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Plenarnega zasedanja se je udeležila ga. Dalia GRYBAUSKAITE, clanica Evropske komisije, ki je 
spregovorila v imenu Evropske komisije. 
  
 

1.  STRATEGIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 
 

• Sporocilo "Akcijski nacrt za okoljske tehnologije"  
   
 
Porocevalec:  M. BUFFETAUT (Delodajalci - FR) 

 
Vir: COM(2004) 38 final - CESE 

 
Glavne tocke: 

 
EESO pozdravlja prizadevanja Komisije za pripravo akcijskega nacrta za ekološke tehnologije, ki je bil 
povod za številna posvetovanja, in meni, da je za konkretno izgradnjo ekoloških tehnologij nujno potrebno, da 
se dolocijo prednostne naloge in porazdelijo potrebna sredstva, ki se nato razumno uporabijo: rizicni kapital 
na zacetku, bolj "klasicna" posojila v fazi razvoja, davcne olajšave za konsolidacijo trga in eventualno 
obdavcenje, ki ustreza internalizaciji ekoloških stroškov za okolju manj prijazne tehnologije. EESO zahteva 
podpiranje najbolj obetavnih ekoloških tehnologij glede na njihovo ucinkovitost, tržne razmere, okoljske 
zahteve, število in obliko delovnih mest, kvaliteto življenja in razvojno raven. 
 
Pri dolocitvi zakonskih okvirnih pogojev mora zakonodajalec upoštevati visoko inovacijsko moc 
gospodarstva in znanosti, ter tako zastavljati zgolj cilje, ne pa tudi tehnologij oz. postopkov, potrebnih za 
uresnicitev teh ciljev. Takšna zakonodaja lahko sicer vodi do visokih stroškov na podrocju mikrokonomije, 
vendar se s stališca makroekonomije izkaže za smiselno. Rastoca zavest za dodatne možnosti prodaje na 
podlagi upoštevanja dodatnih socialnih in okoljskih kriterijev je pomembna gonilna sila akcijskega nacrta in 
krepitve konkurencnosti evropskega gospodarstva. 
 
EESO meni, da je treba spodbujati okolju prijazne in zanesljive postopke oz. razvoj ustreznih okoljskih 
tehnologij (posojila, subvencije, davcne olajšave). S tem se bi olajšal dostop do tržišca ter celo oblikovanje 
tržišca. 
 
Odbor meni, da je zelo pomembno, da se uvede sistem preverjanja ucinkovitosti ekoloških tehnologij in 
obvešcanja o pridobljenih rezultatov. To je eden izmed pogojev za uveljavljanje ekoloških tehnologij in 
njihovo uvajanja v podjetja in javne skupnosti. 
 

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

• Regionalno povezovanje in trajnostni razvoj 
– Porocevalec: g. DIMITRIADIS (delodajalec – EL) 

 
− Referencni dokument: mnenje na lastno pobudo – EESO 852/2004 

 
–   Kljucne tocke:  
 
»Regionalno povezovanje in trajnostni razvoj« je osrednja tema dela strokovne skupine Zunanji odnosi 
EESO za leti 2003 in 2004. Tema se je obravnavala v sodelovanju s številnimi državami in regijami. 
 
Cilj mnenja je dolocitev osnovnih elementov delovnega okvirja, ki bo zajemal koncept trajnostnega razvoja v 
razvojno politiko Evrope za posamezne svetovne regije, kot je to oznaceno v naddržavnih in regionalnih 
dogovorih in razvojnih programih. Tako se nahaja pomembnost menja v predlogih, kako bi lahko postalo 
vkljucevanje koncepta o trajnostnem razvoju v dejavnosti regionalnega sodelovanja temeljna tocka 
dnevnega reda na delovnih sestankih delovnih organov odbora s predstavniki držav v razvoju in 
sredozemskih držav partneric  
 
Definicija pojma »trajnostni razvoj« je prevzeta iz predhodnih mnenj EESO in temelji na Brundlandovem 
porocilu in vrha v Gothenburgu. Pomembna je predvsem iz vidika gospodarskega razvoja, skladnosti z 
okoljem in socialne pravicnosti. 
 
Trajnostni razvoj se bi naj razlagal kot obsežna in ne dopolnjevalna dimenzija regionalnega povezovanja. Z 
namenskim postopanjem Evropske unije v tej smeri se lahko dosežejo obcutni uspehi. Z izoblikovanjem 
programov o sodelovanju ponuja Evropska unija državam v razvoju in najmanj razvitim državam (LDC) ne 
samo podporo, temvec posreduje tudi kulturno, politicno in socialno sporocilo.  Ta sporocila se lahko 
povzamejo pod koncept trajnostnega razvoja in izvedejo med drugim v sklopu regionalnega povezovanja. 
 
