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-1Plenārajā sesijā piedalījās Somijas Ārējās tirdzniecības un attīstības ministre Paula LEHTOMÄKI
kdze, pārstāvot Padomes prezidentūru, un iepazīstināja ar Somijas prezidentūras programmas
prioritātēm. Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Margot WALLSTRÖM kdze uzstājās
atzinuma par Balto grāmatu “Eiropas komunikācijas politika” pieņemšanas ietvaros. Uzstājās arī
ANO Ekonomikas un sociālo lietu padomes priekšsēdētājs, vēstnieks Ali HACHANI, un iepazīstināja
ar savu organizāciju.

1.

IEKŠĒJAIS TIRGUS, NODOKĻI, FINANŠU PAKALPOJUMI
•

Baltā grāmata par finanšu pakalpojumu politiku

−

Ziņotājs: IOZIA kgs (Darba ņēmēju grupa – IT)

−

Atsauce: COM(2005) 629 galīgā redakcija – CESE 954/2006

−

Galvenie jautājumi:
EESK atbalsta Komisijas priekšlikumu par to, ka, īstenojot un papildinot pašreiz spēkā
esošos tiesību aktus, nākamajos piecos gados jārada iespēja veikt “dinamisku
konsolidāciju” finanšu pakalpojumu jomā.
EESK uzskata, ka pašlaik nav īstenojams tas, ka uzraudzību Eiropas Savienībā veiktu
viena vienīga iestāde, kas nākotnē varētu atvieglot tirgu integrāciju. Tomēr Komiteja
uzskata, ka būtu lietderīgi ierosināt, lai ES iestādes nosaka galveno uzraudzības iestādi.
Turklāt EESK
− uzsver, ka konsolidācijas procesos jāņem vērā sociālās sekas;
− atbalsta tiesību aktu vienkāršošanas, kodificēšanas un skaidrākas formulēšanas
mērķus, lai izveidotu labāku likumdošanas praksi;
− atzinīgi vērtē Komisijas ierosināto iniciatīvu, proti, publicēt tādu
paziņojumu/ieteikumu par pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu
uzņēmumiem (PVKIU).
EESK norāda, ka lietderīgi ir tādi pasākumi saistībā ar PVKIU, ka jānodrošina tiesības,
kas garantē piekļuvi bankas kontam, kā arī jānovērš šķēršļi, lai radītu iespēju lietot citā
valstī atvērtos bankas kontus.
EESK atbalsta visas ES un valstu iestādes cīņā pret kriminalitāti un terorismu.

−

Kontaktpersona: Luis Lobo kgs
(Tālr.: 00 32 2 546 97 17 – e-pasts: luis.lobo@eesc.europa.eu)
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Vispārējas nozīmes pakalpojumu nākotne

−

Ziņotājs: HENCKS kgs (Darba ņēmēju grupa – LU)

−

Atsauce: Pašiniciatīvas atzinums CESE 976/2006

−

Galvenie jautājumi:
Vispārējas nozīmes pakalpojumi, kuru definīciju nosaka valdības iestādes, pamatojoties
un atsaucoties uz sociālajām un pilsoniskajām prasībām, apmierina pamatvajadzības un
tiem ir galvenā nozīme Savienības sociālās un teritoriālās kohēzijas veicināšanā un
Lisabonas stratēģijas sekmīguma nodrošināšanā.
EESK atkārtoti izsaka prasību, lai Kopienas līmenī tiktu noteikti tie kopējie
pamatprincipi, kuriem jāatbilst visiem vispārējas nozīmes pakalpojumiem un kas jāiekļauj
vienā pamatdirektīvā un vajadzības gadījumā sīkāk jānosaka atsevišķās nozarēm veltītās
direktīvās.
Lai panāktu to, ka visi, kas ir saistīti ar vispārējas nozīmes pakalpojumiem ar ekonomisku
nozīmi un ārpusekonomiskiem vispārējas nozīmes pakalpojumiem, būtu ar tiem
apmierināti, visām iesaistītajām pusēm, valsts, reģionālajām, pašvaldību iestādēm,
sociālajiem partneriem, patērētāju un vides aizsardzības organizācijām, sociālās
ekonomikas struktūrām un struktūrām, kas cīnās pret atstumtību utt. gan valsts, gan
reģionālajā, gan vietējā līmenī, līdzās regulatoru un pakalpojumu sniedzēju funkcijām ir
jābūt savai lomai vispārējas nozīmes pakalpojumu sniegšanā un jāpiedalās visos posmos,
proti, gan kvalitātes standartu izstrādes organizēšanas, gan noteikšanas, gan uzraudzības,
gan piemērošanas posmā.
Vispārējas nozīmes pakalpojumu tendence attīstīties, to nozīme Lisabonas stratēģijas
īstenošanā padara obligātu ne tikai pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi —
attiecībā uz tiem jau pastāv Kopienas noteikumi — regulāra novērtējuma veikšanu, bet arī
vispārējas nozīmes pakalpojumu regulāru novērtējuma no Savienības mērķu viedokļa
veikšanu. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja ierosina izveidot novērošanas
centru, kas sastāvētu no Eiropas Parlamenta politiskajiem pārstāvjiem, Reģionu komitejas
pārstāvjiem un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas pilsoniskās sabiedrības
pārstāvjiem, lai veiktu pakalpojumu ar vispārēju ekonomisku nozīmi un ārpusekonomisku
vispārējas nozīmes pakalpojumu novērtējumu.

−

Kontaktpersona: Raffaele Del Fiore kgs
(Tālr.: 00 32 2 546 97 94 – e-pasts: raffaele.delfiore@eesc.europa.eu)
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Kopienas muitas kodekss

−

Ziņotājs: BURANI kgs (Darba devēju grupa – IT)

−

Atsauce: COM(2005) 608 galīgā redakcija – 2005/0246 (COD) – CESE 953/2006

−

Galvenie jautājumi:
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja ir gandarīta par to, ka ir notikušas
apspriedes ar pilsonisko sabiedrību, kas izteikusi atbalstu; tā piekrīt Komisijai attiecībā uz
tiesiskā pamata, kā arī uz subsidiaritātes un proporcionalitātes principu ievērošanu,
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja tomēr vēlas tālāk šajā atzinumā izteikt
atsevišķas piezīmes par ietekmes novērtējumu.
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja vērš uzmanību uz jaunās, integrētās
elektroniskās procedūras lielajām izmaksām.
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja uzskata, ka šajā sistēmā tomēr ir kāds
acīmredzams un būtisks trūkums, jo īpaši kas attiecas uz to, ka nav paredzēti noteikumi
par piekļuvi to iestāžu, kuru uzdevums ir cīnīties pret terorismu un organizēto noziedzību,
elektronisko datu apstrādes sistēmām, vienlaikus ievērojot privātās dzīves
neaizskaramības un komercdarbības konfidencialitātes noteikumus.

