Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

2007 m. gruodžio 20 d., Briuselis

PLENARINö ASAMBLöJA
2007 m. gruodžio 12–13 d.

PRIIMTŲ NUOMONIŲ SANTRAUKA

Nesutrumpintas EESRK nuomones oficialiomis kalbomis galima rasti Komiteto tinklalapyje

http://eesc.europa.eu/activities/press/summaries_plenaries/index_en.asp

Greffe CESE 190/2007 AK/rs-lz
99 rue Belliard – B-1040 Bruxelles – Tel. +32 (0)2 546 90 11 – Faks. +32 (0)2 513 48 93 – Internetas http://www.eesc.europa.eu

LT

-1Plenarin÷je asambl÷joje dalyvavo Europos Komisijos nar÷s Mariann Fischer Boel, kalb÷jusi apie
BŽŪP įvertinimą, ir Viviane Reding, kuri kalb÷jo apie elektroninių ryšių tinklus ir paslaugas.
Sesijoje taip pat buvo įteiktos 2007 m. organizuotos pilietin÷s visuomen÷s premijos trims laureatams.

1. LISABONOS STRATEGIJA
•

Lisabonos strategijos
perspektyvos

įgyvendinimo:

dabartin÷

pad÷tis

−

Praneš÷jai:

−

Nuoroda. Nuomon÷ savo iniciatyva – CESE 1428/2007 fin – CESE 1715/2007

−

Dokumento esm÷

ir

būsimos

Joost van Iersel (Darbuotojai – NL)
Miklós Barabás (Įvairių interesų gr. – HU)

EESRK mano, kad Lisabonos darbotvark÷s įgyvendinimo negalima tiesiog palikti vien politikos
formuotojams, teis÷s aktų kūr÷jams ir aukšto lygio grup÷ms. Tai tur÷tų būti visų procesas visiems ir
su visais d÷l dviejų priežasčių:
−
−

siekiant nustatyti kuo geresnius veikimo būdus, pageidautina, kad prisid÷tų daugelis
visuomen÷s grupių;
įgyvendinimas valstyb÷se nar÷se daug priklauso nuo visų atitinkamų suinteresuotųjų subjektų
bendradarbiavimo.

Svarbiausia – įgyvendinimas ir tai, kaip jis užtikrinamas nustatant siekius, išmatuojamus tikslus ir
grafikus. Organizuota pilietin÷ visuomen÷ ir ypač valstybių narių ESRT gali atlikti veiksmingą
vaidmenį įvardydamos trūkumus ir pad÷damos rasti tvarius sprendimus.
Būtų labai naudinga, jei valstybių narių ESRT keistųsi nuomon÷mis d÷l NRP ir Lisabonos
darbotvark÷s. EESRK gal÷tų būti šio keitimosi nuomon÷mis forumas.
EESRK siūlo Europos Vadovų Tarybai suteikti EESRK teisę kiekvienais metais paskelbti pranešimą
apie valstybių narių ESRT dalyvavimą įgyvendinant Lisabonos strategiją, įskaitant konkrečius
pasiūlymus ir pageidautinus patobulinimus.
−

Asmuo pasiteirauti
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2. GAMINIŲ PARDAVIMAS
•

Gaminių prekyba / akreditavimas ir rinkos priežiūra
−

•

Bendroji gaminių pardavimo sistema
−

•

Nuoroda. COM(2007) 37 galutinis – 2007/0029 COD

Nuoroda. COM(2007) 53 galutinis – 2007/0030 COD

Procedūros, susijusios su tam tikrų nacionalinių techninių taisyklių
taikymu kitoje valstyb÷je nar÷je teis÷tai parduodamiems gaminiams
−

Nuoroda. COM(2007) 36 galutinis – 2007/0028 COD – CESE 1693/2007

−

Praneš÷jas

–

Antonello Pezzini (Darbdaviai – IT)

Dokumento esm÷

EESRK pritaria Komisijos iniciatyvai parengti šios srities teis÷s aktų paketą, jei bus visiškai pasiekti
šie tikslai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

veiksmingas, vienodas abipusio pripažinimo principo įgyvendinimas,
sustiprinta rinkos priežiūra,
bendra Europos akreditavimo sistema, teikianti viešąsias visuotin÷s svarbos paslaugas,
vienodas akredituotų sertifikavimo įstaigų kompetencijos lygis,
griežtesni atrankos kriterijai ir suderintos atrankos procedūros atliekant atitikties vertinimą,
intensyvesnis sistemingas ir nuolatinis nacionalin÷s valdžios institucijų bendradarbiavimas,
didesn÷ teisin÷ CE ženklo apsauga siekiant išvengti pernelyg didelio ženklų kiekio sukeltos
painiavos,
išsamus gaminius į rinką pateikiančių asmenų atsakomyb÷s nustatymas ir apibr÷žimas,
vienodesn÷ teisin÷ sistema ir nuoseklesn÷s esamos taisykl÷s, aukštesnis atitikties lygis ir kuo
mažiau biurokratijos,
visų į rinką pateiktų gaminių atsekamumo garantija,
visapusiškas proporcingumo principo taikymas sertifikavimo atsakomybei ir procedūroms, ypač
atkreipiant d÷mesį į nedideles įmones ir ne masin÷s gamybos arba mažais kiekiais gaminamus
gaminius,
aktyvus visų rinkos subjektų ir, visų pirma, vartotojų dalyvavimas,
aiškios žalos atlyginimo neteismine tvarka nuostatos, terminus ir sąnaudas sumažinant iki
privalomo minimumo.
− Asmuo pasiteirauti

Jean-Pierre Faure
(Tel. 00 32 2 546 96 15 – el. paštas jeanpierre.faure@eesc.europa.eu)
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3. PRAMONöS POLITIKA IR INOVACIJOS
•

Europos cemento pramon÷s raida
−

Praneš÷jas Marian Krzaklewski (Darbuotojai – PL)

−

Antrasis praneš÷jas Pavel Činčera (Įvairių interesų gr. – CZ)

−

Nuoroda. Informacinis pranešimas – CESE 1041/2007 fin rev.

