
 

Greffe CESE 39/2005 DE/SL   AZ/nk 

SL 

 
Evropski ekonomsko-socialni odbor 

 
 
 

Bruselj, 21. marec 2005 
 
 

PLENARNO ZASEDANJE 
 

9. IN 10. MARCA 2005 
 
 

POVZETEK SPREJETIH MNENJ 
 
 

 
 

Celotna besedila mnenj EESO v uradnih jezikih najdete na spletni strani 
Odbora: 

 
http://www.esc.eu.int (v rubrki "Documents" na zacetni strani v angleškem in 

francoskem jeziku) 
 
 



- 1 - 

Greffe CESE 39/2005 DE/SL   AZ/nk .../... 

Plenarnega zasedanja se je udeležila gospa FISCHER BOEL, clanica Evropske komisije, v okviru 
sprejetja mnenja o podpori za razvoj podeželja Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP). 
 
 
1. LIZBONSKA STRATEGIJA - PODJETNIŠTVO 
 
• Vecletni program za mala in srednje velika podjetja (MSP) 
 
− Porocevalec: g. PEZZINI (delodajalci – IT) 
 
− Referencni dokument: COM(2004) 781 final – 2004/0272 COD – CESE 
 
− Kljucne tocke: 
 
 Odbor bi bil zelo zadovoljen, ce bi generalni direktorat za podjetništvo cim prej pripravil vec srecanj 

s predstavniki združenj MSP iz vseh držav clanic, s ciljem, da bi obravnaval postopke, ki so se 
obnesli, in specificne probleme novih držav clanic. Na ta nacin bi bilo mogoce ugotoviti številne 
vidike, ki se jih je treba lotili v novem okvirnem programu. 

 
 Odbor priporoca, da bi v letu 2006 pripravili cetrto evropsko konferenco mikro, malih in srednje 

velikih podjetij. 
 
 Odbor si prizadeva za smiselne in konkretne ukrepe za razvoj podjetij; priti mora do intenzivne 

izmenjave z – in med - vsemi, ki se jih problemi podjetij neposredno ticejo (podjetniki in 
delojemalci). Po drugi strani pa je treba seveda upoštevati, da problemi mikro in majhnih podjetij 
niso primerljivi s problemi velikih podjetij oz. da tudi tedaj, ko se zdijo podobni, vsekakor kažejo 
drugacne znacilnosti. Odbor zato prosi Komisijo, da o tem poroca Evropskemu parlamentu in 
Odboru. 

 
– Kontaktna oseba: g. Pereira dos Santos 

  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-naslov: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
• Zadruge 
 
− Porocevalec: g. HOFFELT (razlicne dejavnosti – BE) 
 
− Referencni dokument: COM(2004) 18 final – CESE 243/2005 
 
− Kljucne tocke: 
 
 Odbor zlasti podpira prednost, ki se daje spodbujanju zadružnega podjetništva. 
 
 Medtem ko Odbor podpira glavne smernice tega sporocila, vseeno meni, da bi bilo zaželeno 

natancneje opredeliti nekatere ukrepe na podlagi vnaprej dolocenega casovnega razporeda. Prav 
zato Odbor priporoca, da se v najkrajšem možnem casu vzpostavi postopek spremljanja 
predvidenih ukrepov in se ne caka na objavo ocen teh ukrepov po letu 2008, kot to priporoca 
Komisija.  
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– Kontaktna oseba:  ga. Klenke 
   (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e- naslov: aleksandra.klenke@esc.eu.int)  
 
 
2. LIZBONSKA STRATEGIJA / VLOGA EIB 
 
• Vloga EIB v javno-zasebnih partnerstvih (JZP) 
 
– Porocevalec: g. LEVAUX (delodajalci – FR) 
 
– Referencni dokument: mnenje na lastno pobudo – CESE 255/2005 
 
– Kljucne tocke: 
 
 To mnenje povzema daljše odlomke obvestila, ki ga je julija 2004 EIB pripravila za EESO (Vloga 

EIB v javno-zasebnih partnerstvih (JZP), Evropska investicijska banka, julij 2004). Dokument je bil 
pripravljen za študijsko skupino EESO. Zanj lahko zaprosite sekretariat EESO po elektronski pošti 
(eco@esc.eu.int). 

