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Plenarnega zasedanja se je udeležil g. François BILTGEN, minister za delo in zaposlovanje, ki je 
predstavil program luksemburškega predsedstva, in predsednik Evropske komisije g. José Manuel 
BARROSO, ki je predstavil program Komisije. 
 

1. USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE 
 
• Politika zaposlovanja: vloga EESO po širitvi v luči lizbonskega procesa 

(mnenje na lastno pobudo) 
− Poročevalec: g. GREIF (Delojemalci – AT) 

 
− Referenca: mnenje na lastno pobudo – CESE 135/2005 
 
− Ključne točke 
 

Lizbonska strategija se ni zadovoljila samo z določanjem ciljev za povečanje števila zaposlitev v 
svetu, ampak želi izboljšati tudi dosežke in konkurenčnost, zlasti s spodbujanjem inovativnosti in 
boljšo kakovostjo dela na splošno. Naložbe v človeški kapital, raziskave, tehnologijo in 
inovativnost so bile tako uvrščene med prioritete skupaj s smernicami za trg zaposlovanja in 
strukturnimi politikami.  
 
Kljub začetnim uspehom je Evropa na začetku leta 2005 še daleč od poti, ki vodi do ambicioznih 
ciljev.  
 
Lizbonska strategija je predvidela povprečno letno realno rast BNP v višini 3%. A namesto 
pričakovanega gospodarskega razcveta so se gospodarske razmere po letu 2000 hitro poslabšale. 
 
Šibko rast zadnjih treh let velja prej pripisati makroekonomskim razlogom kot strukturnim. Zato je 
Odbor že večkrat opozarjal, da je treba upoštevati priporočila, izražena v širših smernicah evropske 
ekonomske politike. 
 
Če želimo vztrajati pri ciljih za ustvarjanje več in boljših delovnih mest, je v sedanjih razmerah 
potrebno spodbuditi gospodarstvo in pospešiti ustrezne strukturne reforme. To je edini način za 
izboljšanje učinkovitosti in hitrosti sprejemanja reform. Makroekonomska politika in strukturne 
reforme se morajo vzajemno dopolnjevati in ne medsebojno izključevati.  
 
Prav tako je treba v večji meri upoštevati predloge Komisije za reforme, ki si prizadevajo za večjo 
osredotočenost pakta stabilnosti in rasti na gospodarsko rast, zlasti tako, da se v izračun 
proračunskega primanjkljaja ne vštejejo strateška vlaganja (predvsem raziskave in razvoj in 
usposabljanje).  
 
Oživeti moramo sestavne dele povpraševanja in predvideti ustrezne strukturne reforme. 
 
Prednost je treba dati spodbujanju delovne sposobnosti, izboljšanju kvalifikacij in vključevanju 
zapostavljenih skupin na trg delovne sile in ne pozivom k zadrževanju plač, odpravi standardov 
delovne zakonodaje, razvoju neobičajnih delovnih razmer in zmanjšanju socialnih ugodnosti. 
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V okviru evropske politike zaposlovanja EESO je pripravljen prispevati svoje znanje na tem 
področju, poznavanje lizbonske strategije in o njej seznanjati evropske državljane. 

 
– Kontaktna oseba: g. Alan Hick 
         (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-pošta: alan.hick@esc.eu.int) 
 

• Uvedba enotnega akcijskega programa na področju vseživljenjskega 
učenja in usposabljanja 

−    Poročevalec: g. KORYFIDIS (Delojemalci – EL) 
 

− Referenca: COM(2004) 474 final – 2004/0153 (COD) – CESE 139/2005 
 
− Ključne točke 
 

Konstruktiven pristop do obravnavanega predloga Komisije je gotovo zapleteno početje, ki 
zahteva splošno in natančno poznavanje ciljev, ukrepov in težav, s katerimi se srečujemo pri 
razvoju evropske politike izobraževanje. Poleg tega je pristop odvisen tudi od sposobnosti za 
obsežno povezavo izobraževalnih in političnih usmeritev z zahtevnimi cilji Unije v 21. stoletju in 
še zlasti za desetletje, v katerem živimo. In navsezadnje, zahteva tudi lucidnost, da so odločitve, 
sprejete danes, ustrezne tudi v prihodnosti. 
 
EESO zavzema jasno stališče o hierarhiji sedanjih osrednjih ciljev Unije in ima nazorno predstavo 
o povezavi vseživljenjskega učenja in usposabljanja z osrednjimi cilji. Ta stališča Odbora so 
predstavljena v raziskovalnem mnenju o usposabljanju in konkurenčnosti, ki ga je na prošnjo 
nizozemskega predsedstva nedavno oblikoval EESO. V tako začrtanem okviru pristop Odbora k 
predlogu Komisije v veliki meri temelji tudi na omenjenih zamislih in stališčih. 
 
Na stališča ESSO vpliva tudi dobro poznavanje rezultatov dosedanjega izvajanja politik Skupnosti 
na področju kulture, poklicnega izobraževanja, mladine in športa ter z njimi povezanih programov. 
 
Kljub nekaterim zadržkom izkušnje na splošno kažejo v celoti pozitivno sliko, saj so se programi 
izkazali: 
 
• kot visoko kakovostni in učinkoviti instrumenti za komuniciranje organov Unije, in še zlasti 

Komisije, z evropskimi državljani, 
 
• kot privilegirano področje za praktični razvoj mobilnosti oseb znotraj Skupnosti, pa tudi za 

širjenje idej in dobre prakse, 
 
• kot področje ukrepanja, ki v sedanjosti in prihodnosti Evropi prinaša visoko stopnjo dodane 

vrednosti. 
 