−

Dokumento esm÷

Cemento pramon÷ turi vieną iš didžiausių poveikių aplinkai, nepaisant šiam sektoriui taikomų
atitinkamų priemonių ir taisyklių bei veiksmų veiklai pagerinti ekologiniu požiūriu.
Europos politika d÷l į aplinką išmetamo CO2 tur÷tų būti iš dalies pakeista – atitinkamose nuostatose
darant išsamesnes nuorodas į sektoriaus ypatumus ir labiau atsižvelgiant į pasaulyje susiklosčiusias
sąlygas, kad did÷jant šio produkto paklausai nebūtų importuojama iš ne taip efektyviai dirbančių
gamyklų, kurios įsikūrę Kioto protokolo nepasirašiusiose šalyse.
Esant tokioms sąlygoms, klimato kaitos problemai spręsti taikomos priemon÷s gali, nebent jos būtų
atitinkamai patobulintos ir iš dalies pakeistos, ne tik pakenkti konkurencijai, bet ir aplinkai, nors tai
skamba paradoksaliai. Leidimai išmesti į aplinką CO2 tur÷tų būti skiriami tik atlikus analizę
ilgalaikiams tikslams nustatyti, kad nebūtų iškreipta rinka, o verslininkai būtų skatinami didinti
energijos naudojimo efektyvumą, dar labiau sumažinant į aplinką išmetamo CO2 kiekį. Prekybos
apyvartiniais taršos leidimais sistema gal÷tų veiksmingai veikti ir pasibaigus galioti Kioto protokolui,
jeigu ji būtų įdiegta ES nepriklausančiose šalyse ir geriau pritaikyta pasaulinei rinkai sektoriaus lygiu.
Taikydamas atliekų deginimo technologijas ir naujos technologijos, kurias diegiant derinama
energijos ir cemento gamyba hibridin÷se j÷gain÷se, cemento gamybos sektorius gali pad÷ti sumažinti
iškastinio kuro naudojimą ir apsaugoti gamtos išteklius.
Galiausiai, Europos institucijos ir Europos socialiniai partneriai cemento sektoriuje tur÷tų intensyvinti
dialogą sektoriaus viduje tiek Europos ir nacionaliniu lygmeniu, visų pirma atsižvelgdami į
darbuotojų sveikatos ir saugos problemas, darbuotojų mokymo ir pagrindinių įgūdžių įgijimo
klausimus ir darbo vietų mažinimo sektoriuje pavojų d÷l galimo įmonių perk÷limo į Kioto protokolo
nepasirašiusias šalis ir did÷jančią tendenciją importuoti cementą iš šių valstybių.
−

Asmuo pasiteirauti Pol Liemans
(Tel. 00 32 2 546 82 15 – el. paštas: pol.liemans@eesc.europa.eu)
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•

ES aplinkos taisyklių poveikis pramon÷s permainoms
−

Praneš÷jas

Antonello Pezzini (Darbdavių grup÷ – IT)

−

Antrasis praneš÷jas

Maciej Nowicki (Įvairių interesų gr. – PL)

−

Nuoroda. Nuomon÷ savo iniciatyva – CESE 1709/2007

−

Dokumento esm÷

Komiteto nuomone, visi ekonomikos ir socialiniai veik÷jai, tiek viešieji, tiek privatieji, taip pat
politinius sprendimus priimantieji bei valdžios institucijos turi įsisąmoninti, kad teks susidurti su
nauja pramon÷s revoliucija, svarbiausiu vystymo prioritetu laikančia gyvenimo ir aplinkos kokybę,
reikalaujančia taikyti naują integruotą metodą, susijusį su gamtinių išteklių valdymu ir apsauga,
gamyba bei vartojimu.
Komiteto nuomone, būtina kuo greičiau pereiti nuo pasyvios gynybin÷s ir neveiklios taktikos prie
ryžtingos ir aktyvios veiklos, leidžiančios ES ir valstybių narių lygmeniu parengti ateičiai aiškias ir
stabilias teigiamų priemonių sąlygas.
Komiteto nuomone, būtina ES lygiu įtraukti naujas ir tvarias pramon÷s iniciatyvas į struktūrinius
fondus, Bendrijos inovacijų, mokslinių tyrimų ir mokymo programas, taip pat į atitinkamas finansines
priemones.
Komitetas primena Komisijai ir valstyb÷ms nar÷ms apie būtinumą spartinti konkrečių supaprastinimo
priemonių pri÷mimą, norint pašalinti nereikalingus formalumus ir kartu apriboti did÷jančias
ekonomines išlaidas, atsirandančias d÷l biurokratinių ir techninių aplinkosaugos teis÷s aktų
reikalavimų. Pastaruosius reikia tobulinti ir nuosekliai konsoliduoti.
Kaip jau ne kartą pabr÷ž÷ EESRK ir aukšto rango Komisijos, Tarybos bei Europos Parlamento
veik÷jai, būtina sumažinti administracinę ir biurokratinę naštą įmon÷ms siekiant išlaisvinti įmonių
ekonomines ir socialines j÷gas bei panaudoti jas tvariam darbo aplinkos ir gamybos bei organizacinių
struktūrų modernizavimui.
−

Asmuo pasiteirauti
(Tel. 00 32 2 546 86 28 – el. paštas ccmi@eesc.europa.eu)
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•

Automobilių sektoriaus raida
−

Praneš÷jas Gustav Zöhrer (Darbuotojų gr. – AT)

−

Antrasis praneš÷jas Manfred Glahe (1 kat. – DE)

−

Nuoroda. Informacinis pranešimas – CESE 1065/2007 fin rev.

