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Pilnsapulce bija īpaša ar to, ka tajā piedalījās Eiropas Komisijas pārstāve FISCHER BOEL kdze, 
uzstājoties par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) efektivitātes pārbaudi, un Eiropas Komisijas 
pārstāve REDING kdze par elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem. Šīs sēdes laikā notika arī 
EESK 2007. gada organizētās pilsoniskās sabiedrības balvas pasniegšana trim laureātiem. 
 
 

1. LISABONAS STRATĒĂIJA  
 

• Lisabonas stratēăijas īstenošana: pašreizējā situācija un nākotnes 
perspektīvas 

 
− ZiĦotāji : van IERSEL kgs (Darba devēju gr. – NL) 

BARABÁS kgs (Dažādu interešu grupa – HU) 

− Atsauce: pašiniciatīvas atzinums - CESE 1428/2007 fin CESE 1715/2007 
 

− Galvenās atziĦas: 
 
Šis process nevar ietvert tikai politikas veidotājus, likumdevējus un augsta līmeĦa grupas. 
Procesam jābūt tādam, kas paredzēts visiem, kurā iesaistīti visi  un ko īsteno visi, divu iemeslu 
dēĜ: 

− dažādu sabiedrības aprindu ieguldījums ir vēlams, lai noteiktu labāko pieeju; 

− ieviešana dalībvalstīs lielā mērā ir atkarīga no ieinteresēto pušu sadarbības. 
 
Stratēăijas īstenošana tiek nodrošināta ar mērėu, konkrētu uzdevumu un grafiku palīdzību. 
Organizēta pilsoniskā sabiedrība kopumā un jo īpaši valstu ESP var efektīvi apzināt trūkumus un 
palīdzēt rast ilgtspējīgus risinājumus. 

 
Valstu ESP viedokĜu un prakses apmaiĦa attiecībā uz VRP un Lisabonas stratēăiju var būt Ĝoti 
noderīga. EESK varētu nodrošināt forumu šai apmaiĦai. 

 
EESK aicina Eiropadomi uzdot EESK publicēt ikgadēju ziĦojumu, ja šāda informācija ir 
pieejama, par dalībvalstu organizētas pilsoniskās sabiedrības un ESP (ja tādas ir) vispārēju 
iesaistīšanos Lisabonas stratēăijas īstenošanā, tajā iekĜaujot konkrētus ieteikumus un norādot 
vēlamos uzlabojumus. 

 

− Kontaktpersona: JÜRI SOOSAAR kgs 
(Tālr.: 00 32 2 546 96 28, e-pasta adrese: juri.soosaar@eesc.europa.eu). 
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2. RAŽOJUMU TIRDZNIEC ĪBA 
 

• Ražojumu tirdzniecība/akreditācija un tirgus uzraudzība 

 

− Atsauces: COM(2007) 37 galīgā redakcija – 2007/0029 COD 
 

• Ražojumu tirdzniecības vienota sistēma 
 

− Atsauces: COM(2007) 53 galīgā redakcija – 2007/0030 COD 
 

• Likumīgi tirgotie ražojumi/citā dalībvalstī piemērojamie tehniskie 
noteikumi 

 

− Atsauce: COM(2007) 36 galīgā redakcija – 2007/0028 COD – CESE 1693/2007 

− ZiĦotājs: PEZZINI kgs (Darba devēji – IT) 
 

− Galvenās atziĦas: 
 

Komiteja atbalsta Komisijas ierosināto normatīvo aktu kopumu minētajā jomā, ja pilnībā tiek: 
 

• nodrošināta efektīva un vienveidīga savstarpējās atzīšanas principa piemērošana, 

• panākta tirgus uzraudzības pastiprināšana, 

• ieviesta kopīga Eiropas akreditācijas sistēma, kas ir vērtējama kā viens no vispārējas 
nozīmes pakalpojumiem, 

• panākts vienāds akreditēto sertifikācijas iestāžu kompetences līmenis, 

• ieviesti stingrāki atlases kritēriji un saskaĦotas atlases procedūras atbilstības novērtēšanas 
procesā, 

• nodrošināta pastāvīga, regulāra un ciešāka sadarbība starp valstu atbildīgajām iestādēm, 

• nodrošināta stingrāka CE zīmes juridiskā aizsardzība, izvairoties no pārpratumiem, ko var 
radīt pārmērīgs zīmju skaits, 

• identificēti visi, kas pārdod preces tirgū, un noteikta viĦu atbildība, 

• ieviesti vienotāki reglamentējošie noteikumi, panākta lielāka esošo dokumentu 
saskaĦotība un augsts atbilstības līmenis, kā arī samazināts administratīvais slogs, 

• nodrošināta visu tirgū pārdoto preču izsekojamība, 

• ievērots proporcionalitātes princips sertifikācijas procedūrās un izdevumos, sevišėi 
attiecībā uz maziem uzĦēmumiem un precēm, kas ražotas šaurākam patērētāju lokam vai 
ierobežotā daudzumā, 

• iesaistīti visi tirgus dalībnieki, it īpaši patērētāji, 

• nodrošinātas skaidras ārpustiesas pārsūdzības procedūras, cik vien iespējams saīsinot 
termiĦus un samazinot izdevumus. 
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− Kontaktpersona: JEAN-PIERRE FAURE kgs 

(Tālr. 00 32 2 546 96 15 – , e-pasta adrese: jeanpierre.faure@eesc.europa.eu) 
 

 

3. RŪPNIECĪBAS UN INOVĀCIJAS POLITIKA  
 

• Eiropas cementa rūpniecības attīstība 
 

− ZiĦotājs: KRZAKLEWSKI kgs (Darba Ħēmēju gr. – PL) 
− L īdzziĦotājs: CINCERA kgs (3. kategorija – CZ) 
− Atsauce: informatīvs ziĦojums – CESE 1041/2007 fin rev. 
 

− Galvenās atziĦas: 
 

Cementa rūpniecība būtiski ietekmē vidi, neraugoties uz to, ka minētajā nozarē tiek izmantoti 
atbilstīgi instrumenti un piemēroti noteikumi, kā arī veikti pasākumi, lai uzlabotu tās darbību 
ekoloăiskajā aspektā. 

 
ES politika CO2 emisijas jomā ir jākoriăē, lielāku uzmanību pievēršot nozares specifikai un vairāk 
Ħemot vērā situāciju pasaulē, lai nepieĜautu, ka arvien lielākā pieprasījuma apmierināšanai 
cements tiek importēts no mazāk efektīviem uzĦēmumiem valstīs, kas nav parakstījušas Kioto 
protokolu. 