−

Kontaktpersona: Vaclav Navratil kgs
(Tālr.: 00 32 2 546 82 33 – e-pasts: vaclav.navratil@eesc.europa.eu)

•

Ieceļotāju atbrīvojums no PVN

−

Ziņotājs: BURANI kgs (Darba ņēmēju grupa – IT)

−

Atsauce: COM(2006) 76 galīgā redakcija – 2006/0021 (CNS) – CESE 970/2006

−

Galvenie jautājumi:
Dažkārt priekšlikumu direktīvai var kritizēt attiecībā uz proporcionalitāti.
Attiecībā uz monetāro robežvērtību EESK ierosina attiecināt robežvērtību 500 EUR
apmērā uz visiem ceļotājiem neatkarīgi no viņu izmantotā transporta līdzekļa.
Neatbalstot atšķirīgus maksimālā daudzuma ierobežojumus, EESK izsaka savu piekrišanu
saglabāt maksimālā daudzuma ierobežojumus attiecībā uz tabakas izstrādājumiem un
alkoholu. EESK principā atbalsta ierosinātos pasākumus, bet kategoriski iebilst pret vīna
un alus maksimālo daudzumu (neatbilstība starp 4 litriem vīna un 16 litriem alus).

Greffe CESE 111/2006 (EN/LV) LB/gb

…/…
3

-4-

EESK piekrīt daudzuma ierobežojumu atcelšanai smaržām, kafijai un tējai.
EESK aicina Komisiju radikāli mainīt noteikumus attiecībā uz kannā iepildīto degvielu.
− Kontaktpersona: Imola Bedö kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 83 62 – e-pasts: imola.bedo@eesc.europa.eu)

2.

SOCIĀLĀ POLITIKA, VESELĪBA UN PATĒRĒTĀJU
AIZSARDZĪBA
•

Konkurences un patērētāju tiesību aizsardzības regulējums

−

Ziņotāja: SÁNCHEZ MIGUEL kdze (Darba ņēmēju grupa– ES)

−

Atsauce: Pašiniciatīvas atzinums – CESE 949/2006

−

Galvenie jautājumi:
Brīvā konkurence piedāvā ieguvumus visiem tirgus dalībniekiem, jo īpaši patērētājiem.
Tomēr vissvarīgākajās liberalizētajās nozarēs ir noteikts brīvas konkurences faktisks
ierobežojums, kā rezultātā konkurentus izslēdz no tirgus, un skaidri redzams patērētāju
ekonomisko tiesību ierobežojums.
EKDL 153. panta 2. punktā ir noteikts juridiskais pamats, lai Komisija varētu noteikt
likumdošanas bāzi, izstrādājot horizontālu pasākumu Kopienas patērētāju aizsardzības
politikas, jo īpaši konkurences politikas ietvaros.
Bez tam nepieciešams arī pastiprināt patērētāju informēšanas un konsultēšanas sistēmu
darbību. Ja Konkurences ģenerāldirektorāts saglabā koordinatora amatu, jāpiesaista
līdzekļi, kas vajadzīgi viņa pienākumu izpildei, un Konkurences ģenerāldirektorātam
jāiesaista visas savas struktūrvienības. Eiropas Konkurences tīklam būtu iespējams
pielāgot savu darbību, lai iekļautu informāciju un novērojumus, ko valstu vai Kopienas
patērētāju organizācijas vēlas sniegt, lai tirgos konkurences politiku padarītu efektīvāku
un nodrošinātu to, ka tiek atzītas patērētāju ekonomiskās tiesības.

−

Kontaktpersona: João Pereira dos Santos kgs
(Tālr. : 00 32 2 546 92 45 – e-pasts: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu)
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•

Uzlabotas terapijas zāles

−

Ziņotājs: BEDOSSA kgs (Dažādu interešu grupa – FR)

−

Atsauce: COM(2005) 567 galīgā redakcija – 2005/0227 (COD) – CESE 951/2006

−

Galvenie jautājumi:
Minētā regula ir svarīga — jo īpaši gēnu terapijas un somatisko šūnu terapijas jomā.
Diskusijas par audu inženierijas preparātiem nav beigušās. Regulas projekta mērķis nav
izbeigt vai papildināt valstīs notiekošās diskusijas.
Tas rada priekšnoteikumus, lai novērstu to plaisu regulējumā, kas vienlaicīgi pastāv
direktīvas par medicīnas ierīcēm projektā un skatāmās regulas projektā.
Komiteja pozitīvi vērtē šo Regulas projektu.

−

Kontaktpersona: Magdalena Bêlařová-Carabin kdze
(Tālr. : 00 32 2 546 83 03 – e-pasts: magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu)

• Sociālās aizsardzības statistika (ESSPROS)
− Ziņotāja: SCIBERRAS kdze (Darba devēju grupa – MT)
− Atsauce: COM(2006) 11 galīgā redakcija – 2006/0004 (COD) – CESE 965/2006
− Galvenie jautājumi:
EESK norāda, ka dalībvalstīm ar jauno pamatnoteikumu palīdzību būtu jāpiešķir lielāka
politiskā nozīme sociālās aizsardzības uzlabošanai un modernizācijai, tā kā sociālā
dimensija ir ļoti nozīmīga, risinot problēmas, ko izraisa globalizācija un sabiedrības
novecošanās.
EESK uzskata, ka Eiropas integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēmai (ESSPROS)
ir būtiska nozīme attiecībā uz atklātās saskaņošanas metodi sociālās iekļaušanas un
pensiju jomā.
Nepieciešama analītiska pieeja, kuras pamatā būtu ticami un salīdzināmi rādītāji.
Dalībvalstīm var rasties grūtības finansēt nepieciešamo statistikas datu vākšanu. EESK
atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir paredzējusi finansiālu atbalstu dalībvalstīm, lai tās spētu
attīstīt savu pašreizējo statistikas sistēmu.

Greffe CESE 111/2006 (EN/LV) LB/gb

…/…
5

-6-

Rādītāju izvēlei jāatspoguļo arī tādi ar finansējumu nesaistīti un uz cilvēku vajadzībām
balstīti kritēriji kā pieejamība, kvalitāte un dalība.
Statistikas precīzs salīdzinājums ir svarīgs arī dalībvalstu valdībām, lai pielāgotu
pašreizējās sociālās nodrošināšanas sistēmas attiecīgās sabiedrības vajadzībām un lai
apmierinātu to sabiedrības grupu vajadzības, uz kurām neattiecas pašreizējās sociālās
aizsardzības sistēmas.
−

3.