−

Dokumento esm÷

Informaciniame pranešime kalbama tiek apie galutinių produktų gamintojus (originalios įrangos
gamintojai, OEM), tiek ir apie automobilių detalių gamybos pramonę.
Pranešime atliekama bendra perspektyvin÷ šio sektoriaus analiz÷; jame apžvelgiamos ir
analizuojamos tarptautin÷s pramon÷s tendencijos; nagrin÷jama šio sektoriaus raida Europoje per
pastarąjį dešimtmetį ir išsamiai analizuojami dabartiniai tiek keleivinių, tiek komercin÷s paskirties
transporto priemonių gamybos ir prekybos rodikliai.
Pranešime taip pat nagrin÷jamas automobilių detalių gamintojų vaidmuo ir svarbi šios pramon÷s
šakos funkcija, kurią ji atlieka prid÷tin÷s ir automobilių sektoriaus prid÷tin÷je ir tiekimo grandin÷je.
Pranešime taip pat kalbama apie automobilių gamintojų ir detalių gamintojų santykius ir pastarųjų
ateityje laukiančius sunkumus.
Komitetas pateik÷ šias pagrindines išvadas ir rekomendacijas:
Automobilių pramonei tenka didžiausias iššūkis – rasti pusiausvyrą tarp būtinyb÷s užtikrinti asmenų
judumą bei prekių vežimą ir transporto intensyvumo, kuris tuoj pasieks savo potencialo ribas, ir su juo
susijusios aplinkos taršos ir pavojaus saugumui, bei žaliavų sumaž÷jimo.
Komitetas ragina Komisiją inicijuoti platų dialogą, kuriame dalyvautų įvairūs pramon÷s, pilietin÷s
visuomen÷s, politikos ir mokslo atstovai, būsimai transporto koncepcijai ir jos įgyvendinimui aptarti ir
konkretiems projektams parengti. Turi būti siekiama šiam sektoriui taikyti naujos pramon÷s politikos
kompleksinį metodą.
Kadangi nustatytos labai siauros ir statistiniu požiūriu neužbaigtos apibr÷žtys, Komisija raginama
atlikti išsamesnius dar neanalizuotų tiekimo šakos sričių bei užimtumo raidos tyrimus (galimyb÷s
įsidarbinti, kvalifikacija ir darbo sąlygos).
Būsima automobilių sektoriaus reglamentavimo sistema turi būti grindžiama geresnio reguliavimo
principu. Būtinos teisin÷s nuostatos turi būti derinamos Komisijoje (įskaitant koordinavimą tarp
atskirų generalinių direktoratų) ir iš pat pradžių d÷l jų konsultuojamasi su svarbiausiais suinteresuotais
subjektais.
ES automobilių pramon÷s ateitis pirmiausiai priklauso nuo konkurencijos, grindžiamos naujovių
diegimu, o ne nuo konkurencijos d÷l kainų.
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Glaudžiau bendradarbiauti turi galutinių produktų gamintojai, detalių gamintojai, inžinerijos paslaugų
teik÷jai ir universitetai arba specialiosios aukštosios mokyklos.
−

•

Asmuo pasiteirauti Amelia Muñoz
(Tel. 00 32 2 546 83 73 – el. paštas amelia.munozcabezon@eesc.europa.eu)

Žem÷s ūkio traktorių keliamo triukšmo lygis
C kategorijos nuomon÷
− Nuoroda. COM(2007) 588 galutinis – 2007/0205 COD – CESE 1695/2007
−

•

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

Geresnis laivų išmontavimas (žalioji knyga)
−

Praneš÷jas Richard Adams (Įvairių interesų gr. – UK)

−

Nuoroda. COM(2007) 269 galutinis – CESE 1701/2007

−

Dokumento esm÷

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą
d÷l veiksmų tarptautiniu ir regionų lygmeniu siekiant kuo greičiau pakeisti nepriimtiną dabartinę laivų
išmontavimo praktiką.

EESRK pripažįsta, kad naudoti netinkamų laivų išmontavimas yra sud÷tingas klausimas. Šiam
procesui reikia nemažai darbo j÷gos ir žaliavų, kurie atitenka besivystančioms šalims, kurios laivus
išmontuoja už mažesnę kainą. Komitetas taip pat pripažįsta, kad struktūrinis skurdas ir kitos socialin÷s
bei teisin÷s problemos kai kuriuose Pietų Azijos regionuose yra glaudžiai susijusios su būtiniausių
darbo saugos, darbo ir aplinkos apsaugos standartų nesilaikymu ar netgi jų nebuvimu.
Tod÷l EESRK įsitikinęs, kad:
−

ES privalo užtikrinti, kad jos nustatytos jūrų apsaugos ir saugos nuostatos, pvz., d÷l viengubo
korpuso tanklaivių, nepavirstų paprasčiausiu žalos perk÷limu besivystančioms šalims, tačiau
būtų iš tikrųjų vykdomos visiškai įgyvendinant Reglamentą d÷l atliekų vežimo, į kurį yra
įtraukta Bazelio konvencija, įskaitant pakeitimą d÷l Bazelio draudimo ir jo principus.

−

TJO turi nustatyti griežtą tarptautinę naudoti netinkamų laivų nustatymo, kontrol÷s ir
likvidavimo tvarką. Įgyvendinant šią tvarką turi būti vykdoma tinkamo lygmens kontrol÷,
pavyzdžiui, tokia, kuri numatyta Bazelio konvencijoje – į ją turi būti įtraukti atitinkami
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pavojingas atliekas, neturi būti numatomos išimtys, taip pat jiems turi būti užkirstas kelias
plaukti į valstybes, kurios n÷ra konvencijos šalys ir kuriose n÷ra tinkamų išmontavimo
aikštelių.
−

Tačiau tokio TJO susitarimo įgyvendinimas užtruks keletą metų; tod÷l: turi būti skatinamos ir
remiamos veiksmingos laivų savininkų vykdomos savanoriškos programos, skirtos likvidavimo
problemoms spręsti; ES tur÷tų tvirtai taikyti galiojančius savo teis÷s aktus, vykdydama
Reglamentą d÷l atliekų vežimo. laivų išmontavimo ir (arba) išankstinio valymo įrengimų
naudojimu; ES siekdama, kad išmontavimo įrenginiai būtų saugūs ir tinkami aplinkai, tur÷tų
parengti trečiosios šalies sertifikavimo ir audito sistemą.

−

Pritaikant konstrukciją perdirbimui, nustatant esamus pavojus ir laivų statybos metu naudojant
kuo mažiau toksinių medžiagų, galima pasiekti teigiamų rezultatų; EESRK remia atitinkamas
ES, TJO ir laivų savininkų ir statytojų pastangas.

