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Plenarineje Asamblejoje dalyvavo Europos Komisijos nare Neelie Kroes, kuri pasake kalba del 
valstybes pagalbos reformos, atsižvelgiant i Lisabonos perspektyva, inovaciju diegimo srityje. 
 

1. D PLANAS EUROPAI – DEMOKRATIJA, DIALOGAS, DISKUSIJOS 
 

• Apmastymu laikotarpis ir jam pasibaigus: D planas (demokratija, dialogas 
ir diskusijos)  

– Pranešeja Jillian van Turnhout (Ivairiu interesu gr. –  IE) 
 

– Nuorodos: COM(2005) 494 final – CESE 1390/2005 fin – CESE 1499/2005 
 

– Dokumento esme 
 

Komitetas samoningai nusprende pateikti trumpa ir grynai praktini atsakyma del šio Europos 
Komisijos komunikato. Jame išdestytas nedidelis skaicius konkreciu priemoniu tose srityse, kur 
tikima, kad Komitetas, tiek pats vienas, tiek bendradarbiaudamas su kitomis institucijomis, galetu 
inešti svarbu indeli i plataus masto diskusijas apmastymu laikotarpiu ir jam pasibaigus. Du svarbiausi 
dalykai yra šie: reikia tiketis, kad Sutarties del Konstitucijos nuostatos, susijusios su demokratiniu 
Sajungos gyvenimu, jau dabar dalyvaujamaja demokratija pavers dar realesne, pasinaudojant dviem 
ramsciais, butent: pilietiniu dialogu ir Europos sustiprintu socialiniu dialogu; ir užtikrinti, kad 
organizuotos pilietines visuomenes ir jos atstovu balsas butu girdimas plataus masto diskusijose. 
 
– Asmuo pasiteirauti  Martin Westlake 
              (Tel. 00 32 2 546 92 26 – el. paštas martin.westlake@esc.eu.int) 

 
 

2. ŽINIOS, NAUJOVES, KONKURENCINGUMAS IR UŽIMTUMAS: 
LISABONOS STRATEGIJA IR VALSTYBES PAGALBA 

 

• Europos žiniu visuomenes kurimas – organizuotos pilietines visuomenes 
indelis i Lisabonos strategija 

− Pranešejas Jan Olsson (Ivairiu interesu gr. –  SE) 
− Antrieji pranešejai Eva Belabed (Darbuotoju gr. –  AT) 
    Joost Van von Iersel (Darbdaviu gr – NL) 
 
− Nuoroda: Tiriamoji nuomone – CESE 1500/2005 
 
− Dokumento esme 

 
 Valstybes nares, Europos Komisija, Europos ir nacionaliniai parlamentai, imones ir finansines 

institucijos, taip pat pilietine visuomene turi prisiimti atsakomybe už bendra Europos žiniu erdve, 
skirta visiems pilieciams, organizacijoms ir bendrovems ir pagrista aiškiai apibrežtais tikslais, 
gairemis, planais ir aiškiais isipareigojimais.   
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 Sukurus bendra Europos žiniu erdves ir vidaus rinkos tarpusavio ryši atsiranda naujas augimo 
potencialas. Todel vidaus rinkos kliutys, galincios trukdyti kurti žiniu visuomene, turi buti kuo 
greiciau pašalintos. 

 
 Laisva darbo, tyreju ir studentu judejima turetu skatinti tinkamas darbo užmokestis ir darbo salygos.  
 
 ES, valstybes nares ir regionai privalo nukreipti savo tiesiogines visuomenes išlaidas i augima 

skatinancias investicijas. Valstybes nares, bendradarbiaudamos su privaciais suinteresuotais 
subjektais, turetu imtis atsakomybes igyvendinti „Nacionaline žiniu skatinimo programa“, 
finansuojama ES lešomis. 

 
 EESRK ragina paremti Europos Komisijos pasiulymus del 2007–2013 m. finansiniu perspektyvu 

finansuoti mokslinius tyrimus, naujoves ir švietima.   
 
 EESRK ragina versla, finansines institucijas ir privacius fondus didinti investicijas i žiniu ekonomika 

ir skatinti tai daryti, suteikiant jiems finansiniu lengvatu. 
 
 Europos Komisija turetu tureti daugiau galiu formuoti politikos kryptis ir stebeti pažanga.  
 
 EESRK siulo pradeti nuolatine sisteminga diskusija, kuri leistu pagristi sprendimu priemima visais 

lygiais ir testi dialoga su pilieciais. 
 
 Pagrindinis vaidmuo tenka nacionaliniams parlamentams bei ekonomikos ir socialiniu reikalu 

komitetams, kurie privalo dalyvauti diskusijoje. Vietos ir regionu dalyviai joje taip pat turetu 
dalyvauti.   

 
 Veiksmu ir atsakomybes turetu imtis privatus suinteresuoti asmenys, kurie prisidetu konkreciu indeliu 

ir veiksmais. Socialinis ir pilietinis dialogas yra reikšmingos tolesnes visa gyvenima trunkancio 
mokymosi, naujoviu ir technologiju politikos priemones.   

 
 Tinkama makroekonomikos politika, akcentuojanti augimo skatinima ir užimtumo didinima, turetu 

sudaryti salygas igyvendinti nauju technologiju skatinimo politikos priemones.   
 
 EESRK pakartoja savo raginima visais lygiais igyvendinti visa gyvenima trunkancio mokymosi 

programa. Ji turetu buti remiama visuomeninemis ir privaciomis investicijomis ir strukturiniu fondu 
lešomis. Užimtumo politikos priemones ir naujos socialines apsaugos formos turi sukurti palankias 
salygas darbuotojams dalyvauti visa gyvenima trunkancio mokymosi procese.  

  
 Turetu buti skatinamas industriniu regionu, technologiju parku ir kitokios novatoriškos aplinkos 

kurimas. 
 
