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1. SKUPNI TRG – USKLAJEVANJE ZAKONODAJE SKUPNOSTI 
 

• Evropska zavarovalna pogodba 
− Porocevalec: g. Pegado Liz (razne dejavnosti – PT) 

 
− Referencni dokument: mnenje na lastno pobudo – CESE 1626/2004 
 
− Kljucne tocke : 

Ustrezna uskladitev obveznih predpisov, kar poznamo kot "splošni del" zavarovalnega prava, bi 
lahko nedvomno prispevala k odpravi številnih ovir in težav, ki jih  pri opravljanju cezmejnih 
zavarovalnih poslov soocajo zavarovalna podjetja, zavarovalni posredniki, zavarovane osebe in 
imetniki zavarovalnih polic, bodisi strokovnjaki ali posamezni potrošniki.  
 
Pri usklajevanju je treba upoštevati predloge direktiv Komisije iz leta 1979/80 ter predložene 
pripombe in analize razlicnih interesnih krogov. 
 
Kot instrument Skupnosti naj se uporabi uredba, ki pravno temelji na clenu 95 Pogodbe. 
 
Na podlagi pripomb mnenja Evropski ekonomsko-socialni odbor Komisijo poziva, da ponovno 
odpre ta dosje in pricne s preiskavo primerjalnega prava ter nacionalnih praks na podrocju 
zavarovalnih pogodb, ki bi pojasnila, ali je nadaljnjo prizadevanja za uskladitev zavarovalnega 
pogodbenega prava na ravni Skupnosti potrebno, zaželeno in izvedljivo. 
 
EESO Komisiji svetuje, da z zeleno knjigo obvestiti javnost o svojem delu na tem podrocju, kar je 
namrec neobhodni pogoj za pripravo najprimernejših instrumentov Skupnosti.  

 
− Kontaktna oseba:   g.  João Pereira Dos Santos 
   (tel.: 00 32 2 546 92 45 - e-pošta: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  
 

• Državne pomoci / javne storitve 
− Porocevalec: g. Hernandez Bataller (razne dejavnosti – ES) 

 
− Soporocevalec: g. Burani (delodajalci - IT) 

 
− Referencni dokument: CESE 1632/2004 

 
− Kljucne tocke: 
  

Ker predlog za okvirno direktivo, ki jo je Odbor priporocal, ni bil predložen, pricujoci predlog sam 
po sebi ne mora zagotavljati pravne varnosti, ki je potrebna za to podrocje notranjega trga. 
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EESO zahteva, da predlog boljše doloca nekatere oblike financiranja storitev splošnega 
gospodarskega pomena ter doloci merila za ocenjevanje najboljših praks na ravni Skupnosti.  
 
Morda bi bilo treba ponovno preuciti izvajanje politike državnih pomoci na nivoju Skupnosti, zlasti 
zato, ker so odnosi med Komisijo in regionalnimi in/ali lokalnimi oblastmi, s katerimi mora Komisija 
neposredno obravnavati vse zadeve, vezane na pomoci, ki jih te oblasti dajejo, vse bolj zapleteni.  

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

• Cestnoprometni zakonik/avtomobilska registracija 
− Porocevalec: g. Pegado Liz (razne dejavnosti – PT) 

 
− Referencni dokument: mnenje na lastno pobudo – CESE 1630/2004 

 

− Kljucne tocke : 
  

EESO meni, da 
 

−  je dolocena stopnja usklajenosti zakonodaje na podrocju cestnoprometnih predpisov ucinkovit 
nacin za pospešeno uresnicitev notranjega trga; lahko ta uskladitev odlocno prispeva k 
povecanju varnosti v cestnem prometu, preprecevanju nezgod in prostemu pretoku evropskih 
državljanov; 

− bi bilo priporocljivo, da se kot naslednji korak k uvedbi evropskega cestnopromentnega 
zakonika predvidi direktiva o minimalni uskladitvi, ki temelji na Dunajski konvenciji in dolocuje 
osnovne prometne predpise in predpise o prometnih znakih, pogoje za izdajo vozniških 
dovoljenj kot tudi razlicne vrste prekrškov in ustrezne kazni.  

− bi lahko zavezujoc instrument Skupnosti opredelil podlago za vzpostavitev sistema za enotno 
evropsko avtomobilsko registracijo, kjer bi lahko uporabili pridobljene izkušnje s podrocja 
sodelovanja pristojnih nacionalnih služb. 

 
Odbor poziva Komisijo, da zacne s študijo za analizo stroškov in koristi na razlicnih podrocjih, kjer 
bo usklajevanje potrebno. 

 
− Kontaktna oseba:   g. Luís Lobo 
      (tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-pošta: luis.lobo@esc.eu.int) 
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2.  KONKURENCA – INDUSTRIJSKA POLITIKA 
 

• Spremembe v industriji 
− Porocevalec: g. Van Iersel (delodajalci - NL) 

 
− Soporocevalec: g. Legelius (delegat - SE) 
 
− Referencni dokument : COM(2003) 247 final – CESE 1640/2004 
 
− Kljucne tocke: 

 
Industrijska politika je po mnogih letih spet prednostna naloga na evropskem dnevnem redu. V 
zadnjem desetletju so sicer na podrocju industrijske politike že bili sprejeti specificni ukrepi in 
uvedeni tematski pristopi, ki pa s stališca evropskega podjetništva niso bili zmeraj ustrezno usklajeni 
ali uravnoteženi. Svetovni prostor, ki se nenehno spreminja in kjer igrajo glavno vlogo Združene 
države Amerike, Kitajska in Indija, sili Evropo k spremembi miselnosti in okrepljenim 
prizadevanjem. Napocil je cas za ponovno oceno predelovalne industrije in za pojasnitev zapletene 
povezave med industrijskim in storitvenim sektorjem. 
 
