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Na tem plenarnem zasedanju so prvič prevzeli funkcije novi bolgarski in romunski člani Evropskega 
ekonomsko-socialnega odbora. Sodeloval je tudi Olli REHN, član Evropske komisije, ki je 
spregovoril o širitvi. 
 

1. DRUŽBENI KAZALCI 
 

• Analiza realnosti evropske družbe 
− Poročevalec: g. OLSSON (razne dejavnosti – SE) 
 
− Referenčni dokument: Raziskovalno mnenje CESE 94/2007 
 
− Ključne točke: 
 
EESO meni, da je analiza realnosti evropske družbe obsežnejša kot zgolj pregled socialnih vprašanj v 
tradicionalnem smislu. Analiza je lahko pomembno orodje, da se EU približa državljanom in da se 
odzove na njihova pričakovanja o tem, kaj bi morale uresničevati evropske politike. 
 
Analiza ne more potekati, ne da bi obenem upoštevali različne metode in orodja socialne politike EU 
ter preverili njihovo učinkovitost pri soočanju z novimi socialnimi izzivi. Treba je najti pravo 
ravnotežje med razmejitvijo in komplementarnostjo pristojnosti med EU in državami članicami ter 
uporabo evropskih zakonodajnih ukrepov in odprte metode usklajevanja (OMU). Obenem je potrebno 
izvajanje obstoječega pravnega reda Skupnosti. Na evropski ravni bi bilo treba v polni meri izkoristiti 
socialni dialog, ki temelji na Pogodbi. Analizi je treba nameniti dovolj časa, da bo mogoče resnično 
vključiti civilno družbo na vseh ravneh. 
 
EU mora imeti na voljo kazalce, ki bodo zagotavljali dovolj podrobno in natančno sliko, da bi lahko 
ocenila posebne in splošne socialne realnosti ter izmerila učinkovitost ukrepov svoje politike. EESO 
ponavlja, da je k oblikovanju in vrednotenju kazalcev treba povabiti zainteresirane strani. 
 
EESO lahko igra aktivno vlogo na nacionalni in evropski ravni prek članov in organizacij, ki jih 
predstavlja. Aktivirati bi bilo treba tudi ekonomske in socialne svete ali podobne organizacije v 
državah, kjer obstajajo. Na evropski ravni lahko EESO v sodelovanju s Komisijo organizira forum 
zainteresiranih strani na začetku procesa za pripravo akcijskega načrta, in proti koncu procesa za 
zagotovitev spremljanja. 
 
EESO predlaga, da Evropska komisija ob izteku postopka analize organizira "vrhunsko srečanje 
državljanov" o socialnih realnostih, ki naj bi se ga udeležile vse zainteresirane strani. Kot 
spremljajočo dejavnost predlaga pripravo še enega izrednega zasedanja Evropskega sveta, 
namenjenega evropskemu socialnemu modelu (Hampton Court 2). Da bi ustvarili osnovo za nov 
konsenz o socialnih izzivih, s katerimi se sooča Evropa, bi lahko ob upoštevanju gospodarskih 
realnosti in socialnih pričakovanj zasnovali nov "program socialnih ukrepov". 
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− Kontaktni osebi: ga. Johansson in ga. Redstedt 
 (tel.: 00 32 2 546 84 77, e-naslov: susanne.johansson@ eesc.europa.eu) 
 (tel.: 00 32 2 546 31 87,  e-naslov: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 

2. SOCIALNA KOHEZIJA IN ENAKE MOŽNOSTI 
 

• Enake možnosti za invalide 
− Poročevalec: g. JOOST (razne dejavnosti – EE) 
 
− Referenčni dokument: raziskovalno mnenje – CESE 91/2007 
 
− Ključne točke: 
 

Evropski ekonomsko-socialni odbor pozdravlja prošnjo avstrijskega predsedstva za pripravo mnenja o 
enakih možnostih za invalide. Spodbujanje enakih možnosti za invalide je treba obravnavati kot stalen 
proces, ki bi ga moralo vsako predsedstvo EU uvrstiti med pomembnejše teme svojega delovnega 
programa. 

