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1.

PILSONISKUMS UN PAMATTIESĪBAS.
• Brīvprātīga darbība: tās loma Eiropas sabiedrībā un tās ietekme
−
−

Ziņotāja : Koller kdze (Darba ņēmēju grupa – HU)
Līdzziņotāja : Gräfin zu Eulenburg (Dažādu interešu grupa – DE)

−

Atsauce : izpētes atzinums – CESE 1575/2006

−

Galvenie jautājumi:
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja aicina Eiropas Komisiju izsludināt Brīvprātīgo
gadu un pēc iespējas ātrāk publicēt Balto grāmatu par brīvprātīgo darbību un aktīvu
pilsoniskumu Eiropā.
Dalībvalstu valdības jāaicina ieviest valsts politiku brīvprātīgas darbības jomā, kā arī
izstrādāt tādu stratēģiju, kas ļauj tieši atbalstīt un atzīt brīvprātīgo darbu. ES var izstrādāt
struktūru un veicināt intensīvāku paraugprakses apmaiņu starp dalībvalstīm.
Visām dalībvalstīm jāizstrādā tāds tiesiskais regulējums, kas paredz tiesības uz brīvprātīgu
darbību neatkarīgi no juridiskā vai sociālā statusa. Jebkurai personai, kas veic brīvprātīgu
darbību, arī cilvēkiem ar invaliditāti, jānodrošina vienlīdzīgas iespējas.
Brīvprātīgas darbības nozīme jāatzīst ne tikai valdībām, bet arī citiem iesaistītajiem
dalībniekiem — parlamentiem, reģionālajām un vietējām pašvaldībām un pilsoniskās
sabiedrības organizācijām.
Komiteja arī uzskata, ka būtu vēlams uzsvērt skolas saikni ar pilsonisko sabiedrību.
“Sabiedrības un vides aizsardzības gadā” jauniešiem, kas ir vecāki par 15 gadiem, varētu
piedāvāt iespēju piedalīties praktiskā darbā, lai viņus rosinot pievērsties nozīmīgām un
lietderīgām nodarbēm.
Tiecoties sekmēt neformālās izglītības un ikdienā iegūto zināšanu [neoficiālās mācības]
atzīšanu, ES īpaši vajadzētu uzsvērt to prasmju atzīšanu, kas iegūtas, veicot brīvprātīgu
darbību. Ieviešot Europass jauniešiem, varētu veicināt jauniešu brīvprātīgās darbības
atzīšanu.
Tādēļ EESK iesaka visās dalībvalstīs un pašā ES izstrādāt brīvprātīgās darbības politiku, kas
ietvertu stratēģiju un konkrētas brīvprātīgās darbības veicināšanas programmas.
ES līmenī ir nepieciešami uzticami un salīdzināmi dati, finansēšanas sistēma un atbalsts
Eiropas brīvprātīgajam dienestam.

Greffe CESE 181/2006

-2EESK vēlas, lai brīvprātīgo programmas ES līmenī būtu pieejamas visām iedzīvotāju grupām
un neaprobežotos tikai ar jauniešu ilgtermiņa brīvprātīgo darbu.
EESK būtu gandarīta, ja tiktu publicēts īpašs ieteikums atbalstīt vecāka gada gājuma cilvēku
brīvprātīgo darbību.
− Kontaktpersona : Ewa Kaniewska kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 81 17 – e-pasts : ewa.kaniewska@eesc.europa.eu)

• ES stratēģija par bērnu tiesībām
−

Ziņotāja : van TURNHOUT kdze (Dažādu interešu grupa – IE)

