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Plenarnega zasedanja se je udeležil Engelbert Lütke Daldrup, državni sekretar v nemškem zveznem 
ministrstvu za promet, gradbeništvo in urbanizem, ki je kot predstavnik nemškega predsedstva Sveta 
spregovoril o sprejetju raziskovalnih mnenj.  
 
 
1. POLITIKA ZAPOSLOVANJA 
 

• Smernice za politike zaposlovanja 
 
− Poročevalka: ga. O'NEILL (razne dejavnosti – UK) 
 
− Referenčni dokument: COM(2006) 815 konč. – 2006/0271 CNS – CESE 608/2007 
 
− Ključne točke: 

 
V skladu s členom 128(2) Pogodbe mora Svet po posvetovanjih z Evropskim parlamentom, 
Odborom regij in EESO z odločbo potrditi, da sedanje smernice za zaposlovanje ostanejo v letu 
2007 nespremenjene. 

 
EESO: 
 
• podpira predlog, da smernice za zaposlovanje 2005–2007 ostanejo v letu 2007 nespremenjene, 

upoštevajoč pomisleke in priporočila, ki jih je izpostavil; 
• močno priporoča, da se o časovnem razporedu in sprejetem postopku podrobno in pravočasno 

obvesti najrazličnejše zainteresirane strani, da bi čim bolj povečali prednosti tega postopka, da 
bi gradili na pripravljenosti in zagotovili čim večje sodelovanje zainteresiranih skupin ter da bi 
v fazi priprave dali dovolj časa za odgovore na ravni EU in na nacionalni ravni; 

• priporoča, da se s posebnimi cilji in večjim priznavanjem potreb socialne politike bolj poudari 
vključitev ljudi s posebnimi potrebami v nove smernice za zaposlovanje. EESO poudarja 
pomembnost sodelovanja socialnih partnerjev in civilne družbe s Komisijo v čim zgodnejši 
fazi priprave smernic ter tudi pomembnost posvetovanja z njimi o končnem dokumentu; 

• poziva k ambicioznejšim, merljivim ciljem, ki se lahko v novih smernicah primerjalno 
analizirajo na ravni EU in držav članic, ter k večjim izvršilnim pooblastilom Komisije; 

• priporoča, da se v vseh državah članicah vzpostavijo ustrezni sistemi informacijsko-
komunikacijske tehnologije, s čimer bi izboljšali zbiranje podatkov ter olajšali spremljanje in 
ocenjevanje, ki ga izvajajo države članice in Komisija; 

• ponovno priporoča, da bi morali nacionalni programi reform vsebovati bolj konkretne navedbe 
o opredeljenih ciljih, časovnih okvirih, stroških in določanju proračuna. 

 
− Kontaktna oseba: ga. Susanne Johansson in ga. Anna Redstedt 

(Tel.: 00 32 2 546 84 77 – e-naslov: susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
(Tel.: 00 32 2 546 92 33 – e-naslov: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
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2. TRG STORITEV 
 

• Poštne storitve – popolno izoblikovanje notranjega trga 
 

− Poročevalec: g. Hencks (delojemalci – LU) 
 
− Referenčni dokument: COM(2006) 594 konč. – 2006/0196 COD – CESE 614/2007 
 
− Ključne točke: 

 
Poštne storitve imajo velik družbeni in gospodarski pomen za gospodarsko, socialno in 
ozemeljsko kohezijo ter za izvajanje lizbonske strategije. Neposredno prispevajo k družbenim 
odnosom in temeljnim pravicam vsakega posameznika, k povezovanju in solidarnosti med ljudmi 
in regijami, h konkurenčnosti evropskega gospodarstva in tudi k trajnostnemu razvoju. 
 
Pri organizaciji te zadnje faze je najtežje določiti nadaljnje ukrepe za ohranitev učinkovitega in 
konkurenčnega poštnega sektorja, ki bo posameznikom in podjetjem v Evropi še naprej 
zagotavljal visokokakovostno univerzalno storitev po dostopnih tarifah, v interesu gospodarske 
konkurenčnosti, potreb državljanov (ne glede na njihove zemljepisne, finančne ali druge 
okoliščine), zaposlovanja in trajnostnega razvoja. 
 
EESO ocenjuje, da elementi, ki jih je v podporo svojemu predlogu navedla Komisija, ne 
zagotavljajo dovolj trdnega jamstva trajnega financiranja univerzalne storitve v vseh državah 
članicah, še posebej v tistih s težavno fizično in družbeno geografijo, zato zaenkrat ne morejo 
nadomestiti financiranja s pomočjo rezerviranega področja, ki se je v številnih državah članicah 
izkazalo za učinkovit in pravičen sistem. 
 
