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Plenarnega zasedanja se je udeležila evropska komisarka Neelie KROES, ki je govorila o reformi 
državnih pomoci z vidika lizbonske strategije in inovacij. 
 

1. DEMOKRACIJA, DIALOG IN DEBATA: NACRT "D" ZA EVROPO 
 

• Obdobje za razmislek in za vnaprej: Nacrt D za demokracijo, dialog in 
debato 

− Porocevalka: Jillian van TURNHOUT (razne dejavnosti – IE) 
 
− Referencni dokumenti: KOM(2005) 494 koncno – CESE 1390/2005 fin – CESE 1499/2005 
 
− Kljucne tocke: 
 
Odbor se je namerno odlocil za kratek in povsem operativen odziv na sporocilo Evropske komisije. 
Navaja nekaj konkretnih ukrepov, s katerimi meni, da bi lahko sam in v sodelovanju z drugimi 
institucijami bistveno prispeval k širši razpravi med obdobjem za razmislek in po njem. Glavni 
sporocili sta: že sedaj s pomocjo obeh stebrov civilnega dialoga in okrepljenega evropskega 
socialnega dialoga izvajati participativno demokracijo in tako vnaprej uresnicevati dolocbe ustavne 
pogodbe o demokraticnem življenju Unije ter zagotoviti, da se bo v široki razpravi slišal glas 
organizirane civilne družbe in njenih predstavnikov. 
 
− Kontaktna oseba: Martin Westlake 

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

2. ZNANJE, INOVATIVNOST, KONKURENCNOST, ZAPOSLOVANJE: 
LIZBONSKA STRATEGIJA IN DRŽAVNE POMOCI 

 

• Pot do evropske družbe znanja – prispevek organizirane civilne družbe k 
lizbonski strategiji 

− Porocevalec: g. OLSSON (razne dejavnosti – SV) 
− Soporocevalca: ga. BELABED (delojemalci – AT) 

 g. VAN IERSEL (delodajalci – NL) 
 
− Referencni dokument: raziskovalno mnenje – CESE 1500/2005 
 
− Kljucne tocke: 
 
Države clanice, Evropska komisija, Evropski parlament, nacionalni parlamenti, podjetja in financne 
institucije ter civilna družba se morajo zavezati k skupnemu evropskemu prostoru znanja, ki je 
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namenjen vsem državljanom, organizacijam in podjetjem in temelji na jasno dolocenih ciljih, merilih 
uspešnosti, casovnih razporedih in natancno opredeljenih odgovornostih. 
 
Povezava med skupnim evropskim prostorom znanja in notranjim trgom bo odprla  nove možnosti 
rasti. Zato je treba ovire za notranji trg, ki preprecujejo prehod k ekonomiji znanja, cim prej odstraniti.  
 
Spodbuditi je treba prost pretok delovne sile, raziskovalcev in študentov, ki ga morajo spremljati 
primerne place in delovni pogoji.  
 
EU, države clanice in regije morajo javno porabo preusmeriti v naložbe, ki spodbujajo rast. Države 
clanice bi se morale v sodelovanju z zasebnimi interesnimi skupinami zavezati k izvajanju 
Nacionalnega programa za povecanje znanja, ki ga bo financirala EU. 
 
EESO zahteva, da se podprejo predlogi Evropske komisije v zvezi s financnimi perspektivami za 
obdobje 2007–2013 za financiranje raziskav, inovacij in ucenja. 
 
EESO poziva podjetja, financne ustanove in zasebne sklade, da povecajo naložbe v ekonomijo znanja, 
in poziva, da se jih pri tem podpre s financnimi spodbudami.  
 
Evropska komisija mora imeti vec pristojnosti za politicno usmerjanje in spremljanje napredka. 
 
EESO predlaga zacetek stalne in strukturirane razprave za motivacijo nosilcev odlocanja na vseh 
ravneh in za nadaljevanje dialoga z državljani.  
 
Nacionalni parlamenti ter nacionalni ekonomski in socialni sveti imajo odlocilno vlogo in morajo 
sodelovati v razpravi. Sodelovati morajo tudi lokalni in regionalni udeleženci.  
 
Zasebne interesne skupine bi morale ukrepati in prevzeti odgovornost z dejanskimi prispevki in 
ukrepi. Socialni in civilni dialog sta pomembni orodji za pospeševanje vseživljenjskega ucenja, 
inovacijskih in tehnoloških politik. 
 
Dobra makroekonomska politika, ki se osredotoca na rast in zaposlovanje, mora ustvariti pogoje za 
oblikovanje družbe znanja in dati prednost politikam povpraševanja po novih tehnologijah. 
 
EESO ponovno poziva, da se Listina o vseživljenjskem ucenju izvaja na vseh ravneh. Podpreti jo je 
treba z javnimi in zasebnimi naložbami ter tudi s strukturnimi skladi. Politike zaposlovanja in nove 
oblike socialne zašcite morajo ustvariti ugodne pogoje, da se bodo delavci lahko v celoti udeleževali 
vseživljenjskega ucenja. 
 
Spodbujati je treba industrijske regije, tehnološke parke in druga inovativna okolja. 
 
