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1. RŪPNIECĪBAS POLITIKA UN INOV ĀCIJA.  
 

• Ilgtspējīga darba ražīguma veicināšana Eiropā 

− ZiĦotāja:  KURKI kdze (Darba Ħēmēju grupa – FI) 
 

− Atsauce: pašiniciatīvas atzinums – CESE 1257/2007 
 

− Galvenie jautājumi:  
 
Komiteja 
 
Papildus ekonomikas izaugsmes tradicionālajiem faktoriem (aizvien lielāks darbaspēka piedāvājums, 
investīcijas ražošanas līdzekĜos, izglītības līmeĦa paaugstināšana) ir jārada jauni ilgtspējīgu izaugsmi 
veicinoši elementi. Pirmkārt, ir jāpaātrina ražīguma pieauguma temps salīdzinājumā ar tā pašreizējo 
līmeni. Otrkārt, ir jārod tādi risinājumi, kas vismaz apstādinātu tendenci, kurai raksturīga darbaspēka 
pieejamības samazināšanās. Treškārt, jāpalielina profesionālās dzīves pievilcība. 
 
Komiteja uzskata, ka Eiropas Savienībai jāatbalsta dalībvalstis un uzĦēmumi to centienos paaugstināt 
ilgtspējīgu ražīgumu, kas ir Lisabonas stratēăijas būtiska sastāvdaĜa. Aktīvi ir jāatbalsta ideja, ka, 
īstenojot inovatīvus kvalitātes uzlabošanas pasākumus darba vietā un ieviešot sociālos jauninājumus, 
būtiski tiek ietekmēta uzĦēmējdarbības veiksmīga attīstība. Komiteja ierosina minēto aspektu Ħemt 
vērā ekonomikas un nodarbinātības politikas vadlīniju izvērtēšanā un atjaunināšanā. 
 
Komiteja atkārto savu priekšlikumu izveidot Eiropas darba kvalitātes indeksu. Tā pamatā būtu no 
pētījumiem iegūti "laba darba" kritēriji, un minētais indekss tiktu regulāri papildināts un publicēts. 
Šādu indeksu varētu izmantot, lai atspoguĜotu Eiropas iedzīvotāju darba dzīvē vērojamās pārmaiĦas 
un uzlabojumus, kā arī izmaiĦas darba ražīguma jomā. Vienlaikus tas varētu būt par pamatu jaunām 
iniciatīvām, kas veicinātu darba dzīves kvalitātes uzlabošanu. 
 
Lai izveidotu Eiropas darba kvalitātes indeksu, jāiesaista plašs ieinteresēto personu loks. Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejas dziĜās un daudzpusīgās zināšanas par problēmām saistībā ar 
pārmaiĦām nodarbinātības jomā un par reaăēšanu uz šādām problēmām būtu labs pamats šādam 
forumam. Arī Darba tirgus novērošanas centrs atbilstoši savam darba plānam varētu veikt minētā 
jautājuma izpēti. 
 
EESK aicina Komisiju uzdot veikt turpmākus pētījumus par profesionālās dzīves kvalitātes un darba 
ražīguma savstarpējo saikni. Attiecībā uz faktoriem, kas veicina ilgtspējīgu ražīgumu, ir jāveic dziĜāka 
analīze. Šim nolūkam ES iestādes un dalībvalstis varētu labāk izmantot pētījumus un analītisko darbu, 
ko veikuši Eiropas Dzīves un darba apstākĜu uzlabošanas fonds (Dublina) un Eiropas Darba drošības 
un veselības aizsardzības aăentūra (Bilbao). 
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Komiteja uzskata, ka Eiropas Savienības jauninājumu un apmācības iniciatīvu (piemēram, 
Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammas, struktūrfondu programmu, integrētās Mūžizglītības 
programmas) ietvaros būtu lietderīgi pievērst īpašu uzmanību jauninājumiem darba vietā un jauna 
veida profesionālajām prasmēm un vadības praksei. Šajā sakarā sociālie partneri ir lielā mērā atbildīgi 
par projektu sagatavošanu, īstenošanu un novērtēšanu. 
 
Komiteja ierosina dalībvalstīm to nodarbinātības programmu un inovācijas politikas ietvaros īstenot 
darba kvalitātes un ražīguma veicināšanas programmas. Daudzās valstīs ir darba ražīguma centri un 
profesionālās dzīves pētniecības centri, kas varētu piedalīties minētajās iniciatīvās. Sociālajiem 
partnerim ir noteicošā loma projektu plānošanā un to praktiskā īstenošanā. 
 
Eiropas dažādos forumos, dalībvalstīs un uzĦēmumos ir būtiski turpināt debates un konkrētas 
iniciatīvas saistībā ar ilgtspējīga ražīguma veicināšanu. Komiteja šajā procesā var sniegt nozīmīgu 
ieguldījumu, iepazīstinot ar pilsoniskās sabiedrības viedokli šajā jautājumā, ko tā pauž jo īpaši EESK 
atzinumos par ekonomikas, nodarbinātības un inovāciju politiku. 

 

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

 

 

• Eiropas ėīmiskās rūpniecības attīstība 
– ZiĦotājs: ZBOŘIL kgs (Darba devēju grupa – CZ) 
 
– Atsauce: Informatīvais ziĦojums – CESE 733/2007 fin 
 
– Galvenie jautājumi: 
 
Informatīvajā ziĦojumā sniegts pārskats par ėīmiskās rūpniecības attīstību laikposmā no 2000. līdz 
2005. gadam, pamatojoties uz konsultanta Reckon veikto statistisko pētījuma un Drēzdenē 2007. gada 
maijā notikušās uzklausīšanas sēdes rezultātiem. 
 
ZiĦojuma pirmajā daĜā analizēts nozares stāvoklis ES un pasaules tirgos. 

 
Eiropas ėīmiskā rūpniecība joprojām ir aktīva un spēcīga nozare. Eiropas iekšējā tirgus izveide Ĝoti 
pozitīvi ietekmēja ėīmisko produktu noietu. Ėīmiskā rūpniecība ir faktiski visu ekonomikas nozaru 
pamatā, un tai ir tieša stratēăiska ietekme uz ėīmisko produktu pakārtotajiem lietotājiem. Ėīmiskā 
rūpniecība nodrošina darbavietas aptuveni 4 miljoniem cilvēku. ES ėīmiskā rūpniecība joprojām ir 
vadošajās pozīcijās, kaut gan no līdera statusa to izkonkurējusi Āzija (tostarp Ėīna un Japāna), kas 
galvenokārt skaidrojams ar Ėīnas un Indijas ekonomisko uzplaukumu. 
 
Informatīvā ziĦojuma nākamā daĜa ir veltīta nodarbinātības aspektiem, pētniecībai un izstrādei, 
ieguldījumiem, enerăētikas un vides jautājumiem. 
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ES 25 dalībvalstīs nodarbinātības līmenis ėīmiskajā rūpniecībā šo piecu gadu laika posmā 
samazinājās par 5%. Nozarē nodarbināto vecums laika posmā no 2001. gada līdz 2005. gadam 
nedaudz palielinājās. Pieaudzis nodarbināto skaits darbavietās, kurās nepieciešama augsta 
kvalifikācija un kas nav saistītas ar fizisku darbu. 
 
Investīcijas, kā arī pētniecība un izstrāde (R&D) ir izšėirīgi faktori ėīmiskās rūpniecības nākotnes 
nodrošināšanai. Ėīmiskā rūpniecība ir nozīmīgākais investors pētniecībā un izstrādē, kas saistīta ar 
rūpniecību Eiropā. 
 