−

Atsauce : COM(2006) 367 galīgā redakcija – CESE 1578/2006

−

Galvenie jautājumi:
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja atbalsta priekšlikumu izstrādāt visaptverošu
ES stratēģiju, lai efektīvi veicinātu un nodrošinātu bērnu tiesību ievērošanu Eiropas
Savienības iekšējā politikā un ārpolitikā un atbalstītu dalībvalstu centienus minētajā jomā.
EESK tomēr izsaka nožēlu par to, ka paziņojumā nav norādīts, ka stratēģija veicinās obligātu
standartu noteikšanu un ka tajā ir iekļauti visaptveroši mērķi ar skaidri noteiktiem
uzdevumiem un termiņiem.
EESK atzinīgi vērtē ierosinātās struktūras, kas jāveido minētās stratēģijas atbalstam. Tā īpaši
aicina nodrošināt Bērna tiesību koordinatora pietiekami augstu statusu un politisko ietekmi,
lai garantētu viņam izvirzīto mērķu sasniegšanu, kā arī saistībā ar Komisijas paziņojuma
īstenošanu un Zaļās grāmatas un ES stratēģijas izstrādi noteikt politiskas saistības..
Komiteja izsaka nožēlu par to, ka nav pievērsta lielāka uzmanība mazgadīgu meiteņu, bērnu
ar invaliditāti, migrantu, patvēruma meklētāju un bēgļu bērnu stāvoklim gan ES, gan globālā
līmenī.
EESK atzinīgi vērtē atziņu, ka dalībvalstīm ir jāievēro starptautiskie nolīgumi, un stratēģijā
aicina vairāk uzsvērt to, ka dalībvalstīm pēc iespējas ātrākā laikā ir jāpilda to Eiropas līmeņa
un starptautiskās saistības attiecībā uz bērnu tiesību ievērošanu, jo īpaši tās, kas noteiktas
ANO Konvencijā par bērna tiesībām.
EESK aicina, izstrādājot stratēģiju, ņemt vērā bērnu dažādību un viņu atšķirīgās vajadzības,
īpašu uzmanību pievēršot tādiem jautājumiem ka bērnu nabadzība un diskriminācija. EESK
iesaka kā prioritāti noteikt salīdzināmu rādītāju kopuma izstrādāšanu, kā arī atbilstīgu datu
apkopošanu dalībvalstu līmenī.
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ierosināto darbību finansēšanai.
−

Kontaktpersona : Anna Redstedt kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 92 33 – e-pasts : anna.redstedt@eesc.europa.eu)

• Bērni — vardarbības ģimenē netieši upuri
−

Ziņotāja: Heinisch kdze (Dažādu interešu grupa – DE)

−

Atsauce : Papildu atzinums – CESE 1577/2006

−

Galvenie jautājumi:
Šis papildu atzinums ir attiecināms uz Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas
2006. gada 16. martā pieņemto atzinumu par tematu “Vardarbība pret sievietēm ģimenē”.
Šajā atzinumā tiek apskatīta tikai šāda veida vardarbība ģimenē, proti, vardarbības ietekme
uz bērniem, kas ir vardarbības liecinieki
EESK
•

•

•

•

vēršas pie ES Padomes prezidentvalstīm ar īpašu lūgumu tēmas "Vardarbība pret
sievietēm ģimenē" ietvaros pievērsties arī tēmai "Bērni — vardarbības ģimenē netieši
upuri";
ierosina rīkoties kopīgi, iesaistot Eiropas Padomi, Eiropas Parlamentu, Reģionu komiteju,
EESK un UNICE, lai īpaši veicinātu Eiropas trīs gadu programmu (2006. – 2008.) "Ar
bērnu līdzdalību veidota viņiem draudzīga Eiropa" ("Building a Europe for and with
children");.
pieprasa, lai tiktu veikts ES mērogā pirmais pētījumam par vardarbības apstākļos
augošiem bērniem, analizējot ir šī parādības izplatību un tās sekas, kā arī analizējot to,
kādi pasākumi tiek veikti no šīs vardarbības cietušo bērnu atbalstam;
uzskata, ka katrai dalībvalstij tās valsts rīcības plānā par vardarbības ģimenē apkarošanu
būtu noteikti jāiekļauj arī jautājums par tematu "Bērni — vardarbības ģimenē netieši
upuri", īpašu uzmanība pievēršot:
−
−
−
−
−
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apsekojumiem;
apzināšanās, ka bērni, kas netieši cieš no vardarbības ģimenē, ir atsevišķa
grupa;
sasaistei un saskaņošanai;
vardarbības ģimenē attīstības tendenču ievērošana, nosakot saskarsmes un
aizgādības tiesības;
migranšu, pret kurām ir vērsta vardarbība, bērnu īpašā stāvokļa ievērošana;
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−
−
−