 
Minēto apstākĜu dēĜ klimata pārmaiĦu ierobežošanai izmantotie instrumenti, ja tie netiks 
pietiekami uzlaboti un pielāgoti, var kaitēt ne tikai konkurētspējai, bet, dīvainā kārtā, arī videi. 
Pirms CO2 emisijas tiesību piešėiršanas jāveic analīze, lai izvirzītu ilgtspējīgus mērėus, nepieĜautu 
tirgus darbības traucējumus, kā arī motivētu uzĦēmējus paaugstināt energoefektivitāti, tādējādi vēl 
vairāk samazinot CO2 emisiju. Pēc Kioto protokola darbības beigām ETS efektivitāti var 
nodrošināt tikai tad, ja minēto sistēmu ieviesīs arī valstīs, kas neietilpst ES, un tā vairāk atbildīs 
situācijai pasaules tirgū attiecīgajā nozarē. 

 
Izmantojot atkritumu sadedzināšanas tehnoloăiju un jaunās tehnoloăijas, kas apvieno elektrības un 
cementa ražošanu hibrīdražotnēs, nozare var sekmēt fosilā kurināmā patēriĦa samazināšanu, kā arī 
dabas resursu saudzēšanu. 

 
Visbeidzot, ES iestādēm un sociālajiem partneriem Eiropas cementa nozarē jāveicina nozares 
pārstāvju dialogs ES un valstu līmenī galvenokārt par darba drošības un veselības aizsardzības 
problēmām, jautājumiem, kas skar darbinieku apmācību un viĦiem nepieciešamo prasmju 
apgūšanu, un nodarbināto skaita samazināšanās risku, Ħemot vērā, uzĦēmumu iespējamo 
pārvietošanu uz valstīm, kas nav parakstījušas Kioto protokolu, un importa palielināšanos no 
minētajām valstīm. 
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− Kontaktpersona: POL LIEMANS kgs 

(Tālr.: 00 32 2 546 82 15, e-pasta adrese: pol.liemans@eesc.europa.eu). 
 

• Regulējums vides jomā un rūpniecības pārmaiĦas 
 

− ZiĦotājs: PEZZINI kgs (Darba devēju gr. – IT) 

− L īdzziĦotājs: NOWICKI kgs (3. kategorija – PL) 

− Atsauce: pašiniciatīvas atzinums – CESE 1709/2007 
 

− Galvenās atziĦas: 
 

Komiteja uzskata, ka visiem ekonomikas un sociālās jomas dalībniekiem — gan valsts, gan 
privātajā sektorā, — kā arī politiėiem un valsts iestādēm pilnībā jāapzinās, ka sagaidāma jauna 
rūpniecības revolūcija, kas galvenokārt ietekmēs dzīves un vides kvalitāti un kam ir nepieciešama 
jauna, visaptveroša pieeja attiecībā uz plānošanu, ražošanu un patēriĦu, un dabas resursu 
saglabāšanu un apsaimniekošanu. 

 
Komiteja uzskata, ka steidzami jāpāriet no pasīvas un nemainīgas pieejas uz izlēmīgāku un 
proaktīvāku rīcību un ar ES un dalībvalstu līmenī izstrādātas skaidras, stabilas pozitīvu pasākumu 
sistēmas palīdzību, pamatojoties uz ilgspējīgas attīstības principiem, jāsagatavojas nākotnei. 

 
Komiteja uzskata, ka ir svarīgi iekĜaut struktūrfondos, Kopienas inovācijas, pētniecības un 
apmācības programmās, kā arī attiecīgos finanšu instrumentos jaunas un ilgtspējīgas ES mēroga 
iniciatīvas rūpniecības jomā. 

 
Komiteja atgādina Komisijai un dalībvalstīm, ka ir jāpaātrina konkrētu vienkāršošanas pasākumu 
pieĦemšana, lai novērstu nevajadzīgu slogu un samazinātu aizvien augošās izmaksas, kas rodas 
birokrātijas un tehniskā sloga dēĜ, pamatojoties uz pašreizējo vides jomas regulējumu, kurš ir 
jāatjaunina un atbilstīgi jākonsolidē. 

 
SaskaĦā ar EESK un Komisijas, Padomes un Eiropas Parlamenta augsta ranga amatpersonu 
vairākkārt uzsvērto noteikti jāsamazina administratīvais un birokrātijas slogs, kas gulstas uz 
uzĦēmumiem, lai tie savas ekonomiskās un sociālās spējas varētu izmantot darba apstākĜu, kā arī 
ražošanas un organizācijas struktūru ilgtspējīgā modernizēšanā. 

 

− Kontaktpersona:  
(Tālr. : 00 32 2 546 86 28 – e-pasta adrese: ccmi@eesc.europa.eu) 

 

• Eiropas autobūves nozares attīstība 
 

− ZiĦotājs: ZÖHRER kgs (Darba Ħēmēju gr. – AT) 

− L īdzziĦotājs: GLAHE kgs (1. kategorija – DE) 
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− Atsauce: informatīvs ziĦojums – CESE 1065/2007 fin rev. 
 

− Galvenās atziĦas: 
 

Informatīvajā ziĦojumā ietverti gan gala ražotāji (pamatiekārtu ražotāji/OEM), gan automobiĜu 
komplektējošo daĜu un piederumu ražošana. 
 
Tajā veikta vispārēja uz nākotni orientēta nozares analīze, proti, tajā aprakstīta un skatīta nozares 
starptautiskās situācijas attīstība; atspoguĜota nozares attīstība Eiropā pēdējo desmit gadu laikā, un 
sīki izvērtēti pašreizējie ražošanas un tirdzniecības dati Eiropā vieglo automobiĜu un 
komerctransportlīdzekĜu segmentā. 
 
ZiĦojumā arī analizēta automobiĜu komplektējošo daĜu un piederumu ražošanas nozare un tās 
svarīgā loma autoindustrijas pievienotās vērtības radīšanas un piegādes ėēdē. Tāpat arī tajā 
skatītas attiecības starp automobiĜu ražotājiem un automobiĜu komplektējošo daĜu piegādātājiem, 
kā arī problēmas, kas sagaida minētos piegādātājus. 
 
Komitejas galvenie secinājumi un ieteikumi: 
 
Viens no būtiskākajiem izaicinājumiem autoindustrijai ir rast kompromisu starp nepieciešamību 
pēc individuālās mobilitātes un preču pārvadājumiem, no vienas puses, un nepieciešamību risināt 
ar satiksmes blīvumu, vides noslogojumu un drošības riskiem, kā arī izejvielu trūkumu saistītās 
problēmas, no otras puses. 
 