−  Asmuo pasiteirauti Gilbert Marchlewitz 

                (Tel. 00 32 2 546 93 58 – el. paštas gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 

•  Technologiju parkai ir pramones pokyciai 
– Pranešejas Janos Tóth (Ivairiu interesu gr. –  HU) 
– Antrasis pranešejas Jiri Kubícek (Darbuotoju gr. – CZ) 
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– Nuoroda: Nuomone savo iniciatyva – CESE 1494/2005 

 
– Dokumento esme 

 
Šioje nuomoneje savo iniciatyva, atsižvelgiant i Sajungai keliamas užduotis, norima aptarti 
potencialias galimybes, kurias gali suteikti pramoniniai ir technologiju parkai, bei juos siejancius 
elementus. Kadangi šios infrastrukturos sudaro palankias salygas ekonominei ir socialinei sanglaudai, 
joms skiriamas ypatingas demesys ekonominiu pokyciu kontekste. 
 
Pramoniniai parkai, technologiju parkai, mokslo parkai ir kitos panašiais terminais ivardijamos 
organizacijos veikia kaip inovaciju centrai, taip prisidedamos prie prioritetiniu tikslu, nustatytu 
igyvendinant dabartini Lisabonos strategijos etapa ir 2005–2008 m. BEPG. Šios Europos 
ekonomikos ir socialiniu reikalu komiteto nuomones savo iniciatyva tikslas – skatinti tokiu 
organizaciju, esanciu penkiolikoje senuju ES valstybiu nariu ir dešimtyje naujuju valstybiu nariu, 
bendradarbiavima ir pletra. Be to, Komitetas siekia pagerinti galimybes pasinaudoti Europos 
Komisijos parama ir kitu Sajungos instituciju finansinemis priemonemis, siulomomis pramoniniams, 
technologiju, mokslo ir kitokiems visu ES valstybiu nariu parkams. 
 
Pramoniniams ir technologiju parkams tenka pagrindinis vaidmuo skatinant inovaciju kurima ir 
vystyma. Todel netenkina tokia situacija, kai iš pramoniniu ir technologiju parku besiformuojantys 
tinklai yra susije tik su pramone arba tik su žemes ukiu; siekiant spresti problemas, su kuriomis 
susiduria ekonomika, vis svarbiau tampa mobilizuoti intelektinius universitetu išteklius. 
 
Naujoviu centrai ir žiniu perdavimo agenturos veikia kaip tiltas tarp mokslo ir visuomenes, teikdamos 
paslaugas – nesiekdamos pelno ar komerciniu pagrindu. Jie veikia kaip tarpininkai, skatindami 
bendroves pasinaudoti moksliniu tyrimu rezultatais ir padedami joms tai padaryti.  
 
Daugelis mokslo ir moksliniu tyrimu parku tapo vietu, kuriose jie buvo sukurti, klestejimo pagrindu ir 
atvere ivairiausiu moksliniu galimybiu. 
 
EESRK nuomone, Europos Sajunga turetu vaidinti aktyvu vaidmeni, skatinant pramoniniu ir 
technologiju parku, kaip inovaciju centru, kurima ir pletra ES valstybese narese ir ivairiuose ju 
regionuose. Toks ES vaidmuo padetu užtikrinti visiška naujuju ir senuju valstybiu integracija 
išsipletusioje bendrojoje rinkoje. Ši integracija yra vienas pagrindiniu naujosios partnerystes 
elementu, ja siekiama atnaujintoje Lisabonos strategijoje numatyto augimo ir pletros.  
 
EESRK nuomone, ES politika, kuria butu siekiama skatinti veiksminga pramoniniu ir technologiju 
parku tinklu pletra, turetu buti formuojama trimis lygmenimis – Europos, nacionaliniu ir regionu ar 
vietos. 
 
Komitetas ragina bendradarbiauti (valstybiu nariu lygmeniu – idarbinimo agenturas, visos Sajungos 
lygmeniu – visus su darbo vietu kurimu susijusius institucines sistemos veikejus), siekiant panaudoti 
parkus naujoms darbo vietoms kurti remiantis tinklu atveriamomis galimybemis. 
 
Komitetas pabrežia, kad butina pletoti pramoninius ir technologiju parkus ir pramoninius rajonus – 
kaip Europos platformas ir inovaciju centrus (Europos inovacijos centru platforma), kurie suteiktu 
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galimybe sukurti bendra strategija ir vykdyti bendra pajegumu vystomaja veikla, užtikrintu kulturine 
profesiniu sajungu ir profesiniu asociaciju pletra bendradarbiaujant su atitinkamais organizuotos 
pilietines visuomenes atstovais. 

 
− Asmuo pasiteirauti Pol Liemans 
                   (Tel. 00 32 2 546 82 15 – el. paštas pol.liemans@esc.eu.int) 
 

•  Restrukturizavimas ir užimtumas 
–  Pranešejas Gustav Zöhrer (Darbuotoju gr. – AT) 
– Antrasis pranešejas Daniel Soury–Lavergne (Darbdaviu gr. – FR) 

 
–    Nuorodos: COM(2005) 120 final – CESE 1495/2005 

 
– Dokumento esme 

 
EESRK džiaugiasi Komisijos pasirinktu placiu, daugeli sriciu apimanciu požiuriu.  Pramones pokyciai 
ir su jais susijusiu dalyviu sugebejimas prie ju prisitaikyti yra esminiai veiksniai siekiant išsaugoti 
konkurencinguma. Vis delto, sekme priklauso nuo pokyciu pasekmiu socialinio valdymo.  
 
Komitetas iš esmes sutinka su Komisijos pateikta šio reiškinio analize, bet vis delto pageidautu 
gilesnes analizes. Jis ypac pritaria Komisijos isitikinimui, kad restrukturizavimas neturetu buti 
sutapatintas su socialiniu ir ekonominiu nuosmukiu, o priešingai, turetu buti augimo ir užimtumo 
strategijos dalis. 
 
Del finansiniu priemoniu reformos Komitetas sutinka, kad daugiau demesio turetu buti skirta veiklai, 
kuria siekiama geriau numatyti ir vykdyti restrukturizavimo procesus. 
 