 
EESO 

 
– poziva, da je treba Evropsko leto enakih možnosti za vse 2007 čim bolj izkoristiti za 
zagotavljanje enakih možnosti za invalide; 
 
– poziva Komisijo, da pripravi predlog obsežne zakonodaje o vprašanjih invalidnosti, ki bo 
zaščito pred diskriminacijo invalidov razširila tudi na druga področja, ne le na področje zaposlovanja, 
ter hkrati utrdila načelo vključevanja invalidske politike; 
 
– poziva Komisijo in države članice, da se še bolj osredotočijo na problematiko invalidov – na 
podlagi akcijskega načrta o invalidnosti je treba zasnovati obsežno strategijo EU za invalide; 
 
– poziva države članice in Komisijo, da v okviru svojih pristojnosti nadaljujejo s prizadevanji 
za zagotavljanje celostnega vključevanja invalidov v družbo in njihove udeležbe v njej; 
 
– ponovno poudarja prednostne naloge, na katere se je treba osredotočiti, da bi dosegli enake 
možnosti za invalide: povečanje ozaveščenosti glede pravic invalidov, invalidom prilagojen dostop do 
javnih zgradb, dostop do informacijske družbe in načinov prevoza, priprava nove nacionalne 
zakonodaje in podpora družinam. Te prednostne naloge bi morale biti prisotne v vsaki družbi. 
Posebno pozornost je treba nameniti invalidnim otrokom;  
 
– poziva Evropsko komisijo in države članice, da je treba storiti precej več za podporo 
invalidskemu gibanju; 
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– poziva Komisijo in države članice, da zagotovijo informacije o najboljših praksah in 
učinkovitih pristopih; 
 
– pozdravlja odločnost Komisije, da v letu 2008 uvede evropsko pobudo o e-vključevanju in 
poziva, naj jo zastavi čim bolj daljnosežno in ambiciozno. Predstavljati mora odločen korak v smeri 
vključevanja e-dostopnosti v vse ustrezne politike EU; 
 
– poziva h krepitvi Direktive 2001/85/ES, da bi jo uskladili z novo zakonodajo ES o pravicah 
invalidnih letalskih potnikov; 
 
– poziva Komisijo in države članice, da namenijo vsa potrebna prizadevanja in sredstva za   
zagotavljanje učinkovitega izvajanja Direktive Sveta 2000/78/ES, ki zagotavlja pravni okvir za enako 
obravnavanje pri zaposlovanju; 
 
– poziva Komisijo in države članice, da poseben poudarek namenijo socialnim storitvam in 
osebni pomoči invalidom. 
 
− Kontaktni osebi: ga. Johansson in ga. Redstedt 
 (tel.:  00 32 2 546 84 77, e-naslov: susanne.johansson@ eesc.europa.eu) 
 (tel.: 00 32 2 546 31 87, e-naslov: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 

• Spodbujanje dostojnega dela za vse 
− Poročevalec: g. ETTY (delojemalci – NL) 
 
− Referenčni dokument: COM(2006) 249 konč. – CESE 92/2007 
 
− Ključne točke: 
 
EESO pozdravlja sporočilo Komisije in izraža prepričanje, da bo Komisija v tesnem sodelovanju z 
državami članicami veliko prispevala k uresničitvi dostojnega dela, tako v EU kot v tretjih državah. 
Odbor: 
 
− priporoča Komisiji, da predstavi akcijski načrt o politikah za zagotavljanje dostojnega dela, 
tako v EU kot zunaj nje, vključno s proračunskimi podatki;  

− poziva Komisijo, da razvije primerne kazalnike za ocenjevanje izvajanja agende o dostojnem 
delu v EU;   

− priporoča Komisiji, da jasno prikaže finančne učinke svojega prispevka k spodbujanju 
dostojnega dela tako v EU kot zunaj nje. Vključiti bi morala tudi podatke o tem, na kakšen način 
namerava podpreti ILO pri izvajanju agende o dostojnem delu;  

