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1. PRAMONöS POLITIKA IR INOVACIJOS  
 

• Tvaraus našumo skatinimas europin÷je darbo vietoje 
− Praneš÷ja Leila Kurki (Darbuotojai – FI) 
 

− Nuoroda. Nuomon÷ savo iniciatyva – CESE 1257/2007 
 

− Dokumento esm÷ 
 
Komitetas 
 

− mano, kad įprastus ekonominio augimo veiksnius reikia papildyti naujais tvarų augimą 
paskatinti galinčiais elementais. Našumo augimas privalo būti didesnis, reikia rasti būdų 
sustabdyti darbo j÷gos pasiūlos maž÷jimą ir pasistengti, kad darbo vietos taptų 
patrauklesn÷s. 

 

− mano, kad Europos Sąjungos (ES) užduotis yra pad÷ti visoms valstyb÷ms nar÷ms ir 
bendrov÷ms didinti tvarų našumą, kuris yra esmin÷ Lisabonos strategijos sud÷tin÷ dalis. 
Reikia aktyviai populiarinti id÷ją, kad kokybiškų socialinių naujovių diegimas darbo 
vietoje turi labai svarbų poveikį geriems įmonių veiklos rezultatams. 

 

− nor÷tų pakartoti savo pasiūlymą parengti Europos darbinio gyvenimo kokyb÷s indeksą. 
Šis indeksas gal÷tų tapti naujų iniciatyvų, susijusių su darbinio gyvenimo kokyb÷s 
ger÷jimu, pagrindu. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto sukaupta turtinga 
ir didel÷ patirtis būtų naudinga atliekant šį darbą. 

 

− EESRK ragina Komisiją užsakyti naujų darbinio gyvenimo kokyb÷s ir našumo santykio 
tyrimų.  

 

− mano, kad Europos naujovių ir mokymo iniciatyvose vert÷tų akcentuoti naujoves darbo 
vietose ir naujus profesinius įgūdžius bei administracinę praktiką. 

 

− siūlo, kad valstyb÷s nar÷s, įgyvendindamos savo užimtumo programas ir naujovių 
politiką, pasitelktų darbo kokybę ir našumą skatinančias programas. 

 

− mano, kad labai svarbu tęsti diskusijas ir praktines iniciatyvas d÷l tvaraus našumo. 
Komitetas gali nemažai prisid÷ti prie šio proceso pateikdamas pilietin÷s visuomen÷s 
požiūrį šiuo klausimu. 

 

− Asmuo pasiteirauti  Torben Bach Nielsen 
 (Tel. 00 32 2 546 96 19 – el. paštas torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
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• Europos chemijos pramon÷s raida 
– Praneš÷jas Josef Zbořil (Darbdaviai – CZ) 
 
– Nuoroda. Informacinis pranešimas – CESE 733/2007 fin 
 
– Dokumento esm÷ 
 
Informacinis pranešimas apžvelgia chemijos pramon÷s sektoriaus raidą 2000–2005 m., remiantis 
konsultacin÷s bendrov÷s „Reckon“ parengtu statistiniu tyrimu ir viešu svarstymu, kuris buvo 
surengtas Drezdene, 2007 m. geguž÷s m÷n. 
 
Pirmojoje ataskaitos dalyje nagrin÷jama sektoriaus pad÷tis ES ir pasaulin÷se rinkose. 
 
Europos chemijos pramonę vis dar galima laikyti aktyvia ir stipria. Europos vidaus rinkos poveikis 
labai teigiamas. Chemijos pramon÷ yra susijusi su visais ekonomikos sektoriais, o jos strategija daro 
tiesioginį poveikį paskesniems cheminių medžiagų vartotojams. Chemijos pramon÷je dirba maždaug 
4 milijonai žmonių. Pasaulin÷je rinkoje ES chemijos pramon÷ vis dar užima aukštas pozicijas, tačiau 
pirmąją vietą šiame reitinge užleido Azijai. 
 
Kitoje informacinio pranešimo dalyje nagrin÷jami užimtumo aspektai, moksliniai tyrimai ir taikomoji 
veikla bei investicijos, energetikos ir aplinkosaugos klausimai. 
 
ES-25 užimtumas chemijos pramon÷je per penkerius metus sumaž÷jo 5 proc. Nuo 2001 m. iki 2005 
m. nežymiai padid÷jo darbuotojų amžius. Išaugo aukštos kvalifikacijos ne fizinio darbo profesijų 
darbuotojų skaičius. 
Investicijos, moksliniai tyrimai ir technologijų pl÷tra (MTTP) yra svarbiausi veiksniai chemijos 
pramon÷s ateičiai užtikrinti. Chemijos pramon÷je daugiausiai iš visų Europos gamybos pramon÷s 
šakų investuojama į mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą. 
Europos chemijos pramon÷ yra vienas iš daugiausiai energijos suvartojančių pramon÷s sektorių. 
Faktiškai ES ir jos chemijos pramonę supa regionai ir šalys, kuriuose energijos kainos yra daug 
mažesn÷s. Šios mažos kainos – tai pasl÷ptos subsidijos tų regionų ir šalių cheminių medžiagų 
pramonei.  
 
Pranešimo išvadose apžvelgiamos pagrindin÷s tendencijos, galimyb÷s ir pavojai. Tai – nuolat 
besikeičiantys nauji ir gerinami produktai ir procesai, produktų tapimo prek÷mis procesas (angl. 
commoditisation), stabilus išlaidų moksliniams tyrimams ir taikomajai veiklai lygis, maž÷jantis 
užimtumas ir l÷tas gamybos augimas. 
Informaciniame pranešime nurodoma viena didel÷ problema – palyginti neigiamas chemijos 
pramon÷s įvaizdis ir jos įsivaizdavimas. ES chemijos pramonei būtina aktyvesn÷ įvaizdžio kūrimo 
politika, kurią reik÷tų remti ES institucijų lygiu. 
Apskritai, esama ES reguliavimo aplinka nevisiškai remia ES chemijos pramon÷s konkurencingumą. 
EESRK ir šios pramon÷s atstovai džiaugiasi geresnio reglamentavimo ir reglamento poveikio 
vertinimo (RIA) iniciatyvomis.  
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D÷l REACH reglamento – pranešime daroma išvada, kad šis reglamentas tur÷tų sumažinti pavojų, kad 
padid÷s negamybin÷s išlaidos ir bus sudaromi karteliniai susitarimai, o MVĮ atsidurs pernelyg 
nepalankioje pad÷tyje. Panašu, kad REACH įgyvendinimo išlaidos yra priimtinos. Atsižvelgiant į 
tyrimų, atliktų d÷l REACH, išvadas, EESRK tikisi, kad artimiausiu metu sumaž÷s profesinio pavojaus 
ir su juo susijusių ligų atvejų, taigi sumaž÷s pramon÷s ir visuomen÷s išlaidos. 
 