Kalbant apie pramones politika, Komiteto nuomone, svarbiausia yra gilinti sektorini požiuri, kuris 
padetu rasti kiekvienam sektoriui tinkamesnius sprendimus. Imonems skirtu norminiu aktu 
tobulinimas yra svarbus tikslas, taciau ji dar reikia sukonkretinti ir patikslinti. Kita vertus, vienu 
svarbiausiu budu pagerinti padeti Komitetas laiko technologiniu iniciatyvu, ypac technologiniu 
platformu, kurima. Svarbu pasirupinti ir naujovems palankia aplinka. 
 
Kalbant apie konkurencijos politika, kyla klausimas, ar esamu priemoniu pakanka. Del valstybes 
pagalbos Komitetas pabrežia, kad turetu buti skiriama daugiau demesio restrukturizavimo ir gamybos 
perkelimo i kitas šalis tarpusavio ryšiui.  
 
Ypatinga demesi reiketu skirti socialinio dialogo stiprinimui. Komitetas pritaria Komisijos nuominei, 
kad socialiniai partneriai, turintys žiniu sektoriu srityje, gali atlikti svarbia funkcija informuojant 
valdžios institucijas. Šiu priemoniu turetu buti imamasi ne tik kriziu atvejais. Europos imoniu 
komitetai atlieka pagrindini vaidmeni restrukturizavimo procese. Be to, Komitetas mano, kad reiketu 
atsižvelgti i konsultacija del direktyvos del Europos imoniu komitetu pakeitimo pabrežiant 
restrukturizavimo svarba. Ši konsultacija turetu buti nagrinejama platesniame kontekste. 
 
Komitetas iš esmes pritaria „Restrukturizavimo“ forumo sukurimui. Forumo tikslas turetu buti 
aiškinti geriausias praktikas ir analizuoti kliutis vietose jas igyvendinant (reglamentuojant). 
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Komisija pristato Žaliaja knyga del darbo teises vystymosi. Butent atsižvelgiant i restrukturizavima 
darbo teises vystymo tikslas turi buti tinkamas lankstumo ir saugumo santykis. 
 
Siekiant skatinti darbuotoju mobiluma Europos Sajungoje, Komisijos vienintelis pasiulymas del 
direktyvos del papildomu pensiju teisiu perkelimo yra nepakankamas. 

 
– Asmuo pasiteirauti José Miguel Cólera 

(Tel.  00 32 2 546 96 29 – el. paštas josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 

 

• Valstybes pagalbos veiksmu planas  
–   Pranešejas Antonello Pezzini (Darbdaviu gr. – IT) 
 
–   Nuorodos: COM(2005) 107 final – CESE 1483/2005 
 
–   Dokumento esme 
 
 Komitetas palaiko Europos valstybes pagalbos modernizavima, paremta nauju iniciatyviu 

igyvendinimo budu ir nauja bendra Bendrijos sistema. Todel savo nuomoneje Komitetas pateikia 
išsamias rekomendacijas.  

 
– Asmuo pasiteirauti   João Pereira Dos Santos 
                 (Tel. 32 2 546 9245 – el. paštas joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  

 
• Konkurencingumas ir naujoves 
– Pranešejas Bernhard Welschke (Darbdaviu gr.–  DE) 
– Antroji pranešeja Lucia Fusco (Ivairiu interesu gr. – IT) 
 
– Nuorodos: COM(2005) 121 final – 2005/0050 COD – CESE 1485/2005 
 
– Dokumento esme 

 
Komitetas ragina Komisija dar aiškiau išdestyti Pagrindu programos struktura ir tikslus. 
 
Jis tikisi, kad sujungus ivairias programas ir pavienes priemones bus pasiekta papildoma nauda. 
 
Jis ragina Komisija paaiškinti ryšius tarp Pagrindu programos ir kitu susijusiu esanciu ir busimu 
iniciatyvu.  
Komitetas atidžiai stebes Pagrindu programos igyvendinima. Jis pasilieka teise teikti naujas 
rekomendacijas atsižvelgdamas i sukaupta patirti ar puses igyvendinimo laikotarpio rezultatus. 

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

 
 

• Valstybes pagalba naujoviu diegimo srityje  
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–   Pranešejas Antonello Pezzini (Darbdaviu gr. – IT) 
 
– Nuorodos: COM(2005) 436 final – CESE 1498/2005 
 
– Dokumento esme 

 
Komitetas pritaria šiam Komisijos dokumentui, kuris nustatyto tikslingesnio pagalbos skyrimo 
kriterijus ir supaprastina šia sriti reglamentuojancia sistema. 
 
Tai, kad Europa ne visada sugeba konkuruoti, daugeliu atveju aiškintina tuo, kad ji diegia per mažai 
naujoviu, kurios paprastai atsiranda del rinkos trukumu. Jei naujoves nebus diegiamos, Sajunga ims 
atsilikti tiek kulturiniu, tiek ekonominiu požiuriu. 
 
Del daugelio šiame Komisijos dokumente iškeltu klausimu EESRK jau yra pareiškes savo požiuri 
ankstesnese nuomonese. 

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

 
 

3. MOKSLINIAI TYRIMAI IR TECHNOLOGIJU PLETRA, YPAC 
ENERGETIKOS SRITYJE 

 

• 7– oji moksliniu tyrimu, technologiju pletros ir demonstravimo veiklos 
pagrindu programa 

–    Pranešejas Gerd Wolf (Ivairiu interesu gr. – DE) 
–   Antrasis pranešejas Antonello Pezzini (Darbdaviu gr. – IT) 
 
–    Nuorodos: COM(2005) 119 final – 2005/0043 COD/2005/0044 CNS – CESE 1484/2005 
 
–    Dokumento esme 

 
Komisijos pasiulymas dabartines išlaidas padidinti ir šiems tikslams nuo šiol skirti beveik 
8 proc. bendro Bendrijos biudžeto yra sveikintinas ir butinas pirmas žingsnis teisinga 
linkme. 
 