Glede na vse negotovosti in tveganja, ki spremljajo popolno liberalizacijo poštnega trga, se zdi rok 
1. januar 2009 nerealen, še posebej zato, ker poštni operaterji v državah članicah, ki so se Uniji 
pridružile šele leta 2004, ne bi imeli dovolj časa, da se prilagodijo novim okoliščinam. 
 
EESO zahteva, da se, prvič, obstoječa direktiva podaljša, drugič, da se rok za morebitno popolno 
liberalizacijo poštnega sektorja prestavi na 1. januar 2012, pod pogojem, da se do takrat v tesnem 
posvetovanju z vsemi vpletenimi stranmi najdejo verodostojne možnosti financiranja, ki so boljše 
od rezerviranega področja, in tretjič, da se v univerzalno storitev vključijo brezplačne storitve 
pošiljanja ali prejemanja posebnih pošiljk za slepe in slabovidne ter njihove organizacije. 

 
− Kontaktna oseba: ga. Agota Bazsik  

(Tel.: 00 32 2 546 86 58 – e-naslov: agota.bazsik@eesc.europa.eu) 
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3. KONKURENCA 
 

• Poročilo o politiki konkurence za leto 2005 
 

− Poročevalec: g. Garai (razne dejavnosti – HU) 
 
− Referenčni dokument: COM(2006) 761 konč. – CESE 602/2007 
 
− Ključne točke:  
 
Politika konkurence in konkurenčno pravo sta instrumenta, ki vladam omogočata določiti pravične 
tržne prakse in s pomočjo materialnih in postopkovnih predpisov upravnega prava zagotavljati 
njihovo izvajanje. 
 
Izkrivljanje konkurence škodi zaposlenim in potrošnikom ter podjetjem in gospodarstvu na sploh. 
 
EESO meni, da bi bilo treba "konkurenco" obravnavati v veliko širšem smislu, kajti dolgoročni 
interesi se lahko zlasti v primeru potrošnikov, delavcev ter malih in srednje velikih podjetij znatno 
razlikujejo od neposrednih interesov za vzpostavitev "popolne" konkurence. Pregled poročila za 
leto 2005 jasno kaže, da se GD za konkurenco dobro zaveda vseh pomembnih vidikov 
gospodarske konkurence v in zunaj EU ter nalog, ki jih je treba opraviti za zagotovitev pravne 
varnosti na tem področju, predvsem zato, da bodo nacionalne oblasti in sodišča za konkurenco 
lahko uporabljala tudi temeljno sodno prakso EU.  

 
− Kontaktna oseba: ga. Magdaléna Belarova-Carabin 

(Tel.: 00 32 2 546 83 03 – e-naslov: magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu) 
 
 

4. INDUSTRIJSKA POLITIKA 
 

• Razvoj vrednostne in dobavne verige 
 

− Poročevalec: g. van Iersel (delodajalci – NL) 
− Soporočevalec: g. Gibellieri (delojemalci – IT) 
 
− Referenčni dokument: mnenje na lastno pobudo – CESE 599/2007 
 
− Ključne točke: 

 
EESO od nosilcev odločanja zahteva, da popolno pozornost, skupaj z interaktivnimi pristopi na 
ravni EU in na nacionalni ravni, namenijo konceptu razvoja vrednostne in dobavne verige, ali 
bolje, konceptu mrežno povezane industrije in medsebojnega delovanja med podjetji. 
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Podjetja se bistveno razlikujejo po tem, kako to stanje vpliva nanje, kar je odvisno od njihove 
velikosti, njihove vloge v dobavnih verigah/mrežah in sektorjev, v katerih so dejavna. Velika 
večnacionalna podjetja so na splošno dobro vključena v ta postopek mrežnega povezovanja. 
Nasprotno se sorazmerno majhni in srednje veliki dobavitelji, ki se vključijo na začetni ali vmesni 
stopnji, pogosto srečujejo z ovirami. V tem dokumentu se imenujejo začetna in vmesna podjetja 
(ta pojem je bil oblikovan posebej za to mnenje), ker niso opredeljena na podlagi merljivih 
podatkov o podjetjih (prihodek, zaposlovanje itd.), temveč bolj na podlagi položaja v vrednostni 
in dobavni verigi. 
 
