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Plenarnega zasedanja se je udeležil g. Philippe MAYSTADT, predsednik Evropske investicijske banke. 
Spregovoril je o strategiji EIB za prihodnja leta in njeno novo politiko obvešcanja.  
 
 

1.  ZAPOSLOVANJEI: SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA, 
 SOCIALNA ODGOVORNOST IN UPRAVLJANJE 
 MIGRACIJSKIH TOKOV  

 
• Smernice politike zaposlovanja za 2005/2008 
–   Porocevalec: g. Henri MALOSSE (Delodajalci – FR) 
 
− Referenca: EESO 675/2005  
 
− Kljucne tocke:  

V svojem mnenju, ki je bilo sprejeto po pisnem postopku 31. maja 2005 in predloženo Svetu 
za zaposlovanje in socialne zadeve dne 2. junija 2005, EESO izraža zaskrbljenost zaradi 
pomanjkanja usklajenosti med razlicnimi strategijami Evropske unije.  
 
V mnenju je izraženo tudi obžalovanje, da ni bila predlagana posebna smernica za zaposlovanje 
mladih. To bi namrec bilo v skladu z Evropskim mladinskim paktom, sprejetim na zasedanju 
pomladnega evropskega vrha. Trajno visoka stopnja nezaposlenosti (v nekaterih državah povecanje) 
med mladimi, ki pravtako prizadeva diplomirane osebe, je kljucni izziv za Evropo, saj družbo, ki 
mladim ljudem ne nudi perspektive, caka žalostna prihodnost.  
 
Odbor predlaga tudi, da je treba vec pozornosti nameniti zaposlovanju žensk in zapostavljenim 
kategorijam, ki bi si zaslužile posebno smernico. 
 
V mnenju je poudarjeno, da je inovativna sposobnost podjetij odlocilnega pomena za evropsko 
dinamiko. Brez novih in boljših izdelkov in storitev ter brez povecanja produktivnosti bo Evropa 
potisnjena v ozadje. Odbor zato priporoca, da se v smernice za zaposlovanje vkljucijo ukrepi za 
spodbujanje lokalnih pobud in razvoja podjetij, zlasti odprava upravnih ovir pri ustanavljanju podjetij, 
davcne reforme na podrocju sukcesije, odprava monopolov in boj proti izkrivljanju konkurence. 
 
Odbor zahteva, da se smernice politike zaposlovanja osredotocijo na izboljšanje kakovosti delovnih 
mest s pomocjo usposabljanja in notranjo ter zunanjo mobilnostjo. Izboljšanje kvalifikacij pomeni 
tudi boj proti negotovosti delovnih mest, zlasti za mlade, ženske in zapostavljene kategorije.  
 
Odbor nazadnje predlaga, da bi v prihodnosti smernice politike zaposlovanja in širške 

 smernice ekonomskih politik (GOPE) bile predmet resnicne demokraticne razprave na 
 evropski in nacionalni ravni z dejavnim sodelovanjem civilne družbe.  
 
− Kontakt: g. Alan Hick 
                     (Tel. : 00 32 2 546 93 02 – e-mail : alan.hick@esc.eu.int) 
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• Instrumenti za merjenje in informiranje o družbeni odgovornosti podjetij v 

globalnem gospodarstvu 
–   Porocevalka: ga. PICHENOT (Razne dejavnosti – FR) 

 
− Referenca: mnenje na lastno pobudo EESO 692/2005 
 
− Kljucne tocke:  

Družbena odgovornost podjetij je prostovoljna zaveza podjetij, da bodo storila vec, kot so zavezana 
storiti po zakonu, in je povezana z mednarodno zbirko konvencij, standardov in nacel ter z zbirko 
evropskih standardov.  
 
Instrumenti za merjenje DOP morajo ustrezati zahtevam po usklajenosti, ustreznosti in zanesljivosti. 
 
Letno porocanje postaja v velikih podjetjih obicajna praksa. Ustreza enotnim zahtevam po pregledni 
strategiji podjetja, tudi pri praksah DOP. Vendar pa je kakovost informacije še vedno zelo 
neizenacena. Treba jo je torej izboljšati. Zaradi pomanjkanja financnih in cloveških virov ne moremo 
od malih in srednje velikih podjetij od vsega zacetka zahtevati enake intenzivnosti kot od velikih 
podjetij, v prizadevanju za napredek pa jih je treba spodbujati k obvešcanju vseh zainteresiranih 
strani o odgovornem ravnanju. 
 

 Treba je združiti enotnost nacel in spoštovanje raznolikosti. Smotrno bi bilo, da indikatorji omogocajo 
primerjave. Priporocljivo je, da so merila in kazalci oblikovani skupaj s partnerji socialnega 
sektorskega dialoga po posvetovanju z drugimi zainteresiranimi stranmi in javnimi organi.    
 