Prizadevanje za mednarodno sodelovanje naj bi bil del pobude Evropske unije.  V okviru takšnega 
sodelovanja je treba omeniti predvsem sodelovanje z Združenimi narodi. 
 
Glede na regionalno povezovanje se je v okviru kooperacijskih programov Evropske unije in predvsem programov za 
sodelovanje z državami v razvoju in najmanj razvitimi državami treba osredotociti predvsem na razlicne dimenzije 
trajnosti z ozirom na gospodarski, socialen in ekološki steber. 
 
EESO lahko veliko prispeva k uspešni izvedbi teh programov, kajti velja za najbolj kompetentno ustanovo 
Evropske unije v primeru vprašanj iz civilne družbe.  
 
-  Kontaktna oseba  :   ga. Susanna Baizou 
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                                   (Tel.: 00 32 2 546 98 45 – elektronska pošta : susanna.baizou@esc.eu.int) 
 
 
 

2.      BOJ PROTI DISKRIMINACIJAM IN NEENAKOSTI PRI 
DOSTOPU  DO TRGA DELA IN NA DRUGIH PODROCJIH 

 

• Equal 
 
- Porocevalec: g. SHARMA (Razlicne dejavnosti - UK) 
 
- Vir: COM(2003) 840 final. - CESE 849/2004 
 

- Glavne tocke: 
 

Navdušenje nad partnerstvom (3. razdelek) je dobrodošlo in potrjuje pomen spodbujanja partnerstva med 
skupinami, ki doslej še niso sodelovale. To je eden izmed najpomembnejših dejavnikov za uspeh pobude 
EQUAL.  
 
EESO pozdravlja razpravo o vkljucevanju neposrednih žrtev diskriminacije, vendar se je treba zavedati, da 
je izvajanje pobude EQUAL na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni pogosto hierarhicno in lahko 
privede do povecevanja birokracije in zmanjševanja nadzora, razen v primeru, da te težave predvidimo in 
preprecimo. 
 
Pri procesu vrednotenja priporocamo, da se vecja pozornost posveca ohranjanju delovnih mest, kakovosti 
zaposlovanja in neposrednega ustvarjanja delovnih mest. 
 
− Kontaktna oseba: g. Pierluigi Brombo 
         (Tel.: 00 32 2 546 97 18 -elektronska pošta: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 
 

• Enako obravnavanje žensk in moških / dostop do blaga in storitev  
 
− Porocevalka: ga. CARROLL (Delojemalci- IE) 
 
−  Vir: COM(2003) 657 final - CESE 853/2004 
 
-  Glavne tocke: 
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Predložni predlog je prvi korak Komisije na poti k uresnicitvi želje Evropskega sveta po krepitvi pravic po 
enakem obravnavanju tudi na drugih podrocjih kot sta zaposlovanje in poklicno življenje v skladu s 13. 
clenom Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. Po posvetovanju z razlicnimi zainteresiranimi stranmi je 
Komisija zabeležila veliko soglasje glede potreb po pravilih na podrocju dostopa do blaga in storitev. Po 
drugi strani pa je prišla do zakljucka, da trenutno ne bo predložila nikakršnih predlogov glede 
izobraževanja, davkov in medijev.  
 
Odbor: 
 

• poudarja pomen osnovne prepovedi diskriminacije med spoloma pri dostopu do blaga in storitev: meni, 
da je nespametno, da imamo države clanice možnost, da se lahko šest let izogibajo nacelu enakega 
obravnavanja. 

• meni, da je izkljucitev izobraževanja iz podrocja uporabe Direktive obžalovanja vredno, ceprav bi lahko 
šlo za problem pristojnosti Skupnosti na tem podrocju. Odbor zato poudarja, da mora Komisija storiti 
vse, kar je v njeni moci, da spodbudi države clanice, da zagotovijo enakost dostopa do izobraževanja in 
priložnosti za izobraževanje tako za decke kot za deklice. 

• poziva Komisijo, da nadaljuje s svojimi posvetovanji na podrocju medijev in propagande in da izvede 
ustrezne ukrepe ; 

• Odbor pozdravlja dejstvo, da bi imeli moški in ženske enak dostop do financ in financnih storitev, 
vendar pa je treba priznati, da bo prišlo tako do negativnih kot pozitivnih ucinkov za potrošnike, 
predvsem na podrocju zavarovanja. Vendar pa predlog naj ne bi bil povod do izoblikovanja novih 
kriterijev diskriminacije. Potrebna je natancnejša ocena dolgorocnih vplivov na zavarovalnice in 
pokojninske zavode ter  nadzor stanja po sprejetju direktive. 

