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1. PAGRINDINĖS TEISĖS IR PILIETYBĖ 
 

• Savanoriška veikla, jos vaidmuo Europos visuomenei ir poveikis 
 

− Pranešėja Koller (Darbuotojai – HU) 
 

− Antroji pranešėja Gräfin zu Eulenburg (Įvairūs interesai – DE) 
 

− Nuoroda. Tiriamoji nuomonė – CESE 1575/2006 
 

− Dokumento esmė 
 

EESRK ragina Komisiją paskelbti Savanorių metus ir kiek įmanoma greičiau išleisti Baltąją 
knygą dėl savanoriškos veiklos ir aktyvaus pilietiškumo Europoje; tai padėtų pabrėžti šių 
reiškinių tarpusavio sąveiką, jų mastą ir svarbą.  
 
Valstybių narių vyriausybės turėtų būti skatinamos kurti nacionalinę savanorių politiką ir 
strategiją, nustatančią, kaip gali būti tiesiogiai skatinama ir pripažįstama savanoriška veikla. 
Šiuo atveju ES gali nubrėžti metmenis ir skatinti valstybes nares dažniau keistis pažangia 
patirtimi. 
 
Visose valstybėse narėse būtina siekti sudaryti teisinę sistemą, kuri numatytų teisę į 
savanorišką veiklą, nepriklausomai nuo esamos teisinės ar socialinės padėties.  
 
Ne tik vyriausybės, bet ir kiti dalyviai – parlamentai, regionų ir vietos organizacijos, 
pilietinės visuomenės organizacijos – turėtų pripažinti savanoriškos veiklos svarbą. 
 
Kartu Komitetas mano, kad pageidautina pabrėžti mokyklos ir pilietinės visuomenės 
santykius: būtų galima paraginti vyresnius nei 15 metų jaunuolius dalyvauti prasmingoje ir 
naudingoje „socialinių ir ekologinių metų“ veikloje, jiems pasiūlant praktinių užsiėmimų. 
 
ES deda pastangas, kad būtų pripažintas neinstitucinis ir neformalus mokymasis. Ypatingą 
dėmesį ji turėtų skirti gebėjimų, įgytų vykdant savanorišką veiklą, pripažinimui. Jei būtų 
sukurtas jaunimo Europass, tai paskatintų jaunimo savanoriškos veiklos pripažinimą. 
 
EESRK kviečia visas valstybes nares, o taip pat ir pačią ES kurti savanorių politiką, kuri 
apimtų savanoriškos veiklos skatinimo strategiją ir konkrečias programas.  
 
Mums reikia patikimų ir palyginamų Europos masto duomenų. 
 
EESRK pageidauja, kad Europos Sąjungoje Europos savanorių programos būtų prieinamos 
visoms gyventojų grupėms ir neapsiribotų vien tik jaunimui skirtomis ilgalaikėmis savanorių 
tarnybomis.  
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EESRK pageidautų, kad būtų parengtos rekomendacijos dėl konkrečiai vyresnio amžiaus 
žmonių savanoriškos veiklos. 
 

− Asmuo pasiteirauti Ewa Kaniewska 
(Tel. 00 32 2 546 81 17 – el. paštas ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 

 

• ES vaiko teisių strategija 
 

− Pranešėja Turnhout (Įvairūs interesai – IE) 
 

− Nuoroda. COM(2006) 367 final – CESE 1578/2006 
 

− Dokumento esmė 
 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų pritaria pasiūlymui sukurti išsamią ES strategiją, 
padedančią veiksmingai plėtoti ir saugoti vaiko teises Europos Sąjungos vidaus ir užsienio 
politikoje, bei remti valstybių narių pastangas šioje srityje. 
 
Tačiau EESRK apgailestauja, kad Komunikate nenurodyta, jog strategijoje bus išdėstyti tik 
būtiniausi reikalavimai, ir nepateikiami išsamūs tikslai su aiškiais uždaviniais ir jų 
įgyvendinimo terminai. 
 
