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Plenārās sesijas ietvaros notika atklāta sēde par tematu “Klimata pārmaiņas un Lisabonas stratēģija” 
un piedalījās Eiropas Komisijas loceklis LÉONARD ORBAN kgs, kas uzstājās par tematu 
“Daudzvalodība — politika, kas orientēta uz visām ieinteresētajām pusēm”. 
 
 

1. KLIMATA PĀRMAIŅAS 
 
• Klimata pārmaiņas un Lisabonas stratēģija 
 
− Ziņotājs: EHNMARK kgs (Darba ņēmēju grupa – SE) 
 
− Atsauce: Pašiniciatīvas atzinums – CESE 1458/2007 
 
− Galvenie jautājumi: 

 
Klimata pārmaiņas ne tikai labklājību, bet arī mūsu izdzīvošanu. Tas patiesi ir pasaules mēroga 
apdraudējums, turklāt tas pastiprinās, jo emisiju apjoms turpina pieaugt. Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komiteja (EESK) uzstājīgi aicina Eiropadomi uzsākt programmas un pasākumus, lai 
sasniegtu šā gada martā izvirzītos tālejošos mērķus. Iedzīvotāji vēlas sagaidīt skaidras norādes 
par prioritātēm un pasākumiem. Eiropai jāuzņemas vadošā loma ne vien plānošanā, bet arī 
īstenošanā. 
 
EESK ierosina Lisabonas stratēģijā līdzās konkurētspējai un darbavietu radīšanai iekļaut arī 
būtiskus pasākumus klimata pārmaiņu novēršanai. Izmantojot Lisabonas stratēģiju un tajā kā 
instrumentu iekļaujot ekoloģisko aspektu, ES varētu izmantot esošo struktūru, kurai ir stabili 
izveidota metodoloģija un labi funkcionējoša koordinēšanas sistēma. ES jāpalielina efektivitāte 
un iespēju robežās jāizmanto esošās sinerģijas. Klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumi var 
pozitīvi ietekmēt konkurētspēju. Pasaules tirgos tiek meklēti jauni risinājumi enerģijas 
taupīšanai, piemēram, transporta nozarē. Jāpalielina ieguldījumi pētniecībā un izstrādē. 
 
Gan no ekonomikas viedokļa, gan arī saistībā ar klimata pārmaiņām ir svarīgi, lai tiktu veikti 
pasākumi, kas būtu orientēti uz Lisabonas stratēģijā izvirzīto mērķi – ilgtspējīgu attīstību. 
Lisabonas stratēģijas jaunajā trīs gadu programmā tādēļ būtu rūpīgi jāizskata termina “izaugsme” 
definīcija. Jāveicina izaugsme, kuru sasniedzot, tiek samazinātas un neitralizētas oglekļa emisijas 
vai pat panākts pozitīva bilance. Komiteja jau vairākkārt ir norādījusi, ka izaugsmi vairs nevar 
vērtēt tikai kvantitatīvā izteiksmē; tā vietā vajadzīga jēdziena “izaugsme” jauna izpratne, par 
galvenajiem izvirzot kvalitatīvus mērķus, kuru pamatā ir ilgtspējīguma kritēriji. Minētie 
ilgtspējīguma kritēriji neapšaubāmi ietver arī atsaisti no SEG emisiju apjoma pieauguma. 

 
− Kontaktinformācija: ROBERT KAUKEWITSCH kgs 
 (Tālr.: 00 32 2 282 23 66 – e-pasts: robert.kaukewitsch@eesc.europa.eu). 
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2. ENERĢIJA 
 
• Biodegvielu nozares progresa ziņojums 
 
− Ziņotājs: IOZIA kgs (Darba ņēmēju grupa – IT) 
 
− Atsauce: COM(2006) 845 galīgā redakcija – CESE 1449/2007 
 
− Galvenie jautājumi: 

 
Secinājumi un ieteikumi 

 
• Komiteja kopumā piekrīt pavasara Eiropadomes 8. un 9. marta sanāksmē izdarītajiem 

secinājumiem. 
• Pirmās paaudzes biodegvielu izmantošana ir ļoti sarežģīta, turklāt tās pilnā mērā neatbilst 

ES mērķiem. Biodegvielu ražošanas izmaksas un izmaksas vides jomā ir augstas, turklāt 
samazinās cilvēkiem un dzīvniekiem pieejamie, pārtikā patērējamie graudaugi, pie tam 
biodegvielas ir daļēji līdzatbildīgas par graudaugu cenu pieaugumu pasaules tirgū. 

 
Saistībā ar biodīzeļdegvielu īpaši jāuzsver šādas problēmas: 

 
− ierobežots ražīgums; 
− augstas izmaksas (0,4 — 0,7 EUR/l); 
− stabilitātes problēma (satur skābekļa savienojumus) un attiecīgi uzglabāšanas 

problēmas. 
 

Savukārt ar etanolu ir saistītas šādas problēmas: 
 

− ierobežots ražīgums (kaut arī mazākā mērā nekā biodīzeļdegvielai); 
− augsts ūdens un mēslošanas līdzekļu patēriņš; 
− nepiemērots transportēšanai pa esošajiem naftas produktu degvielas cauruļvadiem 

(korozijas problēmas). 
 

• Komiteja uzsver, ka rūpīgi jāizvērtē ne tikai ietekme uz sociālo, vides un ekonomikas 
jomu, bet arī ar biodegvielu nozares attīstību saistītie tehniskie jautājumi. Īpašs jautājums 
ir izejvielu izmantojums biodegvielas ieguvē: no vienas tonnas cukurbiešu var iegūt 
aptuveni 400 litrus bioetanola (apmēram 1 500 Mcal). Ievērojot enerģijas daudzumu, kas 
nepieciešams biodegvielas ieguvei no biomasas, šāda izejvielu atdeve šķiet neekonomiska 
un neefektīva. 

