in dedovanju z mednarodnim 
elementom. Odbor se strinja tudi s temami in prednostnimi nalogami, ki jih predlaga Komisija, 
saj bi napredek na teh področjih rešil že mnogo praktičnih težav.  
 
Odbor daje prednost poenotenju sistema pred različnimi pravnimi ureditvami dedovanja. Kljub 
temu bi to načelo iz praktičnih razlogov moralo dovoljevati izjeme v nekaterih primerih, 
predvsem za nepremičnine ali posebne vrste premičnin (ladje, letala, poslovna vrednost itd.), ki 
se nahajajo v tujini. 
 
Odbor regij podpira haaški program EU in predvideno uvedbo evropskega potrdila o dedovanju 
ter sistema za registriranje oporok. 
 
Evropski registrski sistem mora biti na vsak način kompatibilen z Baselsko konvencijo in 
Washingtonsko konvencijo.  
 
Odbor želi Komisijo opozoriti na davčne probleme, s katerimi se lahko sooči dedič zapuščine, ki 
se nahaja v dveh ali več državah. Še posebej je treba zaščiti interese nezmožnih dedičev. 

 
 
− Kontaktna oseba: g. Nemesio Martinez 

(Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-pošta: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 

• Vračanje DDV davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža na ozemlju 
države 

− Poročevalec: g. BURANI (Delodajalci – IT) 
 
− Referenčni dokument: COM(2004) 728 final – 2005/0807 (CNS) – CESE 1260/2005 
 
− Ključne točke:  

Greffe CESE 154/2005   FR/SL   AK/SP/ds .../... 



- 14 - 

 
Z vsakim predlogom za poenostavitev upravnih obveznosti v breme uporabnikov se EESO lahko 
le strinja, predvsem če poenostavitev, kot v danem primeru, tudi državni upravi prinaša hitrejše 
postopke in spodbudo za boljšo organizacijo dela. 
 
EESO v celoti odobrava predlog, da se od javne uprave zahteva, da mora vedno in vestno 
odgovarjati na zahtevke, ki so ji predloženi, čeprav se lahko vprašamo, ali so opredeljeni roki 
za odziv realni za vseh 25 držav članic EU. 
 
EESO opozarja na dejstvo, da enoodstotna mesečna obrestna mera za zamudne obresti ustreza 
sestavljeni 12,68-odstotni obrestni meri na leto, kar bi lahko v nekaterih državah preseglo 
meje, nad katerimi obrestna mera velja za oderuško. EESO zato predlaga spremembo člena 8: 
zamudne obresti bi bilo treba v vsaki državi računati na podlagi obresti, ki jih nacionalne 
zakonodaje uporabljajo za davkoplačevalce-zamudnike. 

 
− Kontaktna oseba: ga. Imola Bedö 

(Tel.: 00 32 2 546 83 62 – e-pošta: imola.bedo@esc.eu.int) 
 
 

8. NOVE INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE  
 
• Podaljšanje programa TIC - MODINIS 
− Poročevalec: g. RETUREAU (Delojemalci – FR) 
 
− Referenčni dokument: COM(2005) 347 final – 2005/0144 COD – CESE 1262/2005 
 
− Kontaktna oseba: ga. Anna Wagner  

(Tel. : 00 32 2 546 83 06 – e-pošta: anna.wagner@esc.eu.int) 
 

• Frekvenčni pasovi – radijski osebni klic 
− Poročevalec: g. RETUREAU (Delojemalci – FR) 
 
− Referenčni dokument: COM(2005) 361 final – CESE 1261/2005 
 
− Kontaktna oseba ga. Anna Wagner  

(Tel.: 00 32 2 546 83 06 – e-pošta: anna.wagner@esc.eu.int) 
 

_________________ 
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