Komiteja aicina Komisiju uzsākt plašu dialogu, kurā piedalītos visdažādākie rūpniecības un 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, politiėi un zinātnieki nolūkā apspriest koncepciju par satiksmi 
nākotnē un tās īstenošanu, kā arī izstrādāt konkrētus projektus. Jāizvirza mērėis izstrādāt integrētu 
pieeju jaunai rūpniecības politikai attiecībā uz automobiĜu ražošanas nozari. 
 
ĥemot vērā pārāk šauro un līdz ar to nepilnīgo iedalījumu (NACE definīcijas), kā arī daĜēji 
novecojušus datus attiecībā uz nodarbinātību, Komisija tiek aicināta veikt dziĜāku analīzi par 
automobiĜu komplektējošo daĜu un piederumu piegādes nozarē neiekĜautajām jomām un par 
nodarbinātības attīstību (nodarbinātības iespējas, kvalifikācijas un darba apstākĜi). 
 
Izstrādājot turpmākos noteikumus transportlīdzekĜu nozarei, jāĦem vērā labāka regulējuma 
principi. Veicamie juridiskie pasākumi jākoordinē Komisijā (arī ăenerāldirektorātu starpā) un 
laikus jāapspriež ar svarīgākajām iesaistītajām pusēm. 
 
ES autoindustrijas nākotne nav vispirms atkarīga no cenu konkurences, bet gan no konkurences 
inovāciju jomā. 
 
Šajā jomā jau ir veiksmīgi reăionāli, kā arī starptautiska mēroga pievienotās vērtības radīšanas 
klasteru veidošanas piemēri. 
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− Kontaktpersona: MUÑOZ kdze 

(Tālr.: 00 32 2 546 83 73, e-pasta adrese: amelia.munozcabezon@eesc.europa.eu). 
 

• Lauksaimniecības riteĦtraktori – trokšĦu līmenis 
C kategorijas atzinums 

 

− Atsauce: COM(2007) 588 galīgā redakcija – 2007/0205 COD – CESE 1695/2007 
 

− Kontaktpersona:  JOÃO PEREIRA DOS SANTOS kgs 
(Tālr.: 00 32 2 546 92 45 – e-pasta adrese: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 

 

• ZaĜā grāmata par kuău labāku demontāžu 
 

− ZiĦotājs: ADAMS kgs (Dažādu interešu grupa — UK) 

− Atsauce: COM(2007) 269 galīgā redakcija – CESE 1701/2007 

 
− Galvenās atziĦas: 

 
EESK atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par rīcību starptautiskā un reăionālā līmenī, lai pēc 
iespējas ātrāk mainītu pašreizējo nepieĦemamo kuău demontāžas praksi. 
 
Ir atzīts, ka nolietotu kuău demontāža ir sarežăīts jautājums, kurš aptver būtiskus darba un 
izejvielu resursu ieguldījumus, tādējādi attīstības valstīm paverot iespēju piedāvāt demontāžu ar 
zemākām izmaksām. Tajā pat laikā Komiteja atzīst, ka strukturālā nabadzība un citas sociāla un 
tiesiska rakstura problēmas dažos Dienvidāzijas reăionos ir cieši saistītas ar to, ka darba drošības 
un vides aizsardzības jomā ir nepietiekami ieviesti pat minimālie standarti vai arī tie vispār 
nepastāv. 

 
EESK uzskata, ka 

 

− Ir būtiski svarīgi, lai ES nodrošina to, ka tās noteiktie pasākumi jūrniecības un drošības 
jomā, piemēram, vienkārša korpusa naftas tankkuăiem paredzētie, nenoved pie attiecīgo 
apdraudējumu vienkāršas novirzīšanas uz attīstības valstīm, bet gan, lai, risinot šos 
jautājumus, tiktu pilnībā īstenota Atkritumu pārvadāšanas regula, kurā iekĜauta arī 
Bāzeles konvencija, tostarp Bāzeles aizlieguma grozījums un tā principi. 

 

− Ar Starptautiskās jūrniecības organizācijas (SJO) palīdzību būtu jāievieš stingrs 
starptautiskais režīms nolietotu kuău identifikācijai, kontrolei un likvidācijai. Šim 
režīmam jāpiedāvā līdzvērtīgs kontroles līmenis Bāzeles konvencijā noteiktajam: tajā 
jāiekĜauj visi atbilstošie Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) standarti; nedrīkst 
pieĜaut nekādus atbrīvojumus un jānovērš nolietotu kuău, kuri pārvadā bīstamus 
atkritumus, došanos uz valstīm, kas nav parakstījušas konvenciju. 
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− Tomēr šāda SJO nolīguma ieviešanai būs vajadzīgi vairāki gadi, tādēĜ jāveicina un 
jāatbalsta kuău īpašnieku brīvprātīgi īstenotas un efektīvas programmas, kuru mērėis ir 
mazināt likvidācijas problēmas; ES skaidri jāpiemēro spēkā esošie tiesību akti, ieviešot 
Atkritumu pārvadāšanas regulu. Ostu valstīm būtu jāpiešėir pilnvaras pasludināt kuăi par 
“nolietotu”. ES būtu jāizstrādā trešo personu sertifikācijas un kontroles sistēma, lai 
nodrošinātu demontāžas aprīkojuma drošumu un atbilstību vides prasībām. 

 

− IlgtermiĦā labvēlīga ietekme būs pārstrādes prasībām atbilstošai projektēšanai, apzinot 
riskus un aizvietojot pēc iespējas vairāk toksisko materiālu kuău būvēšanas procesā, un 
EESK atbalsta kā ES un SJO, tā arī kuău īpašnieku un būvnieku centienus šajā jomā. 

 

− Kontaktpersona: YVETTE AZZOPARDI kdze 
(Tālr.: 00 32 2 546 98 18, e-pasta adrese: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu). 

 
 

4. LAUKSAIMNIEC ĪBAS POLITIKA  
 

• Pārrobežu darbaspēks lauksaimniecībā 

 

− ZiĦotājs: SIECKER kgs (Darba Ħēmēju gr. – NL) 

− Atsauce: pašiniciatīvas atzinums – CESE 1698/2007 
 

− Galvenās atziĦas: 
 

Šajā atzinumā EESK uzsver, ka pret migrējošajiem darba Ħēmējiem visādā ziĦā jāizturas tāpat kā 
pret vietējiem darba Ħēmējiem, ar kuriem viĦi strādā kopā. Par vienādu darbu jāmaksā vienāds 
atalgojums un jānodrošina labāka piekĜuve sociālās drošības sistēmai. Tas ir svarīgi ne tikai tādēĜ, 
lai darba Ħēmēji būtu sociāli aizsargāti. Tas ir arī darba devēju saimnieciskajās interesēs 
(līdzvērtīgi godīgas konkurences apstākĜi), kā arī dalībvalstu finanšu interesēs (nodokĜi). 
 