− priporoča Komisiji, da izbere pristop, ki ga je Evropski ekonomsko-socialni odbor priporočil 
v mnenju o socialni razsežnosti globalizacije marca 2005: ohraniti in okrepiti pozitiven učinek 
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globalizacije, toda primerno ukrepati za preprečevanje negativnih posledic. Odbor ponovno opozarja 
na sklepe iz tega mnenja;  

− poziva Komisijo, da skupaj z državami članicami analizira razloge, zaradi katerih države niso 
ratificirale Mednarodne konvencije ZN o migrantih;  

− poziva Komisijo, da spodbudi pomen zdravja in varnosti pri delu kot enega ključnih 
dejavnikov za dosego dostojnega dela; 
 
Politike za zagotovitev dostojnega dela v EU in zunaj njenih meja so lahko uspešne le, če bodo vanje 
polno vključeni socialni partnerji in širša civilna družba. Pri uresničevanju cilja dostojnega dela sta 
ključnega pomena koherentnost in usklajevanje politike na vseh ravneh, tudi nacionalni. 
 
Ključni dejavnik pri spodbujanju dostojnega dela je krepitev nadzornega sistema ILO, nujna pa je tudi 
ratifikacija in izvajanje ustreznih konvencij ILO v EU in v zvezi s tretjimi državami, tako v obliki 
zakonodaje kot v praksi. 
 
Odbor poziva Komisijo, da vključi EESO v pripravo poročila o nadaljnjem spremljanju sporočila, ki 
bi ga bilo treba pripraviti do poletja 2008. 
 
− Kontaktna oseba:  ga. Redstedt 
 (tel.: 00 32 2 546 92 33, e-naslov: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 

• Strukturna politika in kohezija 
− Poročevalec: g. DERRUINE (delojemalci – BE) 
 
− Referenčni dokument: zaprosilo Evropskega parlamenta – CESE 84/2007 
 
− Ključne točke: 
 
EESO priznava, da je učinek strukturnih skladov in Kohezijskega sklada nesporen, saj so omogočili 
najrevnejšim državam in regijam dohiteti druge na področju zaposlovanja, gospodarske rasti in 
infrastrukture. Skladi so imeli učinek vzvoda, vzpostavili so načelo lokalnega partnerstva ter 
prispevali k disciplini lokalnih oblasti in zagotavljanju prepoznavnosti EU.  
 
Strukturna politika hkrati podpira tudi notranji trg zaradi večjega obsega trgovine in novih delovnih 
mest, kar je rezultat načrtovanja in izvajanja projektov v okviru strukturnih skladov, ki poleg tega 
nikoli ne bi niti nastali brez vloge katalizatorja, ki jo ima evropska intervencija.  
 
Kljub temu Odbor ugotavlja, da je zgodovinski konsenz, ki je prej obstajal za razvoj strukturne 
politike (instrumenti, posojila itd.) v skladu z razvojem notranjega trga in EMU, v zadnjih letih 
izginil.  
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Glede na zadnje in prihodnje širitve bi bilo treba razmisliti o dinamičnih regionalnih središčih, da bi 
zajeli celotno Evropo.  
 
Potrebna bo infrastruktura, ki bo povezala ta središča, pa tudi mestna središča z njihovim zaledjem. 
Vendar proračunske omejitve v okviru finančnih perspektiv in pakta za stabilnost in rast ovirajo 
posodabljanje takšne infrastrukture.  
 
Odbor meni, da bi bilo treba razmisliti o proračunskih merilih iz pakta za stabilnost in rast ter njihovih 
posledicah za financiranje vseevropskih omrežij, zlasti manjkajočih odsekov, saj morajo projekte, 
upravičene do evropske pomoči, sofinancirati države same. 
 
Odbor na koncu ponavlja svoj predlog za izboljšanje finančnega inženiringa strukturnih skladov, in 
meni, da bi bilo treba opustiti povračilo neizkoriščenih sredstev evropskega proračuna državam 
članicam, da bi se zmanjšal njihov prispevek.  
 