Najbolj inovativna in ustvarjalna podjetja so bistvena za mrežno povezano gospodarstvo. Obseg 
tega razvoja je tako pomemben, da ima velik vpliv na mikroekonomski in tudi na 
makroekonomski ravni. EESO meni, da je treba izboljšati okolje, v katerem delujejo začetna in 
vmesna podjetja. To mnenje opredeljuje glavne izzive in predstavlja veliko predlogov ukrepanje, 
kot so: 
 

• spreminjanje odnosa do začetnih in vmesnih podjetij; 
• izboljšanje sodelovanja in povečanje vzajemnega zaupanja med temi podjetji; 
• omogočanje lažjega dostopa do finančnih sredstev; 
• zmanjševanje učinkov vključitve/izključitve (lock in/lock out); 
• uveljavljanje pravic intelektualne lastnine; 
• boj proti izkrivljanju konkurence z dosledno, bolj učinkovito in pravočasno uporabo 

evropskih instrumentov trgovinske zaščite za preprečevanje nelojalnega uvoza; 
• spodbujanje spretnosti in znanj ter podjetništva; 
• pritegnitev kvalificirane mladine v začetna in vmesna podjetja, zlasti na področju 

inženirstva; 
• izvajanje na novo oblikovane industrijske politike EU, vključno s sektorskim pristopom; 
• najboljša možna uporaba sedmega okvirnega programa; 
• sprejetje ciljno usmerjene zakonodaje in odprava birokracije. 

 
Za povečanje ozaveščenosti glede vloge začetnih in vmesnih podjetij v procesu industrijskih 
sprememb in globalizacije industrije je treba storiti precej več. Da bi izvedli zgoraj navedene 
predloge, morajo nekatere pogoje izpolniti podjetja sama, druge oblikovalci politik, spet druge pa 
oboji. Vsekakor mora vsako izvajanje potekati v tesnem sodelovanju z vsemi ustreznimi 
zainteresiranimi stranmi, vključno z odbori za panožni dialog. 

 
− Kontaktna oseba: g. José Miguel Cólera Rodríguez 

(Tel.: 00 32 2 546 9629 – e-naslov: josemiguel.colerarodriguez@eesc.europa.eu) 
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5. PROMET IN INFRASTRUKTURA 
 

• Promet v mestnih in metropolitanskih območjih 
 

− Poročevalec: g. Ribbe (razne dejavnosti – DE) 
 
− Referenčni dokument: raziskovalno mnenje – CESE 615/2007 
 
− Ključne točke: 

 
EESO z veliko zaskrbljenostjo ugotavlja, da prihaja do velikega upada deleža lokalnega javnega 
potniškega prometa v skupnem obsegu mestnega prometa, ki se sicer hitro povečuje. Ta upad ni 
omejen le na EU-15, ampak hitro poteka zlasti v novih državah članicah. 
 
Prometni tokovi, zlasti avtomobilski promet, vedno bolj obremenjujejo mesta, pri čemer nastaja 
veliko problemov, ki so večinoma nerešeni. Zato so za spremembo tega trenda potrebni usklajeni 
ukrepi Komisije, držav članic in občin. 
 
EESO meni, da je za izboljšanje kakovosti življenja in varstva okolja v mestih, za uresničevanje 
ciljev varstva podnebja in energetske učinkovitosti potrebno dvoje: po mnenju EESO mora biti 
prva prednostna naloga vseh mestnih politik načrtovanja in prometa, da se prepreči 
„nastajanje“ prometa, druga pa, da se potreba po mobilnosti zadovolji ali lahko zadovolji z okolju 
prijaznimi prevoznimi sredstvi, kot je javni lokalni potniški promet, kolesarjenje ali pešačenje, 
kjer je mogoče. 
 
Mesta morajo ostati prijetna za življenje in ne smejo biti prilagojena avtomobilom. Čas 
enakovredne podpore za vse oblike prevoza se mora končati, ker za to primanjkuje tako denarnih 
sredstev kot tudi prostora. 
 
Mestni in prostorski načrtovalci lokalnih oblasti si morajo v prihodnosti prizadevati za 
preprečevanje nadaljnje pozidave in funkcionalnega ločevanja mestnih območij in s tem preprečiti 
nastajanje prometa. 
 
EESO meni, da je razširitev ponudbe javnega prevoza zaradi zagotavljanja varovanja okolja in 
javnega zdravja, osnovne mobilnosti in osnovnih storitev za vse skupine prebivalstva, zlasti za 
invalide, pomembno področje delovanja Komisije, Parlamenta, nacionalnih vlad in občin. 
 
EESO priporoča Komisiji, Svetu in zlasti Odboru regij, da raziščejo, kateri so dejavniki uspeha v 
mestih, ki so uspešno razvila okolju prijazen mestni promet, in zakaj se v številnih drugih mestih 
razmere na tem področju slabšajo. 