– Asmuo pasiteirauti   
  (Tel. 00 32 2 546 86 28 – el. paštas ccmi@eesc.europa.eu) 
 

 

2. ENERGETIKA  
 

• Efektyvus energijos vartojimo veiksmų planas: išnaudoti potencialą 
– Praneš÷jas Edgardo Iozia (Darbuotojai – IT) 
 
– Nuorodos: COM(2006) 545 galutinis – CESE 1243/2007 
 
– Dokumento esm÷ 
 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas palankiai vertina Europos Komisijos siūlomas 
priemones ir joms pritaria bei mano, kad būtina d÷ti visas įmanomas pastangas, kad būtų sumažintas 
energijos vartojimas ir taptų techniškai įmanoma sutaupyti daugiau nei 20 proc. Šis tikslas turi būti 
numatytas nacionaliniuose veiksmų planuose siekiant užtikrinti vienodą tikslų pasiskirstymą 
atsižvelgiant į valstybių narių galimybes. 
EESRK pateikia keletą konkrečių rekomendacijų ir siūlymų d÷l skirtingų veiksmų lygių: 
 

− EESRK siūlo horizontaliu lygiu prad÷ti bendro pobūdžio diskusijas apie gyvenimo būdą, 
atsakingą energijos vartojimą ir gyvenimo kokybę siekiant platesnio visuomen÷s 
informuotumo. Tod÷l reikia daugiau d÷mesio skirti švietimui visomis mokymosi pakopomis 
ir lygiais, stiprinti MTTP, pl÷toti tarptautinę dimensiją skatinant partnerystę, tarptautinius 
pagrindų susitarimus, Europos kaimynyst÷s politikos programas ir veiklą įsigaliojus Kioto 
protokolui. 

 

− Politiniu ir socialiniu ekonominiu lygiu EESRK siūlo palaipsniui prad÷ti taikyti palankius 
mokesčių režimus, finansavimą ir kurti fondus siekiant greta kitų tikslų skatinti energijos 
vartojimo efektyvumą ir įmonių socialin÷s atsakomyb÷s gerą praktiką. Taip pat labai svarbus 
socialinis dialogas ir pilietin÷s visuomen÷s – darbdavių, profesinių sąjungų, aplinkos 
apsaugos organizacijų ir vietos administracijos – dalyvavimas. Tačiau akivaizdu, kad 
transporto ir energetikos politikos kryptys n÷ra pakankamai derinamos. 

 

− Techniniu lygiu pateikiama keletas rekomendacijų ir pasiūlymų: 
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− pirmenybę skirti centrinio šildymo ir aušinimo tinklus sukūrimui bei trigeneravimo ir 
mikrotermofikacijos įrenginiams, 

− naujas integruotas energetikos paslaugas ir susijusias naujo tipo darbo vietas, 

− ekologiško dizaino praktiką taikyti gyvenamųjų namų, transporto sektoriuose ir kt., 

− įdiegti „intelektualius“ elektroninius skaitiklius, nuotolinę energijos skirstymo 
valdymo sistemą ir kuo veiksmingiau išnaudoti tinklo apkrovą 

− ir kt. 
 
– Asmuo pasiteirauti  Siegfried Jantscher 

  (Tel. 00 32 2 546 82 87 – el. paštas siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 

• Tvari elektros energijos gamyba deginant iškastinį kurą 

– Praneš÷jas Josef Zbořil (Darbdaviai – CZ) 
  
– Nuorodos: COM(2006) 843 galutinis – CESE 

 
– Dokumento esm÷ 

 
EESRK pritaria Komisijos dokumente pateikiamai analizei ir aprašymui. Teršalų beveik neišmetančių 
akmens anglies technologijų kūrimo ir pardavimo perspektyvos per ateinančius dvidešimt metų yra 
daug žadančios. Tačiau tai netur÷tų padaryti tokio poveikio, kad jau dabar plačiu CCS technologijų 
taikymu grindžiamos energetikos strategijos ir nustatomi tikslai būtų tvirtinami kaip „privaloma 
priemon÷“, kadangi šiuo metu dar n÷ra patvirtintų ekonomiškai efektyvių komercinių priemonių, 
kurios užtikrintų beveik viso akmens anglimi kūrenamų elektrinių išmetamo CO2 kiekio pašalinimą ir 
izoliavimą (kadangi Komisijos nustatyti CCS įdiegimo bei šios technologijos taikymo pradžios 
terminai yra optimistiniai).Kita svarbi tema – darbo sąlygų gerinimas. Komisija raginama sukurti CCS 
technologijų pagrindus įvertinant didžiausias gr÷smes, tačiau jie turi būti patikimi ir ne per daug 
ribojantys. Nuolat gerinant elektrinių efektyvumą ir vystant teršalų beveik neišskiriančias 
technologijas greitu laiku ir vidutin÷s trukm÷s laikotarpiu, akmens anglis pad÷s įgyvendinti klimato 
apsaugos reikalavimą ir iš esm÷s patenkinti būsimus energijos poreikius. 

 
– Asmuo pasiteirauti  Siegfried Jantscher 
  (Tel. 00 32 2 546 82 87 – el. paštas siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 

 
 

3. PRAMONIN ö GAMYBA– REGLAMENTUOJANTYS TEIS öS 
AKTAI  

 

• Įrengimų sektoriaus reglamentavimo aplinkos supaprastinamas – BRO 

– Praneš÷jas Edgardo Maria Iozia (Darbuotojai – IT) 
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– Nuoroda. Tiriamoji nuomon÷ – CESE 1238/2007 
 
– Dokumento esm÷ 

 
Europos Komisijos pirmininko pavaduotojai Margot Wallström ir Günter Verheugen papraš÷ 
Komiteto parengti tiriamąją nuomonę d÷l Įrengimų pramon÷s sektoriaus reglamentavimo aplinkos 
supaprastinamo. Bendrijos teisyno paprastinimas ir gerinimas – vienas svarbiausių Europos 
Komisijos. 
 
Komisija mano, kad Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas užtikrins, kad bus atliktas 
skaidrus įrengimų pramon÷s sektoriaus reglamentavimo sistemos tyrimas neapsiribojant atitinkamais 
atskirų sektorių teis÷s aktais. 
 
Komitetas remia Komisijos iniciatyvą stiprinti konkurencingumą ir tobulinti teisinę bazę, užtikrinant 
geresnį ir veiksmingesnį reguliavimą ir atsižvelgiant į sektoriaus, kurį sudaro dešimtys tūkstančių 
mažųjų ir vidutinių įmonių, pobūdį. 
 
EESRK ragina paskirti daugiau darbuotojų dirbti Komisijos tarnybose, kurios koordinuoja, stebi, o 
tam tikrais atvejais net kontroliuoja akreditavimo procedūras, notifikuojančiųjų įstaigų veiklą ir jų 
sertifikavimo kokybę. 
 