Eiropas ėīmiskā rūpniecība ir viena no energoietipīgākajām rūpniecības nozarēm. ES (un tās 
ėīmiskajai rūpniecībai) kaimiĦos esošajās valstīs enerăijas izmaksas ir daudz zemākas; šīs zemās 
enerăijas cenas var uzskatīt par “slēptajām subsīdijām” minēto valstu ėīmiskajai rūpniecībai. 
 
ZiĦojuma secinājumos apzinātas galvenās tendences, iespējas un riski. To vidū minēta jaunu un 
pilnveidotu procesu un produktu pastāvīga izstrāde, pētniecības rezultātu pārvēršana par plašpatēriĦa 
precēm, stabils pētniecības un izstrādes izdevumu līmenis, nodarbinātības līmeĦa samazināšanās, lēns 
ražošanas pieaugums. 
 
ZiĦojumā paustas bažas par ėīmiskās rūpniecības salīdzinoši negatīvo tēlu un reputāciju. ES ėīmiskās 
rūpniecības tēla aktīvākas spodrināšanas politika ir Ĝoti svarīga, atbalsts tai rodams arī iestāžu līmenī. 
 
Kopumā spēkā esošā ES reglamentējošā vide nav pietiekami labvēlīga, lai sniegtu nepieciešamo 
atbalstu ES ėīmiskās rūpniecības konkurētspējas celšanai. EESK un nozares pārstāvji atzinīgi vērtē 
“Tiesību aktu labākas izstrādes” un tiesību aktu ietekmes novērtējuma iniciatīvas.  
 
Attiecībā uz Ėīmisko vielu regulu (REACH) ziĦojumā secināts, ka pateicoties minētai regulai, noteikti 
samazināsies ar ražošanu nesaistīto izdevumu pieauguma risks, karteĜa vienošanās izmantojuma risks 
un risks, kas saistīts ar nesamērīgu ietekmi uz MVU. Šėiet, ka REACH īstenošanas izmaksas ir 
pieĦemamas. ĥemot vērā par REACH veikto pētījumu rezultātus, EESK prognozē, ka tuvākajā 
nākotnē samazināsies arodapdraudējumi un arodslimību izplatība, un tādējādi samazināsies arī 
rūpniecības un sabiedrības izmaksas. 
 

− Kontaktinformācija:  
(Tālr.: 00 32 2 546 86 28 – e-pasts: ccmi@eesc.europa.eu) 
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2. ENERĂIJA.  
 

• Energoefektivitātes rīcības plāns 
− ZiĦotājs: IOZIA kgs (Darba Ħēmēju grupa – IT) 
 

− Atsauce: COM(2006) 545 galīgā redakcija – CESE 1243/2007 
 

− Galvenie jautājumi: 
 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja atzinīgi vērtē un atbalsta Eiropas Komisijas ierosinātos 
pasākumus un uzskata, ka ir jāveic visi iespējamie pasākumi, lai samazinātu enerăijas patēriĦu, un ka 
jāveic tehniski iespējamie enerăijas ietaupījumi, kas pārsniedz 20%. Lai varētu sasniegt minēto mērėi, 
tas jāpapildina ar valstu rīcības plāniem, lai nodrošinātu mērėu taisnīgu pārdali starp dalībvalstīm, 
Ħemot vērā katras dalībvalsts potenciālu. 
 
EESK ierosina virkni konkrētu priekšlikumu dažādos darbības līmeĦos: 
 

− Vispārinātākā un starpnozaru līmenī Komiteja ierosina uzsākt īpašas debates par “dzīves 
stilu”, “enerăijas atbildīgu patērēšanu” un “dzīves kvalitāti”, lai veidotu sabiedrības 
izpratni par attiecīgajiem jautājumiem. Lielāka uzmanība jāpievērš un turpmāk jāstiprina 
tādas jomas kā visu posmu un līmeĦu izglītība, pētniecība un izstrāde, kā arī starptautiskā 
dimensija (partnerības, pamatnolīgumi, Eiropas kaimiĦattiecību politikas programmas, 
pasākumi pēc Kioto protokola parakstīšanas).  

− Politiskā un sociāli ekonomiskajā jomā Komiteja iesaka pakāpeniski pievērsties 
labvēlīgiem nodokĜu režīmiem, energoefektīvu iniciatīvu finansēšanai, labai uzĦēmumu 
sociālās atbildības praksei utt. Būtiski svarīga nozīme ir sociālajam dialogam, iesaistot 
pilsonisko sabiedrību, tai skaitā darba devējus, arodbiedrības, vides organizācijas, kā arī 
vietējā līmeĦa administrāciju. Joprojām aktuāls ir jautājums par to, ka nav koordinācijas 
transporta un enerăētikas politikas jomā.  

− Tehniskā līmenī Komitejai ir šādi ieteikumi un ierosinājumi: 
 

− Prioritātes piešėiršana rajonu mēroga apkurei un dzesēšanai, veicinot triăenerāciju un 
mikroăenerāciju; 

− Jauni integrēti energopakalpojumi un profesionālās prasmes; 

− Ekodizaina attiecināšana arī uz mājokĜiem, transportu utt.; 

− Automatizētas mērierīces, enerăijas sadale no attāluma, tīkla vadības optimizācija; 

− citi. 
 

Kontaktinformācija: Siegfried Jantscher kgs 

(Tālr.: 00 32 2 546 82 87 – e-pasts: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
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• Enerăijas ražošana no fosilajiem kurināmajiem 

– ZiĦotājs: ZBOŘIL kgs (Darba devēju grupa – CZ) 
 
– Atsauce: COM(2006) 843 galīgā redakcija – CESE 1246/2007 
 
– Galvenie jautājumi: 
 
EESK atzinīgi vērtē Komisijas paziĦojumu un piekrīt tajā izklāstītajai analīzei un aprakstam. 
Pateicoties spēkstaciju pastāvīgam efektivitātes pieaugumam un zema emisijas līmeĦa tehnoloăiju 
attīstībai, ogles palīdzēs ievērot prasības par klimata preventīvu aizsardzību un tām būs nozīmīga 
loma turpmāko enerăijas vajadzību apmierināšanā. Šobrīd nav drošu līdzekĜu, kas neprasa augstas 
izmaksas, lai samazinātu vai likvidētu lielāko daĜu CO2 emisiju no spēkstacijām, kurās izmanto ogles. 
Tā ir tehnoloăija, kas vēl tikai attīstās. Perspektīvas, ka turpmākajos divdesmit gados šādas ogĜu 
izmantošanas tehnoloăijas ar zemu emisijas līmeni attīstīsies un tiks veiksmīgi komercializētas, tomēr 
ir daudzsološas. Tomēr tā nedrīkst radīt sekas, ka jau šobrīd, pamatojoties uz CCS tehnoloăiju plašu 
izplatību, enerăētikas politikas stratēăijas un mērėi tiek noteikti kā "saistošs pasākums". Attiecībā uz 
vietējo brūnogĜu un akmeĦogĜu ieguvi tomēr ir vajadzīga atbilstoša politikas un ekonomikas sistēma. 
Enerăijas ieguve un pārveidošana var ievērojami veicināt labklājību un nodarbinātību vietējā līmenī 
(īpaši jaunajās dalībvalstīs). Pienācīga uzmanība jāpievērš kalnraču smagajiem darba apstākĜiem visā 
ES. EESK arī uzskata, ka Komisija šajā dokumentā un attiecībā uz termiĦu noteikšanu ir optimistiska 
par termiĦiem saistībā ar CCS un vajadzīgo pasākumu izpildes termiĦiem. Komisijai pašlaik būtu 
jāpievērš uzmanība pasākumiem, lai sekmētu to, ka 2015. gadā darbojas 10–12 demonstrējuma 
(parauga) spēkstacijas, un lai attiecībā uz CCS izveidotu sistēmu, kas aptver galvenos riskus, uz kuru 
var paĜauties un kas vienlaikus nav pārāk ierobežojoša. 