 
− Kontaktna oseba: g. Sven Dammann  
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(Tel.: 00 32 2 546 93 66 – e-naslov: sven.dammann@eesc.europa.eu) 
 

• Spodbujanje čezmejnega kolesarskega prometa 
 

− Glavni poročevalec: g. Simons (delodajalci - NL) 
 
− Referenčni dokument: raziskovalno mnenje – CESE 616/2007 
 
− Kontaktna oseba: g. Sven Dammann  

(Tel.: 00 32 2 546 93 66 – e-naslov: sven.dammann@eesc.europa.eu) 
 

• Zelena knjiga – Prihodnji pomorski politiki Unije naproti 
 

− Poročevalka: ga. Bredima Savopoulou (delodajalci – EL) 
− Soporočevalca: g. Chagas (delojemalci – PT)  

g. Nilsson (razne dejavnosti – SE) 
 

− Referenčni dokument: COM(2006) 275 konč. – CESE 609/2007 
 

− Ključne točke: 
 

V svojih strateških ciljih za obdobje 2005–2009 je Komisija poudarila „posebno potrebo po 
vseobsegajoči pomorski politiki, usmerjeni v okoljsko trajnosten razvoj uspešnega pomorskega 
gospodarstva in izrabo vseh možnosti pomorske dejavnosti.“ Na podlagi sporočila z dne 2. marca 
2005 je Komisija sklenila, da bo prvi korak na poti k vzpostavitvi takšne vseobsegajoče pomorske 
politike EU predstavljala zelena knjiga o prihodnji pomorski politiki EU. 
 
EESO podpira večino predlogov iz te zelene knjige (o ribištvu, pristaniščih, ladjedelništvu, 
pomorskem prometu, obmejnih regijah, energiji morja, raziskavah in razvoju, okolju, turizmu in 
modri biotehnologiji), ima pa nekaj pripomb. Pozdravlja priznanje, da je pomorski promet 
mednarodni promet in zahteva pravila, enaka za vse. V EU so potrebni pozitivni ukrepi, da bi 
spremenili negativno podobo pomorskega prometa v javnosti in podcenjevanje prispevka 
ladijskega prometa in pomorščakov v družbi. 
 
Pomorski grozdi bi morali imeti osrednji položaj v prihodnji evropski pomorski politiki. EESO 
meni, da bi morala EU naročiti študijo, da bi jih opredelili in primerjali s pomorskimi grozdi na 
drugih območjih. Bistvo celostne pomorske politike mora biti predvsem v povečanju naložb v 
izobraževanje in usposabljanje za poklice v zvezi z morjem, da bi podprli varne, učinkovite in 
visoko kakovostne storitve. Nadalje EESO opaža izključitev ribičev in pomorščakov iz evropske 
socialne zakonodaje na več področjih (npr. v zvezi s kolektivnim odpuščanjem, v zvezi s 
prenosom podjetij, v zvezi z obveščanjem in posvetovanjem in v zvezi z napotitvijo delavcev na 
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delo v okviru opravljanja storitev). Zato poziva Komisijo, naj te izključitve podrobno prouči s 
socialnimi partnerji. 
 
EESO opaža, da se v pomorskem sektorju uporablja nekakovostno gorivo, ker rafinerije nimajo 
bolj kakovostnega goriva za ladijske rezervoarje. Komisijo poziva, da sproži vprašanje kakovosti 
goriva za ladijske rezervoarje, da bi dosegli napredek na področju ladijskega onesnaževanja zraka. 
 
Odbor zelo priporoča uvedbo "kakovostnih obalnih" držav, ki manjkajo v verigi kakovosti. To 
vprašanje morata sprožiti EU in Mednarodna pomorska organizacija (IMO), da bi oblikovali 
ustrezna merila za ocenjevanje izpolnjevanja pogojev obalne države. 

 
− Kontaktna oseba: ga. Maria José Lopez Grancha  

(Tel.: 00 32 2 546 87 13 – e-naslov: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
 

• Skupna pristaniška politika EU 
 

− Poročevalec: g. SIMONS (delodajalci – NL) 
 

− Referenčni dokument: mnenje na lastno pobudo – CESE 610/2007 
 

− Ključne točke: 
 

Kljub temu, da je Evropski parlament že dvakrat zavrnil predloge Komisije v zvezi s pristanišči, 
ostaja nezmanjšan poziv k oblikovanju predpisov na ravni Skupnosti. Pomembno je, da Evropa 
opredeli določene smernice za zagotovitev bolj povezanega razvoja pristanišč. Konkurenca med 
pristanišči, finančni okvir, ki zagotavlja njihovo delovanje, zmogljivost pristanišč, potreba po 
hitrih postopkih, ki omogočajo njihovo širitev, okoljski predpisi in uvedba enakih konkurenčnih 
možnosti so teme, ki se še vedno pojavljajo v razpravah s pristaniškimi organizacijami. Pristanišča 
so tudi edina infrastruktura v prevoznem sektorju, ki je še ne pokriva posebna evropska 
zakonodaja. 
 
EU lahko spodbuja visoke standarde zanesljivosti in varnosti v evropskih pristaniščih z 
zagotavljanjem primerne (finančne) podpore za programe usposabljanja in izobraževanja ter z 
izvajanjem veljavnih varnostnih predpisov. EU lahko dodatno spodbuja mlade, da se odločijo za 
poklicno pot v pristaniščih, podobno kot je mlade spodbujala k opravljanju poklica na morju. 
Kakovostno izobraževanje s področja navtike lahko prispeva k temu, da bo tudi v prihodnosti 
dovolj kvalificiranih pomorskih pilotov, luških kapitanov in drugih pristaniških delavcev. 
 
