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Plenarineje asamblejoje dalyvavo Europos Komisijos nare Danuta HÜBNER, kuri pristate nauja 
sanglaudos politikos krypti ir Komisijos pasiulyma 2007-2013 m. programai.  
 

1. EUROPOS ATEITIS 
 
• Apmastymas: diskusija apie Europos Sajunga 
–   Pranešeja  VAN TURNHOUT (Ivairus interesai– IE) 
 
–   Nuoroda SC/025 – CESE 1144/2005 fin – CESE 1249/2005 
  
–   Dokumento esme 
 
Komitetas, kaip Europos lygmens institucinis forumas, skirtas konsultuoti, atstovauti, informuoti ir 
išreikšti organizuotos pilietines visuomenes nuomone, pritaria, kad: 
 

- pagrindine logika ir aiškinimai, kurie leme Sutarties del Konstitucijos Europai atsiradima, 
nepakito;  

- tai, jog iki šiol Sutarties del Konstitucijos Europai nera, yra paradoksalu; 
- dalyvaujamoji demokratija, kaip numatyta Sutartyje del Konstitucijos Europai, tebera pagrindine 

priemone ES demokratiniam teisetumui sustiprinti;  
- bendra vizija, kai laikomasi dalyvaujamosios demokratijos, gali padeti sugražinti integracijos 

procesa i tinkama kelia; 
- atsižvelgdamos i tai, Sajungos institucijos ir jos valstybes nares turi siekti, kad dalyvaujamoji 

demokratija taptu šiu dienu realybe, ir visu pirma pritarti svarbioms Sutarties del Konstitucijos 
Europai nuostatoms del Sajungos demokratinio gyvenimo; 

- Sajungos ideja turi patraukti visuomenes vaizduote, ir turi buti igyvendinama Lisabonos 
strategija;  

- turetu buti pletojama komunikacija ir dialogas, nors šioje srityje jau yra nemažai pasiekta ; 
- vis delto placiu diskusiju, kurias buvo numate valstybiu arba vyriausybiu vadovai, valstybese 

narese šiuo metu beveik nera, o nesant diskusiju sunku tiketis kokiu nors pasiekimu; 
- apmastymu laikotarpiu didžiausia atsakomybe del diskusiju tenka valstybems narems, taciau 

Europos institucijos yra atsakingos už platesniu diskusiju skatinima Europos mastu;  
- Europos institucijos taip pat turetu aktyviau isitraukti i diskusijas nacionaliniu, regioniniu ir vietos 

lygiu ir teikti pagalba bei parama jas organizuojant; 
- pilietines visuomenes organizacijos gali tureti svarbu pagalbini vaidmeni ir todel turetu buti 

itrauktos i rimta dialoga vietos, regiono ir nacionaliniu lygiu. 
 
–   Asmuo pasiteirauti  Martin Westlake  
                     (Tel. 00 32 2 546 92 26 – El. paštas: martin.westlake@esc.eu.int) 
 
 

2. EUROPOS FINANSAI 
 

• ES solidarumo fondas 
− Pranešejas BARROS VALE (Darbdaviai – PT) 
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− Nuoroda COM(2005) 108 final – 2005/0033 (COD) – CESE 1256/2005 
 
− Dokumento esme  
 
EESRK pritaria siulomame reglamente padarytiems patobulinimams. 
 
Kad Komisijos pasiulymas butu veiksmingiau pritaikytas prie praktiniu poreikiu, Komitetas mano, kad jis 
turetu buti pakeistas trimis budais: 
 

a) išplesti jo taikymo sriti ir itraukiant kitas nenumatytas nelaimes, ypac sausras, 
 

b) sumažinti ribine verte nustatant žalos apimti ir/arba suteikti Komisijai teise taikyti lankscios 
politikos principus, 

c) lanksciau nustatyti reikalavimus atitinkanciu išlaidu tipus siekiant atlyginti ir tas išlaidas, kurios 
nera numatytos. 

 
• Asmuo pasiteirauti Roberto Pietrasanta 

                (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – El. paštas: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 

• Fonansinis reglamentas 
–   Pranešejas BURANI (Darbdaviai – IT) 

 
− Nuoroda COM(2005) 181 final – 2005/0090 (CNS) – CESE 1259/2005 
 
− Dokumento esme  

 
EESRK pritaria Komisijos požiuriui, išreikštam jos pasiulyme, ypac del centralizuotos ex- ante 
kontroles panaikinimo ir jos pakeitimo kontrole, kuri turetu buti vykdoma prieš suteikiant išmokas 
tiems projektams, kurie jau buvo patvirtinti.  

 
Kita vertus, EESRK pataria buti atsargiems, kai reikia patenkinti  daugelio instituciju finansu 
departamentu prašymus supaprastinti ar atsisakyti ivairiu formalumu bei kontroles sutartims ar 
„kuklioms“ dotacijoms. Nors jis sutinka, kad kontrole yra brangi ir atima labai daug laiko, juntama, 
kad reikšmingas ketinimas apriboti išlaidas turetu buti vertinamas vadovaujantis kitokiu rupesciu, 
butent poreikiu Europos pilieciams ir suinteresuotiems subjektams nesudaryti ispudžio, kad su 
„nedidelemis“ sumomis elgiamasi pernelyg paprastai ir atsainiai.  

 
Iš savo puses, pilietines visuomenes organizacijos prašo, kad bet kokia Finansinio reglamento peržiura 
butu atliekama konsultuojantis su Komisija, vadovaujantis tarpusavio supratimo dvasia ir atsižvelgiant 
i patikimo finansinio valdymo poreiki abiejose pusese. Komitetas remia ši prašyma, bet nurodo, kad 
visi priimti sprendimai privalo gerbti butina patikimo ir skaidraus viešuju lešu valdymo poreiki.  

