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Plenarno zasedanje je zaznamovala udeležba, v imenu avstrijskega predsedovanja Svetu, g. Martina 
BARTENSTEINA, avstrijskega zveznega ministra za gospodarstvo in delo. G. Bartenstein je 
spregovoril o prednostnih nalogah avstrijskega predsedovanja. 
 
 

1. DRŽAVLJANSKE PRAVICE 
 

• Temeljne pravice in pravosodje 
− Porocevalka: ga. KING (Delodajalci – UK) 
 
− Referencni dokumenti: KOM(2005) 122 koncno – 2005/0037 (COD) – 2005/038 (CNS) – 

2005/0040 (COD) CESE 32/2006 
 
− Kljucne tocke: 
 
EESO meni, da se neravnovesje med tremi dimenzijami – svobodo, varnostjo in pravico – kaže tudi v 
financnem nacrtu, saj varnost zavzema najvecji del proracuna. 
 
EESO ni preprican, da predlog Komisije dovolj spoštuje nacelo subsidiarnosti, doloceno v clenu 5 
Pogodbe ES, saj se zdi, da podrocja, ki se jih lahko najucinkoviteje lotimo na nacionalni, regionalni 
in/ali lokalni ravni ter ob sodelovanju ustreznih socialnih partnerjev, niso dovolj upoštevana. 
 
Glede temeljnih pravic Komisija omenja bolj usklajeno delovanje v boju proti rasizmu, ksenofobiji in 
antisemitizmu ter predlaga vecjo podporo medverskim in multikulturnim oblikam dialoga kot orodju 
v tem boju. EESO zato priporoca, da se upošteva tudi islamofobijo in s tem poudari nujnost boja proti 
tej posebni obliki rasizma, pri kateri se mešata kultura in religija. 
 
EESO je zaskrbljen, da bosta boj proti nasilju do otrok, žensk in mladih ter proti trgovanju z ljudmi 
zaradi spolnega izkorišcanja v ozadju, saj sta povezana z bojem proti drogam in trgovanju z ljudmi – 
še posebej, ker celotni proracun in razdelitev proracunskih sredstev med posamezne programe še nista 
dokoncno sprejeta. EESO priporoca, da se za boj proti nasilju oblikujeta locen cilj in locena 
proracunska postavka. 
 
− Kontaktna oseba: ga. Susanne Johansson 

(Tel.: 00 32 2 546 84 77 – elektronska pošta: susanne.johansson@esc.eu.int) 
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2. VARSTVO OKOLJA 
 

• Trajnostni razvoj – podnebne spremembe 
− Porocevalec: g. KALLIO (razlicne dejavnosti – FI) 
 
− Referencni dokument: Mnenje na lastno pobudo – EESO 33/2006 
 
− Kljucne tocke: 
 
Po mnenju EESO mora EU bistveno okrepiti ukrepe proti podnebnim spremembam in zaceti dosledno 
pripravljati strategije prilagajanja za razlicna podrocja ukrepanja. EU lahko prispeva k pripravi 
sektorskih strategij prilagajanja z dobrim usklajevanjem in podporo mednarodnim sporazumom, kar 
bi omogocilo tudi krepitev temu namenjenih ukrepov na globalni ravni.  
 
Panoge na podeželju, kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo so le malo prispevale k emisijam toplogrednih 
plinov, zaradi cesar so tem sektorjem v okviru politike glede podnebnih sprememb EU namenjali 
malo pozornosti. Odbor meni, da je zato pomembno, da EU tudi za te sektorje pripravi podlago za 
ukrepe prilagajanja. 
 
Odbor meni, da: 
 
− je treba preucevati multiplikatorske ucinke podnebnih sprememb za panoge na podeželju,  
− je pri nacrtovanju prihodnje politike kmetijskih pomoci in proizvodnje ter trgovinske in 

energetske politike treba posebej upoštevati negotovosti, ki izhajajo iz podnebnih sprememb za 
te primarne panoge, 

− bo morala Ribiška politika preuciti tudi spremembe, ki jih sektor potrebuje, da se bo lahko 
prilagodil spremembam v vodnih virih in v ribištvu, 

− je treba jemati resno pomen, ki ga imajo gozdovi za upocasnjevanje podnebnih sprememb. Zato 
je pomembno okrepiti pogozdovanje tako v EU kot po vsem svetu. 

 
Po mnenju EESO je bistveno, da EU znatno poveca sredstva za raziskave, namenjene preucevanju 
podnebnih sprememb in politik prilagajanja, ter sredstva za uresnicevanje varnostnih programov.  To 
še posebej velja za panoge, katerih dejavnost je odvisna od naravnih virov. 
 