Standartizacijos srityje Komitetas ragina užtikrinti, kad visi suinteresuotieji subjektai gal÷tų ex ante 
dalyvauti standartų nustatymo veikloje.  
 
„Darniųjų“ standartų klausimu Komitetas mano, kad tokie standartai tur÷tų būti nemokami arba 
kainuoti ne daugiau kaip simbolinį mokestį, ypač mažosioms ir vidutin÷ms įmon÷ms. 
 
Komitetas pabr÷žia, kad būtina pašalinti visas nepagrįstas administracines išlaidas, taip sumažinant 
gamybos sistemai tenkančią finansinę naštą. 
 
Komitetas tikisi, kad Komisija rimtai apsvarstys būtinybę skatinti standartų stabilumą, taip pat 
atsižvelgti į pramon÷s atstovų ir pagrindinių suinteresuotųjų subjektų pateiktus pasiūlymus. Komitetas 
rekomenduoja Komisijai, prieš priimant teis÷s aktą, įvertinti, ar tokių pačių rezultatų nebūtų galima 
pasiekti kitais būdais, pavyzdžiui, taikant savireguliaciją ar bendrąjį reguliavimą.  
 
Komitetas ragina šalinti technines kliūtis vidaus rinkos sukūrimui. 
 
Komitetas rekomenduoja, kad ateityje prieš priimant teis÷s aktus visada būtų atidžiai atliktas ex ante 
poveikio vertinimas, atsižvelgiant į proporcingumą, taip pat, kad v÷liau būtų vykdoma labai griežta ex 

post steb÷sena.  
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Europos sektorinis socialinis dialogas yra labai svarbus nustatant visas bendras iniciatyvas, remiančias 
darbo vietų kūrimą ir sektoriaus konkurencingumą atsižvelgiant į darbuotojų, visuomen÷s ir aplinkos 
apsaugos principus.  
 
– Asmuo pasiteirauti  Jean-Pierre Faure 
 (Tel. 00 32 2 546 96 15 – el. paštas jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 

 
Papildomoji nuomon÷ 
• CCM 042 Supaprastinimas – Mašinų sektorius    
− Praneš÷jas Joost van Iersel (Darbuotojai – NL) 
− Nuoroda. Papildomoji nuomon÷ – CESE 694/2007 fin 
− Asmuo pasiteirauti Pol Liemans (Tel. 00 32 2 546 82 15 – el. paštas 

pol.liemans@eesc.europa.eu) 

 

• CARS 21 
– Praneš÷jas Francis Davoust (Darbuotojai – FR) 
 
– Nuorodos: COM(2007) 22 galutinis – CESE 1239/2007 
 
– Dokumento esm÷ 
 
EESRK pritaria Komisijos siekiui laikytis visuotinio požiūrio ir vienu metu apimti skirtingus 
pramon÷s vystymosi ir jos konkurencingumo aspektus bei įvairius suinteresuotus subjektus. 
Komitetas palankiai vertina administracin÷s naštos mažinimą 38 EB direktyvas pakeičiant 
atitinkamomis JT EEK taisykl÷mis. 
 
Vis d÷lto reikia atkreipti d÷mesį į problemas, kylančias laikantis šio požiūrio: 

 
i) konsensuso ieškojimas gali užvilkinti sprendimų pri÷mimą; 
ii) analizių ir rekomendacijų turinys labai priklauso nuo dalyvaujančių suinteresuotų subjektų; 
iii) sprendimas taikyti integruotą požiūrį gali lemti, kad kylantys klausimai bus nagrin÷jami 

neatsakingai. 
 
EESRK rekomenduoja:  
 

− duoti pramoninkams laiko įdiegti technologijas, kurios būtinos laikantis griežtesnių 
reikalavimų, tačiau tokias, d÷l kurių žymiai nepabrangtų produktai ir nesul÷t÷tų 
transporto priemonių parko atnaujinimo tempas;  

 

− nesusiaurinti požiūrio į aplinkos sritį nagrin÷jant tik CO2 klausimus ar Europos 
visuomen÷je automobiliui ir kelių transportui pakeisti ir, siekiant pl÷toti holistinį ir 
išsamų požiūrį, ieškoti tik technologinių sprendimų; 
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− surengti forumą restruktūrizavimo klausimais, siekiant atlikti vertinimą, numatytą pateikti 
2009 m., ir poveikio analizę, kuriais, atsižvelgiant į iniciatyvoje CARS 21 išd÷stytą 
integruotą požiūrį, tur÷tų būti grindžiamas forumas; 

 

− tiesiogiai ir ankstesniame etape įtraukti EESRK, kurio pobūdis ir sud÷tis būtent ir leidžia 
užtikrinti įvairių veiklos sričių Europos organizuotos pilietin÷s visuomen÷s atstovų 
dalyvavimą jų labui įgyvendinamoje Europos Komisijos politikoje. 

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

• Motorin÷s transporto priemon÷s: identifikavimo lentel÷s ir įrašai 
 C kategorijos nuomon÷ 
 
– Nuorodos: COM(2007) 344 galutinis – CESE 1242/2007 
 
– Asmuo pasiteirauti  João Pereira dos Santos 
  (Tel. 00 32 2 546 92 45 – el. paštas joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 

 

4. EKONOMIN ö IR PINIG Ų POLITIKA  
 

• Euro zonos stiprinimas 
− Praneš÷jas Umberto Burani (Darbdaviai – IT) 

− Bendrapraneš÷jis Olivier Derruine (Darbuotojai – BE) 
 
− Nuoroda. COM(2006) 714 galutinis (SEC(2006) 1490) – CESE 1261/2007 
 

− Dokumento esm÷ 
 

Finansų rinkai integruoti būtini standartai, kurie užtikrintų optimalią vartotojų interesų 
apsaugą. 
 
EESRK tikisi, kad ekonomin÷s, pinigų ir užimtumo politikos suart÷jimo bus siekiama 
rengiant bendrus euro grup÷s ir Užimtumo tarybos pos÷džius. 
 
Nacionalin÷s vyriausyb÷s tur÷tų įtikinamai propaguoti euro zoną. Be to, būtų pageidautina, 
kad valstyb÷s nar÷s, kuriose euras nebuvo įvestas, aiškiai išd÷stytų savo ateities planus. 

 
Euro, kaip tarptautin÷s valiutos, įgyta svarba tur÷tų tapti derama paskata dar kartą pasiūlyti 
savo kandidatūrą vietai Tarptautiniame valiutos fonde užimti. Tai reikštų ne kurio nors iš 
dabartinių narių pasitraukimą, o papildomos nario vietos įsteigimą. 
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Buvo pateiktas gana kontraversiškas pasiūlymas: įkurti Europos stabilizavimo fondą, kurio 
pagrindą sudarytų mokestinių pajamų perteklius, gautas „geraisiais laikais“. Šis fondas 
finansuotų Bendrijos svarbos projektus. 