EESRK pritaria, kad šiai Strategijai paremti būtų steigiamos komunikate siūlomos struktūros. 
EESRK sieks aktyviai dalyvauti šiuose svarbiuose forumuose. EESRK ragina Vaiko teisių 
koordinatoriui suteikti tinkamą statusą ir politinius svertus, kad būtų užtikrinti tikslų, kuriuos 
jis turi pasiekti, įgyvendinimas; taip pat ragina prisiimti politinius įsipareigojimus šiam 
Komunikatui įgyvendinti ir parengti žaliąją knygą bei Strategiją. 
 
Vis dėlto Komitetas apgailestauja, kad nei ES, nei kitur pasaulyje neskiriama daugiau 
dėmesio mergaičių, vaikų su negalia, migrantų, prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių vaikų 
padėčiai. 
 
EESRK džiaugiasi, jog pripažįstama, kad valstybės narės yra įpareigotos laikytis tarptautinių 
sutarčių, ir ragina strategijoje stipriau akcentuoti, jog valstybės narės turi skubiai įgyvendinti 
dabartinius Europos ir tarptautinius įsipareigojimus vaiko teisių srityje, ypač įsipareigojimus 
pagal Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją. 
 
EESRK reikalauja strategijoje atsižvelgti į tai, jog patys vaikai ir jų poreikiai yra labai 
skirtingi, ir ypatingą dėmesį atkreipti į vaikų skurdo ir diskriminacijos klausimus. EESRK 
rekomenduoja suteikti prioritetą lyginamųjų rodiklių sukūrimui ir nuoseklių duomenų 
rinkimui valstybėse narėse. 
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Komitetas siūlo Europos Parlamentui apsvarstyti specialios priemonės sukūrimą Strategijai ir 
joje siūlomiems veiksmams finansuoti. 
 

− Asmuo pasiteirauti Anna Redstedt 
(Tel. 00 32 2 546 92 33 – el. paštas anna.redstedt@eesc.europa.eu) 

 

• Vaikai – šeiminio smurto aukos ir liudininkai 
 

− Pranešėja Heinisch (Įvairūs interesai – DE) 
 

− Nuoroda. Papildoma nuomonė – CESE 1577/2006 
 

− Dokumento esmė 
 

Ši papildomoji nuomonė remiasi 2006 m. kovo 16 d. Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komiteto priimta nuomone dėl šeiminio smurto prieš moteris. Šioje nuomonėje 
nagrinėjama tik ši šeiminio smurto dalis, būtent smurto poveikis vaikams – šio smurto 
liudininkams.  

 
EESRK 
 
• primygtinai prašo Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančių valstybių nagrinėjant 

temą „Šeiminis smurtas prieš moteris“ kartu nagrinėti ir temą „Vaikai – netiesioginės 
šeiminio smurto aukos“; 

• siūlo, siekiant dar labiau pabrėžti šį svarbų projektą, kartu su Europos Taryba, Europos 
Parlamentu, Regionų komitetu ir UNICEF vykdyti bendrą akciją kartu su vaikų teisių 
apsaugos propagavimu, kuris apims ir „vaikų apsaugos nuo smurto“ sritį;  

• kviečia sudaryti ES lygio tyrimą apie šeiminio smurto prevenciją ir padarinius, taip pat 
galimybę tokiems vaikams gauti pagalbą; 

• mano, kad kiekvienos valstybės narės parengtas ir vykdomas atitinkamas nacionalinis 
kovos su šeiminiu smurtu veiksmų planas turėtų aiškiai apimti ir temą „Vaikai – 
netiesioginės šeiminio smurto aukos“, ypatingą dėmesį skiriant:  
− tyrimams;  
− nustatymui, kokios priemonės turi būti parengtos netiesiogiai smurtą patiriantiems 

vaikams, kaip atskirai grupei;  
− tinklų kūrimui ir bendradarbiavimui;  
− rengiant teisės bendrauti su vaiku ir globos teisės reikalavimus atsižvelgti į pavienius 

atvejus;  
− atsižvelgti į žiaurų elgesį patyrusių migrančių vaikų ypatingą padėtį;  
− užtikrinti visų atitinkamų veiklos sričių specialistų mokymą;  
− prevencinėms priemonėms; 
− rengti informavimo kampanijas; 
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• paskirti asmenis ir sukurti formalias struktūras, į kurias galėtų kreiptis smurtą patyrę 
vaikai. 

