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Plenarnega zasedanja se je udeležil g. László KOVÁCS, član Evropske komisije, ki je poročal o 
davčni politiki Evropske unije.  
 
 

1. FINANČNA IN DAVČNA POLITIKA EU 
 

• Poenostavitev DDV 
− Poročevalec: g. BURANI (delodajalci – IT) 
 
− Ref.: COM(2004) 728 final – 2004/0261 (CNS) – 2004/0262 (CNS) – CESE 531/2005 

 
− Ključne točke: 

EESO se strinja s predlogom Komisije, vendar organe odločanja opozarja na premislek, ki je 
po njegovem mnenju temeljnega pomena: če naj bo shema enkratne obdavčitve edini 
posrednik med operaterji in različnimi nacionalnimi upravami, mora biti resnično edina pri 
postopkih in upravljanju z denarjem, ki ga operaterji dolgujejo, in denarjem, ki naj bi ga 
prejeli. Vendar proces ne bo končan, vse dokler ne bo izvedena uskladitev davčnih stopenj in 
nacionalnih predpisov, ki je bistvenega pomena tudi za uresničitev pravega enotnega trga. 

 
− Kontaktna oseba: ga. Borbala Szij 

                       (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – elektronska pošta: borbala.szij@esc.eu.int) 
 
 

• Sistem lastnih sredstev 
− Poročevalec: g. BURANI (delodajalci – IT) 

 
− Ref.: COM(2004) - 501 final – 2004/0170 (CNS) – CESE 533/2005 
 
− Ključne točke: 

Odbor se je osredotočil na vidike, ki so povezani s pravičnostjo finančnih prispevkov in z 
mehanizmi za porazdelitev dobička in bremena med državami članicami. Sprašuje se o 
smiselnosti ohranitve dajatve DDV in prihodkov iz tradicionalnih lastnih sredstev, ki stalno 
upadajo, med lastnimi sredstvi Unije, in predlaga, da se sicer v nasprotju s pristopom Komisije, ta 
sistem nadomesti s prilagajanjem stopnje BND. Odbor ponavlja svoje že izraženo nasprotovanje 
dajatvi za vire energije, ki onesnažujejo okolje, in zvišanju davčnih prispevkov, predvsem če 
temelji na po mnenju Odbora napačnem prepričanju, da bo državljane približala Evropi, ki bo 
tako pridobila na svoji prepoznavnosti. 
 
Glede prevzemanja obveznosti bosta trende v prihodnosti v veliki meri določala koncepta 
globalne solidarnosti in globalnega razvoja. Odbor meni, da bi splošni korekcijski mehanizem 
moral postati sestavni del meril za finančne prispevke zaradi uravnoteženih, preglednih in dobro 
utemeljenih rešitev. Te rešitve je treba opredeliti tako, da bodo zagotavljale kompromis med 
»pravičnim povračilom« in solidarnostjo in pri tem upoštevale, da je potrebna posebna politična 
občutljivost, kar zadeva javno mnenje v Evropi in še posebej v novih državah članicah. 
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− Kontaktna oseba: g. Roberto Pietrasanta 
                                (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – elektronska pošta: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 
 

• Pranje denarja 
− Poročevalec: g. SIMPSON (različne dejavnosti – UK) 
 
− Ref.: COM(2004) 448 final – 2004/0137 COD – CESE 529/2005 
 
− Ključne točke: 

Zaradi izkušenj na podlagi uporabe direktiv za preprečevanje pranja denarja in financiranja 
terorizma bo Evropska unija verjetno morala pretehtati nekatere povezave in politične sinergije z 
drugimi vidiki kaznivega ravnanja in odvračanja od njega. Mnenje Odbora vsebuje predloge za: 
 
- primerjavo osnutka direktive z delom Sveta Evrope v zvezi s kazenskim pravom; 
- pojasnitev ureditev za zasego nelegalnih sredstev; 
- več podatkov o pomoči tretjim državam pri težavah z organiziranim kriminalom; 
- posebej občutljiva področja, kot je čezmejna utaja davkov. 