Kontaktpersona: Ewa Kaniewska kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 81 17 – e-pasts: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu)

SOCIĀLĀ KOHĒZIJA
•

Sociālā kohēzija — kā piepildīt ar saturu Eiropas sociālo modeli

−

Ziņotājs: EHNMARK kgs (Darba ņēmēju grupa – SE)

−

Atsauce: Pašiniciatīvas atzinums – CESE 973/2006

−

Galvenie jautājumi:
•

•

•
•

•

•

EESK norāda uz Eiropas sociālā modeļa vairākiem galvenajiem elementiem — tā,
pirmkārt, atzīmē valsts lomu, kas garantē un bieži nodrošina atbilstīgu rīcību arī
sociālās kohēzijas un taisnīguma veicināšanai;
Eiropas sociālais modelis ir realitāte, kas pamatojas uz visaptverošu mērķu vienotību
un piemērošanas dažādību, un atspoguļojas Eiropā, kuras pamatā ir kohēzija,
solidaritāte un konkurētspēja; pienācīgi veidotas sociālā un darba tirgus iestādes
pozitīvi ir veicinājušas gan sociālo taisnīgumu, gan arī ekonomikas efektivitāti un
ražīgumu;
tajā pat laikā modelis ir nākotnes vīzija, kam ir jābūt dinamiskam un jāņem vērā jauni
izaicinājumi; tam jābūt atvērtam izaicinājumiem, izmaiņām un reformām;
turpmākie izaicinājumi ir būtiski un attiecas uz konkurētspēju un nodarbinātību,
sociālo iekļaušanu un nabadzības novēršanu, kā arī globalizāciju, dzimumu
līdztiesības jautājumiem, migrāciju un demogrāfisko attīstību;
Eiropas sociālais modelis saglabās savu nozīmi vienīgi tik ilgi, kamēr to atbalstīs
Eiropas iedzīvotāji; analīze un Eiropas sociālā modeļa galvenie jautājumi veido
dialoga un apspriešanas pamatu dalībvalstīs;
Eiropas sociālā modeļa sasniegumi nespēj aizēnot tādus trūkumus kā vēl joprojām
aktuālā sociālā nošķiršana, pastāvīgas nabadzības zonas un ilgstošs augsts bezdarba
līmenis (jo īpaši jauniešu vidū);
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īsumā sakot, šā atzinuma hipotēze ir šāda — Eiropas sociālajam modelim ir jāsniedz
priekšstats par demokrātisku, zaļu, konkurētspējīgu un sociāli iekļaujošu labklājības
zonu visiem Eiropas iedzīvotājiem.

−

Kontaktpersona: Torben Bach Nielsen kgs
(Tālr.: 00 32 2 546 96 19 – e-pasts: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu)

•

Pilsoniskās sabiedrības organizāciju loma Kopienas kohēzijas un
reģionālas attīstības politikas īstenošanā

−

Ziņotāja: MENDZA-DROZD kdze (Dažādu interešu grupa– PL)

−

Atsauce: pašiniciatīvas atzinums– CESE 974/2006

−

Galvenie jautājumi:
Šī pašiniciatīvas atzinuma mērķis ir sniegt Komisijai un Padomei līdzekli, kas var
veicināt labāku partnerības principa īstenošanu kohēzijas politikas ieviešanas procesa
ietvaros.
Sakarā ar šo mērķi, Komiteja vispirms precizē kritērijus, kas pēc tās uzskatiem ir
nepieciešami un kas attiecas uz pārstāvību un atbilstību; pilsoniskās sabiedrības
organizācijām tie ir jārespektē, lai atbilstu drošas partnerības prasībām (oficiālie un
tiesību statūti, pietiekošs dalībnieku skaits, politiskā un finansiālā neatkarība,
kompetence nozarē).
Otrkārt, EESK definē pilsoniskās sabiedrības organizāciju līdzdalības jomu kohēzijas
politikas īstenošanas procesā Kopienas, valsts un reģionālā līmenī, kā struktūrfondu
veicināšanas fāzē, gan arī to izmantošanas dažādās stadijās.
Ņemot vērā šos faktorus, EESK formulē virkni ieteikumu Komisijai, Padomei un
dalībvalstu institūcijām, lai tiktu piemēroti vairāki pasākumi ar mērķi optimizēt
pilsoniskās sabiedrības organizāciju lomu kohēzijas politikas īstenošanā.

−

Kontaktpersona: Roberto Pietrasanta kgs
(Tālr. : 00 32 2 546 93 13 – e-pasts: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu)

Greffe CESE 111/2006 (EN/LV) LB/gb

…/…
7

-8-

4.

ĀRĒJIE SAKARI
•

Ziemeļu dimensijas politikas nākotne

−

Ziņotājs: HAMRO-DROTZ kgs (Darba devēju grupa – FI)

−

Atsauce: Izpētes atzinums– CESE 967/2006

−

Galvenie jautājumi:

−

Somija kā valsts, kas 2006. gada otrajā pusē pārņems ES prezidentūru, lūdza EESK sniegt
izpētes atzinumu par to, kā stiprināt ZD politiku un kādā veidā varētu uzlabot pilsoniskās
sabiedrības iesaistīšanu šīs politikas īstenošanā.

−

EESK atbalsta Ziemeļu dimensijas politikas nākotnes pamatnostādnes, kuras 2005. gada
novembrī pieņēmušas Ziemeļu Dimensijas (ZD) valstu (ES, Islande, Norvēģija, Krievija)
ministrijas, un aicina Somiju veicināt šīs jaunās politikas īstenošanu.

−

EESK ierosina šādas prioritārās jomas:

•
•
•
•

jau esošie sadarbības projekti vides un sabiedrības veselības nozarēs;
infrastruktūra, transports un loģistika;
enerģētika un ar to saistītie drošības jautājumi;
pilsoniskās sabiedrības un pilsoniskās sabiedrības sadarbības tīklu stiprināšana un
sabiedrības informēšanas uzlabošana;
veidot konstruktīvas un atvērtas attiecības ar pilsonisko sabiedrību Krievijā, kā arī
efektīvu sociālo dialogu;
EESK uzsver, ka ir nepieciešams adekvāts finansējums ZD projektiem un projektu
pieteikumu izskatīšanas procedūrai jābūt skaidrai, operatīvai un vienkāršai;
EESK ierosina veidot spēcīgus kopīgos mehānismus Ziemeļu dimensijas administrēšanai
un pieņemt lēmumu par tās darbības centra atrašanās vietu.
EESK uzskata esošās reģionālās institūcijas par dabisku sākumpunktu Ziemeļu
dimensijas administrēšanai;
EESK ierosina, lai pilsoniskā sabiedrība padomdevējas statusā tiktu iesaistīta oficiālajos
Ziemeļu dimensijas administrēšanas mehānismos saskaņā ar Barselonas procesu
Vidusjūras reģionam.