 
− Kontaktinformācija: Siegfried Jantscher kgs 

(Tālr.: 00 32 2 546 82 87 – e-pasts: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
 

3. RŪPNIECĪBAS RAŽOJUMI – REGLAMENT ĒJOŠIE NOTEIKUMI  
 

• Vienkāršošana —mašīnbūves nozare 
– ZiĦotājs: IOZIA kgs (Darba Ħēmēju grupa – IT) 
 
– Atsauce: Izpētes atzinums – CESE 1238/2007 
 
– Galvenie jautājumi:   
 
Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieki Wallström kdze un Verheugen kgs 2007. gada 8. janvārī 
pieprasīja izstrādāt izpētes atzinumu par reglamentējošās vides vienkāršošanu mašīnbūves nozarē. 
Acquis communautaire vienkāršošana un uzlabošana ir Eiropas Komisijas īpaša prioritāte.  
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Komisija uzskata, ka EESK nodrošina regulējuma saskaĦotības pārbaudes pārredzamību ne tikai 
mašīnbūves nozarē, bet arī citās nozarēs. 
 
Komiteja atbalsta Komisijas iniciatīvas, kuru mērėis ir pastiprināt nozares konkurētspēju, uzlabot 
tiesisko pamatprincipu kopumu, izstrādājot labāku un efektīvāku regulējumu un Ħemot vērā faktu, ka 
nozari veido desmitiem tūkstošu mazu un vidēju uzĦēmumu.  
 
Komiteja vēlas to Komisijas struktūrvienībās strādājošo skaita palielināšanu, kuru uzdevums ir 
koordinēt, uzraudzīt un atsevišėos gadījumos arī kontrolēt akreditācijas noteikumu pārvaldību, atĜauju 
izsniedzēju iestāžu darbības un to sertifikācijas kvalitāti.  
 
Komiteja lūdz, lai standartizācijas darbības ietvaros visiem ieinteresētajiem dalībniekiem tiktu dota 
iespēja iepriekš piedalīties standartu noteikšanā.  
 
Attiecībā uz "saskaĦotu" standartizāciju Komiteja uzskata, ka tai jākĜūst pieejamai bez maksas vai par 
simbolisku samaksu, īpaši maziem un vidējiem uzĦēmumiem.  
 
Komiteja uzsver, ka ir jānovērš visi nepamatotie administratīvie izdevumi, ievērojami samazinot 
slogu, kas gulstas uz ražošanas sistēmu. 
 
Komiteja aicina Komisiju nopietni Ħemt vērā prasību veicināt standartizācijas stabilitāti, uzklausot arī 
tirgus dalībnieku un galveno ieinteresēto personu ierosinājumus. Attiecībā uz tiesisko pamatprincipu 
kopumu un juridisko pamatu Komiteja iesaka Komisijai pirms tiesību akta izstrādes izvērtēt, vai 
izvirzītos mērėus nevar sasniegt ar citiem līdzekĜiem, piemēram, ar pašregulējumu vai 
kopregulējumu. 
 
Komiteja lūdz novērst tehniskos šėēršĜus iekšējā tirgus īstenošanā.  
 
Komiteja iesaka pirms turpmāku tiesību aktu pieĦemšanas iepriekš rūpīgi veikt ietekmes novērtējumu, 
Ħemot vērā proporcionalitātes pakāpi un pēc tam veikt stingru uzraudzību. 
 
Liela nozīme būs Eiropas nozares sociālajam dialogam, lai noteiktu visas kopīgās iniciatīvas nozares 
nodarbinātības un konkurētspējas attīstības atbalstam, ievērojot obligātos darba Ħēmēju, iedzīvotāju 
un vides drošības principus. 
 

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

• CCMI 042 Mašīnbūves apakšnozari reglamentējošo noteikumu vienkāršošana 

− ZiĦotājs: VAN IERSEL kgs (Darba devēju grupa – NL) 

− Atsauce: Papildatzinums – CESE 694/2007 fin 

− Kontaktinformācija: Pol Liemans kgs (Tālr.: 00 32 2 546 82 15 – e-pasts: 

pol.liemans@eesc.europa.eu) 
 

 

• CARS 21 
– ZiĦotājs: DAVOUST kgs (Darba devēju grupa – FR) 

 
– Atsauce: COM(2007) 22 galīgā redakcija – CESE 1239/2007 
 
– Galvenie jautājumi:  
 
Komiteja ir gandarīta par izteikto vēlmi izstrādāt visaptverošu pieeju un iekĜaut gan ražošanas 
attīstības un konkurētspējas dažādās dimensijas, gan dažādās iesaistītās puses. 
 
Tiešs darba grupas darbības rezultāts ir ierosinājums 38 Kopienas direktīvas aizstāt ar ANO/EEK 
(Apvienoto Nāciju organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas) noteikumiem, tādējādi samazinot 
administratīvo slogu. 
 
Jāuzsver arī grūtības minēto pasākumu īstenošanai. Tās ir šādas: 

 

− cenšoties sasniegt vienošanos, galīgā lēmuma pieĦemšana notiek vēlu; 

− analīzes un priekšlikumu saturs ir Ĝoti atkarīgs no izraudzītajām iesaistītajām pusēm; 

− izvēloties integrēto pieeju, var analizēt izvirzītos jautājumus, tādējādi samazinot 
atbildību. 

 
EESK iesaka: 

 

− dot ražotājiem laiku pilnībā izstrādāt tehnoloăijas, kas vajadzīgas, lai apmierinātu 
stingrākas prasības, un kuras neizraisa produktu ievērojamu padārdzināšanos un 
neaizkavē autoparka atjaunošanu, 

− attiecībā uz vides jautājumiem neaprobežoties vienīgi ar CO2 problēmu un nepievērst 
uzmanību tikai tehnoloăiskiem risinājumiem, lai izstrādātu holistisku pieeju, kurā Ħemta 
vērā automašīnu un autotransporta nozīme Eiropas sabiedrībā; 

− organizēt forumu “Pārstrukturēšana”, 2009. gadā sagatavot pārskatu un ietekmes 
novērtējumus, uz kuriem tas balstīsies, Ħemot vērā CARS 21 atbalstīto integrēto pieeju un 
tādējādi nodrošinot tai lielāku leăitimitāti gan augšupēji (izraugoties ieinteresēto pušu 
sarakstu), gan lejupēji (iekĜaujot dažādu darba grupu sniegtos ieteikumus); 
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− tiešāk un vēl agrākā posmā piesaistīt EESK, tā kā Komitejas darbības raksturs un sastāvs 
nosaka tās īpašo uzdevumu tieši šādā veidā iesaistīt Eiropas sabiedrības dažādās grupas 
politikās, ko Komisija īsteno minēto grupu interesēs. 