 
− Asmuo pasiteirauti Torben Bach Nielsen 

(Tel. 00 32 2 546 96 19 – el. paštas torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
 

• Taikytinos teisės taisyklės bylose, susijusiose su santuoka 
 

− Pranešėjas Retureau (Darbuotojai – FR) 
 

− Nuoroda. COM(2006) 399 final 2006/0135 COD – CESE 1579/2006 
 
− Dokumento esmė 

 
Komitetas, kai su juo buvo konsultuojamasi dėl pirmosios iniciatyvos, iš esmės pritarė 
Reglamento Nr. 2201/2003 daliniam pakeitimui įtraukiant jurisdikcijos ir taikytinos teisės 
klausimus, kurie papildytų reglamentą, nustatantį teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir 
vaikų globa, pripažinimo taisykles.  
 
Vis dėlto jis abejoja, ar tikslinga atskirai svarstyti bendro turto pasidalijimo klausimą, į šio 
pasidalijimo nuostatų taikymo sritį ratiae personae įtraukiant ir nesusituokusias poras. 
 
Komitetas mano kad, kalbant apie trečiųjų šalių priimtų teismo sprendimų pripažinimą, 
reikėtų patikslinti, jog teismo sprendimai, kurių pripažinimo siekiama, turi būti priimti 
vadovaujantis Europos pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių apsaugos konvencija, 2000 m. 
Nicoje Tarybos priimta chartija ir griežtos teisinės sutuoktinių lygybės principu. 
 

− Asmuo pasiteirauti Pierluigi Brombo 
(Tel. 00 32 2 546 97 18 – el. paštas pierluigi.brombo@eesc.europa.eu ) 

 
2. ĮMONĖS IR SOCIALINĖ SANGLAUDA 

 

• Įmonių socialinė atsakomybė 
 

−  Pranešėjas Pichenot (Įvairūs interesai – FR) 
 

−  Nuorodos. COM(2006) 136 final – CESE 1576/2006 
 

−  Dokumento esmė 
 

Įmonių socialinė atsakomybė – Europos socialinio modelio sudedamoji dalis – labai svarbi 
kiekvienam Europos piliečiui. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas džiaugiasi, 
kad tokio požiūrio laikosi Komisija ir savo komunikate pabrėžia, kad „ĮSA atspindi pačios 
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Europos Sąjungos vertybes“. Todėl Komitetas įsitikinęs, kad kiekvienam Europos piliečiui 
reikėtų užtikrinti galimybę gauti patikimą ir kuo išsamesnę informaciją apie įmonių ir 
teritorijų deklaracijas ir veiklą. Kokybiškai parengtos ataskaitos kiekvienam vartotojui, 
indėlininkui, šalies gyventojui padėtų tinkamai pasirinkti. Todėl piliečiui reikalingos tokios 
priemonės kaip socialinė ataskaita ir produktų atsekamumas, taip pat suinteresuotų asociacijų 
teikiama parama. 
 
Įgyvendinant Žinių apie Europa skleidimo veiksmų planą būtų galima sukurti informacinį 
ISA portalą. 
 
EESRK siūlo valstybėms narėms įtraukti ISA skatinimą į jų nacionalinius reformų planus ir į 
nacionalines tvaraus vystymosi strategijas. EESRK ragina valstybių narių ir ES viešosios 
valdžios institucijas skatinti naujų veiklos sektorių kūrimą ir plėtojimą, kurį lemia ISA 
politika. 
 
EESRK pritaria komunikate keliamam siekiui atnaujinti valstybių narių atstovų aukšto lygio 
grupės dėl ISA veiklą ir joje diskutuoti apie tai, kaip pagerinti keitimąsi gera praktika. 
 
Pritardamas šiai nuostatai, EESRK ragina Europos tarptautinio verslo įmonių socialinius 
partnerius dalyvauti tarptautiniame socialiniame dialoge sudarant tarptautinius pagrindų 
susitarimus (TPS) dėl ISA. 
 
EESRK remia socialinio dialogo sektorių iniciatyvas, kuriomis stengiamasi integruoti ISA į 
pramonės permainų valdymą. 
 