EESK uzskata, ka Eiropas Parlamenta un Padomes ierosinātā direktīva, ar ko nosaka saskaĦotas 
sankcijas darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu iedzīvotājus, kuri dalībvalstī uzturas nelegāli, 
jāattiecina arī uz darba devējiem, kuri nelikumīgi nodarbina to ES dalībvalstu iedzīvotājus, uz 
kurām vēl attiecas ierobežojumi. Turklāt Komiteja uzskata, ka ir būtiski, lai Eiropas Savienība 
īpašu uzmanību pievērstu ne tikai direktīvas transponēšanai visu dalībvalstu tiesību aktos, bet arī 
tās praktiskai īstenošanai. 
 
EESK ir gandarīta, ka Eiropas Komisija ir apstiprinājusi priekšlikumu par sociālo partneru veiktu 
aptauju par (šėietamiem) pašnodarbinātajiem būvniecības nozarē. EESK atzīgi vērtē to, ka 
Komisija minēto pētījumu arī finansē. 
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− Kontaktpersona: JAKOB ANDERSEN kgs 
(Tālr.: 00 32 2 546 96 46, e-pasta adrese: jakob.andersen@eesc.europa.eu) 

 

• Nodarbinātības situācija lauksaimniecībā 
 

− ZiĦotājs: WILMS kgs (Darba Ħēmēju gr. – DE) 

− Atsauce: atzinuma papildinājums – CESE 1699/2007 
 

− Galvenās atziĦas: 
 

Šajā atzinumā EESK uzsver, ka ES darba tirgum jāattīstās atbilstīgi sociālajai ilgtspējībai. Tas 
nozīmē, ka ikvienam jābūt iespējai strādājot nopelnīt iztikai. Lēta papildu darbaspēka no trešām 
valstīm dēĜ šādas iespējas tiek ierobežotas. Pret lauksaimniecībā nodarbinātajiem, neatkarīgi no 
viĦu izcelsmes, jābūt vienlīdzīgai attieksmei visos jautājumos. 

 
EESK uzskata, ka īstermiĦā jāveic šādi pasākumi: 

 

− jānosaka minimālie darba un dzīvošanas apstākĜu standarti visiem migrējošiem darba 
Ħēmējiem Eiropā; 

− migrējošiem darba Ħēmējiem saistībā ar viĦu darbu jāsaĦem visaptveroša sociālā 
aizsardzība, tostarp arī tiesības uz vecuma pensiju; 

− arī sezonas darbinieki jāiesaista kvalifikācijas celšanas pasākumos; 

− migrējošiem darba Ħēmējiem jāsaĦem informācija par darba apstākĜiem un savām 
tiesībām. 

 
EESK uzskata, ka Eiropas lauksaimniecības nozarē ir nepietiekama pārredzamība attiecībā uz 
nodarbinātības līmeni un sociālajiem standartiem. TādēĜ rodas konkurences izkropĜojumi. Viens 
no instrumentiem, kā atkal panākt godīgu konkurenci, ir uzĦēmumu sertificēšana, pamatojoties uz 
sociālajiem kritērijiem. 

 

− Kontaktpersona: JAKOB ANDERSEN kgs 
(Tālr.: 00 32 2 546 96 46, e-pasta adrese: jakob.andersen@eesc.europa.eu) 

 

• Vīna KTO reforma 
 

− ZiĦotājs: KIENLE kgs (Darba devēju gr. – DE) 

− Atsauce: COM(2007) 372 galīgā redakcija – 2007/0138 CNS– CESE 1703/2007 
 

− Galvenās atziĦas: 
 

EESK norāda, ka vīna ražošana Eiropas Savienībā ir iztikas avots 1,5 miljoniem pārsvarā mazu 
ăimenes uzĦēmumu, un tā nodrošina vismaz sezonālu darbu vairāk nekā 2,5 miljoniem darba 
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Ħēmēju. TādēĜ Komiteja īpašu uzmanību pievērš tam, lai par prioritāriem tiktu atzīti tādi reformu 
pasākumi, kas labvēlīgi ietekmēs vīndaru ienākumus un nodarbinātības iespējas Eiropas vīna 
nozarē. 
 
EESK uzskata par nepieĦemamu tūlītēju intervences pasākumu apturēšanu. Komiteja tādēĜ iesaka 
valstīm piešėirtā finansējuma ietvaros pārejas perioda laikā no 2008. līdz 2010. gadam piedāvāt 
atbalstu destilācijai dzeramā degvīna ražošanai un privātai uzglabāšanai. 
 
EESK iestājas par to, lai vīna darīšanas paĦēmienu pielāgošana OIV (Starptautiskais vīnogulāju un 
vīna birojs) standartiem tiktu noteiktāk paredzēta divpusēju vai starptautisku tirdzniecības līgumu 
stratēăiskajā sistēmā. AtĜauja izmantot jebkādas metodes attiecībā uz importētiem vīniem, kas ir 
apstiprinātas kādā citā pasaules valstī, ir pretrunā ar OIV normu stingrāku piemērošanu Eiropas 
vīniem un novestu pie vēl izteiktākas konkurences kropĜošanas. 
 
EESK atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir izdarījusi grozījumus savos priekšlikumos par vīnogulāju 
izaršanas noteikumiem un samazinājusi šim mērėim paredzēto budžetu. Izaršana būtu jāpiedāvā 
kā brīvprātīgs vīnogulāju iznīcināšanas pasākums teritorijās, kas nav piemērotas vīnogu 
audzēšanai, un, lai mazinātu sociālās sekas uzĦēmumiem, kuri vairs nespēj darboties šajā nozarē. 
 
