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1.  GOSPODARSKA POLITIKA IN SOCIALNA KOHEZIJA 
 

• Tretje porocilo o ekonomski in socialni koheziji 
− Porocevalec: g. BARROS VALLE (Delodajalci-PT) 

 
− Referencni dokument: COM(2004) 107 final – CESE 962/2004 
 
− Kljucne tocke : 

 
EESO izraža, da kljub dolocenemu napredku regionalne razlike v gospodarskem in socialnem 
razvoju še vedno obstajajo.  
 
V evropskem gospodarstvu se je treba osredotociti na dejavnosti, ki temeljijo na znanju, inovacijiah 
in novih informacijskih in komunikacijskih tehnologijah z namenom, da bi dosegli vecjo 

konkurencnost ter povecali zaposlenost in izboljšali kakovost življenja. 
 
EESO pozdravlja novo zgradbo kohezijske politike EU za obdobje po letu 2006 tako kot tudi 
omejitev števila financnih instrumentov. Strinja se tudi z omejitvijo ciljev in z njimi povezanih 
financnih instrumentov. 
  
EESO ponovno poudarja, da mora vkljucitev socialno-ekonomskih partnerjev v nadzorne odbore 
nujno postati obvezna. Da bi njihova vkljucitev pridobila na teži, se jim mora dodeliti pravica do 
glasovanja.  
 
EESO pozdravlja namero Komisije, da v okviru konvergencnega cilja vzpostavi poseben mehanizem 
nadomestil, ki bi pokrival vsakršno prikrajšanost najbolj oddaljenih regij in regij, ki so strukturno 
trajno prikrajšane.  
 
- Kontaktna oseba: g. Roberto Pietrasanta 

    (Tel. : 00 32 2 546 93 13 – e-pošta: 
siegfried.jantscher@esc.eu.int) 

 
 

Spremembe v industrijiter ekonomska, socialna in teritorialna kohezija– 
–  Porocevalec: Mr Leiriao   (Razlicni interesi – PT) 
–  Soporocevalec: g. Cué (delegat– BE) 

 
Referencni dokument: Mnenje na lastno pobudo – CESE 959/2004 
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–  Kljucne tocke  :  
Cilj pricujocega mnenja je ugotoviti, ali so instrumenti za spodbujanje ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije primerni in ali obstajajo podjetjem ugodni pogoji, sposobni omogociti, da se  spremembe v 
industriji odvijejo v skladu z zahtevami o konkurencnosti podjetij.  
 
Poglavje “Sklepi in priporocila” vsebuje sedemnajst tock, kar prica o nujnosti za izboljšanje na podrocju 
politik, instrumentov, nacel za dolocanje upravicenosti regij do strukturnih skladov; vzpostavitve dobrih 
praks, iskanju sinergij med politikami in instrumenti ter na podrocju splošnega usklajevanja in izvajanja 
strukturnih strategij EU, kot so Lizbonska strategija, reforma strukturnih skladov in trajnostni razvoj.  
 
Argunetacija se opira na naslednje tocke, ki predstavljajo rdeco nit mnenja : 
  
− Regionalni razvoj kot regulator globalizacije prek ustvarjanja regionalnih “grozdov” (clusters) kot 

ucinkovitega sredstva za pritegnitev in zasidranje podjetij; 
 
− Družbena odgovornost podjetij in vzpostavitev dobrih praks v okviru preventivnega pristopa, 

predvidenja in upravljanja sprememb;  
 

− Pogajanja in socialni dialog v podjetjih z namenom zagotoviti, da se prestrukturiranje odvije na 
družbeno odgovoren nacin. Obnašanje uprave, delavcev, združenj itd. mora biti pozitivno usmerjeno 
in skrbeti za iskanje dobrih rešitev za podjetja, delavce in skupnosti ter tako priti do ravnotežja med 
družbeno in gospodarsko platjo; 

 
− Partnerstvo z akterji podjetništva, socialnimi partnerji, civilno družbo (univerze, središca za 

raziskovanje in inovacije, razna združenja itd.) in z organi lokalnih oblasti z namenom ustvarjanja 
pogojev za povecanje produktivnosti; 

 
− Predlog za ustanovitev razreda “najbolj razvitih regij” za obmocja z visoko stopnjo socialne kohezije 

in kohezije zaposljivosti, ki nenadoma izgubijo sposobnosti zaradi premestitve podjetij, ne da bi imele 
kakšno drugo gospodarsko dejavnost za ohranjanje stopnje zaposljivosti. Takšne regije bi bile 
upravicene do financne pomoci, ki bi imela tocno dolocen namen ponovne oživitve. 