Naj omenimo, da dosedanji izobraževalni programi Evropske unije sodijo med redke dejavnosti 
Unije, ki so neposredno usmerjeni k evropskim državljanom. Zato je treba z novim programom po 
eni strani spodbujati demokratični razvoj na osnovi ideala participativne demokracije in aktivnega 
državljanstva, po drugi pa spodbujati zaposlovanje in raznolik trg dela. Program mora prav tako 
prispevati k osebnemu in poklicnemu zadovoljstvu evropskih državljanov, zato jim je treba 
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ponuditi priložnost za izboljšanje in izkoriščanje njihovih sposobnosti. Za prihodnost Unije in njen 
odnos do državljanov je pomemben razvoj celostnega programa, ki bo namenjen različnim 
starostnim skupinam, posameznim državljanom, delovnemu okolju, majhnim in srednje velikim 
podjetjem ter socialnim partnerjem. 
 

– Kontaktna oseba: ga. Stefania Barbesta 
  (Tel.: 0032 2 546 95 10 – e- pošta: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

2.  ENAKOST SPOLOV 
 
• Peking, 10 let kasneje: ocena napredka na področju enakosti žensk in 

moških v Evropi in v državah v razvoju 
-  Poročevalka: ga FLORIO  (Delojemalci – IT) 
 
− Referenca: mnenje na lastno pobudo – CESE 128/2005 

 
− Ključne točke 
 

Sodelovanje Združenih narodov je odločilno prispevalo k temu, da je vprašanje enakosti pravic 
moških in žensk dobilo mednarodno razsežnost. 49. zasedanje Komisije Združenih narodov o 
položaju žensk, ki bo potekalo od 28. februarja do 11. marca 2005, bo posvečeno oceni 
uresničevanja akcijskega programa in izjave iz Pekinga, sprejetima na 4. svetovni konferenci o 
ženskah (Peking, 1995). Glede na izkušnje Odbora, pridobljene s stalnim spremljanjem zadev v 
zvezi z enakostjo med ženskami in moškimi, bi bilo med drugim koristno, da eden izmed njegovih 
predstavnikov sodeluje v delegaciji Evropske komisije, ki bo prisostvovala 49. zasedanju komisije 
Združenih narodov o položaju žensk. 
 
Čeprav so Združeni narodi vzpostavili pomemben zakonodajni okvir za uresničevanje enakosti 
med ženskami in moškimi, občasno še vedno naletimo na pomanjkanje usklajenosti med 
zapisanimi nameni in dejansko izvedbo načel na ravni različnih držav članic, njihove trgovinske 
politike in razvoja. 
 
V Evropski uniji je bilo načelo enakosti med ženskami in moškimi najprej zapisano v Pogodbi, 
nato pa kodificirano z Amsterdamsko pogodbo. Ta se zavzema za »kombinirani pristop«, ki po eni 
strani predvideva vključevanje vprašanja enakosti spolov v vse politike Skupnosti in po drugi 
izvajanje posebnih ukrepov v prid ženskam. Kljub vsemu pa so ukrepi, ki si prizadevajo izboljšati 
kakovost dela in poklicne izglede, spodbujati podjetniški duh pri ženskah, zmanjšati razliko med 
plačami in povečati zastopanost žensk na področju novih tehnologij, še vedno osamljeni. Na 
področju združevanja zasebnega in poklicnega življenja je bilo sprejetih več ukrepov, povezanih s 
strukturami za sprejem otrok, a le redki so izrecno namenjeni starejšim osebam ali odvisnim 
družinskim članom.   
 
Na področju politike za razvoj in trgovino, je treba nadaljevati s krepitvijo participativnega pristopa 
družbe na splošno in še posebej vloge žensk, tako da bodo interesne skupine žensk v polni meri 
sodelovale pri opredelitvi politik za razvoj in pri oblikovanju dokumentov nacionalne državne 
strategije. Predvsem pa je treba povečati posebne oblike pomoči, dodeljene ženskam, tako da bodo 
na ekonomski in socialni ravni pridobile večji pomen. Treba je spremljati učinke trgovinskih 
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sporazumov in sporazumov v okviru razvojne politike, predvsem na mikroekonomski ravni, in 
predvideti izdelavo specifičnih analiz o vplivu na življenjske pogoje najbolj zapostavljenih slojev 
prebivalstva ter pri tem upoštevati razlike med spoloma. 
 
Čeravno so bile politike Skupnosti v prid žensk okrepljene, na žalost to ni dovolj, saj so potrebni 
dodatni ukrepi. Države članice, ki so v glavnem odgovorne za izvajanje politik na tem področju, si 
morajo z najboljšimi močmi prizadevati za dejansko doseganje ciljev.  
 

− Kontaktna oseba:   ga. Maarit Laurila 
                (Tel.: 00 32 2 546 97 39 – e-pošta: maarit.laurila@esc.eu.int) 
 

3.  STORITVE NA NOTRANJEM TRGU 
 

• Storitve na notranjem trgu 
– Poročevalec: g. METZLER (Razne dejavnosti – DE) 
– Soporočevalec: g. EHNMARK (Delojemalci – SE) 
 
– Referenca: COM(2004) 2 final – 2004/001 COD – CESE 137/2005 
  
– Ključne točke 

Odbor pozdravlja cilj Evropske komisije v predlogu direktive za oblikovanje notranjega trga in 
izvedbo nadaljnje etape lizbonske strategije. Odbor sicer meni, da bi moral predlog direktive 
upoštevati spremembe in pojasnila, ki sledijo, da bi lahko dosegli zastavljen cilj. 
 