• pozdravlja 5. clen, ki dovoljuje pozitivne ukrepe in odobrava dolocbo o dialogu z nevladnimi 
organizacijami;. 

• poudarja, da bo informiranje o propagandi za direktivo po sprejetju direktive velikega pomena, tako da 
se zagotovi, da bodo porabniki poznali svoje pravice in ponudniki blaga in storitev svoje dolžnosti. 

 

– Kontaktna oseba: g. Torben Bach Nielsen 

                                 (Tel.: 00 32 546 96 19 – elektronska pošta : torben.bachnielsen@esc.eu.int) 

 
 

3.  NOTRANJI TRG IN HARMONIZACIJA ZASEBNEGA PRAVA 
 

 

• "Izvenpogodbena dolžniška razmerja" 
 

- Porocevalec: g. FÜRSTENWERTH (Delodajalci - DE) 
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- Vir: COM(2003) 427 final - CESE 841/2004 
 
-  Glavne tocke:  

 
Odbor poziva Komisijo, naj popravi in konca uredbo v najkrajšem casu, da bo lahko cimprej stopila v 
veljavo.  
 
- Kontaktna oseba:  g. João Pereira dos Santos  
                        (Tel.: 00 32 2 546 92 45 - elektronska pošta: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

4. INDUSTRIJSKA IN SEKTORSKA POLITIKA 
 

• Farmacevtska industrija  
 
- Porocevalec: g. NEILL (Razlicne dejavnosti - UK) 
 
- Vir: COM(2003) 383 koncn. - CESE 842/2004 
 
- Glavne tocke: 
 
EESO podpira izcrpni program Sporocila Komisije. 
 
EESO priznava težave, ki se pojavljajo pri vzpostavljanju integriranega enotnega trga za farmacevtski 
sektor zaradi njegove kompleksnosti in odvisnosti od pristojnosti držav clanic ter razlicnih sistemov. Vendar 
pa poudarja pomen izvajanja jasnih strategij za uresnicitev tega cilja. 
 
EESO podpira strog sistem pozornosti na ucinek zdravil, ki ga je treba še naprej krepiti, in poudarja, da 
mora imeti varovanje zdravja ljudi prednost na vseh podrocjih uredbe.  

  
 EESO priporoca, da se dialog nadaljuje in sistemi poenostavijo, tako da se bo olajšala inovacija, izmenjava 

znanja ter usklajen koncept za raziskovalno delo ter okrepila tako industrija kot tudi kvalificiran in delovni 
potencial. 
 

–   Kontaktna oseba:   ga. Aleksandra Klenke 
                        (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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• Sprememba/Evropska opazovalnica za avdiovizualne zadeve 
  
- Porocevalec: M. GREEN (Delodajalci - DK) 
  
-  Vir: COM(2003) 763 koncn. - 2003/0293 COD - CESE 843/2004 
   
-    Kontaktna oseba: g. Raffaele Del Fiore 
                                    (Tel.: 00 32 2 546 97 94 - elektronska pošta: : raffaele.delf iore@esc.eu.int) 
 
 

5.  ENERGIJA 
 

• Pogoji za dostop/omrežja za transport plina 
 
- Porocevalka: ga. SIRKEINEN (Delodajalci - FI) 
  
- Vir: COM(2003) 741 final - 2003/0302 COD - CESE 851/2004 
   
-    Glavne tocke: 
 
EESO pozdravlja predlog Komisije. Podpira širok obseg ureditve, ki bi zagotovil stabilno, ucinkovito in 
usklajeno okvirno zakonodajo za notranji plinski trg. Predlog Komisije naj bi bil tudi, na temelju sporazuma z 
Madridskega foruma, takoj ko je mogoce, razširjen na skladišcne zmogljivosti. 
Za EESO je pomembno, da ustrezne dolocbe uredbe predvidijo vkljucevanje zadevnih oseb v  predlagani 
postopek komitologije. Spremembe definicije ustreznih tock omrežja, o katerih informacije je potrebno 
objaviti, se bi naj izvajale le v okvirju postopka o soodlocanju. Na koncu Odbor še poudarja, da se naj 
predvidijo zasnove in dolocila, ki upravljavcem na tem podrocju dovoljujejo nadaljnjo nacrtovanje in uspešno 
vodenje prenosa plina.  
  
