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Med 412. plenarnim zasedanjem sta bila izvoljena novi predsednik EESO in predsedstvo ter zamenjani 
ostali organi Odbora.   
 
 

1.  POGODBA O USTAVI ZA EVROPO 
 

• Osnutek mnenja o osnutku Pogodbe o ustavi za Evropo 
– Poročevalec: g. Malosse (delodajalci - FR) 
 
– Referenčni dokument: CESE 1373/2004  –  CESE 1445/2004 
 
– Ključne točke: 
 

Parlament je na osnovi pobude svojega odbora za ustavne zadeve zaprosil EESO za mnenje o 
Pogodbi o ustavi za Evropo. 

 
EESO najprej našteva poglavitne razloge za svojo odločitev, da podpre ratifikacijo ustave s strani 
držav članic, in sicer: 

 
• sama metoda oblikovanja ustavne pogodbe predstavlja korak najprej pri demokratizaciji 

evropskega projekta, saj je rezultat dejanske demokratične razprave; 

• ustava prinaša nov okvir za dejavnosti Unije in prispeva k razumljivejši in dostopnejši Uniji za 
vse; 

• ustava krepi demokratično legitimnost EU; 

• vključitev Evropske listine temeljnih pravic v pogodbo predstavlja pomemben korak v smeri 
zaščite pravic fizičnih in pravnih oseb; 

• z uresničevanjem demokratičnega napredka ustava državljanom prinaša način za samostojno 
odločanje o vsebini politik in dejavnosti, ki jih Unija prenaša v prakso, da bi tako odgovorila na 
njihova pričakovanja. 

 
Čeravno meni, da Konvencija in MVK nista mogli upoštevati precejšnega števila zahtev civilne 
družbe, je EESO prepričan, da bi zavrnitev ustave pomenila negativen signal za evropski projekt in 
odrekanje demokratičnemu napredku, ki ga je civilna družba dosegla z metodo Konvencije, in da 
je mogoče graditi na institucionalnem okviru, ki ga je oblikovala ustava in ga z operativnimi 
ukrepi celo izboljšati. 
 
Nadalje se EESO posveča vprašanju, katero komunikacijsko strategijo uporabiti, da prikaže ustavo 
v najboljši luči, saj verjame, da je kakovost komunikacijske strategije odločujoči dejavnik pri tem, 
ali bodo evropski državljani sprejeli ustavno pogodbo. Predlagani so naslednji ukrepi: 

 
• priprava informativnih pripomočkov, lahko v obliki vodiča po ustavi, prirejenega različnim 

ciljnim skupinam v vsaki državi članici. (točka 3.1.3.); 
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• pričetek javnih obveščevalnih kampanj z uporabo medijev in osnovnih kanalov obveščanja 
(lokalne in regionalne oblasti, politične skupine in organizacije civilne družbe) (točki 3.2 in 3.2.1); 

• organizacija decentraliziranih razprav, odprtih za vso javnost, s spodbujanjem izmenjav idej in za 
pridobivanja podpore (točka 3.3.); 

• aktivno sodelovanje evropskih institucij, skupaj z državami članicami, za oblikovanje in izvajanje 
obveščevalne strategije, ki bo nacionalnim razpravam in ratifikaciji prinesla  resnično 
nadnacionalno razsežnost (točki 3.4.3 in 3.4.2). 

 
− –  kontaktna oseba :   g.  Patrick Fève  

      (Tel.: 00 32 2 546 96 16, e-pošta: patrick.feve@esc.eu.int) 
 
 

2. LIZBONSKA STRATEGIJA 
 
• Izboljšanje izvajanja lizbonske strategije 
− Poročevalec: g. Vever (delodajalci - FR) 
− Soporočevalci: g. Ehnmark (delojemalci   –  SE) – g. Simpson (Razne dejavnosti – UK) 

 
– Referenčni dokument: na poziv Evropskega sveta – CESE 1438/2004 
 
–  Ključne točke : 
 

Evropski svet je 25. in 26. marca 2004 pozval Evropski ekonomsko-socialni odbor, da preuči 
načine in sredstva za učinkovitejše izvajanje lizbonske strategije. 
 
Mnenje predlaga seznam posebnih ukrepov za pomladni vrh prihodnje leto za “večjo rast in 
kohezijo”, “učinkovitejše izvajanje notranjega trga”, “spodbujanje privatno-zasebnega partnerstva 
na področju raziskovanja, “oživitev socialne politike” in “dejavnejšo zaščita okolja”. 
 
Predlogi temeljijo na dveh glavnih načelih  
 
Najprej je posameznim državam članicam potrebno strategijo približati. Tako imenovana odprta 
metoda usklajevanja mora dobiti pomembnejšo vlogo.   Nato se mora poskrbeti za boljšo 
obveščenost organizirane civilne družbe in državljanov Evrope o lizbonski strategiji.  
Organizirana civilna družba in socialni partnerji morajo igrati jasnejšo in bolj dejavno vlogo pri 
izvajanju lizbonske strategije. 
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– –  kontaktna oseba :   g.  Gilbert Marchlewitz 
      (Tel.: 00 32 2 546 93 58, e-pošta: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 
 

• Konkurenčnost podjetij 
− Poročevalec: g. Vever (delodajalci - FR) 

 
− Referenčni dokument: raziskovalno mnenje na zahtevo predsednika Evropske komisije – 

CESE 1439/2004 
 

− Ključne točke : 
 

EESO meni, da so za vrnitev poslovne konkurenčnosti v Evropi ključni štiri med seboj povezani 
dejavniki: 
 

• Prva prednostna naloga je udeležencem v gospodarstvu povrniti zaupanje.  

