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  Plenarno zasedanje je zaznamovala prisotnost gospoda Atza NICOLAÏA, 
nizozemskega državnega sekretarja za evropske zadeve, ki je predstavil prednostne naloge 
programa nizozemskega predsedovanja Svetu.    
 

1. EVROPSKA EKONOMSKA UPRAVA 
 

• Za boljšo ekonomsko upravo v EU  
 
– Porocevalec: G. van IERSEL (Delodajalci – NL) 

 
– Referenca: Mnenje na lastno pobudo – EESO 1203/2004 
 
– Kljucne tocke: Ucinkovite politike in integracije ni moc predvideti brez jasnega in zanesljivega 

institucionalnega okvira, ki zagotavlja spremljanje evropskih dogovorov. Zato se bo v tem 
porocilu EESO posvetil zlasti pregledu institucionalnih in upravnih okolišcin, torej dobri upravi.  
 
V razširjeni uniji se mora Komisija trdno zasidrati. Medvladni refleksi se vse bolj krepijo. EESO 
opozarja na nevarnost takšnega razvoja. V tem kljucnem obdobju bo širjenje kvalificirane 
vecine imelo pozitivne ucinke. Odbor se zavzema za vecjo preglednost Sveta za Konkurenco.   
 
Evropski svet je seznanjen z dejstvom, da bo Komisija izdelala »casovni nacrt« za krepitev in 
zagotavljanje dejanskega izvajanja Lizbonske strategije. EESO se zavzema za to, da bi se pri tej 
»novi inacici« Lizbone navdihovali po metodi, ki se je izkazala za uspešno pri »Evropi 92«. 
Izvajanje je vedno pomanjkljivo. Tudi druga vprašanja bi si zaslužila mesto v »novi inacici« 
Lizbonske strategije. Kot primer lahko navedemo:  

 
– panožno industrijsko politiko, nastalo na osnovi dogovarjanja med podjetji (ter zlasti 

socialnimi partnerji), Komisijo in Svetom; 
– rezultate tehnoloških programov in platform EU, krepitev cezmejnega sodelovanja med 

znanstvenimi instituti ter znanstveniki v Uniji ter spodbujanje sodelovanja med univerzami 
ter akterji na tržišcu; 

– regionalno politiko, s posebnim poudarkom na znanju in prenovi.  
 

Partnerstvo za spremembe predstavlja velik potencial. Ta program lahko pripelje do nove 
oblike komunikacije ter oblikovanja novih povezav med številnimi stranmi, ki so udeležene v 
procesu evropske integracije. Tudi to je del dobre uprave.  

 
− Oseba za stike: G. Gilbert Marchlewitz 
   (Tel.: +32 2 546 9358 – e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
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• Financne perspektive 2007-2013 
 
– Porocevalec: G. DASSIS (Delojemalci – EL) 

 
– Referenca: COM(2004) 101 final – EESO 1204/2004 
 
– Kljucne tocke: Odbor v celoti pozitivno ocenjuje sporocilo Komisije Svetu in Evropskemu 

parlamentu z naslovom »Izgradnja naše skupne prihodnosti: politicni izzivi ter proracunska 
sredstva za razširjeno Unijo v obdobju 2007-2013". Vendar pa Odbor izraža dolocene 
pomisleke glede tega sporocila, zlasti glede nezadostnih sredstev za promocijo Lizbonske 
strategije EU ter trajnostnega razvoja.  

 
− Oseba za stike: G. Roberto Pietrasanta 
   (Tel.: +32 2 546 9313 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
 

2. OŽIVLJANJE GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI  
 

• Akcijski nacrt : Podjetniški duh  
 
– Porocevalec: G. BUTTERS (Delodajalci – VB) 

 
– Referenca: COM(2004) 70 final – EESO 1198/2004 
 
– Kljucne tocke: Odbor pozdravlja akcijski nacrt Komisije ter ponavlja, da ceni prizadevanja GD 

Podjetja od zacetka procesa v zacetku leta 2002. Kljub temu pa poziva k opredelitvi specificnih 
akcijskih tock znotraj vsakega strateškega podrocja akcijskega nacrta, saj bi te lahko koristile 
njegovemu ucinkovitemu izvajanju. Obenem Odbor priznava, da so odgovorni politiki izven 
GD Podjetja tisti, ki morajo sprejeti velik del trenutno potrebnih ukrepov.  

