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1. PILSONISKUMS, IMIGRĀCIJA UN PILSONISKA SABIEDRĪBA
• Imigrācija ES un integrācijas politika: reģionālo un vietējo pašvaldību
un pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbība
− Ziņotājs: PARIZA CASTAÑOS kgs (Darba ņēmēju grupa – ES)
− Atsauce: Pašiniciatīvas atzinums – CESE 1149/2006
− Galvenie jautājumi:
Šis atzinums ir jauns EESK ieguldījums, pievēršot galveno uzmanību sociālās un politiskās
jomas dalībniekiem reģionālā un vietējā līmenī, jo tieši šajā līmenī var visefektīvāk risināt
problēmjautājumus un visveiksmīgāk īstenot politikas.
Sakarā ar atzinuma sagatavošanu EESK vietējo un reģionālo pašvaldību labākās politiskās
prakses apmaiņas nolūkā rīkoja uzklausīšanas sēdi Barselonā un — sadarbībā ar
Starptautisko darba organizāciju (ILO) un Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas
fondu — vēl vienu uzklausīšanu (Dublinā) nolūkā analizēt labo praksi sakarā ar integrāciju
un diskriminācijas novēršanu darba vietā
Valstīs piešķirto pilnvaru ietvaros vietējo un reģionālo pašvaldību rīcībā ir politiskie, tiesiskie
un budžeta līdzekļi, kurus tām atbilstoši jāizmanto, īstenojot integrācijas politikas.
Nodarbinātības jomā tiesību akti un publiskās politikas jāpapildina ar sociālo partneru
atbalstu, integrācija darba tirgū ir arī sabiedrības attieksmes un arodbiedrību un darba devēju
saistību jautājums.
− Kontaktpersona: Pierluigi Brombo kgs
(Tālr.: 00 32 2 546 97 18 – e-pasts: pierluigi.brombo@eesc.europa.eu)

• Eiropas pilsoniskums — kā to padarīt atpazīstamu un efektīvu
− Ziņotājs: VEVER kgs (Darba devēju grupa – FR)
− Atsauce: Pašiniciatīvas atzinums – CESE 1173/2006
− Galvenie jautājumi:
Jēdziena par tiesībām, kas saistītas ar Eiropas pilsonību, formāla iekļaušana nesenajos
līgumos nav spējusi mazināt sabiedrībā pieaugošo eiroskepticismu.
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Pirmkārt, EESK ierosina novērst Eiropā esošās un īpaši nepamatotās nepilnības, proti:
−
−
−
−
−
−

atkārtoti izskatīt un steidzami pieņemt apvienību Eiropas tiesisko statusu;
tāpat rīkoties attiecībā uz apdrošināšanas sabiedrību Eiropas tiesisko statusu;
izstrādāt vienkāršotu Eiropas tiesisko statusu, kas piemērojams MVU;
piemērot Kopienas patentu tajās dalībvalstīs, kas to ratificējušas;
novērst nodokļu dubulto uzlikšanu vismaz euro zonas mērogā;
nodrošināt sociālo pakalpojumu nediskriminējošu savstarpēju atzīšanu.

Otrkārt, EESK ierosina attīstīt pilsoniskāku ES pārvaldību, proti:
−
−
−
−
−

−
−

novērst informācijas trūkumu par Eiropas jautājumiem mēdijos, ar Eiropas Audiovizuālās
aģentūras atbalstu veicināt paraugprakses piemēru izplatīšanu;
atkārtoti izvērtēt projektu sagatavošanas konsultāciju posmu, veiksmīgāk nodrošinot
projektu pievienoto vērtību iedzīvotājiem;
noskaidrot un publiski pamatot iemeslus, kuru dēļ projekti par Eiropas iedzīvotāju
tiesībām bloķēti Padomē un atsaukti Komisijā;
visās pilsonisko sabiedrību tieši interesējošajās jomās sekmēt kopregulācijas un
pašregulācijas sociāli profesionālu pieeju;
sadarbībā ar dažādām vienotā tirgus atbalsta aģentūrām precizēt koncepciju par Eiropas
publisko dienestu, tajā savlaicīgi iekļaujot ārpuskopienas muitas dienestus, kas strādā
vienotā sistēmā ar Kopienas dienestiem;
attīstīt interaktīvākas informēšanas metodes par Eiropas jautājumiem;
iesaistīt sociāli profesionālos dalībniekus struktūrfondu intervences pasākumos uz vietas.

EESK ierosina veicināt kopējās iniciatīvas ar izteiktu identitāti apliecinošu raksturu,
piemēram:
−
−
−
−
−

piešķirt lielāku prioritāti īpaši svarīgu, vērienīgu Eiropas projektu (Eiropas tīkli,
pētniecība, augsta līmeņa tehnoloģija) finansējumam no Kopienas budžeta;
ieguldīt vērienīgās Eiropas izglītības un apmācības, tostarp valodu apmācības
programmās, tai skaitā izveidojot jauniešiem pievilcīgu brīvprātīgu Eiropas civildienestu;
aicināt slavenības apliecināt viņu eiropeisko identitāti;
ieguldīt citās tikpat vērienīgās Eiropas programmās kultūras un plašsaziņas līdzekļu
jomās, nosakot fondiem un mecenātismam vienotu statusu;
nodrošināt nozīmīgu tālākvirzību ekonomiskās un sociālās integrācijas jomā euro zonā;
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pieņemt lēmumus ar izteikti politisku nozīmi, piemēram, vienā un tajā pašā dienā ievēlēt
Parlamentu, noteikt 9. maiju par Eiropas svētku dienu, rast iespēju izstrādāt ES
normatīvos aktus, kuru pamatā būtu iedzīvotāju iniciatīva.

−

Kontaktpersona: Alan Hick kgs
(Tālr.: 00 32 2 546 93 02 – e-pasts: alan.hick@eesc.europa.eu)

•

Ceļvedis sieviešu un vīriešu līdztiesībā 2006-2010

− Ziņotāja: ATTARD kdze (Dažādu interešu grupa – MT)
− Atsauce: COM(2006) 92 galīgā redakcija – CESE 1174/2006
− Galvenie jautājumi:
EESK:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

atzīst, ka sieviešu līdzdalības līmeņa paaugstināšanai ir vajadzīgas kopējas prioritātes
nodarbinātības politikā;
uzskata, ka visām ieinteresētajām pusēm ir pienākums nodrošināt to, lai atalgojuma
sistēma darba atalgojuma jomā neizraisītu diskrimināciju starp sievietēm un vīriešiem;
iesaka veikt pasākumus, lai vairāk sieviešu iegūtu zinātnisko grādu zinātnes un tehnikas
disciplīnās;
ierosina apvienot stratēģijas, kas saistītas ar dzimumu līdztiesību sociālās drošības jomā,
lai nodrošinātu to, ka nodokļu un sociālā nodrošinājuma sistēmas atbilst to sieviešu
vajadzībām, kam draud nabadzība un jo īpaši — vientuļo māšu vajadzībām;
uzskata, ka veselībai un ilgtermiņa aprūpei veltītajās valstu stratēģijās būtu vēlams iekļaut
integrētu politiku attiecībā uz sieviešu veselības aizsardzības standartiem darbavietā;
iesaka dzimumu līdztiesības principu pilnībā iekļaut visās ES migrācijas politikās;
atzīst, ka ir svarīgi sagatavot pasākumus attiecībā uz bērnu un uz aprūpē esošu cilvēku un
invalīdu aprūpes nodrošināšanu;
iesaka izvirzīt mērķus un noteikt pēdējos izpildes termiņus attiecībā uz sieviešu plašāku
iesaistīšanu visos lēmumu pieņemšanas posmos;
iesaka izstrādāt Eiropas Rīcības plānu vardarbības pret sievietēm novēršanai;
iesaka ieviest apmācības kursus par dzimumu līdztiesību izglītības iestādēs, kas sagatavo
darbam plašsaziņas līdzekļos;
uzskata, ka ceļvedī paredzētos pasākumus nav iespējams veiksmīgi īstenot, neuzlabojot
dzimumu līdztiesības pārvaldību, un iesaka stiprināt dialoga un konsultāciju ar organizēto
pilsonisko sabiedrību mehānismu;
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aicina ik gadu veikt īpašu ES budžeta analīzi no dzimumu līdztiesības viedokļa.

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

2. DARBS UN DARBA TIESĪBAS
•

Profesionālās dzīves kvalitāte, ražīgums un nodarbinātība globalizācijas
un demogrāfisko pārmaiņu apstākļos

− Ziņotāja: ENGELEN-KEFER kdze (Darba ņēmēju grupa – DE)
− Atsauce: Izpētes atzinums – CESE 1172/2006
− Galvenie jautājumi:
EESK:
•
•

•

•

•

uzskata, ka ES būtu jāapzinās tās stiprās puses, t.i., produktu un pakalpojumu augsta
kvalitāte, labi izglītoti darbinieki un tās sociālais modelis;
atsaucas uz izpēti, norādot, ka jāuzlabo darba dzīves kvalitāte, kas ir svarīgs
priekšnoteikums, lai palielinātu ražīguma pieaugumu un veicinātu uzņēmumu
novatoriskās spējas; jēdziens “darba kvalitāte” ietver tādus dažādus aspektus kā veselības
risku novēršana un mazināšana, darba organizēšana darbavietā, sociālais nodrošinājums,
tajā skaitā atbilstīgs atalgojums, iespēja pilnveidot prasmes un kvalifikācijas, kā arī vairāk
iespēju apvienot darbu un ģimenes dzīvi;
uzskata, ka uzņēmumu struktūrās un uzņēmējdarbības kultūrā būtu jāņem vērā drošība
darba vietās, veselībai nekaitīgi darba apstākļi, kā arī uz sadarbību balstīta darba
organizācija, kurā darbiniekiem piešķirta lielāka rīcības brīvību darba vietā, ir svarīgi
faktori, kas paaugstina ražīgumu un veicina novatoriskās spējas. Apvienojot ekonomiskos
un sociālos mērķus, Lisabonas stratēģija jāīsteno uzņēmumu līmenī. Šajā sakarā liela
nozīme ir sociālajam dialogam;
uzskata par nepieciešamu veicināt apmierinātību ar darbu un motivāciju strādāt,
izmantojot jaunus darba organizācijas veidus; tādi uz sadarbību balstīti darba veidi ar vāji
izteiktu hierarhisko struktūru un lielāku autonomiju darba vietā kā darbs grupā un kopīgs
darbs dod iespēju plaši izmantot cilvēku zināšanas un spējas un vienlaicīgi atbilst
ekonomikas jomā pieaugušajām prasībām attiecībā uz elastīgumu;
atbalsta tā dēvēto “flexicurity” pieeju, kas nozīmē līdzsvaru starp elastīgumu un sociālo
drošību, kā tas 2006. gada 1. un 2. jūnijā tika pieņemts Nodarbinātības un sociālās
politikas padomes sanāksmē;
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aicina pieprasīt turpmākus pētījumus par saikni starp darba kvalitāti un ražīgumu.
Dublinas fonds būtu šo pētījumu veikšanai piemērota iestāde;
ierosina izstrādāt Eiropas darba kvalitātes indeksu, pamatojoties uz attiecīgajiem
pētījumiem. Šāds indekss varētu noderēt, lai atklātu pārmaiņas un progresu, un vienlaicīgi
būt par pamatu jaunām iniciatīvām darba dzīves kvalitātes uzlabošanas jomā.