Komitetas kreipiasi i valstybiu nariu ir vyriausybiu vadovus ir Europos pramones imones kviesdamas 
prisideti prie to, kad 3 proc. tikslas butu kuo greiciau pasiektas. 
 
 
Komitetas pritaria Komisijos ketinimui supaprastinti administracines proceduras siekiant sumažinti su 
jomis susijusias sanaudas ir taip padidinti Europos moksliniu tyrimu programu veiksminguma. 
 
Komitetas pritaria Komisijos ketinimui MVI dar labiau itraukti i moksliniu tyrimu, pletros ir naujoviu 
diegimo procesa.  
Kalbant apie daugeli kitu detaliu pastabu ir rekomendaciju, Komitetas teikia nuoroda i šia nuomone. 
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– Asmuo pasiteirauti  João Pereira dos Santos 
                 (Tel. 00 32 2 546 92 45 – el. paštas joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  

 

•  Atsinaujinantys energijos ištekliai 
–  Pranešeja Ulla Birgitta Sirkeinen (Darbdaviu gr. –  FI) 
–  Antrasis pranešejas Gerd Wolf (Ivairiu interesu gr. – DE) 

 –    Nuoroda: Nuomone savo iniciatyva – CESE 1502/2005 
   
–  Dokumento esme 

 
Atsinaujinanti energija Europoje atlieka svarbu vaidmeni derinant ivairias energijos rušis, o jos  dalis, 
tiek bendrojo energijos suvartojimo, tiek gamybos požiuriu, Europoje gali labai padideti. ES reikia 
subalansuoto energiju derinio, apimancio visus energijos išteklius – kietaji kura, gamtines dujas, 
branduoline ir atsinaujinanciu ištekliu energija. Nors atsinaujinantys ištekliai ateityje gali tapti svarbiu 
ivairiu energijos rušiu derinio elementu, taciau jie dar ilgai negales pakeisti iškastinio ir branduolinio 
kuro. Dažniausiai trukieji energijos ištekliai susije su elektros tinklu pletros ir saugaus elektros 
energijos tiekimo užtikrinimo klausimu (paprastai nurodoma, kad 15–20 proc. šiu ištekliu sudaro 
bendra elektros energijos kieki).  
 
Nuomoneje pripažistama, kad atsinaujinancius energijos išteklius butina remti, kol jie pasieks tam 
tikra rinkos branda; kita vertus, taip pat reikia atsižvelgti i tokius aspektus kaip (pasaulio) energetikos 
rinkos pokycius (kainu raida), konkurencinguma, poveiki užimtumui arba ekonomikos augima. Šiuo 
metu galiojancios paramos sistemos reikalauja daug išlaidu, o i konkrecia konkurencijos situacija 
rinkoje neretai neatsižvelgiama. Apskritai, paramos schemu finansinis veiksmingumas ir efektyvumas 
turetu buti tikrinamas nuolat, o del pokyciu atitinkamose rinkose turetu buti iš naujo ivertinamas 
paramos poreikis ir dydis. Ypac svarbus ES prekybos emisijomis sistemos poveikis. Komitetas 
pritaria bendrai Europos pozicijai skatinti atsinaujinancius energijos išteklius, kad nesumažetu 
tarpusavio saveika, butu išvengta dideliu išlaidu bei rinkos stimulu ir impulsu stokos. 

 
– Asmuo pasiteirauti Siegfried Jantscher 

              (Tel. 00 32 2 546 82 87 – el. paštas siegfried.jantscher@esc.eu.int)  
 
 

4. LAISVE, SAUGUMAS IR TEISINGUMAS 
 

• Hagos programa – laisve, saugumas, teisingumas 
–   Pranešejas Luis Miguel Pariza Castaños (Darbuotoju gr. – ES) 

 
–  Nuorodos: COM(2005) 184 final – CESE 1504/2005 
 
–  Dokumento esme 

 
Praejus penkeriems metams nuo susitikimo Tampereje tikslai nera pasiekti. ES vis dar nera bendra 
laisves, saugumo ir teisingumo erdve. Nors Hagos programa numato mažiau siekiu, jos tikslai yra 
labai svarbus. 
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Kuriant tikraja laisves, saugumo ir teisingumo erdve turi buti nustatyta tinkama šiu triju aspektu 
pusiausvyra. Hagos programoje i tai atsižvelgiama nepakankamai. Saugumo politika turetu saugoti 
laisves ir teisingumo vertybes. EESRK mano, kad šios politikos pagrindas turi buti pagrindiniu laisviu 
ir teisiu, užtikrintu Europos žmogaus teisiu konvencijoje ir ES pagrindiniu teisiu chartijoje, apsauga. 
 
EESRK mano, kad saugumo politika, remiantis teisines valstybes principu, turi buti veiksminga ir, 
vadovaudamasi teise ir teisingumu, ginti laisvos ir atviros visuomenes piliecius. Diena, kai bus priimti 
neproporcingi teises aktai del kovos su terorizmu, kuriuose saugumo tikslais bus pamintos žmogaus 
teises, bus pirmosios teroristu pergales diena. Sprendžiant šias problemas lemiama ir aktyvu vaidmeni 
turi vaidinti Europos pilietine visuomene. 
 
EESRK siekia ugdyti Europos Sajungos pilietybe, kuri turi buti iš tikruju aktyvi.  
 
Su imigrantais ir prieglobscio prašanciais asmenimis turi buti elgiamasi teisingai, laikantis humanizmo 
principu, ES pagrindiniu teisiu chartijos ir diskriminavima ribojanciu teises aktu. Taip pat turi buti 
vystoma imigrantu priemimo ir integracijos politika. 
 
Ne vienas iš Hagos programoje ir veiksmu plane pateiktu tikslu negali buti pasiektas be pakankamo 
finansavimo. Europos Komisija 2005 m. balandžio men. pateike tris pagrindu programas, del kuriu 
EESRK rengia nuomones. 
 