Usklajenost v dvostopenjskem prehodnem obdobju za določene storitve: Odbor meni, da je 
prezgodaj za uporabo načela države porekla na področju čezmejnih storitev. Odbor na splošno 
priporoča, da se preveri, ali je uvedba tega načela v različne sektorje izvedljiva. 
 
Problematika socialne razsežnosti: predlog direktive ne sme voditi k znižanju obstoječih socialnih, 
plačilnih ali varstvenih standardov na delovnem mestu, še posebej ne v okviru direktive o napotitvi 
delavcev na delo. 
 
Področje veljavnosti in kolizijske norme: Področje veljavnosti, odstopanja od pravil in kolizije pri 
uporabi načela države porekla je treba pri čezmejnemu pretoku storitev še natančneje izdelati in 
ostreje razmejiti. Vse storitve splošnega pomena morajo biti izvzete iz področja uporabe direktive 
o storitvah, v pričakovanju okvira Skupnosti. 
 
Centralni register za evidenco čezmejnih dejavnosti: Odbor meni, da je treba preučiti, ali ne bi bilo 
koristnejše in učinkovitejše, da bi ustregli zahtevam, opredeljenim v direktivi, po izvajanju 
nadzora nad dejavnostmi določenih ponudnikov storitev – na primer dejavnosti svobodnih 
poklicev - z vzpostavitvijo evropskega centralnega registra, ki bi vseboval zahteve in kršitve, 
ugotovljene v okviru nadzornih dejavnosti.  
 
Izboljšanje empiričnih podatkov. 
 
Zagotavljanje kakovosti in preglednosti cen: treba je obdržati visoko raven varstva potrošnikov. 
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– Kontaktna oseba: ga. Aleksandra Klenke 
           (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-pošta: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

• Storitve splošnega pomena (bela knjiga) 
– Poročevalec: g. HENCKS (Delojemalci – LU) 
– Soporočevalec: g. HERNÁNDEZ BATALLER (Razne dejavnosti – ES) 
 
– Referenca: COM(2004) 374 final – CESE 121/2005 
 
– Ključne točke 
 

Storitve splošnega pomena ne spadajo samo na področje gospodarske konkurenčnosti, ampak so 
tudi ključen element socialnega in okoljskega področja. Dopolnjujejo trojico (gospodarstvo, 
socialna razsežnost, okolje) lizbonske strategije, kjer predstavljajo pomemben in nepogrešljiv adut, 
s katerim bo Evropska unija postala najbolj konkurenčna in dinamična na znanju temelječa družba. 
 
EESO pozdravlja objavo bele knjige. Še zlasti ceni, da bela knjiga vsebuje natančno agendo 
predlogov in ukrepov, za katere se Evropska komisija obvezuje, da jih bo sprejela za uporabo 
načel in usmeritev v naslednjih letih. 
 
Seznanil se je z načeli in novimi usmeritvami, ki jih predlaga Komisija za krepitev obstoja storitev 
splošnega pomena. Vendar obžaluje, da se še vedno ne upoštevajo že leta ponavljane zahteve po 
okvirni direktivi ali okvirnem zakonu, ki bi omogočil zagotavljanje storitev splošnega pomena, 
prosto opredeljevanje in organiziranje držav članic, svobodno izbiro načinov upravljanja, 
njihovega dolgoročnega financiranja, vrednotenja njihove uspešnosti, pravic potrošnikov itd., 
čeprav se je Komisija obvezala, da bo do konca leta 2005 pripravila poročilo o tem vprašanju. 
 
Pravice državljanov do dostopnih in učinkovitih storitev splošnega pomena po dostopnih cenah se 
morajo varovati in potrditi v imenu solidarnosti ter ekonomske in socialne kohezije, ki jih 
priznavajo temeljna načela Pogodbe.  
 
Zato je treba pripraviti zbirko splošnih načel za raznovrstne storitve, katerih načini opravljanja se 
razlikujejo od ene države članice do druge, pri čemer se v celoti upošteva načelo subsidiarnosti. 

 
– Kontaktna oseba: g. Raffaele Del Fiore 
                (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-pošta: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 

 

• Železniški paket 
– Poročevalec: g. CHAGAS (Delojemalci – PT) 
– Reference:   COM(2004) 139 final – 2004/0047 COD – CESE 130/2005 

     COM(2004) 142 final – 2004/0048 COD – CESE 131/2005 
   COM(2004) 143 final – 2004/0049 COD – CESE 119/2005 

    COM(2004) 144 final – 2004/0050 COD – CESE 120/2005 
 
– Ključne točke: 
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EESO meni, da mora vsaka odločitev za liberalizacijo mednarodnega potniškega prometa 
temeljiti na dobrem poznavanju globalnih posledic, ki jih bo imel ukrep na potniški železniški 
promet, in učinkov ukrepov, ki so bili sprejeti v okviru 1. in 2. železniškega paketa.  
 