EESK atzinīgi vērtē, ka Eiropas Komisija ir mainījusi stādījumu regulējošo noteikumu 
liberalizēšanai sākotnēji noteiktos termiĦus. EESK tomēr joprojām neatbalsta arī vēlāku, bet 
pilnīgu liberalizāciju, jo tā apdraud vīna tirgus reformas ekonomiskos, sociālos, vides politikas un 
ar ainavu saglabāšanu saistītos mērėus. Vīnogu audzēšanas pārcelšana no kulturāli augstvērtīgiem 
vīnogulāju apgabaliem uz saimnieciski izdevīgāk apsaimniekojamām platībām nav atbalstāma, 
Ħemot vērā vispārējo atbildību par nodarbinātību, vīna ražošanas reăionu ekonomiku un 
infrastruktūru, kā arī par sociālo sistēmu, vidi un dabas aizsardzību. 
 
EESK aicina Komisiju ar valstīm piešėirtā finansējuma palīdzību paredzēt atbalstu patērētāju 
informēšanas un noieta veicināšanas pasākumiem ne tikai eksporta, bet arī iekšējā tirgū.  Turklāt 
īpaša uzmanība ir jāpievērš vispārējai informēšanai par saprātīga vīna patēriĦa priekšrocībām, kas 
ir veselīga uztura un mūsdienīga dzīvesveida sastāvdaĜa. EESK uzsver, ka, īstenojot informatīvus 
un noieta veicināšanas pasākumus, uzmanība jāvelta visa veida no vīnogām ražotajiem 
produktiem. 

 

− Kontaktpersona: ARTURO INIGUEZ YUSTE kgs 
(Tālr. 00 32 2 546 87 68 – , e-pasta adrese: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 

 
 

• Lauksaimniecība īpaši nelabvēlīgu dabas apstākĜu ietekmētos reăionos 
 
− ZiĦotājs: BROS kgs (Dažādu interešu grupa — FR) 

− Atsauce: pašiniciatīvas atzinuma papildinājums – CESE 1704/2007 

− Kontaktpersona: ELEONORA DI NICOLANTONIO kdze 
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(Tālr : 00 32 2 546 94 54 – e-pasta adrese: eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu) 
 
 

5. SOCIĀLĀ AIZSARDZ ĪBA 
 

• Paaudžu solidaritātes veicināšana 
 

− ZiĦotājs: JAHIER kgs (Dažādu interešu grupa — IT) 

− Atsauce: COM(2007) 244 galīgā redakcija – CESE 1711/2007 
 

− Galvenās atziĦas: 
 

EESK Ĝoti atzinīgi vērtē Komisijas paziĦojumu, kurā ir izklāstīts konkrēts plāns, kā būtu 
jādarbojas ierosinātajai ĂimeĦu aliansei. 
 
Vajadzēs uzraudzīt, lai neparādītos šī jaunā darba virziena marginalizācijas risks. 
 
Vispārinot minēto jautājumu, ir pragmatiski jāatzīst praktiskais un ievērojamais ieguldījums, ko 
ăimenes joprojām sniedz mūsu sabiedrībai. EESK uzskata, ka jāatbalsta ăimenes politikā 
izmantotās paraugprakses novērošanas centra kā Eiropas Dzīves un darba apstākĜu uzlabošanas 
fonda struktūrvienības izveide. 
 
Turklāt jāseko, lai minētā novērošanas centra galvenā uzmanība neaprobežotos vienīgi ar ăimenes 
jautājumiem saistībā ar darba dzīvi, bet drīzāk, lai tas tiktu orientēts uz ăimenes un paaudžu 
vajadzību sīku apsekojumu. Īpašu uzmanību jāvelta priekšlikumam pārskatīt PVN likmi zīdaiĦiem 
paredzētām precēm. 

 

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

 

• Lolojumdzīvnieki/ dzīvnieku veselības prasības 
C kategorijas atzinums 

 

− Atsauce: COM(2007) 572 galīgā redakcija – 2007/0202 COD– CESE 1705/2007 

− Kontaktpersona: ELEONORA DI NICOLANTONIO kdze 
(Tālr.: 00 32 2 546 94 54 – e-pasta adrese: eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu) 
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6. MIGR ĀCIJA  
 

• Migrācija un attīstība - iespējas un problēmas 
 

− ZiĦotājs: SHARMA kgs (Dažādu interešu grupa – UK) 

− Atsauce: pašiniciatīvas atzinums – CESE 1713/2007 
 

− Galvenās atziĦas: 
 

• EESK pašiniciatīvas atzinumā “Migr ācija un attīstība – iespējas un problēmas” aplūko 
migrācijas kā attīstības instrumenta aspektu; 

• EESK secina, ka migrantiem ir izšėirīga nozīme nabadzības samazināšanā viĦu izcelsmes 
valstīs, ko var panākt ar naudas pārskaitījumu starpniecību; 

• Pārvedumu izmaksu samazināšana ir pirmais nepieciešamais solis, lai vairotu pārvedumu 
ietekmi uz attīstību un sekmētu to plūsmu; 

• Komitejas atzinumā atzīmēta diasporu kopienu būtiskā loma viĦu izcelsmes valstu 
līdzattīstībā vidējā termiĦā un ilgtermiĦā; 

• TādēĜ starptautiskā sabiedrība un attīstības organizācijas tiek aicinātas izveidot ciešāku 
sadarbību ar migrantu organizācijām ar nolūku palīdzēt tām palielināt to kapacitāti. Šajā 
sakarā Komiteja atbalsta īpaša Migrācijas un attīstības fonda izveidi; 

• EESK aicina visas iesaistītās puses veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai mazinātu 
intelektuālā darbaspēka emigrācijas ietekmi; 

• Tāpat arī atzīmēts, ka cirkulārās un virtuālās migrācijas sekmēšana Ĝaus stiprināt diasporu 
kopienu kapacitāti un izveidot intelektuālā darbaspēka fondus (brain trust) izcelsmes 
valstīs; 

• Komiteja aicina vēl lielāku uzmanību veltīt migrācijas un attīstības reăionālām pieejām, 
kā to jau dara Āfrikas Savienība; 

• Būtu vēlams migrācijas un attīstības politiku iekĜaut arī citās attiecīgajās politikās; 

• Komiteja aicina nodrošināt politisko saskaĦotību starp dalībvalstu nacionālajām un Es 
migrācijas politikām. 

 
− Kontaktpersona: SUSANNA BAIZOU kdze 

(Tālr.: 00 32 2 546 98 45, e-pasta adrese: susanna.baizou@eesc.europa.eu). 
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7. ORGANIZ ĒTĀS PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS LOMA MOLDOV Ā 
 

• ES un Moldovas attiecības: organizētas pilsoniskās sabiedrības loma 
 
− ZiĦotājs: PICHENOT kdze (Dažādu interešu grupa – FR) 

− Atsauce: pašiniciatīvas atzinums – CESE 1714/2007 
 

− Galvenās atziĦas: 
 

EESK uzsver to, cik svarīga nozīme Eiropas kaimiĦattiecību politikas ietvaros ir ES un Moldovas 
rīcības plāna sekmīgai īstenošanai, lai saliedētu pilsoniskās sabiedrības organizācijas un iesaistītu 
tās minētā plāna īstenošanā. 
 