 Smernice za GRI (Global Reporting Initiative) so uveljavljen zasebni referencni sistem. Potrebno je 
tesno sodelovanje evropskih akterjev pri delu tega organa, da bi njegove metode in  merila bolj 
ustrezali evropskemu kontekstu. 
 

Mednarodna organizacija za standardizacijo ISO je oblikovala smernice za družbeno odgovornost. 
Vendar pa te smernice ne dolocajo genericnih standardov sistema upravljanja in ne predvidevajo 
certificiranja.   
 
EESO predlaga oblikovanje informativnega portala o praksah DOP velikih podjetjih. Priporocljivo je, 
da institucionalni opazovalec združi izjave podjetij in ocene sodelujocih strank. To analiticno in 
kvalitativno nalogo bi lahko zaupali organu, kot je Dublinska ustanova (Dublin Foundation).   
 
 
 
Prostovoljno sodelovanje podjetij je treba javno objaviti in njihovo ucinkovitost redno preverjati. 
Prostovoljno sodelovanje je nelocljivo povezano z dobro organiziranim dialogom z zainteresiranimi 
stranmi.  Potreben je socialni dialog o DOP, povezan s prostovoljno strategijo podjetja. Vkljucevanje 
predstavnikov delavcev v podjetje poteka v treh fazah: oblikovanje ustrezne strategije podjetja, 
upoštevajoc nacela trajnostnega razvoja, izvajanje zahtevanih ukrepov za izpolnjevanje strategije in 
neodvisni nadzor nad ucinkovitostjo ukrepov na vseh ravneh podjetja. 
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Na evropski ravni je prostovoljen in/ali s pogajanji dosežen pristop za obravnavanje izzivov, 
povezanih z DOP, odlocilna etapa vseh multinacionalk, ki so ustanovile odbor za evropsko podjetje. 
Omogoca tudi, da se nove države clanice temu razvoju pridružijo. Odbori za evropsko podjetje bi 
morali igrati svojo vlogo pri integraciji DOP v politiko vodenja podjetja. Ti odbori so priviligirano 
mesto internih zainteresiranih strani. Usklajena politika DOP pa mora upoštevati tudi zunanje 
zainteresirane strani, zlasti vse delavce in kolikor je mogoce, udeležence v vrednostni verigi 
(podizvajalci, dobavitelji). 

 
− Kontakt: g. Alan Hick 
                     (Tél. : 00 32 2 546 93 02 - e-mail : alan.hick@esc.eu.int) 
 

 

• Zelena knjiga: Pristop EU k urejanju ekonomske migracije 
– Porocevalec: PARIZA CASTAÑOS (Delojemalci – ES) 

 
– Referenca : (KOM(2004) 811 koncno) – EESO 694/2005 
 
− Kljucne tocke: 

EESO meni, da je sprejem ekonomskih migrantov treba urediti na ravni EU, za kar je potrebna 
visoka stopnja usklajenosti zakonodaje ter odprta zakonodaja tako za visoko kot za manj 
kvalificirano delovno silo. 
 
Nacelo posebnih ugodnosti Skupnosti  se mora uporabljati za vse delavce, ki tvorijo trg delovne sile 
v Evropski uniji, ne le za delavce iz posamezne države ali iz Skupnosti. 

 
EESO poudarja, da morata za zakonit sprejem priseljencev obstajati dva sistema:  
sistem ponudb zaposlitve za priseljence, ko so ti še v državi izvora, ter zacasno dovoljenje za 
bivanje, namenjeno iskanju zaposlitve.  

 
Glede pravic mora izhodišce te razprave biti nacelo nediskriminacije. 

 
− Kontakt: g. Pierluigi Brombo 

                                   (Tel.: 00 32 2 546 97 18 - e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 
 
 
 

2.   SVETOVNA TRGOVINA: DEJAVNIK RAZVOJA S CLOVEŠKIM 
 OBRAZOM  
 

• Splošni sporazum o trgovini s storitvami (GATS) – pogajanja o 4. nacinu 
(gibanje fizicnih oseb)  

 
–      Porocevalka: ga. FLORIO (Delojemalci – IT) 
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–      Referenca: raziskovalno mnenje – EESO 695/2005 
 
–      Kljucne tocke: 

Pogajanja GATS o 4. nacinu upraviceno veljajo za kljucni dejavnik v potekajocih pogajanjih STO 
glede odprtja mednarodne trgovine s storitvami.  

 
Prisotnost fizicnih oseb je 4. nacin opravljanja storitev in obravnava zacasen vstop oseb iz ene 
države clanice na ozemlje druge države clanice z namenom opravljanja storitve (na primer 
racunovodje, zdravniki ali ucitelji). Ne nanaša se na osebe, ki prosijo za državljanstvo ali išcejo 
stalno zaposlitev ali prebivališce v drugi državi.  