• Druga prednostna naloga je dopolniti osnove enotnega trga. Tega ne moremo prelagati na 
obdobje po letu 2010, ki bilo določeno v Lizboni, čeprav bodo zadnji popravki potrebni  tudi 
kasneje.  

• Povečevanje konkurenčnosti evropskih podjetij pomeni tudi, da je potrebno razvijati 
dinamično ekonomsko unijo eura z  uporabo pristopa, ki se zaključi leta 2010, za spodbujanje 
rasti in zaposlitev ob podpori ustrezne monetarne politike.    

• In navsezadnje, strukturne reforme lizbonske strategije se morajo izvajati odločneje in bolj 
dosledno.  

 
Za zaključek EESO opaža, da Evropa zaradi pomanjkanja konkurenčnosti svojih podjetij danes 
plačuje visoko ceno, saj ni dovolj podjetna, je počasna pri sprejemanju odločitev in na mnogih 
področjih nezadostno prilagojena mednarodnim spremembam, zaostaja s svojimi reformami, zelo 
slabo, neodločno, včasih nepovezano in torej protiproduktivno izrablja svoje prednosti. Da bi 
postavili stvari na pravi tir, so potrebni ukrepi. Za to je potreben pristop, ki je osredotočen na rast 
in spodbujanje gospodarske dejavnike za ponudbo in povpraševanje v okviru bolj utečenega in 
učinkovitejšega enotnega evropskega trga. EESO izraža močno podporo pozivu, izrečenem na 
zadnjem pomladanskem vrhu, za spodbujanje novih partnerstev za reformo tako na nacionalni kot 
na evropski ravni, z večjim vključevanjem socialnih partnerjev. EESO poudarja, da je potrebno 
spoštovati rok, določen za leto 2010, za izvajanje lizbonskih reform, vzpostavitev notranjega trga 
in resnično konkurenčno ekonomsko unijo, ki bo izkoristila monetarno unijo in pri tem 
spoštovala zahteve trajnostnega razvoja. 

 
− –  kontaktna oseba: g.  Alberto Allende 
        (Tel.: 00 32 2 546 96 79, e-pošta:  alberto.allende@esc.eu.int) 
 
 

• Usposabljanje in produktivnost 
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− Poročevalec : g. Koryfidis (delojemalci – EL) 
 

− Referenčni dokument: raziskovalno mnenje – CESE 1435/2004 
 

− Ključne točke : 
 

Čeprav obstajajo v izobraževalnih sistemih razlike, morajo države članice imeti zavest o 
pripadnosti enemu “izobraževalnemu območju”.  

 
Za razvijanja tesnega sodelovanja na področju evropskega izobraževanja, ki celovito in 
poenoteno nastopa proti obstoječim zamudam v pristopu do lizbonskih ciljev, so potrebne 
naslednje politične odločitve: 

 
• zadostna sredstva za pokrivanje različnih vrst delavcev in razsežnosti usposabljanja, ki bo za to 

potrebno;  

• poiskati zadostno število pedagoških delavcev na evropski ravni;  

• oblikovati sodobni učni okvir in okolje;  

• ozaveščanje, aktivno prisostvovanje in sodelovanje uprav na vseh ravneh, socialni partnerji in 
civilna družba na splošno;  

• bolj jasna opredelitev vlog in odgovornosti udeležencev izobraževalnih pobud, njihovih 
ponudnikov in ukrepov za spremljanje pobud na lokalni, nacionalni in evropski ravni;  

• in nazadnje, močna prizadevanja za promocijo celotne pobude in implikacij njenih vsebin in 
ciljev.   

 
Večja uporaba in boljše usklajevanje tradicionalnih nosilcev izobraževalnih dejavnosti – družine, 
šole in dela – bo spodbudila napredek na tem področju. Tovrstna spodbuda je bistvena pri 
doseganju poglavitnih ciljev za oblikovanje najbolj dinamičnega na znanju zasnovanega 
gospodarstva na svetu do leta 2010. 

 
- Kontaktna oseba: gospa Stefania Barbesta 
        (Tel.: 00 32 2 546 95 10, e-pošta: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

• Okolje – gospodarska priložnost 
− Poročevalec: g. Buffetaut (delodajalci - FR) 

 
− Referenčni dokument: raziskovalno mnenje – CESE 1446/2004 

 
− Ključne točke : 

 
V pismu z aprila 2004 je prihodnje nizozemsko predsedstvo pozvalo EESO k oblikovanju 
raziskovalnega mnenja o okolju kot gospodarski priložnosti. Nizozemsko predsedstvo se želi 
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osredotočiti na za vse ugodne priložnosti, kjer bi lahko napredek okoljske tehnologije pripomogel 
k doseganju gospodarskih in socialnih ciljev lizbonske strategije. 
 
Trenutno poteka zelo intenzivna razprava o okolju in konkurenčnosti, ki izraža celotni socialni 
spekter, zlasti gospodarskih in socialnih interesnih skupin. Vprašanje je jasno: ali je upoštevanje 
zahtev okolja predvsem ovira podjetja pri učinkoviti konkurenci ali pa, nasprotno, ponuja 
priložnost za razvoj novih vrst delovnih mest, novih tržišč in novih tehnologij?   
 
V svojem raziskovalnem mnenju EESO poudarja, da ni odvisno samo od strokovnjakov za 
okolje, ali bomo zaščito okolja spremenili v gospodarsko priložnost. Dejavnosti, povezane z 
okoljem, že predstavljajo ključne dejavnike na gospodarsko pomembnem  področju turizma in 
prostega časa.  V primeru okoljskih tehnologij je uspeh odvisen od oblikovanja dejanskega trga in 
sposobnosti poslovnega sveta, da nanj odgovori. Obstaja tudi potreba za boljšo uporabo 
prostovoljnih pobud za zaščito okolja in tehnološke inovacije podjetij in industrij.  