• Komiteja uzsver, ka nopietnu ekoloģisko apsvērumu dēļ jāpievērš uzmanība ar mežu 
izciršanu un izejvielu uzglabāšanu saistītajiem riskiem. Precīzi un rūpīgi jāizpēta 
atbilstošie bioloģiskie un bioķīmiskie jautājumi. 
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• Komiteja uzskata, ka uzmanība noteikti jāpievērš augsnes kopšanai un aizsardzībai. 
• Komiteja iesaka Komisijai un visām pārējām ES iestādēm īpašu uzmanību veltīt ūdens 

patēriņam biodegvielu ražošanā. 
• Komiteja uzskata, ka arī turpmāk jāatbalsta pētniecība un izstrāde otrās, kā arī trešās 

paaudzes biodegvielu (piemēram, biobutanola) jomā. 
• Komiteja arī uzskata, ka biodegvielu nozares attīstība varētu sniegt iespējas Eiropas 

tautsaimniecībai, tādējādi veicinot Lisabonas programmā minēto mērķu sasniegšanu. 
• Būtu jāveicina lauksaimniecības nozares biodegvielu attīstībā atklātās iespējas. 
• Komiteja iesaka Komisijai apsvērt iespēju arī transporta nozarē ieviest emisiju sertifikātu 

sistēmu, kas varētu radītu papildu stimulu, lai efektīvāk meklētu jaunus risinājumus 
kaitīgo emisiju samazināšanai. 

• Komiteja aicina Komisiju ieviest obligātu un visaptverošu sertifikācijas sistēmu, kas 
radītu ilgtspējīgas biodegvielu ražošanas iespējas visos posmos. 

 
− Kontaktinformācija: SVEN DAMMANN kgs 
 (Tālr.: 00 32 2 546 93 66 – e-pasts: svenn.dammann@eesc.europa.eu). 
 
 
• Pasažieru automobiļu un vieglo kravas automobiļu CO2 emisiju 

samazināšana 
 
− Ziņotājs: RANOCCHIARI kgs (Darba devēju grupa – IT) 

 
− Atsauce: COM(2007) 19 galīgā redakcija – CESE 1450/2007 
 
− Galvenie jautājumi: 

 
EESK atbalsta Eiropas Komisijas iniciatīvu un uzskata, ka uzlabojumi pasažieru automobiļu 
darbībā jāsamēro ar ražotāju spēju tos piemērot gan ekonomiski, gan tehniski un atbilstoši 
potenciālo pircēju pirktspējai. Būtu jāievieš tāda normatīvā sistēma, kas ir pēc iespējas 
efektīvāka sociālajā, ekonomikas un vides aspektā un jāveic sīki izstrādāts ietekmes novērtējums, 
lai noskaidrotu, kāds ir dažādo risinājumu, alternatīvo degvielu, iniciatīvu nodokļu jomā, riepu ar 
zemu rites nolietošanās koeficientu utt. izmaksu un priekšrocību samērs. EESK arī izsaka 
cerības, ka izraudzītā juridiskā līdzekļa ietekme būs iespējami neitrāla attiecībā uz ražotāju 
konkurenci. Visbeidzot, EESK izsaka bažas par Komisijas plānu ieviest tiesību aktus attiecībā uz 
vieglajiem kravas automobiļiem. 

 
− Kontaktinformācija: SIEGFRIED JANTSCHER kgs 
 (Tālr.: 00 32 2 546 82 87 – e-pasts: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu). 
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3. LISABONAS STRATĒĢIJA 
 

• Uzņēmēja domāšanas veids un Lisabonas stratēģija 
 
− Ziņotāja: SHARMA kdze (Darba devēju grupa – UK) 
 
− Līdzziņotājs: OLSSON kgs (Dažādu interešu grupa – SE) 
 
− Atsauce: Pašiniciatīvas atzinums – CESE 1460/2007 
 
− Galvenie jautājumi: 
 

Komiteja 
 

• uzskata, ka uzņēmējdarbība šā vārda plašākajā nozīmē, Lisabonas stratēģijā būtu jāuzsver 
kā viens no galvenajiem līdzekļiem, lai radītu lielāku izaugsmi un labākas darba vietas, kā 
arī sasniegtu sociālo kohēziju un cīnītos ar sociālo atstumtību; 

• uzskata, ka izglītībā un apmācībā visās vecuma grupās un atbilstoši jebkura indivīda 
spējām jāveicina visu iedzīvotāju radošais potenciāls un perspektīvas; 

• uzsver, ka jāmobilizē publiskā un privātā sektora dalībnieki, lai attīstītu uzņēmēju 
domāšanas veidu tā plašākā nozīmē sabiedrībā, organizācijās un individuālā līmenī; 

• aicina Eiropas Savienības Komisiju izstrādāt programmu progresa un paraugprakses 
izplatīšanas novērtēšanai; svarīga ir paraugprakses savstarpēja apmaiņa, un attīstība šajā 
jomā varētu tikt uzraudzīta, izmantojot Komisijas organizētās gadskārtējās novērtēšanas 
konferences; 

• vēlas, lai sociālie partneri apsver uzņēmēju domāšanas veida veicināšanas ieguvumu un 
vienojas holistiskai rīcībai; 

• uzsver, ka jāveicina sociālās ekonomikas un nevalstisko organizāciju nozīme uzņēmēju 
domāšanas veida attīstībā sociālo mērķu un inovāciju labā; 

• atbalsta Nodarbinātības, sociālo lietu un līdztiesīgu iespēju ģenerāldirektorāta iniciatīvu 
uzsākt “Iekļaujošu uzņēmējdarbības stratēģiju”, un plāno tajā aktīvi piedalīties; 

• uzsver, ka plašsaziņas līdzekļiem ir ļoti svarīgi, lai tiktu veidota Eiropa, kurā sekmīgi 
izpaužas uzņēmējdarbības gars; 

• jāmudina komisāri Figel un Verheugen kgi sadarboties Izglītības un kultūras 
ģenerāldirektorāta un Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta līmenī, lai 
veicinātu uzņēmēju domāšanas veida un attieksmes ieguvumus un vērtību saistībā ar 
Lisabonas stratēģiju, nosakot 2009. gadu par “Radošas pieejas, inovāciju un uzņēmēju 
domāšanas veida gadu”. 

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



- 5 - 

Greffe CESE 167/2007 (FR/EN/LV) ak 
 .../... 