EESO predlaga Komisiji, naj predlaga zacetek široke informacijske in ozavešcevalne kampanje na 
evropski in svetovni ravni, da bi okrepili ozavešcenost civilne družbe in nosilcev politicnega 
odlocanja. Po njegovem mnenju bi to lahko prispevalo k hitrejšim pripravam in uvajanju strategij 
prilagajanja. 
 
− Kontaktna oseba: ga. Yvette Azzopardi 

(tel.: 00 32 2 546 98 18 – elektronska pošta: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
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3. JAVNO ZDRAVJE – VLOGA DRUŽBE 
 

• Evropski center za spremljanje drog in odvisnosti (spremenjeno) 
− Porocevalec: g. OLSSON (razlicne dejavnosti – SE) 
 
− Referencni dokument: KOM(2005) 399 koncno – 2005/0166 COD – CESE 44/2006 
 
− Kljucne tocke: 
 
− EESO poudarja, da bi morale biti organizacije civilne družbe vkljucene v delo EMCDDA. 
 
− EESO pozdravlja spremenjeno pravno podlago predloga. Ustrezno posvetovanje s Parlamentom 

je tukaj na mestu in ni namenjeno za zagotovitev javne transparentnosti v EMCDDA. Glede na 
nov predlog ima Parlament vecjo vlogo in poleg tega pravico imenovati dva neodvisna 
strokovnjaka s specialisticnim znanjem o drogah kot clana upravljalnega odbora. Odbor mocno 
priporoca, da sta oba neodvisna strokovnjaka iz nevladnih organizacij in imata strokovno znanje 
na podrocju drog. 

 
− Evropsko informacijsko omrežje vsebuje nacionalna kljucna podrocja, ki oblikujejo mejnik med 

udeleženimi državami in Centrom. Odbor priporoca, da bi morale smernice Centra in dogovori z 
državami clanicami zahtevati sodelovanje kljucnih podrocij z nacionalnimi organizacijami, 
vkljucno z nevladnimi organizacijami, ki so dejavne na podrocju drog. 

 
− Kontaktna oseba: ga. Susanne Johansson 

(tel.: 00 32 2 546 84 77 – elektronska pošta: susanne.johansson@esc.eu.int) 
 
 

4. INFORMACIJSKA DRUŽBA 
 

• Hramba elektronskih podatkov 
− Porocevalec: g. HERNÁNDEZ BATALLER (razlicne dejavnosti – ES) 
 
− Referencni dokument: KOM(2005) 438 koncno – CESE 35/2006 
 
− Kljucne tocke: 
 
Odbor izraža zacudenje in zaskrbljenost zaradi predložitve zakonodajnega predloga, katerega dolocbe 
so neskladne in posegajo v temeljne pravice. 
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EESO meni, da: 
 
− je obravnavanje temeljnih pravic, zlasti pravice do zasebnosti, neustrezno in se v dolocenih 

vidikih ne ujema, 
 
− je v nevarnosti zaupanje uporabnikov elektronskih komunikacij, utegne pa jih tudi odvrniti od 

uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT). Dolgorocno lahko izguba zaupanja 
uporabnikov ovira razvoj informacijske družbe ter tako ogrozi tudi lizbonsko strategijo, 

 
− bi morala Komisija ta predlog temeljito revidirati, saj kot celota ne upošteva temeljnih pravic, 

pravil dostopa do podatkov, njihove uporabe in izmenjave. 
 
− Kontaktna oseba: G. Raffaele Del Fiore 

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

5. DAVCNO USKLAJEVANJE 
 

• Trošarinske stopnje za alkohol 
− Porocevalec: g. WILKINSON (delodajalci – UK) 
 
− Referencni dokument: KOM(2004) 223 koncno – CESE 34/2006 
 
− Kljucne tocke: 
 
Sedanji sistem redno povzroca težave v zvezi z umestitvijo nekaterih izdelkov v trenutno dogovorjene 
strukture. 
 
Nobenega trdnega dokaza ni, da visoke trošarinske stopnje dolgorocno zmanjšujejo težave z zlorabo. 
Za izboljšanje javnega zdravja se je treba tega problema lotiti še z drugimi, zlasti vzgojnimi, 
izobraževalnimi in preventivnimi ukrepi.  
 
Komisija bi morala razmisliti o delitvi alkoholnih pijac v dve osnovni kategoriji ter uvedbi najnižje 
standardne osnove za vse alkoholne pijace, ki sodijo v ti dve kategoriji, v katerih so alkoholne pijace 
obdavcene v skladu z njihovimi znacilnostmi, torej na podlagi nacina proizvodnje in ucinkov na 
zdravje, in z njihovo vsebnostjo alkohola. Za vino in druge fermentirane pijace (pivo, jabolcnik in 
hruškovec) pa je treba sprejeti drugacen pristop. 
 
− Kontaktna oseba: ga. Imola BEDO 

(tel.: 00 32 2 546 83 62 – elektronska pošta: imola.bedo@esc.eu.int) 
 

_____________ 