−

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

4. ŽEMöS ŪKIO POLITIKA
•

Žem÷s ūkio darbuotojų tarpvalstybinis jud÷jimas
−

Praneš÷jas Martin Siecker (Darbuotojai – NL)

−

Nuoroda. Nuomon÷ savo iniciatyva – CESE 1698/2007

−

Dokumento esm÷

Būtina reikalauti, kad darbuotojams migrantams būtų sudaromos tokios pačios sąlygos kaip ir
priimančiosios šalies tą patį darbą dirbantiems piliečiams. Jiems turi būti skiriamas vienodas darbo
krūvis, mokamas toks pat atlyginimas ir sukuriamos palankesn÷s sąlygos naudotis socialin÷s apsaugos
sistema. Šito turi būti siekiama ne vien tik ginant darbuotojų socialinius interesus, tai taip pat svarbu
darbdavių ekonominiams (visiems vienodos konkurencijos sąlygos) ir valstybių narių finansiniams
(mokesčiai) interesams.
EESRK ragina, kad EP ir Tarybos siūlomoje direktyvoje nustatytos suderintos sankcijos darbdaviams
įdarbinantiems nelegaliai esančius trečiųjų šalių piliečius, taip pat būtų taikomos darbdaviams,
nelegaliai samdantiems ES valstybių, kurioms taikomi apribojimai, piliečius. Be to, Komiteto
nuomone, labai svarbu, kad ES atidžiai steb÷tų ne tik direktyvos nuostatų perk÷limą į visų valstybių
narių nacionalin÷s teis÷s aktus, bet ir jos praktinį įgyvendinimą.
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EESRK palankiai vertina tai, kad Europos Komisija pri÷m÷ pasiūlymą d÷l galimyb÷s Europos
statybos sektoriaus socialiniams partneriams atlikti tyrimą d÷l (fiktyvaus) savarankiško darbo.
Komitetas taip pat džiaugiasi tuo, kad Komisija ketina šį tyrimą finansuoti.
−

•

Asmuo pasiteiravimui Jakob Andersen
(Tel. 00 32 2 546 96 46 – el. paštas jakob.andersen@eesc.europa.eu)

Užimtumas žem÷s ūkio sektoriuje
−

Praneš÷jas Hans-Joachim Wilms (Darbuotojai – DE)

−

Nuoroda. Nuomon÷ savo iniciatyva – CESE 1699/2007

−

– Dokumento esm÷

EESRK nuomon÷je pabr÷žia, kad ES darbo rinka socialiniu požiūriu turi būti vystoma tvariai, t. y.
kiekvienas žmogus turi tur÷ti galimybę savo darbu užsidirbti pragyvenimui. Papildoma pigi darbo
j÷ga iš Europos Sąjungai nepriklausančių šalių sumažina šią galimybę. Požiūris į visus žem÷s ūkio
darbuotojus turi būti vienodas visais aspektais, nesvarbu, iš kokios šalies jie būtų kilę.
EESRK artimiausiu metu įžvelgia poreikį veikti šiose srityse:
−
−
−
−

reikia nustatyti būtiniausius standartus, reglamentuojančius visų Europoje dirbančių darbuotojų
migrantų darbo ir gyvenimo sąlygas,
darbuotojams migrantams turi būti užtikrinta visapus÷ socialin÷ apsauga, tai pasakytina ir apie
teisių į pensiją įgijimą,
sezoninius darbuotojus taip pat reikia įtraukti į kvalifikacijos k÷limo planus,
darbuotojai migrantai turi gauti informaciją apie darbo sąlygas ir savo teises.

EESRK mano, kad Europos žem÷s ūkio sektoriuje trūksta skaidrumo kalbant apie užimtumo ir
socialinių standartų apimtį. D÷l to iškreipiama konkurencija. Priemon÷, leidžianti atkurti sąžiningą
konkurenciją, yra žem÷s ūkio įmonių sertifikavimas pagal tai, ar jos atitinka socialinius kriterijus.
−

•

Asmuo pasiteiravimui Jakob Andersen
(Tel. 00 32 2 546 96 46 – el. paštas jakob.andersen@eesc.europa.eu)

Vyno rinkos organizavimo reforma
−

Praneš÷jas Adalbert Kienle (Darbdavių grup÷ – DE)

−

Nuoroda. COM(2007) 372 galutinis – 2007/0138 CNS – CESE 1703/2007

−

Dokumento esm÷
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EESRK atkreipia d÷mesį į tai, kad ES daugiau nei 1,5 mln. šeimos ūkių, daugiausia smulkių, verčiasi
vynininkyste, tai sukuria darbo vietas, bent jau sezono metu, daugiau kaip 2,5 mln. žmonių. Tod÷l
Komitetas ypač siekia, kad reformos metu pirmiausia būtų įgyvendintos tos priemon÷s, kurios daro
teigiamą poveikį vyndarių pajamoms ir užimtumui Europos vynininkyst÷s sektoriuje.
EESRK nepritaria, kad nedelsiant būtų nutrauktas intervencinių priemonių taikymas. Tod÷l jis
rekomenduoja nacionaliniame finansiniame pakete numatyti 2008−2010 m. laipsniško paramos
mažinimo laikotarpiu siūlyti paramą už distiliaciją stipriųjų g÷rimų gamybai ir už privatų saugojimą.
EESRK pasisako už tai, kad griežtesnis vyno gamybos technologijų derinimas su Tarptautin÷s
vynuogių ir vyno organizacijos standartais būtų įtrauktas į strategines dvišales arba tarptautines
prekybos sutartis. Bet kokių importuojamiems vynams taikomų procedūrų, kurios priimtos kurioje
nors pasaulio šalyje, registracija prieštarauja griežtesniam Tarptautin÷s vynuogių ir vyno
organizacijos patvirtintų standartų laikymuisi europinių vynų atžvilgiu ir dar labiau iškraipytų
konkurenciją.
EESRK pritaria, kad Komisija pakeit÷ savo pasiūlymus d÷l vynmedžiais apsodintų plotų išnaikinimo
schemos ir sumažino numatytą biudžetą. Vynmedžių naikinimas kaip savanoriška priemon÷ tur÷tų
būti taikoma tiems vynuogynams, kurie yra vynininkystei netinkamuose plotuose, bei
neperspektyvioms įmon÷ms, siekiant sušvelninti socialines jų veiklos nutraukimo pasekmes.
EESRK pritaria, kad Komisija pakeit÷ savo ankstesnį sodinimo taisyklių liberalizavimo grafiką.
Tačiau EESRK kaip ir anksčiau nepritaria visiškam liberalizavimui, nors ir numatytu v÷lesniam
laikui, nes tai daro žalą vyno rinkos reformos ekonominiams, socialiniams, aplinkosaugos politikos ir
kraštovaizdžio išsaugojimo tikslams. Atsižvelgiant į bendrą atsakomybę už užimtumą vyno gamybos
regionuose, jų ekonomiką ir infrastruktūrą, socialinę struktūrą, aplinką ir gamtos apsaugą, negalima
remti vynininkyst÷s perk÷limo iš kultūriniu požiūriu vertingų vynuogynų landšaftų į plotus, kuriuose
ūkininkavimo sąnaudos yra mažesn÷s.
EESRK ragina Komisiją nacionaliniame finansiniame pakete numatyti finansavimą priemon÷ms,
susijusioms su vartotojų informavimu ir realizavimo skatinimu ne tik eksporto rinkose, bet ir vidaus
rinkoje. Ypatingą d÷mesį reikia skirti išsamiai informacijai apie saikingo vyno vartojimo, kaip sveikos
mitybos ir šiuolaikinio gyvenimo būdo sud÷tin÷s dalies, privalumus. EESRK pabr÷žia, kad
informacin÷s ir pardavimo skatinimo priemon÷s tur÷tų apimti visus vynuogių produktus.
−