 
− Asmuo pasiteirauti Alberto Allende 
                     (Tel.:  00 32 2 546 96 79 – El. paštas: alberto.allende@esc.eu.int) 
 

 

3. PILIECIU EUROPA 
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• Aktyvaus pilietiškumo veiklos programa 
− Pranešejas LE SCORNET (Ivairus interesai– FR) 
− Nuoroda COM(2005) 116 final (2005/0041 (COD) – CESE 1247/2005 
 
− Dokumento esme  

   
Komisija siulo pagrindini Sajungos veiksmu demesi skirti europinio pilietiškumo skatinimui. Šis 
„esminio prioriteto suteikimas“, EESRK nuomone, yra ne tik teisingas, bet ir skubus, turintis lemiama 
reikšme Europos kurimo tasai.  
 
Tuo tarpu programa, apimanti 2007–2013 m., lieka per daug panaši i 2004 m. Tarybos sprendima. 
Programoje yra numatyta mažai priemoniu, o metodai, kuriuos ji numato ir jei jie ir pasitvirtino 
praktikoje, yra nepakankamai novatoriški, atsižvelgiant i šiandien dar aiškiau iškilusius iššukius. 
 
EESRK nori buti pagrindinis veikejas, šiai programai teikiamos svarbos kurejas. 

 
− Asmuo pasiteirauti Pierluigi Brombo 
                     (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – El. paštas: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 

 
 

• Jaunimo politika 
– Pranešejas VAN TURNHOUT (Ivairus interesai – IE) 

 
– Nuoroda COM(2005) 206 final – CESE 1248/2005 

 
– Dokumento esme 

 
Europos ekonomikos ir socialiniu reikalu komitetas pritaria Komisijos komunikate del su 
jaunimu susijusiu Europos politikos krypciu pateiktam Europos jaunimo paktui ir tolesniam jo 
pletojimui. Šis komunikatas numato struktura, kuri ateityje gali tapti pagrindu pletojant busimos 
politikos kryptis tose srityse, kurios daro itaka Europos Sajungoje gyvenantiems jauniems 
žmonems. 

 
EESRK siulo skirti jaunimui svarbiausia vieta šioje sistemoje, kad jauni žmones butu skatinami 
ir jiems . butu suteikta erdves aktyviai dalyvauti pletojant politikos kryptis. Galimybe kažka 
pakeisti yra pagrindinis jaunimo dalyvavimo stimulas. Valstybes nares ir ju institucijos turi 
suteikti reikiamus išteklius, parama ir priemones, kad jaunimui butu lengviau visais lygiais 
dalyvauti priimant sprendimus ir vykdant veikla srityse, kurios daro itaka jo gyvenimui. Tik tikra 
itaka gali paskatinti imtis tikros atsakomybes. 

 
EESRK pritaria ypatingam demesiui, kuri paktas teikia klausimams, susijusiems su jaunimo 
užimtumu. Vis delto Jaunimo paktas turetu buti sukurtas ir idiegtas vadovaujantis nuostata, kad 
tai svarbus atskiras tikslas, o ne vien Lisabonos strategijos sudetine dalis. Be to, nors Lisabonos 
strategijos igyvendinimas svarbus jaunimui, jaunimas savo ruožtu taip pat yra svarbus veiksnys, 
siekiant sekmingai igyvendinti Lisabonos strategija. Investuoti i jaunima yra butina, siekiant 
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didesnio ekonomikos augimo ir aukštesniu užimtumo rodikliu, nuolatinio naujoviu diegimo ir 
tvirtesnio verslo. Jaunimo dalyvavimas strategijoje, atsakomybes jausmas ir isipareigojimas 
siekti jos tikslu yra svarbios, siekiant užtikrinti Lisabonos strategijos veiksminguma. 
 
EESRK reikalauja apsvarstyti tokiu uždaviniu itraukima i valstybiu nariu nacionalines Lisabonos 
reformu programas:  
§ Kiekvienai valstybei narei iškelti uždavini per 2006–2010 m. sumažinti jaunimo nedarba 

mažiausiai 50 % (šiuo metu Europos Sajungoje yra 17,9 % jaunesniu nei 25 metu jaunuoliu 
bedarbiu)1. 

§ Pletoti socialines apsaugos sistemas, kurios jaunimui suteiktu pasirinkimo galimybes 
apsprendžiant savo ateiti.  

§ Inicijuoti priemones, skatinancias jaunimo socialine integracija, ypac padedancias kovoti su 
jaunu žmoniu, kurie nesimoko, nesilavina, nedirba arba yra registruoti kaip bedarbiai, 
problema. 

§ Nustatyti tiksla – sumažinti merginu ir vaikinu galimybiu skirtumus siekiant profesinio ir 
techninio mokymo ir sumažinti atlyginimu skirtumus juos idarbinant. 

§ 2006–2010 m. sumažinti mokyklas ankšciau paliekanciu jaunuoliu skaiciu 50 %. 
§ Didinant isidarbinimo galimybes ir mobiluma, propaguoti užsienio kalbu žiniu svarba 

jaunimo išsilavinimui ir skatinti stažuotes imonese, kuriu metu susipažistama su gamyba. 
§ Skatinti jaunimo versla: teikti finansine ir technine parama bei mažinti biurokratines kliutis, 

susijusias su imoniu peremimu, perdavimu ir steigimu verslo pradžia.   
§ Remti istatymais reglamentuota, kontroliuojama visuotini ankstyvaji vaiku lavinima ir 

priežiura pagal atitinkamus standartus.  
§ Teikti papildoma pagalba šeimoms, esancioms sunkioje padetyje. 