 
Akcijski nacrt je šele zacetek nenehnega dolgorocnega procesa. Ta bo obrodil sadove le, ce bo 
vzpostavil povezave, ki bodo obenem horizontalne in bodo potekale skozi velik del podrocij 
politicnega delovanja, ter vertikalne, med odgovornimi v politiki na vseh nivojih. Akcijski nacrt 
ter druge podobne pobude Komisije morajo sprožiti pozitiven odziv odgovornih v politiki. 
Odbor  poziva zlasti ostale generalne direktorate Komisije ter oblasti držav clanic, naj igrajo 
aktivno vlogo. Z vkljucitvijo pristopa »najprej mislimo na majhne« v proces priprave politike 
skupnosti bi institucije Unije bistveno prispevale k promociji podjetništva v Evropi.  
 
Odgovorni v evropski politiki bi poleg tega morali najti nacin, kako "zmanjšati dramaticnost" 
pojmovanja podjetništva na nivoju površnega zaznavanja. Treba bi bilo spodbujati posebne 
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skupine delavcev - mladih ali manj mladih - k resnemu razmisleku o podjetniški dejavnosti kot 
možnosti realne in pozitivne poklicne poti.  

 
− Oseba za stike: Ga. Aleksandra Klenke 
             (Tel.: +32 2 546 9899 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

• Turisticna politika ter sodelovanje med javnim iz zasebnim   
 
– Porocevalec: G. MENDOZA (Salariés – ES) 

 
– Referenca: Mnenje na lastno pobudo – EESO 1199/2004 
 
– Kljucne tocke: Odbor opredeli vec ciljev sodelovanja javno/zasebno danes, ti cilji so panožni, 

družbeni, ekonomski ter okoljski.  
 

Opredeli tudi nacela in kriterije sodelovanja:  
 

Nacela: 
 
– pristojnosti;  
– soodgovornosti;  
– svobode; 
– demokracije. 

 
Kriteriji: 
– oprijemljivega znacaja ciljev; 
– primernosti; 
– nadzora rezultatov; 
– sorazmernosti.  

 
kakor tudi konkretne oblike partnerstva, formalnega ali neformalnega. 

 
V duhu "primerjalne analize" Odbor predstavlja in pojasnjuje nekaj uspešnih izkušenj 
sodelovanja javno/zasebno na podrocju evropskega turizma.  

 
Na koncu EESO predlaga Komisiji, da preuci možnost ustanovitve Evropskega 
posvetovalnega sveta za turizem in ji obenem sporoca namero, da bo , v obliki izjave, vsako 
letu izrazil podporo Svetovnemu dnevu turizma, ki ga je uvedla STO (Svetovna turisticna 
organizacija). 

 
 
 
 
 
− Oseba za stike: G. Nemesio Martinez 
    (Tel.: +32 2 546 9501 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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* 
 

*          * 
 

3. UPRAVLJANJE DEMOGRAFSKIH IN SOCIALNIH 
SPREMEMB 

 
• Potrebe po raziskavah demografskih sprememb  
 
– Porocevalka: Ga.  HEINISCH (Razne dejavnosti – DE) 

 
– Referenca: Mnenje na lastno pobudo – EESO 1206/2004 
 
– Kljucne tocke: Glede na demografske spremembe ter možnosti in tveganja, ki jih predstavljajo 

za življenje rastocega števila starejših oseb v Evropi, Odbor prosi, da se:  
 

a) predvidi temeljno ukrepanje glede tega problema v 7. okvirnem programu raziskav; 
b) uvede spremljevalne ukrepe, da bi vzpostavili trdno osnovo za odlocanje, ki bo politikom 

omogocila nacrtovati, sprejemati odlocitve ter ukrepati, tako na nacionalnem kot na 
evropskem nivoju.  
 