–   Asmuo pasiteirauti Pierluigi Brombo 
               (Tel. 00 32 2 546 96 18 – el. paštas pierluigi.brombo@esc.eu.int) 

 

•  Saugumo ir laisviu apsauga 
– Pranešejas Miguel Angel Cabra de Luna (Ivairiu interesu gr. – ES) 

 
− Nuorodos: COM(2005) 124 final – 2005/0034 (CNS) – CESE 1496/2005 
− Dokumento esme 

 
EESRK tvirtai remia kova su nusikalstamumu ir terorizmu ir pabrežia, kad reikia konsoliduoti kovos 
su nusikalstamumu ir terorizmu ES pastangas.  
Be to, valstybes nares turi vykdyti aktyvu bendradarbiavima ir koordinavima teisesaugos, žvalgybos 
ir teismu srityse.  
 
Taciau kova su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu neturetu kelti pavojaus asmens laisvems ir 
teisinei valstybei.  
 
 Siuloma pagrindu programa sutampa su Komisijos ketinimu remti laisves, saugumo ir teisingumo 
erdves kurima pagal 2007- 2013 m. finansines perspektyvas. Itraukdama i šia savoka pilietybe ji 
išplecia saugumo koncepcija. Pagrindu programos pridetine verte yra Europos dimensija, leidžianti 
kurti Europos ir nacionaliniu veiklos sriciu saveikas. 
 
Siulomos priemones yra supaprastintos teisiniu ir valdymo požiuriu, biudžeto struktura -  
racionalizuota, prioritetu teikimas – lankstesnis ir skaidresnis.  
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Pastangos turetu nukreiptos i operatyvines veiklos aspektus, ypac kovojant su terorizmu – itin 
klastinga nusikalstamumo forma, kuriam pažaboti reikia imtis skubiu priemoniu. 
 

− Asmuo pasiteirauti Ewa Kaniewska 
                   (Tel. 00 32 2 546 81 17 – el. paštas ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
 

5. SOCIALINIS SOLIDARUMAS 
 

• Europos lygiu galimybiu metu (2007 m.) 
 
– Pranešeja Maria Herczog (Ivairiu interesu gr. – HU) 
 
– Nuorodos: COM(2005) 225 final – 2005/0107 (COD) – CESE 1507/2005 

 
– Dokumento esme 
 
• EESRK visiškai remia Europos lygiu galimybiu metu (2007 m.) programa ir jos tikslus. Esama 

socialiniu ir ekonominiu priežasciu, skatinanciu lygiu galimybiu principa taikyti visiems asmenims. 
 
• EESRK nuolat pabreže, jog norint pagal Sutarties 13 straipsni panaikinti diskriminacija reikalinga 

daug konkretesne pažanga nei iki šiol. Tikriems pokyciams pasiekti butinas tinkamas Europos metu 
pažangos ivertinimas ir tolesnis darbas. 

 
• EESRK mano, kad kiekvienam ES gyvenanciam individui turi buti užtikrintas nediskriminavimas ir 

lygios galimybes naudotis visu žmogaus teisiu spektru; reikia uždrausti diskriminacija bet kuriuo 13 
straipsnyje nurodytu pagrindu idarbinimo, mokymo, švietimo, socialines apsaugos, socialiniu 
privalumu ir galimybes naudotis prekemis ir paslaugomis srityse, kad nesusidarytu pagrindu 
hierarchijos sukurimo gresme. 

 
• EESRK pakartoja, kad reikia itraukti nevyriausybines organizacijas ir pirmiau minetu mažumu 

grupiu, valstybiniu ir privaciu darbdaviu, socialines ekonomikos dalyviu, darbuotoju ir regionu 
atstovus i visus igyvendinimo etapus ir lygius. 

 
• EESRK nuomone, numatytas biudžetas yra per mažas norint igyvendinti daug siekiancius tikslus ir 

patenkinti poreikius. Reiketu atkreipti demesi i tai, kad turimos lešos butu skirstomos taip, kad jas 
gautu visu pirma tie, kuriems jos yra labiausiai reikalingos. 

 
–   Asmuo pasiteirauti Torben Bach Nielsen 
           (Tel. 00 32 2 546 96 19 – el. paštas torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
 

• Kaip i derybas del ekonomines partnerystes susitarimu itraukti socialinius 
aspektus 

− Pranešejas Antonello Pezzini (Darbdaviu gr. – IT) 
− Antrasis pranešejas  Gerard Dantin (Darbuotoju gr. – FR) 
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− Nuorodos: Tiriamoji nuomone – CESE 1497/2005 
 
− Dokumento esme 

 
Nuomones projektas pateikia šias išvadas ir rekomendacijas: 
 
• Ekonomines partnerystes susitarimai bus tikrai veiksmingi ir duos teigiamu rezultatu tik tuo 

atveju, jei bus užtikrintas ekonominiu ir socialiniu veikeju dalyvavimas planuojant, rengiant ir 
igyvendinant šiuos susitarimus, ypac atliekant poveikio tyrimus, ir jei derybu metu bus aptarti ir 
apibrežti iš EPS kylantys socialiniai aspektai.  

• Komitetas yra tos nuomones, kad EPS yra labai ambicingas iššukis Europos Sajungai ir viso 
pasaulio ekonomikai, be to jie bus sudaryti veliau negu tiketasi.  

• Pirmoji ir pagrindine ekonomines partnerystes susitarimams keliama užduotis yra ivairiuose 
regionuose sustiprinti darbuotoju, verslininku, vartotoju asociacijas, lygiu galimybiu organizacijas 
ir daugeli kitu susivienijimu, prisidedanciu prie kulturos formavimo ir orientuojanciu i žmoniu 
socialine ir ekonomine pažanga spartinancias priemones. 

• Be to, Europos ekonomikos ir socialiniu reikalu komitetas  yra isitikines, kad, remiantis Kotonu 
susitarimo nuostatomis, pagrindiniai socialiniai ir lyciu lygybes aspektai, užimtumo galimybiu 
pletra ir socialines garantijos turi buti itraukti i derybu del EPS punktus, o veliau sukonkretinti 
igyvendinimo metu. 