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

•

Tiesību akti, kas piemērojami līgumsaistībām (Romas I regula)

− Ziņotājs: von FÜRSTENWERTH kgs (Darba devēju grupa – DE)
− Atsauce: COM(2005) 650 galīgā redakcija – 2005/0261 (COD) – CESE 1153/2006
− Galvenie jautājumi:
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja atzinīgi vērtē Komisijas nodomu ar Eiropas
regulas palīdzību reglamentēt kolīziju tiesības līgumsaistību jomā. Regula ir lietderīga un
nepieciešama vienotas Eiropas tiesiskās telpas izveidošanai, jo ir nepieciešams modernizēt
līdz šim brīdim šos jautājumus regulējošo 1980. gadā pieņemto konvenciju par tiesību aktiem,
kas piemērojami līgumsaistībām (Romas konvencija).
Komiteja ar gandarījumu pieņem zināšanai, ka Īrija brīvprātīgi vēlas pievienoties regulai.
Komiteja izsaka nožēlu par to, ka tā nebūs saistoša Apvienotajā Karalistē un Dānijā, jo
tādējādi saskaņošanas ietekme būs mazāka nekā tas būtu iespējams. Komiteja lūdz Komisiju
darīt visu iespējamo, lai vēl panāktu regulas stāšanos spēkā šajās abās valstīs vai arī tās normu
ieviešanu šo valstu likumdošanā.
– Kontakpersona: Magdalena Carabin kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 83 03 – e-pasts: magdalena.carabin@eesc.europa.eu)
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Eiropas Uzņēmumu padomes - to jaunā loma Eiropas integrācijas
veicināšanā

− Ziņotājs: IOZIA kgs (Darba ņēmēju grupa – IT)
− Atsauce: pašiniciatīvas atzinums – CESE 1170/2006
− Galvenie jautājumi:
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu padome atzīst Eiropas uzņēmumu padomju (EUP)
būtisko lomu sociālās kohēzijas sekmēšanā un nostiprināšanā, kā arī Eiropas darba ņēmēju
integrācijā, ko tā veicina, ar savstarpējām zināšanām un izpratni palīdzot Eiropas
iedzīvotājiem veidot skaidrāku redzējumu. Vairāk kā 10 000 Eiropā strādājošo EUP delegātu
ir tieši un aktīvi iesaistīti jaunas sabiedrības veidošanā.
Komisijai bija izvirzīta prasība vēlākais līdz 1999. gada 22. septembrim pārskatīt tās
piemērošanu “apspriežoties ar dalībvalstīm, kā arī ar uzņēmumu vadību un strādājošo
pārstāvjiem Eiropas līmenī” ar mērķi sniegt ieteikumus Padomei “par atbilstošiem
grozījumiem, kur tie nepieciešami”.
Komisija uzsāka konsultācijas ar sociālajiem partneriem. UNICE (Eiropas Rūpniecības un
darba devēju konfederāciju savienība) un CEEP (Uzņēmumu ar valsts kapitāla daļu un
vispārējas ekonomikas nozīmes uzņēmumu Eiropas centrs) iebilda pret direktīvas
pārskatīšanu. Savukārt Eiropas Arodbiedrību konfederācija (EAK) vairākkārtēji aicināja
steidzami pārskatīt minēto direktīvu.
EESK ir sīki izpētījusi pašreizējo situāciju, daļēji arī uzklausot darba ņēmēju, darba devēju un
pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus.
Kopš Direktīvas 94/45 stāšanās spēkā Kopienas tiesiskais pamats attiecībā uz darbinieku
informēšanas un uzklausīšanas tiesībām ir nostiprināts, it īpaši ar Direktīvām 2001/86,
2002/14 un 2003/72, kas paredz plašāku un mūsdienīgāku skatījumu uz informēšanu un
uzklausīšanu nekā Direktīva 94/45, kā arī ar darba ņēmēju iesaistīšanas procedūrām, kuras
paredzēts īstenot pirms jebkura lēmuma pieņemšanas. Minētās procedūras palīdz sekmēt
Eiropas uzņēmumu konkurētspēju pasaules līmenī.
EESK ir izvirzījusi trīs galvenos apsvērumus, kurus būtu jāņem vērā, lai nodrošinātu
Direktīvas 94/45 ātru pārskatīšanu:
−

direktīvā 94/45 paredzētu informācijas un konsultāciju noteikumu saskaņošana ar augstāk
minēto direktīvu atbilstīgajiem noteikumiem;
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−

īpašajās pārrunu grupās un EUP iekļauto darbinieku pārstāvju skaita pielāgošana, ņemot
vērā ES paplašināšanos un katras valsts pārstāvju tiesības piedalīties šo grupu darbā;
direktīvā noteikts maksimālais dalībnieku skaits 17, kas savā laikā bija atbilstošs to valstu
skaitam, kurās direktīva piemērojama;
jāatzīst valstu un Eiropas arodbiedrību tiesības piedalīties īpašajās pārrunu grupās un
EUP, kā arī izmantot savu ekspertu palīdzību ne tikai plānoto sanāksmju laikā.

EESK iesaka pēc jauno dalībvalstu integrācijas perioda un ņemot vērā sociālo partneru gūto
pieredzi un secinājumiem attiecībā uz EUP, ko pašreiz apspriež dažādos semināros, pārskatīt
direktīvu, ievērojot minēto pieredzi un norādes, ko šobrīd jau ir iespējams sniegt.
Eiropas sabiedrības modeli raksturo ne tikai prasība vienmēr un visur ievērot tiesības, kuru
pamatā ir cilvēka cieņa, bet arī nodrošināt sabiedrības neaizsargātākās daļas intereses ar
labklājības sistēmu palīdzību. Mūsdienu Eiropā ir jābūt reālai iespējai izmantot pilsoņa
tiesības visur, tostarp arī darba vietā un konkrēti - arī pārrobežu uzņēmumos. EESK aicina
Komisiju atzīt jaunās tendences, kas radušās kopš Direktīvas 94/45 pieņemšanas un noteikt
piemērotākos pasākumus, kas nostiprinātu apziņu par piederību Eiropas Savienībai.
− Kontaktpersona: Stefania Barbesta kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 95 10 – e-pasts: stefania.barbesta@eesc.europa.eu)

3. CĪŅA PRET ORGANIZĒTO NOZIEDZĪBU UN TERORISMU
•

Pilsoniskās sabiedrības līdzdalība cīņā pret organizēto noziedzību un
terorismu

−

Ziņotāji: RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO kgs (Darba devēju grupa – ES)
PARIZA CASTAÑOS kgs (Darba ņēmēju grupa – ES)
CABRA DE LUNA kgs (Dažādu interešu grupa – ES)

−

Atsauce: izpētes atzinums – CESE 1171/2006

−

Galvenie jautājumi:
Pilsoniskajai sabiedrībai ir fundamentāla loma likuma varas stiprināšanā un aktīvā
demokrātijas veicināšanā. Pilsoniskās sabiedrības organizācijas Eiropā veic sabiedrībai ļoti
vajadzīgu darbu, veicinot aktīvu Eiropas pilsoniskumu un līdzdalības demokrātiju. Tomēr šīs
organizācijas nevar un tām nevajag aizstāt valstu un Eiropas iestādes operatīvās politikas
jomā.
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iekšējām robežām, kuras ir par šķērsli policijas vai tiesu iestāžu rīcībai. EESK aicina ES
iestādes un dalībvalstis izstrādāt un īstenot kopīgu stratēģiju pret terorismu un izbeigt
pašreizējo situāciju, kurā lēmumu pieņemšana notiek spontāni.
EESK uzskata, ka nepietiek tikai ar starpvaldību sadarbību, kas nav pietiekama un bieži vien
neefektīva.
EESK atbalsta Komisijas priekšlikumu izveidot Eiropas valsts un privātas partnerības
platformu. EESK uzskata, ka ir nepieciešams nodrošināt ar līdzekļiem, lai gūtu maksimālu
labumu no publiskās un privātās sadarbības starp dalībvalstīm, kā arī starp ES un dalībvalstīm.
−

Kontaktpersona: Pierluigi Brombo kgs
(Tālr.: 00 32 2 546 97 18 – e-pasts: pierluigi.brombo@eesc.europa.eu)

4. VIDES AIZSARDZĪBA UN KLIMATA PĀRMAIŅAS
• Klimata pārmaiņas – pilsoniskās sabiedrības loma
−

Ziņotājs: EHNMARK kgs (Darba devēju grupa – SE)