Komitetas įsitikinęs, kad ISA iniciatyva pavyzdine yra tik tuomet, kai ji integruota į strategiją 
ir įgyvendinama visais įmonės hierarchijos lygiais. 
 
EESRK pritaria, kad ISA sklaida turėtų vykti per MVI. Komitetas ragina įvairaus pobūdžio 
įmones, taip pat ir socialinės ekonomikos srities, diegti ISA. 
 
Siekdamas, kad vertinimas būyų kuo tikslesnis, EESRK ragina Europos įmones kurti ir 
tobulinti įvairias vertinimo ir informavimo priemones vadovaujantis kriterijais, kurie yra 
grindžiami pagrindiniais teisės aktais, pateiktais 2004 m. suinteresuotų subjektų forumo 
sudarytame sąraše. 
 
EESRK siūlo Komisijai ateinančius metus paskelbti Europos ISA metais. 
 
Asmuo pasiteirauti Alan Hick 
(Tel. 00 32 2 546 93 02 – el. paštas alan.hick@eesc.europa.eu) 
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3. E. VYRIAUSYBĖ 

 

• i2010 e. vyriausybės veiksmų planas 
 

– Pranešėjas Hernandez Bataller (Ivairus interesai – ES) 
 
– Nuoroda. COM(2006) 173 final – CESE 1581/2006 
 
EESRK pritaria Komisijos pateiktam veiksmų planui, ir mano, kad įgyvendinant veiksmų 
planą būtų galima išvengti įvairių socialinių grupių marginalizacijos, atsižvelgiant ir į 
asmeninius, ir į užimtumo aspektus, ir pagerinti užimtumo kokybę ir stabilumą, įveikti 
skaitmeninę nelygybę, skatinti visuotinį vietos paslaugų prieinamumą, visapusiškai tenkinti 
silpnesnių grupių poreikius ir galiausiai pagerinti socialinę sanglaudą atsižvelgiant į 
nelygybės formas, su kuriomis susiduriama pirmą kartą. 
 
EESRK primygtinai rekomenduoja nustatyti tikslus, kad būtų tenkinamas kriterijus, susijęs 
su prieigos prie plačiajuosčio ryšio visuotine aprėptimi, ir kad būtų skatinama naudotis 
internetu kaip informacijos ir komunikacijos priemone. Visuomenės pasitikėjimas šia 
priemone priklausys nuo apsaugos laipsnio, kurį bus įmanoma užtikrinti naudojantis ja, ir tai 
turės įtakos e. vyriausybei ir paslaugoms, kurios galės būti teikiamos visuomenei. 
 
– Asmuo pasiteirauti Anna Wagner 
(Tel. 00 33 2 546 83 06 – el. paštas anna.wagner@eesc.europa.eu) 
 

4. ŽĖMĖS ŪKIS IR KAIMO PLĖTRA 
 

• Bendro vyno rinkos organizavimo reforma 
– Pranešėjas Kienle (Darbdaviai – DE) 
 

– Nuoroda. COM(2006) 319 final – CESE 1569/2006 
 

– Dokumento esmė 
 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas džiaugiasi, kad Komisija pateikė 
ataskaitą dėl Europos vyno rinkos organizavimo reformos. EESRK ypač džiaugiasi, kad 
Komisija iš esmės siūlo išlaikyti specifinį vyno rinkos organizavimą, o jame galima svarstyti 
„esminės reformos“ galimybę. EESRK tikisi, kad Europos Komisija pateiks konkrečių 
pasiūlymų dėl priemonių, susijusių su vartotojų informavimu, ir pardavimų rėmimu tiek 
vidaus rinkoje, tiek eksporto rinkose. 
 