• Šie skirtumai tarp šaliu turetu lemti susiskirstyma regionais, su kuriais sudaromi EPS skirtusi 
savo turiniu. 

• Atsižvelgdamas i 24-o AKR ir ES ekonominiu ir socialiniu interesu grupiu susitikimo 
rekomendacijas, EESRK siulo „isteigti regioninius socialinio dialogo komitetus i ju veikla 
itraukiant socialinius ir atskiru profesiju atstovus, kuriu tikslas butu prisideti prie socialiniu 
programu kurimo ir siulymo bei ju tolesnio pletojimo ir igyvendinimo užtikrinimo.  Komitetu 
veiklos sritis galetu apimti EPS ekonominio, socialinio ir regioninio poveikio tyrima. 

• Nors, AKR šalis suskirscius i šešis makroregionus, atsirado galimybe pletoti Pietu/Pietu ryšius, 
taip išpleciant iki šiol teigiamus rezultatus davusi Europos Sajungos eksperimenta, butina 
pabrežti, kad labai skirtingas AKR šaliu pasiektas išsivystymo lygis ragina nuolat palaikyti 
ekonominius ir socialinius tarpusavio ryšius.  Komisija taip pat turetu deti nemažas pastangas 
siekdama išskirti kiekvieno atskiro regiono ypatumus, i kuriuos atkreiptu pilietines visuomenes 
demesi sukeldama jos susidomejima. 

• Nors akivaizdu, kad laisvoji prekyba pati savaime nera vaistas nuo bado ir skurdo arba geriausia 
priemone siekiant darnaus vystymosi, pagal partnerystes projekta ja reiketu laikyti vienu iš 
konkurencingumo skatinimo priemoniu. 

 

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

 

•  Bendrijos civilines saugos priemoniu stiprinimas 
–  Pranešeja Maria Candela Sanchez Miguel (Darbuotoju gr. – ES) 

 
– Nuorodos: COM(2005) 137 final – CESE 1491/2005 
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– Asmuo pasiteirauti Annika Korzinek 
               (Tel. : 00 32 2 546 80 65 – el. paštas annika.korzinek@esc.eu.int) 

 
 

6. FINANSINES PASLAUGOS, MOKESCIAI IR PREKYBA 
 

• Finansines paslaugos 
– Pranešejas Guido Ravoet (Darbdaviu gr. – BE) 
 
–    Nuorodos: COM(2005) 177 final – CESE 1508/2005 
 
– Dokumento esme 

 
EESRK mano, kad ši laimejimu ir užduociu finansiniu paslaugu srityje apžvalga yra galimybe ES 
žengti svarbius žingsnius gyvinant Europos ekonomika. 
 
Finansiniu paslaugu sityje ES gali daug nuveikti siekdama Lisabonos tikslu, spresdama nuomoneje 
išsamiai nagrinejamus pagrindinius klausimus. 
 
EESRK aktyviai remia pastangas stiprinti ir gilinti dialoga del reguliavimo su ES konkurentemis 
pasaulyje: JAV, Japonija, Kinija ir Indija. 
 

–    Asmuo pasiteirauti Aleksandra Klenke 
              (Tel.00 32 2 546 98 99 – el. paštas aleksandra.klenke@esc.eu.int) 

 

• Hipotekiniai kreditai 
– Pranešejas Umberto Burani (Darbuotoju gr. – IT) 
 
–    Nuorodos: COM(2005) 327 final – CESE 1503/2005 
 
– Dokumento esme 

 
Komitetas pritaria Komisijos iškeltam galutiniam tikslui, taciau mano, kad visiška integracija 
trumpuoju laikotarpiu bus sunkiai igyvendinamas uždavinys. Nuomoneje svarstomi ir nagrinejami 
keletas klausimu, susijusiu su vartotoju apsauga, teisiniais aspektais, garantijomis ir hipotekiniu 
kreditu finansavimu. 

 
– Asmuo pasiteirauti Aleksandra Klenke 

              (Tel. 00 32 2 546 98 99 – el. paštas aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

• Leidžianciu nukrypti nuostatu ir antikorupciniu priemoniu racionalizavimas 
del 6-osios PVM direktyvos 

− Pranešejas Viliam Palenik (Ivairiu interesu gr. – DE) 
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− Nuorodos: COM(2005) 89 final – 2005/0019 (CNS) – CESE 1501/2005 
 
− Dokumento esme 

  
Pagal Komisijos komunikato COM(2000) 348 final nuostatas, EESRK remia PVM sistemos 
supaprastinima vidaus rinkoje.  

 
EESRK pateikia savo pastabas šiais klausimais: specialiu priemoniu del leidžianciu nukrypti nuostatu 
racionalizavimas, mokesciu vengimas ir nuslepimas, verslo sriciu suskirstymas i grupes, veikianciu 
imoniu pervedimai ir investiciju auksu apmokestinimas, apmokestinamos sumos nustatymas pagal 
atviros rinkos verte (nurodant, kad butina tiksliai apibrežti savokas „rinkos verte“ ir „ypac didžiulis 
skirtumas“),investiciniu prekiu sanaudu PVM atskaitymu koregavimo taikymas paslaugoms, 
atvirkštinio mokescio mechanizmas kaip priemone užkirsti kelia mokesciu vengimui ir nuslepimui.  

 
Pasiulymas del Tarybos direktyvos gali buti realiai igyvendintas ir atitinka Komisijos tiksla, kurio 
siekti ji yra isipareigojusi 2000 m. birželio 7 d. Komunikate Tarybai ir Europos Parlamentui, t.y. 
racionalizuoti kai kurias iš daugelio šiuo metu galiojancios Šeštosios PVM direktyvos leidžianciu 
nukrypti nuostatu. Taciau EESRK nurodo, kad vykdant visapusiškesne PVM mokesciu teises 
peržiura ir tolesni mokesciu taisykliu suvienodinima butu padaryta daug daugiau bendraja PVM 
sistema siekiant paversti paprastesne ir veiksmingesne. 