Odbor meni, da je ostrenje ozavešcenost javnosti pomemben izziv. Javnosti moramo ponuditi 
dostop do preglednih podatkov in analiz, ce želimo krepiti njeno soglasnost in podporo. Evropski 
ekonomsko-socialni odbor v celoti podpira tri strateške osi: «boljšo zakonodajnost«; celostni pristop 
na ravni Evropske unije; sektorske politike s specificnimi in prilagojenimi ukrepi. «Boljša 
zakonodajnost« pomeni premišljeno in redno ocenjevanje sedanjih in novih ukrepov. Celostni 
pristop pomeni ucinkovito usklajevanje politik Evropske unije in nacionalnih politik. Novi vidik 
dokumentov Komisije je sektorska razsežnost in posebej oblikovani pristopi. Kljub nekaterim 
skupnim znacilnostim so razmere v vsakem sektorju drugacne. Komisija je že opravila številne 
analize sektorjev, še vec pa jih nacrtuje. Evropski ekonomsko-socialni odbor podpira to prakso kot 
podlago za “nov slog” industrijske politike. 
 
Odbor meni, da je industrijska politika ucinkovito orodje, ki bo evropsko gospodarstvo privedla v 
prve vrste po konkurencnosti, znanju in trajnosti, kot je namen lizbonske strategije. Zaradi tega je 
treba analize in politike tesneje povezati z dinamiko vpletenih sektorjev in podjetij. “Nov slog” 
industrijske politike mora temeljiti na skladnosti trga in procesu liberalizacije. Vkljucuje pa tudi 
znacilnosti posameznih sektorjev, kot so redna posvetovanja poslovnega sektorja, pravna ureditev, 
odstranitev netrgovinskih ovir, raziskave in razvoj, trgovino in upravljanje ciljnih cloveških virov. 
Poleg tega zajema ustanovitev tehnoloških platform, ki lahko privedejo do novih povezovanj med 
zasebnimi podjetji ter med zasebnimi podjetji in javnimi ustanovami, na primer med univerzami, 
raziskovalnimi središci in podjetji.  
 
Izboljšanje usklajenosti znotraj Komisije (denimo pod vodstvom Generalnega direktorata za 
podjetja) in v Svetu ministrov bi bilo priporocljivo, saj spodbuja jasnost in sinergijo. Zelo zaželen bi 
bil srednjerocni akcijski nacrt, ki bi ga odobrila Komisija in sestava Sveta za konkurencnost. 
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Evropski ekonomsko-socialni odbor poziva, naj se pri pripravi vmesnega pregleda lizbonske 
strategije marca 2005 upošteva “nov slog” industrijske politike. 

 
− Kontaktna oseba:  g.  José Miguel Cólera Rodríguez  
        (tel: 00 32 2 546 96 29 – e-pošta: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 

 

• Financna porocila in konsolidirani racunovodski izkazi 
− Porocevalec: g. FRANK von FÜRSTENWERTH (delodajalci - DE) 

 
− Referencni dokument : COM(2004) 177 final – 2004/0198 – CESE 1648/2004 

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

3.  KONKURENCA – SEKTORSKE POLITIKE 
 

• Turizem in šport 
− Porocevalec: g. Pesci (delodajalci - IT) 

 
− Referencni dokument: mnenje na lastno pobudo – CESE 1628/2004 

 
− Kljucne tocke : 
 

Turizem in šport lahko znatno prispevata k doseganju ciljev Lizbonske strategije. 
 
Z vkljucitvijo turizma in športa v koncno verzijo evropske ustave EESO upa, da bo Skupnost sedaj 
zacela pomembno delovanje in priporoca uporabo odprte metode usklajevanja, da bi zagotovili 
izmenjavo kapacitet in znanja ter dialog na evropskem nivoju. 
 
EESO zato predlaga: 
 

• ustanovitev Skupne evropske opazovalnice in banke podatkov, ki bosta sposobni v državah clanicah 
zbirati, združevati in širiti znanja in najboljše prakse s podrocja razvoja teh dveh sektorjev. 

• da bo Evropska unija spodbujala študije in raziskave, ki bi omogocile primerjalno analizo 
družbenega, ekonomskega in okoljskega vpliva dvojice turizem-šport na evropski ravni.  

• ustanovitev Evropske agencije za turizem, katere naloga bi bila ohranjati posebnosti tega sektorja, 
analizirati njegove šibke tocke, dolociti morebitne razvojne smernice in opredeliti inovativne 
instrumente za trajnostno rast, ki jih je treba vkljuciti v strukturne ukrepe Evropske unije. 
 
To mnenje EESO predstavlja pod imenom Rimska deklaracija o turizmu in športu. 
 

− Kontaktna oseba:   g. Nemesio Martinez 
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       (tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-pošta: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

4.  KONKURENCA – RAZISKAVE 
 

• Znanost in tehnologija 
− Porocevalec: g. Wolf (razne dejavnosti – DE) 

 
− Referencni dokument : COM(2004) 353 final – CESE 1647/2004 

 
− Kljucne tocke: 

 
Odbor poudarja odlocilen pomen raziskav za uresnicitev lizbonskih ciljev.  
 