 
Jasno je, da bodo podjetja izrazila zanimanje za okoljske tehnologije in poskrbela za njihov 
razvoj, če bodo le-te omogočile zmanjšanje proizvodnih stroškov kot posledico zmanjšanja 
porabe energije in surovin, povečevale ugled podjetij in njihovih izdelkov ter spodbujale prodajo 
in manjše okoljske stroške. Seveda pa morajo biti podjetja z obstojem takih tehnologij 
seznanjena, da bi lahko cenila njihovo uporabnost. Pomembno je torej, da se oblikuje učinkovita 
mreža za izmenjavo informacij o dobrih praksah in okoljski tehnologiji, ki lahko vključuje javne 
organe, trgovska združenja, tehnične in raziskovalne centre.  
 
Pomembno je pridobiti podporo industrijskih panog, ki jih to zadeva, prav tako kot tudi stranke in 
potrošnike, saj brez njih ni tržišča. Širša javnost mora gledati na ekotehnologijo v luči njene 
učinkovitosti na področju zaščite okolja in proizvodnje. V nasprotnem primeru bo obtičala na 
sicer dobronamernih stranskih tirih gospodarskega razvoja, ki bo potekal mimo nje. 
 
Za okoljske politike je ključnega pomena, da upoštevajo posledice za gospodarstvo, prav tako kot 
morajo gospodarske politike upoštevati potrebe okolja. Med gospodarskim in okoljskimi 
vprašanji mora v vsakem primeru obstajati povezava, saj politike, ki se oddaljijo od gospodarske 
uspešnosti in učinkov, ki pozitivno vplivajo na okolje, ne morejo biti uspešne.   

  
–  kontaktna oseba : g.  Robert Wright 
         (Tel. : 00 32 2 546 91 09, e-pošta: robert.wright@esc.eu.int) 
 
 

• Gospodarska dinamika 
− Poročevalka: ga. Fusco (Razne dejavnosti – IT) 

 
− Referenčni  dokument: raziskovalno mnenje – CESE 1425/2004 

 
− Ključne točke : 
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EESO verjame, da SMP predstavljajo temelj za gospodarstvo in zaposlovanje Evrope in da so 
torej pomembni dejavniki pri uresničevanju lizbonskih ciljev. Podjetja socialne ekonomije (PSE) 
igrajo vedno pomembnejšo vlogo pri socialni koheziji in lokalnem razvoju. Področje interakcije 
med SMP in PSE, zlasti glede na to, da se SMP pogosto opirajo na PSE v dobro obeh vrst 
podjetij, doslej ni bilo v veliki meri izkoriščeno. 

 
EESO zato priporoča, naj Komisija ponovno preuči obstoječo in možno interakcijo med SMP in 
PSE in pomaga dokazati, da lahko koristi razvoju obeh vrst podjetij v okviru globokih sprememb, 
ki jih je prinesla gospodarska rast, in zlasti pri regionalnem razvoju, socialni koheziji in politiki 
inovacij. 

 
–    –  kontaktna oseba :   g.  Nemesio Martinez 
                 (Tel.: 00 32 2 546 95 10, e-pošta: nemesio.martinez@esc.eu.int 
 
 

3.  PROMET 
 

• Vseevropski prometni koridorji 
− Poročevalka: ga. Alleweldt (Delojemalci – DE) 

 
− Referenčni dokument: mnenje na lastno pobudo – CESE 1426/2004 

 
− Ključne točke : 

 
Širitev EU maja 2004 in načrti za pridružitev jugovzhodnih evropskih držav spreminjajo splošni 
okvir skupne infrastrukturne politike in sodelovanja pri koridorjih. 
 
V naslednjih dveh letih se bi moral poudarek dejavnosti EESO prenesti na praktično sodelovanje 
in vključevanje organizirane civilne družbe na kraju dogajanja. Namen tega je pomembne 
organizacije civilne družbe usposobiti za doseganje ciljev prometne politike. 

 
Izboljšati je potrebno sodelovanje EESO s pripravljalnimi odbori za koridor in Evropsko  
komisijo. V tem okviru naj stalna študijska skupina: 
 

– prevzame novo vlogo pri oblikovanju “osnovnega regionalnega prometnega omrežja za 
jugovzhodno Evropo”; 

– preuči načine in sredstva za zagotavljanje, da bodo bolje upoštevani operativni vidiki prometnih 
podjetij pri vzpostavljanju vseevropskih prometnih koridorjev. Še zlasti bi morali omogočiti 
opredelitev posebnih vidikov politike koridorjev za intermodalnost, zaščito okolja, varnost, 
socialne pogoje in učinkovitost; 

– prispeva k načrtovanju novih koridorjev v okviru evropske sosedske politike (ENP).  
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In nazadnje, Evropska komisija in pripravljalni odbori za območja koridorjev in prometa bi morali 
biti pri svojem delu tesneje povezani; sodelovati bi moral tudi Evropski parlament.  