•

Asmuo pasiteirauti Arturo Iniguez Yuste
(Tel. 00 32 2 546 87 68 – el. paštas arturo.iniguez@eesc.europa.eu)

Žem÷s ūkis vietov÷se, kurioms būdingos gamtin÷s kliūtys
−

Praneš÷jas Gilbert Bros (Įvairių interesų gr. – FR)

−

Nuoroda. Nuomon÷ savo iniciatyva – CESE 1704/2007
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−

Asmuo pasiteirauti Eleonora Di Nicolantonio
(Tel. 00 32 2 546 94 54 – el. paštas eleonoradinicolantonio@esc.eu.int)

5. SOCIALINö APSAUGA
•

Skatinti kartų solidarumą
−

Praneš÷jas Luca Jahier (Įvairių interesų gr. – IT)

−

Nuoroda. COM(2007) 244 galutinis – CESE 1711/2007

−

Dokumento esm÷

EESRK labai teigiamai vertina Komisijos komunikatą, kuriame nustatytas tikslus Europos aljanso už
šeimas projekto įgyvendinimo veiksmų grafikas.
Taigi, reikia steb÷ti, kad ši nauja darbo kryptis nebūtų apleista.
Apskritai, reikia pragmatiškai pripažinti praktinį ir esminį šeimų ind÷lį mūsų visuomen÷je. Tod÷l
EESRK mano, kad būtina remti gerosios praktikos šeimos politikos krypčių srityje steb÷senos centro
Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fonde sukūrimą.
Be to, reik÷tų pasirūpinti, kad šeimai kylantys klausimai, susiję su profesiniu gyvenimu, netaptų
vieninteliu šio steb÷senos centro susidom÷jimo objektu ir ši institucija veikiau siektų tiksliai nustatyti
šeimos ir visų kartų poreikius. Visų pirma vert÷tų atkreipti d÷mesį į pasiūlymą persvarstyti PVM
tarifus, taikomus kūdikiams skirtoms prek÷ms.
−

•

Asmuo pasiteirauti Pierluigi Brombo
(Tel. 00 32 2 546 97 18 – el. paštas pierluigi.brombo@eesc.europa.eu )

Naminiai gyvūn÷liai: sveikatos reikalavimai
C kategorijos nuomon÷
− Nuoroda. COM(2007) 572 galutinis – 2007/0202 COD – CESE 1705/2007
−

Asmuo pasiteirauti Eleonora di Nicolantonio
(Tel. 00 32 2 546 94 54 – el. paštas eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu)

6. MIGRACIJA
•

Migracija ir vystymasis: galimyb÷s ir iššūkiai
−

Praneš÷jas Madi Sharma (Įvairių interesų gr. – UK)

−

Nuoroda. Nuomon÷ savo iniciatyva – CESE 1713/2007
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−
•

Dokumento esm÷
EESRK nuomon÷je savo iniciatyva „Migracija ir vystymasis: galimyb÷s ir iššūkiai“ svarsto
galimybes migraciją laikyti „vystymosi priemone“.
EESRK daro išvada, kad migrantų vaidmuo – mažinti skurdą jų kilm÷s šalyse siunčiant pinigines
perlaidas.
Siekiant didesnio perlaidų poveikio, rekomenduojama imtis priemonių pavedimų įkainiams
mažinti ir skatinti jų srautą.
Komiteto nuomon÷je pabr÷žiamas išeivijos bendruomenių vaidmuo bendram išeivių kilm÷s šalių
vidutin÷s trukm÷s ir ilgalaikiam vystymuisi.
Tod÷l rekomenduojama, kad tarptautin÷ bendruomen÷ ir vystymosi agentūros plačiau
bendradarbiautų su išeivijos bendruomen÷mis ir pad÷tų didinti jų galimybes. Siekdamas šio tikslo,
Komitetas pritaria, kad būtų sukurtas specialus migracijos ir vystymosi fondas.
EESRK ragina visus dalyvius imtis priemonių ir mažinti „protų nutek÷jimo“ poveikį.
Komitetas pritaria, kad skatinami apykaitin÷s ir virtualios migracijos modeliai pad÷s didinti
išeivijos bendruomenių galimybes ir kurti „smegenų trestus“ (angl. brain trust) kilm÷s šalyse.
Komitetas ragina skirti daugiau d÷mesio regionin÷ms migracijos ir vystymosi strategijoms,
pavyzdžiui, Afrikos Sąjungos pasirinktoms strategijoms.
EESRK rekomenduoja migracijos ir vystymosi politiką integruoti į kitas svarbias politikos kryptis.
Komitetas reikalauja derinti valstybių narių ir Europos migracijos politiką.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
−

Asmuo pasiteirauti Susanna Baizou
(Tel. 00 32 2 546 98 45 – el. paštas susanna.baizou@eesc.europa.eu)