Pozdravlja zlasti cilj 3 % ter predlog za podvojitev proracuna Evropske unije za R&R. 
 
Odbor opozarja na to, da cilj 3 % ustreza trenutnemu položaju konkurentov in da ga bo v prihodnje 
treba prilagoditi narašcajocim se težnjam v nekaterih državah, denimo v ZDA in Jugovzhodni Aziji.  
 
Odbor podpira namen Komisije, da se del sredstev strukturnih skladov uporabi za razvoj 
raziskovalnih zmogljivosti in infrastruktur. Priporoca, naj se v ta namen uporabi tudi Evropski 
investicijski sklad. 
 
Odbor predlaga poenostavitev in prilagoditev instrumentov ob stalni kontinuiteti. Pridružuje se 
Marimonovemu porocilu 
Odbor priporoca, da usposobljena MSP še bolj kot doslej sodelujejo pri raziskavah in razvoju ter 
inovacijskemu procesu. 
 
Odbor podpira namen Komisije, da sprejme vesolje in varnost za novi tematski prednostni nalogi.  
 
Odbor podpira nacrt Komisije, da bi ustanovila Evropski raziskovalni svet (European Research 
Council).  
 
Odbor poudarja, da je medsebojno sodelovanje med raziskovalnimi kategorijami – temeljne 
raziskave, uporabne raziskave (predraziskave) in razvoj – osnovnega pomena in da naj bi se  zato 
zagotovilo uravnoteženo podpiranje teh kategorij. 
 
Odbor podpira namen Komisije, da naredi Evropo vrhunskim znanstvenikom privlacnejšo, preprica 
mlade talentirane ljudi, da zacnejo z znanstveno kariero, ter jim slednjo tudi zagotovi.   

 
− Kontaktna oseba:  g. Nemesio Martinez 
   (tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-pošta: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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• Nanotehnologija 
− Porocevalec: g. Pezzini (delodajalci - IT) 

 
− Referencni dokument : COM(2004) 338 final – CESE 1629/2004 

 
Kljucne tocke: 
 
EESO popolnoma soglaša s sklepi Sveta za konkurenco z dne 24. septembra 2004 o pomembni 
vlogi in potencialu nanoznanosti in nanotehnologije.  
 
EESO priporoca znatno povecanje financnih sredstev za temeljne raziskave.   
 
Ustrezen del sredstev, namenjenih za uresnicitev cilja 3 %, ki je bil zastavljen v Barceloni, naj bi se 
porabil za podrocje nanoznanosti.  
 
Potrebno bi bilo v skladu z izzivi, ki jih prinaša ta nova nanotehnološka revolucija, oceniti in 
preoblikovati razporeditev financnih perspektiv Skupnosti za obdobje 2007-2013. 
 
Zaželeno povecanje sredstev se mora odražati v dodelitvi primerne financne dotacije za prihodnji 
sedmi okvirni program. Višina zneska bi morala odražati zneske, ki so doloceni v drugih državah, 
denimo v ZDA. 
 
Po mnenju Odbora je treba vzpostaviti evropske tehnološke platforme z veliko kriticno maso in 
visoko dodano vrednostjo. 
Odbor opozarja, da je nujno potrebno ustanoviti evropske infrastrukture na visokem nivoju in 
razširiti centre znanja.   
 
Odbor je preprican, da je glede vprašanja patentov izredno pomembno poiskati jasno in zadovoljivo 
rešitev. 
 
Na podrocju mednarodnega sodelovanja je treba skupaj s tretjimi državami okrepiti prizadevanja 
glede varnosti in standardizacije ukrepov ter postopkov.  
Industrijska združenja lahko tako na nacionalni kot tudi na lokalni ravni igrajo pomembno vlogo. 
 
EESO meni, da bi bila ustanovitev Evropskega centra za izmenjavo informacij zelo pomemben 
mehanizem. 
 
Razen tega se morajo ustanoviti svetovni forumi, ki bodo v povezavi z evropskimi forumi.  
 
Evropska investicijska banka (EIB) bi morala tudi s konkretnimi ukrepi Evropskega investicijskega 
sklada (EIF) izdelati kreditni okvir z ugodnimi obrestmi.  
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Združiti bi morali pobude za oceno vplivov nanotehnologije na zdravje in okolje, kjer bi bila 
smiselna povezava ukrepov, ki jih podpira Evropska unija (pristop od zgoraj navzdol), in tisti, ki jih 
podpirajo lokalne oblasti (od spodaj navzgor). 
 
Odbor upa da se bo vzpostavil tesen in neposreden odnos med rezultati raziskav in splošno 
priznanimi eticnimi naceli, za kar je potreben dialog na mednarodni ravni.  
 
EESO meni, da mora biti koordinacija raziskav v širokem sektorju še naprej v pristojnosti Komisije.  
 
EESO prosi Komisijo, da mu vsaki dve leti predloži porocilo o razvoju na podrocju nanotehnologije. 
 

