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Plenarinėje asamblėjoje pradėjo darbą naujieji Bulgarijai ir Rumunijai atstovaujantys nariai. Be to 
Europos Komisijos narys Olli Rehn sakė kalbą plėtros tema. 

 
1. SOCIALINIAI RODIKLIAI 

 

• Europos visuomenės dabartinės tikrovės įvertinimas 
− Pranešėja Jan Olsson (Įvairūs interesai – SE) 
− Nuoroda. Tiriamoji nuomonė – CESE 94/2007 
 
− Dokumento esmė 

 
EESRK pažymi, kad, vertinant Europos visuomenės tikrovę, reikia laikytis platesnio požiūrio, o 
ne tik įprastai apžvelgti socialines problemas. Įvertinimas gali tapti svarbia priemone, 
priartinančia ES prie piliečių ir padedančia pateisinti piliečių Europos politikos lūkesčius.  
 
Vertinimas negali būti vykdomas neatsižvelgiant į įvairius ES socialinės politikos metodus ir 
priemones bei jų veiksmingumą sprendžiant naujus socialinius iššūkius. Reikia rasti tinkamą 
pusiausvyrą tarp ES ir valstybių narių kompetencijų atskyrimo ir papildomumo bei Europos 
teisėkūros veiksmų ir Atvirojo koordinavimo metodo (AKM) panaudojimo. Taip pat būtina 
įgyvendinti dabartinį acquis communautaire. Turėtų būti visapusiškai išnaudotas Sutartimi 
pagrįstas socialinis dialogas Europos lygiu. Vertinimui taip pat turi būti skirta pakankamai laiko, 
kad būtų galima iš tikrųjų įtraukti visų lygių organizuotą pilietinę visuomenę. 
 
Siekdama išanalizuoti konkrečią ir bendrą socialinę tikrovę bei įvertinti politikos priemonių 
veiksmingumą, ES privalo pasinaudoti visais rodikliais, leidžiančiais susidaryti pakankamai 
išsamų ir tikslų vaizdą. EESRK kartoja savo raginimą į rodiklių kūrimo ir vertinimo procesą 
įtraukti suinteresuotus subjektus. 
 
Pasitelkdamas atstovaujamus narius ir organizacijas, EESRK gali atlikti svarbų vaidmenį 
nacionaliniu ir Europos lygiu. Tai pat reikėtų sutelkti valstybėse veikiančias Ekonomikos ir 
socialinių reikalų tarybas. Bendradarbiaudamas su Komisija, EESRK Europos lygiu galėtų 
suorganizuoti suinteresuotų subjektų konsultacinį forumą proceso pradžioje nustatant veiksmų 
gaires, o proceso pabaigoje siekiant užtikrinti tolesnę veiklą.  
 
Apibendrindamas vertinimo procesą, EESRK siūlo Europos Komisijai surengti „piliečių 
aukščiausio lygio susitikimą“ dėl socialinės tikrovės, kuriame dalyvautų visi suinteresuoti 
subjektai. Kalbant apie tolesnę veiklą, EESRK siūlo surengti antrąjį neeilinį Europos Vadovų 
Tarybos susitikimą, skirtą Europos socialiniam modeliui (Hampton Court 2). Siekiant nustatyti 
naujo sutarimo dėl socialinių iššūkių Europoje pagrindus, galima parengti „socialinių veiksmų 
programą“ atsižvelgiant į ekonominę tikrovę ir socialinius lūkesčius. 
 