 
 Z javno-zasebnimi partnerstvi se izkoristi ucinkovitost zasebnega sektorja in vzpostavi ustrezne 

mehanizme delitve tveganj med javnim in zasebnim sektorjem. 
 
 Banka najprej zahteva, da so vsi projekti javno-zasebnih partnerstev, ki jih podpira, financno 

mocni, sposobni preživetja na ekonomski in tehnicni ravni, v skladu z okoljevarstvenimi standardi in 
da so bili izbrani na javnih razpisih v skladu s predpisi EU o oddaji javnih narocil. EIB se, kolikor je 
to mogoce, vkljuci v zgodnji fazi projektov. 

 
 EIB na splošno in z vidika izkušenj meni, da so bili projekti, ki jih je financirala, uspešni.  EIB je 

javno-zasebnim partnerstvom, ki jih je financirala, prinesla veliko korist. 
 
– Kontaktna oseba: g. Marchlewitz 

  (Tel.: 00 32 2 546 93 58 – e-naslov: Gilbert.Marchlewitz@esc.eu.int) 

 
• Kreditne institucije 
 
– Porocevalec: g. RAVOET (delodajalci – FR) 
 
– Referencni dokument: COM(2004) 486 final – 2004/0155 + 0159 COD – CESE 244/2005 
 
– Kljucne tocke: 
 
– Kakovost osnutka zakonodaje odraža raven posvetovanja brez primere, vkljucno s sodelovanjem 

pri študijah vpliva v okviru baselskega odbora, ki ga je med postopkom preoblikovanja baselskih 
pravil v pravo EU izvajala Komisija. EESO priporoca ta razvoj in poziva sozakonodajalce, da še 
naprej vkljucujejo stališca udeležencev trga v zakonodajni postopek EU  
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 Odbor meni, da je zdaj potreben sporazum o fleksibilni direktivi, ki bo v skladu z baselskim 
okvirom in bo spodbujala usklajeno uporabo v celotni EU. 

 
 Pomembno je relativno hitro sprejetje direktive. Zapoznelo izvajanje direktive bi evropsko 

bancništvo potisnilo v podrejeni konkurencni položaj na globalnem trgu. To ne bi bilo v interesu 
evropskih vlagateljev in posojilojemalcev. 

 
Odbor je preprican, da bi morala biti datuma uveljavitve direktive za standardizirani pristop 1. 
januar 2007 in ne 31. december 2006 ter za naprednejše pristope 1. januar 2008 namesto 31. 
decembra 2007. Zahteva za vzpostavitev direktive 31. decembra bi povzrocila težave pri porocanju 
zahtev. 
 

– Kontaktna oseba:  ga. Klenke 
   (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e- naslov: aleksandra.klenke@esc.eu.int)  
 
 
3. KOHEZIJSKA POLITIKA 
 
• Nove države clanice in širše smernice gospodarske politike 
 
– Porocevalec : g. KOULUMIES (delodajalci – FI) 

 
− Referencni dokument: mnenje na lastno pobudo – CESE 256/2005 
 
− Kljucne tocke: 

 
Gospodarsko zbliževanje novih držav clanic in EU-15 je potekalo dokaj dobro. Ta trend se bo najbrž 
nadaljeval, ceprav je treba v prihodnosti racunati na tveganja.  Najverjetnejši scenarij je, da bo 
razkorak med placami in cenami, ki je v primerjavi z EU-15 v povprecju ugoden, izgubljal 
privlacnost.  Zaradi nizke izhodišcne ravni pa to lahko traja še dolgo. 
 