− Kontaktna oseba: Gilbert Marchlewitz 

(Tel : 00 32 2 546 93 58 – e-naslov: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
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• Tehnološki parki in spremembe v industriji 
− Porocevalec: g. TÓTH (razne dejavnosti – HU) 
− Soporocevalec: g. KUBÍCEK (2. int. skup – CZ) 
 
− Referencni dokument: mnenje na lastno pobudo – CESE 1494/2005 
 
− Kljucne tocke: 
 
V mnenju na lastno pobudo želimo v skladu s cilji EU preuciti možni prispevek parkov in dejavnike, 
ki jih povezujejo. Parki spodbujajo ekonomsko in socialno kohezijo v okviru pristopa in zato zaslužijo 
posebno pozornost pri razpravi o spremembah v industriji.  
 
Industrijski, tehnološki in znanstveni parki ter druge organizacije s podobno dejavnostjo delujejo kot 
inovacijska središca in tako prispevajo k uresnicevanju prednostnih ciljev trenutne faze izvajanja 
BEPG 2005–2008 in lizbonske strategije. S tem mnenjem na lastno pobudo želi Evropski ekonomsko-
socialni odbor spodbuditi razvoj takšnih organizacij v EU-15 in v desetih novih državah clanicah ter 
sodelovanje med njimi. Poleg tega poskuša izboljšati dostop do pomoci Evropske komisije in drugih 
institucij Unije za industrijske, tehnološke, znanstvene in druge podobne parke v vseh državah 
clanicah EU. 
 
Še posebej pomembno vlogo imajo industrijski parki pri spodbujanju inovacij. Zato pri ustvarjanju 
mrež industrijskih parkov ni dovolj le upoštevanje izkljucno industrijskih in kmetijskih vidikov: za 
dosego gospodarskih ciljev je vedno pomembnejši prispevek akademskih in univerzitetnih 
intelektualnih virov. 
 
Inovacijski centri in centri za prenos znanja delujejo kot most med znanostjo in gospodarstvom po 
zaslugi storitev, ki jih ponujajo podjetjem dolocene regije ali države (bodisi na pridobitni ali 
nepridobitni podlagi). So posredniki, ki podjetja spodbujajo in podpirajo pri izkorišcanju rezultatov 
raziskav. 
 
Številni raziskovalni in znanstveni parki so bili podlaga za gospodarski razcvet in najrazlicnejše 
znanstvene možnosti na obmocjih, na katerih so bili ustanovljeni.  
 
EESO meni, da bi morala Evropska unija igrati aktivno vlogo pri spodbujanju ustanavljanja in razvoja 
industrijskih in tehnoloških parkov kot inovacijskih središc v državah clanicah in njihovih regijah. 
Tako bi zagotovila celovito integracijo starih in novih držav clanic v razširjen enotni trg, ki je eden od 
glavnih dejavnikov novega partnerstva za rast in razvoj v okviru oživljene lizbonske strategije. 
 
EESO meni, da je treba na vseh treh ravneh – evropski, nacionalni in regionalni/lokalni – oblikovati 
politiko za ucinkovito vzpostavljanje mrež industrijskih in tehnoloških parkov. 
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Odbor priporoca sodelovanje z agencijami za zaposlovanje na ravni držav clanic in z vsemi akterji 
institucionalnega sistema za ustvarjanje delovnih mest na evropski ravni. Po zaslugi prednosti, ki jih 
ponuja delovanje v mreži, lahko parki ustvarjajo nova delovna mesta. 
 
EESO poudarja velik pomen vzpostavitve evropske platforme industrijskih parkov in okrožij kot 
inovacijskih središc (evropska platforma informacijskih središc), da se oblikujejo skupna strateška 
stališca in skupni ukrepi za vecjo zmogljivost ter omogoci kulturni razvoj delavskih sindikatov in 
poklicnih združenj v industriji v sodelovanju z zainteresiranimi akterji organizirane civilne družbe. 
 
− Kontaktna oseba: Pol Liemans 

(Tel.: 00 32 2 546 82 15 – e-naslov: pol.liemans@esc.eu.int) 
 

• Prestrukturiranje in zaposlovanje 
− Porocevalec: g. ZÖHRER (delojemalci – AT) 
− Soporocevalec: g. SOURY–LAVERGNE (1. int. skup – FR) 
 
− Referencni dokument: KOM(2005) 120 koncno – CESE 1494/2005 
 
− Kljucne tocke: 
 
Evropski ekonomsko-socialni odbor pozdravlja širok, medsektorski pristop Komisije. Spremembe v 
industriji in sposobnost prizadetih strani, da se pripravijo na te spremembe, sta bistvena dejavnika za 
ohranjanje konkurencnosti. Toda uspeh je odvisen od obvladovanja socialnih posledic sprememb. 
 
Odbor se naceloma strinja s Komisijino analizo pojava, bi pa želel bolj poglobljeno analizo. Še 
posebej se strinja s prepricanjem Komisije, da prestrukturiranje ne sme biti sopomenka za socialno 
nazadovanje in izgubo ekonomske vsebine. Nasprotno, prestrukturiranja se morajo vkljucevati v širši 
okvir strategije rasti in zaposlovanja. 
 
Kar zadeva reformo financnih instrumentov, se Odbor strinja, da naj bodo usmerjeni predvsem k 
predvidevanju in obvladovanju prestrukturiranja. 
 