 
–  Asmuo pasiteirauti  Stefania Barbesta 

             (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – El. paštas: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

 

• Asmenu judumas išsipletusioje Europos Sajungoje  
– Pranešejas LEVAUX (Darbdaviai – FR) 

 
 –   Nuoroda Nuomone savo iniciatyva – CESE 1250/2005 
 
 –   Dokumento esme 

 
EESRK:  
 
− mano, kad siekiant sustiprinti demokratija ir prisideti prie ES sanglaudos išsipletusioje Europos 
Sajungoje butina užtikrinti asmenu juduma. 
 
− tikisi, kad atsižvelgdama i tai, jog turima informacija rodo dideli keleivinio transporto paklausos 
augima, Komisija turetu imtis tyrimu, tada bendro ir kryptingo keleivinio transporto vertinimo, greta 
moksliniu darbu ir pamastymu apie krovininio transporto vystyma. 
 

                                                 
1  Komisijos komunikato 3 puslapis. 
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− siulo, kad pagal tuos pamastymus 2010 m. butu parengta Baltoji knyga „Transporto politika“, 
išsamesne už 2001 m. dokumenta, kuri patenkintu krovininio transporto politikos poreikius iki 2020–
2030 m. Joje galetu buti pateikti šie kriterijai.  

 
–   Asmuo pasiteirauti Raffaele Del Fiore  
                    (Tel.:  00 32 2 546 97 94 – El. paštas: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

 
• ES ir šaliu kandidaciu pilietines visuomenes savitarpio dialogas 
–   Pranešejas PEZZINI (Darbdaviai – IT) 
− Nuoroda COM(2005) 290 final – CESE 1264/2005 
− Dokumento esme  

 
− EESRK yra isitikines, kad gavus Turkijos ekonomikos ir socialiniu reikalu tarybos pritarima 

ir jai aktyviai dalyvaujant, turetu buti sukurta nuolatine struktura, kuri vienytu pilietines 
visuomenes atstovus ir butu atsakinga už derybas del narystes ES. 

 
− Turint omenyje šalies dydi ir jos kulturine ivairove, ši struktura turetu veikti tiek 

nacionaliniu, tiek regioniniu lygiais. 
 
− Gyvybiškai svarbu, kad kulturine saveika ir acquis teikiama nauda netaptu išskirtine 

Stambulo, Ankaros ir kitu pagrindiniu miestu privilegija, bet taip pat pasiektu ir provincijas 
bei kaima.  

 
− Žmoniu lukesciai, rupesciai ir siekiai turi buti atliepti bei jiems suteikta konkreti forma 

pilietines visuomenes organizacijose. Šios organizacijos turetu atlikti esmini vaidmeni 
planuojant ir rengiant informavimo kampanijas, skirtas Turkijos narystei ES. 

 
− EESRK nuomone, taip pat svarbu sukurti bendra platforma komunikacijai2, t.y. foruma, 

kuriame dalyvautu asociacijos ir nevyriausybines organizacijos ir kuris joms sudarytu 
galimybe sutelkti visa demesi i pagrindines problemas ir siekti bendru sprendimu. 

 
− Pasirengimo narystei procesas apima paramos programas ir finansine pagalba. Dažnai tik 

nedidele grupe žmoniu, konkrecios srities specialistu, yra žino proceduras, terminus ir 
finansavimo galimybes. Aiški informacija turi buti teikiama iš pat pradžiu, kad ji galetu buti 
paskleista tarp suinteresuotu organizaciju ir tokiu budu jos galetu teikti projektus bei 
pasiulymus. 

 
− Lygiai taip pat pilietinei visuomenei atstovaujancioms organizacijoms turetu buti išaiškintos 

visos finansavimui gauti butinos proceduros, kurios turetu buti kiek imanoma paprastesnes ir 
aiškesnes.  

 

                                                 
2  dialogui palaikyti skirta struktura. 
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− Europos Komisijos delegacija Turkijoje, kuriai labai padejo JKK parama ir patirtis, EESRK 
ir Regionu komitetas galetu inešti savo svaru indeli surengdami pilietines visuomenes atstovu 
dialoga Turkijoje bei Turkijos ir ES dialoga. 

 
− EESRK nuomone, kaip niekada svarbu sustiprinti Turkijos organizaciju gebejimus, kad jos 

galetu geriau susipažinti su savo europiniais partneriais, ypac su ju uždaviniais ir vaidmeniu 
atstovaujant liaudies demokratijai.  

 
− Acquis priemimo procese turetu buti priimti asociacijas reglamentuojantys teises aktai, kurie 

iš esmes butu suderinti su galiojanciais europiniais teises aktais. 
 
− Turkijos vyriausybe turetu tobulinti teises aktus ir panaikinti kliutis, trukdancias pletoti 

nevyriausybines organizacijas. 
 
− Kalbant apie lyciu lygybe, Komitetas ragina Komisija užtikrinti, kad moterys pakankamai 

aktyviai dalyvautu bendradarbiavime ir joms butu tinkamai atstovaujama dialoge ir veiklos 
programose.  

 
− EESRK yra isitikines, kad ivairioms Turkijos organizacijoms turetu buti teikiama tokia 

parama, kuri joms leistu per trumpa laika tapti savo srities Europos ir tarptautiniu 
organizaciju naremis. 

 
− Turkija turetu buti visomis imanomomis priemonemis skatinama dalyvauti švietimo ir 

mokymo programose, iskaitant naujomis laikinomis programomis, kurios papildytu jau 
esamas programas.  

 
− Stažuotes pagal sustiprinta Erazmus programa galetu buti puiki priemone ivairiu šaliu 

studentams geriau pažinti ir gerbti vieni kitus. 
 