4. TRANSPORTS 
 
• Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana — degviela/autotransports 
 
− Ziņotājs: OSBORN kgs (Dažādu interešu grupa – UK) 
 
− Atsauce: COM(2007) 18 galīgā redakcija – 2007/0019 COD – CESE 1454/2007 
 
− Galvenie jautājumi: 
 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) pilnībā atbalsta ES plānus, t.i., samazinot 
siltumnīcefekta gāzu emisiju, ierobežot klimata pārmaiņas. Komiteja uzskata, ka transporta 
nozarē jāsāk risināt pamatproblēma, mazinot spiedienu, kura rezultātā vairāku gadu laikā ir 
pastāvīgi palielinājies visa veida satiksmes apjoms. Turklāt Komiteja uzskata, ka vēl joprojām ir 
labas iespējas uzlabot visu transportlīdzekļu veidu energoefektivitāti. Komiteja pauž nožēlu, ka 
Komisijas sākotnējo nodomu vērienīgums saistībā ar automobiļu dzinēju efektivitāti ir acīm 
redzami mazinājies un tādēļ ir izvirzīti tālejošāki mērķi biodegvielu jomā, lai atslogotu 
automobiļu nozari no nepieciešamības sasniegt augstākus standartus. 
 
Komiteja kopumā pozitīvi raugās uz biodegvielas straujo izplatību Eiropas Savienībā. Tā tomēr 
uzskata, ka ļoti rūpīgi jāizvērtē vispārējā biodegvielas izmantošanas ietekme uz CO2 emisiju, un 
periodiski jāpārskata izplatības temps un līdzsvars. Eiropas Komisijai jo īpaši būtu jāprecizē, 
kādā veidā tā ir iecerējusi līdz 2020. gadam sasniegt mērķi, proti, biodegvielu īpatsvaru 
10% apmērā, ņemot vērā Padomes noteiktos nosacījumus šī mērķa sasniegšanai. Tai jābūt arī 
gatavai šo pieeju mainīt, ja tā izrādās mazāk iedarbīga oglekļa emisiju samazināšanā, nekā 
iecerēts, vai tā kā savādāk nelabvēlīgi ietekmē pasaules lauksaimniecību vai bioloģisko 
daudzveidību. 
 
EESK piekrīt, ka, neraugoties uz iepriekš teikto, nepieciešams grozīt noteikumus par degvielas 
specifikācijām saskaņā pašreizējās direktīvas priekšlikumu, lai rezultātā būtu iespējams ražot un 
laist apgrozībā jaunu benzīnu ar augstu biodegvielas saturu, ja vien šaubas par iespējamā 
piesārņojuma sekām tiks kliedētas. 
 
Komiteja pilnībā atbalsta priekšlikumu pieprasīt, ka degvielas nozarē tiek uzraudzīts tādas SEG 
emisijas aprites cikls, kas radusies apgrozībā laistās degvielas izmantošanas rezultātā, un ziņots 
par minēto ciklu, un ka no 2010. gada līdz 2020. gadam tāda emisija viņiem jāsamazina par 
1% gadā. Komiteja ir pilnībā pārliecināta, kas tas jādara ES līmenī, nevis jāatstāj dalībvalstu 
ziņā. 

 
− Kontaktinformācija:  YVETTE AZZOPARDI kdze 
 (Tālr.: 00 32 2 546 98 18 – e-pasts: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu). 
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• Mehāniskie transportlīdzekļi — aizmugurējās numura zīmes 
apgaismojuma lukturi 

 
C kategorijas atzinums 

 
− Atsauce: COM(2007) 451 galīgā redakcija – 2007/0162 COD – CESE 1447/2007 

 
− Kontaktinformācija: JOÃO PEREIRA DOS SANTOS kgs 
 (Tālr.: 0032 2 546 9245 –  e-pasts: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu). 
 
 

• Lauksaimniecības traktoru radītie radiotraucējumi 
 

C kategorijas atzinums 
 
− Atsauce: COM(2007) 462 galīgā redakcija – 2007/0166 COD – CESE 1448/2007 
 
− Kontaktinformācija: JOÃO PEREIRA DOS SANTOS kgs 
 (Tālr.: 0032 2 546 9245 – e-pasts: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu). 
 
 
 

• Bīstamu kravu autopārvadājumu kontrole — ieviešanas pilnvaras 
 
 C kategorijas atzinums 
 
− Atsauce: COM(2007) 509 galīgā redakcija – 2007/0184 COD – CESE 1453/2007 
 
− Kontaktinformācija: SIEGFRIED JANTSCHER kgs 
 (Tālr.: 00 32 2 546 8287 – e-pasts: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu). 
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5. RŪPNIECĪBAS POLITIKA UN INOVĀCIJA 
 
• Iniciatīva novatorisku zāļu jomā/Kopuzņēmuma izveidošana 
 
− Ziņotājs: DANTIN kgs (Darba ņēmēju grupa – FR) 
 
− Atsauce: COM(2007) 241 galīgā redakcija – 2007/0089 CNS – CESE 1441/2007 
 
− Galvenie jautājumi: 

 
EESK atzinīgi vērtē plašu apspriešanos pirms aplūkojamās regulas sagatavošanas un atbalsta 
ierosinājumu sagatavot gada pārskatus par IMI kopuzņēmuma gūtajiem rezultātiem. Komiteja 
tomēr pauž nožēlu, ka nav sīki izstrādāta novērtējuma par Eiropas Tehnoloģijas platformu 
darbību un gūtajiem rezultātiem. 
 
Farmācijas nozari uzskata par nozīmīgu stratēģisku nozari. Tās produkti būtiski veicina Eiropas 
iedzīvotāju veselības uzlabošanu un labklājību. Pašreizējā situācijā, kad Eiropā pētnieciskā 
darbība farmācijas jomā ir samazinājusies, lēmums izveidot kopuzņēmumu novatorisku zāļu 
jomā uzsāktās iniciatīvas īstenošanai (IMI kopuzņēmums) ir īpaši pamatots. 
 
EESK iesaka: 
 

• uzlabot novatorisku zāļu drošuma un iedarbīguma prognozēšanu; 
• novērst pētniecības resursu nelietderīgu izmantošanu, kas rodas dublēšanās rezultātā gan 

privātajā, gan valsts sektorā; 
• novērt trūkumus kvalifikācijas jomā un 
• izveidot instrumentu, kura mērķis ir panākt nepieciešamo sinerģiju. 