Vse države clanice se morajo tudi v prihodnje truditi za dokoncanje graditve notranjega trga, za 
ucinkovitejše uresnicevanje lizbonskih reform in za boljše ekonomsko vladanje. Brez teh reform bi se 
lahko zmanjšala gospodarska rast in blaginja v celotni EU. 

 
− Kontaktna oseba: g. Marchlewitz 
     (Tel. : 00 32 2 546 93 58 – e-naslov: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 
 
4. POLITIKA RAZVOJA PODEŽELJA 
 
• Razvoj podeželja/EKSRP 
 
– Porocevalec: g. BROS (razlicne dejavnosti – FR) 
 
– Referencni dokument: COM(2004) 490 final – 2004/0161 COD – CESE 251/2005 
 
– Kljucne tocke: 
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 Zakonodajni predlog Komisije v zvezi s podporo razvoju podeželja spada vecinoma v okvir sklepov 
iz Salzburga. Odbor posveca tej temi veliko pozornost in se želi zahvaliti Komisiji za njeno 
usklajenost s clani Odbora. Predvsem želi poudariti,  

 
• da EKSRP ne more sam odgovoriti na celotno problematiko razvoja podeželja,  
 
• da je treba še bolj poglobiti dopolnjevanje z ESRR (Evropskim skladom za regionalni razvoj) in ESS 

(Evropskim socialnim skladom). 
 
 Razvoj podeželskega okolja je ocitno odvisen od nacela teritorialne kohezije. Za zagotovitev 

gospodarske in socialne trajnosti teh obmocij je nujno treba upoštevati prispevek skupne kmetijske 
politike in njena stebra za ohranitev in ustvarjanje delovnih mest na celotnem evropskem ozemlju, 
še posebej z razvojem konkurencnih kmetijskih in/ali nekmetijskih dejavnosti, ki temeljijo na 
inovativnosti.  

 
 Zato Odbor poziva Komisijo in Svet, da se v vmesno oceno lizbonske strategije vkljucijo tudi nove 

smernice skupne kmetijske politike. 
 
 Vprašanje proracuna ostaja osrednja tema. Odbor meni, da so predlogi Komisije o proracunu 

skromni in stabilni (1,24 % BND). Zaradi tega je bil Odbor kriticen do celotne integracije programa 
Natura 2000 v okvir EKSRP, saj bi predstavljal skoraj polovico proracunskih sredstev EKSRP. 
Ravno tako je potrojitev proracunskih sredstev, namenjenih pobudi Leader, paradoksalna glede na 
to, da jo sofinancirajo države clanice. Odbor ponovno opozarja tudi na to, da je financni predlog 
Komisije minimalna osnova za razpravo, brez katere se prihodnja politika razvoja podeželja ne bo 
mogla konkretno vkljuciti niti v strategijo trajnostnega razvoja niti v lizbonsko strategijo v zvezi s 
konkurencnim evropskim gospodarstvom in polno zaposlenostjo. 

 
 Odbor predlaga še nekaj sprememb v zvezi s politicnimi smernicami, dolocenimi na konferenci v 

Salzburgu, na primer ohranitev povezave med prvim in drugim stebrom SKP, nacelo subsidiarnosti 
pri nacrtovanju ukrepov in vecja poenostavitev za koncnega uporabnika. 

 
 Odbor želi, da bi v prihodnje in med izvajanjem te politike tesno sodeloval v postopku odlocanja in 

podal svoje mnenje o strateškem nacrtu Skupnosti ter skrbel za dobro vkljucenost organizirane 
civilne družbe pri izdelavi programov za razvoj podeželja. 