 

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

 
 

• Mehāniskie transportlīdzekĜi – plāksnes un marėējums 

C kategorijas atzinums 
 
– Atsauce: COM(2007) 344 galīgā redakcija – CESE 1242/2007 
 

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

 

 

4. EKONOMIKAS POLITIKA UN MONET ĀRĀ POLITIKA  
 

• Euro zonas stiprināšana 
− ZiĦotājs: BURANI kgs (Darba devēju grupa – IT) 

− L īdzziĦotājs: DERRUINE kgs (Darba Ħēmēju grupa – BE) 
 
− Atsauce: COM(2006) 714 galīgā redakcija (SEC(2006) 1490) – CESE 1261/2007 
 

− Galvenie jautājumi:  
 
Attiecībā uz finanšu tirgu integrāciju būs jānosaka standarti, lai nodrošinātu patērētāju interešu 
optimālu aizsardzību. 
 
EESK izsaka cerību, ka būs iespējams panākt ekonomikas, monetāro un nodarbinātības politiku 
konverăenci, rīkojot Eirogrupas un Nodarbinātības padomes kopīgas sanāksmes. 
 
Valstu valdībām ar pārliecību ir jāpopularizē euro zona. Būtu vēlams, lai valstis, kas sākotnēji nav 
pievienojušās euro zonai, skaidri izteiktu savus nākotnes nodomus.  
 
EESK norāda, ka euro ir kĜuvis par nozīmīgu starptautisku valūtu un ka euro zona varētu no jauna 
iesniegt savu kandidatūru Starptautiskajam valūtas fondam. Tas nenozīmē kāda pašreizējā locekĜa 
vietas ieĦemšanu, bet gan jauna locekĜa pievienošanos. 
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Samērā pretrunīgs priekšlikums ir izveidot Eiropas Stabilitātes fondu, ko finansētu no nodokĜu 
ieĦēmumu pārpalikuma, kurš radies labvēlīgas konjunktūras periodā, lai finansētu projektus Kopienas 
interesēs. 

 

− Kontaktinformācija: Gilbert Marchlewitz kgs 
(Tālr.: 00 32 2 546 93 58 – e-pasts: gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu) 

 
 

• Finanšu tirgus tendences 
− ZiĦotājs: DERRUINE kgs (Darba Ħēmēju grupa – BE) 
 
− Atsauce: pašiniciatīvas atzinums CESE 1262/2007 
 

− Galvenie jautājumi:  
 
Ieteikumi attiecas uz dažādām jomām: 
 
Lai labāk saprastu drošības fondu (hedge funds) un privāto akciju fondu (private equities) darbību, ir 
svarīgi izstrādāt atbilstīgus statistikas instrumentus. Attiecībā uz drošības fondiem un privāto akciju 
fondiem vajadzētu piemērot pārdomātus standartus. PVKIU direktīva jāgroza tā, lai tā attiektos uz 
privāto akciju fondiem un liktu tiem kĜūt pārredzamākiem. Komisijai būtu jāveicina un jāīsteno 
iniciatīvas, kas paredzētas finanšu pakalpojumu izmantotāju labākas informētības nodrošināšanai. 
Biržā kotētiem uzĦēmumiem, kas izpirkti, jāuzliek par pienākumu publicēt obligāto informāciju, kad 
tos izĦem no biržas saraksta. 
 
NodokĜu atvieglojumi varētu mudināt finanšu ieguldījumu politikā attiecībā uz pensiju fondiem ar 
ilgtermiĦa stratēăiju iekĜaut kvalitātes un sociālās atbildības aspektu. Komisijai un dalībvalstīm 
jānodrošina, lai uzĦēmumu sociālā atbildība attiektos uz visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā 
ieguldījumu fondiem, Direktīva par darba Ħēmēju informēšanu un konsultēšanu kontrolakciju 
sabiedrībās un direktīva par darba Ħēmēju tiesību aizsardzību uzĦēmuma īpašnieka maiĦas gadījumā 
būtu jāatjaunina. Algu ( un, iespējams, ienākumu) statistikas dati būtu jāatspoguĜo vismaz kvintilēs.  
 
Tā kā lielākā daĜa lēmumu par īstermiĦa ieguldījumiem tiek pieĦemta “nodokĜu paradīzēs” (offshore), 
Komiteja aicina Padomi, Eiropas Komisiju un ECB izskatīt iespēju rīkoties saskaĦā ar Līguma 
59. pantu. Komiteja uzsver, ka, nosakot attiecīgus minimālos standartus, jāveicina nodokĜu politikas 
saskaĦošana, jo īpaši attiecībā uz kapitāla aplikšanas ar nodokli dažādām formām. 
 

− Kontaktinformācija: Gilbert Marchlewitz kgs 
(Tālr.: 00 32 2 546 93 58 – e-pasts: gilbert.Marchlewitz@eesc.europa.eu) 
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• Ekonomikas politika un rūpniecības stratēăija 
− ZiĦotāja:  FLORIO kdze (Darba Ħēmēju grupa – IT) 
 

− Atsauce: pašiniciatīvas atzinums — CESE 1263/2007 
 

− Galvenie jautājumi:  
 
Ekonomikas politikas vispārējās pamatnostādnes vairāk jāsaista ar Lisabonas programmas 
iniciatīvām, un tajās jāparedz investīcijas jauninājumiem un jaunajām tehnoloăijām rūpniecības 
nozarē. 
 
Eiropas Investīciju bankai jānodrošina būtisks ieguldījums ekonomikas un sociālajā kohēzijā un 
jāatbalsta rūpniecības attīstība, pateicoties pētniecību un izstrādi veicinošiem pasākumiem. 
 
Jāsamazina administratīvais slogs, kas gulstas galvenokārt uz MVU. Būtu lietderīgi, ja nodokĜu 
pasākumi izpaustos kā pamudinājums uzĦēmumiem veikt investīcijas pētniecībā un izstrādē. 
 
Nepieciešami instrumenti, kas Ĝauj efektīvi kontrolēt finanšu aprindu iejaukšanos uzĦēmumu darbībā. 
 
ES jāuzĦemas lielākas finansiālās saistības, lai panāktu pētniecības un izstrādes rezultātu un 
ieguldījumu uzlabojumu, Ħemot vērā jaunos mērėus, ko ES izvirzījusi attiecībā uz oglekĜa dioksīda 
emisiju. Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība jānodrošina ar attiecīgu Kopienas instrumentu 
palīdzību. 
 
Izglītības iestādēs ir jāapzinās, ka nepieciešams sagatavot studentus, kuru kvalifikācija ir svarīga arī 
uzĦēmējdarbībā. Savukārt uzĦēmumiem jādara zināmas savas prasības minētajām iestādēm. Viena no 
iespējām, kā uzlabot minēto saikni, ir veidot industriālos parkus universitāšu tuvumā un atbalstīt 
Eiropas izcilības centrus, kā arī Eiropas Tehnoloăiju institūtu. 
 

− Kontaktinformācija: Gilbert Marchlewitz kgs 
(Tālr.: 00 32 2 546 93 58 – e-pasts: gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu) 

 
 

• Banku kontu arests (ZaĜā grāmata) 
– ZiĦotājs: PEGADO LIZ kgs (Dažādu interešu grupa – PT) 

 
– Atsauce: COM(2006) 618 galīgā redakcija – CESE 1237/2007 
 

− Kontaktinformācija: João Pereira dos Santos kgs 
(Tālr.: 00 32 2 546 92 45 – e-pasts: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
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5. STARPTAUTISK Ā TIRDZNIEC ĪBA UN GLOBALIZ ĀCIJA.  
 