 
− Kontaktinformācija: CLAUDIA DREWES-WRAN kdze 
 (Tālr.: 00 32 2 546 80 67 – e-pasts: Claudia.dreweswran@eesc.europa.eu). 
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• Tehnoloģiju iniciatīva iegulto datorsistēmu jomā/ARTEMIS 
kopuzņēmuma izveide 

 
− Ziņotājs: DANTIN kgs (Darba ņēmēju grupa – FR) 
 
− Atsauce: COM(2007) 243 galīgā redakcija – 2007/0088 CNS – CESE 1442/2007 
 
− Galvenie jautājumi: 
 

EESK uzsver ieguldījumu jomā ierosinātās pirmreizējās stratēģijas nozīmīgumu, jo tā apvieno 
Kopienas, uzņēmumu, dažādu dalībvalstu un pētniecības un attīstības struktūru, kuras piedalās, 
resursus. 
 
Komiteja uzskata, ka ARTEMIS kopuzņēmums, kas balstās uz publiskā un privātā sektora 
partnerību, ir spēcīgs pamats Eiropas pētniecības telpas izveidei un liels ieguldījums Eiropas 
uzņēmumu konkurētspējas veicināšanā. 
 
EESK iesaka: 
 

• reālu procedūru vienkāršošanu; 
• informācijas programmu, kas ļautu veicināt nepieciešamo ekonomisko resursu 

mobilizēšanu; 
• profesionālās apmācības programmu ieviešana, kas nodrošinātu, lai darbinieku 

kvalifikācija atbilstu ARTEMIS izveidotajām darba vietām. 
 
− Kontaktinformācija: CLAUDIA DREWES-WRAN kdze 
 (Tālr.: 00 32 2 546 80 67 – e-pasts: Claudia.dreweswran@eesc.europa.eu). 
 
 
• Kopuzņēmuma “Clean Sky” izveide 
 
− Galvenais ziņotājs: DANTIN kgs (Darba ņēmēju grupa – FR) 
 
− Atsauce: COM(2007) 315 galīgā redakcija – 2007/0118 CNS – CESE 1443/2007 
 
− Kontaktinformācija: FILIPA PIMENTEL kdze 
 (Tālr.: 00 32 2 546 84 44 – e-pasts: Filipa.Pimentel@eesc.europa.eu). 
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• Kopuzņēmuma ENIAC izveide 
 
− Galvenais ziņotājs: DANTIN kgs (Darba ņēmēju grupa – FR) 
 
− Atsauce: COM(2007) 356 galīgā redakcija – 2007/0122 CNS – CESE 1444/2007 
 
− Kontaktinformācija: FILIPA PIMENTEL kdze 
 (Tālr.: 00 32 2 546 84 44 – e-pasts: Filipa.Pimentel@eesc.europa.eu). 
 
 

6. LAUKSAIMNIECĪBAS POLITIKA 
 
• KLP “veselības pārbaude” un perspektīvas pēc 2013. gada 
 
− Ziņotājs:  KIENLE kgs (Darba devēju grupa – DE) 
 
− Atsauce: Izpētes atzinums – CESE 1457/2007 
 
− Galvenie jautājumi: 
 

Pēc EESK domām, “veselības pārbaudes” vissvarīgākais uzdevums ir rūpīgi pārbaudīt 
administratīvos noteikumus, kas attiecas saimniecības maksājumiem un savstarpējās atbilstības 
standartu ieviešanu. Pēc EESK domām, lai varētu ievērot apņemšanos panākt 
daudzfunkcionalitāti un pildīt EK Līguma 33. pantā noteiktos pienākumus, arī turpmāk būs 
vajadzīgi pasākumi: 
 

• ar kuru palīdzību var risināt lauksaimniecības tirgus aizvien lielākās nestabilitātes 
jautājumu; 

• ar kuru palīdzību var panākt, lai ražošana, kam noteikti augsti standarti, nekļūtu praktiski 
neiespējama tādu produktu dēļ, kas neatbilst ES prasībām; 

• un kas veicina daudzveidīgu pārtikas produktu piedāvājuma nodrošinājumu arī nākotnē. 
 
− Kontaktinformācija: ARTURO IÑIGUEZ YUSTE kgs 
 (Tālr.: 00 32 2 546 87 68 – e-pasts: arturo.iniguez@eesc.europa.eu). 
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7. REĢIONĀLĀ POLITIKA 
 

• Kompensācijas pabalstu pilnveidošana mazāk attīstītiem reģioniem 
laika posmā pēc 2010. gada 

 
− Ziņotājs:  KIENLE kgs (Darba devēju grupa – DE) 
 
− Atsauce: Izpētes atzinums – CESE 1456/2007 
 
− Galvenie jautājumi: 
 

EESK uzskata, ka dabas apstākļu nelabvēlīgi ietekmētie reģioni pelnījuši īpašu sabiedrības un 
politikas veidotāju uzmanību. Tas pilnībā attiecināms arī uz šajā atzinumā minētajiem “citiem 
nelabvēlīgu apstākļu ietekmētiem reģioniem” (starpreģioniem). EESK uzskata, ka kompensācijas 
pabalsti, kurus kopīgi finansē ES un dalībvalstis, ir neaizvietojams instruments kultūrvides 
ainavu un lauksaimniecības saglabāšanai reģionos un uzsver, ka ir nepieciešama lielāka drošība 
par maksājumu piešķiršanas ilgumu. 
 

− Kontaktinformācija: ARTURO IÑIGUEZ YUSTE kgs  
 (Tālr.: 00 32 2 546 87 68 – e-pasts: arturo.iniguez@eesc.europa.eu). 
 
 

8. ATBALSTS ATTĪSTĪBAI 
 

• Kopienas imigrācijas un sadarbības ar izcelsmes valstīm politika attīstības 
veicināšanai 

 
− Ziņotājs: PARIZA CASTAÑOS kgs (Darba ņēmēju grupa – ES) 
 
− Atsauce: Pašiniciatīvas atzinums – CESE 1461/2007 
 
− Galvenie jautājumi: 
 

Kopš 2006. gada migrācijas un attīstības savstarpējās saistības analīze ļauj raudzīties uz 
migrāciju no jauna redzespunkta, ņemot vērā izcelsmes valstu intereses, tādējādi atsakoties no 
Eiropā līdz šim dominējošā skatījuma par noteicošām politikas definēšanā uzskatīt vienīgi 
uzņēmējvalsts vajadzības un intereses. 
 