Meni, da bi Komisija morala izdelati temeljito analizo prednosti in slabosti, predenj je predlaga 
liberalizacijo. Še zlasti je analiza potrebna na področjih regionalnega in železniškega prometa kot 
javnih storitev, kakovosti storitev, ponujenih strankam, zaposlovanja in delovnih razmer, zlasti to 
velja za železniška podjetja v novih državah članicah. 
 
EESO poziva Komisijo, da predstavi poročilo o izvajanju odprtja trga za železniški prevoz blaga, 
ki ga zahteva Direktiva 91/440/EGS (s spremembami v Direktivi 2004/51/ES). 
 
V zvezi s predlogom direktive o certificiranju vlakovnega osebja EESO obžaluje, da je ta 
socialni ukrep predlagan kot zadnji člen evropske zakonodaje o liberalizaciji železniškega prevoza 
blaga, in od Komisije zahteva, da zmanjša velik časovni razkorak med popolnim odprtjem trga za 
železniški prevoz blaga in roki, določenimi za začetek veljavnosti certificiranja.   
 
EESO pozdravlja sporazum med evropskimi socialnimi partnerji o »nekaterih vidikih delovnih 
razmer vlakovnega osebja, ki opravlja čezmejne storitve« in vabi Komisijo, da ta sporazum 
predstavi Svetu za sprejetje.  
 
Na področju pravic in obveznosti potnikov železniškega prometa EESO meni, da določbe, ki se 
izvajajo v tem sektorju, ne morejo biti strožje od tistih v sektorju zračnega promet, in meni, da se 
morajo izboljšati nekatere določbe predpisov, ki se nanašajo na odgovornost pri posredni škodi, 
določitev finančnih omejitev v okviru odgovornosti in razlogi za izjeme v primeru ukinitve 
storitve.   
 
EESO odobrava sprejetje ukrepov za izboljšanje kakovosti železniškega prevoza blaga in pri tem 
poudarja: 
 

− da bi bilo treba dati prednost pozitivnim spodbudam pred strogimi predpisi za nadomestila, ki 
lahko vodijo do zapletenega sistema izplačil, 

− da ti ukrepi ne smejo voditi do diskriminacij drugih prometnih sredstev.  
 

EESO zahteva od Komisije, da preuči posledice vseh ukrepov na podjetja in upravnike 
infrastruktur novih držav članic. 

 
–      Kontaktna oseba:   g. Luís Lobo  
                  (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-pošta: luis.lobo@esc.eu.int) 
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• Uvajanje, obratovanje, Galileo 
–   Poročevalec: g. RANOCCHIARI (Delodajalci – IT) 
 
– Referenca: COM(2004) 477 final – 2004/0156 COD – CESE 123/2005 
  

– Kontaktna oseba: g. Raffaele Del Fiore 
                     (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-pošta: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

4. POLITIKA KONKURENCE IN VARSTVA POTROŠNIKOV 
 

• XXXIII. poročilo o politiki konkurence 
– Poročevalec: g. CHIRIACO (Delojemalci – IT) 
 
– Referenca: COM(2004) 658 final – CESE 118/2005 
  
– Ključne točke:  
 

EESO opozarja, da je pomembno okrepiti konkurenčnost industrije in v vseh sektorjih spodbujati 
raziskave, razvoj in inovacije. 
 
Odbor zagovarja bolj pragmatični odnos med politiko konkurenčnosti in politiko varstva 
potrošnikov. 
 
Pri postopku reforme za krčenje in poenostavitev nadzora nad državnimi pomočmi, ob upoštevanju 
smernic Evropskega sveta v Stockholmu, je bilo mogoče zaznati pomemben napredek, predvsem 
glede zmanjšanja obsega državnih pomoči in preusmeritve njihove namembnosti na prečne cilje 
skupnega interesa, med drugim na cilje kohezije.  
 
EESO poudarja pomembnost sprejetja jasnega pravnega akta o storitvah skupnega interes (SSI).  
 
Načelo, da se morajo tudi pri ponudbi poklicnih storitev upoštevati konkurenčna pravila, je sedaj 
vsesplošno priznano. 
 
EESO poziva Komisijo, da drži svojo obljubo in do leta 2005 objavi novo poročilo o napredkih pri 
odpravljanju omejevalnih in neupravičenih pravil. 
 
Proces naprednega zbliževanja med telekomunikacijo, informacijo, radiom, televizijo in založništvom 
otežuje natančno določitev strukturne ureditve različnih trgov. Brez pravilnega razumevanja tega 
procesa obstaja nevarnost zmanjšanja konkurenčnih pravil in oslabitev načela pluralizma medijev. 
 

– Kontaktna oseba: ga. Aleksandra Klenke 
           (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-pošta: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

•  Učinki širitve Evropske unije na potrošniško politiko  
– Poročevalec: g. PEGADO LIZ  (Razne dejavnosti – PT) 
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– Referenca: mnenje na lastno pobudo – CESE 141/2005 
 
– Ključne točke: 
 

S širitvijo EU po vstopu več kot desetih novih držav članic, kjer je varstvo potrošnikov relativno 
nova tema, bo treba potrošniško politiko prilagoditi novi stvarnosti trga s skoraj 500 milijoni 
potrošnikov. 
 
EESO je v svojem mnenju opredelila takojšnje prednostne naloge v okviru potrošniške politike. 
 