• Globālās tirdzniecības integrācija un ārpakalpojumi 
– ZiĦotājs: ZÖHRER kgs (Darba Ħēmēju grupa – AT) 
– L īdzziĦotājs: LAGERHOLM kgs (1. kat. – SE) 
 
– Atsauce: Pašiniciatīvas atzinums – CESE 1255/2007 
 
– Galvenie jautājumi: 
 
Starpposma produktu tirdzniecība ir viens no galvenajiem rūpniecības pārmaiĦu virzītājspēkiem, un tā 
ir īpaša starptautiskās darba dalīšanas forma. Ārpakalpojumu iegāde citās valstīs (to vērtējot pēc 
ārējās starpproduktu tirdzniecības plūsmas) ir sinonīms tādai ražošanas organizācijai, kuras pamatā ir 
darba dalīšana, proti, uzĦēmumi specializējas jomā, kuru tie vislabāk pārvalda un kura tiem ir 
visrentablākā. Šajā atzinumā uzmanība pievērsta tikai “ārpakalpojumu iegādei citās valstīs”. 
 
Izmantojot ES Komisijas 2006. gada beigās publicēto pētījumu, atzinumā analizēta globālās 
tirdzniecības attīstība un pētīti iemesli ārpakalpojumu iegādes citās valstīs apjomu pieaugumam kā 
preču, tā arī pakalpojumu jomā, turklāt apskatītas ES priekšrocības un trūkumi. Atzinumā arī apzināti 
ārpakalpojumu iegādes citās valstīs ieguvēji un zaudētāji un iekĜauti īpaši secinājumi un ieteikumi 
Eiropas rūpniecībai. 
 
Ārpakalpojumu iegādei citās valstīs ir virkne iemeslu: zemākas izmaksas (algas un sociālā 
aizsardzība), tāpat būtiska nozīme ir arī izejvielu cenām un jaunu, strauji augošu tirgu tuvumam. Arī 
tādi iemesli kā mazāk stingru tiesību aktu vides jomā vai mazāka nodokĜu sloga sniegtās priekšrocības 
var veicināt ārpakalpojumu iegādi citās valstīs. Finansiāli izdevīga un efektīva transporta sistēma ir 
viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem ārpakalpojumu iegādei citās valstīs.  
 
Kopumā ES ir sekmīgi saglabājusi vadošās pozīcijas gan globālajā preču, gan pakalpojumu 
tirdzniecībā. Eiropas uzĦēmumi ir vadošie tirgus dalībnieki daudzās rūpniecības nozarēs ar vidēju 
tehnoloăiju izmantošanas līmeni, kā arī kapitālietilpīgu preču ražošanā. Bažas izraisa augošais 
tirdzniecības bilances deficīts ar Āziju un visai vājie ES sasniegumi IKT jomā.  
 
ES ir jāiestājas par godīgiem globālās tirdzniecības nosacījumiem un ilgtspējīgu ekonomisko, sociālo 
un ekoloăisko attīstību. ES būtu jāapzinās un jānostiprina savas priekšrocības. Tieši nozarēm ar vidēju 
tehnoloăiju pielietojuma līmeni bieži vien ir raksturīga izteikta spēja ieviest jauninājumus. Līdztekus 
jāveic arī ieguldījumi jaunās nozarēs — gan aprīkojuma, gan ideju veidā. 
 
Tā kā ārpakalpojumu iegāde citās valstīs attīstās, ir steidzami jāveic plašāka analīze. Komiteja iesaka 
Komisijai uzsākt šādu analīzi, kurā būtu jāparedz arī iespējamie attīstības scenāriji tuvākā nākotnē un 
vidējā termiĦā, šajā procesā iesaistot arī ieinteresētās puses. Šāda analīze varētu būt arī daĜa no nozaru 
apsekojumiem, kas tiek veikti saskaĦā ar jauno rūpniecības politiku, un tā varētu kalpot par pamatu 
diskusijām nozaru sociālo partneru dialogā. 
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Lisabonas stratēăija sniedz būtiskas atbildes uz jautājumu, kā Eiropā risināt problēmas, kuras radījusi 
globālās tirdzniecības integrācija un aizvien biežākā Eiropas ražotĦu pārvietošana uz ārvalstīm. 
Komiteja uzsver, ka jāveic šādi svarīgi pasākumi, lai Eiropa spētu pielāgoties un būtu 
konkurētspējīga: iekšējā tirgus pabeigšana un stiprināšana, jauninājumu un nodarbinātības 
veicināšana. 
 

− Kontaktinformācija: Muñoz kdze 
(Tālr.: 00 32 2 546 8373 – e-pasts: amelia.munozcabezon@eesc.europa.eu) 

 
 

6. NODOKěI. 
 

• NodokĜu atvieglojumu piemērošana P&A jomā 
− ZiĦotājs: MORGAN kgs (Darba devēju grupa – UK) 
 

− Atsauce: COM (2006) 728 galīgā redakcija – CESE 1260/2007 
 

− Galvenie jautājumi: 
 
EESK iesaka ikvienai dalībvalstij izmantot pašreizējo nodokĜu atvieglojumu optimālu apvienojumu, 
lai sekmētu MVU turpmāku darbību un attīstību attiecīgās valsts ekonomikā. Šajā sakarā Komiteja ir 
pārsteigta par to, ka paziĦojumā nav nevienas atsauces uz nodokĜu atvieglojumiem, kas bija paredzēti, 
lai palīdzētu veidot jauno uzĦēmumu kapitālu. 
 
EESK ierosina paplašināt PaziĦojumu, iekĜaujot tajā arī jautājumu par patentiem un licencēm. 
Dalībvalstīm būtu jāpalielina nodokĜu atvieglojumu piemērošana P&A jomā tiem uzĦēmējdarbības 
dalībniekiem, kas piedalās starpvalstu pētniecības projektos. dalībvalstīm būtu jāizpēta, kā varētu 
samazināt valsts noteiktās maksas jauniem P&A uzĦēmumiem, panākt gan ziedojumu, gan pētniecībai 
paredzētu līdzekĜu brīvu apriti ES teritorijā, veicināt pētnieku pārrobežu mobilitāti, Komisijai būtu 
jāattīsta kopēja struktūra, lai veicinātu to, ka tās valstis, kas lieto P&A apliecības, tās savstarpēji 
atzīst. Nepieciešams diskusijās par nodokĜu atvieglojumiem un P&A jomu apspriest vienotu ES P&A 
un inovācijām piemērojamo nodokĜu definīciju, kā arī palielināt sabiedrisko struktūru investīcijas 
universitātēs un valsts finansētās pētniecības iestādēs. 

 
− Kontaktinformācija: Imola Bedı kdze  

(Tālr.: 00 32 2 546 83 62 – e-pasts: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
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• Dalībvalstu tiešo nodokĜu sistēmu koordinēšana 
− ZiĦotājs: NYBERG kgs (Darba Ħēmēju grupa – SE) 
 
− Atsauce: COM(2006)823 galīgā redakcija 

COM(2006)824 galīgā redakcija – {SEC(2006) 1690} — CESE 1264/2007 
COM(2006)825 galīgā redakcija 

 

− Galvenie jautājumi:  
 
Attiecībā uz nodokĜu uzlikšanas jomā un iekšējā tirgū veicamā darba mērėi un ievirzi Komiteja piekrīt 
Komisijas viedoklim, ka ar koordinācijas un dalībvalstu savstarpējas sadarbības palīdzību iespējams 
sasniegt nodokĜu politikas mērėus un aizsargāt nodokĜa bāzi. 
 