izglītības un kvalifikācijas paaugstināšana visās šajā jomā iesaistītajās
profesionālajās grupās;
īpašiem profilakses pasākumiem;
uzmanības pievēršanas kampaņām;
kontaktpersonu bērniem iecelšana, kā arī īpašu formālu šiem jautājumiem
paredzētu struktūru izveide;

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

• Tiesību akti, kas piemērojami laulību lietās
− Ziņotājs : RETUREAU kgs (Darba ņēmēju grupa – FR)
− Atsauce : COM(2006) 399 galīgā redakcija – 06/0135 (COD) – CESE 1579/2006
− Galvenie jautājumi:
Attiecībā uz priekšlikumā minēto pirmo iniciatīvu Komiteja piekrīt tam, ka, izdarot grozījumus
Regulā Nr. 2201/2003, tajā regulē arī jautājumus par piekritību un piemērojamām tiesībām,
tādējādi papildinot minēto regulu, kuras regulējuma priekšmets ir tiesu spriedumu atzīšana
laulības lietās un lietās par nepilngadīgu bērnu aizgādību.
Komiteja tomēr apsver iespēju atsevišķi izskatīt jautājumu par kopējā īpašuma sadali, attiecinot
šādu sadali arī uz nelaulātiem pāriem.
Komiteja uzskata, ka, piemēram, attiecībā uz spriedumu, kas varētu būt pasludināti trešās
valstīs, atzīšanu būtu jāprecizē, ka minētajiem spriedumiem, kurus prasa atzīt, ir jāatbilst
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai un Eiropadomes sanāksmē
Nicā 2000. gadā pieņemtajai hartai un laulāto juridiskās līdztiesības principam.
− Kontaktpersona : Pierluigi Brombo kgs
(Tālr.: 00 32 2 546 97 18 – e-pasts : pierluigi.brombo@eesc.europa.eu)
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2.