EESK aicina izveidot stabilas un perspektīvas attiecības ar Moldovas pilsonisko sabiedrību, un to 
sākt ar attiecību strukturēšanu. EESK rīkos pasākumu ar vietējo un reăionālo pārstāvju dalību, 
kura mērėis ir: 

 

− novērtēt Molodovas pašreizējos — valsts un Eiropas — informācijas un konsultācijas 
mehānismus, ieskaitot rīcības plāna (2005-2008) īstenošanas novērtējumu; 

− sagatavot un apmācīt pilsonisko sabiedrību partnerattiecību turpināšanai pēc 2008 gada. 
 

EESK vēlas, lai Moldovas pilsoniskā sabiedrība aktīvāk iesaistītos Rietumbalkānu un Melnās 
jūras reăionālajā dialogā, īpaši, izmantojot šī stratēăiski svarīgā reăiona sadarbību starpreăionu un 
pārobežu līmenī. Svarīga nozīme ES un Moldovas sadarbībā ir sadarbības stiprināšanai ar 
kaimiĦvalstīm, īpaši Krieviju. 

 

− Kontaktpersona:  RAFFAELE DEL FIORE kgs 
(Tālr.: 00 32 2 546 97, e-pasta adrese: raffaele.delfiore@eesc.europa.eu) 

 
 

8. ILGTSPĒJĪGA ATT ĪSTĪBA 
 

• Adaptācija klimata pārmaiĦu negatīvajai ietekmei (ZaĜā grāmata) 
 

− ZiĦotājs: OSBORN kgs (Dažādu interešu grupa — UK) 

− Atsauce: COM(2007) 354 galīgā redakcija – CESE 1702/2007 
 

− Galvenās atziĦas: 
 

EESK uzskata, ka Eiropas un valstu adaptācijas stratēăijās būtu jāietver šādi galveni aspekti: 
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− Stratēăijās būtu jāietver visa ZaĜajā grāmatā aplūkotā tematika, tostarp piekrastes 
aizsardzība, plūdi un sausums, ūdens resursi, ugunsgrēki, sabiedrības veselība, 
lauksaimniecība un bioloăiskā daudzveidība, teritoriālā un infrastruktūras plānošana, 
būvniecība un celtniecība u.c.; 

− adaptācijas vajadzībām būtu jāpiešėir daudz lielāka Eiropas budžeta daĜa nākotnes 
programmās, un tās būtu jāiekĜauj programmu un projektu vērtēšanas kritērijos; 

− ES un tās dalībvalstīm būtu jāpiešėir būtiski jauni un papildu resursi, lai atbalstītu 
adaptāciju jaunattīstības valstīs; 

− Klimata pārmaiĦu radīto seku mazināšanas un adaptācijas stratēăijām jābūt atbilstīgām un 
savstarpēji papildinošām. Riska novērtējums un pārvaldība būs izšėirīgs instruments 
prioritāšu noteikšanai; 

− vajadzētu būtiski palielināt Eiropas pētniecību adaptācijas klimata pārmaiĦām jomā; 

− būtu plašāk jāiesaista Eiropas pilsoniskā sabiedrība, veicinot sabiedrības informētību par 
klimata pārmaiĦu problēmām un paradumu maiĦas nepieciešamību, lai ierobežotu 
turpmākās klimata pārmaiĦas un pielāgotos klimata pārmaiĦām, kuras tagad ir 
nenovēršamas; 

− būtu jāizveido neatkarīga Eiropas konsultatīva iestāde, lai pārraudzītu progresu un 
rosinātu rīcību adaptācijas veicināšanai Eiropā, uzturētu spēkā nepieciešamos pasākumus 
un uzĦemto saistību izpildi. 

 

− Kontaktpersona: ANNIKA KORZINEK kdze 
(Tālr.: 00 32 2 546 80 65, e-pasta adrese: annika.korzinek@eesc.europa.eu) 

 

• Tirgus instrumentu izmantošana vides politikā un ar vidi saistītā politikā 
(ZaĜā grāmata) 

 

− ZiĦotājs: RIBBE kgs (Dažādu interešu grupa — DE) 

− Atsauce: COM(2007) 140 galīgā redakcija – CESE 1697/2007 
 

− Galvenās atziĦas: 
 

Lai arī Komiteja izprot minētos argumentus un uzskata, ka tie ir labi un pareizi, tā tomēr vēlētos, 
ka ZaĜajā grāmatā, kuras izstrāde bija ilga un kuras publicēšana tika vairākkārt atlikta, tiktu 
iekĜautas skaidrākas norādes par plānoto tirgus instrumentu pielietojumu nākotnē. ZaĜajā grāmatā 
minēts, ka “tirgus instrumenti” ir nodokĜi, nodevas, mērėsubsīdijas un tirgojamas atĜaujas. 
 
Komiteja lūdz Komisijai izmantot publiskās debates, kas sākušās pēc ZaĜās grāmatas publicēšanas, 
lai ar konkrētu piemēru palīdzību raksturotu dažādu instrumentu iespējas, ietekmi, kā arī to 
izmantošanas robežas. Jau sen bija jāsāk debates par darbaspēkam uzlikto nodokĜu samazināšanu 
un atbilstošu līdzekĜu kompensāciju, izmantojot ieĦēmumus no nodokĜiem par videi kaitīgām 
darbībām. 
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EESK uzskata, ka Ĝoti svarīgi ir cik iespējams laicīgi publicēt solīto pārskatu par videi kaitīgām 
subsīdijām un šādas subsīdijas pēc iespējas ātrāk atcelt. Komiteja uzskata, ka videi kaitīgās 
subsīdijas ir būtisks konkurences kropĜojums un liecina par publisko līdzekĜu nepareizu sadali, kas 
nekādā ziĦā nav pieĦemama. 