– Asmuo pasiteirauti Arturo Iñiguez Yuste 

(Tel. 00 32 2 546 87 68 – el. paštas arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 



- 7 - 

Greffe CESE 181/2006 (EN-FR) LG/am 

 
• EŽUKPF parama kaimo plėtrai 
– Pranešėjas Kienle (Darbdaviai – DE) 
 
– Nuoroda. COM(2006) 237 final – 2006/0082 CNS – CESE 1570/2006 
 
– Asmuo pasiteirauti Arturo Iñiguez Yuste 

(Tel. 00 32 2 546 87 68 – el. paštas arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 
• Teiginiai apie maisto produktų maistingumą ir sveikumą 
– Pagrindinis pranešėjas Gkofas (Įvairūs interesai – EL) 
 
– Nuoroda. COM(2006) 607 final – 2006/0195 COD – CESE 1571/2006 
 
– Asmuo pasiteirauti Yvette Azzopardi  

(Tel. 00 32 2 546 98 18 – el. paštas yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 

• Bananų BRO reforma 
– Pranešėjas Espuny Moyano (Darbdaviai – ES) 
 
– Nuoroda. Nuomonė savo iniciatyva – CESE1573/2006 
 
– Asmuo pasiteirauti Arturo Iñiguez Yuste 

(Tel. 00 32 2 546 87 68 – el. paštas arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 

5. MOKSLINIAI TYRIMAI IR NAUJOVĖS 
 
• Europos potencialo telkimas ir stiprinimas mokslinių tyrimų, 

vystymo ir naujovių srityje 
– Pranešėjas Prof. Wolf (Įvairūs interesai – DE)  
 
– Nuoroda. Tiriamoji nuomonė – CESE 1566/2006 
 
– Dokumento esmė 
 
Šiuo metu Europa turi įsisąmoninti savo kaip aukščiausias pozicijas tūrinčios mokslinių 
tyrimų ir naujovių erdvės tradicija ir ją atgaivinti. Tam būtina labiau skatinti jos piliečių 
gebėjimus, gerokai daugiau investuoti į mokslinius tyrimus ir vystymą, didinti jų 
veiksmingumą, stiprinti pramonės pasirengimą naujovėms ir gebėjimą jas diegti ir šalinti 
kliūtis, stabdančias šiuos procesus. 
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Svarbiausia sąlyga siekiant šio tikslo – pažangai atvira visuomenine aplinka, kurioje šis 
požiūris galėtų būti kuo veiksmingiau įgyvendinamas. 
 
Tam reikia: 
− labiau negu iki šiol priartinti piliečius prie mokslo ir technikos laimėjimų, geriau 

išnaudoti ir intensyviau skatinti intelektinį potencialą pradinių ir vidurinių mokyklų 
mokymo planuose daugiau dėmesio skiriant mokslo ir technikos temoms, 

− vaikus ir paauglius laipsniškai supažindinti su mokslo ir technikos teikiama nauda ir 
pagrindinėmis šių sričių sąvokomis bei dėsniais, 

− universitetuose ir techninio profilio aukštosiose mokyklose užtikrinti specializuotą 
mokslinį ir techninį išsilavinimą, kuris atitiktų geriausius tarptautinius standartus, 

− mokslininkams ir inžinieriams suteikti patrauklias galimybes dirbti, profesines paskatas, 
karjeros galimybes ir deramas saugos garantijas, atitinkančias visuomenės investicijas į 
šių žmonių išsilavinimą ir jų asmenines investicijas. Tik taip bus galima sustabdyti „protų 
nutekėjimo“ reiškinį, 

− skatinti pramones, ypač mažų ir vidutinių įmonių, norą ir pasirengimą investuoti į 
mokslinius tyrimus ir vystimą užtikrinant teisinį ir administracinį pagrindą bei patrauklias 
ir naudingas finansines sąlygas. 

 
Ypač daug dėmesio turėtu būti skiriama ne tik finansiniams-techniniams, mokesčiu teisės ir 
atsakomybės aspektams, bet ir abipusiam akademinio pasaulio ir verslo judumui. Ypač 
naudinga būtų įvesti naują patrauklią judumo arba stipendijų teikimo sistemą, apimančią 
akademinę ir pramoninę sritį, skirtą žinių perdavimui, mokymui ir kvalifikacijos kėlimui. 
 