 

− Asmuo pasiteirauti Gilbert Marchlewitz 
 (Tel. 00 32 2 546 93 58 – el. paštas gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu) 
 

• Finansų rinkų raida 

− Praneš÷jas Olivier Derruine (Darbuotojai – BE) 
 
− Nuoroda. Nuomon÷ savo iniciatyva CESE 1262/2007 
 

− Dokumento esm÷ 
 
Rekomendacijos apima įvairias sritis: 
 
Svarbu parengti statistikos priemones, kurios leistų susidaryti išsamesnį vaizdą apie rizikos draudimo 
fondus (hedge funds) ir privataus kapitalo fondus (private equities funds). Rizikos draudimo fondams 
ir privataus kapitalo fondams reik÷tų taikyti riziką ribojančius standartus. Taip pat reik÷tų iš dalies 
pakeisti KIPVPS direktyvą, kad ji apimtų privataus kapitalo fondus ir įpareigotų užtikrinti didesnį 
skaidrumą. Europos Komisija tur÷tų skatinti ir tęsti iniciatyvas, kurių tikslas – geriau informuoti 
finansinių paslaugų vartotojus. Biržos prekybos sąrašuose esančios bendrov÷s, kurios buvo įsigytos, 
tur÷tų teikti būtiniausią informaciją, kai jos yra išbraukiamos iš biržos prekybos sąrašų. 
 
Suteikiant mokesčių lengvatas, būtų galima skatinti ilgalaikę strategiją įgyvendinančius pensijų 
fondus siekti kokyb÷s ir į savo finansinių investicijų strategijas integruoti socialinę atsakomybę. 
Europos Komisija ir valstyb÷s nar÷s privalo užtikrinti, kad socialin÷ įmonių atsakomyb÷ apimtų visus 
suinteresuotus subjektus, įskaitant investicinius fondus. Statistiniai duomenys apie darbo užmokestį 
(arba pajamas) tur÷tų būti nurodomi kvantiliu. 
 
Atsižvelgiant į tai, kad dauguma sprendimų d÷l labai trumpalaikių investicijų priimami „mokesčių 
rojuose“ (ofšorin÷se bendrov÷se), Komitetas ragina Tarybą, Europos Komisiją ir ECB apsvarstyti 
galimybę imtis veiksmų remiantis Sutarties 59 straipsniu. Komitetas pabr÷žia, kad svarbu gerinti 
mokesčių politikos koordinavimą nustatant būtiniausius reikalavimus, visų pirma įvairioms kapitalo 
apmokestinimo formoms. 
 

− Asmuo pasiteirauti  Gilbert Marchlewitz 
 (Tel. 00 32 2 546 93 58 – el. paštas gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu) 
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• Ekonomin÷ politika ir pramon÷s strategija 
− Praneš÷ja Susanna Florio (Darbuotojai – IT)  

  

− Nuoroda. Nuomon÷ savo iniciatyva – 1263/2007 
 

− Dokumento esm÷ 
 

• BEPG tur÷tų būti glaudžiau susietos su Lisabonos darbotvark÷s iniciatyvomis ir numatyti 
investicijas į pramon÷s sektoriaus inovacijas ir pažangias technologijas. 

 

• Europos investicijų bankas turi svariai prisid÷ti skatindamas mokslinių tyrimų ir technologijų 
pl÷tros iniciatyvas.  

 

• Būtina sumažinti biurokratines kliūtis, pirmiausia tas, kurios trukdo MVĮ ir bendrov÷ms, 
investuojančioms į mokslinius tyrimus ir technologijų pl÷trą, tur÷tų būti taikomos mokesčių 
lengvatos. 

 

• Būtina priimti priemonių veiksmingai reguliuoti finansininkų dalyvavimą bendrovių veikloje. 
 

• ES turi padidinti investicijas į mokslinius tyrimus ir technologijų pl÷trą. Intelektin÷s 
nuosavyb÷s teisių apsauga tur÷tų būti užtikrinta atitinkamomis ES priemon÷mis. 

 

• Švietimo įstaigos privalo atsižvelgti į būtinybę suteikti studentams tas kvalifikacijas, kurių 
reikia verslui. Vienas iš būdų gerinti ryšius yra įkurti verslo parkus universiteto teritorijoje. 
Kita galimyb÷ – remti Europos kompetencijų centrus ir, žinoma, Europos technologijų 
institutą. 

 

− Asmuo pasiteirauti  Gilbert Marchlewitz 
 (Tel. 00 32 2 546 93 58 – el. paštas gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu) 
 

• Banko sąskaitų areštas (Žalioji knyga) 
– Praneš÷jas Jorge Pegado Liz (Įvairių interesų gr.– PT) 
 
– Nuorodos: COM(2006) 618 galutinis – CESE 1237/2007 

   

– Asmuo pasiteirauti  João Pereira dos Santos  
  (Tel. 00 32 2 546 92 45 – el. paštas joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
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5. TARPTAUTIN ö PREKYBA IR GLOBALIZACIJA  
 

• Pasaulin÷s prekybos integracija ir užsakomosios paslaugos 
– Praneš÷jas Gustav Zöhrer (Darbuotojai. – AT) 
– Bendrapraneš÷jis Göran Lagerholm (Cat. 1 – SE) 
 
– Nuoroda. Nuomon÷ savo iniciatyva – CESE 1255/2007 
 
– Dokumento esm÷ 
 
Prekyba tarpiniais produktais yra viena svarbiausių pramon÷s permainų varomųjų j÷gų ir ypatinga 
tarptautinio darbo pasidalijimo forma. Paslaugų užsakymas užsienyje (matuojamas tarpinių produktų 
išor÷s prekybos srautais) yra gamybos organizavimas, pagrįstas darbo pasidalijimu, kuriuo remdamosi 
įmon÷s gamina tai, ką jos gali pagaminti geriausiai ir pačiomis mažiausiomis sąnaudomis. Nuomon÷je 
d÷mesys telkiamas tik į šį paslaugų užsakymo užsienyje aspektą. 
 
Nuomon÷je analizuojamas pasaulin÷s prekybos vystymasis, remiantis paskutiniajame 2006 m. 
ketvirtyje paskelbtu Europos Komisijos tyrimu ir nagrin÷jamos prekių ir paslaugų užsakymo 
užsienyje did÷jimo priežastys bei ES ekonomikos stipriosios ir silpnosios vietos. Nuomon÷je 
įvardijami šio proceso naudos gav÷jai ir patiriantys nuostolius bei pateikiamos tam tikros išvados ir 
rekomendacijos Europos pramonei. 
 
Paslaugų užsakymą užsienyje lemia daugelis priežasčių: nedidel÷s darbo sąnaudos (mažesnis darbo 
užmokestis ir (arba) socialin÷ apsauga), žaliavų kainos ir arti esančios naujos sparčiai augančios 
rinkos ir kiti svarbūs veiksniai. Kita paslaugų užsakymą užsienyje lemiančios priežastys taip pat gali 
būti mažesn÷ jų savikaina d÷l ne tokių griežtų aplinkos apsaugos įstatymų arba mokesčių lengvatų.  
 