Migrācijai kā nabadzības izskaušanas faktoram Eiropas Savienības sadarbības politikā attīstības 
veicināšanai līdz šim pievērsta neliela uzmanība. 
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Kaut arī minētā politika nav paredzēta ne migrācijas plūsmu sekmēšanai, ne arī to ierobežošanai, 
tomēr ar tās palīdzību, apkarojot nabadzību un novēršot nevienlīdzību, var mazināt piespiedu 
emigrāciju sekmējošus faktorus. 
 
EESK ierosina Komisijai, Parlamentam un ES Padomei saistībā ar ārējo politiku izstrādāt 
starptautisku tiesisko regulējumu attiecībā uz migrāciju, pamatojoties uz Vispārējo cilvēktiesību 
deklarāciju, Starptautisko paktu par pilsoņu un politiskajām tiesībām un Starptautisko paktu par 
ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām. 
 
EESK atbalsta jaunu pieeju Eiropas imigrācijas politikām, proti, imigrācijas politikas pārvaldību 
sadarbībā ar izcelsmes valstīm, lai migrācija būtu šo valstu attīstības faktors. Šajā sakarā ir 
jāpārskata minēto politiku dažādi aspekti, tostarp imigrantu uzņemšanas kritēriji, viņu 
mobilitātes iespējas. 
 
EESK uzskata — lai izcelsmes valstīm pārskaitījumi nestu maksimāli iespējamu labumu, ir 
nepieciešams samazināt ar to saistīto finanšu darījumu izmaksas. 
 
ES ir jāatbalsta diasporu pārnacionālie tīkli, jo ar to līdzdalību ir iespējams sekmēt izcelsmes 
valstu attīstību. 
 
EESK atbalsta atgriešanos un lielākas pārvietošanās iespējas kā veidu, kā atgūt cilvēkkapitālu un 
izvairīties no intelektuālā darbaspēka aizplūšanas. Tā pieprasa attīstības mērķiem atbilstīgu 
imigrantu uzņemšanas politiku – jo uzņemt nozīmē ieguldīt attīstībā. 

 
− Kontaktinformācija: PIERLUIGI BROMBO kgs 
 (Tālr.: 00 32 2 546 97 18 – e-pasts: pierluigi.brombo@eesc.europa.eu). 
 
 

9. SOCIĀLĀ UN DARBINIEKU AIZSARDZĪBA 
 

• Kreditēšana un sociālā atstumtība labklājības sabiedrībā 
 
− Ziņotājs: PEGADO LIZ kgs (Dažādu interešu grupa – PT) 
 
− Atsauce: Pašiniciatīvas atzinums – CESE 1459/2007 
 
− Galvenie jautājumi: 
 

Tā kā nepastāv attiecīgas Kopienas pamatnostādnes, vairākas dalībvalstis ir izstrādājušas savas 
tiesību sistēmas, lai novērstu atsevišķu personu un ģimeņu ieslīgšanu pārmērīgās parādsaistībās, 
izskatot to personu lietas, kuru parādsaistības jau ir pārmērīgas, palīdzot viņām atbrīvoties no 
parādiem un piedāvājot atbalstu. 
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Atzinumā ieteikts izveidot Eiropas Pārmērīgu parādsaistību novērošanas centru, kas ļautu sekot 
minētās parādības attīstībai Eiropas mērogā, nodrošinot forumu visu ieinteresēto pušu dialogam, 
un ierosinātu un saskaņotu preventīvus un ierobežojošus pasākumus, kā arī izvērtētu to ietekmi. 
 
Komiteja tomēr apzinās, ka šāda veida un mēroga pieeja iespējama tikai tad, ja Komisija, Eiropas 
Parlaments un Padome, aktīvi apspriežoties ar organizēto pilsonisko sabiedrību, kas pārstāvētu 
galvenās iesaistītās puses (ģimenes, darba ņēmējus, patērētājus, finanšu iestādes utt.), nolems 
minēto jautājumu izvirzīt kā vienu no darbības prioritātēm. 
 
Tiek stingri ieteikts veikt nepieciešamos turpmākos pasākumus, tādus kā fundamentāli pētījumi, 
konsultācijas, tiesību aktu priekšlikumi, kā arī citi atbilstoši ieteikumi, sākot ar Zaļās grāmatas 
publicēšanu, kurā būtu iezīmētas temata aprises un, izmantojot plašu sabiedrisko apspriešanos, 
visām ieinteresētajām pusēm dota iespēja paust savu viedokli. 
 
EESK aicina Eiropas Parlamentu un Padomi pievērsties šajā atzinumā apskatītajiem pilsoniskajai 
sabiedrībai nozīmīgajiem jautājumiem un noteikt tos par prioritāti attiecīgās iestādes politiskā 
darba kartībā. 

 
− Kontaktinformācija: EWA KANIEWSKA kdze 
 (Tālr.: 00 32 2 546 81 17 – e-pasts: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu). 
 
 
• Nepieļaujama izturēšanās pret vecāka gadagājuma cilvēkiem 
 
− Ziņotāja: HEINISCH kdze (Dažādu interešu grupa – DE) 
 
− Atsauce: Izpētes atzinums – CESE 1465/2007 (f.7652) 
 
− Galvenie jautājumi: 
 

 Komiteja: 
 

• uzsver, ka Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 25. pantā ir atzītas un ievērotas vecāka 
gadagājuma cilvēku tiesības uz cilvēka cienīgu un neatkarīgu dzīvesveidu; nākotnē būs 
jāpanāk, lai sabiedrība demogrāfiskās pārmaiņas uztver pozitīvi; 

• uzsver, ka ir jārisina problēmas, kuras saistītas ar nepieļaujamu izturēšanos pret vecāka 
gadagājuma cilvēkiem — īpašiem riskiem ir pakļauti vecāka gadagājuma cilvēki, kas ir 
aprūpējami un dzīvo nošķirti mājās vai atrodas aprūpes iestādēs; 

• tādēļ aicina ES Padomes prezidentvalstis, Eiropas Komisiju un dalībvalstu valdības 
risināt jautājumus, kas skar nepieļaujamu izturēšanos pret vecāka gadagājuma — it īpaši 
aprūpējamiem — cilvēkiem; 
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• uzskata, ka jāizstrādā Eiropas mēroga stratēģija, minētā stratēģija jāizstrādā, pamatojoties 
uz ES mēroga pētījumu par nepieļaujamu izturēšanos pret vecāka gadagājuma — it īpaši 
aprūpējamiem — cilvēkiem; 