 
 EESO meni, da mora EU za vecjo liberalizacijo trgovine storitev najprej jasno izraziti, da direktiva 

o napotitvi delavcev predstavlja tudi temelj za zacasno gibanje delavcev. Prav tako je treba 
pojasniti, kateri pravni referencni okvir se mora uporabiti za liberalizacijo storitev znotraj notranjega 
trga EU (glej osnutek Direktive o storitvah na notranjem trgu) in ustvariti jasno locnico med 
storitvami splošnega interesa (vkljucno z zdravstvenimi, izobraževalnimi, energetskimi in plinskimi 
storitvami), gospodarskimi in negospodarskimi storitvami, storitvami za komercialne in 
nekomercialne namene ter drugimi vrstami storitev. 
 
EESO poziva EU in države clanice, da trenutno ne sprejmejo širitve 4. nacina na polkvalificirane ali 
nekvalificirane delavce, saj bi to namrec dejansko lahko ogrozilo osnovno nacelo Mednarodne 
organizacije dela (MOD), da "delo ni blago".  
 
EESO meni, da zacasnega gibanja delavcev, dejansko zacasne migracije, ni mogoce urejati najprej 
prek STO in sporazuma GATS brez zagotavljanja clovekovih pravic ali upoštevanja poglavitnih 
delovnih standardov, kot je nediskriminacija. Treba bi bilo predvideti tesno sodelovanje med STO 
in MOD, Mednarodno organizacijo za migracije (IOM) in ZN na podrocju zašcite pravic zacasnih 
priseljencev.  
 
EESO meni, da morajo evropske vlade ponovno preuciti ratifikacijo Mednarodne konvencije o 
zašciti pravic vseh delavcev migrantov in njihovih družinskih clanov, ki je zacela veljati julija 2003. 
 

− Kontakt: ga. Beatriz Porres 
                          (Tel: 00 32 2 546 91 31 – e-mail : beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 

3. TRGOVINA: PODROBNI PRISTOPI K PRAVICAM 
 INTELEKTUALNE LASTNINE  

 

• Pravno varstvo modelov 
– Glavni porocevalec: g. RANOCCHIARI (Delodajalci – IT) 
 Odbor je sprejel nasprotno mnenje, ki sta ga predstavila g. PEGADO LIZ in g. STEFFENS. 
 
– Referenca: KOM(2004) 582 koncno – 2004/0203 COD –EESO 691/2005 
  
– Kljucne tocke: 
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Odbor ponovno poudarja svoje v prejšnjih mnenjih izraženo stališce v prid priznanju vse vecjega 
pomena pravic intelektualne lastnine v trgovinski menjavi, vkljucno  z zakonsko zašcito industrijskih 
modelov kot temeljnega elementa tehnicne inovativnosti in iz tega izhajajoce potrebe po boju proti 
ponarejanju. 
 
Vendar pa odbor ponavlja svoje stališce, da se monopol, podeljen lastniku modela, nanaša samo na 
zunanjo obliko izdelka in ne na izdelek sam.  
 
Odbor tako potrjuje svoje v prejšnjih mnenjih izraženo stališce, da bi v primeru, ce  bi nadomestne 
dele, ki jih zajema klavzula o popravilih, vkljucili v režim zašcite modelov, to pomenilo vzpostavitev 
monopola izdelkov na sekundarnem trgu, v nasprotju s temeljno naravo zakonske zašcite modelov.  
 
Razen tega je režim, vzpostavljen z Direktivo 98/71/ES, dopustil, da so se na izjemno pomembnem 
podrocju sektorja, ki ima na evropskem trgu velikansko težo, ohranili razlicni in celo nasprotujoci si 
nacionalni režimi; ti  so se  z nedavno širitvijo EU celo pomnožili.  
 
Predlog Komisije si zato prizadeva, da bi na tem podrocju udejanili notranji trg z zbliževanjem 
nacionalnih sistemov, na osnovi liberalizacije uporabe zašcitenih modelov, namenjene za popravila 
kompleksnih izdelkov zato, da bi vzpostavili njihov originalni videz (sekundarni trg).    
 
Odbor podpira predlog Komisije, pripravljen po zgledu prejšnjih  zakonodajnih pobud, ki jih je Odbor 
že pozdravil in ki lahko prispevajo h krepitvi konkurence, zniževanju cen in ustvarjanju novih 
delovnih mest, še posebej v majhnih in srednjih podjetjih.  
 