− Asmuo pasiteirauti Susanne Johansson ir Anna Redstedt 
  (Tel. 00 32 2 546 84 77 – el. paštas susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
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  (Tel. 00 32 2 546 31 87 – el. paštas anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 
 

2. SOCIALINĖ SANGLAUDA IR LYGIOS GALIMYBĖS 

• Lygios galimybės žmonėms su negalia 
− Pranešėjas  Meelis Joost (Įvairūs interesai – EE) 
 
− Nuoroda. Tiriamoji nuomonė – CESE 91/2007 
 
− Dokumento esmė 

 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) palankiai vertina Austrijos, šiuo 
metu pirmininkaujančios EB Tarybai, prašymą parengti nuomonę dėl lygių galimybių žmonėms 
su negalia. Lygių galimybių žmonėms su negalia skatinimą reikėtų vertinti kaip nenutrūkstamą 
procesą, kuris turėtų būti svarbi kiekvienos ES Tarybai pirmininkaujančios šalies darbo 
programos dalis. 
 
EESRK 
 

− ragina, kad Europos lygių galimybių visiems metais (2007 m.) būtų kuo geriau 
pasinaudota siekiant užtikrinti lygias galimybes žmonėms su negalia; 

 
− ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl išsamių teisės aktų negalios klausimais, kuriais 

žmonių su negalia apsauga nuo diskriminavimo būtų taikoma ne tik užimtumo srityje ir 
įtvirtintas negalios politikos integravimo principas; 

 
− ragina Komisiją ir valstybės nares negalios srityje žengti toliau – nuo žmonėms su negalia 

skirto veiksmų plano iki plačios žmonėms su negalia skirtos ES strategijos; 
 
− ragina valstybes nares ir Komisiją savo kompetencijos srityse toliau siekti visiško žmonių 

su negalia integravimo į visuomenę ir dalyvavimo joje bei pripažinimo; 
 
− dar kartą pabrėžia, kad siekiant lygių galimybių žmonėms su negalia yra svarbiausi šie 

aspektai: informavimas apie žmonių su negalia teises, viešųjų pastatų pritaikymas žmonių 
su negalia poreikiams, galimybė naudotis informacinės visuomenės paslaugomis ir 
įvairiomis transporto rūšimis, naujų valstybių narių teisės aktų priėmimas ir parama 
šeimoms; šie aspektai turėtų būti kiekvienos visuomenės prioritetai. Ypač svarbu skirti 
dėmesį vaikams su negalia; 

 
− ragina Europos Komisiją ir valstybes nares būti pasirengusias gerokai padidinti paramą 

žmonių su negalia judėjimams; 
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− ragina Komisiją ir valstybes nares teikti informaciją apie geriausią praktiką ir 
veiksmingus metodus; 

 
− džiaugiasi Komisijos apsisprendimu 2008 m. pradėti vykdyti Europos elektroninės 

įtraukties iniciatyvą ir ragina, kad ji būtų kuo platesnė ir ambicingesnė, taip pat, kad tai 
būtų galutinis žingsnis įtraukiant elektroninio prieinamumo principą į visas atitinkamas 
ES politikos sritis; 

 
− ragina patobulinti Direktyvą 2001/85/EB1 ir ją suderinti su naujais EB teisės aktais dėl 

oro transporto keleivių su negalia teisių; 
 
− ragina Komisiją ir valstybes nares vykdyti visus reikalingus veiksmus ir skirti visus 

reikiamus išteklius, kad būtų veiksmingai įgyvendinta Tarybos direktyva 2000/78/EB2, 
nustatanti bendrą vienodo elgesio įdarbinant ir dirbant struktūrą; 

 
− ragina Komisiją ir valstybes nares skirti ypatingą dėmesį žmonėms su negalia skirtoms 

socialinėms paslaugoms ir asmeninei pagalbai. 
 
− Asmuo pasiteirauti Susanne Johansson ir Anna Redstedt 
  (Tel. 00 32 2 546 84 77 – el. paštas susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
  (Tel. 00 32 2 546 31 87 – el. paštas anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 

• Skatinti padorų darbą visiems 
− Pranešėjas Thomas Etty (Darbuotojai – NL) 
 
− Nuoroda. COM(2006) 249 final – CESE 92/2007 
 
− Dokumento esmė 

 
EESRK pritaria Komisijos komunikatui. Jis yra įsitikinęs, kad Komisija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, svariai prisidės prie padoraus darbo įgyvendinimo ES 
viduje ir trečiosiose šalyse. Komitetas: 

 

− rekomenduoja Komisijai pateikti Veiksmų planą dėl padoraus darbo politikos ES ir už jos 
ribų, įskaitant biudžetinius duomenis; 

                                                      
1

  Žr. 2001 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/85/EB dėl specialiųjų nuostatų dėl transporto 
priemonių, naudojamų keleiviams vežti ir be vairuotojo vietos turinčių daugiau kaip aštuonias sėdynes, iš dalies pakeičiančią 
Direktyvas 70/156/EEB ir 97/27/EB. 