EESK uzskata, ka ar zaudējumu atlīdzināšanu pāri robežām saistītās problēmas ilgtermiĦā būtu 
iespējams atrisināt, ieviešot kopējo konsolidēto uzĦēmumu ienākuma nodokĜa bāzi (KKUINB). 
Tomēr zaudējumu atlīdzināšanas jomā spēkā esošā iekšzemes regulējuma attiecināšana arī uz 
pārrobežu situācijām ir Ĝoti apšaubāma gan juridiskā ziĦā, gan tautsaimniecības aspektā. 
 
Attiecībā uz uzĦēmumu nerealizētas peĜĦas pārnešanu uz citām dalībvalstīm EESK uzskata par 
apšaubāmu to, ka paziĦojumā izklāstītie Komisijas argumenti pamatoti tikai uz vienu atsevišėu 
gadījumu, kas ir saistīts ar fizisku personu peĜĦas pārnešanu, un norāda, ka nodokĜu iestādēm 
jāsadarbojas nolūkā nodrošināt to, ka abas valstis saĦem likumīgo sev pienākošos nodokĜa daĜu. 

 
− Kontaktinformācija: Imola Bedı kdze 

(Tālr.: 00 32 2 546 83 62 – e-pasts: imola.bedo@eesc.europa.eu) 

 
 

7. VESELĪBA UN PATĒRĒTĀJU AIZSARDZ ĪBA 
 

• Pacientu tiesības 
− ZiĦotājs: BOUIS kgs (Dažādu interešu grupa – FR) 
 
– Atsauce: pašiniciatīvas atzinums – CESE 1256/2007 
 

− Galvenie jautājumi:  
 
ĥemot vērā Eiropas Pamattiesību hartu, Komisijas paziĦojumu "Konsultācija par Kopienas rīcību 
veselības aprūpes jomā", Veselības aizsardzības ministru padomes 2006. gada 1. jūnija deklarāciju par 
Eiropas Savienības valstu veselības aizsardzības sistēmu kopīgajām vērtībām un pamatprincipiem, 
Eiropas Kopienu Tiesas praksi jautājumā par pacientu mobilitāti, Eiropas Parlamenta ziĦojumu par 
pacientu mobilitāti un veselības aprūpes attīstību Eiropas Savienībā, kā arī Parlamenta 2007. gada 
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15. marta rezolūciju, EESK aicina Eiropas Komisiju uzsākt pasākumus, lai īstenotu tādu veselības 
aprūpes politiku, kas garantē pacientu tiesību ievērošanu. Lai šo mērėi sasniegtu: 
 

• salīdzinošā veidā jāapkopo un jāanalizē informācija par katras Eiropas Savienības valsts 
tiesību aktos un medicīnas ētikas jomā noteiktajām prasībām, 

• vispiemērotākajā veidā jāformulē transponējama Kopienas rīcības virzība, 

• plānveidīgi jāvērtē, kā tiek piemēroti oficiālie dokumenti un pieĦemtās politikas, 

• ar minētā darba rezultātiem jāiepazīstina dalībvalstu atbildīgās iestādes, kā arī attiecīgie 
dažādu sociālo un profesionālo grupu pārstāvji un veselības aprūpes pakalpojumu 
izmantotāji, 

• jāiedibina Eiropas pacienta tiesību diena. 
 
Individuālo tiesību efektivitāte lielā mērā būs atkarīga no tā, kā uz šo iniciatīvu atsauksies dažādas 
iesaistītās puses, tādēĜ ir jāveic attiecīgi pasākumi, lai īstenotu medicīniskās aprūpes demokrātiju, 
dažādās sistēmas struktūrās iesaistot visus veselības aprūpes pakalpojumu izmantotājus un viĦu 
pārstāvjus. 
 
Pacienta tiesības ir tikai viena no cilvēktiesību izpausmes formām un tās nekādā gadījumā nav 
atsevišėa kategorija; tās ir apliecinājums tam, ka neviens slimnieks nevēlas būt atstumts, jo īpaši 
atstumts no sabiedrības. 
 
Jāatzīst, ka veselības aprūpes sistēmas izmantotāji, pamatojoties uz savu pieredzi un pateicoties 
aizvien plašākajai informācijai, aizvien vairāk pauž savu attieksmi pret veselības aprūpes apstākĜiem. 
 
TādēĜ ir jāskata jautājums par pacienta lomu ar viĦu saistītu lēmumu pieĦemšanā, lai nodrošinātu 
procedūru pārskatāmību un cieĦu pret katru cilvēku. 
 
Tas nenozīmē izteikti juridisku patērētāja pieeju, bet gan atzinumu par to, ka pacients ir pietiekami 
spriestspējīgs, lai, pamatojoties uz savām tiesībām, piedalītos ar viĦu saistītu lēmumu pieĦemšanā. 
 
Veselības aprūpes pakalpojumu izmantotāju uzklausīšana ir vēl jo vairāk nepieciešama tādēĜ, ka 
veselības aprūpes problēmas ir saistītas ar citām jomām: ražošanas veidu, dzīvesveidu, darba 
apstākĜiem, vides aizsardzību. Tas nozīmē, ka jāpieĦem sociāla, saimnieciska, ētiska, ar vidi saistīta 
rakstura lēmumi, kas skar ne tikai veselības aprūpes darbinieku atbildību. 
 

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

 
 



- 15 - 

Greffe CESE 149/2007 (FR/LV) gb .../... 

• Farmakoloăiski aktīvo vielu atlieku daudzumu noteikšana dzīvnieku 
izcelsmes produktos 

– ZiĦotājs: COUPEAU kgs (Dažādu interešu grupa – FR) 
 
– Atsauce: COM(2007) 194 galīgā redakcija – 2007/0064 COD – CESE 1251/2007 
 

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

 
 

8. ĀRĒJĀS ATTIEC ĪBAS 
 

• Pilsoniskās sabiedrības līdzdalība vietējā līmenī Eiropas kaimiĦattiecību 
politikas rīcības plānu īstenošanā un līdzsvarotas un ilgtspējīgas attīstības 
nodrošināšanā 

− ZiĦotājs: IULIANO kgs (Darba Ħēmēju grupa – IT) 
 

− Atsauce: Informatīvais paziĦojums – CESE 504/2007 fin 
 

− Galvenie jautājumi: 
 
Informatīvais ziĦojums, ko iesniegs nākamajā Ekonomikas un sociālo lietu padomju un tām līdzīgu 
organizāciju Euromed sammitā 2007. gada 15. un 16. oktobrī Atēnās, ir izstrādāts sadarbībā ar 
Grieėijas, Francijas, Tunisijas, Izraēlas un Palestīnas Ekonomikas un sociālo lietu padomēm.  
 
ZiĦojumā galvenā uzmanība ir pievērsta dienvidu kaimiĦvalstīm un uzsvērta nepieciešamība iesaistīt 
partnervalstu pilsonisko sabiedrību vietējā un reăionālajā līmenī Eiropas kaimiĦattiecību politikas 
īstenošanā. Ekonomiskās un sociālās kohēzijas mērėim jābūt integrētam arī valstu rīcības plānos, un 
reăionālajām un vietējām administrācijām jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai atbalstītu un 
izvērstu sociālo partneru un sociāli profesionālo organizāciju līdzdalību reăionālā un vietējā mērogā, 
sākot ar VRP (tātad politiku) redakciju, tālāk — visā lēmumu pieĦemšanas procesā, un pēc tam 
sasniegumu izvērtēšanā. 
 