Spremljevalni ukrepi, za katere velja, da so nujno potrebni za izvajanje clena II-25 
Evropske ustave, ki jamci vsem starejšim evropskim državljanom pravico do 
dostojanstvenega življenja ter do aktivne udeležbe v družbenem in kulturnem življenju, so 
zlasti naslednji: 
 
– ustanovitev skupnega observatorija (evropski observatorij) za vzpostavitev evropske 

agencije evropske agencije o staranju ter banko podatkov, ki bi pridobivala, združevala 
ter posredovala znanje, da bi izboljšali odprto metodo koordinacije ter iz tega potegnili 
prakticne in politicne posledice; ter  

– ustanovitev kategorije "Starajoca družba" znotraj EESO. 
 
− Oseba za stike: G. Nemesio Martinez 
   (Tel.: +32 2 546 9501 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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• Vloga ženskih organizacij kot nedržavnih akterjev v okviru 
Sporazuma iz Cotonouja 

 
– Porocevalka: Ga.  FLORIO (Delojemalci – IT) 

 
– Referenca: Mnenje na lastno pobudo – EESO 1205/2004 
 
– Kljucne tocke: Sporazum v Cotonuju je bil podpisan junija 2000 med Evropsko unijo ter 

državami ACP. Uvaja participativni pristop pri sodelovanju pri razvoju in priznava pomemben 
prispevek nedržavnih akterejv, ki jih vkljuci v opredeljevanje nacionalnih strategij razvoja.  

 
Namen mnenja Odbora je osvetliti poseben prispevek ženskih organizacij pri strategijah 
razvoja v državah ACP ter preuciti kako ta prispevek še povecati.  

 
Mnenja, ki smo jih zbrali na razlicnih forumih ter regionalnih seminarjih, kažejo, da je bila 
udeležba ženskih združenj, NVO ter organizacij pri procesu opredeljevanja nacionalnih strategij 
precej omejena. Med nameni, ki so izraženi in navedeni v Sporazumu iz Cotonuja ter njihovim 
dejanskim izvajanjem je velik razkorak. Poleg tega kaže, da so tudi akcije in ukrepi, katerih 
namen je povecati udeležbo žensk, precej maloštevilni.  
 
Treba je jasneje in odlocneje opredeliti cilje v prid podpore ženskam, ter ukrepe, ki jih je treba 
sprejeti, že hoce Evropska unija dejansko pozitivno vplivati na življenjske pogoje žensk in 
revnih.  

 
Cilje je ustvariti osnovne pogoje za dejansko udeležbo in uveljavljanje žensk ter za podporo 
ženskam, da bi lahko enakopravno z moškimi sodelovale pri razvoju njihove dežele.  

 
Odbor priporoca zlasti naslednje ukrepe: 

 
– delegacije Evropske komisije bi morale sprejeti posebno odgovornost za spodbujanje in 

integracijo nacela enakosti spolov; 
– potrebno je izvesti analizo trenutnega položaja ženskih organizacij v državah ACP; 
– strateški dokumenti posameznih držav bi morali vsebovati ukrepe v prid ženskih 

organizacij;  
– treba je nameniti proracunska sredstva za ženske organizacije v civilni družbi; 
– treba je uvesti preferencne kanale za to, da bi združenja žensk dobila dostop do 

financiranja; 
– pomembno je zagotoviti primerno udeležbo ženskih organizacij na seminarjih, ki jih 

organizira Evropski ekonomsko-socialni odbor; 
– Odbor bi moral v bližnji prihodnosti organizirati konferenco o spodbujanju vloge žensk kot 

aktivnih udeleženk v procesu razvoja. 
 
− Oseba za stike: Mme Susanna Baizou 
   (Tel.: +32 2 546 9845 – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 
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4. KMETIJSTVO – DEJAVNIK  
          DRUŽBENO-GOSPODARSKEGA RAZVOJA  
 

• Primestno kmetijstvo 
 
– Porocevalec: G. CABALL I SUBIRANA (Razne dejavnosti  – ES) 