 

− Kontaktpersona: ARTURO INIGUEZ YUSTE kgs 
(Tālr. 00 32 2 546 87 68 – e-pasta adrese: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 

 

• Ilgtspējīgas attīstības valstu padomju loma 
 
− ZiĦotājs: HAKEN kgs (Dažādu interešu grupa — CZ) 

− Atsauce: pašiniciatīvas atzinums – CESE 1700/2007 

 
− Galvenās atziĦas: 

 
Pārskats par ES dalībvalstu ilgtspējīgas attīstības padomēm liecina, ka dažādās valstīs situācija ir 
Ĝoti atšėirīga. Dažās dalībvalstīs šādu padomju nav vispār vai ir vienīgi tādas padomes, kas 
nedarbojas; attiecībā uz aktīvajām padomēm jāsecina, ka to uzdevumi, sastāvs, neatkarības 
līmenis un resursi ievērojami atšėiras un to darbībai ir Ĝoti dažāda ietekme. 
 
ĥemot vērā to dalībvalstu pozitīvo pieredzi, kur valstu padomēm ir ievērojama nozīme, EESK 
aicina visas dalībvalstis stiprināt ilgtspējīgas attīstības padomes vai — ja šādu padomju vēl nav — 
izveidot darbotiesspējīgas un efektīvas padomes. 
 
EESK iesaka: 

 

− padomēs iekĜaut pārstāvjus no visām nozīmīgākajām sabiedrības jomām, kuras skar 
ilgtspējīgas attīstības jautājumi; 

− nodrošināt padomju pietiekamu neatkarību no valdības; 

− nodrošināt, lai padomēm būtu liela nozīme ilgtspējīgas attīstības stratēăiju izstrādē un to 
īstenošanas pārraudzībā; 

− nodrošināt padomēm pietiekamu finansējumu, lai tās varētu sniegt patiesu ieguldījumu 
debatēs un attiecīgo lēmumu pieĦemšanas procesā; 

− uzkrāt pieredzi, padomju starpā īstenojot paraugprakses apmaiĦu un atklātu savstarpēju 
dialogu, galvenokārt stiprinot Eiropas Vides un ilgtspējīgas attīstības konsultatīvo 
padomju (EEAC) tīklu. 

 

− Kontaktpersona: ANNIKA KORZINEK kdze 
(Tālr.: 00 32 2 546 80 65, e-pasta adrese: annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
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9. PATĒRĒTĀJU AIZSARDZ ĪBA 
 

• Vielu un maisījumu klasificēšana, marėēšana 
C kategorijas atzinums 

 

− Atsauce: COM(2007) 611 galīgā redakcija – 2007/0212/0213 COD– CESE 1706/2007 
 

− Galvenās atziĦas: 
 

EESK atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus un norāda, ka Komitejai nav nekādu piezīmju. 
 
Komitejas paudīs viedokli par Komisijas priekšlikumu, kas skar vielu un maisījumu klasificēšanu, 

marėēšanu un iepakošanu1, atzinumā2, kurš pašlaik tiek izstrādāts un kura pieĦemšana paredzēta 

Komitejas 2008. gada marta plenārsesijā. 
 

− Kontaktpersona: MAARIT LAURILA kdze 
(Tālr.: 00 32 2 546 97 39, e-pasta adrese: maarit.laurila@eesc.europa.eu) 
 

 

10. SOCIĀLĀ KOHĒZIJA  
 

• Ceturtais ziĦojums par ekonomikas un sociālo kohēziju 

 
− ZiĦotājs: DERRUINE kgs (Darba Ħēmēju gr. – BE) 

− Atsauce: COM(2007) 273 galīgā redakcija – CESE 1712/2007 
 
− Galvenās atziĦas: 

 
Ceturtais ziĦojums ir publicēts divu plānošanas periodu starplaikā, līdz ar to tā ir sākotnējā analīze 
par Eiropas kohēzijas politikas ietekmi laika posmā no 2007. gada līdz 2013. gadam un reizē arī 
līdz šim sasniegto rezultātu analīze un aizsākums turpmākajām diskusijām. 
 
EESK atzinīgi vērtē to, ka Eiropas Komisijai ir izdevies izstrādāt kvalitatīvu un detalizētu 
ziĦojumu;  Komiteja arī atbalsta Komisijas uzsākto iniciatīvu uzsākt plašas debates par kohēzijas 
politikas nākotni; atzinumā iekĜautas vairākas atbildes uz Komisijas izvirzītajiem jautājumiem. 
 

                                                      
1 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par vielu un maisījumu klasificēšanu, marėēšanu un iepakošanu, ar ko 

groza Direktīvu 67/548/EEK un Regulu (EK) Nr. 1907/2006 — COM(2007)355 galīgā redakcija. 

2 NAT/367;ziĦotājs — Sears kgs. 
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Komisija uzskata, ka atšėirības Eiropā ir mazinājušās un turpina samazināties. ZiĦojumā ir teikts, 
ka nākamā plānošanas perioda sākumā, 9 no 12 dalībvalstīm, kuras ES pievienojās 2004. un 
2007. gadā, būs pārsniegušas atsauces robežu — 75% no Eiropas IKP uz vienu iedzīvotāju. 
Tādējādi šis atsauces kritērijs vairs nebūs piemērots. EESK uzskata, ka ir pienācis laiks izsvērt šo 
jautājumu. 
 
Attiecībā uz kohēzijas politikas jomā izmantotajiem ekonomiskajiem rādītājiem EESK ierosina 
izvērtēt to, vai nākamajā Struktūrfondu piešėiršanas posmā nebūtu lietderīgāk kā ekonomisko 
rādītāju izmantot nacionālo kopienākumu (NKI) nevis IKP. Mērėis ir iegūt precīzāku priekšstatu 
par dzīves līmeni dažādos reăionos, neĦemot vērā “ īslaicīgos iebraucējus” un tiešās investīcijas 
ārvalstīs, kas palielina attiecīgās valsts IKP nevis kopējo turību, jo, pirmkārt, “īslaicīgie 
iebraucēji” ienākumus tērē savās izcelsmes valstīs un, otrkārt, gūtā peĜĦa nereti tiek repatriēta 
mātes uzĦēmumā. 
 
Atzinumā ietvertas Eiropas Teritorijas plānošanas novērošanas tīkla izstrādātās trīs kartes, kuras 
atspoguĜo līdz 2030. gadam pieaugošo polarizāciju un metropolitanizāciju, kura radīsies, ja tiks 
padziĜināta Lisabonas stratēăijas pašreizēja virzība. Eiropas Teritorijas plānošanas novērošanas 
tīkls ir izstrādājis arī alternatīvu un vairāk uz kohēziju orientētu scenāriju, kas Ĝautu paplašināt 
ekonomikas mezglu un galvenokārt Ĝautu parādīties citiem attīstības poliem (Baltijas jūras 
reăioniem, reăionam uz austrumiem, kura robežas būtu Vīne, Berlīne, Varšava un Budapešta, 
Francijas dienvidiem un Katalonijai). Šajā sakarā EESK atgādina, cik svarīgi ir izveidot un īstenot 
divu līmeĦu policentrismu saskaĦotas attīstības ietvaros, lai izvairītos no polarizācijas kaitīgās 
ietekmes. 