•
•
•
•
•

− Kontaktpersona: Gatis Eglīša kgs
(Tālr.: 00 32 2 546 81 69 – e-pasts: gatis.eglitis@eesc.europa.eu)
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•

Eiropas kaimiņattiecību politika

−

Ziņotāja: CASSINA kdze (Darba devēju grupa – IT)

−

Atsauce: izpētes atzinums– CESE 968/2006

−

Galvenie jautājumi:
EESK uzskata, ka Eiropas kaimiņattiecību politikai ir ārkārtīgi liela stratēģiska nozīme un
ka, īstenojot saskaņotu un atbildīgu politiku, jāizmanto iespējas, ko tā paver miera un
stabilitātes nodrošināšanā, kopīgu vērtību stiprināšanā un politisko pasākumu īstenošanā,
kā arī apmaiņas veicināšanā ar kaimiņvalstīm visos līmeņos.
EESK īpaši uzsver, ka jāsaskaņo:
− dalībvalstu ārpolitika un Eiropas kaimiņattiecību politika;
− partnervalstu ārpolitika un iekšpolitika un Eiropas kaimiņattiecību politika,
− Eiropas kaimiņattiecību politikas īstenošanā iesaistīto Eiropas Komisijas
ģenerāldirektorātu pasākumi;
− ar ES budžetu saistītie lēmumi un Eiropas kaimiņattiecību politikas stratēģiskā
nozīme;
− diferencētas pieejas principa piemērošana un iespējas radīt sinerģijas efektu gan pašos
reģionos, gan to starpā.
Efektīvu un veiksmīgu Eiropas kaimiņattiecību politiku būs iespējams īstenot tikai tādā
gadījumā, ja minētajā procesā regulāri tiks iesaistītas pilsoniskās sabiedrības
organizācijas, it īpaši sociāli profesionālās organizācijas, kuru konsultatīvās funkcijas un
spējas sarunu gaitā panākt savu interešu ievērošanu ir skaidri jāatzīst un jāveicina. Tāpēc
jānodrošina:
− skaidra, pārredzama, dokumentēta un aktuāla informācija par lēmumiem, kas attiecas
uz Eiropas kaimiņattiecību politikas īstenošanu;
− apspriešanās iespējas, instrumenti un mehānismi, kā arī līdzdalība minēto lēmumu
pieņemšanā;
− saskaņota informācija, instrumenti un dati sasniegtā novērtēšanai, tostarp arī pieņemot
lēmumu par regulāru pasākumu īstenošanu, lai sasniegtu minēto mērķi;
− apmācības iespējas, kas ļautu minētajām organizācijām iesaistīties Eiropas
kaimiņattiecību politikas īstenošanā. To ieguldījums būtu vēl augstvērtīgāks, ja tām
nodrošinātu piekļuvi Kopienas resursiem un programmām;
− iespējas veidot dažādo valstu un reģionu organizāciju tīklus, kuriem jāveicina dialogs
un sadarbība, kā arī jāveic Eiropas kaimiņattiecību politikas īstenošanas pārraudzība.
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- 10 EESK apņemas veidot, saglabāt un paplašināt attiecības ar padomdevēja iestādēm un/vai
sociāli profesionālajām organizācijām partnervalstīs un uzklausīt to viedokli, kā arī
sadarboties ar Eiropas Parlamentu un Reģionu komiteju, lai palīdzētu īstenot vienotu,
efektīvu un konsekventu Eiropas kaimiņattiecību politiku.
− Kontaktpersona: Gatis Eglīša kgs
(Tālr.: 00 32 2 546 81 69 – e-pasts: gatis.eglitis@eesc.europa.eu)

•

Attiecības starp Eiropas Savienību un Andu kopienu

− Ziņotājs: MORENO PRECIADO kgs (Darba ņēmēju grupa – ES)
− Atsauce: Pašiniciatīvas atzinums– CESE 966/2006
− Galvenie jautājumi:
EESK paziņo savu viedokli jautājumā par attiecībām ar Andu kopienu (Andu kalnu
reģiona valstīm) atbilstoši ES un Latīņamerikas-Karību jūras reģiona valstu kopš
1999. gada regulāri organizēto pilsoniskās sabiedrības organizāciju sanāksmju
priekšlikumiem, kuros EESK vairākkārt atkārtojusi, ka ES jāpalīdz stiprināt intergrācijas
process Latīņamerikā.
ES dalībvalstis nav izmantojušas Andu Kopienas ekonomikas un tirdzniecības potenciāla
sniegtās iespējas; kaut gan ES ir otrais lielākais tirdzniecības partneris pēc ASV,
tirdzniecība nav sasniegusi vērā ņemamus apjomus. Andu Kopienas centieni ceļā uz
turpmāku integrāciju (neraugoties uz šajā dokumentā minētajām grūtībām un
ierobežojumiem) palielina asociācijas līguma iespējamību, kas varētu ievērojami veicināt
tirdzniecību starp ES un Andu Kopienu, kā līdz šim tas izrādījies citās jomās.
EESK atbalsta politisko gribu, ko izteikuši ES un Andu valstu vai valdību vadītāji, —
uzsākt sarunas par asociācijas līgumu. Šim līgumam būtu jāietver brīvās tirdzniecības
līgums, plašāks politiskais dialogs un jaunas sadarbības iespējas. Tajā būtu arī jāiekļauj
izvērstāka sociālā dimensija un plašākas iespējas sociālo dalībnieku un pilsoniskās
sabiedrības iesaistei.
EESK un Andu Konsultatīvajām padomēm būtu jāveido pīlāri šai Andu un Eiropas
pilsoniskās sabiedrības kopdarbībai un līdzdalībai sarunās starp abiem reģioniem un
iesaistei nākotnes konsultatīvajās un līdzdalības struktūrās, kas, pēc EESK uzskata, ir
jāiedibina ar nākamo asociācijas līgumu.
− Kontaktpersona: Beatriz Porres de Mateo kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 91 31– e-pasts: beatriz.porresdemateo@eesc.europa.eu)
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5.

TRANSPORTS
•

Kopuzņēmuma izveide — SESAR

−

Ziņotājs: McDONOGH kgs (Darba ņēmēju grupa – IE)

−

Atsauce: COM(2005) 602 galīgā redakcija – 2005/0235 (CNS) – CESE 975/2006

−

Galvenie jautājumi:

EESK atzinīgi vērtē iniciatīvu, kuras mērķis ir modernizēt gaisa satiksmes kontroli Eiropā. Ar
šādu iniciatīvu palīdzību varētu panākt efektīvāku maršrutēšanu, palielināt degvielas
ietaupījumus un samazināt lidojumu ilgumu pasažieriem. Izveidojot funkcionālus gaisa telpas
blokus, tiktu nodrošināta optimāla gaisa telpas izmantošana, tajā pašā laikā ievērojot
reģionālos nolīgumus.
EESK tomēr atzīmē, ka
• kopuzņēmuma finansējuma apjoms būtu jāpārskata pēc definēšanas posma
pabeigšanas;
• ir ļoti būtiski izveidot juridisku vienību, kas spētu nodrošināt SESAR projektam
piešķirto līdzekļu koordinētu pārvaldību ieviešanas posma laikā;
• Eiropas Komisijai būtu jādod iespēja iesaistīties definēšanas posmā arī mazākiem
partneriem, jo īpaši jaunajām dalībvalstīm;
• galīgais jeb izvietošanas posms būtu jāpabeidz pēc iespējas ātrāk.
−