7. ORGANIZUOTOS
MOLDOVOJE
•

PILIETINöS

VISUOMENöS

VAIDMUO

ES ir Moldovos santykiai: organizuotos pilietin÷s visuomen÷s vaidmuo
−

Praneš÷ja Evelyne Pichenot (Įvairių interesų gr. – FR)

−

Nuoroda. Nuomon÷ savo iniciatyva – CESE 1714/2007

−

Dokumento esm÷

EESRK pabr÷žia, kad vykdant kaimynyst÷s politiką ES ir Moldovos veiksmų plano s÷km÷ labai
priklauso, nuo geb÷jimo įtraukti pilietin÷s visuomen÷s organizacijas ir nuo joms suteiktos galimyb÷s
dalyvauti jo įgyvendinime.
EESRK rekomenduoja palaipsniui kurti ilgalaikius ryšius su Moldovos pilietine visuomene, pradedant
struktūruoti mūsų santykius. Tod÷l kartu su vietos ir regionų dalyviais bus organizuojams renginys,
siekiant:
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−
−

įvertinti tiek vyriausyb÷s, tiek Europos Sąjungos Moldovoje įdiegtą informavimo ir konsultavimo
sistemą, kartu parengiant ataskaitą skirtą veiksmų planui įgyvendinti 2005–2008 m.;
rengti ir ugdyti pilietinę visuomenę, kad tęstų partnerystę ir po 2008 m.

ESRK nor÷tų, kad pager÷tų Moldovos pilietin÷s visuomen÷s dalyvavimas dialoge su Vakarų Balkanų
regionu ir Juodosios jūros regiono dialoge, ypač vykdant tarpregioninį ir pasienio bendradarbiavimą
šalia regionų, kurie bus strateginiai artimiausioje ateityje. Europos Sąjungos ir Moldovos
bendradarbiavimas vyksta pagal patvirtinto bendradarbiavimo su kaimynin÷mis šalimis ir Rusija
programą.
−

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

8. DARNUS VYSTYMASIS
•

Prisitaikymas prie neigiamų klimato kaitos padarinių – Galimi ES veiksmai
(žalioji knyga)
−

Praneš÷jas Frederic Adrian Osborn (Įvairių interesų gr. – UK)

−

Nuoroda. COM(2007) 354 galutinis – CESE 1702/2007

−

Dokumento esm÷

EESRK nuomone, rengiant Europos ir nacionalines prisitaikymo strategijas į jas reikia įtraukti šiuos
svarbius klausimus:
−

strategija tur÷tų apimti priemonių visose žaliojoje knygoje nurodytose srityse planavimą,
įskaitant pakrant÷s apsaugą, potvynius ir sausras, vandens išteklius, gaisrus, visuomen÷s
sveikatą, žem÷s ūkį ir biologinę įvairovę, žem÷tvarką ir infrastruktūros planavimą, pastatų
projektavimą, statybas ir kt.;

−

prisitaikymo būtinybei ateities programose tur÷tų būti skirta daug didesn÷ Europos valstybių
biudžetų dalis ir ji tur÷tų būti įtraukta į programų bei projektų vertinimų kriterijus;

−

Europa ir jos valstyb÷s nar÷s tur÷tų skirti naujų didelių ir papildomų l÷šų pad÷ti prisitaikyti
besivystančioms šalims;

−

klimato kaitos mažinimo ir prisitaikymo strategijos turi viena kitą atitikti ir papildyti. Rizikos
vertinimas ir valdymas tur÷tų būti lemiama priemon÷ nustatant prioritetus;
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•

−

reik÷tų vykdyti daug daugiau Europos mokslinių tyrimų prisitaikymo prie klimato kaitos
padarinių ir prisitaikymo srityje;

−

Europos pilietin÷ visuomen÷, įskaitant vartotojus ir plačiąją visuomenę, tur÷tų daug aktyviau
dalyvauti gilinant visuomen÷s supratimą apie klimato kaitos problemas ir skatinant elgesio
pokyčius, kurių reik÷s mažinant tolesnę klimato kaitą ir prisitaikant prie pokyčių, kurie jau
neišvengiami;

−

reik÷tų įsteigti nepriklausomą tarnybą, kuri steb÷tų prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos
mažinimo priemonių Europoje pažangą ir palaikytų spaudimą imtis būtinų veiksmų ir
įgyvendinti įsipareigojimus.

−

Asmuo pasiteirauti Annika Korzinek
(Tel. 00 32 2 546 80 65 – el. paštas annika.korzinek@eesc.europa.eu)

Žalioji knyga d÷l rinkos priemonių, taikomų aplinkosaugos tikslais
−

Praneš÷jas Lutz Ribbe (Įvairių interesų gr. – DE)

−

Nuoroda. COM(2007) 140 galutinis – CESE 1697/2007

−

Dokumento esm÷

Nors Komitetas pritaria išd÷stytiems argumentams ir mano, kad jie yra svarbūs ir teisingi, tačiau
tik÷josi, kad žaliojoje knygoje, kuri buvo taip ilgai rengta ir kurios paskelbimas buvo nuolat
atidedamas, bus daugiau aiškumo d÷l planuojamo rinkos priemonių naudojimo ateityje. Tarp rinkos
priemonių galima pamin÷ti mokesčius, rinkliavas ir prekybos leidimais sistemas.
Regionų komitetas ragina Komisiją pasinaudoti žaliosios knygos inicijuotomis viešomis diskusijomis
ir konkrečiais pavyzdžiais parodyti įvairių priemonių galimybes ir poveikį aplinkosaugai nepamirštant
nustatyti šių priemonių naudojimo ribų. Reik÷tų nedelsiant surengti diskusiją d÷l darbo j÷gos
apmokestinimo sumažinimo ir išlaidų kompensavimo iš aplinkai kenksmingos veiklos
apmokestinimo.
Komiteto nuomone, ypatingai svarbu nedelsiant pateikti numatytą aplinkai kenksmingų subsidijų
apžvalgą ir tokias subsidijas kiek galima greičiau panaikinti. Komitetas mano, kad aplinkai
kenksmingos subsidijos labai iškreipia konkurenciją ir tai yra visiškai nepateisinamas ir netinkamas
viešųjų l÷šų paskirstymas.
−

Asmuo pasiteirauti Arturo Iñiguez Yuste
(Tel. 00 32 2 546 87 68, – el. paštas arturo.iniguez@eesc.europa.eu)
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•