 
− Kontaktna oseba: ga. Borbala Szij 
                                 (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – elektronska pošta: borbala.szij@esc.eu.int) 

 
 

2. FINANCIRANJE SKUPNOSTI ZA UKREPE NA PODROČJU 
TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 

 
•  Trajnostni razvoj – finančne perspektive 
–  Poročevalka: ga. SIRKEINEN (delodajalci – FI) 
–  Soporočevalca: g. EHNMARK (delojemalci – SE) 
         g. RIBBE (različne dejavnosti – DE) 

 
– Ref.: Raziskovalno mnenje –  CESE 528/2005 
 
– Ključne točke: 

EESO upa, da se bo pomembnost trajnostnega razvoja konkretno odražala pri izvajanju proračuna 
in da se izvajanje ne bo nadaljevalo kot doslej, z delanjem istih stvari na isti način, le pod drugim 
imenom. Izredno pomembno je, da so nove finančne perspektive jasno osredotočene na lizbonske 
cilje in trajnostni razvoj. Zato je potrebna jasna prerazporeditev odhodkov, neodvisno od višine 
lastnih sredstev, ki bodo temu namenjena. Če finančne perspektive razvoja Unije ne bodo vodile v 
pravo smer, potem skorajda ni upanja, da bi to uspelo na drugih političnih področjih oz. s 
poznejšimi finančnimi popravki. 
 
EESO se strinja s Komisijo, da je treba v okviru lizbonskih ciljev do leta 2010 največjo pozornost 
posvetiti rasti in zaposlovanju. Konkurenčnost in gospodarska rast pa ne smeta biti sama sebi 
namen, temveč orodje za spodbujanje doseganja ciljev na socialnem in okoljskem področju. 
Prednostne naloge strategije za trajnostni razvoj in druga področja, ki dokazano niso trajnostno 
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usmerjena (klimatske spremembe, promet, zdravstvo, naravni viri, odprava revščine, staranje 
prebivalstva, odvisnost od fosilnih goriv), morajo imeti tudi v okviru proračunske politike 
prednostno vlogo. 
 
Proračunska postavka sama po sebi večinoma ni niti trajnostno niti netrajnostno zasnovana. Njeni 
vplivi na trajnostni razvoj so odvisni od podrobnega načrtovanja programov, ciljev in meril za 
projekte, ki bodo financirani. Glavni instrument za zagotavljanje politične koherence s cilji 
trajnostnega razvoja je ocena vplivov, ki jo je treba opraviti za vsak posamezen proračunski 
program in njegove cilje, vključno z merili kot na primer vplivi posameznih projektov na okolje, 
zdravje, ustvarjanje ali ukinjanje delovnih mest in konkurenčnost EU. V tej zvezi je treba ukiniti 
predvsem dejavnosti, ki niso trajnostne. 
 
EESO opozarja na ključno vlogo znanja, raziskav in razvoja ter novih tehnologij. Če bo slednjim 
namenila osrednjo pozornost in ustrezna sredstva, bo imela Evropa edinstveno priložnost, da 
izboljša svojo produktivnost, konkurenčnost, rast in zaposlovanje v primerjavi z močno 
konkurenco iz drugih delov sveta in da obenem zmanjša obremenjevanje okolja in naravnih virov 
z ekološko učinkovitimi tehničnimi rešitvami, ki upoštevajo zahteve državljanov in varujejo 
njihovo zdravje in varnost. 

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

 
• IFOP/FEP (Evropski sklad za ribištvo) 
− Poročevalec: g. SARRÓ IPARRAGUIRRE (različne dejavnosti – ES) 

 
− Ref.: COM(2004) 497 final – 2004/0169 (CNS) – CESE 43/2005 – CESE 532/2005 

 
− Ključne točke: 

Odbor podpira osnutek uredbe o Evropskem skladu za ribištvo, saj predstavlja finančni instrument, ki 
bo spremljal ukrepe upravljanja virov in pomagal prilagoditi proizvodne strukture s cilji skupne 
ribiške politike.  

 
Osnutek uredbe navaja pet prednostnih nalog, ki jih Odbor dopolnjuje z naslednjimi priporočili: 
 
1. Ukrepi za prilagoditev ribiškega ladjevja Skupnosti  
 
 Nadalje vzdrževati dejavno in konkurenčno ribiško ladjevje, tako znotraj kot zunaj 

izključne ekonomske cone (IEC).  
 Uporabljati pravičnejša merila za izračun stopnje državne pomoči za razrez. 
 Vključiti zamenjavo glavnega motorja kot eno od naložb na krovu ribiških plovil, 

upravičenih do financiranja.  
 
 
 
2. Ribogojstvo, predelava in trženje ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva  
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 Dati državam članicam pristojnost, da odločajo o najbolj primerni uporabi prispevkov iz 
sklada. 

 Dati prednost sofinanciranju v naložbe mikro in malih podjetij. Edina omejitev je, da 
morajo biti predstavljeni projekti gospodarsko in tržno sposobni preživeti, da bodo 
izboljšali konkurenčnost podjetij.  

 
3. Ukrepi v skupnem interesu 
 
 Financirati skupne ukrepe s časovno omejenim trajanjem, ki jih predlagajo zasebna 

podjetja, in naložbe, ki so nujno potrebne za izboljšanje znanstvenega in tehničnega 
svetovanja za upravljanje ribištva Skupnosti.  