Kontaktperson: Anna Wagner kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 83 06 – e-pasts: anna.wagner@eesc.europa.eu)

•

Konkurences noteikumi — kabotāža un līgumreisi

−

Ziņotāja: BREDIMA-SAVOPOULOU kdze (Darba ņēmēju grupa – EL)

−

Atsauce: COM(2005) 651 galīgā redakcija/2 – 2005/0264 (CNS) – CESE 958/2006

−

Galvenie jautājumi:
Attiecībā uz līgumreisu un kabotāžas pakalpojumu nozarēm EESK atbalsta
ierosinājumu par Regulā Nr. 1/2003 paredzēto konkurences noteikumu darbības jomas
paplašināšanu, iekļaujot tajā minētās nozares. EESK tādēļ atzinīgi vērtē Komisijas
iniciatīvu uzsākt pētījumu par līgumreisu kuģniecības ekonomiskajām un juridiskajām
iezīmēm.
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- 12 Attiecībā uz līnijsatiksmes nozari EESK Komisijai iesaka
• ņemt vērā gan drošības aspektu (kuģniecības kvalitātes zudums ES karoga nomaiņas
rezultātā), gan cilvēkresursu aspektu (ietekmi uz Eiropas jūrnieku nodarbinātību);
• izstrādāt minētās pamatnostādnes ciešā sadarbībā ar attiecīgajām ieinteresētajām
pusēm un attiecīgi informēt par to atbilstošās ES iestādes;
• izstrādāt noteikumu vadlīnijas, lai risinātu nākotnē iespējamu likumu konfliktus, kas
izriet no citu jurisdikciju juridiskajiem instrumentiem;
• atceļot Regulu Nr. 4056/86, ņemt vērā arī mazo un vidējo uzņēmumu intereses, jo tie
veido Eiropas ekonomikas pamatu.
EESK uzskata, ka, neraugoties uz to, ka konsolidācijai var būt labvēlīga ietekme uz ES
rūpniecību (efektivitātes peļņas guvums, apjomradīti ietaupījumi, izmaksu ietaupījumi),
jāievēro piesardzība, lai izvairītos no tā, ka konsolidācijas — kas var sekot Regulas
Nr. 4056/86 atcelšanai — rezultātā attiecīgajā tirgū samazinās dalībnieku skaits, t.i.,
samazinās konkurence.
−

Kontaktpersona: Anna Wagner kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 83 06 – e-pasts: anna.wagner@eesc.europa.eu)

•

Lidojumu drošība

−

Ziņotājs: McDONOGH kgs (Darba ņēmēju grupa – IE)

−

Atsauce: Pašiniciatīvas atzinums – CESE 959/2006

−

Galvenie jautājumi:
Dalībvalstu konsekventai un saskaņotai rīcībai, piemērojot aviosabiedrību darbības
standartus, ir izšķiroša nozīme, ja “melnais saraksts”, ko pagājušajā gadā pieņēma
Parlaments, rada vēlamo efektu. EESK iesaka sekojošo:
•
•
•
•

−

minētajā jomā jādarbojas tikai vienai iestādei, kas apstiprina noteikumus, un tai jābūt
Eiropas Aviācijas drošības aģentūrai (EASA);
stjuartiem jāsaņem kompetentas iestādes sertifikāts/licence, kas garantētu viņu
profesionālo kompetenci;
jāpārskata vispārējas nozīmes aviācijas pilotu licenču piešķiršanas, kā arī vispārējas
nozīmes aviācijas lidaparātu sertifikācijas politika un kārtība;
EASA būtu jānodrošina Eiropas Vispārējas nozīmes aviācijas licences ieviešana,
paredzot, ka tajā jāizdara apstiprinošs ieraksts, kas apliecina attiecīgā lidaparāta
lidotspēju.

Kontaktpersona: Anna Wagner kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 83 06 – e-pasts: anna.wagner@eesc.europa.eu)
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6.

LAUKSAIMNIECĪBA UN DABAS AIZSARDZĪBA
•

Tematiska stratēģija — dabas resursi

−

Ziņotājs: RIBBE kgs (Dažādu interešu grupa– DE)

−

Atsauce: COM(2005) 670 galīgā redakcija – CESE 962/2006

−

Galvenie jautājumi:
Komiteja visumā atzinīgi vērtē Komisijas paziņojuma iesniegšanu un atbalsta tajā
noteikto mērķi uzlabot resursu produktivitāti un efektivitāti, kas nozīmē arī turpmāk
nodalīt ekonomisko izaugsmi no resursu patēriņa un vienlaicīgi arī samazināt izmantoto
resursu ietekmi un vidi.
Viens no galvenajiem EESK kritikas iemesliem ir tas, ka Komisijas dokumentā pienācīga
uzmanība nav veltīta neatjaunojamu resursu jautājumam. Komiteja uzskata, ka stratēģijā
būtu nepieciešams arī izteikt skaidru viedokli par neatjaunojamiem resursiem, pie kam
šim viedoklim noteikti būtu jāaptver ilgāks laika posms nekā tas stratēģijā plānots šobrīd
(25 gadi). Tādēļ Komiteja uzskata, ka ir lietderīga stratēģijas pilnveidošana un tās termiņa
pagarināšana līdz 50–100 gadiem, protams, šādā gadījumā ir jānosaka nepieciešamie
papildu pasākumi.
No otras puses, ir jāsaprot tas, ka atsevišķu dabas resursu (piemēram, zivju resursu)
saglabāšanai vairs nav pieļaujams zaudēt laiku, līdz ar to šajā jomā nekavējoties ir
nepieciešama konkrēta rīcība.
Komisijas dokumentā nav atrodami ne skaidri mērķi, ne arī konkrēti paņēmieni. Šī
iemesla dēļ EESK Komisijas paziņojumā nesaskata īstenu stratēģiju, bet gan drīzāk ļoti
apsveicamu un pareizu pamatnostādņu filozofiju, kuras īstenošana nebūs panākama ar
ierosinātajām datu bāzēm un iesaistāmajām ekspertu komisijām. Tā vietā drīzāk ir
nepieciešamas atsevišķas, nozarēm atbilstošas stratēģijas, kuras Komisija arī daļēji
izstrādā.