V industrijski politiki gre po mnenju Odbora predvsem za to, da se okrepi sektorski pristop, ki 
omogoca iskanje posebno oblikovanega pristopa za posamezne sektorje. Izboljšanje podjetniške 
zakonodaje je bistvenega pomena, toda to vprašanje je treba bolj natancno preuciti in razjasniti. Po 
drugi strani so tehnološke pobude, predvsem tehnološke platforme, eno najpomembnejših sredstev za 
izboljšanje položaja. Treba je ustvariti tudi inovacijam prijazno okolje. 
 
Glede politike konkurence se zastavlja vprašanje, ali zadošcajo instrumenti, ki so trenutno na voljo. 
Glede državnih pomoci je treba bolj paziti na povezavo državnih pomoci s prestrukturiranjem in 
selitvijo proizvodnje. 
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Posebno pozornost je treba posvetiti razvijanju socialnega dialoga. Odbor se strinja s Komisijo, da 
imajo socialni partnerji glede na svoje poznavanje sektorja lahko posebno vlogo opozarjanja. Tega 
instrumenta pa ne bi smeli uporabljati le v kriznih razmerah. Evropski sveti delavcev imajo pri 
prestrukturiranju podjetij zelo pomembno vlogo. Odbor poleg tega meni, da je treba razmisliti o 
posvetovanju o reviziji direktive o evropskih svetih delavcev, s poudarkom na prestrukturiranju, toda 
to posvetovanje je treba obravnavati v širšem kontekstu. 
 
Odbor naceloma pozdravlja ustanovitev foruma za prestrukturiranje, katerega cilj naj bi bil 
prikazovati primere dobre prakse in analizirati lokalne ovire (predpise) za njihov prenos. 
 
Komisija napoveduje zeleno knjigo o razvoju delovnega prava. Ravno v zvezi s prestrukturiranjem 
mora biti cilj razvoja delovnega prava uravnotežen odnos med prilagodljivostjo in varnostjo. 
 
Zdi se, da za spodbujanje mobilnosti delavcev znotraj Unije nikakor ne zadošca edina pobuda, ki jo je 
pripravila Komisija: predlog direktive o izboljšanju prenosa pravic iz dodatnega pokojninskega 
zavarovanja. 
 
− Kontaktna oseba: José Miguel Cólera 

(Tel.: 00 32 2 546 96 29 – e-naslov: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 

• Akcijski nacrt državnih pomoci 
− Porocevalec: g. PEZZINI (delodajalci – IT) 
 
− Referencni dokument: KOM(2005) 107 koncno – CESE 1483/2005 
 
− Kljucne tocke: 
 
Odbor podpira posodobitev evropske politike državnih pomoci, ki temelji na novem proaktivnem 
pristopu in novem splošnem okviru Skupnosti. V zvezi s tem daje v svojem mnenju podrobna 
priporocila. 
 
− Kontaktna oseba: João Pereira dos Santos 

(Tel.: 32 2 546 9245 – e-naslov: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

• Konkurencnost in inovativnost 
− Porocevalec: g. WELSCHKE (delodajalci – DE) 
− Soporocevalka: ga. FUSCO (razne dejavnosti – IT) 
 
− Referencni dokument: KOM(2005) 121 koncno – 2005/0050 (COD) – CESE 1485/2005 
 



- 6 - 

Greffe CESE 192/2005  FR,EN/SL  TSB,VK/TSB/mt .../... 

− Kljucne tocke: 
 
Odbor poziva Komisijo, naj cilje in strukturo okvirnega programa predstavi še bolj jasno. 
 
Pricakuje, da bo z združevanjem vec programov in ukrepov dosežena dodatna vrednost. 
 
Komisijo poziva, da razjasni povezave med okvirnim programom in drugimi zadevnimi sedanjimi in 
prihodnjimi pobudami.  
 
Odbor bo uresnicevanje okvirnega programa pozorno spremljal. Pridržuje si pravico, da v luci 
obravnavanih izkušenj ali v okviru vmesnega pregleda predloži nova priporocila. 
 
− Kontaktna oseba: João Pereira dos Santos 

(Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-naslov: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

• Državna pomoc za inovacije 
− Porocevalec: g. PEZZINI (delodajalci – IT) 
 
− Referencni dokument: KOM(2005) 436 koncno – CESE 1498/2005 
 
− Kljucne tocke: 
 
Odbor pozdravlja posvetovalni dokument Komisije, ki doloca merila za bolj usmerjeno dodeljevanje 
pomoci in omogoca poenostavitev pravne ureditve. 
 
Nezadostna konkurencnost v Evropi se v veliki meri pojavlja zaradi šibkega inovacijskega procesa, 
kar je pogosto posledica tržnih neuspehov. Brez inovacij grozi Uniji kulturni in gospodarski zaton. 
 
Do številnih vprašanj, ki jih je zastavila Komisija, se je EESO že opredelil v prejšnjih mnenjih. 
 
− Kontaktna oseba: João Pereira dos Santos 

(Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-naslov: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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3. RAZISKAVE IN RAZVOJ, ZLASTI NA ENERGETSKEM 
PODROCJU 

 

• 7. okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj 
− Porocevalec: g. WOLF (razne dejavnosti – DE) 
− Soporocevalec: g. PEZZINI (delodajalci – IT) 
 
− Referencni dokument: KOM(2005) 119 koncno – 2005/0043 COD/2005/0044 (CNS) – CESE 

1484/2005 
 
− Kljucne tocke: 
 
Predlog Komisije za zvišanje dosedanjih izdatkov, s cimer bi tem ciljem namenili malo manj kot 8 % 
celotnega proracuna Skupnosti, je dobrodošel in nujno potreben prvi korak v pravi smeri.  
 