− Kontaktna oseba:  g. Nemesio Martinez 
  (tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-pošta: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

5.  VARSTVO POTROŠNIKOV 
 

• Varnejša uporaba interneta 
− Porocevalec: g. Retureau (delavci – FR) 

 
− Soporocevalka: ga. Davison (razne dejavnosti – UK) 

 
− Referencni dokument : COM(2004) 91 final - 2004/0023 COD – CESE 1651/2004 

  
− Kontaktna oseba:   g. Raffaele Del Fiore 

 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-pošta: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
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6.  SOCIALNE IN DRUŽBENE PRAVICE 
 

• Odnosi med generacijami 
− Porocevalec: g. Bloch-Lainé (razne dejavnosti – FR) 

 
− Referencni dokument: mnenje na lastno pobudo – CESE 1655/2004 

 
− Kljucne tocke: 

 
Družbe v Evropi in evropska družba, ki jo družbe v Evropi želijo s skupnim mocmi zgraditi, se 
soocajo s tveganji socialnih, politicnih, etnicnih in kulturnih zlomov. Pri tem pa je nadvse 
pomembno je, da storimo vse, da se izognemo nevarnosti razkola med generacijami.  
 
Zaradi številnosti in zapletenosti sektorskih vidikov, ki jih je treba upoštevati, se mora osnovati in 
razviti pregleden, obsežen in sistemski pristop;  kajti vprašanja na tem podrocju, kot tudi na drugih, 
niso niti locena niti locljiva.  Treba je tudi opozoriti, da bi dobri medgeneracijski odnosi imelo zelo 
dober vpliv na gospodarstvo. 
 
To podrocje je za Evropski ekonomsko-socialni odbor nadvse pomembno. Ocitno dobiva vse vecjo 
pozornost, vendar še nima pravega mesta, ki si ga zasluži v politiki Unije in njenih držav clanic. 
 
Mnenje je odgovor na izziv: prispevati, da se v prihodnosti boljše razvije sodelovanje o kljucni temi, 
ki vkljucuje usklajeno in podaljšano ukrepanje vec udeležencev, ki zahteva izogibanje prevlade 
kratkorocnih interesov ter zahteva stalen in konstruktiven nacrt. Gre za postopno vzpostavitev 
novega pakta med generacijami na podrocju Evropske unije. 
 
V tem kriticnem casu Odbor zahteva, da se organizira javni forum za razprave o tej obsežni temi.  
 
Odbor ponuja, da bo takšno pobudo vpeljal in organiziral.  

 
− Kontaktna oseba:   ga. Stefania Barbesta 

       (Tel.: 00 32 2 546 95 10 - e-pošta: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

• Strategije/Zvišati starost za odhod s trga dela 
− Porocevalec: g. Dantin (delavci – FR) 
 
− Referencni dokument : COM(2004) 146 final – CESE 1649/2004 

 
− Kljucne tocke: 

 
EESO se z izbiro glavnih tem sporocila strinja. Te teme, vkljucno s pristopom rešitev je treba 
oceniti kot pozitivne, ob upoštevanju kakovosti in narave izbranih elementov izvajanja in tudi 
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pripomb v tem mnenju; pa naj gre za predcasne upokojitve in financne spodbude, reformo 
predcasnih upokojitev, prilagodljive oblike organizacije dela, razmere za zdravje in varnost pri delu 
ali tudi izboljšanje kakovosti zaposlovanja. 
 
Odbor meni, da se poleg konkretnih ukrepov, nadvse pomembno, da se spremenita miselnost in 
ozavešcenost podjetij in zaposlenih.Zaposleni morajo razumeti, da se delo po 55. letu izplaca, 
podjetja ali javne službe pa se morajo zavedati koristi, ki jih nudijo starejši delavci. Brez takšne  
kolektivne ozavešcenosti konkretni ukrepi ne morajo biti popolnoma ucinkoviti. 
 
V ta namen Odbor Komisiji predlaga, kot je to storil v svojem mnenju na lastno pobudo oktobra 
2000, da v sodelovanju z državami clanicami spodbuja obsežno kampanjo ozavešcanja, obvešcanja 
in pojasnjevanja, namenjeno glavnim akterjem in družbi na splošno, da bi ta prispevala k izgradnji 
pozitivnega dojemanja vloge, ki jo lahko imajo starajoci se delavci v podjetjih in tudi javnih službah 
ter za vso družbo. 
 
EESO zadovoljen ugotavlja, da "Porocilo skupine na visoki ravni o prihodnosti socialne politike v 
razširjeni EU", objavljeno konec prvega polletja 2004, povzema predlog Odbora. 

 
− Kontaktna oseba:   ga. Stefania Barbesta 

        (Tel.: 00 32 2 546 95 10 - e-pošta: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

• Preoblikovanje direktiv o enakosti spolov 
− Procevalka: ga Sharma (delodajalci – UK) 
 
− Referencni dokument : COM(2004) 279 final -2004/0084 – CESE 1641/2004 

 
− Kljucne tocke: 

 
EESO cestita Komisiji, da je s postopkom preoblikovanja številne direktive o enakosti med spoloma 
poenostavila in jih naredila dostopnejše, vendar pa poudarja, da bodo, ceprav se vsebina direktiv ni 
spremenila, posodabljanje in prenova direktiv skupaj s sodno prakso dolgorocno prinesle 
spremembe.  
Odbor podpira stališce Komisije, da bi vkljucitev teh direktiv spremenjeno direktivo zapletla in 
podaljšala, vendar želi poudariti, da je treba takoj preoblikovati Direktivo 86/613/EGS. 
 