Meni, da je treba postopoma uvajati nove zakonodajne pobude na področjih, ki jih Odbor našteva 
v svojem mnenju, pri tem pa ne smemo pozabiti, da je nujno ohraniti ravnovesje med interesi. 
  
EESO poleg tega meni, da je treba spremeniti in uskladiti že obstoječo zakonodajo Skupnosti in 
jo prilagoditi novemu razširjenemu trgu, s posebnim poudarkom na področjih, navedenih v 
mnenju. 
 
EESO ponavlja svoj predlog o oblikovanju Evropskega inštituta za raziskave o vprašanjih v zvezi 
s potrošniki, ki bo nudil osnovno znanje na tem področju. 
 
EESO priporoča Komisiji, da pri določanju nove usmeritve potrošniške politike upošteva 
predloge in pobude mnenja ter redno izdaja poročila o vprašanjih potrošnje in položaju 
potrošnikov v Evropi. 

 
- Kontaktna oseba:  g.. Joăo Pereira dos Santos 
                         (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e- pošta: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

• Avdiovizualne storitve, varstvo mladoletnikov in človeškega dostojanstva 
− Poročevalec: g. PEGADO LIZ  (Razne dejavnosti – PT) 
− Referenca: COM(2004) 341 final – 2004/0117 COD – CESE 134/2005 
  

– Kontaktna oseba: g. Raffaele Del Fiore 
                       (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-pošta: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

5. ENOTNI TRG – USKLAJEVANJE ZAKONODAJE SKUPNOSTI 
 

• Trenutno stanje na področju koregulative in samoregulative na enotnem 
trgu 

– Poročevalec: g. VEVER (Delodajalci – FR) 
 
– Referenca: informativno poročilo – CESE 1182/2004 fin 
 
– Ključne točke: 
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Evropski parlament, Svet Evropske unije in Evropska komisija so sklenili, da priznajo in 
zagotovijo okvir za koregulacijo in avtoregulacijo, ki lahko koristno dopolni zakonodajo.  
Medinstitucionalni sporazum, sprejet 16. decembra 20031, organizira dopolnjevanje s strukturnimi 
in nadzornimi določbami.  
 
Možnosti in omejitve 
 
Koregulacija in avtoregulacija namreč predstavljata več potencialnih prednosti s poenostavitvijo 
predpisov za enotni trg, s sprostitvijo pravnih poti in prispevkom za hitrejše prilagajanje 
spremembam, z razvojem skupne odgovornosti gospodarskih dejavnikov in civilne družbe in s 
krepitvijo temeljev evropskega združevanja.  
 
Vendar obstajajo meje, ki v prvi vrsti zadevajo pogoje izvajanja predpisov in morebitne sankcije v 
primeru neupoštevanja predpisov. Zastavijo se lahko tudi druga vprašanja, ki zahtevajo 
preverjanje, kot usklajenost z obstoječimi predpisi ali učinki na konkurenco.  
 
Dejanske razmere na področju koregulacije in avtoregulacije na enotnem trgu so še vedno slabo 
poznane. Informativno poročilo Odbora in posvetovanja, ki jih je nedavno tega organizirala 
opazovalnica za enotni trg EESO si predvsem prizadevajo bolje spoznati sedanje stanje 
koregulacije in avtoregulacije, o tem seznaniti javnost ter olajšati širjenje najboljših praks. 

 
Kontaktna oseba::  g. Jean-Pierre Faure  – 

                         (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-pošta: maarit.laurila@esc.eu.int) 
 

• Obračun in poravnava  
– Poročevalec: g. BURANI (Delodajalci – IT) 
 
– Referenca: COM(2004) 312 final – CESE 138/2005 
  
– 

                                                

Ključne točke: 
 

Oblikovanje celovitega in učinkovitega kapitalskega trga danes predstavlja enega izmed 
najpomembnejših in najambicioznejših projektov v Evropski uniji.  
 
Obračun in poravnave, ki se izvajajo na strogo nacionalni ravni, so v Evropski uniji dokaj 
učinkoviti in varni. Nasprotno pa je čezmejni sistem zapleten in fragmentiran, kar je vir 
precejšnjega povečanja stroškov, tveganj in neučinkovitosti. 
 
Odbor je z velikim zanimanjem preučil dokument Komisije, ki ga je analiziral predvsem s stališča 
socialnih partnerjev, ki so zastopani v njegovi sredi, in odobrava pristop in smernice.  
 
Vendar pa meni, da so obstoječi predpisi trgu navsezadnje omogočili, da je doslej preživel krizne 
trenutke; oblasti so lahko obvladale tudi najtežje razmere.  
 

 
1  UL ES C321 z dne 31.12.2003. 
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Meni tudi, da oblasti, zadolžene za konkurenco, odločitev ne morejo sprejemati samostojno: 
obvezujoča mnenja nadzornih organov bi se morala izvajati takoj, čeprav to ni povsod in vedno 
res. Prizadevanje po odprtju trgov z upoštevanjem predpisov za konkurenco ne more voditi do 
zanemarjanje varnosti trgov, kar lahko ocenijo le organi, odgovorni na tem področju. 

 
- Kontaktna oseba:  g.. Joăo Pereira dos Santos 
                       (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e- pošta: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

• Odredba za plačilo 
– Poročevalec: g. PEGADO LIZ  (Razne dejavnosti – PT) 
 
– Referenca: COM(2004) 173 final – 2004/001 COD – CESE 133/2005 
  

Ključne točke: – 
 

EESO pozdravlja osnutek uredbe, v katero je vključena večina njegovih pripomb o zeleni knjigi. 
 