− Komitetas yra isitikines, kad Turkijos ministerijos galetu iš esmes sumažinti visokiu 

reikalaujamu dokumentu skaiciu arba apskritai daugelio ju atsisakyti, tuo atveju, kai 
Turkijos verslininkai ar kiti ekonominiai subjektai nori rengti savo renginius Europoje.  

 
− Butina remti ryšius tarp panašiu organizaciju bei tarp Turkijos ir ES ir juos skatinti, kadangi 

tokie ryšiai užtikrina lengvesni ir greitesni nuolatini keitimasi patirtimi ir kultura.  
 
− Iš esmes, turetu buti dedamos visos pastangos, užtikrinancios, kad kuo daugiau europieciu 

susipažintu su Turkija, o Turkijos žmoniu – su Europa.. 
 
− Asmuo pasiteirauti Gatis Eglitis  
                     (Tel.: 00 32 2 546 81 69 – El. paštas: gatis.eglitis@esc.eu.int) 

 
 

4.  PASAULINE PREKYBA 
 

• EESRK požiuris i rengiama 6-aja PPO ministru konferencija 
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–   Pranešejas NILSSON (Ivairus interesai – SE) 
− Nuoroda nuomone savo iniciatyva – CESE 1263/2005 
− Dokumento esme 
 

− EESRK isitikines, kad sekminga Honkongo ministru konferencija butu aiškus ženklas, kad valstybes 
nares pasitiki stipria daugiašale prekybos sistema. Tai kartu sustiprintu pasitikejima pasauline 
ekonomika susidurus su pavojais, kylanciais del naftos šoko, visuotines gresmes pasaulio saugumui 
ir nuolat didejancio protekcionizmo spaudimo.  

 
− EESRK reiškia susirupinima del vangios derybu eigos rengiantis Honkongo ministru konferencijai.  

Per artimiausias savaites butina visose srityse pasiekti esmines pažangos, kad butu susitarta del 
keleto gincytinu klausimu ir butu laikomasi numatyto derybu termino.  

 
− EESRK reikalauja tiksliau apibrežti besivystancias šalis. Jis nurodo, kad atskiro ir diferencijuoto 

požiurio nuostatos yra neatskiriama PPO susitarimu dalis ir derybose jos turetu išlikti. Reiketu ypac 
atsižvelgti i mažiausiai išsivysciusiu šaliu reikalus. Reiketu paremti menkas pajamas turincias šalis, 
suteikiant joms su prekyba susijusia technine pagalba ir gerinant ju gebejimus, kad jos galetu 
aktyviau dalyvauti pasaulineje prekyboje.  

 
− EESRK nuomone, iki prasidedant Honkongo ministru konferencijai valstybiu nariu pozicijos turetu 

sutapti del privalomu nuostatu sudarymo visai pagalbai eksportui, prekyba iškraipanciu žemes ukio 
dotaciju mažinimo nagrinejimo ir masto bei muito mokesciu sumažinimo formules, kuri leistu 
pagerinti patekima i rinka ir paliktu valstybems butino lankstumo išsaugant strateginius žemes ukio 
sektorius. 

 
− EESRK pabrežia, kad Europos Sajunga šiu derybu metu jau padare daug nuolaidu žemes ukio 

srityje: 2001 m. pateike iniciatyva „Viskas, išskyrus ginklus“, 2003 m. BŽUP atsiejo nuo gamybos 
apimciu, 2004 m. isipareigojo panaikinti eksporto dotacijas. Dabar kitos šalys turetu deti reikiamu 
pastangu, kad butu priimtas bendras susitarimas.  

 
− EESK atkreipia demesi, kad valstybes nares turetu susitarti del muitu mažinimo formules ir del kitu 

svarbiu NAMA (patekimo i ne žemes ukio rinkas) paketo sudetiniu daliu bei pateikti atitinkamus 
skaicius Honkongo ministru konferencijai.  

 
− EESRK apgailestauja, kad nuvyle derybu del paslaugu rezultatai, ir remia papildomu metodu bei 

budu paieška deryboms del paslaugu per artimiausius menesius iki prasidedant Honkongo ministru 
konferencijai.  

 
− EESRK laikosi požiurio, kad tokiais klausimais kaip antidempingo priemones ir dotacijos, valstybes 

nares turetu iš esmes susitarti, kokias temas aptardami ministrai galetu pradeti derybas remdamiesi 
teisiniais tekstais.  

 
− EESRK ragina kuo greiciau pašalinti prekybos kliutis prekiaujant ekologiškais produktais bei 

paslaugomis ir iki Honkongo ministru konferencijos sudaryti ekologišku produktu bei paslaugu 
saraša.  
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− EESRK laiko svarbiu, kad tarptautiniu mastu pripažinti Tarptautines darbo organizacijos (TDO) 
pagrindiniai darbo standartai butu itraukti i tarptautine prekybos sistema ir ragina suteikti TDO 
nuolatinio Pasaulio prekybos organizacijos stebetojo statusa. EESRK mano, jog yra butina suteikti 
nauja postumi pasauliniu mastu vykstancioms diskusijoms apie socialines teises. 

 
− EESRK ragina pilietines visuomenes organizacijas aktyviai dalyvauti informacinese kampanijose 

Dohos darbotvarkes klausimais ir savo vertinimais bei pasiulymais prisideti prie tvaraus vystymosi 
sekmes. Jis pasisako už PPO ir pilietines visuomenes institucini dialoga ir už organizuotos pilietines 
visuomenes dalyvavima gincu sprendimo procedurose. 

 
 

− Reiketu labiau sustiprinti PPO demokratini pobudi bei skaidruma. EESRK anksciau jau siule PPO 
suteikti parlamentine dimensija. 