UZŅĒMUMI UN SOCIĀLĀ KOHĒZIJA.
•

Uzņēmumu sociālā atbildība

− Ziņotāja : PICHENOT kdze (Dažādu interešu grupa – FR)
− Atsauce : COM(2006) 136 galīgā redakcija – CESE 1576/2006
− Galvenie jautājumi:
Komiteja uzskata, ka ES iedzīvotājiem jābūt pieejamai ticamai un iespējami visaptverošai
informācijai par uzņēmumu un pašvaldību sniegtajām deklarācijām un to praksi. Augstas
kvalitātes informācijas saņemšana dotu iespēju Eiropas iedzīvotājiem izdarīt attiecīgu izvēli
kā patērētājiem, noguldītājiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem. Tādēļ iedzīvotājiem ir
nepieciešami tādi līdzekļi kā uzņēmumu pārskatatbildība sabiedrībai, produktu izsekojamība,
kā arī attiecīgo apvienību ieguldījums.
Rīcības plāna “Veicināt izpratni par Eiropu” ietvaros varētu izveidot informācijas portālu par
USA.
EESK iesaka dalībvalstīm iekļaut USA veicināšanu savos Nacionālajos reformu plānos.
EESK aicina arī dalībvalstu valsts un pašvaldību iestādes un ES veicināt tādu jaunu darbības
veidu attīstību, kas radīti ar USA politikas starpniecību.
EESK atzinīgi vērtē to, ka Komisijas paziņojumā ir atbalstīta dalībvalstu augsta līmeņa darba
grupas USA jautājumos darbības atsākšana ar mērķi pilnveidot labas prakses apmaiņu.
EESK aicina sociālos partnerus Eiropas izcelsmes starptautiskos uzņēmumus pilnveidot
starptautisko sociālo dialogu par starptautisko pamatnolīgumu USA jomā
EESK atbalsta nozaru sociālā dialoga iniciatīvas, kuru mērķis ir iesaistīt USA ekonomikas
izmaiņu pārvaldības jomā.
Komiteja apstiprina, ka USA atbilst savam nosaukumam tikai tad, ja tā ir iekļauta uzņēmuma
darbības stratēģijā un ja to īsteno uzņēmuma visos hierarhijas līmeņos.
EESK piekrīt tam, ka MVU ir būtiska nozīme USA prakses vispārējas piemērošanas
veicināšanā. Tā aicina visu veidu uzņēmumus, ieskaitot sociālās ekonomikas uzņēmumus,
pieņemt USA principus.
Lai uzlabotu novērtējumu, EESK aicina Eiropas uzņēmumus piedalīties dažādu novērtēšanas
un informācijas līdzekļu izstrādāšanā, lai novērtējums tiktu veikts atbilstoši kritērijiem, kas
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pamatdokumentiem.
EESK ierosina Komisijai vienu no nākamajiem gadiem pasludināt par “Uzņēmumu sociālās
atbildības Eiropas gadu”.
− Kontktpersona : Alan Hick kgs
(Tālr.: 00 32 2 546 93 02 – e-pasts : alan.hick@eesc.europa.eu)

3.

E-PĀRVALDĪBA.
• i2010 e-pārvaldības rīcības plāns
– Ziņotājs : HERNÁNDEZ BATALLER kgs (Dažādu interešu grupa – ES)
– Atsauce : COM(2006) 173 galīgā redakcija – CESE 1581/2006
EESK atbalsta Komisijas izstrādāto i2010 e-pārvaldības rīcības plānu un uzskata, ka rīcības
plāna īstenošana varētu palīdzēt novērst dažādu sociālo grupu individuālo un profesionālo
atstumtību un uzlabot nodarbinātības kvalitāti un stabilitāti, izlīdzināt digitālo plaisu, veicināt
vietējā līmeņa pakalpojumu vispārēju pieejamību, pilnībā ņemt vērā atkarīgo grupu vajadzības
un visbeidzot nodrošināt sabiedrības kohēziju, novēršot līdz šim nebijušu nevienlīdzību.
EESK pārliecinoši iesaka — izvirzot mērķus, kā galveno ievērot kritēriju par pilnīgu
pārklājumu attiecībā uz platjoslas pakalpojumu pieejamību interneta kā informācijas un
saziņas līdzekļa izplatīšanai. Iedzīvotāju uzticība minētajam līdzeklim būs atkarīga no tā
izmantošanā panāktās drošības, kas ietekmēs e-pārvaldību un iespējamos ar tās starpniecību
iedzīvotājiem piedāvājamos pakalpojumus.
– Kontaktpersona : Anna Wagner kdze
(Tālr. : 00 33 2 546 83 06 – e-pasts : anna.wagner@eesc.europa.eu)
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4.