EESO zahteva od Komisije, naj razmisli o možnosti, da bi predlog uredbe razširil na evropski 
gospodarski prostor. 
 
Komisija meni, da bo evropski postopek o odredbi za plačilo lahko obstajal skupaj z drugimi 
identičnimi postopki z istim namenom, ki jih vsebujejo nacionalne zakonodaje držav članic. 
Vendar pa EESO meni, da bi moral obstajati en sam postopek o odredbi za plačilo, in sicer tisti, ki 
ga predpisuje in ureja obravnavani predlog.  
 
Mnenje Odbora vsebuje podrobno analizo členov predloga uredbe. 

 
– Kontaktna oseba: ga. Aleksandra Klenke 
           (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-pošta: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

6. KOHEZIJSKA POLITIKA  
 
• Regije z naravnimi in strukturnimi ovirami  
–   Poročevalec: g. BARROS (Delodajalci – PT) 

 
− Referenca: mnenje na lastno pobudo – CESE 140/2005 
 
− Ključne točke: 
 

Na področju prometa, telekomunikacij, infrastruktur in dostopa do javnih služb, okolja in 
zaposlovanja ter možnosti, ki se odpirajo s turizmom, Odbor meni, da morajo učinkoviti politiki za 
regije s stalnimi ovirami vladati tri načela – trajnost, pozitivna diskriminacija in sorazmernost 
ter množica ciljev socialne, ekonomske in okoljske narave. 
 
Kohezijska politika mora torej predvideti niz ukrepov, ki bi zmanjšali ranljivost in prispevali k 
vzpostavitvi resnične "enakosti možnosti" med temi ozemlji in preostalo Unijo. Ukrep kot odgovor 
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na objektivne naravne dejavnike naj bo oblikovan glede na obsežnost ovir. Iz istega razloga naj 
dopolnjuje in ne nadomešča obstoječih ukrepov, ki se običajno uporabljajo v okviru politike 
socialne in ekonomske kohezije. 
 

− Kontaktna oseba:   g. Roberto Pietrasanta 
                     (Tel. : 00 32 2 546 93 13 – e-pošta: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 
 

7. VARSTVO OKOLJA 
 

• Financiranje projekta Natura 2000 
Poročevalec: g. RIBBE (Razne dejavnosti – DE) – 

– 

– 

Referenca: COM(2004) 431 final – CESE 136/2005 
 

Ključne točke: 
 
EESO ugotavlja, da predstavljajo različne kulturne in naravne krajine izjemno naravno dediščino. 
Varstvo narave ni le samo sebi namen; narava je nujno potrebna osnova za življenje in 
gospodarstvo ter predstavlja pomemben vir gospodarskih dejavnosti.  
 
EESO razume utemeljitve za izbrane možnosti financiranja, t.j. nadgradnje in ustrezne uporabe 
obstoječih instrumentov za finančno pomoč. Z izoblikovanjem in uporabo obstoječih finančnih 
skladov, ki je bolj v skladu s potrebami varstva narave, bodo pristojnim organom v državah 
članicah omogočili večjo prožnost pri ukrepanju. Vendar je treba v prihodnje paziti, da EU ne 
sofinancira nobenih projektov, ki škoduje okolju, in da na ta način naravi in okolju povzročeno 
škodo nato spet ne poravnavajo skladi EU.   
 
V ozadju razprave o financiranju območij NATURA 2000 bo po pričakovanjih prišlo do sporov o 
višini skupnega proračuna EU in o razporeditvi sredstev med sektorskimi politikami. Treba je 
poskrbeti, da države članice varstva narave ne bodo uvrstile na zadnje mesto med svojimi 
nalogami. Kot pogosto poudarjajo predsedniki držav in vlad je varstvo narave v Evropi naloga 
celotne družbe in politična dolžnost, za katero je nujno priskrbeti financiranje. 
 
Za neizogibno potrebne naloge (npr. nadomestila ali spodbude za lastnike ali. uporabnike zemljišč) 
je treba jasno predvideti namenska sredstva. V nasprotnem primeru EESO ne bo mogel sprejeti 
načela vključevanja financiranja programa NATURA 2000 v obstoječe sklade in se bo moral – kot 
mnoge interesne skupine v sektorju - izreči za ločeno finančno postavko. 

 
– Kontaktna oseba:   g. Johannes Kind     
                        (Tel. : 00 32 2 546 91 11 – e-pošta: johannes.kind@esc.eu.int) 

 
 
 
 

• Posebni ukrepi za podporo trgu 
− Poročevalec: g. NIELSEN (Razne dejavnosti – DK) 
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− Referenca: COM(2004) 712 final – 2004/0090 CNS – CESE 127/2005 
 
– Kontaktna oseba:   ga. Annika Korzinek  
                (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-pošta: annika.korzinek@esc.eu.int) 

 

• REACH – Zakonodaja na področju kemičnih proizvodov 
– Poročevalec: g. SEARS (Delodajalci – UK) 
– Soporočevalec: g. HOSMAN (Predstavnik – NL) 
– Reference:  Informativno poročilo - COM(2003) 644 final – 2003/0256-0257 COD – CESE 

  242/2004 fin rev. 
 