Vendar pa Odbor meni, da bi bilo za predlog Komisije koristno, ce bi bil bolje utemeljen v tem 
smislu, da bi jasno pokazal svojo združljivost s sporazumom TRIPS, v vecji meri ponazoril svoje 
ucinke na zaposlovanje in še posebej jamstvo, da potrošniki – ne glede na pravico do obvešcenosti, 
za katero se zdi, da je zajamcena – ne bodo prizadeti v svojih možnostih izbire, ne neposredno, z 
vidikov varnosti in zanesljivosti izdelkov, ki jih uporabljajo neodvisni oskrbovalci, ne posredno, 
zaradi posledic uporabe takšnih delov pri popravilih kompleksnih izdelkov, za katere so namenjeni 
(predvsem za motorna vozila), in to tako pri njihovi preostali tržni vrednosti kot pri posrednih stroških 
(recimo zavarovalnini).  

 
 

 
 

–    Kontakt: g. João Pereira dos Santos 
          (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

 

•  Obvezno licenciranje patentov/farmacevtski izdelki 
– Porocevalec: g. BRAGHIN (Delodajalci – IT) 
 
–  Referenca: KOM(2004) 737 koncno – 2004/0258 COD – EESO 689/2005 
 
– Kljucne tocke: 
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EESO podpira predlog za uredbo Komisije, katerega cilj je uveljaviti sklep Generalnega sveta STO z 
dne 30. avgusta 2003.  
 
EESO se strinja s predvidenim postopkom za dodelitev obveznih licenc za farmacevtske izdelke, 
zašcitene s patenti ali dodatnimi varstvenimi certifikati, ter s posameznimi mehanizmi nadzora. 
 
Vendar pa EESO kljub temu priporoca, da se besedilo preoblikuje z namenom, da se zagotovi: 

 
• popolno spoštovanje veljavne zakonodaje, zlasti glede nadzora kakovosti proizvodnje, 
• poostritev pogojev za podelitev obvezne licence (cl. 8), zlasti glede mehanizmov, ki omogocajo 

razlikovanje izvirnika od zdravil, proizvedenih na obvezno licenco, da se prepreci nezakonit 
ponoven izvoz v Skupnost ali tretje države, 

• usklajeno prizadevanje z organi oblasti držav uvoznic, da se prepreci tihotapstvo, ponarejanje in 
uporaba, ki prvotno ni bila predvidena,  

• buden nadzor nad izvajanjem carinske uredbe in mehanizmi sankcij držav clanic, da se odvrnejo 
nezakonita dejanja, 

• boljše obvešcanje o podelitvi obveznih licenc, da se spodbudi ucinkovitejši nadzor nad pravicami 
intelektualne lastnine. 

 

EESO želi, da se podrocje uporabe razširi na veterinarska zdravila zaradi možnih razmer ogrožanje 
zdravja, ki bi nastale zaradi bolezni, ki jih prenašajo živali ali okužbe s hrano živalskega izvora. 

EESO nazadnje želi, da Komisija nadaljuje s svojimi prizadevanji na mednarodni ravni, da se 
zagotovi dostopnost nujnih zdravil in ustreznih zdravstvenih struktur tudi v tistih državah v razvoju, 
ki niso clanice STO. 

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

 
4.  STORITVE : SUBSIDIARNOST IN POENOSTAVITEV POSTOPKOV   

 

• Mediacija v civilnih in gospodarskih zadevah 
– Porocevalka: ga. SÁNCHEZ MIGUEL (Delojemalci – ES) 
 
– Referenca: KOM(2004) 718 koncno – 2004/0251 COD – EESO 688/2005 
 
– Kljucne tocke: 

 Treba bi bilo predvideti možnost mediacije v civilnih ukrepih, izhajajocih iz kazenskih ali davcnih 
primerov. Mediacije bi lahko, cetudi prvotno izkljucene, pomagale pri reševanju takih civilnih zadev.  
 
Odbor vztraja pri pomenu vloge mediatorja v celotnem postopku, da se zagotovi ucinkovito 
zakljucen postopek. Komisija bi morala upoštevati dejstvo, da je treba zmeraj zagotovljati 
strokovnost, neodvisnost in odgovornost oseb, tako fizicnih kot pravnih, ki izvajajo funkcijo 
mediatorja.   
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Glede na specificne znacilnosti pravosodnega sistema vsake države clanice težave s stroški mediacije 
ne moremo rešiti kar s tem, da jih vkljucimo v splošne stroške sodišc. 

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

5. OKOLJE: ODGOVORNO UPRAVLJANJE Z NEVARNIMI ODPADKI 
 
• Nadzorovanje in kontrola pošiljk radioaktivnih odpadkov 
 
−  Porocevalec: g. BUFFETAUT (delodajalci – FR) 

 
−  Referenca: KOM (2004) 716 koncno – 2004/0249 COD – EESO 696/2005 

 
− Kontakt: g. Siegfried Jantscher 

  (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 
 

 _______________ 
 