LAUKSAIMNIECĪBA UN LAUKU ATTĪSTĪBA.
• Vīna tirgus kopīgās organizācijas reforma
– Ziņotājs : KIENLE kgs (Darba devēju grupa – DE)
– Atsauce: COM(2006) 319 galīgā redakcija – CESE 1569/2006
– Galvenie jautājumi:
Komiteja atzinīgi vērtē faktu, ka tiek ierosināts saglabāt īpašu vīna tirgus organizāciju, kuras
ietvaros var īstenot “ievērojamu reformu”. Tā atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas priekšlikumu
par finansējuma piešķiršanu visām vīnu ražojošām dalībvalstīm, bet neatbalsta pasākumus
vīna tirgus politikas renacionalizācijai.
–

Kontaktpersona : Arturo Iñiguez Yuste kgs
(Tālr. : 00 32 2 546 87 68 – e-pasts: arturo.iniguez@eesc.europa.eu)

• Atbalsts lauku attīstībai no ELFLA
– Ziņotājs : KIENLE kgs (Darba devēju grupa – DE)
– Atsauce : COM(2006) 237 galīgā redakcija – 2006/0082 (CNS) – CESE 1570/2006
– Kontaktpersona : Arturo Iñiguez Yuste kgs
(Tālr. : 00 32 2 546 87 68 – e-pasts : arturo.iniguez@eesc.europa.eu)
• Uzturvērtības un veselības norādes pārtikai
– Galvenais ziņotājs: GKOFAS kgs (Dažādu interešu grupa – EL)
– Atsauce: COM(2006) 607 galīgā redakcija – 2006/0195 (COD) – CESE 1571/2006
– Kontaktpersona : Yvette Azzopardi kdze
(Tālr. : 00 32 2 546 98 18 – e-pasts: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu)
• KTO reforma/banāni
– Ziņotājs: ESPUNY MOYANO kgs (Darba devēju grupa – ES)
– Atsauce : Pašiniciatīvas atzinums – CESE 1573/2006
–

Kontaktpersona : Arturo Iñiguez Yuste kgs
(Tel. : 00 32 2 546 87 68 – e-mail : arturo.iniguez@eesc.europa.eu)
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5.

ZINĀTNISKĀ IZPĒTE UN INOVĀCIJA.
• Eiropas potenciāla atbrīvošana un pastiprināšana pētniecības, attīstības
un inovācijas jomā
–

Ziņotājs : Prof. Gerd WOLF (Darba devēju grupa – DE)

–

Atsauce : Izpētes atzinums – CESE 1566/2006

–

Galvenie jautājumi :
EESK uzskata, ka Eiropai ir no jauna jāuzņemas tās tradicionālā loma kā vadošai pētniecības
un inovācijas telpai. Tādēļ ir vairāk jāveicina šim mērķim nepieciešamās iedzīvotāju spējas,
ievērojami vairāk jāiegulda pētniecībā un izstrādē, jāpaaugstina to efektivitāte, jāstiprina
rūpniecības inovāciju izmantošanas vēlme un spējas, kā arī jānovērš tam traucējošie šķēršļi.
Lai to panāktu, svarīgākais priekšnoteikums ir progresam atvērta sabiedriskā vide. Tādēļ:
−
−
−
−
−

iedzīvotāji vairāk nekā līdz šim jātuvina zinātnei un tehnikai, kā arī pastiprināti jāizmanto
pastāvošais talanta potenciāls un tas intensīvāk jāveicina;
bērni un jaunieši jāiepazīstina ar zinātnes un tehnikas noderīgumu;
jāgarantē, lai tehniskajās augstskolās un universitātēs tiktu nodrošināta augsta līmeņa
zinātniski tehniskā izglītība;
zinātniekiem un inženieriem ir jāpiedāvā pievilcīgas darba iespējas;
jāsekmē rūpniecības inovāciju vēlme un tās gatavība izmantot inovācijas pētniecībā un
izstrādē, kā arī jāveicina šādu darbību pievilcība un rentabilitāte, izmantojot piemērotus
tiesiskus, administratīvus un finansiālus pamatnosacījumus.