2
  Žr. 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvą 2000/78/EB nustatančią bendrą vienodo elgesio įdarbinant ir dirbant struktūrą. 
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− prašo Komisijos sukurti atitinkamus rodiklius, kad ES galėtų įvertinti Padoraus darbo 
darbotvarkės įgyvendinimą; 

− rekomenduoja Komisijai aiškiai nurodyti, kiek lėšų ji skyrė padoraus darbo ES viduje ir 
už jos ribų propagavimui; taip pat reikėtų pateikti informaciją apie tai, kaip Komisija, 
vykdydama Padoraus darbo darbotvarkę, ketina remti TDO; 

− rekomenduoja Komisijai laikytis to paties požiūrio, kaip rekomenduojama 2005 m. kovo 
mėn. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonėje dėl socialinio 
globalizacijos aspekto: išlaikyti ir sustiprinti teigiamą globalizacijos poveikį tuo pačiu 
metu imantis atitinkamų veiksmų siekiant kovoti su neigiamomis jos pasekmėmis; 
Komitetas pakartoja savo 2005 m. kovo mėn. nuomonės išvadas; 

− prašo Komisijos kartu su valstybėmis narėmis išanalizuoti atsisakymo ratifikuoti 
konvenciją priežastis remiantis JT tarptautine konvencija dėl migrantų; 

− ragina Komisiją skatinti darbuotojų sveikatos ir darbo saugos svarbą kaip vieną 
pagrindinių veiksnių siekiant padoraus darbo. 

 
Padoraus darbo politika ES viduje ir už jos ribų gali būti sėkminga tik visapusiškai dalyvaujant 
socialiniams partneriams ir platesnei pilietinei visuomenei. Politikos darna ir koordinavimas visais 
lygiais, taip pat ir nacionaliniu lygiu, yra labai svarbūs siekiant padoraus darbo tikslų. 

 
TDO priežiūros sistemos stiprinimas yra svarbiausias veiksnys skatinant padorų darbą. Atitinkamų 
TDO konvencijų ratifikacija ir jų įgyvendinimas įstatymais bei praktikoje ES viduje bei taikant jas 
trečiosioms šalims yra itin svarbus. 

 
Komitetas prašo Komisijos įtraukti EESRK į tęstinės ataskaitos dėl komunikato rengimą, kurią 
ketinama pristatyti 2008 m. vasarą. 

 
− Asmuo pasiteirauti Anna Redstedt 
  (Tel. 00 32 2 546 92 33 – el. paštas anna.redstedt@eesc.europa.eu) 

 

• Struktūrinė politika ir sanglauda 
− Pranešėjas Olivier Derruine (Darbuotojai – BE) 
 
− Nuoroda. Europos Parlamento prašymas pateikti nuomonę – CESE 84/2007 
− Dokumento esmė 

 
EESRK pripažįsta, kad Struktūriniai ir sanglaudos fondai padarė neabejotiną poveikį, kuris padėjo 
sumažinti užimtumo, augimo ir infrastruktūros požiūriu nepalankiausias sąlygas turinčių šalių ir 
regionų atsilikimą. Jie paskatino sverto poveikį, įtvirtino partnerystės vietos lygmeniu principą (jis 
dar gali būti tobulinamas), padėjo sugriežtinti tvarką vietos valdžios institucijose ir užtikrinti ES 
matomumą. 
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Be to, struktūrinė politika remia vidaus rinką skatindama prekybos srautus ir užimtumą, kuriems 
sąlygos sudaromos kuriant ir įgyvendinant struktūrinių fondų remiamus projektus, kurie, beje, be 
ES pagalbos, atliekančios katalizatoriaus vaidmenį, dažnai taip ir būtų likę neįgyvendinti. 
 