−

Kontaktpersona: Maarit Laurila kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 97 39 – e-pasts: maarit.laurila@eesc.europa.eu)
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Tematiska stratēģija atkritumu rašanās novēršanai un atkritumu
pārstrādei

−

Ziņotājs: BUFFETAUT kgs (Darba ņēmēju grupa – FR)

−

Atsauce: COM(2005) 667 galīgā redakcija – 2005/0281 (COD) – CESE 960/2006

−

Galvenie jautājumi:
EESK atbalsta Komisijas vēlmi modernizēt, vienkāršot un pielāgot tiesību aktus, kas
attiecas uz atkritumiem. Tomēr tā izsaka nožēlu par dokumenta mērķtiecības trūkumu
saistībā ar atkritumu rašanos. Komiteja uzsver, ka jebkuru ilgtspējīgas attīstības centienu
pamatā ir efektīva atkritumu rašanās novēršanas un savākšanas politika, ko nosaka
izejvielu samazināšanās un sadārdzināšanās.
Komiteja uzskata par būtisku arī aprites cikla jēdziena ieviešanu atkritumu politikā, kā arī
jaunu pieeju atkritumu poligonu samazināšanā, komposta un enerģijas savākšanā, videi
nekaitīgā atkritumu pārstrādē un atkritumu rašanās novēršanā.
EESK uzskata, ka sakarā ar priekšlikumu direktīvai pārāk stingri apliecinātie
subsidiaritātes centieni var nonākts pretrunā ar vēlmi vispārīgi un harmoniski piemērot
tiesību aktus Eiropas Savienības mērogā.
Komiteja uzstāj, lai bīstamo atkritumu direktīvas apvienošanas/atcelšanas rezultātā
netiktu vājināta kontrole un sabiedrības veselības aizsardzība un uzskata, ka pašreizējā
dokumenta redakcija nepiedāvā pietiekamas garantijas.
Komiteja uzsver, ka ir jāveicina tāda atkritumu pārstrāde, kas nerada apkārtējai videi
negatīvas sekas un sekmē reālu materiālu reģenerāciju.
Komiteja izsaka patiesas šaubas par komitoloģijas procedūras atbilstību virknes īpašu
kritēriju noteikšanā, kas nosaka, kurā brīdī atkritumi vairs netiek uzskatīti par
atkritumiem.
Komiteja uzskata, ka vairākas definīcijas ir neskaidras (proti, tās, kas attiecas uz
“atkritumu radītājiem”, “reģenerāciju”). Šajā gadījumā atkritumu sadedzināšana ir
uzskatāma par reģenerāciju tikai tad, kad sadedzināšanu raksturo augsta enerģētiskā
efektivitāte.
Komiteja arī izsaka patiesu nožēlu, ka nekas netiek ierosināts attiecībā uz kopīgiem
finanšu instrumentiem Eiropas Savienības mērogā.
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- 15 Komiteja izsaka nožēlu arī par to, ka tekstā nav minēts neviens noteikums attiecībā uz
darba apstākļiem un šajā sektorā strādājošo veselības aizsardzību.

7.

−

Kontaktpersona: Maarit Laurila kdze
(Tālr. : 00 32 2 546 97 39 – e-pasts: maarit.laurila@eesc.europa.eu)

•

Kalifornijas bruņu uts

−

Ziņotājs: SIECKER kgs (Darba ņēmēju grupa – NL)

−

Atsauce: COM(2006) 123 galīgā redakcija– 2006/0040 (CNS) – CESE 963/2006

−

Kontaktpersona : Yvette Azzopardi kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 98 18 – e-pasts: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu)

RAŽOŠANA, PĒTNIECĪBA UN INOVĀCIJA
•

Apgāde ar izejvielām

−
−

Ziņotājs: VOSS kgs (Dažādu interešu grupa – DE)
Līdzziņotājs: GIBELLIERI kgs (CCMI nodaļas delegāts)

−

Atsauce: Pašiniciatīvas atzinums – CESE 964/2006

−

Galvenie jautājumi:
Nākotnē vismaz dažu izejvielu piedāvājums var kļūt mazāks nekā to pieprasījums.
Pasaules tirgū vērojamo pārmaiņu rezultātā ES un dalībvalstīm ir jāīsteno apsteidzoša
ekonomikas politika.
Eiropas relatīvi augstā atkarība no importētām fosilu, metāla un minerālizejvielām ir
saistīta ne tikai ar piegādes nodrošināšanas risku, bet arī risku, kas ir saistīts ar izejvielu
cenu attīstību.
Atzinums galvenokārt analizē situāciju attiecībā uz enerģijas avotiem, bet īstenībā
iepriekš minētais attiecas uz daudzām izejvielām.
Tiek arī apskatīta metālu izejvielu situācija, īpaši uzsverot tērauda rūpniecības vajadzības
Eiropā.
Atzinumā tiek apskatīta arī alternatīvu izejvielu izmantošana un tehnoloģiju attīstības
tendences, ja pasaules ekonomikas izaugsme balstās galvenokārt uz fosilu enerģijas avotu
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- 16 izmantošanu, pirms izejvielu avotu izsīkuma ir sagaidāmas pastiprinātas klimata
aizsardzības problēmas.
Atzinumā tiek pievērsta uzmanība nepieciešamībai palielināt pētniecībai un tehnoloģijām
piešķirto atbalstu. Turklāt cenu un izmaksu pašreizējā situācijā ir nepieciešams nodrošināt
ievērojamāku tirgus un tehnoloģiju attīstību ar dažādiem tirdzniecības pasākumiem.
Pārorientēšanās uz atjaunojamiem enerģijas avotiem un rūpniecības izejvielām ir tikai
viena problēmas risinājuma daļa. Liela nozīme būs tādu tehnoloģiju izmantošanai, kas
patērē ievērojami mazāku daudzumu enerģijas un izejvielu.
Lai izejvielu piegādes jomā samazinātu atkarību no importa, ir jāveicina tādas
tehnoloģijas inovācijas, kā rezultātā tiek radītas ražošanā, apstrādē un izmantošanā
efektīvāk pielietojamas jaunas izejvielas, kā arī jāpaaugstina otrreizējās pārstrādes kvotas.
Tomēr jāņem vērā arī tas, ka panākt ietaupījumus ir iespējams ne tikai rūpniecības nozarē,
bet tie var būt ievērojami arī transporta nozarē un mājsaimniecībās.
−

Kontaktpersona: Munoz kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 83 73 – e-pasts: amelia.munozcabezon@eesc.europa.eu)

•

Pētījumi un jaunievedumi

−

Ziņotāja: FUSCO kdze (Dažādu interešu grupa– IT)

−

Atsauce: COM(2005) 488 galīgā redakcija – CESE 950/2006

−

Galvenie jautājumi:
EESK aicina Komisiju pēc iespējas ātrāk noteikt finansējumu, kas ietvertu precīzu šī
paziņojuma pārraudzības un novērtēšanas sistēmu, kā arī datumu, piemēram, 2008. gadā.
EESK uzskata, ka ir nepieciešams definēt pamatkonceptus (pētniecība, inovācija,
zināšanas un tehnoloģija) un skaidrāk nodalīt konkrētus pētniecības un inovācijas
pasākumus no inovāciju veicinošām politikām.
EESK uzsver inovācijas sociālās dimensijas, cilvēkresursu un sociālās novērtēšanas ka
pētniecības un inovācijas radītāja nozīmīgumu.
Attiecībā uz valsts finansējumu inovācijām EESK izsaka gandarījumu par uzmanību, kas
pievērsta MVU un prasa Komisijai uzskatīt darba vietu radīšanu kā investīciju pētniecībā
un inovācijā.
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- 17 Būtisks inovācijas nosacījums ir atbilstoši cilvēkresursi visos līmeņos.
−

Kontaktpersona: Luís Lobo kgs
(Tālr.: 00 32 2 546 97 17 – e-pasts: luis.lobo@eesc.europa.eu)

•

Uzņēmumu
(Euratom)

−

Ziņotājs: PEZZINI kgs (Darba ņēmēju grupa – IT)

−

Atsauce: COM(2006) 42 galīgā redakcija – 2006/0014 (CNS) – CESE 957/2006

−

Galvenie jautājumi:

līdzdalība

—

7.

pamatprogramma

2007.–2011.