Nacionalinių tvaraus vystymosi tarybų vaidmuo
−

Praneš÷jas Roman Haken (Įvairių interesų gr. – CZ)

−

Nuoroda. Nuomon÷ savo iniciatyva – CESE 1700/2007

−

Dokumento esm÷

ES nacionalinių tarybų apžvalga atskleidžia didelę įvairovę. Kai kuriose valstyb÷se nar÷se tarybų visai
n÷ra arba jos nevykdo veiklos, o kitose šalyse veikiančios tarybos labai skiriasi savo uždaviniais,
sud÷timi, savarankiškumu, ištekliais ir savo veiklos poveikiu.
Remdamasis s÷kminga patirtimi tose valstyb÷se nar÷se, kuriose veikia „stiprios“ nacionalin÷s tarybos,
EESRK ragina visas valstybes nares stiprinti savo tarybas ar sukurti veiklias ir veiksmingas tarybas,
kur jų n÷ra.
EESRK rekomenduoja, kad tarybos:
•
•
•

įtrauktų visų pagrindinių visuomen÷s sektorių atstovus,
būtų pakankamai nepriklausomos nuo vyriausyb÷s,
atliktų svarbų vaidmenį kuriant tvaraus vystymosi strategijas ir užtikrinant jų įgyvendinimo
steb÷seną,
būtų pakankamai finansuojamos, kad gal÷tų užtikrinti realią papildomą naudą pl÷tojant
diskusijas ir priimant sprendimus,
kauptų patirtį, keistųsi tarpusavyje geriausia praktika ir pl÷totų atvirą tarybų dialogą, visų pirma
siekdamos stiprinti Europos aplinkos ir tvaraus vystymosi konsultavimo tarybų tinklą (angl.
EEAC).

•
•

−

Asmuo pasiteirauti Annika Korzinek
(Tel. 00 32 2 546 80 65 – el. paštas annika.korzinek@eesc.europa.eu)

9. VARTOTOJŲ APSAUGA
•

V÷liau priimti susiję teis÷s aktai d÷l medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo bei pakavimo
C kategorijos nuomon÷
− Nuoroda. COM(2007) 611 + 613 galutinis – 2007/0212/0213 COD – CESE 1706/2007
−

Dokumento esm÷

EESRK pritaria pasiūlymams ir mano, kad Komitetas d÷l jų neturi pastabų.
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- 15 Tačiau Komitetas pareikš išsamesnes pastabas d÷l Komisijos pasiūlymo d÷l medžiagų ir mišinių
1
2
klasifikavimo, ženklinimo bei pakavimo šiuo metu rengiamoje nuomon÷je , kurią ketinama priimti
2008 m. kovo m÷n. plenarin÷je sesijoje.
−

10.
•

Asmuo pasiteirauti Maarit Laurila
(Tel. 00 32 2 546 97 39 – el. paštas maarit.laurila@eesc.europa.eu)

SOCIALINö SANGLAUDA

Ketvirtoji ekonomin÷s ir socialin÷s sanglaudos ataskaita
−

Praneš÷jas Olivier Derruine (Darbuotojai – BE)

−

Nuoroda. COM(2007) 273 galutinis – CESE 1712/2007

−

Dokumento esm÷

Ši ataskaita buvo paskelbta dviejų skirtingų programavimo laikotarpių sankirtoje, tod÷l joje
pateikiamas preliminarus Europos sanglaudos politikos poveikio 2007–2013 m. laikotarpiu
vertinimas. Ši ataskaita – tai iki šiol pasiektų laim÷jimų analiz÷ bei diskusijų d÷l ateities atspirties
taškas.
EESRK džiaugiasi kokybiška ir išsamia Europos Komisijos ketvirtąja ekonomin÷s ir socialin÷s
sanglaudos ataskaita. Komitetas taip papt pritaria Komisijos prad÷tai iniciatyvai rengti plataus masto
diskusijas d÷l sanglaudos politikos ateities. Nuomon÷je pateikiami atsakymai į Komisijos iškeltus
klausimus.
Komisija argumentuotai teigia, kad skirtumai Europoje sumaž÷jo ir toliau nuolat maž÷ja. Ataskaitoje
numatoma, kad kito programavimo laikotarpio pradžioje 9 iš 12 2004 m. ir 2007 m į ES įstojusių
valstybių narių BVP vienam gyventojui Europoje bus didesnis negu 75 proc. Taigi, šis sanglaudos
politikos kriterijus taps nebetinkamas. EESRK mano, kad jau dabar reik÷tų prad÷ti svarstyti šį
klausimą.
Kalb÷damas apie sanglaudos politikoje naudojamus ekonominius rodiklius, EESRK siūlo kitą kartą
skirstant struktūrinių fondų l÷šas išnagrin÷ti, ar nebūtų tikslingiau remtis bendrųjų nacionalinių
pajamų (BNP) rodikliu (kaip tą jau daro Sanglaudos fondas), o ne į BVP. Tai pad÷tų gauti tikslesnę
informaciją apie gyvenimo lygį regionuose išvengiant netikslių duomenų, susijusių su kaimyninių
vietovių atvykstančių darbuotojų ir tiesioginių užsienio investicijų, kadangi tai skatina sparčiai augti