Vis dėlto EESRK pastebi, kad anksčiau egzistavęs bendras sutarimas dėl struktūrinės politikos 
vystymo (priemonių, asignavimų) kartu su vidaus rinka ir EPS pastaraisiais metais žlugo. 
 
Neseniai įstojus naujoms šalims ir numatant tolesnę ES plėtrą, reikėtų pamąstyti apie dinamiškų 
regionų centrų skatinimą siekiant apimti visą Bendrijos teritoriją. 
 
Norint susieti šias teritorijas ir joms priklausančius miestų centrus bei periferines kaimo vietoves, 
reikalinga atitinkama infrastruktūra. Tačiau finansinėse perspektyvose ir Stabilumo ir augimo 
pakte nustatyti biudžeto apribojimai užkerta kelią šios infrastruktūros modernizavimui. 
 
Komiteto nuomone, reikėtų apsvarstyti Stabilumo ir augimo pakte apibrėžtas biudžeto gaires ir jų 
pasekmes transeuropinių tinklų, o konkrečiau – trūkstamų grandžių finansavimui, kadangi 
projektai, kuriems skiriama ES parama, turi būti bendrai finansuojami ir nacionalinių valdžios 
institucijų. 
 
Galiausiai EESRK primena savo raginimą pagerinti struktūrinių fondų finansų inžineriją ir mano, 
kad reikėtų atsisakyti praktikos, kai nepanaudoti Europos biudžeto asignavimai grąžinami 
valstybėms narėms siekiant sumažinti jų indėlį.  

 
− Asmuo pasiteirauti Roberto Pietrasanta 
 (Tel. 00 32 2 546 93 13 – el.paštas roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 

 
 

2. SVEIKATOS APSAUGA 
 

• Sveikatos ir saugos praktinio įgyvendinimo ataskaitų 
supaprastinimas ir racionalizavimas 

− Pranešėjas  Thomas Janson (Darbuotojai – SE) 
 
− Nuoroda. COM(2006) 390 final – 2006/0127 (COD) – CESE 93/2007 
 
− Dokumento esmė 
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EESRK 
− pritaria Komisijos pasiūlymui, kuriuo siekiama racionalizuoti esamas nuostatas numatant, 

kad kas penkerius metus turės būti parengta bendra ataskaita apie visų su sveikata ir 
sauga susijusių direktyvų praktinį įgyvendinimą; valstybių narių institucijos sugaišdavo 
nemažai laiko rašydamos ataskaitas, o šiuo pasiūlymu siekiama, kad valstybės narės 
sutaupytų laiko ir lėšų; 

− mano, kad sujungus ataskaitas į vieną, valstybių narių institucijoms bus lengviau vertinti 
padėtį bei pastebėti įvairių sveikatos pavojų, kurių siekiama išvengti minėtomis 
direktyvomis, sąryšį; 

− mano, kad Komisijos pasiūlyme reikėtų įpareigoti valstybes nares surengti konsultacijas 
dėl visų skyrių su socialiniais partneriais ir įtraukti jų nuomonę į ataskaitą. 

 
− Asmuo pasiteirauti Torben Bach Nielsen 

   (Tel. 00 32 2 546 96 19 – el. paštas torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
 
 

4. KONKURENCIJA IR BENDROJI RINKA 
 

• Bendrosios rinkos peržiūra (BRO) 
– Pagrindinis pranešėjas Bryan Cassidy (Darbdaviai – UK) 
 
– Nuoroda. Tiriamoji nuomonė – CESE 89/2007 

 
Ši nuomone rengiama remiantis Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos Margot Wallström 
2006 m. spalio 5 d. prašymu pateiktu Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui parengti 
tiriamąją nuomonę.  
 