 
4. Trajnostni razvoj obalnih ribolovnih območij 
 
 Izbrisati zahtevo za omejitev upravičenih območij na tista z manj kot 100.000 prebivalci.  
 Vsaki državi članici priznati pravico sestaviti seznam upravičenih obalnih območij na 

podlagi lastnih meril. 
 
5. Tehnična pomoč 
 
 Dodelitev finančne podpore za ribolovne dejavnosti v celinskih in medcelinskih vodah. 

 
–  Kontaktna oseba: ga. Yvette Azzopardi 

         (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – elektronska pošta: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
 

3. POLITIKA ZAPOSLOVANJA   
 

•  Organizacija delovnega časa 
− Poročevalka: ga. ENGELEN-KEFER (delojemalci – DE) 
 
− Ref.: COM(2004) 607 final – 2004/0209 COD – CESE 527/2005 
 
− Ključne točke: 

• EESO želi poudariti, da je prednostna naloga partnerjev pri kolektivnih pogodbah na 
nacionalni ravni, skladno s temeljnimi pravicami, najti soglasje o prožnih modelih 
delovnega časa, ki upoštevajo posebne potrebe posameznih panog; 

 
• po mnenju EESO obstajajo upravičeni dvomi, ali je predlog Komisije primeren za 

dejansko dosego ciljev. V zvezi z delovnim časom spada k tem ciljem tudi zagotavljanje 
večjega zdravstvenega varstva in boljše zaščite delavcev; 

 
• EESO se zato obrača na Evropsko komisijo, Evropski parlament in Svet EU s 

priporočilom, naj pri reviziji direktive upošteva naslednje vidike: 
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• prednostno vlogo partnerjev pri kolektivnih pogodbah pri proučitvi referenčnega obdobja 
za izračun in ohranitev najdaljšega delovnega časa na teden v obstoječih mejah direktive; 

 
• zagotovitev koncepta dežurstva, ki bo v skladu s sodbami Evropskega sodišča in bo dajal 

prednost rešitvam na podlagi kolektivne pogodbe; 
 

• primerne ukrepe na področju organizacije dela za boljšo združljivost poklica in družine; 
 

• preizkus individualnega odstopanja od delovnega časa z vidika, ali ni v nasprotju z duhom 
in ciljem direktive same, če se odstopanje ohrani. 

 
− Kontaktna oseba: g. Torben Bach Nielsen 
          (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – elektronska pošta: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
 

4.  ZUNANJI ODNOSI 
 

• Odnosi Indija-EU 
– Poročevalec: g. SHARMA (različne dejavnosti – UK) 
 
– Ref.: mnenje na lastno pobudo – CESE 530/2005 
 
– Ključne točke: 
• EU in Indija sta bolj kot kdaj prej odločeni, da razširita in poglobita sodelovanje. 
 
• Mnenje na lastno pobudo torej ni omejeno na posodobitev informativnega poročila o odnosih med 

Indijo in EU iz leta 2000. Poudarja tudi potrebo, da EESO v celoti izkoristi močno politično 
podporo v ustanovah EU in indijski vladi za tesnejše sodelovanje med evropsko in indijsko civilno 
družbo.  

 
• V ta namen to mnenje na lastno pobudo navaja prispevke Odbora v preteklosti pri povezovanju 

indijske in evropske civilne družbe v pomemben dialog in opisuje, kako lahko EESO prispeva v 
prihodnosti, zlasti k pripravi skupnega akcijskega načrta za strateško partnerstvo med EU in 
Indijo, predvsem z okroglo mizo. 

 
–   Kontaktna oseba: ga. Susanna Baizou  
                        (Tel.: 00 32 2 546 98 52 – elektronska pošta: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 
 

5. INDUSTRIJSKA IN SEKTORSKA POLITIKA 
 

• Spremembe v industriji na področju strojništva 
– Poročevalec: g. VAN IERSEL (delodajalci – NL) 
– Soporočevalec: g. CASTAÑEDA (različne dejavnosti – ES) 
  
– Ref.: Mnenje na lastno pobudo –  CESE 526/2005 
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– Ključne točke: 

Strojništvo ni le samostojna industrijska veja, temveč kot ponudnik investicijskih proizvodov in 
tehnologije, ki se uporablja tudi na drugih industrijski področjih, presega meje te panoge in je 
pomembna gonilna sila številnih evropskih industrijskih sektorjev. Zaradi ključnega pomena 
strojništva na področju inovacije, bi ga morale vse evropske države v okviru svojih industrijskih 
politik obravnavati kot strateško panogo. Strojniški sektor je zelo primeren za izdelavo konkretnega 
programa za doseganje ciljev lizbonske strategije na regionalni, nacionalni in evropski ravni.  Za to 
bodo potrebni tako sektorsko specifični ukrepi kot ukrepi, ki presegajo meje posameznih panog, ter 
ustrezna kombinacija obojih. Omenjeni ukrepi naj bi pripomogli in pospešili prihodnji razvoj 
strojništva tako v Evropi kot tudi drugod po svetu. 
 