 
− Kontaktna oseba: ga. di Nicolantonio 

  (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-naslov: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
 
 
 
5. SOCIALNA IN MLADINSKA POLITIKA 
 

• Evropski socialni sklad 
 
– Porocevalka: ga. ENGELEN-KEFER (delojemalci – DE)  
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– Referencni dokument: COM(2004) 493 final – 2004/0165 COD – CESE 
 
– Kljucne tocke: 
 
 EESO podpira predlog Evropske komisije, da sredstva usmeri v gospodarsko najmanj razvite regije, 

kar bi moralo biti v korist zlasti novim državam clanicam. Predlog o povecanju sredstev se zdi 
primeren glede na to, da bo treba sredstva odslej porazdeliti med 25 držav clanic. 

 
 EESO ocenjuje, da je nova opredelitev ciljev pravilna. Nova opredelitev je obetavna, pod pogojem, 

da bo možno hkrati zagotoviti tudi programiranje in pri ukrepih ESS na podrocju politike 
zaposlovanja dolociti tudi regionalne prednostne naloge in se pri tem opirati na strukturo 
brezposelnosti.  

 
 Zato je treba posebno pozornost nameniti vkljucevanju teh zapostavljenih skupin s pomocjo 

ukrepov na podrocjih socialne podpore, usposabljanja in organizacije dela. ESS mora podpreti 
ukrepe, namenjene reformi vzgojno-izobraževalnih sistemov v kontekstu na znanju temeljece 
družbe ter izboljšanju primernosti pridobljenih znanj in vešcin za potrebe notranjega trga; EESO 
pozdravlja namen Komisije, da pobudo Skupnosti EQUAL v celoti vkljuci v ESS. 

 
 Zato se EESO sprašuje ali so smiselna letna porocila o izvedbi tako za nacionalni strateški 

referencni okvir kot za operativne programe, in priporoca, da bi raje pregledali ali je možno 
nacionalni akcijski nacrt izvajanja smernic EU za zaposlovanje povezati z zahtevami programiranja 
ukrepov ESS in tako poenostaviti programiranje. 

 
 EESO pozdravlja ohranitev dosedanjih nacel evropskih strukturnih pomoci: osredotocenje, 

programiranje, dopolnilnost in partnerstvo. Vendar pa meni, da bi bilo dobro bolj poudariti vlogo 
socialnih partnerjev pri ukrepih ESS, vezanih na politiko zaposlovanja in bolj izpostaviti potrebo po 
tem, da ti sodelujejo tako na centralni kot regionalni ravni.  

 
 Poleg tega pozdravlja tudi dejstvo, da se tudi nevladnim organizacijam omogoci dostop do financnih 

ukrepov in da se morajo države clanice in organ vodenja operativnega programa ustrezno 
posvetovati z nevladnimi organizacijami pri nacrtovanju, izvajanju in spremljanju podpore ESS. 

 
– Kontaktna oseba: g. Bach Nielsen 

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

 
 
 
 
• Program MLADINA V AKCIJI 2007-2013 
 
– Porocevalec: g. RODRIGUEZ GARCIA CARO (delodajalci – ES) 
 
– Referencni dokument: COM(2004) 471 final – 2004/0152 COD – CESE 253/2005 
 
– Kljucne tocke: 
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 Odbor z zadovoljstvom ugotavlja, da Komisija v celotnem predlogu sprejema priporocila iz mnenja 
na lastno pobudo o beli knjigi o mladinski politiki.  Kot del evropske civilne družbe namerava Odbor 
še naprej delovati kot posrednik med civilno družbo in evropskimi institucijami, tako da svoje 
izkušnje in strokovno znanje ob vseh akcijah prispeva v korist državljanov EU. 

 
 Odbor bi rad poudaril eno od priporocil predloga, ki sloni na vmesni oceni programa Mladina. 

Izrecno izraža zadovoljstvo s tem, da je novi program resda usmerjen k mladim iz povsem razlicnih 
okolij, da pa posebno pozornost namenja mladim, ki imajo – v najširšem pomenu besede – manj 
možnosti. V zvezi s tem je treba paziti, da se sredstva enakomerno porazdelijo med mlade obeh 
spolov. 