Odbor poziva voditelje držav in vlad držav clanic ter evropsko industrijo, da prispevajo k cimprejšnji 
uresnicitvi cilja 3 %. 
 
Odbor pozdravlja namen Komisije, da poenostavi upravne postopke, zmanjša s tem povezane stroške 
in tako poveca ucinkovitost evropskih raziskovalnih programov. 
 
Strinja se z namenom Komisije, da MSP še bolj vkljuci v raziskave, razvoj in inovacije. 
 
Podrobnejše ugotovitve in priporocila je Odbor predstavil v mnenju. 
 
− Kontaktna oseba: João Pereira dos Santos 

(Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-naslov: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

• Obnovljivi viri energije 
− Porocevalka: ga. SIRKEINEN (delodajalci – FI) 
− Soporocevalec: g. WOLF (razne dejavnosti – DE) 
 
− Referencni dokument: mnenje na lastno pobudo – CESE 1502/2005 
 
− Kljucne tocke: 
 
Obnovljivi viri energije imajo v Evropi pomembno vlogo v kombiniranem izkorišcanju energetskih 
virov in znaten potencial za povecanje njihovega deleža v skupni porabi in proizvodnji energije v 
Evropi. EU potrebuje uravnoteženo kombinacijo energetskih virov, v kateri imajo svoje mesto tako 
trda goriva kot zemeljski plin, jedrska energija in obnovljivi viri energije. OVE lahko postanejo 
pomemben del prihodnje kombinacije energetskih virov, vendar še dolgo ne bodo mogli nadomestiti 
fosilnih goriv in jedrske energije. Vecina nestalnih virov energije pa sproža vprašanja v zvezi s 
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krepitvijo prenosnih omrežij in zagotavljanjem zanesljivosti oskrbe z elektricno energijo (pogosto se 
navaja mejna vrednost 15 % do 20 % celotne distribucije elektricne energije). 
 
Mnenje priznava, da je treba OVE gospodarsko podpirati, dokler ni dosežena dolocena tržna zrelost. 
Po drugi strani pa je treba upoštevati bistvene vidike, kot so spremembe na (svetovnih) trgih energije, 
gibanja cen, konkurencnost, ucinki pri zaposlovanju in gospodarska rast. Sedanje ureditve podpore 
povzrocajo precejšnje stroške, pri cemer pogosto ni upoštevan konkurencni položaj, ki ga v 
posamicnih primerih dosegajo na trgih. V celoti vzeto je treba stalno preverjati stroškovno 
ucinkovitost in ucinkovitost mehanizmov podpore; ob spremembah na pomembnih trgih je treba 
znova ovrednotiti potrebo po podpori in njeno raven. Zlasti pomembni so ucinki sistema trgovanja z 
emisijami v EU. EESO se zavzema za skupen evropski pristop k podpori OVE, da bi se izognili 
izgubi sinergije, nepotrebno visokim stroškom in pomanjkanju tržnih spodbud ter impulzov. 
 
− Kontaktna oseba: Siegfried Jantscher  

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

4. SVOBODA, VARNOST IN PRAVICA 
 

• Haaški program – svoboda, varnost in pravica 
− Porocevalec: g. PARIZA CASTAÑOS (delojemalci – ES) 
 
− Referencni dokument: KOM(2005) 184 koncno – CESE 1504/2005 
 
− Kljucne tocke: 
 
Pet let po Tampereju cilji še zmeraj niso doseženi. EU še vedno ni skupno obmocje svobode, varnosti 
in pravice. Ceprav je haaški program premalo ambiciozen, so njegovi cilji zelo pomembni.  
 
Za vzpostavitev resnicnega obmocja svobode, varnosti in pravice je potrebno pravo ravnovesje med 
tremi razsežnostmi. Haaški program tega ne izpolnjuje v zadostni meri. Ukrepi, ki bi jih bilo treba 
sprejeti na obmocju svobode, varnosti in pravice, morajo varovati vrednote svobode in pravice. EESO 
meni, da mora biti zašcita temeljnih svobošcin in pravic, zajamcenih z Evropsko konvencijo o 
clovekovih pravicah in temeljnih svobošcin in z Listino EU o temeljnih pravicah, podlaga teh 
ukrepov. 
 
EESO meni, da mora biti varnostna politika ucinkovita, da mora varovati državljane v svobodni in 
odprti družbi v okviru avtoritete zakona in pravice v skladu s pravno državo. Dan, ko bo sprejeta 
zakonodaja v imenu boja proti terorizmu z žrtvovanjem clovekovih pravic za varnost, je dan, ko bomo 
teroristom podelili prvo zmago. Evropska civilna družba mora imeti pri tem kriticno in aktivno vlogo. 
 
EESO si prizadeva za razvoj državljanstva Evropske unije. To državljanstvo mora biti aktivno. 
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Priseljencem in prosilcem za azil je treba zagotoviti pravicno obravnavo v skladu s humanitarnim 
pravom, Listino EU o temeljnih pravicah in protidiskriminacijsko zakonodajo. Razviti je treba 
politike sprejema in integracije. 
 