EESK atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus.
Komiteja uzskata, ka ES programma kodolsintēzes jomā ir piemērs tam, kā patiesi
apvienot pūliņus.
Komiteja ir pārliecināta, ka kodolenerģija veicina enerģijas apgādes neatkarību un
drošību, kā arī Eiropas ekonomiskās attīstības ilgtspēju, respektējot Kioto nolīgumus; Tas
nosaka, ka jāpiemēro arvien labāki, efektīvāki un drošāki atkritumu pārstrādes standarti
un ka jābūt iespējai attīstīt Eiropas līmeņa pētniecisko darbību un rūpniecību, kas būtu
konkurētspējīga kodoltehnoloģiju un pakalpojumu jomā.
EESK uzskata, ka videi draudzīgu un drošu tehnolģiju izstrādāšana un izmantošana
jāveicina. Tāpēc EESK aicina respektēt to dalībvalstu lēmumus, kas nevēlas izmatot
kodolenerģiju, lai nākotnē apmierinātu pieprasījumu pēc enerģijas, un kas to arī ņēmušas
vēra, izstrādājot pētniecības programmas.
EESK uzskata, ka, ņemot vērā piedalīšanos EURATOM 7. pamatprogrammā un tās
īpašajās programmās, ir būtiski nodrošināt vienkāršu, viegli lasāmu, saprotamu, skaidru
un pārredzamu noteikumu ietvaru.
EESK uzskata, ka pēc tam, kad ir pagājis atbilstīgs laika posms, neatkarīgiem
speciālistiem ir jāpārbauda šāda regulējuma efektivitāte un jāiesniedz Padomei un
Komitejai attiecīgs ziņojums.
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- 18 Komiteja uzskata, ka ir jāizveido Intelektuālo īpašumtiesību palīdzības dienests (IPRHELPDESK).
−

Kontakpersona: Magdalena Bêlařová-Carabin kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 83 03 – e-pasts: magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu)

•

Uzņēmumu līdzdalība Septītās pamatprogrammas darbībās (2007.–
2013.)

−

Ziņotājs: WOLF kgs (Dažādu interešu grupa– DE)

−

Atsauce: COM(2005) 705 galīgā redakcija – 2005/0277 (COD) – CESE 956/2006

−

Galvenie jautājumi:
Komiteja atbalsta jaunos plānotos dotāciju saņemšanas nosacījumus attiecīgajām jomām
un attiecīgajiem atbalsta saņēmējiem, jo īpaši tādēļ, ka šādā veidā tiek uzlabots atbalsts
MVU.
Komiteja iesaka piešķirt vienādas tiesības visām pētniecības institūcijām, kas galvenokārt
tiek finansētas no publiskiem līdzekļiem. Komiteja atbalsta ļoti nozīmīgo mērķi
vienkāršot visas procedūras, ko līdz šim piemērojusi Komisija, kā arī tās procedūras, ko
Komisija ir pieprasījusi pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumu
dalībniekiem.
Tomēr Komiteja atbalsta priekšlikumu (un attiecīgos ierosinātos noteikumus) par
dotācijas piešķiršanu Eiropas Investīciju bankai (EIB), lai segtu to aizdevumu risku, kurus
EIB izsniedz Septītajā pamatprogrammā izvirzīto pētniecības mērķu atbalstam.

−

Kontaktpersona: Magdalena Bêlařová-Carabin kdze
(Tālr. : 00 32 2 546 83 03 – e-pasts: magdalena.belarovacarabin@eesc.europa.eu)

Greffe CESE 111/2006 (EN/LV) LB/gb

…/…
18

- 19 -

8.

NODARBINĀTĪBA, IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA
•

Izmantojot izglītību un mācības, stimulēt uzņēmējdarbības garu

−

Ziņotāja: JERNECK kdze (Darba ņēmēju grupa – SE)

−

Atsauce: CESE 971/2006

−

Galvenie jautājumi:
Uzņēmējdarbības gars ir indivīda spējas pārvērst idejas darbībā. Apmācība
uzņēmējdarbības jomā veicina inovāciju, radošu pieeju un pašapziņu. Uzņēmējdarbības
gars ir jāveicina ar izglītības un apmācības palīdzību:
- agri, jau pamatskolā, jāuzsāk apmācība uzņēmējdarbības jomā;
- papildus uzņēmējdarbības apmācību programmas jāiekļauj valsts mācību
programmās — sākot no pamatizglītības līdz pat augstākajai izglītībai;
- pozitīva un efektīva skolu/universitāšu un uzņēmumu sadarbība;
- iesaistot skolotājus, tiek veicināta viņu personiskā attīstība;
- izstrādājot izglītības programmas uzņēmējdarbības jomā, šajā procesā ir jāiesaista gan
darba devēji, gan darba ņēmēji;
- pilsoniskajai sabiedrībai būtu aktīvi jāiesaistās mācību procesā;
- skolās jau agrīnā izglītošanas posmā jāņem vērā sieviešu dzimuma uzņēmēju nozīme,
tādējādi veicinot skaitlisku līdzsvaru starp sievietēm un vīriešiem;
- jāveicina uzņēmējdarbības gars arī starp invalīdiem;
- paraugprakses apmaiņa ir svarīga, un virzība šajā jomā jāuzrauga, izmantojot
Komisijas organizētās gadskārtējās novērtēšanas konferences;
- svarīgi ir tas, kā uzņēmējdarbību atspoguļo masu saziņas līdzekļi;
- kā vienu no iespējamajiem modeļiem dalībvalstīs var izmantot “uzņēmējdarbības
kāpnes”;
- svarīgi ir tas, lai tiktu izveidotas “vienas pieturas aģentūras”, kuru uzdevums ir
atvieglot uzņēmumu dibināšanu;
- saskaņā ar Komisijas ierosinājumu būtu jāizsludina Eiropas Uzņēmējdarbības gads;
- uzņēmējdarbības garam izglītībā un mācībās var būt nozīme, veicinot izpratni par
Eiropu un tuvinot ES iedzīvotājiem.