ES s÷kmingai išsaugojo lyder÷s poziciją pasaulin÷s prekybos srityje, tiek prekių, tiek ir paslaugų 
sektoriuje. Europos ekonomika pirmauja daugelyje vidutinių technologijų pramon÷s sričių ir kapitalui 
imlių prekių srityje. Susirūpinimą kelia did÷jantis prekybos su Azija deficitas ir menki informacijos ir 
ryšių technologijų (IRT) sektoriaus rodikliai. Prekybos tarpiniais produktais raida naudinga ES, tačiau 
daugiausia d÷mesio tur÷tų būti skirta tam, kad jos pranašumais būtų pasinaudota visoje ES. 
 
ES veiksmais tur÷tų būti siekiama sudaryti vienodas sąlygas ir užtikrinti tvarų (ekonominiu, socialiniu 
ir aplinkos apsaugos požiūriu) pasaulin÷s prekybos vystymąsi. ES tur÷tų tinkamai įvertinti savo 
pranašumus ir juos stiprinti. Pirmiau min÷tuose vidutinių technologijų sektoriuose įgyvendinama 
daugelis inovacijų. Tačiau, be viso to, reikalingos tiek materialios, tiek ir nematerialios investicijos į 
naujas sritis. 
 



- 11 - 

Greffe CESE 149/2007 (FR/EN) AK/ua 
 .../... 

Atsižvelgiant į užsienyje užsakomų paslaugų pl÷trą, reikia skubiai atlikti daugiau ir įvairesnių tyrimų. 
Komitetas rekomenduoja, kad Komisija atliktų tyrimą, kuris apimtų galimus trumpalaikius ir 
vidutin÷s trukm÷s scenarijus ir į juos įtraukti suinteresuotus subjektus. Tokia analiz÷ gal÷tų būti 
sektoriaus tyrimų, įgyvendinant naująją pramon÷s politiką, dalis ir tapti sektorinio socialinio dialogo 
diskusijų pagrindu. 
 
Svarbiausi atsakymai į iššūkius, kuriuos Europai kelia pasaulin÷s prekybos integracija ir vis dažniau 
perkeliamos Europos pramon÷s įmon÷s, pateikiami Lisabonos strategijoje. Šiomis sąlygomis 
Komitetas pabr÷žia, kad siekdama prisitaikyti ir išlaikyti konkurencingumą vykstant globalizacijai 
Europos Sąjunga tur÷tų spręsti šiuos svarbius klausimus: vidaus rinkos sukūrimas ir stiprinimas; 
inovacijų skatinimas; užimtumo didinimas. 
 

− Asmuo pasiteirauti  Muñoz 
 (Tel. 00 32 2.546 8373 – el. paštas amelia.munozcabezon@eesc.europa.eu) 
 
 

6. MOKESČIAI  
 

• Mokesčių paskatos MTTP srityje 
− Praneš÷jas Peter Morgan (Darbdaviai – UK) 
 

− Nuorodos: COM(2006) 728 galutinis – CESE 1260/2007 
 

− Dokumento esm÷ 

 
EESRK rekomenduoja kiekvienai valstybei narei naudoti optimaliausią mokesčių paskatų 
kombinaciją, kad MVĮ būtų lengviau išlikti ir pl÷stis šios šalies ekonomikoje. Šiuo požiūriu Komitetą 
stebina, kad komunikate nekalbama apie mokesčių lengvatas, skirtas pad÷ti naujoms įmon÷ms 
formuoti kapitalą. 
 
EESRK rekomenduoja, be kita ko, į komunikatą įtraukti patentų ir licencijavimo klausimą. Valstyb÷s 
nar÷s tur÷tų patobulinti tarptautinių mokslinių tyrimų projektų dalyviams iš pramon÷s sektoriaus 
taikomų MTTP mokesčių paskatų naudojimo sistemą, ieškoti būdų, kaip sumažinti valstyb÷s 
numatytus mokesčius jaunoms MTTP įmon÷ms ir užtikrinti laisvą dotacijų ir moksliniams tyrimams 
skirtų l÷šų jud÷jimą ES bei skatinti tarpvalstybinį mokslo darbuotojų judumą. Komisija tur÷tų sukurti 
bendrą abipusio MTTP pažym÷jimų pripažinimo struktūrą. Taip pat reik÷tų nustatyti MTTP ir 
inovacijų mokesčių apibr÷žtį ES mastu bei didinti viešojo sektoriaus investicijas į universitetus ir 
valstyb÷s finansuojamus mokslinių tyrimų institutus. 

 
− Asmuo pasiteirauti  Imola Bedı 
 (Tel. 00 32 2 546 83 62 – el. paštas imola.bedo@eesc.europa.eu) 
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• Tiesioginio apmokestinimo koordinavimas 

− Praneš÷jas Lars Nyberg (Darbuotojai – SE) 
 
− Nuorodos: COM(2006) 823 galutinis 
  COM(2006) 824 galutinis – {SEC(2006) 1690} – CESE 1264/2007 
  COM(2006) 825 galutinis 

− Dokumento esm÷ 
 
Kalbant apie darbų, susijusių su apmokestinimu ir vidaus rinka, tikslą ir kryptį, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetas pritaria Komisijos nuomonei, kad valstyb÷ms nar÷ms bendradarbiaujant 
ir koordinuojant veiklą galima įgyvendinti mokesčių politikos tikslus ir apsaugoti mokesčių bazę. 
 
Komiteto nuomone, kitoje valstyb÷je patirtų nuostolių užskaitos problemas būtų galima spręsti 
įvedant bendrą konsoliduotą pelno mokesčių bazę (BKPMB). Nacionalinių taisyklių taikymas 
tarptautiniams atvejams būtų labai abejotinas teisiniu, socialiniu ir ekonominiu požiūriu.  
 
Kalbant apie negautų pajamų iš įmonių turto vert÷s padid÷jimo perk÷limą tarp valstybių narių, 
EESRK abejoja, ar reik÷tų rengti pasiūlymą vien tik fizinių asmenų atvejams ir atkreipia d÷mesį į tai, 
kad būtina mokesčių institucijoms bendradarbiauti, kad atitinkamos valstyb÷s nar÷s gautų joms 
teis÷tai priklausančią pajamų mokesčių dalį. 