Siekiant įveikti likusias kliūtis ir sukurti bendrąja rinką, reikia užtikrinti pusiausvyrą tarp 
ekonomikos dinamikos, socialinio matmens ir tvaraus vystymosi. Bendroji rinka turėtų būti 
naudinga kiek galima daugiau asmenų, o pralaimėjusiems turi būti numatytos kompensacinės 
priemonės. Todėl liberalizavimą ir konkurenciją skatinančios priemonės turi būti papildomos 
gretutinėmis, į augimą ir užimtumą orientuotomis makroekonomikos politikos priemonėmis bei 
priemonėmis, skirtomis sukurti žiniomis grindžiamą visuomenę. Tai labai padės kuriant bendrąja 
rinką. 
 
Europa turi daugiau investuoti į švietimą, mokymą ir mokslinius tyrimus nacionaliniu ir Europos 
lygiu. Be patentų svarbos ir su intelektine nuosavybe susijusiu klausimu, EESRK mano, kad 
ekonominės žvalgybos klausimas taip pat turėtų būti nagrinėjamas ES lygiu. 
 
Geresnio reglamentavimas gali supaprastinti sąlygas verslui ir didesnį skaidrumą piliečiams ir 
vartotojams. EESRK taip pat pritaria teisinėms priemonėms svarbiose srityse, pvz., tose, kurioms 
taikomi būtiniausių sveikatos apsaugos ir saugos standartų teisės aktai. 
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Kolektyvinės sutartys tarp socialinių partnerių, kurie yra ypač svarbūs priimant politinius 
sprendimus daugelyje valstybių narių, taip pat gali padėti formuoti politiką ir Europos lygiu 
užtikrinti pritarimą priemonėms. 
 
Su socialiniais partneriais turėtų būti tariamasi visais etapais, kad per protingą laikotarpį būtų 
užtikrintas reikalaujamas administracinio supaprastinimo ir geresnio reglamentavimo lygis. 
 
SOLVIT ginčų sprendimo tinklas veikia patenkinamai ir galėtų tobulai padėtį įveikti teisines 
kliūtis, tačiau akivaizdu, kad nacionalinėse sostinėse reikia daugiau išteklių ir darbuotojų. Turėtų 
būti surengta struktūruota informavimo kampanija, kad MVI daugiau sužinotų apie šį mechanizmą 
ir jo paslaugas. 
 
Atsižvelgdamas į savo sukauptą patirtį ir atstovaujamąjį pobūdį, EESRK mano, kad jis galėtų 
dalyvauti rengiant poveikio įvertinimus, kuriuos Komisija ketina įvesti sistemingai. Labai svarbu, 
kad teisės akto projektas atspindėtų nuomonių įvairovę ir būtų kiek įmanoma nuodugniau ir 
objektyviau pagristas. 
 
EESRK norėtų spartesnės pažangos gerinant bendrąja paslaugų rinką. Komitetas pritaria Europos 
Parlamento pateiktiems Paslaugu direktyvos pakeitimams, kurie didžiąja dalimi sutampa su jo 
pasiūlymais. Finansinių paslaugų srityje EESRK ragino energingai imtis konsolidavimo, tačiau 
vengti perteklinio reglamentavimo; tačiau, jis taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad tai turi vykti 
Lisabonos strategijos dvasioje atsižvelgiant į konkrečius Europos socialinio modelio ypatumus. 
 
Būtina suderinti mokestinę bazę įmonių apmokestinimui ir išvengti dvigubo apmokestinimo. 
Bendrojoje rinkoje neturėtų būti dvigubo apmokestinimo. 
 
Viena iš kliūčių, trukdančių kurti bendrąją rinką, yra nemenki apribojimai, taikomi laisvam 
darbuotojų judėjimui. EESRK ragina valstybes nares, kurios trukdo laisvai judėti, pašalinti 
darbuotojų judumo kliūtis. 
 