EU lahko spodbuja visoke standarde zanesljivosti in varnosti v evropskih pristaniščih z 
zagotavljanjem primerne (finančne) podpore za programe usposabljanja in izobraževanja ter z 
izvajanjem veljavnih varnostnih predpisov. EU lahko dodatno spodbuja mlade, da se odločijo za 
poklicno pot v pristaniščih, podobno kot je mlade spodbujala k opravljanju poklica na morju. 
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Kakovostno izobraževanje s področja navtike lahko prispeva k temu, da bo tudi v prihodnosti 
dovolj kvalificiranih pomorskih pilotov, luških kapitanov in drugih pristaniških delavcev. 
 
Evropska politika o morskih pristaniščih ne pomeni nujno, da je treba pripraviti novo zakonodajo. 
Na eni strani so lahko koristna nadomestna možnost za zakonodajo zlasti "nezavezujoči akti" (t. i. 
"mehko pravo", soft-law), na drugi strani pa pristop k vsakemu primeru posebej. V okviru 
evropske politike o morskih pristaniščih na splošno ne bi smelo biti nepotrebnih intervencij, 
vendar pa se mora politika osredotočiti na: a) zagotavljanje uporabe določb Pogodbe, kadar je to 
potrebno; b) zagotavljanje, da bodo pristanišča lahko ustrezno izpolnjevala svojo javno funkcijo; 
c) spodbujanje tržno usmerjenega vedenja in d) spodbujanje pozitivne podobe sektorja v javnosti. 
Veljavno zakonodajo EU, ki ovira ustrezni in trajnostni razvoj morskih pristanišč, je treba 
spremeniti, kjer je to potrebno. 
 
− Kontaktna oseba: ga. Maria José Lopez Grancha  

(Tel.: 00 32 2 546 87 13 – e-naslov: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
 

• Logistika tovornega prometa – trajnostna mobilnost  
 

− Poročevalec: g. Barbadillo López (delodajalci – ES) 
 

− Referenčni dokument: COM(2006) 336 konč. – CESE 611/2007 
 
− Ključne točke: 

 
Prevoz je sestavni del logistične dobavne verige. Pristop Komisije se osredotoča na logistiko 
tovornega prometa in vključuje vse vrste prevoza. Učinkovit prevozni sektor je ključnega pomena 
za ohranitev in okrepitev konkurenčnosti EU. Za učinkovitost in sodelovanje med različnimi 
vrstami prevoza je potrebno sodobno upravljanje zapletenih prometnih tokov. 
 
Logistika je odločilnega pomena za zagotavljanje trajnostne mobilnosti. Prometna logistika 
zahteva usposobljene in dobro pripravljene delavce ter upravljavce, ki so usposobljeni za svoj 
poklic in upoštevajo predpise s področja zdravja in varnosti pri delu. Zato bi bilo treba na 
področju logistike ob dejavnem sodelovanju socialnih partnerjev pripraviti načrte temeljnega in 
nadaljnjega usposabljanja. 
 
Promet je velik porabnik fosilnih goriv, zato bi moralo biti zmanjšanje odvisnosti od teh goriv in 
zmanjšanje emisij CO2 prednostna naloga. Za spodbujanje uporabe alternativne energije bi bilo 
zato treba za prevozni sektor oblikovati poseben program razvoja, raziskav in inovacij ter zanj 
zagotoviti ustrezna sredstva. Poleg tega bi bilo treba izvajati politiko, ki – zlasti z davčnega 
vidika – razlikuje med vrstami prevoza. To bi spodbudilo sprejemanje in uporabo novih, okolju 
prijaznih tehnologij. 
 



- 9 - 

Greffe CESE 62/2007  EN-FR/SL  TSB/ZK/mto .../... 

Nove tehnologije, zlasti evropski satelitski navigacijski sistem Galileo, bi morale biti 
interoperabilne v vsej EU in dosegljive za MSP. Raziskave, razvoj in inovacije morajo biti 
prednostna naloga 7. okvirnega programa, saj lahko tehnološke inovacije v sektorju odprejo nove 
možnosti. 
 
Uvedba meril kakovosti in upravljanja po načelu "vse na enem mestu" bo prispevala k razvoju 
prometne logistike v EU, saj bo ocenjevanje kakovosti na ravni EU omogočilo določeno skladnost 
pri ocenjevanju logistične storilnosti. Izvajanje administrativnih postopkov na usklajen, enoten 
način bo poenostavilo carinske formalnosti. 
 
Za dosego postavljenih ciljev je pomembno, da bodo različne vrste prevoza vključene v pripravo 
osnutka prihodnjega akcijskega načrta Komisije. 