 
− Asmuo pasiteirauti  Imola Bedı 
  (Tel. 00 32 2 546 83 62 – el. paštas imola.bedo@eesc.europa.eu) 

 
 

7. SVEIKATA IR VARTOTOJ Ų APSAUGA 
 

• Pacientų teis÷s 
 

− Praneš÷jas Istvan Bouis (Įvairių interesų gr. – FR) 
 
– Nuoroda. Nuomon÷ savo iniciatyva – CESE 1256/2007 
 

− Dokumento esm÷ 
 
Atsižvelgiant į Europos pagrindinių teisų chartiją, Komisijos komunikatą d÷l Konsultacijos d÷l 
Bendrijos veiksmų sveikatos paslaugų srityje, 2006 m. birželio 1 d. ES sveikatos ministrų tarybos 
Pareiškimą d÷l ES sveikatos sistemų bendrų vertybių ir principų, ETT sprendimus d÷l laisvo pacientų 
jud÷jimo, Europos Parlamento pranešimą d÷l pacientų jud÷jimo ir sveikatos priežiūros pl÷tros ES, taip 
pat į 2007 m. kovo 15 d. Europos Parlamento rezoliuciją, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetas (EESRK) ragina Europos Komisiją imtis iniciatyvos, užtikrinančios tokią sveikatos 
politiką, kuri gerbtų pacientų teises. Tod÷l būtina: 
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• pateikti ES valstyb÷se nar÷se galiojančių teisinių ir deontologinių įsipareigojimų 
palyginamąją apžvalgą ir atlikti jų analizę, 

• suformuluoti tinkamiausius Bendrijos veiksmus, skirtus įgyvendinti valstyb÷se nar÷se, 

• įvertinti, kaip numatyta, priimtus įstatymų tekstus ir patvirtintas priemones, 

• skleisti šių darbų rezultatus tarp valstybių narių atsakingų subjektų, įvairių socialinių ir 
profesinių asociacijų atstovų bei susijusių vartotojų, 
nustatyti Europos pacientų teisių dieną. 

• įteisinti Europos pacientų teisių dieną. 
 
Atskirų teisių įgyvendinimo efektyvumas labai priklausys nuo to, kokie bus kolektyviniai atsakymai, 
siekiant paremti šią iniciatyvą. Tod÷l būtina siekti įgyvendinti sveikatos demokratiją, o tai susiję su 
kolektyviniu naudotojų įtraukimu ir jų interesų atstovavimu įvairiais sistemos lygiais. 
 
Pacientų teis÷s yra tik viena žmogaus teisių išraiškos formų, tačiau jokiu būdu tai n÷ra atskira teisių 
kategorija. Jose kalbama apie tai, kad n÷ vienas pacientas nenori, kad su juo būtų elgiamasi kitaip nei 
su kitais visuomen÷s nariais, juo labiau nenori atsidurti visuomen÷s pakraštyje. 
 
Reikia pripažinti, kad sveikatos priežiūros sistemos naudotojai savo pojūčius, susijusius su gydymu, 
vis dažniau išreiškia remdamiesi savo patirtimi; tai galima paaiškinti tuo, kad jie gauna vis daugiau 
informacijos. 
 
Tod÷l vert÷tų iš naujo apgalvoti paciento vietą su juo susijusių sprendimų sistemoje, kuri jam yra 
svarbi siekiant metodų skaidrumo ir gerbiant asmens privatumą. 
 
Nesiekiama teisiškai apibr÷žtos vartotojiškos elgsenos, tačiau norima pripažinti, jog pacientas yra 
pakankamai brandus, kad gal÷tų dalyvauti priimant su juos susijusius sprendimus laikantis 
reikalavimo gerbti jo teises. 
 
Suteikti naudotojams ir jų atstovams galimybę būti išklausytiems yra juo labiau būtina, kadangi su 
sveikata susiję klausimai apima ir kitas sritis, tokias kaip gamybos metodai, gyvenimo būdas, darbo 
sąlygos, aplinkos apsauga ir kt. Tai apima socialinius, ekonominius ir etinius sprendimus, kurie n÷ra 
vien medicinos specialistų atsakomyb÷s sritis. 
 

− Asmuo pasiteirauti  Alan Hick 
 (Tel. 00 32 2 546 93 02 – el. paštas alan.hick@eesc.europa.eu) 

 

• Likučių kiekis gyvūnin÷s kilm÷s maisto produktuose 
– Praneš÷jas Istvan Coupeau (Įvairių interesų gr. – FR) 
 
– Nuoroda. COM(2007) 194 galutinis – 2007/0064 COD – CESE 1251/2007 
 
– Asmuo pasiteirauti  Yvette Azzopardi 
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 (Tel. 00 32 2 546 98 18 – el. paštas yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 
 

8. IŠORöS SANTYKIAI  
 

• Pilietin÷s visuomen÷s dalyvavimas vietos lygiu įgyvendinant Europos 
kaimynyst÷s politikos veiksmų planus siekiant subalansuoto ir darnaus 
vystymosi 

− Praneš÷jas Mário Iuliano (Darbuotojai – IT) 
 

− Nuoroda. Informacinis pranešimas – CESE 504/2007 fin 
 

− Dokumento esm÷ 
 
Informacinis pranešimas bus pristatytas 2007 m. spalio 15–16 d. At÷nuose vyksiančiame Euromed 
aukščiausio lygio ekonomikos ir socialinių reikalų tarybų bei panašių institucijų susitikime. 
Pranešimas buvo parengtas bendradarbiaujant su Graikijos, Prancūzijos, Tuniso, Izraelio ir Palestinos 
ekonomikos ir socialinių reikalų tarybomis. 
 
Pranešime d÷mesys skiriamas Viduržemio jūros regiono kaimynin÷ms šalims ir pabr÷žiama ypatingai 
svarbus ES šalių partnerių pilietin÷s visuomen÷s dalyvavimas vietos ir regionų lygiu įgyvendinant 
Europos kaimynyst÷s politiką (EKP). Ekonomin÷s ir socialin÷s sanglaudos tikslas tur÷tų būti 
integruotas į Europos kaimynyst÷s politikos nacionalinius veiksmų planus (NVP), o nacionalin÷s ir 
vietos valdžios institucijos tur÷tų imtis visų būtinų priemonių siekiant remti ir skatinti socialinių 
partnerių, socialinių ir profesinių organizacijų, veikiančių vietos ir regionų lygiu, dalyvavimą rengiant 
NVP nuo sprendimų pri÷mimo etapo iki jų įgyvendinimo ir pasiektų rezultatų vertinimo. 
 
Svarbiausias vaidmuo skatinat dalyvavimą ir įgyvendinant tvarų ir subalansuotą teritorinį vystymąsi 
socialiniu ir aplinkos požiūriu teks nacionalin÷ms, vietos ir regionų konsultacin÷ms struktūroms. Toks 
dalyvavimas skatina stiprų bendros atsakomyb÷s jausmą d÷l EKP įgyvendinimo šalyse partner÷se ir 
užtikrina didesnę šios politikos s÷kmę. 
 