 
– –  kontaktna oseba :   g.  Luis Lobo 
                        (Tel.: 00 32 2 546 97 17, e-pošta: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

• Zaščita v pristaniščih / Sprememba 
− Poročevalka:  Ms Bredima Savopoulou (delodajalci – EL) 

 
− Referenčni dokument : COM(2004) 393 final – 2004/0031 COD – CESE 1428/2004 

 
− –  kontaktna oseba :   g.  Luis Lobo 

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

4.  ENERGETIKA 
 

• Zanesljivost oskrbe z električno energijo/Naložbe v infrastrukturo 
− Poročevalka: ga. Sirkeinen (delodajalci – FI) 

 
− Referenčni dokumenti: COM(2003) 740 final – 2003/0301 (COD) – CESE 1444/2004 

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

 

• Učinkovitost končne rabe energije in energetske storitve 
− Poročevalka: ga. Sirkeinen (delodajalci – FI) 

 
− Referenčni dokumenti: COM(2003) 739 final – 2003/0300 (COD) – CESE 1443/2004 

  
− kontaktna oseba :   g.  Siegfried Jantscher  

                        (Tel. : 00 32 2 546 82 87, e-pošta: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
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5.  INDUSTRIJSKE SPREMEMBE 
 

• Državne pomoči in sektor železarstva in jeklarstva   
− Poročevalec: g. Lagerholm (delodajalci - SE) 
− Soporočevalec: g. Kormann (delegat DE) 

 
− Referenčni dokument: mnenje na lastno pobudo – CESE 1431/2004 

 
− Ključne točke : 

 
Mnenje na lastno pobudo, ki ga je pripravila posvetovalna komisija Odbora za industrijske 
spremembe (CCMI), preučuje vlogo državnih pomoči v okviru strukturnih sprememb na splošno 
in še posebno na področju evropske jeklarske industrije. 

 
Pretekle izkušnje s prestrukturiranjem evropske jeklarske industrije kažejo na to, da državne 
pomoči predstavljajo za podjetja dvorezen meč, saj prinašajo korist samo nekaterim podjetjem in 
vodijo k slabim naložbam;  na trgu se tako srednjeročno ohrani nerentabilna proizvodnja.  Vendar 
pa lahko kot del programa prestrukturiranja, ki je bil predmet pogajanja, državne pomoči ublažijo 
socialne težave in tako pripomorejo k sprejemljivosti industrijskih sprememb in njihovih 
posledic. Pri tem se je izkazal socialni dialog.   
 
Še toliko bolj je torej pomembno, da se ob pridružitvi novih držav članic vztraja pri strogem 
spoštovanju jasnih pravil o pomoči za jeklarsko industrijo. Ne smemo ponavljati napak, storjenih 
v EU-15. 
 
Obstaja splošno soglasje tako o neizogibnosti industrijskih sprememb kot o potrebi po njihovi 
izvedbi v okvirih mednarodnih sporazumov. Pogajanja znotraj OECD bi morala voditi do 
trajnostnega izboljšanja trenutne situacije:  

 
– ne prevelika popustljivost do držav v razvoju, nastajajočih in tranzicijskih držav, kot je Kitajska, 

– odsotnost prepovedi znotraj EU v zvezi s potrebnim urejanjem na področju raziskovanja in 
razvoja, okoljskih ukrepov (npr. omejevanje stroškov podjetij, da bi tako preprečili, da okoljski 
ukrepi vodijo k izkrivljanju konkurence) in prenehanje nerentabilnih dejavnosti, 

– odsotnost izravnalnih dajatev pri izvozu jekla zaradi oprostitev obveznosti. 
 

− –  kontaktna oseba :   g.  Jakob Andersen 
                         (Tel.: 00 32 2 546 92 58, e-pošta: jakob.andersen@esc.eu.int) 
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6. ZDRAVSTVO 
 

• Zdravstvena varnost: kolektivna dolžnost in nova pravica 
– Poročevalec: gospod BEDOSSA (različni interesi – FR) 
 
– mnenje na lastno pobudo – CESE 1432/2004 
 
– Ključne točke: 
 

Na evropski ravni je uprava v javnem zdravstvu nezadostna in ima zelo šibko pravno podlago. 
Zaradi pomanjkljivih virov tudi nima medicinske legitimnosti Vse to je treba izboljšati 
 
Ustanovitev evropske mreže za javno zdravstvo je dokaz pripravljenosti vseh evropskih organov 
oblasti, da združijo akterje v javnem zdravstvu in dosežejo večjo skladnost in učinkovitost 
obstoječih nacionalnih instrumentov za varovanje zdravja 
 
Glede na zaporedne krizne razmere na področju javnega zdravja, ki so pretresle svet v zadnjih 
dveh desetletjih (AIDS, okužbe s krvjo, SARS, legionarska bolezen, biološki terorizem zaradi 
groženj okužbe z vraničnim prisadom), EESO predlaga, da se organizirajo evropski kongresi na 
visoki ravni o javnem zdravju. 
 
Namen teh konferenc bi bil razpravljati o tem, katere kolektivne ukrepe bi bilo treba sprejeti, 
zagotoviti natančne informacije o kriznih razmerah, oblikovati usklajene odgovore, oceniti 
ogroženost zaradi zunanjih nevarnosti, pospešiti diagnoze in zagotoviti ustrezne odzive 
 
EESO priporoča, da se že zdaj dodeli široko in okrepljeno pooblastilo prihodnjemu Evropskemu 
centru za spremljanje zdravja v Stockholm, ki bi sestavljal usmerjena in redna poročila o javnem 
zdravju in zagotavljal, da države članice EU sprejmejo potrebne ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti. 
 