 
− Kontaktna oseba: ga. Maria José Lopez Grancha  

(Tel.: 00 32 2 546 87 13 – e-naslov: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
 

• Pomorski promet na kratkih razdaljah – vmesni pregled 
 
− Poročevalec: g. Chagas (delojemalci – PT) 
 
− Referenčni dokument: COM(2006) 380 konč. – CESE 612/2007 
 
− Ključne točke: 

 
EESO je dosledno podpiral ukrepe za razvoj pomorskega prometa na kratkih razdaljah zaradi 
njegovega potenciala za rast in ustvarjanje delovnih mest in kot alternativo drugim, okolju manj 
prijaznim načinom prometa, ker lahko s tem pripomore k zmanjšanju zastojev na cestah, nesreč, 
hrupa in onesnaževanja zraka. 
 
V svojem mnenju o programu, ki je bilo predstavljeno leta 2003, je EESO poudaril, da je treba 
zagotoviti pomen vloge kontaktnih točk kot mostu s tem sektorjem ter omogočiti vključitev v 
intermodalni logistični sistem. EESO poziva države članice in socialne partnerje k močnejšemu 
prizadevanju za oblikovanje mrež kontaktnih točk. 
 
Komisija in države članice morajo nujno prevzeti odgovornost za ustvarjanje pogojev, ugodnih za 
razvoj različnih načinov prometa, ne le z zagotavljanjem infrastrukture za omogočanje 
intermodalnosti, ampak tudi z zapolnitvijo vrzeli, ki jo je pustila nesposobnost tega sektorja za 
soočenje s pomanjkanjem pravega dopolnilnega sodelovanja za gospodarsko, socialno in okoljsko 
trajnost. 
 
EESO opaža napredek, dosežen z ukrepi, predlaganimi v programu 2003 za spodbujanje 
pomorskega prometa na kratkih razdaljah, in poziva k čimprejšnji izvedbi drugih načrtovanih 
ukrepov, zlasti k odstranitvi ugotovljenih ovir. Vzpostavitev kontaktnih točk in razširitev področja 
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uporabe, da bo obsegalo spodbujanje celinske večmodalnosti in sorodne logistike, bi lahko 
pripomoglo k doseganju želenih rezultatov. 
 
EESO meni, da bi moralo sporočilo omeniti ustanovitev skupnega pomorskega prostora EU, 
korak, ki bi lahko odločilno prispeval k pomembni vlogi pomorskega prevoza na kratkih razdaljah 
v prevozu blaga znotraj Skupnosti. Povsem logično bi bilo, da se pomorski promet med pristanišči 
EU obravnava kot domači promet namesto mednarodni, z očitnimi koristmi v smislu 
enostavnejših carinskih postopkov. 

 
− Kontaktna oseba: g. Sven Dammann 

(Tel.: 00 32 2 546 93 66 – e-naslov: sven.dammann@eesc.europa.eu) 
 

• Izboljšanje varnosti cestne infrastrukture 
 

− Poročevalec: g. Simons (delodajalci – NL) 
 
− Referenčni dokument: COM(2006) 569 konč. – 2006/0182 COD – CESE 613/2007 
 
− Ključne točke:  

 
Odbor pozdravlja pobudo Komisije za poudarek na tretjem stebru politike varnosti v cestnem 
prometu, to je izboljšanje varnosti v cestnem prometu. Poleg ukrepov za voznika in za izboljšanje 
varnosti vozila je cilj predlagane direktive zagotoviti, da se varnostni vidik vključi v vse faze 
načrtovanja, zasnove in delovanja cestne infrastrukture v vseevropskem cestnem omrežju (TEN-
T). Vsi ti vidiki so enako pomembni v okviru politike varnosti v cestnem prometu. 
 
Odbor se sicer zaveda dejstva, da bo vpliv ukrepov v zvezi s cestno infrastrukturo, tam kjer je 
infrastruktura že dobro razvita, načeloma precej manjši od vpliva ukrepov za voznika oziroma 
vozilo, vendar je prepričan, da je treba za izboljšanje varnosti v cestnem prometu in zmanjšanje 
števila žrtev uporabiti vsa razpoložljiva sredstva. 
 
Po mnenju Odbora se predlagani ukrepi za tretji steber politike varnosti v cestnem prometu ne 
smejo omejiti le na TEN-T, ampak jih je treba razširiti na vse ceste v državah članicah, ki so zunaj 
urbanih območij, saj je dokazano, da se na njih dogajajo številne nesreče. Glede na to, da je cilj 
čim večje zmanjšanje števila žrtev in da je največ uspeha na tem področju (1300 manj žrtev 
namesto 600) mogoče pričakovati na drugih cestah kot na TEN-T, je to vidik, ki bi mu Komisija 
lahko namenila več pozornosti. Odbor meni, da člen 71(1)(c) Pogodbe ES omogoča trdno podlago 
za to. 
 