 

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

2.  PROSTORSKO NACRTOVANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA 
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• Metropolitanska obmocja: socialno-ekonomske posledice za prihodnost 
Evrope 

–  Porocevalec: g. van Iersel (delodajalci– NL) 
 

–  Referencni dokument: mnenje na lastno pobudo – CESE 968/2004 

 
–  Kljucne tocke : 

 
EESO poudarja, da je v interesu Unije, da: 
  
− se dolocijo metropolitanska obmocja v petindvajsetih državah clanicah;  
− se vsako leto izdela sklop pomembnih podatkov o takih obmocjih, posebej prek raziskav 

evropske delovne sile;  
− se ocenijo glavni kazalci Lizbonske strategije za ta obmocja;  
− se v teh obmocjih opredelijo grozdi dejavnosti (clusters) z visoko dodano vrednostjo;  
− Komisija redno poroca o socialno-ekonomskih razmerah metropolitanskih obmocij in njihovi 

razvrstitvi.  
−  
Z izdelavo takih podatkov in njihovo dostopnostjo za vse bi: 
 
− prispevali k priznanju metropolitanskih obmocij in k poglobljenemu poznavanju njihovih 

družbenih, gospodarskih in okoljskih razmer;  
− olajšali oceno prednosti in pomanjkljivosti teh obmocij na evropski ravni; 
− izboljšali opredelitev in izvajanje tako evropskih kot nacionalnih politik s prilagajanjem le-teh na 

posebne znacilnosti metropoplitanskih obmocij; 
− lokalnim in regionalnim organom oblasti zagotovili oceno konkurencne razvrstitve njihovih 

obmocij na evropski ravni. Danes takih ocen ni ali pa so izdelane po izredno visoki ceni na 
podlagi nepopolnih informacij; 

− obogatiti razpravo o evropski regionalni politiki s pospeševanjem dialoga med vsemi zadevnimi 
stranmi na podlagi objektivnih informacij; 

− zasebnemu sektorju zagotoviti informacije, ki bi lahko koristile pri dolocanju poslovnih strategij.  
 
EESO je preprican, da je nujno treba ustanoviti enoto za “Metropolitanska obmocja” v okviru 
Eurostata, ki bi bila zadolžena za letno izdelavo navedenih podatkov. 

 
EESO upa, da se bodo evropske ustanove strinjale s sporocilom tega mnenja. EESO meni, da bi 
khrati z ustanovitvijo foruma, ki bi združeval metropolitanska obmocja in Komisijo, razmere v teh 
obmocjih morale biti na dnevnem redu Sveta za konkurencnost in neformalnega Sveta za 
regionalno nacrtovanje in urbanisticna vprašanja. 
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- Kontaktna oseba: g.  Alberto Allende 
    (Tel.: 00 32 2 546 96 79 – e-pošta: 
aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

• Razvoj podeželja:spremljanje salzburške konference 

–  Porocevalec: g. Bros (Razlicni interesi– FR) 
 
–  Referencni dokument: mnenje na lastno pobudo – CESE 961/2004  

 
–  Kljucne tocke : 

 
Odbor predlaga preucitev doslednosti med prihodnjo regionalno politiko in med prihodnjo 

politiko regionalnega razvoja z namenom, da bi omejili število “sivih obmocij”, poglobitev 

predloga za tri bodoce smeri delovanja politike regionalnega razvoja (konkurencno 
kmetijstvo, zašcita okolja in prispevek k izboljšanju gospodarske in socialne kohezije  podeželjskih 
obmocij) in se osredotocili na razlicne vidike poenostavitve administracije.  