−

Atsauce: pašiniciatīvas atzinums – CESE 455/2006 fin

−

Galvenie jautājumi:
Klimata pārmaiņas ir process, ko tuvāko 15–20 gadu laikā nebūs iespējams apturēt. Tāpēc
mums jāmācās sadzīvot ar klimata pārmaiņām un pielāgoties tām, kā arī jāmeklē veidi un
līdzekļi, kā mazināt to ietekmi.
Diskusijās par klimata pārmaiņām uzmanība tiek pievērsta vienīgi makro līmenim un
notikumiem tālā nākotnē. Ir skaidrs, ka jāapspriež jautājums, kā klimata pārmaiņas ietekmē
— un ietekmēs — iedzīvotāju ikdienas dzīvi. Ar klimata pārmaiņām saistīti jautājumi ir
jāskaidro tā, lai tie būtu saprotamāki un konkrētāki.
Sociālajiem partneriem un organizētajai pilsoniskajai sabiedrībai ir svarīga loma, skaidrojot
iedzīvotājiem ar klimata pārmaiņām saistītās problēmas un veicinot diskusijas vietējā līmenī
par to, kā vietējām kopienām gatavoties un plānot konkrētus pasākumus, lai pielāgotos
klimata pārmaiņām un risinātu ar tām saistītās problēmas.
Klimata pārmaiņas ietekmēs lielu sabiedrības daļu. EESK ir minējusi vairākus piemērus, kā
minētā ietekme izpaudīsies. Kopumā jāsecina, ka ES vietējām kopienām kopā ar sociālajiem
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seku novēršanas sagatavošanā un plānošanā.
EESK ierosina visās ES dalībvalstīs nozīmēt un/vai nodibināt informācijas un koordinācijas
iestādi ar klimata pārmaiņām saistīto jautājumu risināšanai, veicinot vietējā, reģionālā un
valsts līmeņa sadarbību.
EESK pauž nožēlu par to, ka klimata pārmaiņu sakarā visbiežāk tiek apspriesti ilgtermiņa
attīstības scenāriji. Klimata pārmaiņas vairs nav galvenokārt (vai tikai) tālākas nākotnes
problēma.
Lietojot EMAS, organizācijas un iestādes meklē konkrētu veidu, kā noteikt un samazināt
dažādu darbību (piemēram, energoresursu vai izejvielu lietošana, braukšana ar automobili,
braukšana ar vilcienu vai lidošana ar lidmašīnu) negatīvo ietekmi uz vidi. Eiropas
Ekonomikas un sociālo lietu komiteja varētu apsvērt EMAS ieviešanu un jo īpaši — izvērtēt
iespēju aprēķināt emisiju daudzumu, ko rada braukšana uz sanāksmēm, un pēc tam veikt
kompensācijas pasākumus
− Kontakpersona: Annika Korzinek kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 80 65 – e-pasts: Annika.korzinek@eesc.europa.eu)

•

Tipa apstiprinājums mehāniskiem transportlīdzekļiem

− Ziņotājs: RANOCCHIARI kgs (Darva devēju grupa – IT)
− Atsauce: COM(2005) 683 galīgā redakcija – 2005/0282 (COD) – CESE 1154/2006
− Galvenie jautājumi:
Komiteja atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, kas ir uzskatāms par posmu nepārtrauktas
transporta līdzekļu emisiju līmeņu uzlabošanas virzienā. Tā tomēr uzsver, ka regulas projekts
pašreizējā formā rada ievērojamas problēmas rūpniecībai, kā arī dalībvalstu valdību
struktūrām, kas ir atbildīgas par transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu un reģistrāciju.
EESK iesaka piedāvātajā regulā mainīt datumus, kad stājas spēkā jaunie noteikumi, un noteikt
2010. gada 1. janvāri par spēkā stāšanās datumu tipa apstiprinājumam jauniem
transportlīdzekļu tipiem un 2011. gada 1. janvāri par spēkā stāšanās datumu jaunai
reģistrācijai jeb attiecīgi 36 mēnešus un 48 mēnešus pēc jauno regulu publicēšanas ES
Oficiālajā Vēstnesī. EESK iesaka arī saglabāt viena gada pagarinājumu II un III klases
N1 transportlīdzekļiem.
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- 10 EESK atbalsta robežvērtības, kas noteiktas transportlīdzekļiem ar dīzeļmotoriem. Komiteja
tomēr šaubās par nepieciešamību turpmāk paaugstināt robežvērtības transportlīdzekļiem ar
dzinējiem, ko darbina ar benzīnu vai gāzi.
1

Komiteja tādēļ lūdz Komisiju attiecībā uz M1 pasažieru transportlīdzekļiem , ar kuriem veic
īpašas funkcijas vai kurus izmanto darbam, sniegt precīzāku un stingrāku definīciju nekā
pašreizējā direktīvā.
Visbeidzot, EESK lūdz Komisiju pārskatīt piedāvātajā tekstā punktus, kas varētu radīt
administratīvas neskaidrības.
–

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

•

Pilsētvides tematiskā stratēģija

− Ziņotājs: PEZZINI kgs (Darba devēju grupa – IT)
− Atsauce: COM(2005) 718 galīgā redakcija – SEC(2006) 16 – CESE 1158/2006
− Kontaktpersona: Yvette Azzopardi kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 98 18 – e-pasts: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu)

•

Dažu dzīvsudrabu saturošu mērierīču tirdzniecība

− Ziņotāja: CASSINA kdze (Darba ņēmēju grupa – IT)
− Atsauce: COM(2006) 69 galīgā redakcija – 2006/0018 (COD) – CESE 1163/2006
− Kontaktpersona: Yvette Azzopardi kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 98 18 – e-pasts: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu)

1

M kategorija attiecas uz pasažieru transportlīdzekļiem, kam ir vismaz četri riteņi. Tos iedala trīs klasēs (M1, M2 un M3),
pamatojoties uz vietu skaitu un maksimālo svaru: M1 <9 vietas, M2 > 9 vietas un < 5000 kg, M2 > 9 vietas un > 5000 kg.
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5. RŪPNIECĪBAS POLITIKA UN GLOBALIZĀCIJA
•

Nozaru pētījums par uzņēmumu pārvietošanu
− Ziņotājs: VAN IERSEL kgs (Darba devēju grupa – NL)
− Līdzziņotājs: CALVET CHAMBON kgs (Darba devēju grupa – ES)
− Atsauce: informatīvs ziņojums – CESE 1143/2006
− Galvenie jautājumi:
Papildinot EESK 2005. gada 14. jūlijā pieņemto atzinumu “Uzņēmējsabiedrību pārvietošanas
apjomi un sekas” (CCMI/014), ziņojums ir izstrādāts tā, lai ar vissvarīgāko rādītāju palīdzību
sniegtu pārskatu par uzņēmumu pārvietošanu 19 sektoros un katrā jomā ir sniegta īsa
pašreizējo statistikas un citu datu analīze, lai veidotu precīzu priekšstatu par katrā nozarē
notiekošo uzņēmumu pārvietošanu. Minēto pārskatu izstrādāja no ārienes piesaistīta
konsultantu firma Reckon LLP, kas strādāja ciešā CCMI izpētes grupas uzraudzībā un vadībā.
Turklāt ziņojums sniedz izmantotās metodes īsu aprakstu, ko izmantoja konsultantu firma,
cieši sadarbojoties ar CCMI izpētes grupu, kā arī sniedz īsus komentārus par galvenajiem
ziņojuma pētījuma rezultātiem, apraksta šo rezultātu kontekstu un sniedz ieteikumus.
EESK darbā šī informatīvā ziņojuma izstrāde ir jauna darba metode tajā ziņā, ka CCMI
locekļu un delegātu lietpratība un zināšanas ir apvienotas ar no ārienes piesaistītas
konsultāciju firmas iegūtajiem datiem no veiktā pētījuma, strādājot attiecīgās CCMI izpētes
grupas ciešā uzraudzībā.
Gala iznākumam ir augsta pievienotā vērtība — jo īpaši tāpēc, ka ārējo konsultantu veiktajā
pētījumā iekļautajā literatūras aprakstā norādīts, ka līdz šim neviena publiska iestāde vai
privāta organizācija Eiropā nav mēģinājusi veikt plašu pētījumu, kas pamatots uz jau
pieejamiem datiem un kurā analizēta tieši uzņēmumu pārvietošana zināmās nozarēs.
− Kontaktpersona: José Miguel Cólera Rodríguez kgs
(Tālr.: 00 32 2 546 96 29 –
e-pasts: josemiguel.colerarodriguez@eesc.europa.eu)
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Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveide
− Ziņotājs: VAN IERSEL kgs (Darba devēju grupa – NL)
− Līdzziņotājs: GIBELLIERI kgs (Darba ņēmēju grupa – IT)
− Atsauce: pašiniciatīvas atzinums – CESE 1147/2006
− Galvenie jautājumi:
EESK atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas priekšlikumu par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas
fonda (turpmāk tekstā - EGF) izveidi. EESK piekrīt mērķim, proti, ar EGF līdzekļu palīdzību
veikt pasākumus gadījumos, kad strādājošie tieši saskaras ar plašām sociālajām problēmām,
kas radušās nopietnu un neparedzētu ekonomikas traucējumu dēļ.
EESK piekrīt tam, ka dalībvalstīm pašām jāuzņemas galvenā atbildība un EGF līdzekļus būtu
jāpiešķir tikai pēc dalībvalsts lūguma un pēc tam, kad budžeta lēmējinstitūcija ir pieņēmusi
attiecīgu lēmumu. Noteikumiem jābūt nepārprotamiem.
Spēcīgu traucējumu laikā liela nozīme ir uz nākotni orientētai politikai, dinamiskai
uzņēmējdarbībai, reģionālo iestāžu atbildībai un attiecīgo ieinteresēto personu - uzņēmumu,
sociālo partneru, valdību, reģionālo pašvaldību un citu dalībnieku - savlaicīgi veiktiem
pasākumiem un sadarbībai. EGF kā viens no ES solidaritātes instrumentiem veic papildinošu
funkciju. Lai saglabātu ticamību, nedrīkst viest pārāk lielas cerības.
Specifiskajiem, no EGF finansētajiem pasākumiem jāiekļaujas visu attiecīgo ieinteresēto
personu vispārējos plānos. EGF nebūtu jāizmanto jomās, kas ir dalībvalstu ekskluzīvā
kompetencē. Jāprecizē, ka fonds ir paredzēts, lai radītu īpašas nodarbinātības iespējas
personām, kas negaidīti nonākušas smagā ekonomiskā situācijā.
EESK aicina Komisiju nodrošināt sociālo partneru aktīvu līdzdalību procesos, kas paredzēti
darba vietu radīšanai atlaistajiem darbiniekiem. Lai sasniegtu mērķi, t.i., atlaisto darba ņēmēju
“ātru reintegrāciju” darba tirgū, parasti ir veicams grūts darbs. Pieredze liecina, ka šādiem
procesiem ir nepieciešams ilgs laika periods.
Lai uzlabotu efektivitāti un saskaņotību, būtu jānodrošina dažādu pašreizējo instrumentu,
īpaši EGF un struktūrfondu cieša koordinācija.
− Kontaktpersona: Amelia Muñoz Cabezón kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 83 73 – e-pasts: amélia.munozcabezon@eesc.europa.eu)
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attīstība un rūpniecības pārmaiņas