EESO poudarja, da so njegova priporočila med seboj povezana in zahtevajo trdno odločenost 
držav članic EU za njihovo izvajanje; ta priporočila pa zajemajo: 
 
– krepitev upravnih zmogljivosti s čezmejnim povezovanjem in vsestransko priznano in 

odobreno upravo; 
 

– pravne pristojnosti in instrumente, ki jih podpirajo; 
 

– pregledne postopke odločanja in strožji etični kodeks v zvezi s komuniciranjem na področju 
zdravstvene varnosti, ki veljajo za vse; 

 
– več sodelovanja med vsemi organi nadzora in spremljanja in njihovo povezovanje v svetovno 

omrežje 
−  
− Kontaktna oseba: gospod Herr Alan Hick 
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      (Tel.: 00 32 2 546 93 02, e-pošta: alan.hick@esc.eu.int) 
 
 

• Mobilnost bolnikov v EU 
– Poročevalec: gospod BEDOSSA (različni interesi – FR) 
 
– COM(2004) 301 final – CESE 1433/2004 
 
– Ključne točke: 
 

Sporočilo o »mobilnosti bolnikov« je skupek konkretnih predlogov, ki pokrivajo različna področja 
in omogočajo vključitev s Pogodbo razglašenega visokega cilja varovanja zdravja ljudi med 
politike Skupnosti. 
 
Zakonodaja Skupnosti državljanom podeljuje pravice, na podlagi katerih sta jim omogočena 
oskrba v drugih državah članicah in povrnitev stroškov. Vendar pa teh pravic v praksi ni vedno 
lahko uveljaviti 
 
EESO se zavzema za evropsko strategijo s sledečimi cilji: 
 
– Spodbujanje evropskega sodelovanja, ki bi omogočilo učinkovitejšo porabo sredstev. 

 
– skupna razlaga pravic in dolžnosti bolnikov, tako na osebni kot socialni ravni. 

 
– Delitev razpoložljivih zmogljivosti in transnacionalne oskrbe: 
 
Evropski ekonomsko-socialni Odbor se popolnoma strinja z odločitvijo, Najbolj nepričakovana, 
vendar najbolj dobrodošla novica, ki jo je Komisija objavila v svojem sporočilu, je sprostitev 
kohezijskih in strukturnih skladov Evropske unije, s katero se skuša olajšati vlaganje na področje 
zdravja, razvoj zdravstvene infrastrukture in medicinskega znanja, ki so v okviru posredovanja 
postali prednostne naloge za finančne instrumente Skupnosti.  
 
Sodelovanje med državami članicami mora omogočiti prepoznavanje skupnih ciljev, ki bi se lahko 
pojavili na nacionalnih ravneh, izbira primernih kazalnikov pa bo omogočila pazljivo spremljanje 
razvoja zdravstvenih politik v vsaki od držav Evropske unije.  
 
Odbor vnovič opozarja, da eno od sredstev postaja nepogrešljivo: opazovalnica ali agencija naj bi 
zbirala opažanja, analize in izmenjave v zvezi z nacionalnimi zdravstvenimi politikami, vse ob 
doslednem upoštevanju veljavnih pogodb o subsidiarnosti in nacionalni pristojnosti.  
 
Evropski ekonomsko-socialni odbor lahko samo podpre željo Komisije po vzpostavitvi odprte 
usklajevalne metode, ki denimo obsegajo zelo pomembne točke, kot so: 
 
– izmenjave dobre prakse 
– primerni kazalniki struktur in praks; 
– izboljšave v zvezi z razpoložljivostjo zdravstvenih izdelkov; 
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– uskladitev nacionalnih sistemov, da se preprečita vsakršen dampinški učinek in beg visoko 
kvalificiranega osebja čez mejo; 

– nujno potrebna uresničitev enotnega trga zdravil. 
 
Gre za enega prvih primerov, ko je pet generalnih direktoratov Evropske komisije združilo svojo 
politično voljo, svoje pristojnosti in sredstva za skupni cilj:  različnim državam Evrope dati na 
voljo sredstva, s katerimi bi uskladile svoje zdravstvene politike in politike socialnega varstva v 
prid vseh državljanov Evropske unije.  
 
Evropski ekonomsko-socialni odbor v zvezi s tem želi v svoji sredi oblikovati delovno skupino, 
ohlapno, vendar trajno strukturo, ki bi spremljala te politike.  

 
– Kontaktna oseba:  gospod Alan Hick 
   (Tel.: 00 32 2 546 93 02, e-pošta: alan.hick@esc.eu.int) 
 
 

• Zdravstveno varstvo in dolgoročna oskrba starejših ljudi 
– Poročevalec: gospod BRAGHIN (delodajalec - IT) 
 
– COM(2004) 340 final – CESE 1447/2004 
 
– Ključne točke: 
 

Glede na dejstvo, da evropska zakonodaja na področju dolgoročne skrbi ni primerna, EESO meni, 
da je odprta metoda koordinacije bistvena za učinkovito posodobitev in razvoj dostopnega, 
vzdržnega in dolgoročno kakovostnega zdravstvenega varstva, pomembna pa je tudi za 
zagotovitev zaščite javnega zdravja v različnih kontekstih ter vpričo vedno večjega pritiska in 
izzivov. 
 
Uporaba odprte metode koordinacije ima za posledico določitev kazalnikov, ki lahko natančno 
pokažejo primanjkljaje obstoječega znanja ob upoštevanju obstoječih situacij in dolgoročne 
socialne dinamike, ki vplivajo na sistem zdravstvenega varstva.  Skupek kazalnikov mora 
vključevati vse strukturne premisleke (mreža storitev, razpoložljivost opreme in osebja, ravni 
usposobljenosti in izkušenj itd.). Vključevati mora tudi bistvene značilnosti zdravstvenega varstva 
(metode za zagotavljanje storitev in izvajanje intervencij, operativne smernice, zdravstveni 
predpisi in praksa, varstvo pravic bolnikov itd.). Zajemati mora tudi kakovost specifičnih 
rezultatov zdravstvenega varstva v skladu z vrsto in družbenimi pričakovanji. 
 