 

Odbor prosi Komisijo in Svet, da izrecno pojasnita, v oviru teritorialne kohezije, da mora razvoj 

podeželja ostati ena izmed prednosti regionalne politike. Ta politika mora ponuditi rešitve za 
težave, ki pestijo podeželska obmocja, kar se tice ustvarjanja delovnih mest, stalnega izobraževanja 
in dostopa do novih informacijskih tehnologij. Odbor poudarja, da je prvotna naloga drugega stebra 
SKP pomagati kmetijstvu v njegovem prilagajanju novim okolišcinam in tako zadovoljiti strukturne 
spremembe v pricakovanjih državljanov. Odbor vztrajno opozarja Svet in Evropski parlament, da naj 

zagotovita dodelitev ustreznih financnih sredstev za politiko razvoja podeželja, sicer slednja 
utegne ostati brez vsake vsebine. Odbor želi ponovno izreci svoje nasprotovanje vsakršni dolocitvi 
posebnih generalnih direkcij in imenovanju razlicnih komisarjev za vprašanja kmetijstva in razvoj 

podeželja. Odbor želi spomniti, da vecnamenskost kmetijske proizvodnje v vec pogledih  

pomaga pri vzdrževanju dinamicnega podeželja in poudariti, da mora izmenjava izkušenj in 

prenos dobrih praks pravtako igrati pomembno vlogo. Odbor meni, da bi pomoc “vlaganjem v 
kmetijska gospodarstva” morala biti dodatno okrepljena. 
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Poenostavitev programiranja bi pomenila, da bi obstajal le en sam sklad za upravljanje 
dejavnosti razvoja podeželskih obmocij. Vendar pa Odbor poudarja, da morajo biti 
nacini upravljanja tega enotnega sklada skladni z nacini upravljanja strukturnih 
skladov. Odbor poudarja, da bo morala pobuda Leader še naprej podpirati lokalne 
pobude prek iskanja novih poti razvoja za podeželska obmocja.  

 

–   Kontaktna osebat:    ga. Eleonora Di Nicolantonio  
    (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-pošta: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

3.  ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE TER DRUŽBENE PRAVICE  
 

• Socialna zašcita: spodbujanje zaposlovanja 
– Porocevalka: gdc. St Hill (Delodajalci– UK) 

 

– Referencni dokument : COM(2003) 842 final – 2003/0265 (COD) – CESE 966/2004 
 

– Kljucne tocke : 
 

Odbor se zavzema za zbliževanje prizadevanj evropskih držav clanic za spodbujanje zaposlovanja z 
namenom, da zaposlitev postane resnicna gospodarsko privlacna alternativa brezposelnosti ali 
socialne pomoci. Tega bi se naj lotili s ciljanjem na vse vrste ovir za placano delo. Zato je kljucno 
vprašanje, pred katerim se nahajajo države clanice v prizadevanjih za spodbujanje zaposlovanja, 
oblikovanje skupne in primerne stopnje podpore za zapušcanje in ponoven nastop zaposlitve, ki bi 
ljudi spodbudila, da ostanejo na trgu. Odbor razlikuje med prispevki politik, ki prinašajo hitre koristi 
za zagotavljanje kratkorocnih, a kratkotrajnih koristi za nekvalificirano delovno silo in bolj 
dolgorocnimi naložbami v cloveški kapital, ki so kljucnega pomena za to, da se delo dolgorocno 
gledano trajnostno izplaca, zlasti za tiste, ki so najbolj obcutljivi. 
 
Odbor poudarja bistveno vlogo prispevka zasebnih podjetij in delodajalcev pri izpolnjevanju 
evropskih ciljev zaposlovanja. Prizadevati si je treba za opredelitev izvedljivih politik povpraševanja, 
ki bi se ukvarjale s spreminjajocim se obnašanjem delodajalcev prek spodbujanja doseganja 
lizbonskih ciljev bolj kakovostnega in trajnejšega zaposlovanja po vsej Evropi. 
 
Poleg podpiranja dobrih praks je treba uveljaviti kazni za neprimerno obnašanje delodajalcev, kot so 
npr. diskriminacija na podlagi spola, rase, spolne usmerjenosti, veroizpovedi ali starosti, da bi podprli 
inovacije, povecano ponudbo dela in možnost daljše delovne dobe v evropskih gospodarstvih. 
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V državah clanicah je treba uporabiti vrsto instrumentov in programov dajatev, podprtih z mocnim 
nacionalnim usklajevanjem, ki vzpostavlja ravnovesje med ponudbo dela in instrumenti 
povpraševanja. Skupne ucinke, ki jih imajo na gospodinjstva dajatve ali davcne stopnje na dohodek, 
je treba pazljivo uravnavati in predvideti, pri cemer je treba posvetiti posebno pozornost strukturam 
spodbud, ki jih te ustvarjajo za revna gospodinjstva. Poudarjeno je bilo, da so drugi ukrepi, kot so 
zagotavljanje otroškega varstva, prilagodljivega delovnega casa, varnosti na delovnem mestu, 
poklicne mobilnosti in možnosti za usposabljanje, bistvenega pomena za izgradnjo celovitega okvirja 
politike za spodbujanje zaposlovanja.  
 