− Kontaktna oseba: g. Pietrasanta 
 (tel. : 00 32 2 546 93 13, e-naslov: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
 

3. VARSTVO ZDRAVJA 
 

• Poenostavitev in racionalizacija poročil glede zdravja in varnosti 
− Poročevalec: g. JANSON (delojemalci – SE) 
 
− Referenčni dokument: COM(2006) 390 konč. – 2006/0127 (COD) – CESE 93/2007 
 
− Ključne točke: 
 
EESO 
 
− pozdravlja predlog Komisije glede racionalizacije trenutnih določb tako, da bi vsakih pet let 

Komisiji predložili enotno poročilo za vse direktive o njihovem praktičnem izvajanju. Priprava 
poročil je bila doslej za oblasti posameznih držav zelo zamudna, predlog pa bi prinesel precejšnje 
časovne in stroškovne prihranke za države članice; 

− meni, da bo enotno poročilo omogočilo oblastem posameznih držav boljši pregled nad stanjem 
ter da bo mogoče bolje zajeti povezavo med različnimi zdravstvenimi tveganji, ki naj bi jih 
direktiva preprečevala; 

− meni, da bi moral predlog Komisije za države članice predvideti obveznost, da se o vseh 
poglavjih posvetujejo s socialnimi partnerji in upoštevajo njihovo stališče. 

 
− Kontaktna oseba:  g. Bach Nielsen 
 (tel.: 00 32 2 546 96 19,  e-naslov: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
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4. KONKURENČNOST IN NOTRANJI TRG 
 

• Pregled notranjega trga (SMO) 
− Poročevalec: g. Cassidy (delodajalci – UK) 
 
− Referenčni dokument: raziskovalno mnenje – CESE 89/2007 
 
5. oktobra 2006 je komisarka Wallström, podpredsednica Evropske komisije, zaprosila Evropski 
ekonomsko-socialni odbor za pripravo tega raziskovalnega mnenja. 
 
Ovire za dokončno oblikovanje notranjega trga je mogoče premagati z vzpostavitvijo ravnotežja med 
gospodarskim zagonom, socialno razsežnostjo in trajnostnim razvojem. Od notranjega trga mora imeti 
korist čim več ljudi, za tiste, ki bodo za to prikrajšani, pa je treba uvesti kompenzacijske ukrepe. Zato 
morajo ukrepe za spodbujanje liberalizacije in konkurence dopolnjevati spremljevalne v zaposlovanje 
in rast usmerjene makroekonomske politike in ukrepi za uresničevanje družbe, ki temelji na znanju. 
To bo bistveno pripomoglo k dokončnemu oblikovanju notranjega trga. 
 
Evropa mora več vlagati v izobraževanje, usposabljanje in raziskave na nacionalni in evropski ravni. 
Poleg pomembnega vprašanja patentov in z njim povezano intelektualno lastnino je po mnenju EESO 
treba tudi vprašanje gospodarskega obveščanja reševati na ravni EU. 
 
Pristop boljše zakonodaje lahko poenostavi pogoje za poslovanje in ustvari večjo preglednost za 
državljane in potrošnike. EESO podpira tudi uporabo zakonodajnih instrumentov na pomembnih 
področjih, kot na primer na tistih, za katera veljajo najmanjši zdravstveni in varnostni zakonodajni 
predpisi. 
 
Kolektivne pogodbe med socialnimi partnerji, ki so v številnih državah članicah ključni element 
postopkov političnega odločanja, lahko prav tako pomagajo oblikovati politike in zagotoviti 
sprejemanje ukrepov na evropski ravni. Na vseh stopnjah bi morala potekati posvetovanja s 
socialnimi partnerji, da se v razumnem časovnem okviru zagotovi uresničitev zahtevane stopnje 
upravne poenostavitve in boljše ureditve. 
 
Elektronski sistem za reševanje problemov na področju notranjega trga SOLVIT deluje zadovoljivo in 
bi v najboljšem primeru lahko pomagal pri premagovanju pravnih ovir, toda vsekakor potrebuje več 
virov in osebja v glavnih mestih držav. Da bi se MSP seznanila o obstoju in možnostih, ki jih 
zagotavlja ta mehanizem, bi bilo treba organizirati strukturirano oglaševalsko kampanjo. 
 