Brez zadostnih sredstev ni mogoce doseci nobenega cilja iz haaškega programa in akcijskega nacrta 
Evropske komisije. Evropska komisija je aprila 2005 predložila predloge za tri okvirne programe, o 
katerih je EESO oblikoval mnenja. 
 
− Kontaktna oseba: Pierluigi Brombo 

(Tel.: 00 32 2 546 96 18 – e-naslov: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

• Varnost in varstvo svobošcin 
− Porocevalec: g. CABRA de LUNA (razne dejavnosti – ES) 
 
− Referencni dokument: KOM(2005) 124 koncno – 2005/0034 (CNS) – CESE 1496/2005 
 
− Kljucne tocke: 
 
EESO podpira boj proti kriminalu in terorizmu ter poudarja, da je treba okrepiti napredek v boju proti 
terorizmu in kriminalu v EU. 
 
Potrebno je ucinkovito sodelovanje in usklajevanje med državami clanicami na podrocju uveljavljanja 
prava, obvešcevalne dejavnosti in pravosodja. 
 
Vendar pa boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu ne sme ogrožati posameznih svobošcin in 
pravne države. 
 
Predlagani okvirni program je usklajen z namero Komisije, da podpre razvoj obmocja svobode, 
varnosti in pravice v okviru financne perspektive 2007–2013. Z razširitvijo na podrocje državljanstva 
to vkljucuje »širši, celovitejši koncept varnosti.” Dodana vrednost okvirnega programa je v njegovi 
evropski razsežnosti, ki omogoca sinergije med evropskimi in nacionalnimi ukrepi.  
 
Zakonska oblika in vodenje predlaganih instrumentov sta poenostavljena, racionalizirano je 
financiranje, dolocanje prednostnih nalog je prožnejše, transparentnost pa vecja. 
 
Zato se mora zdaj posvetiti operativnim vidikom, posebej pri boju proti terorizmu, saj gre za zahrbtno 
obliko kriminala, proti kateremu je treba takoj ukrepati.  
 
− Kontaktna oseba: Ewa Kaniewska 

(Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-naslov: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
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5. DRUŽBENA SOLIDARNOST 
 

• Evropsko leto enakih možnosti za vse (2007) 
− Porocevalka: ga. HERCZOG (razne dejavnosti – HU) 
 
− Referencni dokument: KOM(2005) 225 koncno – 2005/0107 (COD) – CESE 1507/2005 
 
− Kljucne tocke: 
 
• EESO zelo podpira program za evropsko leto enakih možnosti za vse (2007) in njegove cilje. Za 

zagotavljanje enakih možnosti za vse obstajajo družbeni in gospodarski razlogi.  
 
• EESO dosledno poudarja, da so potrebni precej bolj konkretni ukrepi od doslej uresnicenih, da bi 

odpravili vse oblike diskriminacije v skladu s clenom 13 Pogodbe. Da bi dosegli resnicne 
spremembe, je kljucno pripraviti ustrezno oceno o doseženem napredku in spremljati potek 
evropskega leta. 

 
• EESO je preprican, da je treba vsem državljanom, ki bivajo v Evropski uniji, zagotoviti pravico 

do nediskriminacije in enake možnosti za uživanje clovekovih pravic. Treba je prepovedati 
diskriminacijo na vseh osnovah, ki jih navaja clen 13, na podrocju zaposlovanja, usposabljanja, 
izobraževanja, socialne zašcite, socialnih ugodnosti ter dostopa do blaga in storitev, da bi se 
izognili hierarhiji med osnovami.  

 
• EESO ponovno poudarja potrebo po vkljucevanju nevladnih organizacij, predstavnikov zadevnih 

manjšin, delodajalcev zasebnega in javnega sektorja, akterjev socialne ekonomije, delojemalcev 
in predstavnikov regij v vseh fazah in na vseh ravneh izvajanja. 

 
• EESO meni, da so nacrtovana sredstva zelo omejena glede na zahteve in potrebe. Razdelitvi 

razpoložljivih sredstev bi bilo treba posvetiti ustrezno pozornost, da bi osebam, ki jih to v prvi 
vrsti zadeva, zagotovili resnicni dostop do njih. 

 
− Kontaktna oseba: Torben Bach Nielsen 

(Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-naslov: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 

• Kako vkljuciti socialne vidike v pogajanja o Sporazumu o gospodarskem 
partnerstvu 

− Porocevalec: g. PEZZINI (delodajalci – IT) 
− Soporocevalec: g. DANTIN (delojemalci – FR) 
 
− Referencni dokument: raziskovalno mnenje – CESE 1497/2005 
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− Kljucne tocke: 
 
Osnutek mnenja navaja naslednje sklepe in priporocila: 
 
• Sporazumi o gospodarskem partnerstvu (SGP) bodo popolnoma ucinkoviti in pozitivni, samo ce 

se bo zagotovilo sodelovanje gospodarskih in socialnih akterjev pri nacrtovanju, pripravi in 
izvajanju sporazumov (predvsem pri ocenah vplivov), pogajanjih ter opredelitvi s tem povezanih 
socialnih vidikov. 

• SGP predstavljajo zelo velik izziv za EU in svetovno gospodarstvo in bodo verjetno sklenjeni 
kasneje, kot se je pricakovalo. 