 
– Referenca: Mnenje na lastno pobudo – EESO 1209/2004 
 
– Kljucne tocke: V tem mnenju na lastno pobudo EESO predlaga spodbujanje mehanizmov in 

instrumentov za zašcito in razvoj primestnih kmetijskih obmocij. Po mnenju EESO je prvi 
bistveni instrument družbeno, politicno in upravno priznavanje obstoja primestnih obmocij ter 
njihove vloge, ki jo opravljajo na relaciji mesto – podeželje.  Da pa bi takšno priznavanje 
postalo evropska stvarnost, EESO predlaga uvedbo evropskega ukrepanja na podrocju 
primestnih kmetijskih obmocij, v okviru katerega bi se priznalo njihovo vrednost ter funkcije 
ter postavilo temelje za to, da bi vsaka država lahko sprejela posebne predpise za njihovo 
zašcito in razvoj, na osnovi skupnih temeljnih kriterijev. Po mnenju EESO je dinamicen in 
trajnostni razvoj primestnega kmetijstva ter obmocij, kjer se razvija, lahko le rezultat 
procesa, v katerem lokalna uprava igra kljucno vlogo.  Poleg tega EESO, upoštevajoc 
ranljivost primestnih kmetijskih obmocij ter celotnega evropskega primestnega kmetijstva, 
pripisuje izjemen pomen ustanovitvi Evropskega observatorija za primestno kmetijstvo, ki bi 
deloval kot referencni center za spremljanje, analizo ter širjenje informacij o stanju evropskega 
primestnega kmetijstva ter kot središce, kjer bi se srecevale, razmišljale ter se pogovarjale 
lokalne uprave prve in druge stopnje ter razlicne evropske pristojne organizacije, ki bi 
predlagale pobude za ohranjanje in razvoj primestnih obmocij in njihovega kmetijstva.  

 
− Oseba za stike: Ga. Eleonora Di Nicolantonio 
   (Tel.: +32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
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5. ENOTNI TRG – DAVCNA HARMONIZACIJA IN 
POENOSTAVITEV GOSPODARSKIH IH PREDPISOV  

 

• Skupni sistem davka na dodano vrednost (preoblikovanje) 
 
– Porocevalec: G. BURANI (Delodajalci – IT) 

 
– Referenca: COM(2004) 246 final – 2004/0079 (CNS) – EESO 1202/2004 
 
– Kljucne tocke: S tem dokumentom EESO ne namerava izražati negativnega mnenja o politiki 

držav clanic na podrocju DDV. Dobro se zaveda, da so njihove odlocitve pogojene s številnimi 
notranjimi, ekonomskimi in politicnimi dejavniki. Vseeno pa želi, da se celotna tematika 
nemudoma ponovno preuci, da bi se vzpostavil dokoncen režim in da bi se omililo, ce ne celo 
odpravilo, eno najocitnejših ovir za vzpostavitev notranjega trga, na katerem veljajo enotna 
pravila.  

 
− Oseba za stike: Mme Borbála Szij 
 (Tel.: +32 2 546 9254 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 
 

• Semena – Uradni nadzor/ tretje države  
 
– Porocevalec: G. BROS (Razne dejavnosti – FR) 

 
– Referenca: COM(2004) 263 final – 2004/0086 CNS – EESO 1207/2004 
 
− Oseba za stike: Ga. Katalin Gönczy 
 (Tel.: +32 2 546 9818 – e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
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6. VAROVANJE OKOLJA V INDUSTRIJI IN GOSPODARSTVU  
 

• Homologacija motornih vozil 
 
– Porocevalec: G. RANOCCHIARI (Delodajalci – IT) 

 
– Referenca: COM(2004) 162 final – 2004/0053 COD – EESO 1200/2004 
 
− Oseba za stike: Ga. Aleksandra Klenke 
   (Tel.: +32 2 546 9899 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

• Vkljucitev okoljskih vidikov  
 
– Porocevalec: G. PEZZINI (Delodajalci – IT) 

 
– Referenca: COM(2004) 130 final – EESO 1208/2004 
 
− Oseba za stike: Ga.  Katalin Gönczy 
   (Tel.: +32 2 546 9818 – e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
 

7. PROMOCIJA EVROPSKE KULTURE  
 

• Kinematografska dedišcina  
 
– Porocevalec: G. BRAGHIN (Delodajalci – IT) 

 
– Referenca: COM(2004) 171 final  – 2004/0066 COD – EESO 1201/2004 
 
− Oseba za stike: G. Raffaele Del Fiore 
   (Tel.: +32 2 546 9794 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 

 
______________ 