 
EESK pievēršas arī partnerības jautājumam un pauž lielu nožēlu, ka šajā apspriešanās procesā 
netiek izskatīta sociālo partneru un organizētās pilsoniskās sabiedrības loma struktūrfondu 
koncepcijā, izstrādē un īstenošanā. Vietējā un reăionālajā līmenī jāuzlabo pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju konsultēšana un jo īpaši termiĦiem, reaăējot uz dokumentiem, ir jābūt pieĦemamiem, 
kā arī nopietnāk jāĦem vērā un tajos izdarītās norādes. 

 

− Kontaktpersona: MARCO THYSSEN kgs 
(Tālr. : 00 32 2 546 84 11 – e-pasta adrese: marco.thyssen@eesc.europa.eu) 

 
 

11. NODOKěI  
 

• Teritoriālā nosacītība un rūpniecības pārmaiĦas 
 

− ZiĦotājs: SCHADECK kgs (Dažādu interešu grupa – LU) 

− L īdzziĦotājs: GAY kgs (1. kategorija – FR) 

− Atsauce: pašiniciatīvas atzinums – CESE 1708/2007 
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− Galvenās atziĦas: 
 
Jārūpējas par to, lai nodokĜu likumdošanas teritoriālā nosacītība pozitīvi ietekmē rūpniecības 
pārmaiĦas Eiropā. EESK tomēr novēro, ka nodokĜu sistēma nav noteicošs faktorus ieguldījumiem 
MVU. Tai daudz lielāka nozīme ir mobilākos starptautiskos uzĦēmumos. 
 
Dalībvalstu nodokĜu konkurences jomā jāparedz pārredzamības noteikumi, atbilstīgi rādītāji un 
iespējamu pārkāpumu un nelabvēlīgas prakses apzināšana. Ja nav valstu pasākumu savstarpējās 
koordinācijas, tad veidojas situācijas, kad nav uzlikts nodoklis, notiek krāpšana vai rodas 
izkropĜojumi vienotā tirgus darbībā. Tāpat tas izraisa Eiropas Savienības nodokĜu destabilizāciju, 
pat vispārējo nodokĜu ieĦēmumu samazinājumu. NodokĜu konkurence bez ierobežojuma Kopienā 
varētu palielināt mazāk mobilo subjektu nodokĜu bāzes faktorus un grozīt nodokĜa sloga 
sadalījumu, kas apdraudētu sociālo kohēziju. MVU un pakalpojumu uzĦēmumiem ir vismazāk 
iespēju gūt labumu no nodokĜu konkurences. Komiteja iesaka ieviest papildu pasākumus, lai 
palīdzētu šiem uzĦēmumiem virzībā uz internacionalizāciju. 
 
NodokĜu sloga pārnešana uz mazāk mobiliem ražošanas faktoriem var radīt situāciju, kad 
uzĦēmumi ir mazāk konkurētspējīgi. Šāda nodokĜu sloga pārnešana negatīvi ietekmēs valsts IKP 
pieauguma līmeni, līdz ar to, nesaĦemot jaunus budžeta līdzekĜus, var samazināties valsts 
ieguldījuma iespējas. Lai gan nodokĜu konkurences dēĜ katrai dalībvalstij ir labāk jāpārvalda valsts 
izdevumi, tam jānotiek nekaitējot ne piedāvājumam, ne pakalpojumu kvalitātei. 
EESK atbalsta dalībvalstu centienus vēlākais līdz 2010. gadam izskaust nodokĜu sistēmu kaitīgu 
konkurenci un aicina Komisiju turpināt šā jautājuma tālākvirzību. Komiteja atbalsta arī Komisijas 
politiku, kas paredz to, lai valsts atbalsts, tostarp uzĦēmumiem piešėirtie pagaidu nodokĜu 
atvieglojumi, būtu lietderīgi rūpniecības pārmaiĦu un teritoriālās attīstības ilgtspējīgu mērėu 
sasniegšanā, vienlaikus, būdami saderīgi ar konkurences politiku Eiropas Savienībā. 
 
Komiteja uzskata, ka kopējas konsolidētas uzĦēmuma ienākuma nodokĜa bāzes (KKUIB) 
ieviešana Ĝautu maksimāli izmantot iekšējā tirgus potenciālu, vienlaikus neskarot dalībvalstu 
budžeta un fiskālo autonomiju. EESK uzskata, ka ir vēlams, lai šo izvēles izvēles projektu 
pieĦemtu pēc iespējas lielāks dalībvalstu skaits un lai rezultātā dalībvalstis visiem nodokĜu 
maksātājiem piemērotu vienu nodokĜu ieĦēmumu sistēmu pēc līdzāspastāvēšanas perioda. Turklāt 
ir jāuzdod jautājumi par šādas bāzes ietekmi uz likmēm, kuru sadrumstalotība varētu palielināties. 
Šādā gadījumā varētu noteikt maksimālo likmes robežu. 
 
Komiteja uzskata, ka cīĦai pret izvairīšanos no nodokĜu maksāšanas ir jākĜūst par prioritāti. Tā 
iesaka Komisijai intensīvāk veikt nodokĜu prakses pārbaudi noteiktās “nodokĜu paradīzēs”. 
 

− Kontaktpersona: José Miguel Cólera Rodríguez kgs 

(Tālr. 00 32 2 546 96 29 – e-pasta adrese: josemiguel.colerarodriguez@eesc.europa.eu)  
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• Akcīzes nodoklis tabakas izstrādājumiem 

C kategorijas atzinums 

 
− Atsauce: COM(2007) 587 galīgā redakcija – CESE 1716/2007 
− Kontaktpersona: IMOLA BEDO kdze 

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

 
 

12. KOPIENAS TIES ĪBU AKTI  
 

• Mērvienības 
 

− ZiĦotājs: CASSIDY kgs (Darba devēju gr. – UK) 

− Atsauce: COM(2007) 510 galīgā redakcija – 2007/0187 COD– CESE 1694/2007 

− Kontaktpersona: CLAUDIA DREWES-WRAN kdze 
(Tālr. 00 32 2 546 80 67 – e-pasta adrese: Claudia.dreweswran@eesc.europa.eu) 

 

_____________ 