–  Kontaktna oseba  :   g.  Siegfried Jantscher  

                                             (Tel. : 00 32 2 546 82 87 – elektronska pošta : 
siegfried.jantscher@esc.eu.int 
 

• Revizija smernic/vseevropska omrežja, energija 
 
- Porocevalka: ga. SIRKEINEN (Delodajalci - FI) 
  
- Vir: COM(2003) 742 koncn. - 2003/0297 COD - CESE 844/2004 
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- Kontaktna oseba:  g.  Siegfried Jantscher  
                                   (Tel.: 00 32 2 546 82 87 - elektronska pošta: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 

 
6. PROMET 

 

• »Spremembe/pristojbine za težka tovorna vozila za uporabo infrastrukture« 
 
- Porocevalec: g. SIMONS (Delodajalci - NL) 
  
- Vir: COM(2003) 448 final - 2003/0175 COD - CESE 856/2004 
   
- Glavne tocke: 

 
Odbor pozdravlja pobudo Komisije in hkrati ocenjuje, da je namera Komisije, ki želi z enim samim 
predlogom za spremembo Direktive 1999/62/ES rešiti šest razlicnih vprašanj, prevec ambiciozna. 

 
Odbor meni, da 

 

• je izvajanje nacela, po katerem placa uporabnik, mogoce samo v primeru, ce obstaja ustrezna ocena o 
razlicnih dejavnikih stroškov in ce so vsa prevozna sredstva v enakem položaju; 

•     lahko nevtralnost davkov, ki jo predlaga Komisija, zagotovimo samo z vzporednim zmanjšanjem trošarin 
za diesel;  

• raznolikost predpisov in sistemov posameznih držav preprecuje harmonizacijo metod obdavcitve za 
uporabo infrastruktur; 

• Komisija v svojem razmišljanju ni dosledna, ko iz podrocja uporabe direktive izkljucuje osebna vozila, ki 
povzrocajo dobršen delež stroškov, povezanih z zastoji, prometnimi nezgodami in okoljem;   

•  naj se možnost porabe prihodkov - iz povecane obdavcitve uporabe infrastruktur za financiranje 
investicij novih transportnih infrastruktur, ki so v evropskem interesu - uporabi z najvecjo previdnostjo 
in zajema vse oblike transportne infrastrukture. Prihodki se nakažejo na racun Skupnosti do zakljucka 
projekta.  

 
-     Kontaktna oseba:   g. Luís Lobo  

                                 (Tel.: 00 32 2 546 97 17 - elektronska pošta: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

• Sprememba/Nadzor cestnega transporta 
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-   Porocevalec: g. SIMONS (Delodajalci - NL) 
  
- Vir: COM(2003) 628 final - 2003/0297 COD - CESE 857/2004 
  

 -   Kontaktna oseba: g. Luís Lobo   
                                       (Tel.: 00 32 2 546 97 17 - elektronska pošta: luis.lobo@esc.eu.int) 

 

7.  CEZATLANTSKI DIALOG 
 

•  Cezatlantski dialog 
 
- Porocevalka: ga. BELABED (Delojemalci - AT) 
 

- Vir: mnenje na lastno pobudo - CESE 855/2004 
 
- Glavne tocke: 

 
Kot je izjavil Evropski svet decembra 2003, so “cezatlantski odnosi nenadomestljivi in EU ostaja v celoti 
zavezana konstruktivnemu, uravnoteženemu in naprednemu partnerstvu z našimi cezatlantskimi partnerji”. 
 
Ceprav imajo Americani in Evropejci skupna temeljna prepricanja o demokraciji in osnovnih nacelih tržnega 
gospodarstva, pa njihove vrednote in cilji niso zmeraj identicni.  
 
Evropski ekonomsko-socialni odbor bi na podlagi svoje posvetovalne vloge znotraj Evrope in svojih 
dejavnosti sodelovanja s socialnimi partnerji in civilno družbo po vsem svetu lahko deloval kot forum za 
spodbujanje cezatlanskega dialoga in mu dajal nove impulze. Cezatlanski dialog vkljucuje razlicne oblike 
dialogov: Cezatlanski poslovni dialog (Transatlantic Business Dialogue  -TABD); Cezatlantski dialog dela 
(Transatlantic Labour Dialogue - TALD) Cezatlantski dialog potrošnikov (Transatlantic Consumer 
Dialogue - TACD) in Cezatlantski okoljski dialog (Transatlantic Enviromental Dialogue - TAED).  
 
Cezatlantsko gospodarstvo je scasoma postalo celo bolj prepleteno, pri cemer so neposredne naložbe po 
pomenu v ocitni prednosti pred trgovino. Ceprav trgovinski spori polnijo casopisne stolpce, pa predstavljajo 
manj kot 1 % cezatlantske trgovine.  
 