Odbor zato poziva države članice, da odobrijo razširitev področja uporabe direktive na vse ceste, 
ki so zunaj urbanih območij. 
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Po mnenju Odbora mora Komisija ponuditi bolj zavezujoč pravni instrument od direktive, če želi 
doseči cilj, tj. za polovico zmanjšati število smrtnih žrtev na evropskih cestah do leta 2010 v 
primerjavi s podatki iz leta 2000. Vsi vpleteni državni in zasebni akterji morajo upoštevati določbe 
takega pravnega instrumenta. 

 
− Kontaktna oseba: g. Sven Dammann  

(Tel.: 00 32 2 546 93 66 – e-naslov: sven.dammann@eesc.europa.eu) 
 
 
6. TERITORIALNO UPRAVLJANJE 
 

• Evropska metropolitanska območja 
 

− Poročevalec: g. van Iersel (delodajalci – NL) 
 
− Referenčni dokument: raziskovalno mnenje – CESE 600/2007 
 
− Ključne točke:  

 
Mnenje je nadaljevanje mnenja ECO/120 Evropska metropolitanska območja: socialno-
ekonomske posledice za prihodnost Evrope1. Skupaj sta mnenji povezana celota. 
 
V zadnjih 50. letih se je evropski prostor preoblikoval in globalizacija te spremembe še pospešuje, 
kar ima precejšnje posledice za težišča Evrope, tj. metropolitanska območja. Metropolitanska 
območja se lahko najbolje soočajo s temi izzivi in v polni meri izkoristijo priložnosti, ki jih te 
spremembe prinašajo. 
 
EESO poziva Komisijo, da pripravi zeleno knjigo o metropolitanskih območjih kot dodatek 
Teritorialni agendi in strateške smernice za kohezijo ter s tem na podlagi objektivne analize 
spodbudi evropsko razpravo. 
 
EESO meni, da bi bolje strukturirana razprava o metropolitanskih območjih v Evropi in med njimi 
spodbudila te regije k uspešnemu izvajanju lizbonske in göteborške strategije, kar se lahko kaže 
tudi v nacionalnih programih reform. 
 
EESO ponovno ugotavlja, da o metropolitanskih območjih ni na voljo dovolj socialno-
ekonomskih in okoljskih podatkov, ki so primerljivi na evropski ravni. Ker bi se to moralo izvajati 
na evropski in nacionalni ravni, EESO meni, da bi bilo treba letno spremljati uspešnost evropskih 
metropolitanskih območij z gospodarskega, socialnega in okoljskega vidika, da bi bolje poznali 
razmere vsakega od teh območij in omogočili lažjo mobilnost metropolitanskih akterjev. 

                                                      
1

 UL C 302, 7.12.2004, str. 101. 
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Po mnenju EESO bi morala Komisija sprejeti politično odločitev, na podlagi katere bi Eurostat 
vsako leto pripravil zanesljive in primerljive podatke o vseh metropolitanskih območjih Evropske 
unije. Za izpolnjevanje te nove naloge bi moral dobiti dodatna sredstva. 

 
− Kontaktna oseba: g. Alberto Allende 

(Tel.: 00 32 2 546 96 79 – e-naslov: alberto.allende@eesc.europa.eu) 
 
 

• Teritorialna agenda 
 

− Poročevalec: g. Pariza Castaños (delojemalci – ES) 
 
− Referenčni dokument: raziskovalno mnenje – CESE 601/2007 
 
− Ključne točke:  

 
Nemško zvezno ministrstvo za promet, gradbeništvo in urbanizem je 7. novembra 2006 v imenu 
nemškega predsedstva zaprosilo Evropski ekonomsko-socialni odbor za raziskovalno mnenje o 
Teritorialni agendi. 
 
Teritorialna agenda je strateški okvir, ki določa prednostne naloge ozemeljskega razvoja EU. S 
krepitvijo ozemeljske kohezije – ki se lahko opredeli kot zmožnost prilagajanja kohezijske 
politike posebnim potrebam ter značilnostim geografskih izzivov in priložnosti – prispeva h 
gospodarski rasti in trajnostnemu razvoju, ki prispevata k uravnoteženemu in trajnostnemu 
ozemeljskemu razvoju. 
 
Pri vseh ozemeljskih vprašanjih je bistvena dodana vrednost skupnega evropskega pristopa. Na 
podlagi izkušenj iz zadnjih desetletij in zaradi potrebe po upoštevanju ozemeljske razsežnosti 
evropskega povezovanja morajo politike, ki so povezane s skupnim evropskim ozemeljskim 
pristopom, postopno preiti pod okrilje Skupnosti. 
 