EESO je preprican, da izmenjava in spodbujanje dobrih praks ter povecanje socialnega dialoga 
predstavljajo konkreten nacin napredka na tem podrocju ter popolnoma priznava kljucno vlogo 
socialnih partnerjev,  Hkrati mora Komisija pri uresnicevanju lizbonskih ciljev storiti vec za 
spodbujanje enakega ravnanja, enakih možnosti in vrednosti žensk za evropsko gospodarstvo 
 
EESO bo Komisijo zaprosil, da razmisli o spodbujanju držav clanic, naj pripravijo knjižico s 
smernicami, ki bi pojasnile glavne znacilnosti evropskih direktiv o enakosti spolov, kot so bile 
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prenesene v nacionalno zakonodajo, da se odpravi nepoznavanje enake obravnave in povecajo 
ugodnosti za gospodarstvo. 

 
− Kontaktna oseba: Kontaktna oseba :  g. Torben Bach Nielsen 

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

7.  EVROPSKA KOHEZIJA 
 

• Enotni postopek/PEACE 
− Porocevalec: g. Simpson (razne dejavnosti – UK) 

 
− Referencni dokument : COM(2004) 631 final – 2004/0224 (AVC) – CESE 1653/2004 

 
− Kljucne tocke: 

 
Odbor podpira predlog Komisije. 

 
− Kontaktna oseba:   g. Roberto Pietrasanta 

        (tel.: 00 32 2 546 93 13 - e-pošta: roberto.pietrasanta@esc.eu.int ) 
 

• Enotni postopek/NUTS 
− Porocevalec: g. Tóth (razne dejavnosti – HU) 

 
− Referencni dokument : COM(2004) 592 final -2004/0084 – CESE 1654/2004 

 
− Kljucne tocke: 

 
Odbor podpira predlog Komisije. 

 
− Kontaktna oseba:  ga. Borbala Szij 

          (tel: 00 32 2 546 92 54 – e-pošta: borbala.szij@esc.eu.int) 

8.  KUPNA POLITIKA PRISELJEVANJA 
 

• Politicni instrumenti za priseljevanje 
− Porocevalec: g. Pariza Castaños (delavci – ES) 

 
− Referencni dokument : COM(2004) 412 final – CESE 1642/2004 

 
− Kljucne tocke : 

 
EESO pozdravlja dejstvo, da Komisija predstavlja to sporocilo, ki daje nov zagon politiki 
priseljevanja Skupnosti. Razprave znotraj Sveta zaradi precej nekooperativnega vedenja nekaterih 
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vlad clanic napredujejo zelo pocasi . EESO je že v številnih mnenjih izjavil, da obstaja jasna 
povezava med zakonitim in nezakonitim priseljevanjem. Kjer ni ustreznih, transparentnih in 
fleksibilnih kanalov za zakonito priseljevanje, poraste nezakonito priseljevanje. Potrebna je pametna 
azilna politika kot tudi usklajena zakonodaja, ki bo zagotovila ustrezno zašcito tistih, ki potrebujejo 
mednarodno zašcito. 
 
V odgovoru na vprašanje Komisije bi EESO pripomnil, da je sprejem ekonomskih priseljencev treba 
urejati na ravni EU; da bi to zagotovili, mora obstajati visoka stopnja usklajenosti zakonodaje, kot je 
to doloceno v osnutku Pogodbe o Ustavi za Evropo.  
 
Obstojeci zakoniti kanali migracije delovne sile so neustrezni. Bilateralni sporazumi, kvote, programi 
za sprejem visoko kvalificiranih delavcev in drugi instrumenti, ki so na voljo, ocitno niso zadostni, 
da bi ekonomsko migracijo vodili po zakonitih kanalih, saj nezakonito priseljevanje še vedno 
narašca. Evropska unija in države clanice potrebujejo odprto obliko zakonodaje, ki bo priseljevanju 
delovne sile omogocila pot po zakonitih in transparentnih kanalih, tako za visoko kot tudi za nizko 
kvalificirano delovno silo. 

 
− Kontaktna oseba g. Pierluigi Brombo 

 (tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-pošta: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

• Enotni postopek/prošnja za zašcito v državah clanicah 
− Porocevalec : Ms Le Nouail (delavci – FR) 
 
− Referencni dokument : COM(2004) 503 final – SEC(2004) 937 – CESE 1644/2004 

 
− Kljucne tocke : 
 

Odbor podpira ambicioznost Komisije in se pridružuje njenemu prizadevanju za to, da bi enotni 
postopek ohranil celovitost Ženevske konvencije iz leta 1951. V ta namen, skladno z dolocbami 
direktive o priznanju statusa, naj preucitev pravic beguncev najprej poteka na osnovi postopkov 
Konvencije iz 1951; možnost za subsidiarno zašcito pa naj pride v poštev v primerih, kadar niso 
izpolnjeni zahtevani pogoji za prvi konvencijski status. 
 
Odbor poziva Komisijo, naj v svojem sporocilu in pri pricetku pripravljalnih in zakonodajnih faz 
upošteva nacelo sprejema (clen 33 Ženevske konvencije) in potrebo po zagotavljanju dejanske 
pravice do pravne pritožbe z odložilnim ucinkom na negativne sklepe. 