Glede na svoje izkušnje in reprezentativni značaj EESO meni, da bi lahko sodeloval pri pripravi 
presoj vpliva, ki jih namerava Komisija sistematično uvesti. Bistveno je, da osnutek zakonodaje izraža 
pluralna stališča in je utemeljena čim bolj skrbno in objektivno. 
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EESO bi želel, da bi bil napredek pri izboljšanju notranjega trga storitev še hitrejši. Odbor pozdravlja 
spremembe direktive o storitvah, ki jih je predlagal Evropski parlament in se v glavnem ujemajo s 
predlogi Odbora. Na področju finančnih storitev EESO poziva k dinamičnemu združevanju, pri čemer 
se je treba izogibati prenatančnemu izvajanju predpisov (t. i. goldplating); to mora potekati v duhu 
lizbonske strategije ob upoštevanju posebnih lastnosti evropskega socialnega modela. 
 
Treba je uskladiti davčne osnove za obdavčevanje podjetij in preprečiti dvojno obdavčevanje. Dvojno 
obdavčevanje ne sme biti element notranjega trga.  
 
Ena od preprek za dokončno oblikovanje notranjega trga je ohranjanje bistvenih omejitev prostega 
pretoka delavcev. EESO poziva države članice, ki ne dovolijo prostega pretoka, da odstranijo ovire za 
mobilnost delavcev. 
 
Navsezadnje bi bilo treba potrošnike seznanjati s koristmi notranjega trga in jih spodbujati, da jih 
izkoristijo, oboje pa razumeti kot prednostno nalogo za pospešeno uresničevanje notranjega trga. 
 
− Kontaktna oseba: g. Faure 
 (tel.: 00 32 2 546 96 15, e-naslov: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 

• Revizijski postopki oddaje javnih naročil 
− Poročevalec: g. van Iersel (delodajalci – NL) 
 
– Referenčni dokument: COM(2006) 195 konč./2 – 2006/0066 COD – CESE 87/2007 
 
V odsotnosti zakonodajnih ukrepov na ravni Skupnosti bi zelo različni položaji glede učinkovitosti 
pravnih sredstev, ki jih imajo na voljo podjetja v različnih državah članicah, ostali nespremenjeni ali 
se celo poslabšali. Položaj pravne negotovosti in hujših ali ponavljajočih se kršitev direktiv o javnih 
naročilih bi se nadaljeval. 
 
Sodišče Evropskih skupnosti je že leta 1999 zahtevalo, da morajo biti določbe obeh direktiv o 
revizijah (89/665 EGS, 92/13 EGS) usmerjene v krepitev sedanjih dogovorov za zagotovitev 
učinkovite uporabe direktiv o javnih naročilih, zlasti na stopnji, ko se kršitve še lahko odpravijo. 
 
Da bi ustvarili pritisk na javni sektor in večjo profesionalnost na obeh straneh, se Odbor strinja s 
predlogom Komisije za uvedbo suspenzivnega roka. Takšen dogovor na ravni EU bo spodbujal 
učinkovitost, jasnost in pravno varnost, pa tudi bolj odprt in pregleden postopek oddaje javnih naročil.  
 
Pri zagotavljanju primernega roka, ki gospodarskim subjektom omogoča vložitev pritožbe, je treba 
doseči uravnoteženo razmerje, vendar brez nepotrebnega odlašanja za vse neproblematične pogodbe. 
Suspenzivne roke bi bilo treba opredeliti kot delovne dni, vendar pa to zaradi različnih državnih 
praznikov v posameznih državah članicah povzroča težave. 
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EESO podpira stališče, da bi bilo zaželenih nekaj alternativnih možnosti za reševanje sporov . Na 
podlagi dodatne proučitve alternativnih mehanizmov reševanja sporov, ki so v uporabi v drugih 
državah, bi lahko razvili koristen instrument. 
 
Avtomatično iskalno spletno orodje, ki bi ponudnike opozarjalo o objavah, ki jih zanimajo, bi močno 
povečalo učinkovitost obvestil.  
 