Be to, EESRK pateikia šias rekomendacijas: 
− mano, kad Bendrijos investicijoms į mokslinius tyrimus ir vystymą skiriamos lėšos 

(2 proc.) pagal Barselonos tikslą yra nepakankamos siekiant kuo geriau panaudoti didelį 
Bendrijos paramos sverto poveikį ir užtikrinti reikiamą investicijų didėjimą, 

− Bendrijos paramos dalis persvarstant 2008 m. ES biudžetą turėtų būti padidinta iki 
3 proc., 

− Bendrijos pagalbos teikimo teisės aktai (valstybės pagalba) turėtų būti sudaryti taip, kad 
valstybės narės labiau, aktyviau ir sudarydamos mažiau biurokratinių kliūčių skatintų 
universitetų, mokslinių tyrimų organizacijų ir pramonės mokslinių tyrimų ir vystymo 
projektus ir sukurtų būtinas sąlygas šioms įstaigoms jungti į sistemas, 

− skatinant mokslinių tyrimų ir vystymo priemones, valstybių narių biudžeto teisės aktais 
turėtų būti sudaromos galimybės lanksčiau ir atsižvelgiant į konkretaus projekto eigą 
pritaikyti lėšų srautus, pvz., suteikiant galimybę perkelti skirtas lėšas į kitus kalendorinius 
arba biudžeto metus, 

− pastangos siekiant sukurti Bendrijos patentą turėtų pagaliau duoti rezultatu. 
 

− Asmuo pasiteirauti Luis Lobo 
(Tel. 00 32 2 546 97 17 – el. paštas luis.lobo@eesc.europa.eu) 
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6. TRANSPORTAS 

 

Tiekimo grandinės / krovinių vežimo saugumo didinimas 
 

– Pranešėjas Simons (Darbdaviai – NL) 
 
– Nuoroda. COM(2006) 79 final – 2006/0025 COD – CESE 1580/2006 
 
– Dokumento esmė 
 
Komitetas mano, kad Komisija teisingai siūlo atsakomybę už saugumo priemonių 
patvirtinimą perduoti valstybėms narėms. Be to, jis pritaria pasiūlymui kiekvienoje valstybėje 
narėje sukurti specialią instituciją, kuri koordinuotų, įgyvendintų ir prižiūrėtų reglamento 
projekte siūlomų tiekimo grandinės saugumo priemonių taikymą. Vis dėlto, Komiteto 
nuomone, atsižvelgiant į šios specialios institucijos vaidmens svarbą, Komisijos pasiūlymas 
labai neišsamus. Be to, Komitetas neišvengiamai mano, kad siūlomų priemonių parengimo 
našta bus perkelta atitinkamų sektorių darbdaviams ir darbuotojams. Šiuo požiūriu Komitetas 
taip pat pastebi, kad nėra pasiūlymų, kaip deramai apsaugoti fizinę infrastruktūrą nuo 
teroristų išpuolių. Komitetas pageidautų, kad Komisija peržiūrėtų jau esamas kiekvienos 
krovinių transporto rūšies saugumo priemones. Atsižvelgiant į skirtingas įvairių transporto 
priemonių ypatybes, įgyvendinamas priemones reikėtų pritaikyti atskiroms transporto rūšims. 
Esant dabartinei padėčiai, abejotina, ar jie apskritai įgis kokių nors pranašumų, nes šiais 
laikais tarptautinis transportas prie sienų nuolat nebetikrinamas. Numatyta, kad valstybės 
narės turės parengti būtiniausius saugumo reikalavimus, kuriuos ūkio subjektai turės 
užtikrinti pagal „saugaus ūkio subjekto“ statusą. Išlaidas investicijoms į saugumą ir su juo 
susijusias einamąsias išlaidas turi padengti patys ūkio subjektai; šios išlaidos, Komiteto 
nuomone, turi būti įskaičiuotos į jų nustatytas kainas arba tarifus. Kalbant apie Europos 
Komisijos vaidmenį, Komitetas mano, kad Sąjunga turi skirti pakankamai finansinių išteklių, 
kad ne ES šalys taip pat galėtų imtis reikiamų veiksmų tokiam pačiam saugumo lygiui kaip ir 
valstybėse narėse pasiekti.. 
 