 
− Kontaktna oseba: g. Pierluigi Brombo 

 (tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-pošta: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
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• K bolj urejenim vstopom oseb/mednarodna zašcita 
− Porocevalka : ga. Le Nouail (delavci – FR) 
 
− Referencni dokument : COM(2004) 410 final – CESE 1643/2004 

 
− Kljucne tocke: 
 

Odbor odobrava namen Komisije, ki se opira na priporocila Visokega komisariata Združenih 
narodov za begunce, vendar se mu v sporocilu Komisije zdijo nezadostna zagotovila o ravni 
mednarodne zašcite, sprejeti po letu 1951.  
 
Odbor se boji, da manevrski prostor, ki se dopušca državam clanicam za dolocitev meril dostopa k 
programom ponovne nastanitve, ne povzroca po malem zmanjšanja zašcite, ki je zagotovljena. 
 
Odbor podpira predlog Komisije kot prispevek EU k dejanski zašciti beguncev s priznanim statusom 
begunca, ce se uporabijo pravna zagotovila postopkov in spoštovanja individualnih pravic prosilcev 
za azil.  
 
Kljub temu, da je treba pomagati državam prvega sprejema ali prehoda v regijah porekla in povecati 
prispevek za povrnitev razmer za normalno in dostojanstveno življenje beguncev, morebitno 
sodelovanje z državami prvega sprejema ali prehoda v zvezi s programi ponovne nastanitve ne bi 
smelo v nobenem primeru nadomestiti individualne pravice, da se zaprosi za azil na ozemlju EU, niti 
obveznosti držav podpisnic Ženevske konvencije, ki so prejele individualno prošnjo za azil.  

 
− Kontaktna oseba: g. Pierluigi Brombo 

 (tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-pošta: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

9. ZUNANJA POMOC 
 

• Dostop do zunanje pomoci Skupnosti 
− Porocevalec: g. Zufiaur Narvaiza (delavci – ES) 
 
− Referencni dokument : COM(2004) 313 final – 2004/0099 COD 1645/2004 

 
− Kljucne tocke : 
 

Ta predlog predstavlja uredbo, ki dolocuje dostop do dodeljevanja narocil v okviru instrumentov 
zunanje pomoci, ki se financirajo iz proracuna Evropske unije.  Podrocje uporabe te uredbe ne 
zajema vse instrument zunanje pomoci Skupnosti, kot denimo makro financna podpora, ki jo 
neposredno upravljajo države prejemnice.  Cilji predloga so, da se doseže vecji ucinek pri nižjih 
stroških in da se okrepitev sodelovanja držav v razvoju pri izvajanju pomoci postavi v središce 
razprav o tej temi. Razen tega ta predlog odgovarja na vprašanje mednarodnega soglasja, kajti 
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posredna ali neposredna povezava držav v razvoju s prodajo blaga in storitev v doloceni deželi 
dajalki ovira ucinkovitost pomoci.  
 
Predlog sledi uveljavljeni doktrini o donatorskih organizacijah in prejšnjim stališcem, ki so jih 
izrazile ustanove Skupnosti in države clanice. Zato EESO meni, da v njem ni nic neustreznega ali 
škodljivega za razvoj sodelovanja Unije ali zunanjega ukrepanja. Nasprotno, meni, da bo pomagal 
okrepiti ucinkovitost sodelovanja Skupnosti in njenih slavnih »K-jev«: koherence, 
komplementarnosti in koordinacije. 
 
EESO v svojem mnenju priporoca, da se številni vidiki odlocnejše in natancneje predstavijo:  

 
a) Bolj bi se morala poudariti aktivna vloga, ki bi jo države prejemnice morale imeti kot kljucni 

akterji pri razvoju. 
 
b) Potrebno je podrobneje analizirati vidike postopka pomoci Skupnosti, kot so dobavni stroški, 

dejanski stroški prevoza ali zagotovitev sredstev. EESO je zaskrbljen, da bi se uvedla nova, 
strožja pravila, kar bi povzrocilo, da se vec birokratskih in preventivnih pomoci ne bi moglo 
hitro zagotoviti.  

 
c) Celotna uredba bi se morala prilagoditi tako, da bi bila usklajena z mednarodnimi socialno-

poklicnimi in okoljskimi standardi, zagotoviti pa bi bilo treba, da nic v tej uredbi ne omogoca 
delovnih, socialnih ali okoljskih dampinških praks. 

 
− Kontaktna oseba: ga. Beatriz Porres de Mateo 

        (tel: 00 32 2 546 91 31 – e-pošta: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 

10. KMETIJSTVO, ŽIVINOREJA, RIBIŠTVO IN VARSTVO OKOLJA 
 

• Koeksistenci gensko spremenjenih kulturnih rastlin ter konvencionalnih in 
ekoloških kulturnih rastlin 

− Porocevalec: g. Voss (razne dejavnosti – DE) 
 

− Referencni dokument: mnenje na lastno pobudo – CESE 1656/2004 
 

− Kljucne tocke : 
 

Odbor svetuje o pravilih koeksistence, izdelavi znanstvenih podlag in odnos do sedanjega stanja 
vedenja, preventivi in ohranjanju najboljših razpoložljivih tehnologij pri obvladovanju tveganja, ter 
pridobivanju in ohranjanju potrebnih podatkov za identificiranje in oznacevanje, Odbor svetuje 
katere vidike koeksistence je treba urediti na evropski ravni in katere na nacionalni in regionalni 
ravni.  
 