• uzskata, ka valstu un ES mēroga informācijas apmaiņai par labas prakses piemēriem un 
metodēm ir ļoti svarīga nozīme, lai nodrošinātu kvalitāti un veicinātu standartu 
noteikšanu aprūpes jomā; 

• uzskata, ka vienīgā iespēja efektīvi novērst nepieļaujamu izturēšanos pret vecāka 
gadagājuma — it īpaši aprūpējamiem — cilvēkiem ir pasākumi attiecīgās valsts līmenī; 
tādēļ, ir jāsagatavo valsts rīcības plāns, kurā īpaša uzmanība jāvelta šādiem pasākumiem: 

• jautājums par nepieļaujamu izturēšanos pret vecāka gadagājumam aprūpējamiem 
cilvēkiem jāsāk apspriest atklāti; 

• jāpieņem vispārīgas pamatnostādnes un jāizveido juridiskais pamats, kas atbilst Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas principiem; 

• jāizstrādā valstu ziņojumi par to, kā novērst nepieļaujamu izturēšanos pret vecāka 
gadagājuma cilvēkiem, ko aprūpē mājās vai aprūpes iestādēs; 

• jāuzlabo informācija, kas pieejama visām personām un iestādēm, kas darbojas aprūpes 
jomā, kā arī jāpaplašina viņu pilnvaras un jāuzlabo viņu savstarpējās sadarbība; 

• jāizveido plaša mēroga, visiem pieejams un konfidenciāls konsultatīvais dienests; 
• jāizveido dienests, kas piedāvātu iespējas atslogot personas, kuras aprūpē savas ģimenes 

locekli, kā arī sniegtu konsultācijas un atbalstu profesionāliem darbiniekiem; 
• jāizveido informācijas apmaiņas tīkli, kuros apvienotas visas personas un iestādes, kas 

darbojas aprūpes jomā. 
 
− Kontaktinformācija: TORBEN BACH NIELSEN kgs 
 (Tālr.: 00 32 2 546 96 19 – pasts: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu). 
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• Kopienas statistika par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un 
drošību darba vietā 

 
− Ziņotājs: RETUREAU kgs (Darba ņēmēju grupa – FR) 
 
− Atsauce: COM(2007) 46 galīgā redakcija – 2007/0020 (COD) – CESE 1463/2007 
 
− Galvenie jautājumi: 
 

Komiteja atbalsta ierosināto Regulu un tās juridisko pamatu; priekšlikums atbilst subsidiaritātes 
un proporcionalitātes principam, vienlaikus nodrošinot datu vākšanu, lai īstenotu Kopienas 
stratēģiju par veselības aizsardzību un drošību darbā, kurai nepieciešams skaidrs juridiskais 
pamats. 
 
Regulā uzsvērta kopēju definīciju un atzīšanas sistēmu nozīmība, jo īpaši darbaspēka mobilitātes 
sakarā un attiecībā uz šādiem aspektiem: 

 
• nelaimes gadījumi darbā un negadījumi ceļā uz darbu vai no darba; 
• arodslimības, kuras izraisa darba apstākļi un/vai produkti; 
• ar darbu saistītu negadījumu un slimību rezultātā iegūta darbnespēja un daļēja vai pilnīga 

darba spēju zaudēšana, un darba kavējumi. 
 

Komiteja uzskata, ka norādot to personu skaitu, kuras cietušas attiecīgās kategorijas nelaimes 
gadījumā, jāņem vērā cietušo dzimums un vecums, un, ja vien iespējams, arī līgumattiecību veids. 
Īpaša uzmanība jāpievērš iegūto personas datu konfidencialitātei. 
 
Komiteja uzskata, ka jāpilnveido sadarbība ar ILO un PVO. Ierosinātā regula pēc Komitejas 
ieskatiem ir piemērotākais līdzeklis, lai nodrošinātu savstarpējo atbilstību starp reģistrējamo datu 
formu un definīciju, un datu ieguves un analīzes metodēm. 

 
− Kontaktinformācija: ALAN HICK kgs 
 (Tālr.: 00 32 2 546 93 02 – e-pasts: alan.hick@eesc.europa.eu). 
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• Darba ņēmēju un viņu ģimenes locekļu sociālais nodrošinājums 
 
− Ziņotājs: RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO kgs (Darba devēju grupa – ES) 
 
− Atsauce: (COM(2007) 159 galīgā redakcija - 2007/0054 (COD) – CESE 1464/2007 
 
− Galvenie jautājumi: 
 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja atbalsta Regulas Nr. 1408/71 pielikumos izdarītos 
grozījumus un ir pārliecināta, ka tie palīdzēs uzlabot regulas saturu un labvēlīgi ietekmēs tos 
Eiropas Savienības iedzīvotājus, uz kuriem attiecas regulas piemērošana. EESK jo īpaši atbalsta 
izmaiņas, kas koordinācijas sistēmā ļauj iekļaut dažus pabalstus, uz kuriem vairs nebūs 
attiecināmi izņēmuma noteikumi un kuri vairs nebūs nepārvedami. 
 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja kā sociālo partneru un organizētas pilsoniskās 
sabiedrības pārstāve vēlas arī norādīt uz lēno juridisko procesu, izstrādājot priekšlikumu Regulas 
Nr. 883/2004 īstenošanas regulai. Ja minētā regula būtu stājusies spēkā, EESK nebūtu jāsagatavo 
šis atzinums. EESK tādēļ aicina Eiropas Parlamentu un Padomi maksimāli paātrināt lēmumu 
pieņemšanas procesu un panākt, lai sociālā nodrošinājuma sistēmu jaunā koordinācijas kārtība 
stātos spēkā pēc iespējas īsākā laikā. 

 
− Kontaktinformācija: MARIA JUDITE BERKEMEIER kdze 
 (Tālr.: 00 32 2 546 98 97 – e-pasts: mariajudite.berkemeier@eesc.europa.eu). 
 
 
10. PAPLAŠINĀŠANA 
 

• Horvātija ceļā uz pievienošanos ES 
 
− Ziņotāja: SIGMUND kdze (Dažādu interešu grupa – AT) 
 
− Atsauce: Pašiniciatīvas atzinums – CESE 1468/2007 
 
− Galvenie jautājumi: 

 
Komiteja atzinīgi vērtē sarunu procesa straujo gaitu un Horvātijas pilsoniskās sabiedrības plašo 
līdzdalību tajā, tomēr uzsver, ka visas iesaistītās pilsoniskās sabiedrības organizācijas, jo īpaši 
sociālie partneri ir visaptveroši jāiesaista sarunās par visām nozīmīgām sadaļām. 
 