• Prva in najpomembnejša naloga SGP je, da v razlicnih regijah okrepijo združenja delavcev, 
podjetnikov, potrošnikov, organizacije za enake možnosti ter mnoge druge, ki prispevajo k 
oblikovanju kulture in usmerjanju splošnega mnenja za dosego ukrepov, ki bodo pospešili 
cloveški, družbeni in gospodarski napredek. 

• Kljucni socialni vidiki in vidiki vprašanja spolov ter priložnosti za razvoj zaposlovanja in 
jamstva za socialno varstvo morajo biti bistveni sestavni del pogajanj in nato jih je treba prenesti 
v realnost. 

• Razlike v delovanju civilnih družb razlicnih držav bi morale voditi do razlik v obravnavi regij in 
do SGP, ki se razlikujejo po vsebini.  

• EESO predlaga ustanovitev regionalnih odborov za socialni dialog, ki bodo vkljucevali 
socialno-poklicne akterje in prispevali k pripravi, predlogu ter zagotavljanju izvajanja in 
spremljanja programov za socialni razvoj. Pristojnosti odborov bi lahko med drugim obsegale 
gospodarski, socialni in regionalni ucinek SGP. 

• Treba je poudariti, da so države AKP dosegle zelo razlicne stopnje razvoja. Komisija si mora 
zato resnicno prizadevati, da prepozna dolocene posebne znacilnosti posameznih regij, na katere 
se bo osredotocila, in tudi interese civilne družbe. 

• Ceprav prosta trgovina sama po sebi zagotovo ni zdravilo za lakoto in revšcino in tudi ne 
optimalno sredstvo za dosego trajnostnega razvoja, jo je treba v okviru projekta o partnerstvu 
obravnavati kot enega izmed dejavnikov, ki omogocajo spodbujanje konkurencnosti.  

 
− Kontaktna oseba: Susanna Baizou 

(Tel.: 00 32 2 546 98 45 – e-naslov: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 

• Izboljšanje mehanizma civilne zašcite Skupnosti 
− Porocevalka: ga. SÁNCHEZ MIGUEL (delojemalci – ES) 
 
− Referencni dokument: KOM(2005) 137 koncno – CESE 1491/2005 
 
− Kontaktna oseba: Annika Korzinek 

(Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-naslov: annika.korzinek@esc.eu.int) 
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6. FINANCNE STORITVE, DAVKI IN TRGOVINA 
 

• Financne storitve 
− Porocevalec: g. RAVOET (delodajalci – BE) 
 
− Referencni dokument: KOM(2005) 177 koncno – CESE 1508/2005 
 
− Kljucne tocke: 
 
EESO je mnenja, da je predložena ocena doseženih ciljev in nalog, ki jih je še treba izvesti na 
podrocju financnih storitev, priložnost za pomemben napredek EU v smeri krepitve evropskega 
gospodarstva. 
 
Na podrocju financnih storitev se lahko EU mocno približa lizbonskim ciljem, ce se bo lotila vrste 
kljucnih vprašanj, ki so podrobno obravnavana v mnenju. 
 
EESO v celoti podpira prizadevanja za krepitev in poglobitev zakonodajnega dialoga s svetovnimi 
tekmeci EU – ZDA, Japonsko, Kitajsko in Indijo. 
 
− Kontaktna oseba: Aleksandra Klenke 

(Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-naslov: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

• Hipotekarna posojila 
− Porocevalec: g. BURANI (delodajalci – IT) 
 
− Referencni dokument: KOM(2005) 327 koncno – CESE 1503/2005 
 
− Kljucne tocke: 
 
Odbor se sicer strinja s cilji, ki jih predlaga Komisija, vendar meni, da bo popolno integracijo 
kratkorocno težko doseci. V mnenju je bilo preucenih in obravnavanih vec vprašanj, posebej v zvezi z 
varstvom potrošnikov, pravnimi vidiki, zavarovanji in financiranjem hipotekarnih posojil.  
 
− Kontaktna oseba: Aleksandra Klenke 

(Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-naslov: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

• Poenostavitev odstopanj in ukrepov proti goljufijam v zvezi s 6. direktivo o 
DDV 

− Porocevalec: g. PÁLENÍK (razne dejavnosti – SK) 
 
− Referencni dokument: KOM(2005) 89 koncno – 2005/0019 (CNS) – CESE 1501/2005 
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− Kljucne tocke: 
 
EESO podpira poenostavitve sistema DDV na notranjem trgu v skladu z dolocbami sporocila 
Komisije KOM(2000) 348 koncno. 
 
V svojih pripombah se EESO navezuje na naslednja vprašanja: poenostavitev posebnih ukrepov za 
odstopanja, reševanje težav v zvezi z utajami in izogibanjem davkom, razvršcanje podjetij, prenos 
delujocih podjetij, obdavcitev investicijskega zlata, dolocitev obdavcljivega zneska kot vrednosti na 
odprtem trgu (s poudarkom na podrobnostih, ki so potrebne za vrednost na trgu in znacilno razliko), 
prilagoditev odbitkov vstopnega DDV za investicijsko blago na storitve ter mehanizem obrnjene 
davcne obveznosti kot orodje za preprecevanje izogibanja in utaje davkov. 
 