− Ziņotājs: SIECKER kgs (Darba ņēmēju grupa – NL)
− Līdzziņotājs: CINCERA kgs (Dažādu interešu grupa – CZ)
− Atsauce: pašiniciatīvas atzinums – CESE 1142/2006
− Galvenie jautājumi:
Šī pašiniciatīvas atzinuma mērķis ir izvērtēt to, kā ilgtspējīga attīstība var veicināt
pakāpenisku un proaktīvu rūpniecības pārmaiņu norisi. Atzinumā ir sniegti piemēri
galvenokārt no enerģētikas un ar to saistītām nozarēm, taču aplūkotie procesi ir attiecināmi arī
uz citām jomām.
EESK atkārtoti apliecina, ka vienlīdz svarīgi ir arī Lisabonas stratēģijas trīs pīlāri, un uzsver,
ka ilgtspējība nebūt nav vienīgā iespēja; pareizāk būtu teikt, ka tā ir vienīgais iespējamais
rīcības virziens, lai nodrošinātu stabilu un ilgtspējīgu nākotni. “Ilgtspējības” princips ir
noteicošais, un tādēļ tas neaprobežojas ar vidi, bet ietver ekonomikas un sociālos jautājumus.
Eiropa šajā jomā var dot ieguldījumu, nostiprinot tās konkurētspēju ar inovāciju, kā arī
pētniecības un attīstības veicināšanas palīdzību, ko īsteno, izmantojot aktīvu politiku un
mērķtiecīgi virzītu pasākumu kombinācijas.
Ekorūpniecība nodrošina plašas ekonomiskās izaugsmes iespējas. Eiropai ir stabils stāvoklis
vairākos šās nozares sektoros. EESK uzskata, ka lai saglabātu un attīstītu priekšrocības un
sasniegtu līdzīgu situāciju arī citās nozarēs, Eiropai ir jāizrāda lielāka mērķtiecība.
Uz ilgtspējīgu attīstību vērsta rūpniecības politika var veicināt Eiropas ekonomikas
konkurētspēju. EESK vēlas, lai Eiropas Komisija atbalstītu minēto politiku. Šajā atzinumā
minētie piemēri liecina, ka labi pārdomātas un īstenotas atbalsta shēmas, kuras tika noteiktas
jaunu vides tehnoloģiju ieviešanas laikā, var palīdzēt veidot minēto tehnoloģiju tirgu, kura
tālāka attīstība iespējama bez atbalsta. Jebkurš atbalsta mehānisms ir skaidri jāsamazina, jo
valsts atbalsta izmaksas nedrīkst ierobežot citu rūpniecības nozaru starptautisko
konkurētspēju.
Ilgtspējīga attīstība nav attiecināma tikai uz Eiropu, jo tai ir globāla dimensija. Eiropas
ilgtspējības politikai būtu jānodrošina instrumenti, lai novērstu darbaspēka pārvietošanu uz
citiem reģioniem. Lai nodrošinātu vienādus spēles noteikumus, ir nepieciešama divējāda
pieeja: ES iekšienē, no vienas puses, un ārpus ES, no otras puses.
− Kontaktpersona: José Miguel Cólera Rodríguez kgs
(Tālr.: 00 32 2 546 96 29 –
e-pasts: josemiguel.colerarodriguez@eesc.europa.eu)
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Rūpniecisko pārmaiņu teritorialā pārvaldība
− Ziņotājs: PEZZINI kgs (Darba devēju grupa – IT)
− Līdzziņotājs: GIBELLIERI kgs (Darba ņēmēju grupa – IT)
− Atsauce: pašiniciatīvas atzinumi – CESE 1144/2006
− Galvenie jautājumi:
EESK ir pārliecināta, ka:
•

•

•

•
•

•

−

nepastāv pārvaldības veidi, kas būtu derīgi visiem. Katrā reģionālā/vietējā līmenī jāatrod
tam atbilstoši veidi, kas vislabāk apmierina teritoriālās pārvaldības prasībām un kuri būtu
saderīgi ar valsts, Eiropas un starptautisko atsauces sistēmu, ievērojot šo veidu kopējos
kritērijus;
šīs integrētās teritoriālās politikas neatņemama sastāvdaļa būtu strukturēts sociālais
dialogs, kas noris caur esošo teritoriālo ekonomisko un sociālo padomju efektīvu
izmantošanu kopā ar sociālajiem partneriem un organizētās pilsoniskās sabiedrības
pārstāvjiem, kā arī caur ekonomiskās un sociālās partnerības efektīvu veidu radīšanu, lai
nonāktu pie skaidras stipro un vājo pušu izpratnes un lai varētu noteikt iekšējā un
starptautiskā tirgus jaunās iespējas;
komiteja uzskata, ka vienīgi integrēta teritoriāla pieeja un līdzdalība var nodrošināt, ka
zināšanas, kas iegūtas pateicoties investīcijām pētniecībā un izstrādē, jauninājumos un
izglītībā, var radīt Eiropas rūpniecības bāzei inovācijas spējas un konkurences
priekšrocības, tādejādi piesaistot attiecīgajam reģionam cilvēku un finanšu kapitālu;
jauno KJP 2007. — 2013. gadam nevar skatīt atrauti no citām politikām un Kopienas
reģionālās darbības programmām;
nepieciešamību stingri koordinēt KJP ar reģionālās, kohēzijas un pārrobežu, daudzvalstu
un starpreģionu sadarbības politikas pasākumiem, kā arī ar Septīto pamatprogrammu
pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem;
visbeidzot Komiteja uzsver to, kas jau tika pateikts dažos iepriekšējos tās atzinumos par
modernu rūpniecības politiku: “Pietrūkst skaidras sasaistes starp centieniem ES līmenī un
valdību, rūpniecības un ieinteresēto pušu nepieciešamo iesaistīšanos valstiskā un
reģionālā līmenī.”

Kontaktpersonas: Paul Liemans kgs
(Tālr.: 00 32 2 546 82 15 – e-pasts: pol.liemans@eesc.europa.eu)
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IT atbalstītas mūžizglītības ieguldījums Eiropas
rūpniecības pārmaiņās un sociālā kapitāla attīstībā

konkurētspējā,

− Ziņotājs: KRZAKLEWSKI kgs (Darba ņēmēju grupa – PL)
− Līdzziņotājs: SZÜCS kgs (Dažādu interešu grupa – HU)
− Atsauce: pašiniciatīvas atzinums – CESE 1145/2006
− Galvenie jautājumi:
EESK ir pārliecināta, ka e–mācības būtu efektīvs līdzeklis uzņēmumu konkurētspējas
veicināšanai, īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuriem ir ļoti svarīga nozīme
ekonomiskās izaugsmes veicināšanā un darba vietu radīšanā.
EESK ir pārliecināta, ka ES ir nepieciešams veicināt informētību par IKT, īpaši attiecībā uz
šo tehnoloģiju izmantojamību arodapmācības un mūžizglītības jomā, piemēram:
−
−

tādai apmācībai, kura tiek veikta galvenokārt darba vietā, lai risinātu esošās problēmas
konkrētā kontekstā;
metodēm un pieejām, kuras atzīst iepriekšējos sasniegumus mācību jomā, tostarp tos, kas
gūti darba un pieredzes ceļā un veicina aktīvu iesaisti mācībās, gan patstāvīgi, gan
kolektīvi.

Komiteja ierosina sekot jau esošajam ES lietojamo terminu veidošanas modelim, piemēram,
e–Eiropa, e–mācības, e–prasmes u.c., ieviešot terminu “e–MI” (e–mūžizglītība) un tādējādi
uzsverot šīs apmācības formas nozīmi un nepieciešamību to attīstīt un paplašināt e–Eiropas
programmas un turpmāko programmu ietvaros.
EESK atkārtoti uzsver, cik svarīgi ir izvairīties no atstumtības jebkādā tās formā minētajā
jomā (lauku apvidi un nelielas pilsētiņas, neredzīgi cilvēki, gados vecāki cilvēki utt.).EESK
aicina Komisiju atzīt platjoslas pieslēgumu pieejamību par plašākas stratēģijas, kuras mērķis
ir nodrošināt vispārējas nozīmes pakalpojuma statusa piešķiršanu e–pieejamībai,
sastāvdaļu.EESK uzsver, ka Eiropas Komisijai vajadzētu arī veltīt īpašu uzmanību
intelektuālā īpašuma tiesībām IT izglītības jomā.
EESK atzīmē, ka ir steidzami jādefinē pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru dialoga
jaunā loma, veicinot un veidojot IT atbalstītu mūžizglītību ES darba tirgos.
− Kontaktpersona: Muñoz kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 83 73 – e-pasts: amelia.munozcabezon@eesc.europa.eu)
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Pakalpojumu attīstība un ārpakalpojumu izmantošana
− Ziņotājs: CALLEJA kgs (Darba devēju grupa – MT)
− Līdzziņotājs: ROHDE kgs (Darba ņēmēju grupa – DE)
− Atsauce: pašiniciatīvas atzinums – CESE 1146/2006
− Galvenie jautājumi:
EESK uzsver uzņēmējdarbības pakalpojumu pozitīvo ieguldījumu ražīguma un apstrādes
rūpniecības nozares, gan arī Eiropas rūpniecības sektora konkurētspējas uzlabošanā.
Atzinumā uzsvērts uzņēmējdarbības pakalpojumu uzlabošanas un paplašināšanas pozitīvais
potenciāls un pievērš īpašu uzmanību procesiem jaunajā nozarē, kas pazīstama kā
pakalpojumu attīstība, un ietekmei, kādu rada ārējo organizāciju piesaiste uzņēmējdarbības
pakalpojumu veikšanai.
Šajā atzinumā Komiteja ierosina vairākus īpašus pasākumus. EESK stingri iesaka ES līmenī
veikt šādus pasākumus:
•
•
•
•

pilnveidot uzņēmējdarbības pakalpojumu iekšējo tirgu, jo īpaši likvidējot šķēršļus
līdzsvarotai nozares darbībai;
uzņēmējdarbības pakalpojumu steidzama atzīšana par jebkuras rūpniecības politikas
sastāvdaļu;
uzņēmējdarbības pakalpojumu novērošanas centra izveide;
sociālā dialoga nostiprināšana, lai novērtētu darba apstākļu izmaiņas un nodarbinātības
iespējas, kas rodas strukturālo pārmaiņu rezultātā.

Principā tirgū jāveic arī šādi pasākumi, ko atbalsta valsts pārvalde:
•
•
•
•

−

uzņēmējdarbības pakalpojumu veicināšana kā veids, lai panāktu uzņēmējdarbības un
rūpniecības rādītāju uzlabošanos;
MVU ir jāveicina uzņēmējdarbības pakalpojumu plašāka un efektīvāka izmantošana;
nodarbinātības veicināšana un darba apstākļu uzlabošana uzņēmējdarbības pakalpojumu
jomā kā līdzeklis ražīguma, pakalpojumu kvalitātes un dzīves līmeņa uzlabošanai;
uzlabot pielāgošanās un nodarbinātības iespējas tiem, ko ietekmējušas strukturālās
pārmaiņas.