–   Kontaktna oseba:    g.  Alan Hick 
                           (Tel.: 00 32 2 546 93 99 – e- pošta: 
aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

• Pregled Direktive 93/104 o organizaciji delovnega casa 
 

− Porocevalec: g. Hahr (Delodajalci– SE) 
 

-   Referencni dokument : COM(2003) 843 final – 2003/0265 (CNS) – CESE 964/2004 
 

−  Kljucne tocke : 
 

Predmet tega sporocila je Direktiva 93/104/EC z dne 23. novembra 1993, spremenjena z Direktivo 
2000/34/EC. Direktiva postavlja najnižje zahteve za organizacijo delovnega casa z namenom 
zagotoviti višjo stopnjo varnosti in zdravstvene zašcite delavcev. 
 
Odbor: 
 

• je mnenja, da je posvetovalna metoda, kot jo uporablja Komisija, neustrezna glede na to, da je 
delovni cas predmet kolektovnega pogajanja. Komisija bi se morala posvetovati s socialnimi 
partnerji, preden se spusti v posvetovalni postopek z evropskimi ustanovami, EESO in 
Odborom regij; 

• vidi potrebo po globlji analizi nacina izvajanja v zakonodaji držav clanic Direktive o delovnem 
casu in njenega ucinka; 

• meni, da obstojeci predpisi omogocajo socialnim partnerjem zadostno prožnost za prilagoditev 
delovnega casa, saj se 12-mesecno referencno obdobje uporablja že v številnih državah 
clanicah na podlagi kolektivnih pogodb; 
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• ugotavlja, da lahko sodbe Evropskega sodišca o dolocitvi delovnega casa prinesejo dolocene 
težave. Kljub temu Odbor v trenutnih okolišcinah ne želi priporociti nobene izmed rešitev, ki jih 
je predlagala Komisija;  

• na tej stopnji EESO ne namerava zavzeti stališca glede zavrnilne odlocitve (opt-out), ceprav 
ima dolocene pomisleke. Potrebna je temeljitejša analiza razmer, ki bo vkljucevala socialne 
partnerje; 

• opozarja na posebne težave, s katerimi se soocajo starši, ko želijo uskladiti delo z družinsko 
odgovornostjo. 

 ( 
•  –   Kontaktna oseba :   g. Torben Bach Nielsen 

    (Tel.: 00 2.546 96 19 – e-pošta: 
torben.bachnielsen@esc.eu.int) 

 
 

4.  SKUPNI TRG NA GOSPODARSKEM, FINANCNEM IN 
DAVCNEM PODROCJU  

 

• Vecletni program MSP 
–  Porocevalec: g. Dimitriadis (Delodajalci– EL) 

 

–  Referencni dokument : COM(2003) 758 final – 2003/0265 (COD) – CESE 950/2004 
 

–   Kljucne tocke :  
 

EESO podpira spremembe k Odlocbi 2000/819/EC, ki jih je predlagala Komisija. 
 
EESO je mnenja, da je mehanizem za garancijo MSP (SME Guarantee Facility) izredno koristen in 
poziva k bistvenemu povecanju sredstev in k prizadevanjem za neposredno vkljucitev v program tudi 
tistih držav, ki jih le-ta do zdaj ni pokrival (Grcija, Irska in Luksemburg). EESO podpira prizadevanja 
za njegovo razširitev v luci vstopa novih držav clanic; zato bi morali ponovno preuciti proracun, ki mu 
je namenjen. 

 
EESO poziva Komisijo, da naredi potrebne korake za nadaljno okrepitev pobude za zacetek 
delovanja programa za financno pomoc pri podjetniškem kapitalu (ETF Start-up Facility), saj je le ta 
bistveno sredstvo, predvsem pri ustanavljanju inovativnih MSP in podpiranju visoko tveganih 
projektov podjetij.  
 
Odbor poziva k bistvenemu povecanju sredstev, da bi pokrili vecje potrebe MSP na podrocju 
informacij, novih tehnologij in biotehnoloških sektorjev. EESO je preprican, da bi po dobri izkušnji s 
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Šestim okvirnim programom za podporo raziskovalnim in tehnološko razvojnim aktivnostim, manj 
obsežni programi morali biti ponovno uvedeni tudi za MSP. 
 