EESO močno nasprotuje praksi, da se od ponudnikov, ki želijo oddati ponudbo, zahteva plačilo 
pristojbine. To ne škoduje le MSP, temveč je lahko tudi sredstvo prikrite diskriminacije, kar je v 
nasprotju z vsebino in morda tudi z obliko direktive. 
 
– Kontaktna oseba: g. Faure 
 (tel.: 00 32 2 546 96 15, e-naslov: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 
5. FINANCE IN OBDAVČEVANJE 
 

• Ocena varnega in skrbnega poslovanja pri pridobitvah 
– Poročevalec: g. Retureau (delojemalci – FR) 
 
– Referenčni dokument: COM(2006) 507 konč – 2006/0166 COD – CESE 88/2007 
 
– Ključne točke: 
 

Načelo omejenega seznama meril in preglednosti informacij je treba podpreti. Ustvariti je treba 
usklajeno ali celo enotno ureditev v vseh državah članicah, vendar le za čezmejne pridobitve ali 
zvišanja imetništva v finančnem sektorju (bančništvo, zavarovalništvo in vrednostni papirji). 
 
Zainteresirani investitorji morajo imeti možnost zaprositi za podaljšanje roka za predložitev 
nekaterih dopolnitev. 
 
Metoda, ki jo je izbrala Komisija, se lahko v praksi izkaže za premalo prilagodljivo. 
 
Obstaja tveganje, da se hitra obravnava izkaže kot površna; nadzor Komisije se ne bi smel 
omejevati na primere zavrnitve, ampak bi se moral izvajati kot občasni pregled, namenjen 
ugotavljanju, ali se v državah članicah direktiva ustrezno uporablja.  

 
– Kontaktna oseba: g. Pereira dos Santos 
 (tel.: 00 32 2 546 92 02 45, e-naslov: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 
 
• FISCALIS 2013 
− Poročevalec: g. Burani (delodajalci – IT) 
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− Referenčni dokument: COM (2006) 202 konč. – CESE 83/2007 
 
− Ključne točke:  
 
EESO načeloma odobrava dokument, ki ga je predstavila Komisija. Ugotovitve EESO glede 
usposabljanja so povezane z učinkovitostjo ukrepov, ki so se do sedaj izvajali. Usposabljanje vodij 
usposabljanja bi moralo postati temelj programa Skupnosti.  
 
Pridržki se nanašajo na določene vidike, ki niso jasni v zvezi z omogočanjem dostopa javnih organov 
(ne samo davčne uprave) do podatkov. Pogoji in načini dostopa teh organov do podatkov niso 
natančno določeni in povzročajo zmedo, predvsem glede varstva zasebnega življenja. Pojasniti je 
treba predvsem vprašanje lastništva in dostopa do podatkov. Poleg tega ni nobenega podatka o 
merilih, na podlagi katerih bi opredelili stroške za tretje strani, ki zahtevajo podatke.  
 
− Kontaktna oseba: ga. Bedő 

 (tel.: 00 32 2 546 83 62 – e-naslov: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 

• Izterjava terjatev 
− Poročevalec: g. Burani (delojemalci – IT) 
 
− Referenčni dokument: COM(2006) 605 konč. – 2006/0192 (CNS) – CESE 85/2007 
 
− Ključne točke:  
 

Odbor se s predlaganim besedilom strinja, čeprav poudarja, da je zanj težko natančno preveriti 
kodifikacijo, ki so jo izvedle službe Evropske komisije. 

 
− Kontaktna oseba: g. Pietrasanta 
 (tel.: 00 32 2 546 93 13, e-naslov: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 

 
 

6. RIBIŠTVO 
 

• Ribištvo / Nadomestila za območja na skrajnem obrobju 
– Glavni poročevalec:  g. Sarró Iparraguirre (razne dejavnosti – ES) 
 
– Referenčni dokument: COM(2006) 740 konč. – 2006/0247 CNS – CESE 90/2007 
 
– Kontaktna oseba: ga. Azzopardi  
 (tel.: 00 32 2 546 98 18, e-naslov: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 

____________ 