Būtu arī vēlams īpaša uzmanība veltīt akadēmisko un uzņēmējdarbības aprindu savstarpējai
mobilitātei. Šajā ziņā īpaši lietderīga būtu akadēmisko un rūpniecības jomu vienlīdz lielā
mērā aptverošas jaunas un pievilcīgas mobilitātes vai attiecīgi stipendiju sistēmas ieviešana
zināšanu nodošanai, kā arī apmācībai un tālākai izglītībai.
EESK formulē šādus ieteikumus:
−
−

−

Kopienas piešķirtie līdzekļi no noteiktās Kopienas atbalsta daļas apjoma pētniecībai un
izstrādei 2008. gadā plānotās ES budžeta pārskatīšanas ietvaros būtu jāpalielina līdz 3%;
Kopienas tiesiskie nosacījumi atbalsta jomā jāveido tā, lai rosinātu dalībvalstis un
atvieglotu to iespējas efektīvākā un mazāk birokrātiskā veidā un vairāk nekā līdz šim
veicināt pētniecības un izstrādes ieceres universitātēs, pētniecības iestādēs, rūpniecībā, kā
arī visu minēto struktūru sadarbību;
atsevišķu dalībvalstu budžeta tiesībās, veicinot pētniecības un izstrādes pasākumus, būtu
jāparedz elastīgi iedalīt līdzekļus, pielāgojot tos attiecīgā projekta norisei;
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beidzot būtu sekmīgi jānoslēdz centieni ieviest Kopienas patentu.

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

6.

TRANSPORTS.
• Piegādes ķēdes aizsardzība/ kravu pārvadājumi
– Ziņotājs : SIMONS kgs (Darba devēju grupa – NL)
– Atsauce : COM(2006) 79 galīgā redakcija – 2006/0025 (COD) – CESE 1580/2006
– Galvenie jautājumi :
Komiteja atbalsta Komisijas priekšlikumu uzlabot aizsardzību pret teroristu uzbrukumiem
ES, labāk aizsargājot pa sauszemes ceļiem, dzelzceļu un iekšzemes ūdens ceļiem veiktos
preču pārvadājumus. Ņemot vērā šīs īpašās iestādes būtisko nozīmi, Komiteja tomēr uzskata,
ka Komisijas priekšlikums ir ļoti nepilnīgs. Komiteja uzskata arī, ka priekšlikumā
nepietiekami ņemti vērā Lisabonas stratēģijas mērķi. Tas ir pārāk birokrātisks un ar tā
īstenošanu saistītais administratīvais slogs būs jānes darba ņēmējiem un attiecīgās nozares
darba devējiem. Komiteja norāda, ka nav paredzēti pasākumi pamatinfrastruktūras
aizsardzībai; tas, ka dažādiem transporta veidiem ir atšķirīgas pazīmes nozīmē, ka
nepieciešami dažādajiem transporta veidiem pielāgoti pasākumi. Definīcija “aizsargāts
operators” negarantē to, ka tiks radīta minimālo normu sistēma un vienādi konkurences
nosacījumi. Komiteja uzskata, ka tas ir pareizi, ka pasākumu izmaksas ir jāsedz
pārvadātājiem un jāiekļauj viņu noteiktajās cenās un tarifos. Eiropas Savienībai jāpiešķir
attiecīgie līdzekļi, lai trešās valstis varētu veikt pasākumus, kas ļautu sasniegt tādu pašu
aizsardzības līmeni kā ES.
– Kontaktpersona: Siegfried Jantscher kgs
(Tālr. : 00 32 2 546 82 87 – e-pasts : siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)
• Indikatoru identifikācija (kodificēta versija)
– Galvenais ziņotājs: SIMONS kgs (Darba devēju grupa – NL)
– Atsauce : COM(2006) 556 galīgā redakcija – 2006/0175 (COD) – CESE 1567/2006
–

Kontaktpersona : Luís Lobo kgs
(Tālr.: 00 32 2 546 97 17 – e-pasts: luis.lobo@eesc.europa.eu)
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– Galvenā ziņotāja: RUSCHE kgs (Darba devēju grupa – DE)
– Atsauce: COM(2006) 646 galīgā redakcija – 2006/0210 (COD) – CESE 1582/2006
– Kontaktpersona : Maria José Lopez Grancha kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 87 13 – e-pasts: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu)
• Tehniskās prasības – civilā aviācija
– Galvenais ziņotājs : SIMONS kgs (Darba devēju grupa – NL)
– Atsauce : COM(2006) 645 galīgā redakcija – 2006/0209 (COD) – CESE 1583/2006
– Kontaktpersona : Maria José Lopez Grancha kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 87 13 – e-pasts: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu)

7.