Predlog direktive Sveta je s stališca izvedljivosti realisticen in v skladu s ciljem Komisije – h 
kateremu se je Komisija zavezala v svojem sporocilu Svetu in Evropskemu parlamentu z dne 7. junija 
2000 – da poenostavi nekatera od številnih odstopanj od Šeste direktive o DDV, ki so trenutno v 
veljavi. Vendar pa Evropski ekonomsko-socialni odbor poudarja, da bi bila natancnejši pregled 
zakonodaje o DDV in nadaljnje usklajevanje davcnih pravil veliko koristnejša za dosego 
enostavnejšega in ucinkovitejšega sistema DDV. 
 
EESO meni, da je predlog v tem smislu korak v pravo smer, ce ga bodo države clanice izvrševale 
pravilno in dovolj hitro. Meni tudi, da bi predlogu morali slediti nadaljnji koraki za poenostavitev 
skupnega sistema DDV. 
 
− Kontaktna oseba: Imola Bedo 

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

• Uvoz piva na Finsko 
− Porocevalec: g. BYRNE (delodajalci – IE) 
 
− Referencni dokument: KOM(2005) 427 koncno – 2005/0175 (CNS) CESE 1487/2005 
 
− Kontaktna oseba: João Pereira dos Santos 

(Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-naslov: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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7. PROMET 
 

• Varnost razlicnih nacinov prevoza 
− Porocevalec: g. SIMONS (delodajalci – NL) 
 
− Referencni dokument: raziskovalno mnenje – CESE 1488/2005 
 
− Kljucne tocke: 
 
EESO v svojem mnenju priporoca: 
 
• v zvezi z varnostjo kopenskega prevoza je treba sprejeti dodatne dolocbe, zlasti zaradi višje 

ravni medsebojne odvisnosti med razlicnimi nacini prevoza in ranljivostjo intermodalnih tock za 
skladišcenje in pretovarjanje; 

• za sprejetje varnostnih ukrepov so odgovorne države clanice. Te morajo dolociti okvir 
minimalnih standardov. Državne oblasti bi morale ustanoviti poseben organ, ki bi zagotavljal 
poenotenje teh ukrepov in njihovega izvajanja; 

• vloga EU je predvsem pri usklajevanju ukrepov na mednarodni ravni in na ravni Skupnosti, 
vloga nacionalnih in lokalnih oblasti pa je predvsem sprejemanje konkretnih ukrepov, 
nadzorovanje njihovega izvajanja, obvešcanje ter spodbujanje ozavešcanja o terorizmu in 
kriminalu na vseh ravneh; 

• uporabniki razlicnih nacinov prevoza imajo na podrocju varnosti kljucno vlogo. Potnike in 
stranke bo treba s kampanjami obvešcanja spodbujati, da postanejo pazljivejši in dejavnejši, 
zaposlene v kopenskem prevozu pa bi bilo treba posebej usposabljati glede na njihovo vlogo pri 
varnosti te vrste prevoza; 

• vodje podjetij morajo predvsem zagotavljati, da se koncept varnosti vkljuci v filozofijo in 
kulturo teh podjetij, svojim delavcem omogocati usposabljanje na tem podrocju in zagotavljati, 
da usposabljanje za vodilne delavce vkljucuje tudi "krizno upravljanje". 

 
Glede financiranja EESO meni, da 
 

− mora cena koncnega izdelka odražati stroške v zvezi z varnostjo, tako da jih krije potrošnik 
neposredno ali, kadar ukrepe sprejmejo javni organi, državljani v obliki davkov prek državnega 
proracuna; 

− imajo zavarovalnice stransko vlogo in da morajo višine premij odražati tržna tveganja; 
− mora biti vloga EU pri financiranju predvsem financiranje raziskovalnih programov, obvešcanja 

in ozavešcanja na tem podrocju. 
 

− Kontaktna oseba: Luís Lobo 
(Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-naslov: luis.lobo@esc.eu.int) 
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• Registracija vozil – SIS II 
− Porocevalec: g. RANOCCHIARI (delodajalci – IT) 
 
− Referencni dokument: KOM(2005) 237 koncno – 2005/0104 (COD) – CESE 1486/2005 
 
− Kljucne tocke: 
 
EESO ponovno poudarja svoje strinjanje s Komisijo, da mora biti dostop do SIS II razširjen, tako da 
bodo vkljuceni tudi nacionalni organi, pristojni za izdajo potrdil o registraciji vozil. Zasebne službe z 
enakimi pristojnostmi bi morale pridobivati podatke pod pogojem, da je varstvo podatkov zajamceno. 
 
Dostop je treba omogociti tudi državam clanicam, ki niso podpisnice Schengenskega sporazuma, in 
okrepiti sodelovanje med Interpolom in Europolom. 
 
− Kontaktna oseba: Aleksandra Klenke 

(Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-naslov: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

8. RIBIŠTVO 
 

• Izvajanje skupne ribiške politike/Financni ukrepi 
− Porocevalec: g. SARRÓ IPARRAGUIRRE (razne dejavnosti – ES) 
 
− Referencni dokument: KOM(2005) 117 koncno – 2005/0045 (CNS) – CESE 1490/2005 
 
− Kontaktna oseba: Yvette Azzopardi 

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

• Skupna podjetja v ribiškem sektorju 
− Porocevalec: g. SARRÓ IPARRAGUIRRE (Activités diverses – ES) 
 
− Referencni dokument: Avis d'initiative – CESE 1492/2005 
 
− Kontaktna oseba: Yvette Azzopardi 

(Tel.: 00 2 2 546 98 18 – e-naslov: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
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9. VARNOST ŽIVIL 
 