 
EESRK mano, kad pasiulymas, darant prielaida, kad valstybese narese jis bus teisingai ir pakankamai 
greitai igyvendintas, yra žingsnis teisinga kryptimi.  EESRK laikosi nuomones, kad siekiant 
supaprastinti bendraja PVM sistema, reikia imtis tolesniu veiksmu. 
 

− Asmuo pasiteirauti Imola Bedo 
               (Tel. 00 32 2 546 83 62 – el. paštas imola.bedo@esc.eu.int) 

 

• Alaus importas i Suomija 
– Pranešejas Harry Byrne (Darbuotoju gr.  – IE) 
 
– Nuorodos: COM(2005) 427 final – 2005/0175 CNS CESE 1487/2005 
 
–  Asmuo pasiteirauti  João Pereira dos Santos  
         (Tel. 00 32 2 546 92 45 – el. paštas joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

7. TRANSPORTAS 
 

• Visu transporto rušiu saugumas 
–   Pranešejas Jan Simons (Darbdaviu gr. – NL) 

 
–   Nuoroda: Tiriamoji nuomone – CESE 1488/2005 

 
–   Dokumento esme 
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Šioje tiriamojoje nuomoneje EESRK pabrežia, kad: 
• del antžeminio transporto rušiu saugumo turi buti priimti reikalingi sprendimai, kuriuose butu 

atsižvelgta i didele skirtingu rušiu tarpusavio priklausomybe ir i punktu, kuriuose vykdomas 
sandeliavimas bei perkrovimas iš vienos transporto rušies i kita, pažeidžiamuma. 

• atsakomybe imtis saugumo priemoniu tenka valstybems narems, kurios privalo istatymiškai 
nustatyti minimalius standartus. Viešosios valdžios institucijos turetu paskirti specialia tarnyba, 
kuriai butu pavesta stebeti, kad šios priemones butu vienodos, ir užtikrinti ju igyvendinima. 

• Europos Sajungos vaidmuo derinti priemones Bendrijos ir tarptautiniu lygmeniu, o nacionaliniu 
ir vietos valdžios instituciju užduotis – imtis konkreciu priemoniu ir kontroliuoti ju igyvendinima, 
skleisti informacija ir skatinti budruma terorizmo ir nusikalstamumo atžvilgiu visais lygiais. 

• Transporto rušiu naudotoju vaidmuo saugumo atžvilgiu yra labai svarbus. Informacinemis 
kampanijomis keleiviai ir klientai tures buti skatinami buti budresni ir aktyvesni, o kiekvienos 
antžemines transporto rušies darbuotojai tures išklausyti specialius mokymo kursus, skirtus ju 
vaidmeniui užtikrinant savo transporto rušies sauguma. 

• imoniu vadovams tenka užduotis idiegti saugumo savokas i ju vadovaujamu imoniu darbo 
filosofija ir kultura, sudaryti savo darbuotojams salygas mokytis šios srities kursuose ir užtikrinti, 
kad i vadybos mokymo programas butu itrauktas „kriziu valdymo“ punktas. 

 
Finansavimo klausimu Komiteto nuomone tokia: 
− su saugumu susije kaštai turi buti itraukti i pagaminto produkto kaina, kad juos apmoketu 

vartotojas arba, kai priemones igyvendina viešosios valdžios institucijos, pilietis, mokedamas 
mokescius i valstybes biudžeta; 

− draudimo bendroviu vaidmuo tera antraeilis, o draudimo imoku dydis turetu buti proporcingas 
rinkos pavojams; 

− Europos Sajungos, kaip lešu teikejo, vaidmuo turi pasireikšti mokslinio tyrimo, informavimo ir 
budrumo skatinimo programu šioje srityje finansavimu. 

 
– Asmuo pasiteirauti Luis Lobo 

             (Tel. 00 32 2 546 97 17 – el. paštas luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

• Transporto priemoniu registravimas – SIS II 
–   Pranešejas Virgilio Ranocchiari (Darbdaviu gr. – IT) 
 
–   Nuorodos: COM(2005) 237 final – 2005/0104 COD – CESE 1486/2005 
 
– Dokumento esme 

 
EESRK kartoja, kad pritaria Komisijai, jog prieiga prie SIS II turetu buti išplesta, kad sistema galetu 
naudotis nacionalines institucijos, atsakingos už transporto priemoniu registravima. Ta pacia veikla 
užsiimancios privacios tarnybos turetu gauti informacija, jei tik užtikrinama duomenu apsauga.  
 
Šengeno konvencijos nepasirašiusioms valstybems narems reiketu suteikti galimybe naudotis 
informacija ir sustiprinti bendradarbiavima su Interpolu ir Europolu.  
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– Asmuo pasiteirauti Aleksandra Klenke 

              (Tel. 00 32 2 546 98 99 – el. paštas aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

8.  ŽUVININKYSTES SEKTORIUS 
 

• Bendros žuvininkystes politikos igyvendinimas / Finansines priemones 
–  Pranešejas Gabriel Sarró Iparraguirre (Ivairu interesu gr. – ES) 

 
–   Nuorodos: COM(2005) 117 final – 2005/0045 CNS – CESE 1490/2005 
 
– Asmuo pasiteirauti Yvette Azzopardi   

               (Tel. 00 32 2 546 98 18 – el. paštas yvette.azzopardi@esc.eu.int ) 
 

• Žuvininkystes sektoriaus bendros imones 
–  Pranešejas Gabriel Sarró Iparraguirre (Ivairu interesu gr. – ES) 

 
– Nuoroda: Nuomone savo iniciatyva – CESE 1492/2005 

 
− Asmuo pasiteirauti Yvette Azzopardi   
                     (Tel. 00 2 2 546 98 18 – e– mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
 