"Naslednji koraki", ki jih predlaga sporočilo, se nanašajo na izjemno pomembne vidike 
problema in razširjajo razpravo na ustrezna interesna področja. Vendar pa so predlogi 
splošne narave in se zaradi tega soočajo z nevarnostjo, da odprte metode koordinacije ne 
bodo bistveno premaknili naprej. 
EESO upa, da bodo opredeljeni bolj konkretni “skupni cilji”, ki pa ne smejo vsebovati pretiranih 
predpisov in negativno vplivati na organizacijo nacionalnih sistemov. Poleg tega morajo 
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predhodna poročila biti koristno orodje, ki ne bo prineslo dodatnih administrativnih stroškov in 
prevelikega bremena za omejena stredstva novih držav članic. 
 
Posebej pomembno in nujno je pospeševati dejavnosti za izboljšanje strokovnega znanja izvajalcev 
in strokovnjakov z razvojem ustreznih programov usposabljanja, ki obravnavajo skupno strokovno 
ozadje med zdravstvenim varstvom in z zdravjem povezanim socialnim delom.. To presega 
tehnične vidike in zahteva pridobitev novih veščin, kot so upravljanje informacij, zlasti ob uporabi 
računalniških mrež, ter široko utemeljeno finančno upravljanje. Komisija bi morala podpirati in 
pospeševati takšne nove programe usposabljanja, da bi izkoristila izkušnje, izmenjane v okviru 
odprte metode koordinacije.  

 
– Kontaktna oseba: gospa Stefania Barbesta 
             (Tel.:00  32 2 546 96 19, e-pošta: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 
7. UPRAVLJANJE ZUNANJIH MEJA IN PROSTI PRETOK OSEB 
 

• Sprejem državljanov tretjih držav v Evropsko skupnost za izvajanje 
znanstvenih raziskav 

– Poročevalka: gospa KING (delodajalka - UK) 
 
– COM(2004) 178 final 2004/0061-0063 (CNS) – CESE 1434/2004 
 
– Ključne točke: 
 

EESO pozdravlja sporočilo in načeloma podpira predloge. Vendar želi Odbor opozoriti na 
sledeče: 
 
– Cilj 700.000 dodatnih znanstvenikov do leta 2010 je brez pospešene akcije na mnogih 

področjih neuresničljiv. 
– navajanje primerjalnih podatkov o sredstvih, ki jih države kot Japonska ali Združene države 

posvečajo za vzpodbujanje usposabljanja, mobilnosti in karieri raziskovalcev. 
– Definicija, ki jo predlaga Komisija za »raziskovalne organizacije« se moa razširiti in vključiti 

javne in zasebne organizacije, ki dodeljujejo sredstva za raziskovanje.  
– Položaj raziskovalca znotraj EU je lahko v določenih primerih nejasen; Lahko se zgodi, da 

sprejete osebe potrebujejo zatočišče in zaščito po ženevski konvenciji iz leta 1951. 
– Komisija naj pripravi postopek, ki bi raziskovalce iz trethih držav, ki so vodilni na svojih 

področjih in so že v Evropski uniji, opredelil in obravnaval kot take. 
– Pomanjkanje preglednosti v kvalifikacijah in sposobnostih je tema, ki jo je potrebno 

obravnavati. 
– Raziskovalke so predvsem premalo zastopane na vodstvenih položajih in pri upravljanju; to 

velja predvsem za raziskovalke iz tretjih držav  
– Odbor je zelo zaskrbljen zaradi posledic »bega možganov« v določenih državah v razvoju. 
– Združeno kraljestvo se zaproša, da se priključi direktivi, kar je Irska že storila. 
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– Kontaktna oseba: gospod Torben Bach Nielsen 

   (Tel.: 32 2 546 96 19, e-pošta: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
 

8. DROGE IN ODVISNOST OD DROG 
 
• Program ARGO 
– Poročevalec: gospod PARIZA CASTANÕS (delojemalec – ES) 
 
– COM(2004) 384 final – 2004/0122 (CNS) – CESE 1436/2004 
 
– Ključne točke: 
 

Težave, ki so nastale pri sodelovanju med posameznimi upravami v okviru programa ARGO, so 
pokazale, da države članice ne sodelujejo v zadostni meri pri upravljanju zunanjih meja. 
 
EESO meni, da bo v bodoče potrebno, da se izven sodelovanja uprav in v okviru skupne politike 
vzpostavi sistem solidarnosti Skupnosti na področjih zunanjih meja, vizumov, azila in 
priseljevanja. Finančna napoved po letu 2007 bo morala to tudi upoštevati.  
 
EESO poziva upravne oblasti, da zagotovijo, da se vsak posameznik v okviru upravnega 
sodelovanju na področjih zunanjih mej, vizumov, azila in priseljevanja obravnava z dostojanstvom 
v skladu z Listino Evropske unije o temeljnih človekovih pravicah in mednarodnimi konvencijami 
o človekovih pravicah. 

 
– Kontaktna oseba: gospod Pierluigi Brombo 
   (Tel.: 32 2 546 97 18, e-pošta: pierluigi.brombo@esc.eu.int ) 
 
 
• Evropski center za spremljanje drog in odvisnosti od drog 
– Glavni poročevalec: gospod OLSSON (različni interesi – SE) 
 
– Referenčni dokument: COM(2003) 808 final. -2003/0122 (CNS) – CESE 1437/2004 
 
– Ključne točke: 
 

Odbor zato pozdravlja predlagano uredbo, katere cilj je povečati vlogo centra, prilagoditi 
delovanje njegovih sestavnih organov in odstraniti številne negotovosti, nastale z izvajanjem prve 
uredbe . To zrcali že v prejšnjih mnenjih EESO izražene nazore o preprečevanju in zmanjšanju 
tveganja, povezanega z odvisnostjo od drog.  