 
− Asmuo pasiteirauti Gatis Eglitis 
                     (Tel.: 00 32 2 546 81 69 – El. paštas: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 

• Etiška prekyba ir vartotoju apsaugos programos 
–    Pranešejas ADAMS (Ivairus interesai – UK) 
 
–    Nuoroda tiriamoji nuomone – CESE 1257/2005 
 
–    Dokumento esme 
 
− Etiška prekyba (ivairiomis nuomoneje apibrežtomis formomis)3 gali atlikti svarbu vaidmeni tvarios 

pletros procese ir siekiant tiesiogiai formuoti teigiama vartotoju nuomone del globalizacijos.  
 
− Naudojant mokslo žiniomis paremtas programas, atsiranda galimybe informuoti tiek prekiu ir 

paslaugu tiekejus, tiek gamintojus ir skatinti i rinka orientuota veikla ir atitinkama vartotoju elgesi. 
Europa užima pirmaujancias pozicijas šioje srityje. Ši veikla glaudžiai susijusi su Lisabonos strategija 
ir kartu prisideda igyvendinant Tukstantmecio pletros tikslus.  

 
− Plintancios vartotoju apsaugos programos stengiasi pasiulyti ivairiu etiniu, socialiniu ir su aplinka 

susijusiu garantiju. Dauguma ju skirtos spresti viena arba kelias nedidelies problemas, susijusias su 
konkreciu produktu, pavyzdžiui, del sažiningos prekybos, ekologišku produktu gamybos, mišku 
tvarumo, poveikio aplinkai, vaiku darbo arba gyvunu geroves.  

 
− Nuomoneje kritiškai nagrinejami reikalavimai, butini siekiant, kad šios programos tinkamai veiktu, 

taip pat nagrinejamas strategijos apibrežimo atitiktis ES požiuriu ir skubi išaiškinimo ir koordinavimo 
butinybe. Joje pasiulytos praktines priemones, kuriu gali imtis ES institucijos, valstybes nares, 
regionines arba vietos bendruomenes ir valdžios istaigos, kad suvienytu, paremtu ir sustiprintu šias 
iniciatyvas.  

 

                                                 
3 Kadangi šie terminai yra skirtingai aiškinami, 9 punkte pateikiami pagrindiniu šioje nuomoneje naudojamu 
terminu apibrežimai. 
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− Nuomoneje taip pat siuloma politikos strategija, kuri pades ivairioms ES institucijoms ir daugeliui 
etiškos prekybos iniciatyvu reiškejams kelti tuos pacius klausimus apie apsauga nuo poveikio ir jo 
irodymo ir pasidalyti patirtimi, kaip juos išspresti. Tai turi sudaryti salygas padidinti ilgalaikiu 
stebejimu veiksminguma, sumažinti ju dubliavimasi ir nereikalinga pastangu eikvojima.  

 
− Tokia strategija turetu tapti tinkamu pagrindu, leidžianciu palyginti vartotoju apsaugos programas su 

kitomis politikos priemonemis, kuriomis sprendžiami panašus uždaviniai, ir suteikti ES institucijoms 
ir valstybems narems patarimu del strategijos suderinamumo ir praktiniu priemoniu, skirtu 
investuotoms lešoms ivertinti.  

 
− Rengiant nuomone, dideli susidomejima parode ir dalyvavo Komisija, taip pat pagrindines prekyba 

suinteresuotos šalys ir NVO. EESRK skatins šia veikla igyvendindamas papildomas priemones.  
 
– Asmuo pasiteirauti Jean-François Bence  
  (Tel.:  00 32 2 546 93 99 – El. paštas: jean-francois.bence@esc.eu.int) 
 
 

5.    APLINKA 
 

•   Klasikiniu energijos šaltiniu: anglies, žalios naftos ir gamtiniu duju 
situacija ir perspektyvos ilgalaikiame energijos balanse  

–     Pranešejas WOLF (Ivairus interesai– DE) 
 

   –     Nuoroda Nuomone savo iniciatyva– CESE 1243/2005 
   
–   Dokumento esme 

 
Iškastinis kuras – anglis, žalia nafta ir gamtines dujos šiuo metu Europoje ir visame pasaulyje yra 
pagrindiniai energijos šaltiniai ir per artimiausius dešimtmecius jie nepraras savo svarbos. Tai lemia vis 
didejancia ES priklausomybe nuo šiu žaliavu importo ir, kaip žinoma, neigiama poveiki aplinkai (ypac del 
šiltnamio efekta sukeliancios duju emisijos).  Be to, šiu ištekliu apimtis ir paplitimas yra ribotas, nors šis 
ribotumas priklauso nuo daugelio veiksniu (technines raidos, ekonomikos augimo ir t.t.). Taigi, 
igyvendinant ES energetikos politika, butina deti visas pastangas, siekiant užtikrinti, kad pagrindiniai 
tiekejai aprupintu iškastiniu kuru, ir esant šioms salygoms, politinio stabilumo užtikrinimas vaidina 
svarbiausia vaidmeni.  Palyginti su minetais energijos šaltiniais, anglis yra labiausiai paplitusi, todel 
veiksmingiau naudojant Europoje esancius gausius anglies telkinius, ši priklausomybe galetu sumažeti.  
 