EU in ZDA lahko z združitvijo svojih prizadevanj prispevata k uveljavitvi gospodarskih, socialnih in okoljskih 
možnosti globalizacije tako, da izboljšata vodenje na nacionalni in mednarodni ravni, vkljucno s socialnim in 
civilnim dialogom.  
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Evropski ekonomsko-socialni odbor mocno podpira cezatlansko sodelovanje in konstruktivno udeležbo 
ustreznih interesnih skupnosti iz ameriške in evropske civilne družbe. EESO se zavzema za krepitev mrež 
civilne družbe, kar bi lahko vodilo do rednega in trajnega sodelovanja in ustanovitve cezatlanskega in/ali 
ameriškega ekonomsko-socialnega odbora.  
 
Evropski ekonomsko-socialni odbor je pripravljen delovati kot forum za pospeševanje dialoga in 
povezovanje ustreznih strani. V tem okviru je odbor pripravljen organizirati konferenco skupaj z zadevnimi 
akterji in institucijami za krepitev dialoga. Korist okrepljenega dialoga bi bila aktiviranje civilne družbe na 
obeh straneh Atlantika, ne le zaradi dolgorocnih interesov EU in ZDA, temvec tudi zaradi interesov 
preostalega sveta.  
 

- Kontaktna oseba :   g.  Michael Wells 
                         (Tel.: 00 32 2 546 82 83 – elektronska pošta : michael.wells@esc.eu.int) 
 

 
 

 
8.  EVROPSKA AZILNA POLITIKA 
 

 

• "Evropski sklad za begunce"  
 
- Porocevalka: ga CASSINA  (Delojemalci,  - IT) 
 
- Vir: COM(2004) 102 final - 2004/0032 CNS - CESE 850/2004 
 

- Glavne tocke: 
 
Odbor meni, da je predlog za ustanovitev Evropskega sklada za begunce (ESB II) za obdobje 2005-2010 
smiseln in da sklad razpolaga s precejšnimi sredstvi in je strukturiran na nacin, da si države clanice in 
Komisija delijo odgovornost. Odbor tudi vztraja, da naj bosta fazi sprejema in integracije še nadalje temeljna 
stebra ustrezne azilne politike. 
 
Odbor upa, da bo kmalu sprejeta odlocitev o predlogu za ESB II in da bodo to odlocitev spremljala ustrezna 
in pregledna izvedbena dolocila. 
 

 -   Kontaktna oseba: g. Pierluigi Brombo 
         (Tel.: 00 32 2 546 97 18 - elektronska pošta: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
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9. PREDŠIRITVENI UKREPI IN RAZVOJ PODEŽELJA 
 
 

• Predširitveniukrepi/kmetijsto in trajnostni razvoj 
 
- Porocevalec: g. DONNELLY (Razlicne dejavnosti - IRL) 
 
-  Vir: COM(2004) 163 koncn. - 2004/0054 CNS - CESE 847/2004 
 
-   Kontaktna oseba:   Mrs Katalin Gönczy 
                                     (Tel.: 00 32 2 546 98 18 - elektronska pošta: katalin.gonczy@esc.eu.int) 
 

10. VARSTVO OKOLJA 
 
 

• Embalaža in odpadna embalaža  
 
- Porocevalec: g. ADAMS (Razlicne dejavnosti - UK) 

 
- Vir: COM(2004) 127 koncn. - 2004/0045 COD - CESE 846/2004 
 
-   Kontaktna oseba:   ga.Katalin Gönczy 
                                    (Tel.: 00 32 2 546 98 18 - elektronska pošta: katalin.gonczy@esc.eu.int) 
 
 

11. KODIFIKACIJA IN POENOSTAVITEV ZAKONODAJE 
      SKUPNOSTI 
 

• Živila za posebno prehrano 
  
- Porocevalec: g. DONNELLY (Razlicne dejavnosti - IRL) 
 
- Vir: COM(2004) 290 final. - 2004/0090 COD - CESE 848/2004 
   
- Kontaktna oseba:  ga. Eleonora Di Nicolantonio  
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                        (Tel.: 00 32.546 94 54 17 - elektronska pošta: 
eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

 

• Kodifikacija/cestni transport blaga 
  

-   Porocevalec: M. SIMONS (Delodajalci - NL) 
  
- Vir: COM(2004) 47 final - 2004/0017 COD - CESE 845/2004 
  
-     Kontaktna oseba:   g. Luís Lobo   
                                      (Tel.: 00 32 2 546 97 17 - elektronska pošta: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 
 

 
 

 