IEKŠĒJAIS TIRGUS.
•
–

ES un valstu administrāciju īstenotā prakse un savstarpējā saikne
Ziņotājs : van IERSEL kgs (Darba devēju grupa – NL)

–

Atsauce : pašiniciatīvas atzinums – CESE 1564/2006

–

Galvenie jautājumi :
ES ir nepieciešama pārskatāma vairāklīmeņu pārvaldība daudzās jomās. EESK uzskata, ka
ES sekmīgas pārvaldības neatņemama sastāvdaļa ir precīzi definētas un efektīvas dalībvalstu
politiskās un administratīvās procedūras, kā arī uzlabots tiesību aktu izstrādes, ieviešanas un
īstenošanas process. Minētais veicinās pārskatāmību un radīs skaidrību par ES tiesību aktu un
politiku ietekmi uz sabiedrību kopumā. Valstīs īstenotās prakses analīze liecina par būtiskām
atšķirībām dažādās dalībvalstīs attiecībā uz ES jautājumu politisko un administratīvo
pārvaldību. Atklāta diskusija visā Eiropā par to, kā vislabāk risināt ar Eiropu saistītos
jautājumus atsevišķu valstu līmenī, sekmētu arī debates par tiesību aktu izstrādes, ieviešanas
un īstenošanas uzlabošanu. Šajā sakarā EESK tomēr norāda arī, ka ES leģitimitātes
iespējamās krīzes iemesli nebūtu jāsaista pirmām kārtām ar komunikācijas problēmām.
Atklāta diskusija visā Eiropā par to, kā vislabāk risināt ar Eiropu saistītos jautājumus
atsevišķu valstu līmenī, sekmētu debates par tiesību aktu izstrādes, ieviešanas un īstenošanas
uzlabošanu. EESK atbalsta pastāvīgu pētījumu par valstu administratīvo praksi un
procedūrām.
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8.

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

VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA.
• Pediatrijā lietojamās zāles
– Galvenā ziņotāja: HEINISCH kdze (Dažādu interešu grupa – DE)
– Atsauce : COM(2006) 640 galīgā redakcija – 2006/0207 (COD) – CESE 1568/2006
–

Kontaktpersona : Claudia Drewes-Wran kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 80 67 – e-pasts : claudia.drewesWran@eesc.europa.eu)

• Vitamīnu un minerālvielu, un dažu citu vielu pievienošanu pārtikai
– Galvenais ziņotājs: KAPUVARI kgs (Darba ņēmēju grupa – HU)
– Atsauce : COM(2006) 606 galīgā redakcija – 2006/0193 (COD) – CESE 1572/2006
–

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

Regulas 1408/71 grozījums

− Ziņotājs : Rodríguez García-Caro kgs (Employers – ES)
− Atsauce : COM(2005) 676 galīgā redakcija – 2005/0258 (COD) – CESE 1574/2006
− Galvenie jautājumi:
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja atzinīgi vērtē priekšlikumu grozīt regulu
Nr. 1408/71 un izsaka cerību, ka šis būs viens no pēdējiem grozījumiem (ja ne pēdējais), par
kuru tai jāsniedz atzinums pirms Regulas 883/2004 pilnīgas stāšanās spēkā.
Tādēļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja aicina dalībvalstis un Parlamentu
racionalizēt procedūru attiecībā uz jauno regulu, lai tā būtu efektīvāka nekā regulas Nr.
883/2004 pieņemšanas procedūra. Tas būtu vislielākais ieguldījums, ko ES iestādes varētu
sniegt Eiropas Strādājošo mobilitātes gada laikā.
− Kontaktpersona : Susanne Johansson kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 84 77 – e-pasts : susanne.johansson@eesc.europa.eu)
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9.