EESO se strinja s predlogom Komisije za postopno opušcanje JEV z obzirom na to, da je njegova 
struktura predmet številnih kritik. Vendar pa EESO želi poudariti, da bo še nadalje podpiral 
nadnacionalne mešane družbe.  

 

–  Kontaktna oseba:    ga.  Aleksandra Klenke 
           (Tel.: 00 32 2 546 98 99 –e-pošta: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

• Placila na notranjem trgu 
–  Porocevalec: g. Ravoet (Delodajalci - BE) 
 

–  Referencni dokument : COM(2003) 718 final – CESE 951/2004 
 

–   Kljucne tocke  :  
 

Odbor podpira namen Evropske komisije, da poveca zaupanje potrošnikov, pravno varnost in tržno 
ucinkovitost za placila na notranjem trgu. Nadalje pozdravlja dejstvo, da se samoregulacije in 
soregulacije upoštevajo kot možne prihodnje poti na razlicnih podrocjih, navedenih v enaindvajsetih 
prilogah. 
 
Jasno je, da je v primeru neuspeha samoregulativnih ukrepov treba predvideti evropsko uredbo. 

 
Odbor predlaga, da splošen okvir poskbri za omogocenje preglednosti za potrošnika in da je v skladu 
z evropsko strategijo na podrocju potrošniške politike. 

 

 –   Kontakt:    ga. Aleksandra Klenke 
               (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – - pošta: 
aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

 

•   Obdavcenje dividend/ fizicne osebe 

–  Porocevalec: g. Retureau (Delavci– FR) 

 

–  Referencni dokument : COM(2003) 810 final – CESE 963/2004 
 

–  Kljucne tocke : 
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 EESO meni, da je obravnavanje dvojnega obdavcenja in morebitnih obdavcenj pri viru za domace 

dividende ter za vstopne in izstopne dividende, da bi zagotovili njihovo nediskriminatorno obravnavo, 
pomemben cilj, kar pa ne sme oškodovati temeljnega nacela enakopravnosti fizicnih oseb glede javnih 
dajatev na nacionalni ravni. Države clanice bi pravtako morale razmisliti o sodelovanju med državami 
s podobnimi davcnimi postopki z namenom preucevanja najboljših dostopnih praks. 

 
 Koncno, EESO meni, da odlocba Komisije odpira možnosti za reševanje vprašanj, ki so pogosto 

predmet zadev, predloženih Sodišcu Evropskih skupnosti in ki bi se jim v bodoce bilo treba izogibati, 
da Sodišca ne bi po nepotrebnem preobremenjevali z zahtevami s tega podrocja. 

 

– Kontaktna oseba:    ga. Borbála Szij  
            (Tel.: 00 32 2.546 92 – e-pošta: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 

 

 
• Posvetovalni postopek– financni krediti 
–  Porocevalec: FRANK von FÜRSTENWERTH 
 

–  Referencni dokument : COM(2004) 159 final – 2004/0056 CNS – CESE 952/2004 
 

- Kontaktna oseba: ga. Aleksandra Klenke 
            (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e- pošta: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

5.   ODNOSI Z DRŽAVAMI KANDIDATKAMI ZA VSTOP V EU 
 

• Odnosi EU-Turcija glede na Evropski svet decembra 2004  

 

–    Porocevalec: g. Ettyn (Delavci– NL) 

–   Referencni dokument: mnenje na lastno pobudo – CESE 965/2004 
 

–    Kljucne tocke :–  
 

S tem mnenjem EESO predstavlja svoje stališce v zvezi z odnosi med EU in Turcijo v perspektivi 
Evropskega vrha decembra 2004, ki bi naj odlocil, ali se doloci datum za odprtje pristopnih pogajanj 
s Turcijo ali ne. 
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EESO poudarja, daTurcija že vec desetletij izkazuje svojo nedvoumno odlocitev glede usmeritve v 
Evropo. 
 
EESO opaža, da so rezultati procesa reform v Turciji bili še posebej navdušojoci v zadnjih dveh ali 
treh letih. 

 
EESO vztraja, da mora Turcija pred zacetkom pogajanj ne samo izpolnjevati ista politicna merila 
kot ostale države kandidatke; njeno izvajanje reform se mora ocenjevati z istimi standardi kot se 
uporabljajo za ostale kandidatke. EU si mora z vsemi silami prizadevati, da ne bi prišlo niti do 
namiga za uporabo dvojnih meril.  
 