Bendradarbiaudamas su Euromed šalių ekonomikos ir socialinių reikalų tarybomis, EESRK perduos 
savo žinias ir patirtį sukaupta skatinant socialinę ir teritorinę sanglaudą, bei glaudžiai dirbs su 
Regionų komitetu, kad būtų užtikrinta sąveika tarp valdžios institucijų ir organizuotos pilietin÷s 
visuomen÷s vietos ir regionų lygiu. 
 

− Asmuo pasiteirauti Laila Wold 
 (Tel. 00 32 2 546 91 58 – el. paštas laila.wold@eesc.europa.eu) 
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9. SOCOALINö SANGLAUDA IR SOCIALINIAI RODIKLIAI  
 

• Suderinti rodikliai negalios srityje 
– Praneš÷jas Meelis Joost (Įvairių interesų gr. – EE) 
 
– Nuoroda. Tiriamoji nuomon÷ – CESE 1259/2007 

 
– Dokumento esm÷ 

 
Priimti planą, kuriame būtų nustatyti rodikliai ir kiekybiniai tikslai, kurių tur÷tų siekti valstyb÷s nar÷s 
kelete suderintų prioritetinių sričių, būtų teisingausias kelias siekiant, kad ateityje žmon÷s su negalia 
gal÷tų realiai naudotis lygiomis galimyb÷mis. 

 
Komisiją ir valstybes nares tur÷tų visą d÷mesį skirti patikimų ir nuoseklių rodiklių sudarymui, taip pat 
kiekybiniams tikslams kiekvienoje iš statistikos sričių ir nustatytiems politikos tikslams, kuriuos 
kiekviena valstyb÷ nar÷ tur÷tų pasiekti per nurodytą laiką. 

 
Negalios klausimus nagrin÷janti aukšto lygio grup÷ tur÷tų sudaryti duomenų rinkimo prioritetų sąrašą 
remiantis svarbiausiais rodikliais, jau esančiais ISTAT sąraše. 

 
Valstyb÷s nar÷s tur÷tų toliau stengtis tyrimų metu rinkti duomenis apie negalią ir tuos duomenis 
reguliariai skelbti, pavyzdžiui, kas dvejus metus. 

 
ES darbo j÷gos tyrimo metu pažanga tur÷tų būti vertinama reguliariau. 

 
Tod÷l Europos Komisija tur÷tų įtraukti į Eurostato tyrimus nuoseklų negaliai skirtą modulį, į kurį būtų 
įtraukti pirmiau min÷ti elementai, reguliariai skelbiant ataskaitas, kad būtų galima tinkamai įvertinti 
politiką bei nustatyti prioritetus. 

 
Nustatant prioritetinius rodiklius kiekvienoje valstyb÷je nar÷je tur÷tų dalyvauti nacionalin÷s neįgaliųjų 
organizacijos. 

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

• Aplinkos apsauga pagal baudžiamąją teisę 
– Praneš÷jas Daniel Retureau (Darbuotojai – FR) 
 
–  Nuorodos: COM(2007) 51 galutinis – 2007/0022 COD – CESE 1248/2007 
 
–  Dokumento esm÷ 
 
Komitetas pritaria, kad už rimtus nusižengimus aplinkai gal÷tų būti taikomos baudžiamosios 
sankcijos. EESRK nuomone, Komisijai turi būti suteikta kompetencija priversti valstybes nares 
prireikus taikyti proporcingas ir atgrasančias baudžiamąsias sankcijas ir užtikrinti Bendrijos politikos 
vykdymą, visų pirma sunkių gamtos apsaugos pažeidimų atvejais. Šios sankcijos turi būti taikomos 
atsižvelgiant į kiekvienos valstyb÷s nar÷s baudžiamosios teis÷s sistemą. Komisijai turi būti suteiktas 
įgaliojimas kontroliuoti baudžiamosios teis÷s nuostatų veiksmingumą min÷toje srityje ir galimyb÷ 
aktyviai šį įgaliojimą vykdyti. 

 
Komitetas neneigia, kad už nusikalstamų struktūrų veiklą tur÷tų būti taikomos sankcijos, gal net 
reik÷tų suderinti valstybių narių baudžiamosios teis÷s normas. Tačiau sutarties ir teismin÷s praktikos 
nuostatos kovos su nusikalstamų struktūrų vykdoma veikla srityje yra aiškios: valstybių narių 
baudžiamosios teis÷s normos gali būti derinamos tik remiantis ES sutarties VI dalyje numatytomis 
policijos ir teismų bendradarbiavimo nuostatomis, o ne EB steigimo sutartimi, kaip siūlo Komisija. 

 
Komitetas mano, kad Bendrijai tur÷tų būti suteikta kompetencija tik nustatyti vykdytinus 
įsipareigojimus ir numatyti baudžiamąsias sankcijas. Norint imtis kitų veiksmų ir numatyti sankcijų 
tvarką, reik÷tų remtis pamatiniu sprendimu, kuris pagrįstas ES sutarties VI dalimi.  

 
Komitetas taip pat abejoja, ar Bendrijos teis÷je gali būti nurodytas maksimalus sankcijos dydis. 
 
Komitetas nor÷tų, kad d÷l kompetencijų pasidalijimo iškilę akivaizdūs politiniai aspektai ir 
Parlamento vaidmuo leidžiant baudžiamosios teis÷s klausimus apimančius teis÷s aktus būtų tiksliau 
apibr÷žti Teisingumo Teismo jurisprudencijoje, tarpinstituciniame susitarime ar reformoje, kuri gal÷tų 
būti įtraukta į Sutarčių reformos procesą dabar vykstant Tarpvyriausybinei konferencijai (TVK). 
Pastaroji galimyb÷ būtų tinkamesn÷, kadangi būtina kuo skubiau nustatyti veiksmingas sankcijas ir 
apsaugoti aplinką. 
 

− Asmuo pasiteirauti  Yvette Azzopardi 
  (Tel. 00 32 2 546 9 818 – el. paštas yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
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• Hormoninį ar tirostatinį poveikį turinčios medžiagos gyvulininkyst÷je 
– Praneš÷jas Ludvík Jírovec (Įvairių interesų gr. – CZ) 
 
– Nuorodos: COM(2007) 292 galutinis – 2007/0102 COD – CESE 1253/2007 

 
– Asmuo pasiteirauti Yvette Azzopardi  

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

• Maisto produktų maistingumas ir sveikatingumas 
 C kategorijos nuomon÷ 
 
– Nuorodos: COM(2007) 368 galutinis – CESE 1254/2007 
 
–  Asmuo pasiteirauti  Eleonora Di Nicolantonio  
 (Tel. 00 32 2 546 94 54 – el. paštas eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu) 
 
 

11. ŽUVININKYST ö 
 

• Žuvininkyst÷. Duomenų tvarkymas ir parama mokslin÷ms 
rekomendacijoms rengti 

– Praneš÷jas Sarró Iparraguirre (Įvairių interesų gr.– ES) 
 
– Nuorodos: COM(2007) 196 galutinis – 2007/0070 CNS – CESE 1252/2007 
 
– Dokumento esm÷ 
 
Apskritai Komitetas palankiai vertina pasiūlymą priimti reglamentą. Tačiau su nerimu pastebi, kad vis 
augantis Bendrijos reglamentų skaičius lemia didesnę administracinę naštą. Šiuo atveju EESRK turi 
tam tikrų abejonių, ar pasiūlymas d÷l reglamento tikrai reikštų dabar galiojančių reglamentų 
supaprastinimą, pad÷siantį sumažinti administracinę naštą tiek valstyb÷ms nar÷ms, tiek 
suinteresuotoms šalims. 
 