 
 Razširitev starostnih mej za udeležence – torej na 13 let znižana spodnja in na 30 let zvišana 

zgornja meja – je pomembna izboljšava, ki ustreza prejšnjim priporocilom Odbora. Pomeni odprtje 
programa za veliko skupino prebivalstva s 75 milijoni potencialnih udeležencev. Študija, ki bi 
omogocila boljšo opredelitev te starostne skupine (v vsej njeni heterogenosti, vendar hkrati tudi 
enotnosti, prvic v zgodovini), bi prispevala k boljši podpori programa mladih v EU. Še zlasti, ce ta 
želi slediti priporocilom skupine na visoki ravni o prihodnosti socialnih politik za spremembo pakta 
med generacijami.  

 
 Vendar pa Odbor ponavlja svoje priporocilo, da bi bilo treba starostno mejo za udeležence ukrepov 

izmenjav znižati na 11 let. Tudi ce pripadnikov te starostne skupine še ni mogoce oznaciti za 
mladostnike, ni dvoma, da za nekatere vrednote, ki so posredovane zgodaj, obstajajo posebne 
oblike osvajanja znanja.  Ta udeležba bi morala vedno potekati v okviru ustrezno organiziranega 
programa in nikoli na individualni podlagi.  

 
 Odbor izraža zadovoljstvo z novo pobudo šefov držav in vlad Francije, Nemcije, Španije in 

Švedske za uresnicitev Evropskega pakta za mladino v okviru ciljev, zacrtanih v lizbonski strategiji, 
za razvoj novih oblik vkljucevanja mladih ljudi v politicne procese odlocanja. 

 
– Kontaktna oseba: ga. Barbesta 
  (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – e-naslov: stefania.barbesta@esc.eu.int) 

 
 
 
 
 
 
6. EVROPSKI SOCIALNI MODEL – PRIMER ZA VES SVET 
 
• Socialna razsežnost globalizacije – prispevek politike EU k širitvi koristi za 

vse  
 
– Porocevalca: g. ETTY (delojemalci – NL) in ga. HORNUNG-DRAUS (delodajalci – DE) 
 
– Referencni dokument: COM(2004) 383 final – CESE 252/2005 
 
– Kljucne tocke: 
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Odbor poudarja pomen pristopa do globalizacije, ki temelji na vrednotah, v smislu konceptov, ki tvorijo 
bistvo socialnega tržnega gospodarstva. Takšni vidiki so individualna odgovornost, spoštovanje pravne 
države, spoštovanje posameznika in lastnine, transparentnost, integriteta, cloveško dostojanstvo, enakost 
in svoboda, temeljne sindikalne in delavske pravice, dobri industrijski odnosi, splošen dostop do 
izobraževanja in usposabljanja, ne glede na spol, in visoka stopnja socialnega varstva. Na teh temeljijo 
kljucni elementi pristopa EU h globalizaciji: 

 
• trdne institucionalne strukture; 
• ucinkovite javne storitve in storitve splošnega interesa; 
• mocan družbeni in civilni dialog; 
• vlaganje in cloveški kapital; 
• kakovost zaposlovanja. 
 

Po mnenju EESO, bi morala EU postati aktivna, da bi vlade prepricala v potrebnost upoštevanja teh 
vidikov. Ce EU hoce to vlogo igrati ucinkovito, bodo morale tako Komisija kot države clanice skrbno 
paziti na skladnost svoje lastne politike na pomembnih podrocjih. 
 
V tej zvezi Odbor z zanimanjem opaža namen Komisije, da bi v dvostranskih sporazumih vzpostavila 
nove skupne mehanizme, s katerimi bi obravnavala in spremljala pomembne vidike socialne razsežnosti 
globalizacije. Takšni instrumenti lahko ucinkovito pokažejo odgovorno vlogo svobodnih in neodvisnih 
socialnih partnerjev, kot tudi drugih pomembnih organizacij civilne družbe, kot so organizacije kmetov, 
potrošnikov, okoljska združenja itd.  