Kiti svarbiausi energetikos politikos aspektai yra orientuoti i taupymo priemones ir efektyvesni visu 
energijos šaltiniu naudojima bei platesni alternatyviu energetikos sistemu, pavyzdžiui, atsinaujinancios ir 
branduolines energijos panaudojima. Todel alternatyviu energetikos sistemu išpletimas vaidina ypac 
svarbu vaidmeni. Nurodomos kelios konkrecios ir efektyvios strategijos, skirtos didinti energijos 
efektyvuma: pavyzdžiui, siekiant energijos balanso, turetu buti labiau atsižvelgiama i tai, kad ne tokie 
gausus ir lanksciau pritaikomi naftos ir gamtiniu duju resursai butu naudojami,  pavyzdžiui, kaip kuras 
transporto srityje, kaip chemijos pramones žaliava, kur anglies naudojimas lemtu papildomas išlaidas, 
didesnes energijos sanaudas ir CO2 emisija. CO2 emisija produkto vienetui turi buti ir toliau nuolat 
mažinama išnaudojant technines pažangos galimybes. Todel butina efektyviau naudoti energija visose 
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energijos transformavimo ir naudojimo srityse. Siekiant apriboti ir (arba) sumažinti CO2 emisija ir kuro 
sanaudas, šios naujos jegaines turi buti aprupintos esama pažangiausia technika.  Transporto srityje 
butina imtis visu priemoniu, siekiant sumažinti specifini degalu sunaudojima (vienam transportavimo 
kilometrui) ir neleisti, kad ir toliau didetu bendrasis degalu naudojimas (transporto priemoniu 
technologijos, susisiekimo sistemos, grusciu mažinimas). Be to, atkreipiamas demesys i tai, kad elektros 
energijos gamyboje naudojant iškastini kura, taip pat galima ilgainiui žymiai sumažinti CO2 emisija 
energijos apyvartoje, taikant CO2 valymo ir CO2 galutinio sandeliavimo metoda (Clean Coal 
Technology).  
 
Siekiant veiksmingos pažangos energetikos sektoriuje, butina daugiau demesio skirti moksliniams 
tyrimams ir taikomajai veiklai, todel Komitetas sveikina, kad i 7-osios bendrosios moksliniu tyrimu ir 
taikomosios veiklos pagrindu programos pasiulyma itraukta tema „Energija“.  Šiuo tikslu turetu buti 
skiriama pakankamai lešu ir panaudojamos visos energetikos technines galimybes.  

 
–     Asmuo pasiteirauti  Siegfried Jantscher  
                       (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – El. paštas: siegfried.jantscher@esc.eu.int)  

 

•   ES miškininkystes strategija 
–   Pranešejas KALLIO (Ivairus interesai – FI) 
–   Antrasis pranešejas WILMS (Darbuotojai – DE) 
 
–     Nuoroda COM(2005) 84 final – CESE 1252/2005 

 
–     Dokumento esme 

Komitetas patvirtina, kad jis apskritai pasitiki Komisijos komunikatu, pirmiausia, kai kalbama apie 
geresni igyvendinima ir koordinavima. Komitetas remia Komisijos pasiulyta veiksmu plana, kuris 
galetu tapti koordinavimo priemone ir pagrindine struktura, padesiancia igyvendinti miškininkystes 
sektoriaus priemones: 
 
− EESRK mano, kad svarbu šiame veiksmu plane nustatyti prioritetus ir kompetencijos sritis ir kad 
jam igyvendinti butu skirta pakankamai ištekliu, 
− Veiksmu plane reiketu pateikti miškininkystes perspektyva, i kuria deretu atsižvelgti igyvendinant 
kitas Bendrijos politikos kryptis, 
− Planu turetu buti remiama tai, kad butu sukurti novatoriški ir rinkos desniais pagristi veiklos 
modeliai, skirti miško aplinkosaugos paslaugoms teikti.  
− Pirmenybe turetu buti teikiama tam, kad mišku sektoriaus konkurencingumui ir ekonominiam 
gyvybingumui butu sukurta palankiausia aplinka. 
− Vienas svarbiausiu veiksmu plano tikslu turi buti skatinti naudoti mediena ir kita miško 
produkcija kaip atsinaujinancias ir ekologines medžiagas. 
− Be to, veiksmu plane turi buti remiamos iniciatyvos skatinti mišku mokslinius tyrimus ir 
technologiju pletra. 
− Veiksmu plane reiketu nurodyti praktinius koordinavimo ir bendravimo, susijusiu su ES 
sprendimu del mišku priemimu, budus. 
 
Europos ekonomikos ir socialiniu reikalu komitetas (EESRK) mano, kad miškininkystes strategija ir 
jos igyvendinimas ir toliau turetu buti pagristi subsidiarumo principu ir ekonominiu, ekologiniu, 
socialiniu ir kulturiniu požiuriu tvarios miškininkystes ideja.  EESRK pabrežia, kad igyvendinant 
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miškininkystes strategija reiketu atsižvelgti i tai, kad butu laikomasi ES Lisabonos ir Geteborgo 
strategijose nustatytu tikslu. 
 

–    Asmuo pasiteirauti Yvette Azzopardi  
              (Tel. : 00 32 2 546 98 18 – El. paštas: yvette.azzopardi@esc.eu.int ) 

 

• EJSA finansavimas – laivu keliama tarša nancement 
– Pranešejas CHAGAS (Darbuotojai – PT) 

 
 –   Nuoroda COM(2005) 210 final – 2005/0098 COD – CESE 1244/2005 

 
–   Asmuo pasiteirauti Anna Wagner  
                     (Tel.:  00 32 2 546 83 06 – El. paštas: anna.wagner@esc.eu.int) 

 

• I aplinka skleidžiamas triukšmas  
         –   Pagrindinis pranešejas PEZZINI (Darbdaviai – IT) 
 

–   Nuoroda COM(2005) 370 final – 20050149 COD – 1313/2005 
 
 

6.   ŽEMES UKIO GAMYBA IR PRODUKTAI 
 

• Višciuku apsauga 
–   Pranešejas NIELSEN (Ivairus interesai– DK) 