– Ključne točke: 
 

Informativno poročilo obravnava vplive na konkurenčnost in industrijske spremembe, ki jih bo 
povzročila predlagana zakonodaja v sektorjih, ki so za kemično industrijo hkrati dobavitelji in 
tekmeci.   
 
Na splošno so ene izmed šibkih točk predloga REACH nejasnost in slabe opredelitve. Predlog se v 
veliki meri opira na opredelitev pojmov "snov" in "pripravek", ki sta bili oblikovani sredi 
šestdesetih let. Nasprotno pa izraz "kemičen" (kemičen proizvod) kljub pogosti uporabi v besedilu 
predloga sploh ni nikjer opredeljen.  
 
Predlog je prezapleten tako pri urejanju kot v strukturi. Probleme, povezane s področjem izvajanja 
in opredelitvami, še poslabša dejstvo, da predlog, ki obravnava kemično industrijo, ne predstavlja 
fizične stvarnosti sedanjih in v prihodnosti načrtovanih praks v sektorjih, na katere lahko vpliva 
uvedba predloga.   

 
 Najhujše posledice zaradi predloga bodo občutile MSP, kot natančno opisuje poročilo. 

Nesorazmerni stroški in minimalni pričakovani dobiček za zaposlene ali potrošnike bodo za 
evropske MSP pomenili izgubo pomembnih konkurenčnih prednosti v primerjavi s tekmeci izven 
Unije.  

 
 Predlog za svojo utemeljitev navaja prizadevanje za zagotavljanje zaščite delavcev, potrošnikov in 

okolja. Vplivi odlaganja odpadkov in emisij na okolje, ki jih ustrezno pokriva vrsta splošnih ali za 
področje značilnih določb Skupnosti, so v veliki meri izključeni iz predloga in zato ne moremo 
pričakovati koristi. 

 
 Na splošno je pomembno, da - ne glede na področje - sedanje razprave o predlogu REACH ne 

vodijo do nesprejemljive upočasnitve izvajanja eksperimentov na snoveh, ki predstavljajo resnično 
prioriteto. Izvajanje obstoječe zakonodaje je prav tako pomembno kot oblikovanje novih pobud, ki 
se bodo potegovale za iste vire. 

 
 Zdi se bistvenega pomena, da študije vplivov, ki se zdaj ocenjujejo kot nujne, ocenijo realno stanje 

določenih gospodarskih sektorjev. Pomembno je, da na transparenten in sprejemljiv način sledijo 
ustreznim metodologijam, na primer tistim, ki so jih določile organizacije kot  Organizacija za 
ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). 
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Če bo mogoče doseči sporazum glede ciljev in področja uporabe predloga REACH in metodologij, 
ki so potrebne za ocenjevanje tako stroškov kot koristi, potem bomo lahko verjeli, da je bil sprejet 
najboljši pristop, ki bo vsem prinesel največjo korist. Vendar tega zaenkrat ni moč trditi. V 
najboljšem primeru se neposredni in posredni stroški pokrivajo s potencialnimi dobički, 
pričakovanimi drugod, ki pa so slabo opredeljeni.  
 

–    Kontaktna oseba:   g. Jakob Andersen  
                      (Tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-pošta: Jakob.Andersen@esc.eu.int) 
 

• Obvladovanje tveganja poplav 
− Poročevalka: ga SÁNCHEZ  (Delojemalci – ES) 
− Referenca: COM(2004) 472 final – CESE 125/2005 

 
– Kontaktna oseba:   ga. Annika Korzinek  
                       (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-pošta: annika.korzinek@esc.eu.int) 

 

• Geotermična energija 
– Poročevalec: g. WOLF (Razne dejavnosti – DE) 
– Referenca: mnenje na lastno pobudo – CESE 122/2005 
  

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

 
• INSPIRE 
− Poročevalec: g. RETUREAU (Delojemalci – FR) 
− Reference: COM(2004) 516 final – 2004/0175 COD – CESE 124/2005 

 
-  Kontaktna oseba:   g. Johannes Kind            
                      (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-pošta: johannes.kind@esc.eu.int) 
 

8. SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA 
 

• Financiranje SKP 
– Poročevalec: g. KIENLE (Delodajalci – DE) 
– Reference: COM(2004) 489 final – 2004/0164 CNS – CESE 126/2005 

 
– Ključne točke: 

 
EESO meni, da predlog Komisije vsebuje različne, zelo inovativne pristope za boljše upravljanje 
in proračunsko poenostavitev. Prehod na sistem dveh skladov z jasno vsebinsko ločitvijo 
predstavlja po mnenju Odbora dobro odločitev. Vendar pa Odbor meni, da: 
 

bi poenostavitev morala biti zaznavna na vseh ravneh in koristiti tako Evropski uniji, 
državam članicam kot končnim uporabnikom;   

• 
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je treba pri končnih prejemnikih nujno doseči hitro in čim manj zapleteno obliko 
pomoči; 

• 

• 

− 

 
je Komisija sicer res dosegla zastavljen cilj poenostavitve, države članice pa ne v 
zadostni meri. 

 
Evropski ekonomsko-socialni svet obžaluje, da morajo plačilne agencije zaradi različnih načinov 
plačevanja in vezave sredstev še naprej voditi dva sistema finančnega upravljanja.  Meni, da si je 
treba prizadevati za čim večjo učinkovitost obeh sistemov. Zato so potrebne nadaljnje prilagoditve, 
še zlasti pri uredbi o podpori podeželskim območjem 
 
EESO načelno pozdravlja dejstvo, da z ureditvijo vračil sredstev odgovornost za izplačana 
sredstva, namenjena pospeševanju, ni več samo na plečih EU, temveč tudi držav članic. Glede na 
to, da so mnoge države članice izrazile zadržke o povečani soodgovornosti, bo Evropski 
ekonomsko-socialni odbor zelo pozoren do tega, da ne bi izgubile zanimanja za programe – na 
škodo potencialnih končnih uporabnikov.  
 