Padomdevēju iestāžu nozīme būs izšėirošā gan valstu, gan reăionālajā un vietējā līmenī nolūkā 
veicināt līdzdalību un padarīt teritoriālo attīstību līdzsvarotu un ilgtspējīgu no sociālā un vides 
aspekta, lai, ieviešot EKP, panāktu partnervalstu iedzīvotāju aktīvu atbalstu un dinamisku tās 
pieskaĦošanu iedzīvotāju vajadzībām (lejupējā pieeja (bottom-up)). 
 
EESK sadarbībā ar EUROMED ekonomiskajām un sociālajām padomēm nodos savu kompetenci un 
pieredzi ekonomiskās un sociālās kohēzijas veicināšanā partnervalstu sociālo partneru un sociāli 
profesionālo organizāciju iesaistīšanas pasākumu veikšanai. Turklāt tā strādās ciešā saiknē ar Reăionu 
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komiteju, lai attīstītu visas nepieciešamās sinerăijas starp iestādēm un organizēto pilsonisko 
sabiedrību reăionālā un vietējā līmenī. 
 

− Kontaktinformācija: Laila Wold kdze 
(Tālr.: 00 32 2 546 91 58 – e-pasts: laila.wold@eesc.europa.eu) 

 
 

9. SOCIĀLĀ KOHĒZIJA UN SOCIĀLIE RĀDĪTĀJI. 
 

• SaskaĦoti rādītāji invaliditātes jomā 
– ZiĦotājs: JOOST kgs (Dažādu interešu grupa – EE) 
 
– Atsauce: Izpētes atzinums – CESE 1259/2007 

 
– Galvenie jautājumi:  
 
EESK uzskata, ka ceĜveža pieĦemšana, kas līdzinātos dzimumu līdztiesības jomā jau pieĦemtajam, 
kopā ar rādītāju kopuma izstrādi un tādu kvantitatīvo mērėu noteikšanu, kas dalībvalstīm jāsasniedz 
vairākās prioritārās jomās, būtu pareizais ceĜš, lai virzītos uz priekšu un panāktu progresu reālā 
vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanā cilvēkiem ar invaliditāti. 
 
EESK aicina Komisiju un dalībvalstis pievērst īpašu uzmanību uzticama un saskaĦota rādītāju 
kopuma izstrādāšanai, kā arī kvantitatīvajiem mērėiem katrā statistikas nozarē un uzstādītajiem 
politikas mērėiem, kas katrā dalībvalstī jāsasniedz noteiktajā laikā. Šāds atbalsts saskaĦotiem 
rādītājiem un sistemātisks novērtējums ir vajadzīgs jebkurai saskaĦotai politikai. 
 
EESK aicina Augsta līmeĦa grupu par invaliditātes jautājumiem atbalstīt prioritāšu sarakstu datu 
apkopojumam, kā pamatā ir ISTAT sarakstā esošo galveno rādītāju kopums, ko ir nepieciešams 
atjaunināt. 
 
Dalībvalstīm būtu jāturpina centieni apkopot datus par invaliditāti, pamatojoties uz apsekojumiem, 
kas būtu jāveic pastāvīgi, piemēram, reizi divos gados. Ir jāturpina starptautiska līmeĦa definīciju 
izstrādes darbs Vašingtonas grupā. 
 
ES Darbaspēka apsekojumā būtu regulārāk jāizvērtē sasniegtais progress.  
 
EESK aicina Eiropas Komisiju Eurostat apsekojumos iekĜaut saskaĦotu invaliditātes moduli, tai 
skaitā arī iepriekšminētos elementus un regulārus ziĦojumus, lai varētu pienācīgi izvērtēt attiecīgās 
politikas un noteikt prioritātes. 
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Cilvēku ar invaliditāti valstu līmeĦa pārstāvniecības organizācijas būtu jāiesaista prioritāru rādītāju 
izstrādē atsevišėās dalībvalstīs. 
 

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

 
 

10. VIDES AIZSARDZ ĪBA. 
 

• Vides krimināltiesiskā aizsardzība 
– ZiĦotājs: RETUREAU kgs (Darba Ħēmēju grupa – FR) 
 
– Atsauce: COM(2007) 51 galīgā redakcija – 2007/0022 COD – CESE 1248/2007 
 
– Galvenie jautājumi:  
 
Komiteja apstiprina viedokli, ka par noziedzīgiem nodarījumiem pret vidi varētu piemērot 
kriminālsankcijas. Komiteja atkārtoti pauž uzskatu, ka Komisijai ir jābūt kompetentai, lai liktu 
dalībvalstīm piemērot samērīgas un preventīvas kriminālsankcijas, kad tas nepieciešams, lai 
nodrošinātu Kopienas politiku piemērošanu, īpaši vides aizsardzības pret noziedzīgiem nodarījumiem 
jomā; minētās sankcijas jāpiemēro saskaĦā ar katras dalībvalsts krimināltiesībām. Turklāt Komisijai ir 
jābūt pilnvarām šajā jomā piemēroto krimināltiesību efektivitātes kontrolēšanai, un aktīvi šīs pilnvaras 
īstenot. 
 
Komiteja neapstrīd to, ka noziedzīgu organizāciju izdarītie pārkāpumi ir sodāmi, un tādēĜ 
nepieciešama dalībvalstu krimināltiesību normu tuvināšana, tomēr Līgums un tiesu prakse ir skaidri 
noteikta attiecībā uz šo jautājumu, proti, dalībvalstu krimināltiesību normas jātuvina saskaĦā ar 
policijas un tiesu iestāžu sadarbības krimināllietās noteikumiem, kā tas paredzēts Līguma par Eiropas 
Savienību (LES) VI sadaĜā, nevis saskaĦā ar EK līgumu, kā to ierosina Komisija. 
 
Komiteja uzskata, ka Kopienas kompetencei būtu jāaprobežojas ar vērā Ħemamo prasību definēšanu 
un paredzētajām kriminālsankcijām. To pārsniedzot un paredzot sankciju sistēmu, būtu nepieciešams 
uz LES VI sadaĜu balstīts pamatlēmums. 
 
Komitejai arī rodas šaubas par to, vai Kopienas tiesības pieĜauj maksimāli pieĜaujamā soda 
noteikšanu. 
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Komiteja vēlas, lai no kompetenču sadales izrietošie konkrētie politiskie aspekti un Parlamenta 
vēlamā loma attiecībā uz visu tiesību aktu izstrādi krimināltiesību jomā būtu konkrētāk atrunāti vai nu 
Tiesas judikatūrā vai arī starpiestāžu nolīgumā, vai reformā, ko ar pašreiz notiekošās Starpvaldību 
konferences starpniecību varētu iekĜaut Līgumu reformā; priekšroka tiek dota pēdējai no minētajām 
iespējām, Ħemot vērā vides aizsardzībai paredzētu efektīvu sankciju noteikšanas steidzamību. 
 