9. MAISTO SAUGA 
 

• Higienos taisykles ir amatininku maisto perdirbimo imones  
–   Pranešejas Lutz Ribbe (Ivairiu interesu gr.  – DE) 
 
–    Nuoroda: Nuomone savo iniciatyva – CESE 1489/2005 

 
–   Dokumento esme 
 

Šioje nuomoneje savo iniciatyva siekiama ištirti naujuju istatymu del higienos taisykliu gyvunines 
kilmes maisto produktams, kurie ES bus pradeti taikyti nuo 2006 m. sausio 1 d. (Reglamentai EB 
825/2004, EB 853/2004 ir 854/2004), poveiki smulkiems, amatines gamybos metodus taikantiems 
maisto produktu perdirbejams. Šie istatymai yra ne tokie išsamus kaip anksciau ir vietinems licencijas 
išduodancioms institucijoms igaliojimu, leidžianciu veikti savo nuožiura, suteikiama daugiau nei ligi 
šiol. Jei ivairios institucijos taisykles taiko skirtingai, daugelyje sriciu iškyla problemu. Dažnai 
taisykles taikomos griežciau negu istatymu leidejai numate.  
 
EESRK teigiamai vertina naujuju reglamentu lankstuma. Jis vis delto atkreipia demesi i tai, kad ši 
veiksmu laisve kartu susijusi su rizika, ypac maisto produktu sektoriaus amatininku imonems. Šiu ES 
direktyvu igyvendinimo patirtis kelete valstybiu rodo, kad rinka iškreipia stambiu gamybos operatoriu 
naudai. EESRK rekomenduoja, kad atsakingos institucijos atidžiau vertintu galutinius rezultatus (t.y. 
geras higienos normas) negu priemones joms pasiekti.  
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EESRK kai kuriais klausimais pastebi konkretu poreiki iš dalies pakeisti reglamentus: 
 
• Atskiru gyvunu skerdimas amatininko imoneje iš esmes turi buti pripažintas „tradiciniu metodu“.  
• Mažmenines prekybos imoniu patalpoms, naudojamoms didelio kiekio gyvunines kilmes maisto 

produktu, kurie veliau bus perduoti kitiems mažmenininkams, paruošimui ir (arba) išpjaustymui, 
be jokiu išimciu turetu buti taikomos reglamento nuostatos. 

• Kalbant apie statinius, amatininku imones, pacios skerdžiancios gyvulius, neprivalo tureti 
aptvaru, be to, šerimo ir girdymo irenginiai gali buti paprastesni.  

• Irodžius, kad skerdimas ir mesos išpjaustymas vyksta ne tuo pat metu, turetu buti leista naudotis 
tik viena darbo patalpa. 

• Turetu buti leista nesilaikyti reikalavimo del mesos išpjaustymo patalpu vesinimo temperaturos, 
jei mesa išpjaustymui, kaip iprasta amatininku imonese, dalimis imama iš šaldymo patalpos. 

 

Be to, EESRK ragina atlikti lyginamaji tyrima siekiant ivertinti, kaip igyvendinamas reglamentas 
ivairiose maisto produktu sektoriaus amatininku imoniu požiuriu skirtingos strukturos valstybese 
narese, kad, remiantis gautomis išvadomis, butu galima parengti pasiulymus, skirtus minetu imoniu 
konkurencingumui gerinti. Visu pirma turetu buti ivertintos apmokymo ir profesines kvalifikacijos 
kelimo mažose maisto produktu imonese galimybes. Be to, turetu buti ivertintos Komisijos politikos 
krypciu sklaidos sistemos, siekiant užtikrinti, kad mažos imones butu pakankamai gerai informuotos 
apie joms taikoma lankstumo principa. 

 
– Asmuo pasiteirauti Annika Korzinek 

 (Tel. 00 32 2 546 80 65 – el. paštas annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
 

10. BENDRIJOS TEISES AKTU KODIFIKAVIMAS IR 
SUPAPRASTINIMAS 
 

• Europos agenturu steigimas – Pirmininku ir direktoriu kadencijos 
–   Pagrindine pranešeja Ágnes Cser (Darbuotoju gr. – HU) 

 
− Nuorodos: COM((2005) 190 final – 2005/0077(CNS) – 2005/0078(CNS) – 2005/0089(CNS) – 

2005/0085(COD) – 2005/0086(COD) – 2005/0087(COD) – 2005/0088(COD) – 2005/0080(CNS) – 
2005/0072(COD) – 2005/0073(COD) – 2005/0074(COD) – 2005/0075(COD) – 2005/0076(COD) – 
2005/0081(COD) –     2005/0082(COD) – 2005/0083(COD) – CESE 1506/2005 

 

− Dokumento esme   
 

EESRK pritaria Komisijos parengtam pasiulymui iš dalies pakeisti Tarybos reglamentus, siekiant 
suderinti šiuo metu skirtingas 18 Europos agenturu vykdomuju direktoriu ir skyrimo ir kadencijos 
pratesimo taisykles. 
 
Taciau Komitetui ypac kelia abejoniu bendras atsisakymas taikyti atviro konkurso procedura, del 
kurio atsirastu tikimybe, kad dešimties naujuju valstybiu nariu pilieciai neteks galimybes buti paskirti 
i direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo arba vykdomojo direktoriaus pareigas, ir tai, kad Europos 
tinklu ir informacijos saugumo agentura numatyta isteigti trumpam laikotarpiui.  
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− Asmuo pasiteirauti Alan Hick 
                   (Tel. 00 32 2 546 93 02 – el. paštas alan.hick@esc.eu.int) 
 

• Suaugusiu galviju skerdienos (kodifikuota redakcija) 
–   Pranešejas Frank Allen (Ivairiu interesu gr. – IE) 

 
– Nuorodos: COM(2005) 402 final – 2005/0171 CNS – CESE 1493/2005 
 
− Asmuo pasiteirauti Filipa Pimentel 
                    (Tel. 00 32 2 546 84 44 – el. paštas filipa.pimentel@esc.eu.int) 

 