– Asmuo pasiteiravimui Siegfried Jantscher 

(Tel. +32 2 546 82 8 – el. paštas siegfried.jantscher@eesc.euopa.eu) 
 

• Valdymo identifikavimas (kodifikuota versija) 
 

– Pagrindinis pranešėjas Simons (Darbdaviai – NL) 
 

– Nuoroda. COM(2006) 556 final – 2006/0175 COD – CESE 1567/2006 
 

− Asmuo pasiteirauti Luis Lobo 
(Tel. 00 32 2 546 97 17 – el. paštas luis.lobo@eesc.europa.eu) 
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• Techniniai reikalavimai vidaus vandenų kelių laivams 
– Pagrindinis pranešėjas Rusche (Darbdaviai – DE) 
 

– Nuoroda. COM(2006) 646 final – 2006/0210 COD – CESE 1582/2006 
 

– Asmuo pasiteirauti María José Lopez Grancha 
(Tel. +32 2 546 87 13 – el. paštas mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 

 

• Civilinė aviacija – techninių reikalavimų suderinimas 
– Pagrindinis pranešėjas Simons (Darbdaviai – NL) 
 

– Nuoroda. COM(2006) 645 final – 2006/0209 COD – CESE 1583/2006 
 

– Asmuo pasiteirauti María José Lopez Grancha 
(Tel. +32 2 546 87 13 – el. paštas mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 

 

7. BENDROJI RINKA 
 

• ES ir nacionalinių administracijų sąsajos – 
klausimai susiję su bendrąja rinka 

 

– Pranešėjas van Iersel (Darbdaviai – NL) 
 

– Nuoroda. Nuomone savo iniciatyva – CESE 1564/2006 
 

– Dokumento esmė 
 

Todėl ES reikalauja skaidraus daugiapakopio valdymo daugelyje sričių. EESRK laikosi 
nuomonės, kad geras ES valdymas priklauso nuo tinkamai apibrėžtų ir veiksmingų 
nacionalinės politikos ir administracinių procedūrų, taip pat nuo geresnės teisėkūros, teisės 
aktų įgyvendinimo ir vykdymo. Šios procedūros taip pat padidins skaidrumą ir išaiškins, kokį 
poveikį ES teisė ir politika daro visuomenei apskritai. Analizuojant nacionalinę praktiką 
matyti, kaip iš esmės skirtingai politiniu ir administraciniu požiūriu valstybės narės tvarko ES 
reikalus. Šiame kontekste EESRK taip pat atkreipia dėmesį, kad galima ES teisėtumo krizė 
neturėtų būti aiškinama visų pirma komunikavimo problemomis. 
 
Atvira diskusija visoje Europoje apie tai, kaip geriausiai tvarkyti Europos reikalus 
nacionaliniu lygiu taip pat būtų naudinga diskusijai apie geresnę teisėkūrą, įgyvendinimą ir 
vykdymą. EESRK pritaria nuolatiniam nacionalinės administracinės praktikos ir procedūrų 
tyrimui. 
 

– Asmuo pasiteirauti Jean-Pierre Faure 
(Tel. 00 32 2 546 96 15 – el. paštas jeanpierre.faure@eesc.europa.eu) 
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8. SVEIKATOS APSAUGA IR SOCIALINĖ APSAUGA 

 

• Pediatrijoje naudojami vaistai 
 

– Pagrindinė pranešėja Heinisch (Įvairūs interesai – DE) 
 

– Nuoroda. COM(2006) 640 final – 2006/0207 COD – CESE 1568/2006 
 

– Asmuo pasiteirauti Claudia Drewes-Wran 
(Tel. 00 32 2 546 80 67 – el. paštas claudia.drewesWran@eesc.europa.eu) 

 

• Maisto produktų papildymas vitaminais ir mineralais bei tam 
tikromis kitomis medžiagomis 

 

– Pagrindinis pranešėjas Kapuvari (Darbuotojai – HU) 
 

– Nuoroda. COM(2006) 606 final – 2006/0193 COD – CESE 1572/2006 
 

– Asmuo pasiteirauti Yvette Azzopardi  
(Tel. 00 32 2 546 98 18 – el. paštas yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 

 
• Reglamento Nr. 1408/71 pakeitimas 

 

− Pranešėjas Rodríguez García-Caro (Darbdaviai – ES) 
 

− Nuorodos. COM(2005)/676 final – 2005/0258 COD – CESE 1574/2006 
 

− Dokumento esmė 
 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas palankiai vertina pasiūlymą iš dalies 
pakeisti Reglamentą Nr. 1408/71 ir tikisi, kad tai bus vienas iš paskutinių, o galbūt paskutinis 
pakeitimas, dėl kurio jam tenka išsakyti savo nuomonę ir Reglamentas Nr. 883/2004 visiškai 
įsigaliotų. 
 
Todėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas skatina valstybes nares ir 
Parlamentą supaprastinti naujojo reglamento procedūrą, kad ji būtų veiksmingesnė negu 
Reglamento Nr. 883/2004 priėmimo procedūrą. Europos darbuotoju judumo metais tai būtų 
geriausias Europos Sąjungos institucijų indėlis. 
 
− Asmuo pasiteirauti Susanne Johansson 

(Tel. 00 32 2 546 84 77 – el. paštas susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
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9. TELEKOMUNIKACIJOS IR ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖS 
 

• PVM ir radijo, televizijos ir elektroninės paslaugos 
 

Pranešėjas Burani (Darbdaviai – IT) 
 

Nuorodos. COM(2006) 739 final – 2006/0245 (CNS) – CESE 1563/2006 
 

Dokumento esmė 
 

Komitetas susipažino su Komisijos pateiktais argumentais ir mano, kad kol kas nėra būtina 
išsamiai nagrinėti direktyvoje numatytas priemones. Atsižvelgdamas į tai, kad reikia 
nedelsiant priimti šia sritį reglamentuojančius teises aktus, ir pritardamas Komisijos 
argumentams dėl šio teises akto pagrįstumo, EESRK gali tik pritarti pasiūlymui pratęsti 
direktyvos galiojimo terminą. Kadangi įstatymų leidybos procedūra mokesčių srityje lėta, 
Komitetas mano, kad dviejų metų laikotarpio (t. y. iki 2008 m. gruodžio 31 d.) vos pakanka 
ar net yra per trumpas naujiems pasiūlymams šiuo klausimu parengti. 
 
− Asmuo pasiteirauti Imola Bedo 

(Tel. 00 32 2 546 83 62 – el. paštas imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 

10. TURIZMAS 
 

• Atnaujinta turizmo politika: glaudesnė partnerystė Europos turizmui 
skatinti 

 

− Pranešėjas Mendoza (Darbuotojai – ES) 
 

− Antrasis pranešėjas Barros Vale (Darbdaviai – PT) 
 

− Nuorodos. COM(2006) 134 final – CESE 1565/2006 
 

− Dokumento esmė 
 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas remia Komisijos siekį suformuoti aiškią 
turizmo politiką ir strategiją keletui ateinančių metų. 
 
Komitetas pabrėžia, kad labai svarbus Komisijos ketinimas įtraukti visus dalyvius kuriant 
įvairaus pobūdžio partnerystes ir rekomenduoja įsteigti Europos turizmo tarybą ir svarstant 
Europos turizmo agentūros įsteigimo galimybes. 
 
EESRK deda dideles viltis į šiuo metu rengiama turizmui skirtą Europos darbotvarkę 21, kuri 
turėtų papildyti ir sustiprinti bendrą darnaus Europos turizmo vystymo politiką.  
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Kalbant apie statistiką, EESRK siūlo įsteigti turizmo observatorijų tinklą, kuris suteiktų ne 
tik duomenų pagal sektorius, bet ir kurtų strateginę, į ateitį orientuotą viziją bei numatytų 
būsimus veiksmus. 
 
EESRK yra pasirengęs ir toliau dirbti turizmo srityje laikydamasis Komisijos komunikate 
išdėstytų gairių; jis ragina kitas Europos institucijas, valstybes nares, vietos ir regionų 
valdžios institucijas, sektorių suinteresuotus subjektus, įmones ir profesines sąjungas ir 
plačiąja visuomenę dirbti kartu siekiant suprasti ir paremti turizmą kaip visuotinę teisę ir 
ekonominę veiklą, turinčią strateginės svarbos Europos ateičiai. 
 
− Asmuo pasiteirauti Luis Lobo 

(Tel. 00 32 2 546 97 17 – el. paštas luis.lobo@eesc.europa.eu) 
 

____________ 