ELEKTROSAKARU LĪDZEKĻI UN MEDIJI.
PVN/radio, televīzijas apraides pakalpojumi un daži elektroniski sniegti
pakalpojumi
•

− Ziņotājs : BURANI kgs (Darba devēju grupa – IT)
− Atsauce : COM(2006) 739 galīgā redakcija – 2006/0245 (CNS) – CESE 1563/2006
− Galvenie jautājumi:
Komiteja ņem vērā Komisijas iesniegto pamatojumu un uzskata, ka šobrīd nav iemesla
iedziļināties direktīvas noteikumos, jo ir nekavējoties jāpieņem šajā nozarē piemērojamas
tiesību normas, un, uzticoties Komisijas apgalvojumu pamatotībai, jo tie ir apstiprinājušies,
EESK var tikai atbalstīt priekšlikumu par pagarinājumu. Tā kā likumdošanas procedūra
nodokļu jomā ir ļoti gara, Komiteja uzskata, ka divu gadu termiņš, tas ir, līdz 2008. gada 31.
decembrim, ir tik tikko pietiekams, iespējams, pat pārāk īss, lai izstrādātu jaunus
priekšlikumus minētajā jomā.
− Kontaktpersona : Imola Bedő kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 83 62 – e-pasts: imola.bedo@eesc.europa.eu)

10.

TŪRISMS.
• Atjauninātā ES tūrisma politika; veidojot spēcīgāku Eiropas tūrisma
partnerību
– Ziņotājs : Juan MENDOZA kgs (Darba ņēmēju grupa – ES)
– Līdzziņotājs : Paulo BARROS VALE kgs (Darba devēju grupa – PT)
– Atsauce : COM(2006) 134 galīgā redakcija – CESE 1565/2006
– Galvenie jautājumi :
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja atbalsta Komisijas apņemšanos saprotamā
veidā nostiprināt tūrisma politiku un stratēģiju nākamajos gados.
Komiteja uzsver Komisijas nodomu iesaistīt visas ieinteresētās puses, izmantojot dažādas
sadarbības formas un iesaka ietvert Eiropas Tūrisma konsultatīvās padomes izveidi, un tiek
pētīti nosacījumi Eiropas tūrisma aģentūras izveidei
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- 13 EESK saista lielas cerības ar Eiropas Tūrisma dienaskārtību 21, kas šobrīd tiek izstrādāta, un
ir dokuments, kurš neapšaubāmi papildinās un precizēs Eiropas tūrisma ilgtspējīguma
politiku.
Statistikas jomā EESK piedāvā izveidot tūrisma novērošanas centru tīklu, kas varētu ne vien
sniegt pārskatu par datiem minētajā nozarē, bet arī izstrādāt stratēģisku un uz nākotni vērstu
redzējumu, ar iespēju prognozēt nākotnes darbības.
EESK piedāvā turpināt darbu ar tūrismu saistīto jautājumu risināšanā atbilstoši Komisijas
paziņojumā minētajām nostādnēm, un aicina pārējās Eiropas iestādes, dalībvalstis, vietējās un
reģionālās pašvaldības un ieinteresētās puses – uzņēmumus un arodbiedrības – kā arī plašu
sabiedrību iesaistīties tūrisma kā universālas tiesību un stratēģiski ekonomiskas darbības
Eiropas nākotnei izpratnē un atbalstā.
– Kontaktpersona : Luís Lobo kgs
(Tālr.: 00 32 2 546 97 17 – e-pasts: luis.lobo@eesc.europa.eu)

____________
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