EESO opaža, da se s širitvijo tehnične pomoči odtegujejo sredstva za prvotni namen skladov: 
pospeševanje kmetijstva in razvoja podeželja. Odbor meni, da se takšne oblike posredne podpore 
ne bi smele pretirano širiti, ampak naj, nasprotno, ostanejo omejene na resnično nujne primere. Pri 
tem Odbor še posebej obžaluje podporo Skupnosti za vzpostavitev ali krepitev administrativnih in 
nadzornih struktur držav članic. Za to morajo nedvomno poskrbeti države članice same. EESO 
zahteva, da v teh primerih Komisija poroča o svojih posegih za izvajanje strogega nadzora nad 
podporami. 
 
Kontaktna oseba:  ga. Eleonora Di Nicolantonio  

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

9. ZUNANJA TRGOVINA 
 

• Predlog uredbe Sveta o shemi splošnih tarifnih preferencialov  
–   Poročevalec: g. PEZZINI (Delodajalci – IT) 
− Reference: COM(2004) 699 final – 2004/0032 CNS – CESE 132/2005 
 
− Ključne točke: 

 
Evropska komisija je 20. oktobra 2004 sprejela osnutek uredbe Sveta, ki natančno predstavlja 
evropski sistem trgovinskih preferencialov (splošni sistem preferencialov, SSP) v obdobju 2006-
2008. Predlog temelji na smernicah, ki jih je julija 2004 objavila Komisija. Slednja predlaga 
izboljšanje sedanjega sistema na nekaterih področjih: poenostavitev (zmanjšane števila sedanjih 
petih sistemov na tri); povečanje seznama proizvodov, ki jih pokriva splošni sistem 
preferencialov; osredotočanje na države v razvoju, ki jih najbolj potrebujejo, vzpostavitev 
dodatnega splošnega sistema preferencialov (GSP+) za večje upoštevanje praks, usklajenih s 
trajnostnim razvojem. 
 
EESO je zahteval poenostavitev sedanjega sistema, ki naj postane transparentnejši. Izkoristiti je 
treba priložnost za uskladitev, poenotenje in racionalizacijo vseh pravil in postopkov sistema 
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splošnih tarifnih preferencialov. Meni, da bi predlagana shema v tem pogledu prinesla bistveno 
izboljšanje in odobrava predloge Komisije v tem obsegu. 
 
EESO odobrava zmanjšanje števila držav prejemnic, a se boji, da to ne bo zadostovalo. 
 
Meni, da bo imel nov posebni spodbujevalni režim za trajnostni razvoj le malo večji vpliv na 
države prejemnice kot njegov predhodnik 
 
Zaskrbljeno ugotavlja, da vprašanje goljufij v obstoječem sistemu ni obravnavano, in meni, da bi 
lahko v tem smislu storili več. 
 
Obžaluje, da podrobne študije o vplivu v zvezi z obravnavanimi predlogi niso bile objavljene ali 
celo v nekaterih primerih ne izvedene. 

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

10. OBRAMBA 
 
•    Javna naročila in obramba 

–    Poročevalec: g. WILKINSON (Delodajalci – UK) 
–    Referenca: COM(2004) 608 final – CESE 129/2005 

  
–     Ključne točke: 

Zaključke Odbora lahko povzamemo, kot sledi: 
 
- Obrambna oprema je zgolj ena od zahtev za dosego obrambne učinkovitosti. Če hoče 

industrija v celoti opraviti svojo vlogo, bo potrebovala jasne smernice, usklajene zahteve in 
stalnost. Prav tako mora biti prvenstveno odgovorna za potrebno prestrukturiranje. Za 
industrijo je tudi pomembno, da je ne ovirajo prezamudni regulativni postopki.  

 
- Zelo natančno je treba določiti, katere dele postopka javnega naročanja obrambne opreme 

bodo urejala dogovorjena pravila.  
 
- Še naprej bo potrebna uporaba člena 296 Pogodbe. Da bi bilo v prihodnje ta člen treba 

uporabljati čim manj, mora Komisija določiti kazalnik za preverjanje trenutne učinkovitosti. 
Neizvedljivo je vzdrževati kakršen koli seznam opreme in postopkov, za katere se lahko 
uporablja člen 296.  

 
- Kot prvi korak mora Komisija čim prej pripraviti "razlagalno sporočilo" o členu 296. Šele 

potem, ko bodo pridobljene izkušnje o učinku tega sporočila, se bo mogoče odločiti, ali je 
potreben tudi pravni instrument.  

 
- Oprema z "dvojno rabo" postaja vse bolj običajna. Ta trend je dobrodošel, tudi zaradi 

možnosti za civilno uporabo RTR, ki se nanaša na vojaško opremo.  
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- Pomembna vloga, predvidena za Evropsko obrambno agencijo (EOA), je dobrodošla; treba 
pa bo razjasniti, kakšno vlogo bodo v prihodnje imele agencije, ki so trenutno vključene na 
tem področju. 

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