 
EESO vztraja, da se v delo centra vključijo organizacije civilne družbe. 
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EESO predlaga, da se centru zagotovi povezovalni odbor, sestavljen iz predstavnikov evropskih 
mrež, dejavnih na tem področju in ki lahko zagotovijo informacije poleg tistih, ki jih posredujejo 
nacionalne kontaktne točke. Nacionalne kontaktne točke so del evropske informacijske mreže za 
spremljanje drog in odvisnosti od drog (réseau européen d'information sur les drogues et les 
toxicomanies – REITOX), ki je centru na razpolago). 

 
– Kontaktna oseba: gospa Stefania Barbesta 
   (Tel.: 00 32 2 546 95 10 , e-pošta: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 
9. DAVČNA POLITIKA IN FINANČNE STORITVE 
 

• Trošarinski izdelki 
– Poročevalec: gospod WILKINSON (delodajalec - UK) 
 
– COM(2004) 227 final – 2004/0122 (CNS) – CESE 1441/2004 
 
– Ključne točke: 

 
Podrobno delovanje enotnega trga proizvodov, za katere je treba plačati trošarino, je zapleteno, kar 
povzroča negotovosti v zvezi z načinom uporabe predpisov v nekaterih primerih in udeleženim 
podjetjem nalaga znatne administrativne obremenitve.  
 
Predlogi Komisije zajemajo trgovinsko poslovanje, prodajo posameznikom in prodajo na daljavo. 
da bi tako razjasnili, poenostavili in uskladili obstoječe predpise o gibanjih znotraj EU, za katera je 
država članica že plačala trošarino na proizvod, ter liberalizirali ta gibanja, tako da bodo imeli EU 
potrošniki več koristi od notranjega trga..  
 
Odbor pozdravlja oba cilja. 

 
– Kontaktna oseba: gospa Borbála Szij 
   (Tel.: 00 32 2 546 92 54, e-pošta: borbala.szij@esc.eu.int) 
 
 
• DDV – delovno intenzivne storitve – države pristopnice 
– Poročevalec: gospod PEZZINI (delodajalec - IT) 
 
– COM(2004) 295 final – 2004/0810 (CNS) – CESE 1442/2004 
 
– Ključne točke: 

 
EESO po obžaluje, da Svetu ni uspelo najti sporazuma glede predloga direktive Evropske 
komisije, in podpira izredno določbo ki direktivi 199/85/ES, ki jo je predlagala Komisija.  

 
– Kontaktna oseba: gospa Borbála Szij 
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   (Tel.: 00 32 2 546 92 54 , e-pošta: borbala.szij@esc.eu.int) 
 
 
• Pozavarovanje 
– Poročevalec: gospod FRANK von FÜRSTENWERTH (delodajalec – DE) 
 
– COM(2004) 273 final – 2004/0097 COD – CESE 1423/2004 
 
– Kontaktna oseba: gospod Jean-Pierre Faure 
   (Tel.: 00 32 2 546 96 15 , e-pošta: jeanpierrre.faure@esc.eu.int) 
 
 
10. KONKURENČNA POLITIKA 
 
• Koncesije in javno-zasebna partnerstva 
– Poročevalec: gospod LEVAUX (delodajalec - FR) 
 
– COM(2004) 327 final – CESE 1440/2004 
 
– Ključne točke: 

 
EESO ugotavlja glede razprave o zeleni knjigi o javno-zasebnih partnerstvih, ki jo je spodbudila 
Komisija, da nastaja poseben pravni red o javno-zasebnem partnerstvu v številnih državah in da je 
glede na pridobljene izkušnje bolje: 
 

a) pustiti, da se javno-zasebno partnerstvo več let razvija v različnih oblikah, 
 

b) pri državah članicah doseči sistematično obveščanje o različnih načinih javno-zasebnega 
partnerstva in težavah, s katerimi se spopadajo, 

 
c) s predstavniki držav, Komisije in civilne družbe, kamor sodi EESO, oblikovati 

opazovalnico razvoja javno-zasebnih partnerstev, 
 

d) poudariti, da se za javno-zasebna partnerstva in koncesije uporabljajo evropski pragovi za 
objavo (gradbena dela, storitve); pod temi evropskimi pragovi vsaka država uporablja 
svoje predpise, da bi se izognila nepotrebni teži birokracije, 

 
e) objaviti sporočilo, s katerim bi pred letom 2007 pojasnili: 

 
– opredelitev koncesije in javno-zasebnih partnerstev, 
– konkurenčni položaj mešanih ali paradržavnih subjektov, 
– konkurenčni dialog in postopek objave, 
– pristop »pobudnika«, ki spodbuja inovativnost; 
– primernost državnih pomoči za mešane ali paradržavne subjekte. 
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– Kontaktna oseba: gospa Aleksandra Klenke 
   (Tel.: 00 32 2 546 98 99 , e-pošta: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 
11. KMETIJSTVO IN TRETJE DRŽAVE 
 
• Kmetijstvu in varnosti živil v okviru Evro-mediteranskega partnerstva 
– Poročevalec: gospod Nilsson (različni interesi – SE) 
 
– Informacijsko poročilo CESE 731/2004 final. 
 