Razen tega Odbor ugotavlja sledece: 
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− Obvezujoci, praksi primerni, preverljivi in robustni standardi dobre strokovne prakse na vseh 

stopnjah proizvodnje so odlocilni predpogoj za koeksistenco. 
− Predpisi glede oznacevanja in cistosti semenskega blaga so odlocilni za zagotavljanje 

koeksistence. 
− Dolocbe glede civilnopravne odgovornosti morajo dosledno pokriti ureditev financne škode.  
− Dolociti je treba skupne stroške koeksistence, jih zmanjšati in razdeliti po nacelu povzrociteljeve 

odgovornosti za škodo. 
 
− Kontaktna oseba:  Mr Johannes Kind 
     (tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-pošta :  johannes.kind@esc.eu.int) 

 

• Akcijski nacrt – ekološko kmetijstvo 
− Porocevalec: g. Voss (razne dejavnosti – DE) 

 
− Referencni dokument : COM(2004) 415 final – CESE 1657/2004 

 
− Kljucne tocke: 

 
Odbor pozdravlja akcijski nacrti in posebej namenske tržne kampanje in obvešcanje potrošnikov. 
Prizadevanja za uskladitev norm in nadzora ne smejo preobremeniti obratov in morajo dopustiti 
regionalne posebnosti. Logotip EU naj še naprej omogoca oznacevanje izvora pri blagu iz EU in 
blagu iz tretjih držav. Da se bi zagotovila ekološka pridelava v celi Evropi, Odbor priporoca, da se 
mejne vrednosti za vsa semena glede onesnaženja z gensko spremenjenimi organizmi dolocijo na 
meji dokazljivosti.  
 
EESO skrbno spremlja razpravo o financni perspektivi. Znižanje sredstev za podeželski razvoj bi 
povzrocilo nazadovanje ekološkega kmetijstva in ekološko pridelanih živil v Evropi. Sektor, ki je 
pomemben zaradi možnosti zaposlovanja in pridelave javnih dobrin, je treba ustrezno upoštevati v 
programu ELER, ter velik skupni družbeni interes in majhna zasebna raziskovalna sredstva za 
ekološko kmetijstvo so prav tako argumenti za to, da se pripiše okvirnemu raziskovalnemu 
programu EU vecja pomembnost.   

 
− Kontaktna oseba: g. Johannes Kind 
  (tel.00 32 2 546 91 11 – e-pošta :  johannes.kind@esc.eu.int) 

 
• Evropski akcijski nacrt za okolje in zdravje 2004-2010 
− Porocevalec: g. Braghin (delodajalci - IT) 

 
− Referencni dokument : COM(2004) 416 final – CESE 1636/2004 

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

• Agencija Skupnosti za nadzor ribištva 
− Porocevalec: g. Sarró Iparraguirre (razne dejavnosti – ES) 

 
− Referencni dokument : COM(2004) 289 final - 2004/0108 CNS – CESE 1635/2004 

 
− Kontaktna oseba: ga. Katalin Gönczy  

      (tel.: 32 2 546 98 - e-pošta: katalin.gonczy@esc.eu.int) 
 

• Lov na živali 
− Porocevalec: g. Donnelly (razne dejavnosti – IE) 

 
− Referencni dokument : COM(2004) 532 final - 2004/0183 COD – CESE 1637/2004 

 
− Kontaktna oseba:  ga. Eleonora di Nicolantonio 
  (tel: 00 32 2 546 94 54 – e-pošta: eleonoradinicolantonio@esc.eu.int) 

• Shranjevanje semena samcev goveda 
− Porocevalec: g. Nielsen (razne dejavnosti – DK) 

 
− Referencni dokument : COM(2004) 563 final - 2004/0188 CNS – CESE 1638/2004 

 
− Kontaktna oseba:  ga. Katalin Gönczy  
         (tel.: 32 2 546 98 - e-pošta: katalin.gonczy@esc.eu.int) 
 

11. SKP 
 

• Skupna ureditev trga/Sladkor 
− Porocevalec: g. Braghin (delodajalci - FR) 
− Soporocevalec: g. Strasser (razne dejavnosti – AT) 

 
− Referencni dokument : COM(2004) 499 final – CESE 1646/2004 

 
− Kljucne tocke : 

 
EESO sprejema nujnost prilagoditve skupne ureditve trga za sladkor, vendar meni, da gredo 
predlogi reforme predalec in da bi njihovo izvajanje mocno vplivalo na evropski sladkorni sektor, 
zlasti na zaposlovanje. Žal ugotavlja, da predlogi niso dovolj utemeljeni in da njihovi ucinki niso bili 
predmet zadostne presoje, ko je bila potrebna. Ob upoštevanju teh okolišcin Evropski ekonomsko-
socialni odbor 
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• zahteva, da se datum zacetka veljavnosti nove uredbe premakne na 1. julij 2006;  
• meni, da mora uredba pokrivati najmanj šestletno obdobje, da bi sektorju ponudila zadostno 

perspektivo. 
• zahteva, da se Unija, kot to želijo najmanj razvite države, pogaja o kvotah za uvoz sladkorja iz 

najmanj razvitih držav. Vsekakor je treba prepovedati zamenjave ter oblikovati merila socialne 
in okoljske trajnosti kot tudi prehrambne suverenosti, ki jih je treba upoštevati,  da se lahko 
dostopa na trg Skupnosti.  