EESO meni, da bi razprave Sveta o Teritorialni agendi morale obroditi natančnejše politične 
sklepe, zato pa bi se morala bolj zavzeti Komisija, ki lahko uskladi in zagotovi skladnost različnih 
pristopov do ozemeljske kohezije v Evropski uniji. 
 
Za doseganje cilja ozemeljske kohezije na ravni EU mora imeti Komisija posebno in močno enoto 
za analizo, oceno in pripravo političnih predlogov, ki potrjujejo dodano vrednost evropskega 
pristopa k ozemeljski koheziji. 
 
Zato EESO poziva Komisijo, da Svetu ministrov predlaga nadaljevanje procesa vključevanja 
Teritorialne agende na sedanji pravni podlagi. 
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− Kontaktna oseba: g. Alberto Allende 
(Tel.: 00 32 2 546 96 79 – e-naslov: alberto.allende@eesc.europa.eu) 
 
 

7. VARSTVO OKOLJA IN ŽIVALI 
 

• Tematska strategija za varstvo tal 
 

− Poročevalec: g. NILSSON (razne dejavnosti – SE) 
 
− Referenčni dokument: COM(2006) 232 konč. – 2006/0086 COD – CESE 603/2007 
 
− Ključne točke: 
 
EESO pozdravlja strategijo za varstvo tal na ravni EU in načeloma podpira okvirno direktivo. 
 
EESO poudarja, da : 
 
− se mora strategija EU osredotočiti na območja, kjer je obdelovalna zemlja v največji 

nevarnosti, tj. na območja, kjer je raba tal spremenjena (zaradi pozidave obdelovalnih površin, 
gradnje cest ipd.), na onesnažena industrijska območja in območja, kjer prihaja do zbijanja tal; 

− mora strategija EU spoštovati načelo subsidiarnosti; 
− je ob upoštevanju načela sorazmernosti za stroške poškodbe tal odgovoren povzročitelj in ne v 

prvi vrsti uporabnik zemljišča. Okvirna direktiva lahko zagotovi skupno podlago za varstvo tal 
le pod pogojem, da so prizadevanja v posameznih državah članicah primerljiva, saj lahko le 
tako preprečimo izkrivljanje konkurence; 

− dobra kmetijska in gozdarska praksa prispeva k ohranjanju in izboljšanju kakovosti tal. 
 
EESO ostro kritizira Evropsko komisijo, ker še ni predložila revidiranega predloga nove, 
spremenjene direktive o blatu iz čistilnih naprav, in jo poziva, da to čim prej stori, saj je ta 
direktiva eden najpomembnejših elementov varstva kmetijskih površin in omejitve onesnaževanja 
s škodljivimi snovmi. 
 
EESO poudarja, da razvoj sektorskih politik v posameznih državah članicah ne sme povzročati 
izkrivljanja konkurence med državami. 
 
EESO meni, da bi ustanovitev neodvisnega odbora strokovnjakov iz javnega in zasebnega sektorja 
lahko olajšala izvajanje strategije za varstvo tal. 

 
− Kontaktna oseba: ga. Eleonora di Nicolantonio 

(Tel: 00 32 2 546 94 54 – e-naslov: eleonora.diNicolantonio@eesc.europa.eu) 
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• Trajnostno ribištvo 
 

− Poročevalec: g. Sarró Iparraguirre (razne dejavnosti – ES) 
 
− Referenčni dokument: COM(2006) 360 konč. – CESE 605/2007 
 
− Kontaktna oseba: g. Arturo Iñiguez Yuste  

(Tel.: 00 32 2 546 87 68 – e-naslov: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 

• Krzno mačk in psov 
 

− Poročevalec: g. Retureau (delojemalci – FR) 
 
− Referenčni dokument: COM(2006) 684 konč. – 2006/0236 COD – CESE 606/2007 
 
− Kontaktna oseba: ga. Eleonora di Nicolantonio 

(Tel: 00 32 2 546 94 54 – e-naslov: eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu) 
 

• Kovinsko živo srebro – izvoz in skladiščenje 
 

− Poročevalec: g. OSBORN (razne dejavnosti –UK) 
 
− Referenčni dokument: COM(2006) 636 konč. – 2006/0206 COD – CESE 607/2007 
 
− Kontaktna oseba: ga. Filipa Pimentel  

(Tel.: 00 32 546 84 44 – e-naslov: filipa.pimentel@eesc.europa.eu)  
 
 

8. VARNOST ŽIVIL 
 

• Aditivi za živila, živilski encimi in arome za živila – skupni postopki 
odobritve 

 
− Poročevalec: g. PEZZINI (delodajalci – IT) 
 
− Referenčni dokument: COM(2006) 423-425-427-428 konč. – 2006/0143/0144/0147/0145 

COD – CESE 604/2007 
 
− Kontaktna oseba: ga. Eleonora di Nicolantonio 

(Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-naslov: eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu) 
_____________ 