EESO meni, da EU lahko in mora zahtevati od Turcije, da bo do konca leta 2004 slednja naredila 
tako verodostojen napredek, da tedaj “pot nazaj” ne bo vec možna. 
 
EESO izjavlja, da mora biti sprejeta pozitivna odlocitev glede datuma za odprtje pogajanj s Turcijo, 
v kolikor bo slednja do decembra 2004 izpolnila naslednje pogoje: 
 
– sprejela ukrepe za izpolnjevanje zahtev v zvezi z vlogo vojske v turški družbi (vojska se mora 
omejiti na svoje osnovne naloge, kot so zagotavljanje obrambe in varnosti); 
– s konkretnimi ukrepi pokazala, da je odlocena popolno izvajati pravne reforme v zvezi s 
kulturnimi pravicami Kurdov v jugovzhodnih provincah države; 
– zacela s prakticnim izvajanjem obljub in namenov in sicer s prostovoljnimi vrnitvami, 
rehabilitacijo, vracanjem odškodnin žrtvam nasilja iz osemdesetih in devetdesetih let na jugovzhodu 
dežele;  
– uvedla v prakso zakonodajo v zvezi s pravicami in svobošcinami temeljnih sindikatov v skladu z 
ILO Konvencijama 87 in 98; 
– ocistila Zakon o združenjih vseh protidemokraticnih teženj in se vzdržala omejitev glede 
svobodnega delovanja pristnih organizacij civilne družbe, vkljucno z verskimi ustanovami;  
– ustvarila razmere za svobodno in neodvisno delovanje Ekonomsko-socialnega sveta Turcije  

 
EESO verjame, da bo Evropski vrh decembra 2004 odlocil, da so politicna nacela dosežena in da 
se pogajanja s Turcijo lahko odprejo ob prvi priložnosti.  

 
– Kontaktna oseba:   g.  Jacques Kemp 
              (Tel.: 00 32 2 546 98 10 – elektronska pošta: susanna.baizou@esc.eu.int) 

 
 

6.   INDUSTRIJSKE IN SEKTORSKE POLITIKE 
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• Tkstilna industrija 
–   Porocevalec: g. Pezzini   (Delodajalci– IT) 
 

–   Soporocevalec: g. Nollet (Delavci- BE) 

 
–   Referencni dokument: COM(2003) 649 final – CESE 967/2004 

 
–   Kljucne tocke  :  

 
Pomembno je, da Komisija v sodelovanju z državami clanicami in socialnimi partnerji uspe v 
prizadevanjih za pomoc tekstilnemu sektorju pri modernizaciji njegove tehnologije in spopadanju z 
izzivi globalizacije. Poleg tehnoloških izhodišc, ki so že uveljavljena v politikah skupnosti, bi se lahko 
predvidelo še cetrto izhodišce, posveceno številnim inovativnim vidikom modernega tekstila. 
  
Inovacijske zmogljivosti je treba povecati – zlasti za mala in strednje velika podjetja- sprojekti in 
programi, dogovorjenimi na lokalni ravni, s prispevkom vseh socialnih partnerjev in vkjlucitvijo 
raziskovalnih središc. Izredno koristno bi bilo ustvariti mrežo odlicnosti, ki bi bila tesno povezana s 
podjetniškim trgom in trgom delovne sile in bi lahko izkoristila priložnosti, ki jih zagotavlja šesti 
okvirni program ter izvajala program tehnicnih predvidenj za pospeševanje tehnološkega razvoja na 
tem podrocju. 

 
EESO meni, da bi bilo treba celotno breme evropske vizije “socialnega tržnega gospodarstva” 
povezati s spremembo na boljše pravil STO. Takoj je treba zaceti upoštevati številne družbene, 
okoljske in gospodarske prednosti, ce EU kot svetovni gospodarski subjekt žéli prispevati k 
ucinkovitejšemu globalnemu vodenju 
 
Preferencialne carinske tarife bi se morale uporabljati le v devetinštiridesetih najmanj razvitih 
državah. Pogajanja, ki so se zacela v Dohi bi morala doprinesti k vecji vzajemnosti med 
evrosredozemskim obmocjem in azijskimi državami.  
 
Odbor podpira prizadevanja Komisije za zagotovitev trdnejših instrumentov za varovanje trgovine. 
Carinski nadzor na mejah EU mora pravtako biti poostren z namenom, da se cimprej doseže skupni 
carinski sistem.  
 