Ekonomiskais stāvoklis Horvātijā ir stabils, tomēr ar ievērojamām reģionālajām atšķirībām. 
Neraugoties uz ievērojamiem sasniegumiem pēdējo gadu laikā, sociālajā jomā ir vēl jāveic 
pasākumi, lai, piemēram, atrisinātu problēmas darba tirgū. Komiteja uzskata, ka ir svarīgi radīt 
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labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai, īpaši MVU, kas ir izaugsmes un darba vietu radīšanas 
virzītājspēks, sevišķi mazāk attīstītos reģionos. 
 
Par Horvātijas pilsoniskās sabiedrības attīstību liecina arī nevalstisko organizāciju darbība. 
Pilsoniskā sabiedrība, kas līdz šim pievērsās cilvēktiesību veicināšanai un aizsardzībai, kā arī 
humanitārai darbībai, tagad arvien vairāk nodarbojas ar sociālās politikas un sociālo tiesību 
īstenošanu. 
 
Runājot par Horvātijas pilsoniskās sabiedrības darbību, īpašu ievērību pelna sociālo partneru 
sociālais dialogs dažādos līmeņos. Trīspusējam sociālajam dialogam (darba devēji un 
arodbiedrības kā valdības partneri) ir formāli labi attīstīta institucionālā struktūra, ko veido 
Horvātijas Ekonomikas un sociālo lietu padome. Tomēr līdz šim tas nav devis gandrīz nekādus 
konkrētus rezultātus. 
 
Komiteja piedāvā savu atbalstu un sadarbību, kas varētu izpausties šādās formās: 
 

• nozaru sanāksmes ar organizētās pilsoniskās sabiedrības pārstāvju piedalīšanos 
informācijas, viedokļu un pieredzes apmaiņas nolūkā; 

• EESK locekļu dalība semināros un citos pasākumos, kas saistīti ar Pirmspievienošanās 
palīdzības instrumentu (IPA); 

• sadarbība ar Horvātijas informēšanas un komunikācijas kampaņas par pievienošanos ES 
organizatoriem, kopīgi izpētot gadījumus, kas saprotami un uzskatāmi ilustrētu, kā 
pievienošanās ES ietekmē konkrētas iedzīvotāju grupas. 

 
− Kontaktinformācija: LOÏC DEFAYE kgs 
 (Tālr.: 00 32 2 546 83 57 –  e-pasts: loic.defaye@eesc.europa.eu). 
 
 

11. NODOKĻU SISTĒMA 
 

• Nodokļu režīms gāzeļļai 
 
− Ziņotājs: BURANI kgs (Darba devēju grupa – IT) 
 
− Atsauce: COM(2007) 52 galīgā redakcija – 2007/0023 CNS – CESE 1466/2007 
 
− Galvenie jautājumi: 

 
Direktīvas priekšlikums ir pamatots — izņemot dažas EESK izteiktās iebildes. 
 
EESK iesaka cita starpā izpētīt tādus jautājumus kā vispārējs izmaksu palielinājums, ietekme uz 
rūpniecības politiku, apstākļi nomaļos reģionos, ES ārējā konkurētspēja, nodarbinātība, dzelzceļa 
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pārvadājumu nozares vispārējais ražīgums un efektivitāte, kā arī kompensācijas sistēmas īpašās 
iezīmes. 

 
− Kontaktinformācija:  IMOLA BEDŐ kdze 
 (Tālr.: 00 32 2 546 83 62 – e-pasts: imola.bedo@eesc.europa.eu). 
 
 
• Pagaidu noteikumi attiecībā uz PVN 
 
− Ziņotājs: BURANI kgs (Darba devēju grupa – IT) 
 
− Atsauce: COM(2007) 381 galīgā redakcija /2 – 2007/0136 CNS – CESE 1467/2007 
 
− Galvenie jautājumi: 

 
EESK atzinīgi vērtē Komisijas darbu. No tehniskā viedokļa priekšlikums ir nevainojams. Vienīgi 
politiskajiem aspektiem būs nozīme lēmumu pieņemšanas gaitā. EESK vērš lēmumu pieņēmēju 
uzmanību uz faktu, ka tirgum un iedzīvotājiem ir vajadzīgi pārskatāmi, vienlīdzīgi un ātri 
pieņemti tiesību akti. 

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

12. PATĒRĒTĀJU AIZSARDZĪBA 
 
• Patērētāju aizsardzība/īpašumtiesības uz laiku 
 
− Ziņotājs: PEGADO LIZ kgs (Dažādu interešu grupa – PT) 
 
− Atsauce: COM(2007) 303 galīgā redakcija – 2007/0113 COD – CESE 1445/2007 
 
– Galvenie jautājumi: 
 

EESK būtībā piekrīt Komisijas priekšlikumam. Pēc EESK domām, tieši šajā jomā būtu vēlams 
panākt maksimālu vai pilnīgu saskaņošanu, jo runa ir par īpašām tiesībām, kuras to juridiskā 
rakstura dēļ ir atšķirīgi definētas, kā teikts Zaļajā grāmatā par patērētāju tiesību aizsardzības 
acquis communautaire pārskatīšanu. 
 
EESK uzskata, ka patērētāju tiesību aizsardzība nav pietiekami nodrošināta un tādēļ aicina 
Komisiju saskaņā ar subsidiaritātes principu reglamentēt citus, tikpat svarīgus aspektus, lai 
tādējādi panāktu, ka patērētāju tiesību aizsardzības līmenis ir augstāks. 
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EESK: 
 

• ierosina pilnveidot vairākas normas tiesiskajā regulējumā un līguma, kā arī tā 
papildlīgumu pamatnosacījumus; 

• uzsver, ka jāinformē līgumslēdzēju puses, jo īpaši mazāk informētus patērētājus. Tādēļ 
nebūtu jau iepriekš jāizslēdz iespēja, ka dalībvalstis nosaka kriminālsankcijas; 

• ierosina virkni grozījumu un ieteikumu minētā priekšlikuma juridisko aspektu 
uzlabošanai un jau citās direktīvās iekļauto jēdzienu, ideju un prakses konsolidēšanai un 
saskaņošanai. 