 
EESO meni, da je uspešno izvajanje lizbonske strategije kljucnega pomena za to, da lahko politika EU 
prispeva k socialni razsežnosti globalizacije. 
 

− Kontaktna oseba: ga. Porres de Mateo 
  (Tel: 00 32 2 546 91 31 – e-naslov: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 
 
 
 
 
 
 
7. PROMETNA INFRASTRUKTURA 
 

 

• Financna pomoc Skupnosti za vseevropska prometna in energetska omrežja 
 
– Porocevalec: g. RANOCCHIARI (delodajalci – IT) 
 
Referencni dokument: COM(2004) 475 final – 2004/0154 COD – CESE 257/2005 
 
Kljucne tocke: 
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EESO pozdravlja predlog Komisije, ki sicer vkljucuje zahteve, ki jih je EESO vedno znova poudarjal 
v svojih prejšnjih mnenjih. EESO od držav clanic zahteva strogo in nepopustljivo politiko (vkljucno s 
sankcijami, vse do zahteve po vracilu sredstev), da izpolnijo obveznosti, ki so jih prevzele. EESO se 
vseeno boji, da kljub predlaganim povecanjem razpoložljivi viri ne bodo zmeraj zadostovali za 
spodbudo investicijam in sprejete obveznosti glede izvajanja projektov.  Zato je EESO preprican, da 
ostaja predlog, ki ga je izrazil v enem od svojih prejšnjih mnenj, in sicer, da bi se ustanovil evropski 
sklad za prometno infrastrukturo, še vedno aktualen. Sklad bi se financiral iz zmerne dajatve, ki bi jo 
države clanice placevale na evropsko porabo goriva, ne da bi ta dajatev povzrocila povišanje 
trošarine. Druga možnost bi bila omejitev takega predloga na države, ki se vkljucujejo v projekte 
vseevropskih prometnih omrežij. EESO predlaga, da se zacetek veljave nove uredbe prenese na cim 
zgodnejši datum, da bo možno takoj zaceti z delom.  EESO pozdravlja predlog Komisije, da se za 
opredelitev uporabe pravil, ki bodo urejala dodeljevanje pomoci, sprejme komitološki postopek 
namesto postopka soodlocanja.  Vendar je treba naloge agencije, ki bi izvajala program za 
vseevropsko prometno mrežo, še natancno dolociti.   

 
 Kontaktna oseba: g. Lobo 
      (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-naslov: luis.lobo@esc.eu.int) 

 
 

• Financna pomoc Skupnosti / Marco Polo II 
 
– Porocevalec: g. LEVAUX (delodajalci – FR) 
  
– Referencni dokument: COM(2004) 478 final – 2004/0157 COD – CESE 247/2005 
  
– Kontaktna oseba: g. Lobo 

–               (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-naslov: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• Licenca za kontrolo zracnega prometa 
 
– Porocevalec: g. McDONOGH (delodajalci – IE) 
 
– Referencni dokument: COM(2004) 473 final – 2004/0146 COD – CESE – 246/2005 
 
– Kontaktna oseba: g. Lobo 
                (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-naslov: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 
8. KMETIJSTVO IN ŽIVINOREJA 

 
•  Spremembe TSE 
 
– Porocevalec: g. CHIRIACO (delojemalci – IT) 

 
–  Referencni dokument: COM(2004) 775 final – 2004/0270 COD – CESE 249/2005 
 
–  Kontaktna oseba: ga. Korzinek  
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    (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-naslov: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 

 
• Sistem kvot za proizvodnjo krompirjevega škroba  
 
– Porocevalec: g. KONSTANTINIDIS (razlicne dejavnosti – CY) 
 
–  Referencni dokument: COM(2004) 772 final – 2004/0269 CNS – CESE 248/2005 
 
– Kontaktna oseba: ga. di Nicolantonio 
      (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-naslov: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 