Kontaktpersona: José Miguel Cólera Rodríguez kgs
(Tālr.: 00 32 2 546 9629 –
e-pasts: josemiguel.colerarodriguez@eesc.europa.eu)
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Uzņēmējdarbības strukturālā statistika
− Ziņotāja: FLORIO kdze (Darba ņēmēju grupa – IT)
− Atsauce: COM(2006) 66 galīgā redakcija – 2006/0020 (COD) – CESE 1156/2006
− Galvenie jautājumi:
EESK pilnībā atbalsta priekšlikumu pārstrādāt Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 58/97
attiecībā uz rūpniecības statistiku un uzsver būtisko Statistikas biroja lomu.
EESK turklāt izsaka sekojošas piezīmes:
−

−

−
−

−

−

−
−

statistikas novērtējumiem vajadzētu balstīties, cik vien tas ir iespējams, uz atjaunotiem
datiem, kas jau ir pieejami pārvaldes vai citās pilnvarotajās iestādēs. Statistikas
novērtējuma administratīvajam slogam jābūt piemērotam uzņēmuma lielumam;
ir svarīgs labs mehānisms, kur Statistikas birojs, sociālie partneri, akadēmiskā vide un
uzņēmumi varētu savstarpēji konsultēties un apkopot pieredzi. Šo mehānismu vajadzētu
uzlabot un paplašināt Eiropas Ekonomiskās un sociālās statistikas informācijas
padomdevējas komitejas un Statistika biroja forumā (kur piedalās viens lietotāju pārstāvis
no katras dalībvalsts);
ciešāks Statistikas biroja dialogs ar sociālajiem partneriem par sociālās nodrošināšanas
iemaksām ļautu labāk noteikt apgrūtinājumus uzņēmumiem šajā jomā;
detalizētāki nodarbinātības dati varētu dot skaidrāku ainu par uzņēmumu darbību.
Komiteja atzīmē, ka uzņēmējdarbības strukturālajā statistikā ir vienmēr jābūt rūpīgai
nodarbinātības kvalitātes analīzei.
ņemot vērā šo nozaru sarežģīto raksturu un fundamentālo nozīmību visiem Eiropas
iedzīvotājiem, nebūtu prātīgi iekļaut šīs jomas uzņēmējdarbības strukturālajā statistikā.
Ņemot vērā jaunos priekšlikumus noteikumiem par pakalpojumiem iekšējā tirgū, EESK
uzskata, ka ir īstais brīdis, lai Komisija paredzētu ad hoc statistikas izstrādi tās sektoros;.
jautājumā par enerģētikas produktu iepirkšanu un ieguldījumiem cilvēkresursos
pētniecības un attīstības nozarē ir svarīgi kvalitatīvi un kvantitatīvi novērtēt to nozīmi
uzņēmumu dzīvē;
datu vākšana par rūpniecisko atkritumu apglabāšanu, notekūdeņu attīrīšanu, piesārņoto
zonu attīrīšanu ir nozīmīga.
visbeidzot, vajadzētu vairāk izcelt statistikas uz reģionāla pamata, kas norādītu jomas,
kurās attīstījās rūpnieciskās un uzņēmumu darbības, kādas ir pārsvarā esošās darbības un
kādos reģionos koncentrējas pētniecības investīcijas, kā arī kādos reģionos ir vislielākais
jaunizveidoto vai likvidēto uzņēmumu skaits;

− Kontaktpersona: Magdalena Carabin kdza
(Tālr.: 00 32 2 546 83 03 – e-pasts: magdalena.carabin@eesc.europa.eu)
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6. ENERĢĒTIKAS POLITIKA
• Enerģiju kombinācija
− Ziņotāja: SIRKEINEN kdze (Darba devēju grupa – FI)
− Atsauce: Izpētes atzinums – CESE 1176/2006
− Galvenie jautājumi:
Pēc plašas enerģētikas nozares izpētes, EESK uzskata, ka ir jāizvirza stratēģisks mērķis —
arvien plašāk jāizmanto dažādi enerģijas veidi. Tajā būtu jāiekļauj visi iespējamie enerģijas
avoti un izmantošanas veidi. Problēmas enerģētikas politikas jomā lielā mērā iespējams
atrisināt, paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti, tostarp izmantojot koģenerāciju.
Energoefektivitātes palielināšana tieši neietekmē dažādu enerģijas avotu izmantošanu, bet
atbalsta visus enerģētikas politikas mērķus – konkurētspēju un piegāžu drošumu, klimata
pārmaiņas. Atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanā ES ir lielas iespējas, un tāpēc tā ir
atbilstoši jāatbalsta. Minētajā jomā politika jāveido ļoti rūpīgi, lai tās dēļ vēl vairāk
nepalielinātos jau tā augstās enerģijas cenas. Transporta nozarē ar dažādu pasākumu palīdzību
(alternatīvas degvielas, automatizēta satiksmes plānošana, transporta līdzekļi, ko darbina
elektromotors utt.) varētu labāk īstenot enerģētikas politikas mērķus. Kodolenerģiju tuvākajā
paredzamajā nākotnē joprojām turpinās izmantot, kā arī līdz pieprasījumu nevarēs apmierināt
ar citām tehnoloģijām un avotiem (kodolenerģētika, atjaunojamie enerģijas avoti utt.).
Jāveicina kodoldrošības tālāka uzlabošana un jau esoša, praktiska risinājuma ieviešana
attiecībā uz izlietoto kodoldegvielu. Jaunas tehnoloģijas ļaus plašāk un videi draudzīgāk
izmantot tradicionālos enerģijas avotus nākotnē, kā akmeņogles un gāzi (“tīru ogļu”
tehnoloģija, sašķidrināta dabasgāze utt.). Visbeidzot, lielāka ES enerģētikas politikas
saskaņošana un lielāku pūliņu pielikšana pētniecības un izstrādes jomā ir vienādi būtiski
optimālas ES enerģētikas stratēģijas izstrādei. EESK uzsver, ka rūpīgi jānovērtē pašreizējo un
turpmāko uz klimata un vides aizsardzību attiecināto politikas pasākumu ietekme uz citiem
enerģētikas politikas mērķiem — konkurētspēju un piegāžu drošumu, kā arī energoapgādes
avotu dažādošanu.
− Kontaktpersona: Siegfried Jantscher kgs
(Tālr.: 00 32 2 546 82 87 – e-pasts: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)
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7. ĀRĒJIE SAKARI
• Pilsoniskā sabiedrība Baltkrievijā
− Ziņotājs: STULIK kgs (Dažādu interešu grupa – CZ)
− Atsauce: pašiniciatīvas atzinums – CESE 1167/2006
− Galvenie jautājumi:
ES iestādēm un dalībvalstīm ir jābūt prasīgākām attiecībās ar Baltkrieviju, kā arī jākoordinē
un jāsaskaņo pilsoniskās sabiedrības atbalstīšanas stratēģija gan savā starpā, gan ar citiem
starptautiskajiem finanšu sniedzējiem.
Iespējamo ekonomisko sankciju īstenošana un citi pasākumi ir ļoti uzmanīgi jāizskata no
iespējamo ieguvumu un trūkumu viedokļa. Tā kā prezidenta Lukašenko režīms praktiski
kontrolē visus plašsaziņas līdzekļus, nav grūti Baltkrievijas pilsoņiem attēlot ES kā naidīgu
institūciju.
Sankcijas, kam ir tieša ietekme uz iedzīvotājiem, no tās, kas skar tikai pašreizējās varas
pārstāvjus, ir jānošķir. Gadījumā, ja izmanto sankcijas, šis nošķīrums ir jāņem vērā, lemjot
par to, kādas sankcijas piemērot. Nedrīkst pieļaut, ka sankcijas tiešā veidā skar Baltkrievijas
iedzīvotājus.
Dalības šajā programmā priekšnoteikumam ir jābūt politiskās gribas veikt nepieciešamās
reformas apliecinājumam un skaidrai izvēlei par labu eiropeiskam attīstības ceļam.
Krievija turpinās būt viens no galvenajiem Baltkrievijas attīstības faktoriem. Tā kā Krievija ir
viens no Eiropas Savienības stratēģiskajiem partneriem, ar Krieviju un Krievijas politiķiem
noteikti ir jāuzsāk dialogs par situāciju Baltkrievijā.
−

Kontaktpersona: Gatis Eglītis kgs
(Tālr.: 00 32 2 546 81 69 – e-pasts: gatis.eglitis@eesc.europa.eu)
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• Atbalsts jauniešiem Vidusjūras partnervalstīs
− Ziņotājs: CALLEJA kgs (Darba devēju grupa – MT)
− Atsauce: informatīvs ziņojums – CESE 1168/2006
− Galvenie jautājumi:
Informatīvajā ziņojumā EESK aicina Euromed institūcijas un Vidusjūras reģiona
partnervalstu (VPV) valdības atzīt jauniešu izglītību un integrāciju sabiedrības ekonomiskajā
un sociālajā dzīvē par prioritāti. Mēs uzsveram, ka ir svarīgi valdībām veidot konsultāciju
politiku ar sociālajiem partneriem, pilsonisko sabiedrību un īpaši ar jaunatnes organizācijām
valstu rīcības plānu izstrādāšanā un īstenošanā Eiropas kaimiņattiecību politikas (EKP)
ietvaros.
Tiek uzsvērta nepieciešamība uzlabot un koordinēt to iespēju redzamību, ko jauniešiem paver
Eiropas kaimiņattiecību politika.
Tiek ieteikts turpināt ES un VPV sadarbību izglītības un kultūras jomā izstrādājot zināšanu
standartus un veicinot kvalifikācijas, prasmju un kompetences atzīšanu. Ir svarīgi veicināt
sapratni un iecietību kultūras un reliģiju daudzveidības kontekstā, īpaši ar jauniešu apmaiņas
un mērķsadarbības pasākumu palīdzību.
− Kontaktpersona: Laila Wold kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 91 58 – e-pasts: laila.wold@eesc.europa.eu)
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8. IEKŠĒJAIS TIRGUS, APLIKŠANA AR NODOKĻIEM, FINANŠU
PAKALPOJUMI
•

Akcionāru balsstiesību izmantošanu sabiedrībās, kuru akcijas atļauts
tirgot regulētā tirgū