Da se preprecijo ponerajanje in goljufije, potrošnikom pa zagotovi vec informacij, je najbolj 
pomembno nadaljevati s projektom za oznako porekla. EESO predlaga, da se preuci možnost za 
sledljivost tekstila.  
 

–   Kontaktna oseba:    Ms Aleksandra Klenke 



- 12 - 

Registry CESE 126/2004  FR/SL   MB/nk .../... 

                         (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-pošta: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 

 
 

• Ladjedelništvo 
–   Porocevalec: gospod van Iersel (Delodajalci– NL) 

 
–   Referencni dokument: COM(2003) 717 final – CESE 949/2004 

 

–   Kljucne tocke  :  
 

Pobuda LeaderSHIP 2015 si na zacetku zastavi cilj enakosti predpisov na svetovni ravni. EESO 
poudarja pomembnost tega politicnega podrocja kot temeljnega kamna celotne strategije. 
Popolnoma podpira dosedanji pristop EU na podrocju trgovinske politike, ki teži k vzpostavitvi 
ucinkovitega mednarodnega dialoga, ki bi zagotavljal disciplino širom po svetu.  
 
Raziskovanje in razvoj ter inovacije so bistvenega pomena in predstavljajo kljuc do uspeha. 
 
EESO je mnenja, da bi evropski garancijski sklad, kot je bil predlagan v LeaderSHIP-u, moral 
cimprej postati operativen.  
 
EESO pozdravlja dogovor med industrijo in Komisijo o vrsti okoljskih zahtev in politik, nujnih v 
sektorju. 
 
Kar se tice pomorskega prometa, izvajanje veljavnih varnostnih pravil še vedno ostaja ena izmed 
šibkih tock EU.   
 
Okrepitev pomorskega prometa na kratke razdalje in cilj preusmeritve prometa s cest na morje sta 
pravtako pomembna okoljska cilja, za dosego katerih pa je treba še bolj izboljšati moderno 
infrastrukturo, vkljucno s pristanišci in ladjami.  
 
Cloveški faktor je bistven sestavni del in EESO pozdravlja namen izboljšanja sektorskega dialoga, v 
katerem Komisija, delodajalci in sindikati igrajo vsak svojo vlogo.  
 
EESO se strinja z vedno vecjim zavzemanjem Evrope za posebne segmente velike industrije, kot 
sta ladjedelništvo in aeronavtika v okviru obrambnih ciljev in vzajemnega delovanja civilne in 
vojaške industrije.  
 

– Kontaktna oseba:    Mr João Pereira dos Santos 
                         (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-pošta: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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7. ENERGIJA – PROIZVODNJA IN DISTRIBUCIJA 

 

• Fuzijska energija 
–   Porocevalec: g. Wolf (Razlicni interesi– DE) 

  
–   Referencni dokument: mnenje na lastno pobudo – CESE 955/2004 
  
–   Kljucne tocke :  

 
Odbor zastopa stališce Komisije, da se v miroljubni rabi fuzijske energije potencialno skriva bistven 
prispevek k dolgorocni rešitvi oskrbe z energijo v smislu trajnosti, okoljske sprejemljivosti in 
konkurencnosti. .  
 
Razlog za to so potencialne prednosti te tehnologije za prihodnost. 
 
Viri goriv so za predvidljivo prihodnost neomejeno na razpolago. Tukaj ne prihaja do nastajanja 
klimatsko škodljivih plinov, razcepnih produktov ali aktinidov.  
 
Inherentne varnostne lastnosti preprecujejo nenadzorovano sprošcanje energije. 
 
Radioaktivnost materialov izgorevalne komore lahko po sto do, v skrajnem primeru, nekaj sto letih 
upade na stopnjo radiotoksicnosti premogovega pepela; s tem se problem odlaganja bistveno zmanjša.  
 
Fuzijska energija s svojim potencialom dopolnjuje zlasti potencial obnovljivih energetskih virov, vendar 
pa je njena prednost pred vetrno in soncno energijo v tem, da ni casovno odvisna od vremenskih 
razmer in letnega oz. Dnevnega casa. Isto velja tudi za razmerje med centralnimi in decentraliziranimi 
sistemi, prilagojeno trenutnim potrebam.  
 
Odbor pravtako mocno podpira povecanje podpore programa raziskav in razvoja fuzijske energije. 
Izgradnjo ITER in razvoj DEMO bosta znatno okrepila gospodarstvo in spodbudila narašcanje 
usposobljenosti in inovativnosti na tehnološko najbolj zahtevnem novem podrocju. To je pravtako 
kljucneg pomena za izvajanje lizbonske in göteburške strategije.  
 