– Ključne točke: 
 

Srečanja na vrhu ekonomsko-socialnih svetov in podobnih ustanov EU ter sredozemskih držav, ki 
je potekalo letno že od leta 1995, bi naj prispevala k boljšemu razumevanju pomembnih tem 
evropsko mediteranskega partnerstva in vzajemno poznavanje gospodarjih in socialnih posebnosti. 
Naslednje srečanje na vrhu se bi naj odvijalo leta 2004 v Valenciji v Španiji. 
 
K pripravljalni skupini sodijo razen Evropskega ekonomsko-socialnega odbora tudi ekonomsko-
socialni svet Španije, svet za ekonomski in socialni razvoj Malte (MCESD) in ekonomsko-socialni 
svet Tunizije.  EESO je reden član odbora za pripravo srečanj na vrhu evropskega Sredozemlja in 
vsako leto tuni informacijsko poročilo o teh srečanjih na vrhu.  
 
Informativno poročilo o kmetijstvu in varstvo živil v okviru evropskega mediteranskega 
partnerstva je Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) pripravil v sodelovanju z grškim 
ekonomsko-socialnim svetom (OKE), izraelskim ekonomsko-socialnim svetom, italijanskim 
ekonomsko-socialnim svetom (CNEL), palestinsko delegacijo in turško delegacijo na Skupnem 
posvetovalnem odboru (JCC). 
 
Ekonomsko-socialni svet Španije je v sodelovanju z ekonomsko-socialnim Svetom Francije, 
ekonomsko-socialnim svetom Grčije (OKE), italijanskim svetom za gospodarstvo in delo (CNEL) 
in ekonomsko-socialnim svetom Tunizije prevzel pripravo poročila o priseljevanju in sodelovanju 
med državami regij.  
 
Sredozemske države tvorijo drugi najpomembnejši izvozni trg EU za kmetijske pridelke in živila. 
Informativno poročilo je posvečeno predvsem varnosti živil in poudarja pomen sodelovanja 
kmetijskih organizacij, prehrambne industrije, potrošnikov in delojemalcev pri tem razvoju. 
 
EESO bi lahko zaradi svoje strukture in s pomočjo večplastne mreže stikov organiziral konferenco 
z naslovom “Sodelovanje za večjo varnost živil”. 
 
Da bi dosegli željen razvoj in ustrezne rezultate v prehrambni proizvodnji in varnosti živil, je 
priporočljivo določiti in raziskati številna področja, med drugimi izobraževalne, posvetovalne in 
raziskovalne programe. 



- 17 - 

Greffe CESE 180/2004   FR-DE/SL   AK/MT/nk …/… 

 
Osnovni pogoj za celoten trud je v politično prednostni nalogi v okviru ciljev barcelonskega 
procesa, tako da bo lahko tudi program MEDA ustvaril ustrezno ozračje za razvoj kmetijstva in 
varnost živil.   

 
– Kontaktna oseba: gospod Michael Wells 
   (Tel.:  00 32 2 546 82 83 , e-pošta: michael.wells@esc.eu.int) 
 
 
• Informiranje in za promocija kmetijskih proizvodov v tretjih državah  
– Poročevalec: gospod NIELSEN (različni interesi – DK) 
 
– COM(2004) 233 final – 2004/0073 (CNS) – CESE 1430/2004 
 
– Kontaktna oseba: gospa Eleonora Di Nicolantonio  
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 , e-pošta: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
12. ZAŠČITA POTROŠNIKOV 

 
• PAO/olja in pnevmatike 
– Poročevalec: gospod SEARS (delodajalec - UK) 
 
– COM(2004) 98 final – 2004/0097 COD – CESE 1429/2004 
 
– Kontaktna oseba: gospod Robert Wright  
   (Tel.: 00 32 2 546 91 09 , e-pošta: robert.wright@esc.eu.int) 
 
 
• Triklorbenzen 
– Poročevalec: gospod SEARS (delodajalec - UK) 
 
– COM(2004) 320 final – 2004/0111 (COD) – CESE 1424/2004 
 
– Kontaktna oseba: gospod João Pereira dos Santos 
   (Tel.: 00 32 2 546 92 45 , e-pošta: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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13. INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE 
 
• Evropa pri visoki hitrosti 
– Poročevalec: gospod McDONOGH (delodajalec - IE) 
 
– COM(2004) 61 final – CESE 1427/2004 
 
– Ključne točke: 
 

Odbor poziva Komisijo,: 

 
– da še naprej zahteva popolno uvajanje okvira v vseh državah, vključno z novimi pristopnicami  
– . da pravno določi natančno in zahtevno opredelitev izraza "širokopasovnost" za rabo v Uniji  
– da v svojo natančno opredelitev "širokopasovnosti" vključi minimalni standard kakovosti 

povezave;   
– da poudari potrebo po širitvi širokopasovnih omrežij, tako da bo pravočasno pokrita celotna 

Unija. da v prihodnjih poročilih izpostavi vrzeli v omrežjih  
– V interesu potrošnikov in učinkovite rabe virov v EU bi želeli, da Komisija razmisli o pravni 

podlagi za delitev zmogljivosti med operaterji 3G, kjer koli je to mogoče. Taka politika bi 
pospešila razpoložljivost dostopa, zmanjšala negativne vplive na okolje in zmanjšala ceno 
zagotavljanja storitev.  

– da se poudari pomen varnostnih vprašanj pri prevzemu novih storitev s strani potrošnikov in 
poveča zaupanje potrošnikov v nove tehnologije in storitve.  

 
– Kontaktna oseba: gospod Raffaele Del Fiore  

    (Tel.: 00 32 2 546 97 94, e-pošta: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

_____________________ 
 