V okviru trenutnega posvetovalnega procesa in oblikovanja politike na ravni EU (za področje 
strojništva) bi bilo treba obravnavati številna vprašanja, ki bodo nedvomno spodbudila podobne 
procese na nacionalnih in regionalnih ravneh po vsej Evropi. K posebnim pogojem, ki jih je treba 
izpolniti na evropski ravni, sodijo: izboljšanje zakonodaje, vključno z regulativno oceno vplivov na 
zakonodajni okvir ter primernim uveljavljanjem in izvajanjem obstoječe zakonodaje EU; 
vzpostavitev učinkovitega nadzora trga; vzpostavitev tehnološke platforme za premostitev vrzeli 
med raziskovalnimi centri in univerzami ter industrijo; zmanjšanje vse večjih neskladij med 
raziskovalnimi in razvojnimi (R&R) dejavnostmi, ki jih financira EU, in potrebami strojniškega 
sektorja; razvoj politike konkurence, ki spodbuja razvoj in inovacijo v MSP; izboljšanje dostopa do 
finančnih trgov in oblikovanje trgovinske politike, ki zagotavlja prost dostop na trge tretjih držav in 
naložbe vanje. Prav tako pomembno je, da se strokovno znanje delojemalcev uskladi z veljavnimi 
normami. 
 
Dialog med Komisijo in vsemi udeleženci na evropski ravni o učinkih na sektor strojništva bi bil 
lahko primeren evropski okvir za pospeševanje razvoja v omenjenem sektorju in bi lahko prispeval 
k oblikovanju in razvoju konkurenčnih regionalnih združenj. To zahteva aktivno sodelovanje vseh 
evropskih institucij, predvsem Evropske komisije. 

 
–   Kontaktna oseba: g. Miguel Colera                 
   (Tel.: 00 32 2 546 96 29 – elektronska pošta: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 

 
 

• Zdravila za pediatrično uporabo 
– Poročevalec: g. BRAGHIN (delodajalci – IT) 
 
– Ref.: COM(2004) 599 final – 2004/0217 COD – CESE 525/2005 
 
– Ključne točke: 

Po mnenju EESO sodi zaščita otroške populacije, ki predstavlja ranljivo skupino s posebnimi 
fizičnimi, psihološkimi in razvojnimi značilnostmi, med najpomembnejše prednostne naloge. 
Odločitev o izvajanju pediatričnih študij bi morala zato temeljiti na jasno opredeljenih in 
znanstveno preučenih potrebah, spoštovati pa je treba tudi etični vidik medicinskih poskusov. 
 
EESO se strinja s predlogom za ustanovitev Odbora za pediatrijo znotraj Evropske agencije za 
zdravila (EMEA), saj meni, da predstavlja primeren instrument za zagotavljanje kakovosti 
pediatričnih študij, ki temeljijo na znanstvenih in etičnih načelih.  
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EESO pozdravlja predlagane postopke za pridobitev dovoljenj za promet in podpira predvsem 
novi postopek PUMA (dovoljenje za trženje zdravil za pediatrično uporabo) za farmacevtske 
izdelke, ki so že na trgu.  
 
EESO podpira predlog, da imajo zdravniki in zdravstveni delavci večjo dostopnost do informacij o 
uporabi zdravil v pediatričnem sektorju in do zbirke podatkov Skupnosti EudraTC1. 
 
EESO meni, da je treba izvesti natančno študijo o epidemiološkem stanju pri dojenčkih, 
terapevtskih pristopih in slabi dostopnosti do pediatričnih zdravil, prav tako pa tudi natančnejšo 
študijo o pediatrični uporabi zdravil za indikacije, ki niso navedene v navodilih za uporabo (off-
label prescriptions). 
 
EESO zato predlaga, da Komisija prevzame aktivno vlogo pri vzpostavljanju mreže, ki bo 
povezovala ustrezne oblasti s specializiranimi raziskovalnimi centri in razširila naše poznavanje 
mehanizmov povpraševanja po zdravilih in boljše terapevtske prakse. 
 
EESO tudi upa, da se bodo s poglobljenim sodelovanjem s Svetovno zdravstveno organizacijo 
(WHO) in dialogom z ustreznimi mednarodnimi oblastmi pospešili postopki za izdajo dovoljenj 
pediatričnih zdravil. 
 

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

 

                                                 
1 European Clinical Trials Database 