 
–   Nuoroda COM(2005) 221 final – 2005/0099 CNS – CESE 1246/2005 

 
–   Asmuo pasiteirauti  Eleonora Di Nicolantonio  
                    (Tel. : 00 32 2 546 94 54 – El. paštas: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• Rizikos ir kriziu valdymas žemes ukyje 
–    Pranešejas BROS (Ivairus interesai– FR) 

 
–    Nuoroda COM(2005) 74 final – CESE 1245/2005 
 
–    Asmuo pasiteirauti Eleonora Di Nicolantonio  
                    (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – El. paštas: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 

• Bendras cukraus rinkos organizavimas  
–   Pranešejas BASTIAN (Darbdaviai – FR) 

 
–   Nuoroda COM(2005) 263 final – 2005/0118-0119-0120 CNS – CESE 1251/2005 

 
–   Dokumento esme 
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Europos ekonomikos ir socialiniu reikalu komitetas pripažista butinybe taikyti bendra cukraus rinkos 
organizavima, taciau mano, kad reformos pasiulymai yra per drasus produkcijos ir kainu mažinimo 
srityje. Pasiulymu igyvendinimas pasireikš nemažais padariniais Europos cukraus sektoriui, ir ypac 
prarandant mažiausiai 150 000 darbo vietu regionuose, kurie dažnai ir taip yra pažeidžiami ir 
kuriuose nera galimybes auginti alternatyvia pelninga žemes ukio kultura. 
EESRK 
• baiminasi, kad nebutu pakenkta iniciatyvos „Viskas, išskyrus ginklus“ ir bendro cukraus rinkos 
organizavimo reformos tikslams pletros politikos srityje;  
• pataria išlaikyti dabartini kvotinio ir nekvotinio cukraus eksporta, atitinkanti PPO leidžiama tonu 
skaiciu, siekiant aptarnauti musu artimiausius tradicinius klientus; 
• pataria išlaikyti intervencine sistema ir ilga laika taikyti veiksmingas rinkos valdymo priemones;  
• prašo kiek imanoma padidinti ir skirti visas dalines kompensacijas augintojams už pajamu 
nuostoli, patiriama del runkeliu kainu mažinimo; 
• palaiko Komisijos pasiulyma del restrukturizavimo programos, taciau prašo augintojams suteikti 
bendro sprendimo teise ir padidinti pagalba augintojams, nukentejusiems uždarius fabrika, jiems 
suteikiant galimybe pertvarkyti savo žemes ukio valdas;  
• reikalauja mobilizuoti strukturinius fondus ir Europos socialinius fondus, kad be butino žalos 
atlyginimo, darbuotojams, nukentejusiems nuo Europos cukraus pramones restrukturizavimo butu 
suteikta daugiau persiorientavimo galimybiu; 
• mano, jog yra butina ir skubu cukraus sektoriu itraukti i debatus del energetikos (biologinio kuro 
politika) kaip priemone prisideti kompensuojant neigiamus reformos padarinius; 
• prašo Tarybos atkreipti demesi i sunkiai besiverciancius arba mažai pelningu žemes ukio 
alternatyvu teikiancius regionus. 

 
− Asmuo pasiteirauti Eleonora di Nicolantonio 
          (Tel : 00 32 2 546 94 54 – El. paštas: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 

• Bendras seklu rinkos organizavimas 
–   Pranešejas BROS (Ivairus interesai– FR) 

 
–   Nuoroda COM(2005) 384 final – 2005/0164 CNS – CESE 1254/2005 

 
− Asmuo pasiteirauti  Eleonora di Nicolantonio 
                     (Tél : 00 32 2 546 94 54 – El. paštas: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 

• Bendras apyniu rinkos organizavimas 
–   Pranešejas KIENLE (Darbdaviai – DE) 

 
–   Nuoroda COM(2005) 386 final – 2005/0162 CNS – CESE 1258/2005 

 
−  Asmuo pasiteirauti Eleonora di Nicolantonio 
         (Tel : 00 32 2 546 94 54 – El. paštas: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

  
• Bendras vyno rinkos organizavimas 
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–   Pranešejas BARATO TRIGUERO (Ivairus interesai– ES) 
 

–   Nuoroda COM(2005) 395 final – 2005/0160 CNS – CESE 1255/2005 
 

−  Asmuo pasiteirauti Eleonora di Nicolantonio 
                   (Tel : 00 32 2 546 94 54 – El. paštas: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

7.  PRIVATUS PAVELDEJIMAI IR PINIGAI 
 

•  Paveldejimai ir testamentai 
–  Pranešejas RETUREAU (Darbuotojai – FR) 
 
–  Nuoroda COM(2005) 65 final – CESE 1242/2005 
 
–  Dokumento esme 

 
Komitetas mano, kad esmine sritis, kuria nagrineja žalioji knyga, yra ypatinga nuosavybes teises 
perdavimo forma asmens mirties atveju.  Bendrijos teise jurisdikcijos, taikomo istatymo ir abipusio 
pripažinimo tarptautiniu paveldejimu srityje turetu buti iforminta reglamentu.  
 
Siekiant padidinti reglamento veiksminguma, i nuostatas del istatymu kolizijos normu reiketu itraukti kuo 
daugiau klausimu, nuolat juos funkcionaliai ir iš esmes derinant su paveldejimo klausimu.   
 
Turetu buti numatyti taisykliu, kurios kai kuriose šalyse draudžia susitarti del busimo palikimo ar del 
ypatingo tam tikros palikimo dalies panaudojimo, pakeitimai šiose šalyse ir apie tai turi buti pranešta 
Bendrijos lygiu.  
 