− Kontaktinformācija: Yvette Azzopardi kdze 
(Tālr.: 00 32 2 546 9 818 – e-pasts: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 

 
 

• Hormonālas/tireostatiskas iedarbības vielu lietošana lopkopībā 
– ZiĦotājs: JIROVEČ kgs (Dažādu interešu grupa – CZ) 
 
– Atsauce: COM(2007) 292 galīgā redakcija – 2007/0102 COD – CESE 1253/2007 
 

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

 
 

• Uzturvērtības un veselīguma norādes uz pārtikas produktiem 
 C kategorijas 
 
– Atsauce: COM(2007) 368 galīgā redakcija – CESE 1254/2007 
 

− Kontaktinformācija: Eleonora Di Nicolantonio kdze 
(Tālr.: 00 32 2 546 94 54 – e-pasts: eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu) 
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11. ZIVSAIMNIEC ĪBA. 
 

• Zivsaimniecība/datu pārvaldīšana un atbalsts zinātnisko ieteikumu 
gatavošanai 

– ZiĦotājs: SARRÓ IPARRAGUIRRE kgs (Dažādu interešu grupa – ES) 
 
– Atsauce: COM(2007) 196 galīgā redakcija – 2007/0070 CNS – CESE 1252/2007 
 
– Galvenie jautājumi: 
 
EESK kopumā atzinīgi novērtē regulas priekšlikumu. Komiteja tomēr ir norūpējusies par Kopienas 
regulu skaita pastāvīgu palielināšanos, kas nozīmē lielāku administratīvo slogu. Šajā sakarā Komiteja 
apšauba, ka regulas priekšlikums ietver vienīgi šobrīd spēkā esošās regulas vienkāršošanu, kas varētu 
palīdzēt administratīvā sloga samazinašanā gan dalībvalstīm, gan ieinteresētajiem dalībniekiem. 
 
EESK uzskata, ka 
 

− Eiropas Komisijas "tiešo lietotāju" definīcija ir neprecīza, jo to var attiecināt uz jebkuru 
lietotāju. TādēĜ Komiteja ierosina Komisijai minēto definīciju grozīt, to padarot daudz 
precīzāku; 

− Komisijai būtu jāprecizē, kāda neatbilstība ir iemesls, lai piemērotu sankcijas 
dalībvalstīm, kā arī būtu jāparedz finanšu korekciju modulācija; 

− Komisijai būtu skaidri jānosaka, ka jūras novērojumu programmu finansētājas ir 
dalībvalstis, kā arī jāparedz apkalpju īstenoto īpašo datu vākšanas programmu 
samazināšana līdz nepieciešamajam minimumam, lai apkalpes atbrīvotu no pārmērīgas 
darba slodzes; 

− attiecībā uz zvejas darbības ietekmes uz vidi novērtējumu Eiropas Komisijai būtu skaidri 
jānosaka, kādi dati būs nepieciešami un kas tos vāks; 

− attiecībā uz savākto primāro datu pārvaldību un izmantošanu EESK vēlas uzsvērt, ka ir 
svarīgi, lai ikviens, kam saskaĦā ar ierosināto regulu ir pieejami minētie dati, nodrošinātu 
to konfidencialitāti; 

− norāde par paraugdatu vācēju brīvu piekĜuvi ekonomikas datiem uzĦēmumu telpās būtu 
svītrojama, Ħemot vērā iespējamās ar to saistītās juridiskās problēmas. 

 
EESK Ĝoti atzinīgi vērtē to, ka priekšlikumā liela uzmanība ir pievērsta zvejas darbības vides 
aspektiem un ka tas Ĝauj iegūt nepieciešamos datus, lai zvejas pārvaldībā varētu piemērot ekosistēmu 
pieeju. 
 

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

• Lidostu nodevas 
– ZiĦotājs: McDONOGH kgs (Darba devēju grupa – IE) 
 

− Atsauce: COM(2006) 820 galīgā redakcija – 2007/013 COD – CESE 1244/2007 
 

− Galvenie jautājumi:  
 
Komisijai būtu jānosaka dažāda veida lidostu projektēšanas kritēriji, lai nodrošinātu, ka tās ir 
praktiskas, funkcionālas un to uzturēšana ir komerciāli izdevīga, sedzot izmaksas ar lidostu 
nodokĜiem. 
 
Valstij būtu jāsedz lidostu drošības izdevumi. Tas ir valsts drošības jautājums. 
 
Būtu jāveicina reăionālo lidostu būvniecība un darbība. Tām ir Ĝoti svarīga nozīme reăionu 
tautsaimniecībā. Turklāt tās arī mazina galveno lidostu noslogotību un bieži vien sniedz noderīgu 
palīdzību meklēšanas un glābšanas operācijās. 
 
Jāsaprot, ka lidostas ir iestādes, kas sniedz sabiedriskos pamatpakalpojumus un ne vienmēr strādā ar 
peĜĦu un kurām noteiktos apstākĜos, iespējams, vajadzīga finansiāla palīdzība. 
 
Komisijai jāatzīst, ka lidostu nodevām jābūt tik augstām, lai arī vismazākās lidostas, kurās pasažieru 
skaits, iespējams, nav pietiekams rentablai uzĦēmējdarbībai, spētu panākt atbilstību spēkā esošajiem 
noteikumiem. 
 
Lidostām jānodrošina atbilstība vismaz tiesību aktos iekĜautām prasībām. ĥemot vērā izmaksas, kas 
saistītas ar atbilstības nodrošināšanu tiesību aktos noteiktajām prasībām, ne vienmēr iespējams izpildīt 
to zemo izmaksu aviosabiedrību vēlmes, kuras pieprasa zemāka līmeĦa pakalpojumus un līdz ar to 
arī — mazākas lidostu nodevas. TādēĜ lidostām jābūt tiesīgām noteikt tādu nodevu struktūru, kas 
atspoguĜotu un segtu to darbības izdevumus neatkarīgi no aviosabiedrības pieprasīto pakalpojumu 
līmeĦa.  
 
Būtu jāievieš biometriskie drošības standarti, lai radītu iespēju ātri iziet drošības pārbaudes tiem 
cilvēkiem, kas bieži ceĜo. Nepieciešamības gadījumā par to varētu noteikt maksu. 
 
SaskaĦā ar šajā jomā spēkā esošajiem ES tiesību aktiem lidostu pienākums ir nodrošināt, lai pieejamie 
pakalpojumi un telpas būtu piemērotas pasažieru ar invaliditāti un nevarīgu pasažieru īpašajām 
vajadzībām. 
 

− Kontaktinformācija: Sven Dammann kgs 

(Tālr.: 00 32 2 546 93 66 – e-pasts: sven.dammann@eesc.europa.eu) 
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• Kopīgi noteikumi par pasažieru pārvadājumu tirgus pieejamību 
(pārstrādāts) 

– ZiĦotājs: ALLEN kgs (Dažādu interešu grupa – IE) 
 
– Atsauce: COM(2007) 264 galīgā redakcija – 2007/0097 COD – CESE 1247/2007 
 

− Kontaktinformācija: Sven Dammann kgs 
(Tālr.: 00 32 2 546 93 66 – e-pasts: sven.dammann@eesc.europa.eu) 

 
 

13. LAUKSAIMNIEC ĪBAS MAŠĪNAS. 
 

• Lauksaimniecības riteĦtraktori – aizsargkonstrukcijas 
C kategorijas atzinums 

 
– Atsauce: COM(2007) 310 galīgā redakcija – CESE 1240/2007 
 

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

 
 

• Lauksaimniecības riteĦtraktori – sakabes ierīces 
C kategorijas atzinums 

 
– Atsauce: COM(2007) 319 galīgā redakcija – 2007/0117 COD – CESE 1241/2007 
 

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

 
_____________ 