• Higienski predpisi in obrtni predelovalni obrati 
− Porocevalec: g. RIBBE (razne dejavnosti – DE) 
 

− Referencni dokument: mnenje na lastno pobudo – CESE 1489/2005 
 

− Kljucne tocke: 
 

To mnenje na lastno pobudo preucuje ucinke novih predpisov o higieni živil živalskega izvora, ki 
bodo stopili v veljavo 1. januarja 2006 (uredbe št. 852/2004, št. 853/2004 in št. 854/2004), na mala 
obrtna predelovalna podjetja. Te uredbe so manj podrobne kot doslej veljavni predpisi in dajejo vec 
pooblastil lokalnim organom, ki izdajajo licence. Pokazalo se je, da je to na številnih podrocjih 
problematicno, saj razlicni organi predpise razlicno izvajajo. Pogosto se predpisi izvajajo bolj strogo, 
kot je to predvidel zakonodajalec. 
 

EESO pozdravlja prožnost novih uredb. Vendar pa opozarja, da je ta manevrski prostor hkrati 
povezan s tveganji, zlasti za obrtna živilska podjetja. Izkušnje z izvajanjem teh direktiv EU kažejo, da 
v nekaterih državah dejansko prihaja do izkrivljanja trga v korist velikih, industrijskih podjetij. EESO 
priporoca pristojnim oblastem, naj bodo pozornejše do koncnih rezultatov (t.j. dobrih higienskih 
standardov) kakor do sredstev za njihovo doseganje. 
 

V nekaterih tockah EESO vidi konkretno potrebo po spremembah uredb: 
 

• Obrtni posamezni zakol je treba priznati kot tradicionalni postopek. 
• Obrati trgovine na drobno, ki se uporabljajo za pripravo in/ali razrez velikih kolicin živil 

živalskega izvora, ki se nato posredujejo drugim trgovcem na drobno, morajo biti brez izjeme 
vkljuceni v podrocje uporabe uredbe. 

• Glede opremljenosti stavb za obrtna podjetja, ki sama opravljajo zakol, ne sme nujno veljati 
obveza, da je treba zagotoviti hleve. Enostavni napajalniki in naprave za krmo naj bi zadošcali.  

• Zahtevo po drugem delovnem prostoru je treba opustiti v primeru jasno casovno locenega zakola 
in razreza. 

• Treba je odpraviti zahtevo o temperaturi za hlajenje prostorov za razrez, ce se meso za razrez po 
kosih jemlje iz hladilnice, kot je v navadi v obrtnih podjetjih. 

 

EESO predlaga tudi pripravo primerjalne študije, ki bi preucila izvajanje uredbe v državah clanicah z 
razlicno strukturo obrtnih živilskih podjetij in pripravila predloge za izboljšanje konkurencnosti 
obrtnih živilskih podjetij. Predvsem je treba preveriti dostopnost usposabljanja in nadaljnjega 
izobraževanja za mala živilska podjetja. Treba je preveriti tudi sisteme za objavljanje navodil 
Komisije, da se zagotovi, da so mala podjetja zadostno obvešcena o prožnosti, ki jim je na voljo. 
 

− Kontaktna oseba: Annika Korzinek 
(Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-naslov: annika.korzinek@esc.eu.int) 
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10. KODIFIKACIJA IN POENOSTAVITEV ZAKONODAJE 
SKUPNOSTI 

 

• Ustanovitev agencij EU – mandati predsednikov in direktorjev 
− Glavna porocevalka: ga. CSER (delojemalci – HU) 
 
− Referencni dokument: KOM((2005) 190 koncno – 2005/0077(CNS) – 2005/0078(CNS) – 

2005/0089(CNS) – 2005/0085(COD) – 2005/0086(COD) – 2005/0087(COD) – 
2005/0088(COD) – 2005/0080(CNS) – 2005/0072(COD) – 2005/0073(COD) – 
2005/0074(COD) – 2005/0075(COD) – 2005/0076(COD) – 2005/0081(COD) – 
2005/0082(COD) – 2005/0083(COD) – CESE 1506/2005 

 
− Kljucne tocke: 
 
EESO pozdravlja predloge Komisije glede sprememb uredb Sveta v zvezi z uskladitvijo sedanjih 
razlicnih postopkov imenovanja in podaljševanja mandatov izvršnih direktorjev 18 evropskih agencij 
in njihovih namestnikov. 
 
Vendar ima EESO vec pridržkov, še posebej glede splošne odprave objave uradnega razpisa, glede 
verjetne izkljucitve državljanov desetih novih držav clanic iz tega, da bi bili imenovani za direktorja, 
namestnika direktorja ali izvršnega direktorja, in glede kratkorocnega mandata, predvidenega za 
Evropsko agencijo za varnost omrežij in informacij. 
 
− Kontaktna oseba: Alan Hick 

(Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-naslov: alan.hick@esc.eu.int) 
 

• Razvršcanje trupov odraslega goveda (kodifikacija) 
− Porocevalec: g. ALLEN (razne dejavnosti – IE) 
 
− Referencni dokument: KOM(2005) 402 koncno – 2005/0171 (CNS) – CESE 1493/2005 
 
− Kontaktna oseba: Filipa Pimentel 

(Tel.: 00 32 2 546 84 44 – e-naslov: filipa.pimentel@esc.eu.int) 
 
 

_____________ 
 