Komitetas mano, kad: 
 

- Europos Komisijos pasiūlyta galutinių naudotojų apibr÷žtis yra netiksli, kadangi tai gali būti 
„fiziniai arba juridiniai asmenys arba organizacijas, suinteresuoti moksline žuvininkyst÷s 
sektoriaus duomenų analize“, o tokia apibr÷žtis gali būti pritaikyta bet kuriam individui. 
Tod÷l EESRK siūlo Komisijai šią sąvoką apibr÷žti daug tiksliau; 

 
- Komisija tur÷tų labiau patikslinti reikalavimų nesilaikymo, už kurį valstyb÷ms nar÷ms 

taikomos nuobaudos, priežastis ir atitinkamai peržiūr÷ti finansines pataisas; 
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- Komisija tur÷tų aiškiai nustatyti, kad valstyb÷s nar÷s finansuoja laivuose dirbančių steb÷tojų 

programas ir iki būtiniausio minimumo sumažinti įgulų vykdomas savarankiškos duomenų 
atrankos programas, kadangi jos gali per daug apsunkinti darbą; 

 
- kalbant apie žvejybos poveikio aplinkai įvertinimą, Europos Komisija tur÷tų aiškiai nurodyti, 

kokie duomenys bus reikalingi ir kas juos gaus; 
 
- kalbant apie surinktų pirminių duomenų valdymą ir panaudojimą, Komitetas nor÷tų pabr÷žti 

šių duomenų konfidencialumo svarbą visiems tiems, kurie, vadovaujantis pasiūlymu d÷l 
reglamento, turi galimybę jais naudotis;  

 
- reik÷tų išbraukti nuostatą, kad ekonominių duomenų rink÷jams turi būti užtikrinta galimyb÷ 

patekti į verslo veiklai skirtas patalpas, kadangi d÷l to gali kilti teisinių problemų. 
 
EESRK džiaugiasi, kad pasiūlyme didelis d÷mesys skiriamas žvejybos veiklos poveikio aplinkai 
aspektams ir kad pasiūlymas gali suteikti reikiamų duomenų norint žuvininkyst÷s vadybą orientuoti į 
ekosistemą. 
 

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

12. TRANSPORTAS 
 

• Oro uostų rinkliavos 

– Praneš÷jas Thomas McDonogh (Darbdaviai – IE) 
 
– Nuorodos: COM(2006) 820 galutinis – 2007/013 COD – CESE 1244/2007 
 
– Dokumento esm÷ 
 
Komisija tur÷tų nustatyti įvairių oro uostų tipų projektavimo kriterijus siekdama užtikrinti, kad oro 
uostai būtų praktiški, funkcionalūs ir pasiteisintų komerciškai sąnaudas padengiant oro uostų 
rinkliavomis. 
 
Valstyb÷ tur÷tų padengti oro uostų saugumo išlaidas. Tai yra nacionalinio saugumo problema. 
 
Reik÷tų skatinti regioninių oro uostų statybą ir veiklą. Jie atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį regionų 
ekonomikoje. Be to, jie mažina spūstis didžiuosiuose oro uostuose ir dažnai būna labai naudingi 
paieškos ir gelb÷jimo operacijoms. 
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Oro uostus reikia laikyti pagrindines viešąsias paslaugas teikiančia struktūra, kuri nebūtinai turi būti 
pelninga, ir tam tikromis aplinkyb÷mis jai gali prireikti finansin÷s pagalbos. Gana įprasta skirti 
pagalbą viešajam transportui. 
 
Komisija tur÷tų pripažinti kokio dydžio mokesčių reikia siekiant užtikrinti, kad mažiausiuose oro 
uostuose, kur keleivių srautas gali būti nepakankamas verslo ekonomikai paremti, būtų laikomasi 
reikalavimų. 
 
Oro uostai turi laikytis konkrečių norminių reikalavimų, kurie sudaro privalomą minimumą. D÷l 
išlaidų, susijusių su šių reikalavimų laikymusi, ne visada įmanoma patenkinti primygtinius pigių 
skrydžių oro linijų prašymus d÷l žemesnio paslaugų lygio ir atitinkamai mažesnių oro uosto rinkliavų. 
Tod÷l oro uostai tur÷tų tur÷ti teisę savo apmokestinimo struktūroje atspind÷ti oro uosto išlaidas ir jas 
susigrąžinti nepriklausomai nuo oro linijų reikalaujamo paslaugų lygio. 
 
Reik÷tų įvesti biometrinį saugumą, kad dažnai skraidantys keleiviai būtų aptarnaujami greitai. Jeigu 
būtina, už tai gali būti imamas mokestis. 
 
Laikantis galiojančių šios srities europinių teis÷s aktų, oro uostai privalo pasirūpinti, kad įranga ir 
paslaugos atitiktų specialius neįgalių ir ligotų asmenų poreikius. 
 
– Asmuo pasiteirauti  Sven Dammann 
  (Tel. 00 32 2 546 93 66 – el. paštas sven.dammann@eesc.europa.eu) 
 

• Bendrosios patekimo į keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto 
autobusais rinką taisykl÷s (nauja redakcija) 

– Praneš÷jas Frank Allen (Įvairių interesų gr. – IE) 
 
– Nuorodos: COM(2007) 264 galutinis – 2007/0097 COD – CESE 1247/2007 
 
– Asmuo pasiteirauti  Sven Dammann 
  (Tel. 00 32 2 546 93 66 – el. paštas sven.dammann@eesc.europa.eu) 
 
 

13. ŽEMöS ŪKIO TECHNIKA  
 

• Žem÷s ūkio traktoriai: apsaugin÷s konstrukcijos 
 C kategorijos nuomon÷ 
 
– Nuorodos: COM(2007) 310 galutinis – CESE 1240/2007 
 
– Asmuo pasiteirauti  João Pereira dos Santos 

  (Tel. 00 32 2 546 92 45 – el. paštas joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
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• Žem÷s ūkio traktoriai: vilkties įtaisai 
 C kategorijos nuomon÷ 
 
– Nuorodos: COM(2007) 319 galutinis – 2007/0117 COD – CESE 1241/2007 
  
– Asmuo pasiteirauti  João Pereira dos Santos 

  (Tel. 00 32 2 546 92 45 – el. paštas joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 

_____________ 