− Ziņotājs: CASSIDY kgs (Darba devēju grupa – UK)
− Atsauce: COM (2005) 685 galīgā redakcija – CESE 1148/2006
− Galvenie jautājumi:
EESK atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, jo šķēršļi pārrobežu balsošanai rada traucējumus
vienotajā tirgū. Tā īpaši atzinīgi vērtē noraidījumu attiecībā uz akciju “bloķēšanu” un 10. pantā
iekļautos priekšlikumus par balsošanu uz pilnvaras pamata.
EESK vēlētos plašāku elektroniskās balsošanas izmantošanu, lai palielinātu pārredzamību un
veicinātu akcionāru dalību. Tā sagaida drošu interneta sakaru plašāku izmantošanu balsošanā,
varbūt ieskaitot arī īsziņu (SMS) izmantošanu.
EESK vēlētos 5. panta nosacījumu nostiprināšanu, kas saistīti ar informācijas sniegšanu
akcionāriem pirms kopsapulces.
− Kontaktpersona: Imola Bedő kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 83 62 – e-pasts: imola.bedo@eesc.europa.eu)

•

Informācija par pirktspējas paritāti

− Ziņotājs: SANTILLÁN CABEZA kgs (Darba ņēmēju grupa – ES)
− Atsauce: COM(2006) 135 galīgā redakcija – 2006/0042 (COD) – CESE 1149/206
− Galvenie jautājumi:
EESK atzinīgi vērtē priekšlikumu regulai, ar kuru izveido tiesisku pamatu pirktspējas
paritātes (PP) īstenošanai, un iesaka to nekavējoties pieņemt.
Izmaksu dēļ Komisija (Eurostat) aprēķina pirktspējas paritāti pa valstīm, ne pa reģioniem.
Minētos aprēķinus izmanto cita starpā, lai novērtētu arī reģionu ekonomikas rādītājus. Tādēļ
ieteicams, lai dalībvalstis veiktu visus iespējamos pasākumus – gan ekonomiskus, gan
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atspoguļotu iespējamās ģeogrāfiskās cenu atšķirības. Teritoriālo koeficientu pārskatīšanas
minimālais laiks, proti, seši gadi, ir pārāk ilgs un būtu jāsamazina. Informācija par cenām, ja
iespējams, būtu jānodrošina ik pēc diviem gadiem (regulas projektā minimālais biežums ir
noteikts ik pēc trim gadiem).
− Kontaktpersona: Gilbert Marchlewitz kgs
(Tālr.: 00 32 2 546 93 58 – e-pasts: gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu)

•

Elektroniska vide muitā un tirdzniecībā

− Ziņotājs: BURANI kgs (Darba devēju grupa– IT)
− Atsauce: COM(2005) 609 galīgā redakcija – 2005/0247 (COD) – CESE 1151/2006
− Galvenie jautājumi:
Piedāvātās datorizētās sistēmas ieviešana ir visu dalībvalstu, kā arī par “vienota lodziņa” un
“vienas pieturas aģentūras” koncepcijas ieviešanu atbildīgo struktūru kopīgi un koordinēti
centieni.
EESK atbalsta svarīgākos ierosinātos jauninājumus ar nosacījumu, ka izmaksas būs
pieņemamas sabiedrībai un uzņēmējiem un izsaka dažas piezīmes par IT sistēmu apvienošanu
un savietojamību.
− Kontaktpersona: Magdalena Carabin kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 83 03 – e-pasts: magdalena.carabin@eesc.europa.eu)

•

Maksājumu pakalpojumi

− Ziņotājs: von FÜRSTENWERTH kgs (Darba devēju grupa – DE)
− Atsauce: COM(2005) 603 galīgā redakcija – 2005/0245 (COD) – CESE 1152/2006
− Galvenie jautājumi:
EESK atbalsta izveidot vienotu euro maksājumu zonu (Single Euro Payments Area —
SEPA), kuru tā uzskata par būtisku iekšējā tirgus bez iekšējām robežām īstenošanā, un tā
atbalsta Komisijas centienus šajā jomā.
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2008. gadā, varētu netikt sasniegts, jo izvēlētais regulējuma veids ir pārmērīgs.
Tā līdz ar to uzskata, ka, arī ņemot vērā tiesību aktus, kas jau ir pieņemti, uzmanības
koncentrēšana uz jautājumiem, kam regulējums tiešām ir vajadzīgs, atbilst “labāka
regulējuma” principam. Ierosinātās direktīvas vadmotīvam ir jābūt maksājumu veicināšanai
un atvieglošanai pakalpojumu izmantotāju un piedāvātāju interesēs, nevis maksājumu
apgrūtināšanai tādu birokrātisku pasākumu rezultātā, kuru dēļ pieaug sistēmas izmaksas un
mazinās lietotāju atbalsts minētajai sistēmai..
Visbeidzot, saistībā ar maksājumu pakalpojumu iekšējā tirgus izveidi rodas arī citi jautājumi,
uz kuriem vēl nav iespējams atbildēt šajā dokumentā; pirmkārt, jautājumi, kas attiecas uz
elektronisko maksājumu drošību un citiem ar to saistītiem aspektiem un, otrkārt jautājumi,
kas saistīti ar maksājumu konta pieejamību.
− Kontaktpersona: Magdalena Carabin kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 83 03 – e-pasts: magdalena.carabin@eesc.europa.eu)

•

Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole

− Ziņotājs: PEGADO LIZ kgs (Dažādu interešu grupa – PT)
− Atsauce: COM(2006) 93 galīgā redakcija – 2006/0031 (COD) – CESE 1157/2006
− Galvenie jautājumi:
Komiteja, atbalstot Komisijas iniciatīvu, uzskata, ka:
−
−

−

−

vajag paredzēt garu laika periodu starp direktīvas apstiprināšanu un tās transpozīciju.
Laika periods no 12 līdz 18 mēnešiem varētu būt pietiekams.
dalībvalstu tiesību aktu salīdzinājums var sniegt vērtīgu palīdzību attiecībā uz nelikumīgu
darbību noteikšanu. Attiecīgos sankcijas piemērošanas noteikumus varēs konkrēti
apspriest ne ātrāk kā Eiropadomes sanāksmes laikā
jēdziens “nelegāla aprite” jāuztver kā cīņas pret transnacionālo organizēto noziedzību
sastāvdaļa, lai kriminālsankciju piemērošana aprobežotos ar situācijām, kas izriet vienīgi
no iepriekš minētā ANO protokola priekšmeta.
definīcija attiecībā uz senlaicīgiem ieročiem vai to reprodukcijām (direktīvas I pielikuma
3. punkta c) daļa), jāsaskaņo Komisijai.
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pasākumu ietvaros vai kolekcionēšanas mērķiem, jo drošības interesēm jābūt primārām arī
šajās jomās, ņemot vērā pieejamo priekšmetu letālo dabu vai raksturu.
− Kontaktpersona: Luís Lobo kgs
(Tālr.: 00 32 2 546 97 17 – e-pasts: luis.lobo@eesc.europa.eu)

•

Glikoze un laktoze

− Ziņotājs: DONNELLY kgs (Dažādu interešu grupa – IE)
− Atsauce: COM(2006) 116 galīgā redakcija – 2006/0038 (CNS) – CESE 1165/2006
− Kontaktpersona: Yvette Azzopardi kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 98 18 – e-pasts: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu)

9. LAUKSAIMNIECĪBA, ZVEJA UN LOPKOPĪBA
•

Lauksaimniecības nākotnes perspektīvas īpaši nelabvēlīgu dabas
apstākļu ietekmētos reģionos

− Līdzziņotāji:

BROS kgs (Dažādu interešu grupa – FR)
CABALL i SUBURANA kgs (Dažādu interešu grupa – ES)

− Atsauce: pašiniciatīvas atzinums – CESE 1159/2006
− Galvenie jautājumi:
EESK uzskata, ka nelabvēlīgu dabas apstākļu ietekmēto reģionu (kalnu rajonu, visattālāko
reģionu un īpaši salu) pastāvēšanai jābūt atzītai sabiedrības un politiskā līmenī ar mērķi
izstrādāt konkrētas iniciatīvas, kas būtu saskaņotas ar šo reģionu vajadzībām.
Konstatējot šos nelabvēlīgos apstākļus un lauksaimniecības vajadzības īpaši nelabvēlīgu
dabas apstākļu ietekmētos reģionos (kalnu, salu un nomaļos reģionos), Komiteja lūdz Eiropas
Komisiju iesniegt priekšlikumus konkrētu līdzekļu izveidei kalnu un citiem nelabvēlīgiem
reģioniem, lai koordinētu dažādas politikas, kas tajos jau tiek īstenotas, un lai attīstītu
sinerģiju starp esošajām darbībām.
Kaut gan KLP otrais pīlārs — lauku attīstība – ir nepieciešama un, tātad, augsti prioritāra
politika, tomēr ir jākonstatē, ka tā bija viens no galvenajiem pielāgojamajiem mainīgajiem,
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Komiteja lūdz Komisiju un Padomi dot prioritāti lauku attīstības kredītu piešķiršanā
visatpalikušākajiem reģioniem, tas ir, nelabvēlīgu dabas apstākļu pastāvīgi ietekmētajiem
reģioniem, kuriem tie visvairāk nepieciešami.
Izstrādājot lauku attīstības programmas un struktūrfondu reģionālās programmas, Komiteja
lūdz Komisiju un dalībvalstis pārliecināties par šo programmu papildināmību un saskaņotību
nelabvēlīgu dabas apstākļu ietekmētos reģionos.
EESK ierosina, sekojot esošo programmu paraugam par kalnu reģionu attīstības veicināšanu,
kā, piemēram, programma EUROMONTANA, atbalstīt sadarbības iniciatīvu īstenošanu salu
un visattālākajos reģionos, kas galvenokārt vērstas uz lauku politikas jautājumiem un kurās
ņem aktīvu līdzdalību pilsoniskā sabiedrība. Turklāt, ņemot vērā lauksaimniecības
nestabilitāti un tās nozīmi šajos reģionos, EESK uzskata, ka svarīgi ir izveidot šo reģionu
(kalnu, salu un visattālāko reģionu) Eiropas novērošanas centru.
− Kontaktpersoma: Filipa Pimentel kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 84 – e-pasts: filipa.pimentel@eesc.europa.eu)

•

Dzīvnieku blakusproduktu izmantošana

− Ziņotāja: SANTIAGO kdze (Darba devēju grupa – PT)
− Atsauce: pašiniciatīvas atzinums – CESE 1161/2006
− Kontaktpersona: Filipa Pimentel kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 84 44 – e-pasts: filipa.pimentel@eesc.europa.eu)