Odbor z navdušenjem pozdravlja podporo Sveta evropski ponudbi za projekt ITER in poziva Svet, 
Parlament in Komisijo, da izdelata pobude in izcrpata vse možnosti, in, ce je potrebno, predlagata nove 
strukturne koncepte za mednarodno delitev dela– z namenom, da se zagotovi, da bo ITER na vsak 
nacin lociran v Evropi zaradi njegovega strateškega pomena.  
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–  Kontaktna oseba:    Mr Siegfried Jantscher  
                       (Tel. : 00 32 2 546 82 87 – e-pošta: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 

 
 

• Pogoji za dostop do elektricnega omrežja /Slovenija 
– Porocevalec: g. Simons (Delodajalci – NL) 

  
–   Referencni dokunent: COM(2004) 309 final – 2004/0109 COD – CESE 958/2004 

  
–   Kontaktna oseba:    g.  Siegfried Jantscher  
                       (Tel. : 00 32 2 546 82 87 – e-pošta: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 

 
 

8.  VESOLJE IN POLITIKA TELEKOMUNIKACIJ  
 

• Porocilo napredka/GALILEO 
– Porocevalec: g. Buffetaut (Delodajalci– FR) 

–  
–   Referencni dokunent: COM(2003) 112 final  –  CESE 956/2004 

  
–   Kontaktna oseba:  g.  Raffaele Del Fiore   
                         (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-pošta: 
aleksandra.klenke@esc.eu.int) 

 
 

9.  PROMET– VARNOST IN ZAŠCITA 
          

• Zašcita pristanišc 
– Porocevalka: ga.  Bredima (Delodajalci– EL) 

  
–  Referencni dokunent: COM(2004) 76 final – 2004/0031 COD  –  CESE 954/2004 

  
 – Kontaktna oseba:    g.  Luís Lobo  
                            (Tel.: 00 32 2 546 9717 83 – e-pošta: michael.wells@esc.eu.int) 
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• Licenciranje prevoznikov v železniškem prometu 
–   Porocevalec: g.  Chagas (Delavci– PT) 

  
–   Referencni dokunent: COM(2004) 232 final – 2004/0074 COD – CESE 957/2004 

  
– Kontaktna oseba:    g.  Luís Lobo 
                        (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e- pošta: michael.wells@esc.eu.int) 

 
 

• Mednarodni kodeks o pomorski varnosti 

–   Porocevalka:  ga. Bredima   (Delodajalci– EL) 

  
-    Referencni dokument : COM(2003) 767 final – 2003/0291 (COD) – CESE 953/2004 
  
–   Kontaktna oseba:     g.  Luís Lobo  
                         (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-pošta: michael.wells@esc.eu.int) 

 

 
10.   POLITIKA PRISELJEVANJA  

 

•  Mednarodna konvencija o migrantih 
– Porocevalec: g.  Pariza Castaños (Delavci – ES) 
 

– Referencni dokument: mnenje na lastno pobudo – CESE 960/2004 
 

–  Kljucne tocke : 
 

V duhu mnenj, ki jih je izdelal o politiki priseljevanja, in kot podpora mnenju Evropskega 
parlamenta Evropski ekonomsko-socialni odbor poziva države clanice Evropske unije k ratifikaciji 
mednarodne konvencije o zašciti pravic vseh delavcev migrantov in njihovih družinskih clanov 
(International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members 
of their Families). 
 
EESO poziva predsednika Komisije in sedanje Predsedstvo Sveta, da se zavzameta za potrebne 
politicne pobude, da se zagotovi, da države clanice ratificirajo to konvencijo v prihodnjih 
štiriindvajsetih mesecih. Pravtako mora konvencijo ratificirati EU, takoj, ko bo z ustavno pogodbo 
pooblašcena do podpisa mednarodnih sporazumov. Za pospešitev ratifikacije mora Komisija 
izvesti študijo, ki bo, v zvezi s to konvencijo, analizirala nacionalne zakonodaje in  
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zakonodajo Skupnosti. Razen tega bodo EESO in Komisijo pri njunih prizadevanjih podpirali 
socialni partnerji in druge organizacije civilne družbe. 

−  

− Kontaktna oseba:    g. Pierluigi Brombo 
   (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-pošta: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

 
 

 

 