• zahteva hitro dolocitev kvot za uvoz iz balkanskih držav. 
• meni, da se mora obseg prilagoditev cen in proizvodnih kvot strogo omejiti na mednarodne 

obveznost; 
• priporoca ohranitev sistema pomoci kot instrumenta za zagotavljanje cen.  
• Komisijo sprašuje o njenih namenih glede proizvodnje sladkorja izven kvot.  
 
Meni, da se Komisija ne sme izogibati svojim odgovornostim, temvec mora vzpostaviti resnicen 
nacrt prestrukturiranja evropske sladkorne industrije, ki spoštuje interese proizvajalcev sladkorja, 
pridelovalcev sladkorne pese in zadevnih delavcev. 
 
Odbor upa, da bo Komisija pri oblikovanju zakonodajnih predlogov konec maja 2005 upoštevala 
predloge mnenja, ki ga je Odbor pri javni razpravi dne 30. novembra predložil Evropskemu 
parlamentu. 
 

− Kontaktna oseba:  ga. Eleonora di Nicolantonio 
  (tel: 00 32 2 546 94 54 – e-pošta: eleonoradinicolantonio@esc.eu.int) 
 

12. POMORSKI PROMET 
 

• Dostopnost Evrope po morju 

− Porocevalec: g Simons (delodajalci - NL) 
 
− Referencni dokument: mnenje na lastno pobudo – CESE 1652/2004 
 
− Kljucne tocke : 

 
EESO meni, da mora Komisija preuciti težave z zastoji v pristanišcih EU, zlasti v pristanišcih za 
zabojnike, in raziskati možne nacine za odpravo težav, za ohranitev konkurencnosti EU na svetovni 
ravni. 
 
Tudi Evropska unija bi si morala po možnosti prizadevati za uveljavitev svojega vpliva pri reševanju 
tega vprašanja, vendar naj ne bi preucevala predloge za kakršne koli mehanizme financne podpore 
EU za pristanišca, razen že vzpostavljenih. 
 
Evropska komisija naj pripravi študijo o splošnem vplivu varnostnih stroškov na pristanišca in 
zacrta program EU za njihovo financiranje.  
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Evropska unija lahko vzpostavi enake konkurencne pogoje za pošteno konkurenco, spodbuja 
doloceno stopnjo liberalizacije trga obmorskih pristanišc, osvetli vprašanja o državni pomoci tako, 
da zagotovi jasne smernice; dobro preuci izvajanje in uveljavljanje veljavnih pravil; ter zagotavlja 
preglednost denarnih tokov. 

 
− Kontaktna oseba: g. Luís Lobo 
      (tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-pošta: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• Skupinska izjema/ Konferenca o pomorstvu 
− Procevalka: ga Bredima Savopoulou (delodajalci – EL) 
 
− Referencni dokument : COM(2004) 675 final – CESE 1650/2004 
 
− Kljucne tocke: 
 

EESO ponavlja, da je treba Uredbo 4056/86 razveljaviti in jo nadomestiti z uredbo Komisije. Ta 
nova uredba za linijske konference naj bi zagotavljala pet letno skupinsko izjemo in strogo 
upoštevala merila, oblikovana v sodni praksi Evropskega sodišca prve stopnje in Komisije (npr. 
primer TACA). Sistem konferenc je treba obdržati tudi zaradi ohranjanja konkurencnosti ladjarjev 
Skupnosti v svetu. Medtem ko so “zveze” velikih prevoznikov in druge oblike sporazumov o 
sodelovanju lahko primerne, majhni in srednji prevozniki še vedno potrebujejo konference, ce 
hocejo ohraniti svoj tržni delež, zlasti v prometu s tretjimi državami. Ukinitev izjeme ima lahko 
protikonkurencni ucinek za majhne prevoznike, saj utrjuje prevladujoc položaj vecjih prevoznikov. 
 
Komisija bi morala to pet letno vmesno obdobje izkoristiti za spremljanje dogajanja na podrocju 
linijskega prometa, vkljucno s trendi združevanja. Poleg tega bi se Komisija morala zaceti pogajati z 
drugimi pristojnimi organi (OECD), da bi tako prišli do primernega nadomestnega in svetovno 
združljivega sistema. 
 

− Kontaktna oseba: g. Luís Lobo 
  (tel.: 00 32 2 546 9717 – e-pošta: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• Spodbujanje pomorskega prometa ter zaposlovanju in usposabljanju 
pomoršcakov 

− Porocevalec: g. Chagas (delodajalci - PT) 
  
− Referencni dokument: mnenje na lastno pobudo – CESE 1631/2004 
  
− Kontaktna oseba: g. Luís Lobo 
    (tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-pošta: luis.lobo@esc.eu.int) 
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• Priznavanje spriceval pomoršcakov 
− Porocevalec: g. Chagas (delodajalci - PT) 
 
− Referencni dokument : COM(2004) 311 final - 2004/0098 COD – CESE 1633/2004 
 
− Kontaktna oseba:  g. Luís Lobo 
      (tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-pošta: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• Recnoprometne informacijske storitve/celinske plovne poti 
− Porocevalec: g Simons (delodajalci - NL) 

  
− Referencni dokument : COM(2004) 392 final - 2004/0183 COD – CESE 1634/2004 
  
− Kontaktna oseba: g. Siegfried Jantscher 
         (tel. : 00 32 2 546 82 87 – e-pošta : siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

_____________ 
 