•

Īpaši pasākumi — zīdtārpiņu audzēšana

− Ziņotāja: LE NOUAIL kdze (Darba ņēmēju grupa – FR)
− Atsauce: COM(2006) 4 galīgā redakcija – 2006/0003 (CNS) – CESE 1162/2006
− Kontaktpersona: Filipa Pimentel kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 84 44 – e-pasts: filipa.pimentel@eesc.europa.eu)

Greffe CESE 135/2006 (FR-EN/LV)

- 26 •

Zvejniecības nozares ekonomiskā situācija

− Ziņotājs: SARRÓ IPARRAGUIRRE kgs (Dažādu interešu grupa– ES)
− Atsauce: COM(2006) 103 galīgā redakcija – CESE 1164/2006
− Galvenie jautājumi:
EESK piekrīt Komisijas paziņojumā izteiktajam viedoklim, ka ekonomiskā situācija Kopienas
zvejniecības nozarē ir kritiska un tādēļ jārīkojas, lai šo situāciju uzlabotu. Tomēr Komiteja
uzskata, ka ierosinājumi ir nepietiekami un nereāli, jo lielākā daļa uzņēmumu ir ģimenes
uzņēmumi, tiem pieder viens kuģis, tie strādā zivsaimniecībās ar ierobežotiem resursiem, to
apkalpes locekļu skaits ir samazināts līdz minimumam, tie pakļauti stingriem zivsaimniecības
pārvaldības noteikumiem un tiem ir ierobežotas iespējas veikt pārstrukturēšanu un īstermiņā
nodrošināt uzņēmumu dzīvotspēju.
Komiteja uzskata, ka ja netiks piešķirti jauniem Kopienas budžeta līdzekļi, neatkarīgi no
IFOP/FEP (Zivsaimniecības virzības finanšu instruments/ Eiropas zivsaimniecības fonds)
piešķirtajiem līdzekļiem, minētie pasākumi būs ļoti ierobežoti. Komiteja uzskata, ka šis
paziņojums lielākajai daļai uzņēmumu nedos praktiskus rezultātus.
Komiteja uzskata, ka ir nepieciešama virkne pasākumu, kas mazinātu krasā degvielas cenu
kāpuma izraisītās sekas uz zvejniecības nozares uzņēmumiem un kuģu apkalpēm, tai skaitā:
−
−
−

−

paaugstināt minimālo palīdzības slieksni līdz 100 000 EUR vienam uzņēmumam;
flotes pagaidu apturēšanu “neparedzētos gadījumos”, tai skaitā dīzeļdegvielas cenas
kāpuma izraisītas krīzes situācijā;
īpaša fonda izveidi kuģu ekspluatācijas pārtraukšanai ar īpaši šim nolūkam paredzētiem
budžeta līdzekļiem, prioritārā kārtā piešķirot tos zvejas flotes daļai, kuru skar vislielākās
problēmas, nodrošinot iespēju kuģu īpašniekiem, kas ir brīvprātīgi izteikuši šādu
vēlēšanos, pārtraukt darbību pieņemamā veidā;
maksimālu atbalstu valstu un Kopienas pārvaldes iestādēm zvejniecības nozares
projektiem ar R+D+I (pētniecība, izstrāde un inovācija) finansējuma palīdzību, lai
uzlabotu minētās nozares energoefektivitāti un rastu dīzeļdegvielai alternatīvus vai
papildu enerģijas avotus un attīstītu zvejniecības tehnoloģiskās platformas.

− Kontaktpersona: Yvette Azzopardi kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 98 18 – yvette.azzopardi@eesc.europa.eu)
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10. TRANSPORTS
•

Visas Eiropas transporta koridori

− Ziņotāja: ALLEWELDT kdze (Darba ņēmēju grupa – DE)
− Atsauce: pašiniciatīvas atzinums – CESE 1175/2006
− Galvenie jautājumi:
EESK uzskata, ka jaunie transporta politikas pasākumi (jaunu prioritāru projektu noteikšana,
ar kaimiņvalstīm savienojošu jaunu galveno transporta koridoru noteikšana) principā ir
izdevušies. Tomēr šie jaunie pasākumi tiek realizēti, izmantojot iepriekšējo pieeju —
uzmanība tiek pievērsta gandrīz vienīgi transporta ceļu plānošanai. Jautājumi, kas saistīti ar
vairākveidu pārvadājumiem un ietekmi uz vidi, kā arī vietējā līmeņa ekonomikas un sociālie
jautājumi apsvērumos vai nu vispār netiek ņemti vērā, vai arī tiem pievērš ļoti maz
uzmanības. EESK uzskata, ka tādos projektos, ko īsteno tikai ES teritorijā, vismaz būtu
pilnīgāk jāizmanto iespēja no ES līdzekļiem saņemt 20% līdzfinansējumu, izvirzot
obligātākas prasības, piemēram, attiecībā uz vides aizsardzību vai drošību. Pārrobežu
struktūrām (piemēram, rīcības komitejas transporta koridoru jautājumos) ir labāk jāsadarbojas
ar struktūrām, ko šajā jomā ir izveidojusi Komisija. Līdzās reģionālajām iniciatīvām turpmāk
pastiprināti būtu jāpēta un jāizvērtē arī jautājumi, kas attiecas uz atšķirīgiem transporta
veidiem galvenajos transporta koridoros, kā arī TEN-T (Eiropas transporta tīkla) prioritāriem
projektiem.
.
− Kontaktpersona: Siegfried Jantscher kgs
(Tālr.: 00 32 2 546 82 87 – e-pasts: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)

•

Kuģošanas drošības kodekss – ERIKA III

− Ziņotājs: RETUREAU kgs (Darba ņēmēju grupa – FR)
− Līdzziņotāja: BREDIMA SAVOPOULOU kdze (Darba devēju grupa – EL)
− Atsauce: COM(2005) 586-587-588-589-590-592-593 galīgā redakcija – CESE 1177/2006
− Galvenie jautājumi:
Kopumā Komiteja vērtē atzinīgi trešo paketi par kuģošanas drošību, kas ir jauns, konstruktīvs
un proaktīvs sasniegums ceļā uz kuģošanas drošības uzlabošanu. EESK pauž stingru atbalstu
priekšlikumiem par karoga valsts rīcību, par ostas valsts veikto kuģu kontroli, par turpmāko
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gadījumu izmeklēšanu, kā arī priekšlikumiem kuģu satiksmes un informācijas uzraudzībai
(avarējuši kuģi un patvēruma vietas).
Komitejai ir zināmas bažas par priekšlikumiem attiecībā uz atbildību par pasažieru kuģiem,
kuras pamatā ir Starptautiskās jūrniecības organizācijas (SJO) Atēnu konvencija un
civiltiesiskā atbildība.
EESK atkārto savu vēlmi, kas jau izteikta kā atbilde uz ERIKA I un ERIKA II “paketēm”,
pēc citas kuģošanas drošības paketes, kurā īpaši uzsvērta cilvēka dimensija, un pauž nožēlu,
ka Kopienas līmenī nav pietiekami pievērsta uzmanība cilvēka faktoram šajā trešajā
kuģošanas drošības paketē. Komiteja ierosina noteikumu izstrādei par pamatu ņemt
Konvenciju par kuģniecības darba kodeksu, ko ILO jūrniecības konference pieņēma 2006.
gadā.
− Kontaktpersona: Anna Wagner kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 83 06 – e-pasts: anna.wagner@eesc.europa.eu)

•

GALILEO –Eiropas Uzraudzības iestāde
− Ziņotājs: BUFFETAUT kgs (Darba devēju grupa – FR)
− Atsauce: pašiniciatīvas atzinums – CESE 1179/2006
− Galvenie jautājumi:
Kopuzņēmums GALILEO (GALILEO Joint undertaking – GJU) tika izveidots 2002. gada
martā uz četriem gadiem, lai nodrošinātu GALILEO programmas attīstības un apstiprināšanas
posma īstenošanai paredzētā finansējuma saskaņotu pārvaldi.
Kopuzņēmuma darbību paredzēts beigt 2006. gada 28. maijā. Tad tai visi aktīvi ir jānodod
Eiropas Uzraudzības iestādei (GSA).
Nodošanas nosacījumu izpēte jāveic, pirms kopuzņēmums beidz darbību, un būtu lietderīgi, ja
EESK noteiktu ar šo pāreju saistītās problēmas un izstrādātu ieteikumus, lai atvieglotu pārejas
posma īstenošanu, kas ir ļoti nozīmīgi veiksmīgai turpmākajai GALILEO programmas
darbībai.
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja uzskata par nepieciešamu:
−

īstenot kopuzņēmuma darbības nodošanas Uzraudzības iestādei plānu ar mērķi nodrošināt
pārejas juridisko noteiktību;
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−
−
−
−

tiesiskā un praktiskā līmenī atrisināt trešo valstu (Ķīnas un Izraēlas) struktūrvienību, kas
sadarbojas ar kopuzņēmumu, darbības nodošanas Uzraudzības iestādei jautājumu;
nodrošināt efektīvu kopuzņēmumam piešķirto apropriāciju atlikuma nodošanu
Uzraudzības iestādei;
līdz kopuzņēmuma darbības izbeigšanai novērst kopuzņēmuma un Uzraudzības iestādes
kompetenču pārklāšanos;
nodrošināt sarunu par koncesijas līgumu nepārtrauktību;
nodrošināt valstu starptautiskās atbildības režīmu attiecībā uz Galileo konstelācijas
satelītu palaišanu.