−

Kontaktpersona: Anna Redstedt kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 92 33 – e-pasts: anna.redstedt@eesc.europa.eu)
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9.

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS
•

Dizainparaugi — Ženēvas akts

−

Ziņotājs: CASSIDY kgs (Darba ņēmēju grupa – UK)

−

Atsauce: COM(2005) 687 galīgā redakcija – 2005/0273 (CNS) – CESE 955/2006

−

Kontaktpersona: Vaclav Navratil kgs
(Tālr.: 00 32 2 546 82 33 – e-pasts: vaclav.navratil@eesc.europa.eu)

•

Dizainparaugi — Mērvienības

−

Ziņotājs: CASSIDY kgs (Darba ņēmēju grupa – UK)

−

Atsauce: COM(2005) 689 galīgā redakcija – 2005/0274 (CNS) – CESE 955/2006

−

Kontaktpersona: Vaclav Navratil kgs
(Tālr.: 00 32 2 546 82 33 – e-pasts: vaclav.navratil@eesc.europa.eu)

10.

KOMUNIKĀCIJAS POLITIKA
•

Baltā grāmata par Eiropas komunikācijas politiku

−

Ziņotāja: van TURNHOUT kdze (Dažādu interešu grupa– IE)

−

Atsauce: COM(2006) 35 galīgā redakcija – SC/027 –
CESE 837/2006 – CESE 972/2006

−

Galvenie jautājumi:
Komitejas detalizēts viedoklis par pieciem Eiropas Komisijas Baltajā grāmatā
iekļautajiem jautājumiem ir izklāstīts turpinājumā. Kopumā Komiteja neatbalsta papildu
rīcības hartu vai kodeksu, kas nosaka vispārējus principus, bet tā atkārto aicinājumu
Komisijai pievērsties problēmai par komunikācijas politikas trūkstošo tiesisko pamatu.
Komiteja vērš uzmanību uz dubulto resursu problēmu — līdzekļu trūkumu un uzņēmību
laupošās, sarežģītās birokrātiskās procedūras to saņemšanai. Komiteja atzinīgi vērtē
praktiskus priekšlikumus, kas saistīti ar tādiem jautājumiem kā pilsoniskā izglītošana,
uzsver, ka galvenā atbildība par šiem jautājumiem jāuzņemas dalībvalstīm, un cita starpā,
aicina izglītības ministrus apspriest kopīgu pieeju attiecībā uz Eiropas Savienības vēsturi.
EESK apliecina gatavību un vēlmi strādāt kopā ar citām iestādēm un atzīmē daudzos
pozitīvos uzlabojumus starpiestāžu jomā centrālā līmenī. Tomēr Komiteja, kas izteikti

Greffe CESE 111/2006 (EN/LV) LB/gb

…/…
20

- 21 atbalsta decentralizētu pieeju, vēlētos mudināt Komisiju turpmāk apsvērt, kādā veidā
patiesu sinerģiju un starpiestāžu sadarbību būtu iespējams veicināt decentralizētā līmenī.
Komiteja ierosina noteikt, ka pēc Baltās grāmatas pieņemšanas solītajam Eiropas
Komisijas un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas sadarbības protokola
papildinājumam būtu jāpievēršas šiem īpašajiem jautājumiem.
−

11.

Kontaktpersona: Martin Westlake kgs
(Tālr.: 00 32 2 546 92 26 – e-pasts: martin.westlake@eesc.europa.eu)

LIKUMDOŠANAS VIENKĀRŠOŠANA
•

Vienkāršošanas stratēģija

−

Ziņotājs: CASSIDY kgs (Darba ņēmēju grupa – UK)

−

Atsauce: COM(2005) 535 galīgā redakcija – CESE 952/2006

−

Galvenie jautājumi:
Komiteja uzskata, ka viens no svarīgākajiem dalībvalstu pienākumiem ir nodrošināt ES
tiesību normu pienācīgu transponēšanu valstu normatīvajos aktos un piemērošanu.
Komiteja atzīst, ka Iestāžu nolīgums par tiesību aktu labāku izstrādi var kalpot kā
“uzvedības kodekss” dalībvalstīm, lai tās sekmīgāk transponētu un piemērotu EK
direktīvas.
Komiteja vēlas iesaistīt socioprofesionālos dalībniekus “komitoloģijas” procedūrās
normatīvo aktu vienkāršošanai, pēc modeļa, kas būtu līdzīgs SLIM komiteju modelim
(Iekšējā tirgus noteikumu vienkāršošana).
Komiteja vēlētos redzēt plašākas konsultācijas starp Komisiju un ieinteresētajām
aprindām. Tomēr tā izsaka nozēlu par to, ka nav nekādas norādes uz “pašregulāciju”, uz
ko ir aicinājusi EESK.
Komiteja atzīst šī Komisijas paziņojuma nozīmi Lisabonas programmas īstenošanā, kuras
progress līdz šim ir bijis nožēlojami lēns, sakarā ar dalībvalstu valdību nevēlēšanos pildīt
Lisabonā pieņemtās saistības. Komiteja atkārtoti uzsver savu nostāju, ko tā ir bieži
paudusi savos iepriekšējos atzinumos, par to, cik svarīgi ir atvieglot regulatīvo un
finansiālo slogu uzņēmējdarbībai, īpaši MVU.

−

Kontaktpersona: Jean-Pierre Faure kgs
(Tālr.: 00 32 2 546 96 15 –e-pasts: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu)
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12.

•

Zivsaimniecības politikas vienkāršošana

−

Ziņotājs: SARRÓ IPARRAGUIRRE kgs (Dažādu interešu grupa– ES)

−

Atsauce: COM(2005) 647 galīgā redakcija – CESE 961/2006

−

Kontaktpersona: Yvette Azzopardi kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 98 18– e-pasts: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu)

ES BUDŽETS
•

Pašu resursu sistēma

−

Ziņotāja: CSER kdze (Darba ņēmēju grupa – HU)

−

Atsauce: COM(2006) 99 galīgā redakcija – 2006/0039 (CNS) – CESE 969/2006

−

Galvenie jautājumi:
EESK norāda uz sava iepriekšējā atzinuma (ECO/148) secinājumiem, tā kā grozītajā
priekšlikumā, kas ir politiska kompromisa rezultāts, nav būtisku izmaiņu.
EESK piekrīt Revīzijas palātai, ka jebkāds korekcijas mehānisms var apdraudēt pašu
resursu sistēmas vienkāršību un caurskatāmību.
EESK uzskata, ka tieši pašu resursu sistēma var nodrošināt Kopienas budžeta neatkarību.
Pārveidojot pašu resursu sistēmu, jāņem vērā caurskatāmības, efektivitātes, elastīguma
principi, kā arī proporcionāls finansējums.
− Kontaktpersona: Imola Bedö kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 83 62 – e-pasts: imola.bedo@eesc.europa.eu)
____________
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