1

2

Pasiūlymas priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą d÷l medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo bei pakavimo, iš dalies
keičiantį Direktyvą 67/548/EEB ir Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 – COM(2007) 355 galutinis.
NAT/367 – Praneš÷jas D. Sears.
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- 16 vieno regiono BVP, tačiau nepadeda jam tapti turtingesniu: atvykstantys darbuotojai pinigus leidžia
regionuose, kuriuose gyvena, o gautas įmonių pelnas dažnai grįžta į pagrindinę įmonę.
EESRK nuomon÷je pateikiami trys Europos teritorinio planavimo tinklo (angl. ESPON) sudaryti
žem÷lapiai, pagal kuriuos aiškiai matyti, kad, jei Lisabonos strategija ir toliau bus įgyvendinama taip,
kaip pastaruoju metu, iki 2030 m. did÷s poliarizacija ir metropolizacija. Europos teritorinio planavimo
tinklas taip pat pateik÷ ir alternatyvų didesn÷s sanglaudos scenarijų, o jį iliustruojančiame žem÷lapyje
matyti, kaip būtų galima skatinti ekonomiką ir, visų pirma, kitus vystymosi centrus (Baltijos jūros
regiono valstybes, rytinę teritoriją tarp Vienos, Berlyno, Varšuvos ir Budapešto, pietų Prancūziją ir
Kataloniją). Tod÷l EESRK primena, kad siekiant darnaus vystymosi svarbu vystyti ir įgyvendinti
daugiapoliškumą dviem aspektais, kad būtų išvengta neigiamo poliarizacijos poveikio.
EESRK taip pat svarsto partneryst÷s klausimą ir labai apgailestauja, kad pastarojoje konsultacijoje
neminimas socialinių partnerių ir organizuotos pilietin÷s visuomen÷s vaidmuo planuojant, rengiant ir
įgyvendinant struktūrinius fondus. Vietos ir regionų lygiu konsultacijos su pilietin÷s visuomen÷s
organizacijomis tur÷tų būti geriau organizuojamos: reik÷tų skirti pakankamai laiko pateikti nuomonę
d÷l dokumentų ir rimčiau atsižvelgti į jų pateiktas pastabas.
−

11.
•

Asmuo pasiteirauti Marco Thyssen
(Tel. 00 32 2 546 84 11 – el. paštas marco.thyssen@eesc.europa.eu)

MOKESČIAI

Mokesčių įstatymų teritoriškumas
−

– Praneš÷jas Robert Schadeck (Įvairių interesų gr. – LU)

−

Bendrapraneš÷jis Bernard Gay (1 kat. – FR)

−

Nuoroda. Nuomon÷ savo iniciatyva – CESE 1708/2007

−

Dokumento esm÷

Tod÷l būtina užtikrinti, kad mokesčių įstatymų teritoriškumas Europos lygiu darytų teigiamą poveikį
pramon÷s permainoms. Tačiau EESRK pastebi, kad mokesčiai n÷ra lemiamas veiksnys priimant
sprendimus d÷l investavimo į MVĮ. Jie daug aktualesni judesn÷ms daugiašal÷ms įmon÷ms.
Mokesčių konkurencija tarp valstybių narių reiškia, kad reikia laikytis skaidrumo taisyklių ir nustatyti
galimus piktnaudžiavimo bei nuostolingos praktikos atvejus. Nekoordinuojamos nacionalin÷s
mokesčių sistemos skatina neapmokestinimo, piktnaudžiavimo ar iškraipymų bendrojoje rinkoje
atvejus. Be to tai destabilizuoja pad÷tį ar net palaipsniui mažina bendras ES pajamas iš mokesčių.
Neribojama mokesčių konkurencija Bendrijos viduje gali apsunkinti mažiausio judumo mokesčių
mok÷tojų mokesčio bazę ir gali pakeisti mokesčių naštos paskirstymą, o tai pakenktų ir socialinei
sanglaudai. MVĮ ir paslaugų įmon÷s yra mažiausiai pasirengusios pasinaudoti mokesčių konkurencija.

Greffe CESE 190/2007 AK/rs-lz

.../...

- 17 Komitetas rekomenduoja parengti pagalbos priemones veiklos internacionalizavimo siekiančioms
įmon÷ms.
Naštos perk÷limas mažiausio judumo gamybos veiksniams gali sumažinti susijusių įmonių
konkurencingumą. Nuo šio naštos perk÷limo nukent÷s nacionalinio BVP augimas, o d÷l to, gali
sumaž÷ti valstyb÷s investavimo galimyb÷s. Nors konkurencija verčia kiekvieną valstybę geriau
tvarkyti savo viešąsias išlaidas, tai netur÷tų pakenti viešosioms paslaugoms ir socialinei apsaugai.
EESRK palankiai vertina valstybių narių įsipareigojimą v÷liausiai 2010 metais panaikinti daugelį
žalingų mokesčius reglamentuojančių sistemų ir ragina Komisiją tęsti šioje srityje prad÷tą veiklą. Jis
taip pat pritaria Komisijos politikai, kad valstyb÷s pagalba, įskaitant ir atrinktoms įmon÷ms teikiamas
mokesčių lengvatas, turi pad÷ti siekti ilgalaikių pramon÷s permainų ir teritorinio vystymo tikslų bei
atitikti konkurencijos politiką.
Komitetas mano, kad sukurta bendra konsoliduota įmonių pelno mokesčio baz÷ (BKPMB) pad÷tų
gauti didžiausią naudą iš vidaus rinkos potencialo ir kartu išsaugoti valstybių narių savarankiškumą
mokesčių srityje. Komitetas pageidautų, kad šį neprivalomą projektą priimtų kiek įmanoma daugiau
valstybių narių ir kad valstyb÷s nar÷s galiausiai taikytų vieną baz÷s sistemą visiems mokesčių
mok÷tojams pasibaigus keleto sistemų sambūvio laikotarpiui. Be to reik÷tų pagalvoti apie tokios
baz÷s poveikį normoms, kadangi jos gali būti labiau skaidomos. Tod÷l būtų galima nustatyti viršutinę
normos ribą.
EESRK mano, kad kova su kova su sukčiavimu turi būti prioritetas. Galiausiai jis rekomenduoja
Komisijai atidžiau steb÷ti su mokesčiais susijusią veiklą kai kuriose mokesčių rojaus valstyb÷se.
−

Asmuo pasiteirauti José Miguel Cólera Rodríguez
(Tel. 00 32 2 546 96 29, el. paštas josemiguel.colerarodriguez@eesc.europa.eu)

• Akcizų, taikomų apdorotam tabakui, tarifai
C kategorijos nuomon÷
− Nuorodos: COM(2007) 587 galutinis – CESE 1716/2007
−

12.
•

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

BENDRIJOS STANDARTAI

Matavimo vienetai
−

Praneš÷jas Bryan Cassidy (Darbdavių grup÷ – UK)

−

Nuorodos. COM(2007) 510 galutinis – 2007/0187 COD – CESE 1694/2007
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Asmuo pasiteirauti Claudia Drewes-Wran
(Tel. 00 32 2 546 80 67 – el. paštas claudia.drewesWran@eesc.europa.eu)

_____________
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