− Kontaktpersona: Maria José Lopez Grancha kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 87 13 – e-pasts: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu)

•

Rīcības programma iekšējo ūdensceļu transportam – NAIADES
− Ziņotājs: SIMONS kgs (Darba devēju grupa – NL)
− Atsauce: COM(2006) 6 galīgā redakcija – CESE 1180/2006
− Galvenie jautājumi:
Ierosināto programmu var uzskatīt par stabilu pamatu iekšējo ūdensceļu transporta attīstībai.
EESK tomēr norāda, ka Komisija nav ņēmusi vērā Komitejas atzinumā par sociālo politiku
sniegtos ieteikumus
Pamatojoties uz konstruktīvu Eiropas līmeņa sociālo dialogu, ir jāizstrādā stratēģija, kas ļauj
piesaistīti cilvēkus, kuri vēlas strādāt iekšzemes navigācijā, un radīt salīdzināmus sociālos un
darba apstākļus visās dalībvalstīs. Līdztekus jāveic investīcijas iekšzemes navigācijas mācību
un prakses programmās, tādējādi sniedzot topošajam personālam karjeras iespējas un
perspektīvas.
EESK aicina Komisiju pasažieru pārvadātāja atbildību iekšējā navigācijā nebalstīt tikai uz
jauniem noteikumiem, kas ierosināti Eiropas Komisijas priekšlikumā Eiropas Parlamenta un
Padomes regulai par pasažieru pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos uz jūras un
iekšējiem ūdensceļiem (COM(2005) 592).
− Kontaktpersona: Anna Wagner kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 83 06 – e-pasts: anna.wagner@eesc.europa.eu)
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Naftas tankkuģi ar dubultkorpusu / Paātrināta prasību ieviešana

− Ziņotājs: SIMONS kgs (Darba devēju grupa – NL)
− Atsauce: COM(2006) 111 galīgā redakcija – 2006/0046 (COD) – CESE 1182/2006
− Kontaktpersona: Siegfried Jantscher kgs
(Tālr.: 00 32 2 546 82 87 – e-pasts: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)

11. ELEKTROSAKARI UN INTERNET TĪKLS
•

Televīzija bez robežām

− Ziņotājs: HERNÁNDEZ BATALLER kgs (Dažādu interešu grupa– ES)
− Atsauce: COM(2005) 646 galīgā redakcija – 2005/0260 (COD) – CESE 1178/2006
− Galvenie jautājumi:
Eiropas Komisija piedāvā pārskatīt 1989. gada direktīvu “Televīzija bez robežām”, ņemot
vērā straujo tehnoloģiju un tirgus attīstību Eiropas audiovizuālajā nozarē. Kopienas
noteikumu modernizēšana par audiovizuālo saturu ir daļa no stratēģijas “i2010”, ar kuru
paredz izveidot Eiropas informācijas sabiedrību izaugsmei un nodarbinātībai.
Komitejai Komisijas ieteiktā “audiovizuālu komerciālu paziņojumu” definīcija ir pārāk
ierobežojoša un mehāniski atkārto “audiovizuālo informācijas nesēju pakalpojumu”
definīciju Ieteicamāk būtu definēt “audiovizuālu komerciālu paziņojumu” šādi: “attēli un/ vai
skaņas, kas pavada audiovizuālo informācijas nesēju pakalpojumus un ir paredzēti, lai tieši
vai netieši veicinātu fiziskas vai juridiskas personas, kas veic saimniecisko darbību, preces,
pakalpojumus vai tēlu”.
Komiteja uzskata, ka vajadzētu izvērst jēdzienu “audiovizuālos komerciālos paziņojumos
izmantotās metodes, kas iedarbojas uz zemapziņu”, atsaucoties uz tādu vizuālu un akustisku
stimulu izmantošanu pārraidēs, kas pārsniedz maņu uztveri un tiek uztverti zemapziņas
līmenī.
Kas attiecas uz bērnu aizsardzību Komiteja pauž nožēlu, ka Komisija nav ņēmusi vērā
drošības sistēmu esamību, kuras ir bijušas sekmīgas dažās dalībvalstīs, piemēram, “piecu
minūšu likums” un kuras aizliedz jebkāda veida reklāmas pārraidi pirms un pēc bērnu
raidījumiem.
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jomā. Visbeidzot, mēs vēlamies atbildīgu pārvaldi, kurai ētika un likumu lietotāju dalība
nozīmētu ne tikai likumdošanas kvalitāti, bet arī pakalpojumu kvalitāti.
− Kontaktpersona: Maria José Lopez Grancha kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 87 13 –
e-pasts: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu)

•

Mazināt plaisu platjoslas attīstībā

− Ziņotājs: McDONOGH kgs (Darba devēju grupa – IE)
− Atsauce: COM(2006) 129 galīgā redakcija – CESE 1181/2006
− Galvenie jautājumi:
Komiteja uzskata, ka Komisijas paziņojumā – COM(2006) 129 "Atšķirību izlīdzināšana
platjoslas pakalpojumu jomā" – izvirzītie mērķi nav pietiekami vērienīgi, kā arī nav iekļauti
konkrēti ieteikumi, kas liecinātu par nopietnu apņemšanos attiecībā uz minēto atšķirību
izlīdzināšanu.
EESK uzskata, ka, ņemot vērā platjoslas pakalpojumu aizvien pieaugošo nozīmīgumu
ekonomiskajā un sociālajā attīstībā, platjoslas pakalpojumi jāiekļauj universālā pakalpojuma
definīcijā kā sabiedrībai ļoti nozīmīgi pakalpojumi. Komisijai būtu jāveic visi iespējamie
pasākumi, lai nodrošinātu to, ka dalībvalstis konsekventi izpilda reglamentējošos noteikumus
elektronisko sakaru jomā un būtu jāpasver īpaši pasākumi un sankcijas, lai dalībvalstīs
paātrinātu pieslēgumu faktiskas liberalizācijas (LLU) procesu.
Lai ieviestu skaidrību par reālo situāciju platjoslas pakalpojumu pieejamībā Eiropā, Komisijai
jāizvirza prasības par minimālo pieļaujamo lejupielādes ātrumu, lai pieslēgumu varētu saukt
par platjoslas pieslēgumu. Komisijai arī būtu jāatbalsta pētniecības un izstrādes pasākumi, lai
attīstītu platjoslas tehnoloģijas, ar kuru palīdzību būtu iespējams rast efektīvus risinājumus
problēmai, kas ir saistīta ar ātrdarbīga platjoslas interneta pieslēguma nodrošināšanu tādos
reģionos, kur nav pieejama atbilstoša telekomunikāciju infrastruktūra.
Visbeidzot, politikas veidotājiem būtu jāizstrādā patērētāju tiesību aizsardzības vadlīnijas
attiecībā uz platjoslas pakalpojumiem, kurās tiktu vienkāršota terminoloģija, kā arī saprotamā
veidā izskaidrots pieejamais pakalpojums un tā izmantošanas priekšrocības. Tādējādi
patērētājiem būtu iespējams pieņemt pārdomātus lēmumus par attiecīgā pakalpojuma iegādi.
− Kontaktpersona: Maria José Lopez Grancha kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 87 13 – e-pasts: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu)
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12. ATBALSTS ATTĪSTĪBAI
• Jauni starptautiskie resursi attīstībai un cīņai pret nabadzību
− Ziņotājs: ZUFIAUR kgs (Darba ņēmēju grupa – ES)
− Atsauce: Informatīvs ziņojums – CESE 1166/2006
− Galvenie jautājumi:
−

−

−

−
−

Pašreizējā valsts palīdzība attīstības jomā (ODA) nav pietiekama un ir nepieciešami jauni
līdzekļi, lai palielinātu atbalsta attīstībai stabilitāti un paredzamību, un lai pildītu
apņemšanos saistībā ar Tūkstošgades attīstības mērķiem.
Izskatot dažādas jaunu resursu iespējas, būtu jāņem vērā vairāki jauna starptautiska
finansējuma vairāki principi un kritēriji. Starp šiem principiem var iekļaut papildināmības
principu (jaunie resursi jānodrošina papildus ODA resursiem), progresivitātes principu
(vairāk prasīts tiem, kam ir vairāk resursu), caurskatāmību, atbildību un sabiedrības
kontroli, ekonomisko lietderību utt.
Vairākums no esošajiem priekšlikumiem par starptautiskiem resursiem ir tehniski
izpildāmi. Priekšlikumos ir ietverti šādi temati – ārvalstu valūtu darījumu aplikšanu ar
nodokļiem, aviobiļešu nodokļi, Eiropas loterijas izveide utt.
Eiropas Savienībai vajadzētu pieņemt stingrāku nostāju un uzņemties politisku vadību
attiecībā uz dažādiem priekšlikumiem.
Pilsoniskās sabiedrības ieguldījums debatēs ir izšķirošs, piemēram, to nozīme sabiedrības
informēšanā par jaunu resursu nepieciešamību, veicinot informētību par attīstības
jautājumiem un rosinot ES valstu valdības izveidot jaunus nepieciešamā finansējuma
avotus.

− Kontaktpersona: Susanna Baizou kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 98 45 – e-pasts: susanna.baizou@eesc.europa.int)
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13. TŪRISMS
•

Sociālais tūrisms Eiropā

− Ziņotājs: MENDOZA CASTRO kgs (Darba ņēmēju grupa – ES)
− Atsauce: Pašiniciatīvas atzinums – CESE 1155/2006
− Galvenie jautājumi:
Šobrīd Eiropas sociālais tūrisms ir ilgtspējīgs pasākums, ņemot vērā vides, ekonomisko un
sociālo aspektu. Tas var arī būt ļoti vērtīgs līdzeklis “pilsoņu Eiropas” izveidei. Visbeidzot,
sociālais tūrisms ir darbība, kam raksturīgas dažas vērtības, kuras var iekļaut Eiropas tūrisma
modelī.
Šo iemeslu dēļ, EESK iesaka:
−
−

−

−

−

sociālā tūrisma programmu potenciālajiem izmantotājiem piedalīties tūrisma
pasākumos, uz ko viņiem ir tiesības;
sociālā tūrisma programmu piedāvātājiem sekmēt arī turpmāk uzlabot produktu un
pakalpojumu piedāvājumu, investējot infrastruktūras uzlabošanā, ieviešot jaunus
produktus, jo īpaši ar pārvalstisko dimensiju;
tūrisma nozares uzņēmumiem piedalīties sociālā tūrisma pasākumos, tā kā tie ir
savienojami ar pareizu uzņēmējdarbības vadību un dod iespēju nodrošināt darba vietas
daudziem cilvēkiem;
valstu valdībām un reģionālajām un vietējām pašvaldībām sekmēt sociālā tūrisma
programmas izveidošanu, ņemot vērā to sniegtos ieguvumus gan sociālajā, gan
ekonomiskajā jomā;
Eiropas iestādēm ņemt vērā, ka sociālais tūrisms ir svarīga darbība, kuram ir kopīgi
mērķi tūrisma un sociālajā jomā. Vadība, tehniskā koordinācija, pieredzes apmaiņa un
forums, kurā noslēgt pārvalstiskas vienošanās, ir daži no pasākumiem, kurus Komisija, jo
īpaši izmantojot savu Tūrisma nodaļu, varētu nodrošināt ar saviem resursiem, lai
izveidotu efektīvu Eiropas tūrisma platformu;

Visbeidzot, ņemot vērā sociālā tūrisma politisko, sociālo un ekonomisko dimensiju, Eiropas
Parlamentam būtu jāuzsāk iniciatīvas, lai veicinātu diskusijas un rezolūcijas par tā
veicināšanu Eiropā.
− Kontakpersona: Luís Lobo kgs
(Tālr.: 00 32 2 546 97 17 – e-pasts: luis.lobo@eesc.europa.eu)
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