Komitetas pritaria Komisijos nuomonei, kad šiuo metu neimanoma sukurti bendros pagrindines teises del 
tarptautiniu testamentu ir paveldejimu, kuri butu taikoma visose Sajungos valstybese.  Komitetas pritaria 
darbo temoms ir siulomiems prioritetams, kadangi pažanga šiose srityse padetu išspresti daugybe 
praktiniu sunkumu.  
 
Komitetas žaliaja knyga vertina teigiamai ir mano, kad joje keliami klausimai yra esminiai ir skubiai 
sprestini.   
 
Reiketu pradeti nuo klausimu, susijusiu su testamentu forma, teismu tarptautine jurisdikcija, teise, 
taikoma teises normu kolizijos sprendimo klausimais, testamentu registravimu, teismu ir kitu 
kompetentingu valdžios instituciju sprendimu abipusiu pripažinimu bei apostile, nes visos šios temos turi 
precedentu Europos ir tarptautineje teiseje.  
 
Komitetas mano, kad geriau yra tureti bendra sistema, nei išskaidyti paveldejimo reglamenta.  Taciau 
tam tikriems atvejams turetu buti daromos išimtys, ypac nekilnojamam turtui arba kai kuriam ypatingam 
užsienyje esanciam kilnojamam turtui.  
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Tam tikri klausimai, pavyzdžiui, susije su gincytinu ar ne teismo sprendimu del paveldejimo teisetumo be 
egzekvaturos, gyvenamosios vietos jurisdikcija, ne teisminiu valstybiniu ar privaciu istaigu sprendimu ar 
aktu pripažinimu arba irašymu i nacionalinius žemes registrus remiantis Europos paveldetojo sertifikatu 
turi buti reglamentuojami numatomais Europos teises aktais.  
 
Komitetas pritaria Hagos programoje numatytos „Europos paveldetojo sertifikato“ ir testamentu 
registravimo sistemos sukurimui.  
 
Europos registravimo sistema visais atvejais turetu atitikti Bazelio ir Vašingtono konvencijose numatytas 
sistemas.  
 
Komitetas atkreipia Komisijos demesi i galincias paveldetojams iškilti mokesciu problemas, jei palikimas 
yra dviejose ar daugiau valstybiu.  Komisija galetu pasiulyti pamatine konvencija del dvigubo 
apmokestinimo netaikymo valstybese narese.  
 
Atsižvelgiant i kai kurias reformas, ypatinga apsauga turi buti taikoma neveiksniems paveldetojams.  
 
Galiausiai, Komitetas mano, kad vieno iš paveldetoju ar jo igalioto asmens paveldejimo tvarkymo 
dokumentai neturi buti laikomi tinkamais palikimo priemimui neatlikus ju patikrinimo.. 
 
–  Asmuo pasiteirauti  Nemesio Martinez 

                (Tel.:  00 32 2 546 95 01 – El. paštas: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 

• Remboursement de la TVA aux assujettis non établis à l'intérieur d'un État 
membre 

–   Pranešejas BURANI (Darbdaviai – IT) 
 

− Nuoroda COM(2004) 728 final – 2005/0807 (CNS) – CESE 1260/2005 
 
− Dokumento esme  

 
EESRK remia visus pasiulymus, kuriais siekiama sumažinti biurokratizma naudotojams, pirmiausia tais 
atvejais, kaip yra šiuo metu, kai valstybiu administracijos taip pat priverstos supaprastinti savo metodus ir 
skatinamos geriau organizuoti savo darba. 
 
EESRK visapusiškai remia pasiulyma del pageidavimo, kad viešojo valdymo istaiga greitai atsakytu i 
visus jai pateiktus klausimus, nors neaišku, ar šis terminas yra realus visoms 25 Sajungos valstybems. 
 
EESRK primena, kad 1 % menesiniai delspinigiai prilygsta bendrai 12,68 % sudetinei metinei normai, 
kuri tam tikrais atvejais gali viršyti numatyta riba. EESRK siulo iš dalies keisti 8 straipsni, kad delspinigiai 
už uždelsta mokejima butu apskaiciuojami kiekvienoje šalyje pagal nacionaliniais istatymais taikomas 
normas isiskolinusiems mokesciu moketojams. 
 
Apskritai EESRK pritaria pasiulyme išdestytiems principams, pirmiausia tiems, kurie susije su pareiškeju 
teise gauti gražinamasias išmokas, ir netiesiogiai, bet veiksmingai skatina tobulinti viešojo valdymo istaigu 
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darba. Jis tik rekomenduoja, kad išdestytos taisykles butu realistiškesnes, ir atkreipia demesi, kad 
vartotoju apsaugos lygiai, veiksmingumas ir technologiniai ištekliai tarp 25 valstybiu nariu toliau gerokai 
skirsis. 
  
− Asmuo pasiteirauti Imola Bedö 
                     (Tel.:  00 32 2 546 83 62 – El. paštas: imola.bedo@esc.eu.int) 

 

 
8. NAUJOS INFORMACIJOS IR KOMINIKACIJOS TECHNOLOGIJOS 

 
• IRT programos MODINIS galiojimo pratesimas 
– Pranešejas RETUREAU (Darbuotojai – FR) 

 
 –   Nuoroda COM(2005) 347 final – 2005/0144 COD – CESE 1262/2005 

 
– Asmuo pasiteirauti Anna Wagner  
                    (Tel.:  00 32 2 546 83 06 – El. paštas: anna.wagner@esc.eu.int) 
 

 
• Radijo ieškai skirtos dažniu juostos  
–   Pranešejas RETUREAU (Darbuotojai – FR) 

 
 –   Nuoroda COM(2005) 361 final – CESE 1261/2005 

 
– Asmuo pasiteirauti  Anna Wagner  
                    (Tel.: 00 32 2 546 83 06 – El. paštas: anna.wagner@esc.eu.int) 
  

 
  