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

13. PĒTNIECĪBA UN ATTĪSTĪBA 
 

• Zaļā grāmata - Eiropas pētniecības telpa 
 
− Ziņotājs: WOLF kgs (Dažādu interešu grupa – DE) 
 
− Atsauce: COM(2007) 161 galīgā redakcija – CESE 1440/2007 
 
− Galvenie jautājumi: 

 
Komiteja atzinīgi vērtē Komisijas nodomu stiprināt un attīstīt Eiropas Pētniecības telpu. 
Izvirzītie mērķi un priekšlikumi principā ir piemēroti un atbalstāmi. Tie tomēr ir jāpapildina un 
atsevišķos gadījumos jāprecizē vai jāgroza. 
 
Minētajā atzinumā Komiteja izskata vairākus ar jautājumu saistītus aspektus un min virkni 
ieteikumu šajā sakarā: zinātniekiem pievilcīga darba tirgus izveide, Eiropas izvirzīšana pasaules 
vadošajā pozīcijā pētniecības un izstrādes jomā, īstenojot minētā mērķa sasniegšanai 
nepieciešamos pasākumus, struktūrfondu izmantošana infrastruktūras izveidei pētniecības un 
izstrādes jomā, mērķis izveidot pasaules līmeņa zinātniski tehnisku infrastruktūru, kā arī Eiropas 
pētniecības jomas pievilcība un pašreizējās intelektuālā darbaspēka emigrācijas tendences 
apturēšana u.c. 

 
− Kontaktinformācija: FILIPA PIMENTEL kdze 
 (Tālr.: 00 32 2 546 84 44 – e-pasts : filipa.pimentel@eesc.europa.eu). 
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14. TELEKOMUNIKĀCIJAS 
 
• Mobilo satelītsakaru pakalpojumi 
 
− Galvenais ziņotājs: OPRAN kgs (Darba ņēmēju grupa – RO) 
 
− Atsauce: COM(2007) 480 galīgā redakcija – 2007/0174 COD – CESE 1452/2007 
 
− Galvenie jautājumi: 
 

EESK atbalsta priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par sistēmu atlasi mobilo 
satelītsakaru pakalpojumu nodrošināšanai un atļauju piešķiršanu šīm sistēmām, un iesaka tā 
tūlītēju pieņemšanu un stāšanos spēkā. 
 
EESK stingri atbalsta priekšlikuma prioritāro mērķi, kas izklāstīts 1. sadaļas 1. panta 1. punktā, 
proti, izveidot vienotu, Kopienas koordinētu kārtību attiecībā uz dalībvalstu veiktu atlasi mobilo 
satelītsakaru pakalpojumu nodrošināšanai un atļauju piešķiršanu šādām sistēmām. 
 
EESK uzskata, ka minētais lēmums jāpieņem nekavējoties šādu iemeslu dēļ: 

 
• satelītsakaru sistēmām raksturīgā spēja vienlaikus aptvert lielu daļu Eiropas un vairākas 

ES dalībvalstis; 
• relatīvi ierobežotais radiofrekvenču spektra apjoms, kas ir pieejams šāda veida sakariem; 
• atšķirīgie atlases un atļauju piešķiršanas risinājumi, kas ir spēkā dalībvalstīs; 
• pieejamā radiofrekvenču spektra faktiskās izmantošanas pašreizējais samazinājums. 

 
EESK uzsver, ka satelītsakaru sistēmu izveidošana un izmantošana to specifiskās darbības jomas 
dēļ ir galvenā iniciatīva Eiropas kosmosa nozares izvēršanā un īpašu lietojumprogrammu izstrādē 
sakaru jomā, kā arī pilnībā atbilst Lisabonas stratēģijā noteiktajam mērķim veicināt ilgtspējīgu 
attīstību, ieskaitot jaunu darba vietu radīšanu atbilstoši pieaugošajai konkurencei. 
 
EESK ar gandarījumu atzīmē, ka ES rīcībā ir ievērojami tehniski resursi minētajā jomā, kas ir 
neapšaubāmi labvēlīgs aspekts saistībā ar šo priekšlikumu: trīs no pasaules lielākajiem 
satelītsakaru sistēmu operatoriem ir Eiropas operatori un uz satelītsakariem attiecināmi 40% 
Eiropas kosmosa nozares pašreizējo ieņēmumu. 
 
EESK atzinīgi vērtē Komisijas panākto vienprātību priekšlikuma popularizēšanā, gūstot visu 
ieinteresēto pušu — satelītindustrijas, telekomunikāciju tīklu operatoru, Eiropas Kosmosa 
aģentūras un dalībvalstu regulatīvo iestāžu — atbalstu pat dokumenta izstrādes posmā: 
Vienlaikus EESK atzīmē, ka lēmums tā pašreizējā, galīgajā redakcijā pilnībā atrisina 
apspriešanās posmā izteiktos atšķirīgos viedokļus par atlases metodēm un kritērijiem, lielāku 
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elastību valstu līmenī attiecībā uz laika posmu, kāds vajadzīgs atļaujas iegūšanai, un attiecībā uz 
atļaujas derīguma termiņu un attiecīgo valstu atļaujas izsniegšanas kārtības ciešāku saskaņošanu. 

 
− Kontaktinformācija: AGOTA BAZSIK kdze 
 (Tālr.: 0032 2 546 86 58 – e-pasts: Agota.bazsik@eesc.europa.eu). 
 
 
 

15. KOPIENAS STANDARTI 
 

• Neautomātiski svari 
 
 C kategorijas atzinums 
 
− Atsauce: COM(2007) 446 galīgā redakcija – 2007/0164 COD – CESE 1446/2007 
 
− Kontaktinformācija: JOÃO PEREIRA DOS SANTOS kgs 
  (Tālr.: 00 32 2 546 92 45 – e-pasts: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu). 
 
• Direktīvas grozījumi –konkrētu noteikumu piemērošana Igaunijai 
 

C kategorijas atzinums 
 
− Atsauce: COM(2007) 411 galīgā redakcija – 2007/0141 COD – CESE 1451/2007 
 
− Kontaktinformācija: SIEGFRIED JANTSCHER kgs 
 (Tālr.: 00 32 2 546 8287 – e-pasts: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu). 
 

_____________ 