Galiausiai, kuriant vidaus bendrąją rinką pirmenybė turėtų būti teikiama bendrosios rinkos naudos 
vartotojams propagavimas ir raginimas ja pasinaudoti. 
 

– Asmuo pasiteirauti Jean-Pierre Faure 
  (Tel. 00 32 2 546 96 15 – el. paštas jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 

• Viešiesiems pirkimams taikomos peržiūros procedūros 
– Pranešėjas Joost van Iersel (Darbdaviai – NL) 

 
– Nuoroda. COM(2006) 195 final/2 – 2006/0066 COD – CESE 87/07 
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Jeigu šioje srityje nebus priimta teisės aktų Bendrijos lygmeniu, su peržiūros procedūrų, kuriomis 
naudojasi įmonės, veiksmingumu susijusi padėtis, kuri skiriasi įvairiose valstybėse narėse, nepakis 
arba dar labiau pablogės. Tuomet toliau vyrautų teisinis netikrumas, toliau būtų šiurkščiai ir 
pakartotinai pažeidinėjamos viešųjų pirkimų direktyvų nuostatos. 

 
1999 m. Teisingumo Teismas jau buvo nurodęs, jog abiejų peržiūros direktyvų (89/665 EEB, 
92/13 EEB) nuostatomis turėtų būti stengiamasi sustiprinti dabartinę tvarką, kuri užtikrina 
veiksmingą viešųjų pirkimų direktyvų taikymą, visu pirma tuo etapu, kai pažeidimus dar galima 
ištaisyti. 
 
Norėdamas sukurti spaudimą viešajam sektoriui ir padidinti abiejų pusių profesionalumą, EESRK 
pritaria Komisijos pasiūlymui įvesti sustabdymo laikotarpi. Toks susitarimas ES lygiu galėtų, kaip 
tikimasi, padidinti efektyvumą, suteikti daugiau aiškumo ir teisinio tikrumo, viešųjų pirkimų 
tvarka taptų atviresnė ir skaidresnė. 
 
Reikia siekti pusiausvyros ir sudaryti ūkio subjektams sąlygas deramu laiku pateikti savo protestą, 
be reikalo nevilkinant sutarčių, dėl kurių nekyla jokių sunkumų. Sustabdymo laikotarpį reikėtų 
skaičiuoti darbo dienomis, tačiau tai sunku padaryti dėl to, kad valstybių narių švenčių dienos 
nesutampa. 
 
EESRK remia požiūrį, kad reikėtų numatyti alternatyvius ginčų sprendimo mechanizmus. Gali 
būti naudinga išsamiau panagrinėti alternatyvius ginčų sprendimo mechanizmus, kurie naudojami 
kitose šalyse ar kitomis aplinkybėmis. 
 
Sukūrus automatinę interneto paieškos programą, kuri teiktų konkurso dalyviams informaciją apie 
juos galinčius sudominti paskelbtus pranešimus, pranešimai taptų daug veiksmingesni. 
 
EESRK griežtai prieštarauja praktikai, kai iš konkurso dalyvių, norinčių pateikti paraišką, 
reikalaujama sumokėti mokestį. Tai ne tik žalinga MVI, bet ir gali būti lengvai naudojama 
diskriminacijai užmaskuoti, o tai prieštarauja Direktyvų idėjai ir nuostatoms. 
 

– Asmuo pasiteirauti Jean-Pierre Faure 
  (Tel. 00 32 2 546 96 15 – el. paštas jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 

 
 

4. FINANSAI IR MOKESČIAI 
 

• Rizika ribojantis įsigijimų vertinimas 
– Pranešėjas Retureau Daniel (Darbininkai – FR) 
 
– Nuoroda. COM(2006) 507 final – 2006/0166 COD – CESE 88/2007 
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– Dokumento esmė 
 

Išsamaus kriterijų sąrašo sudarymo ir reikalaujamos informacijos skaidrumo principas turi buti 
remiamas. Taip visose valstybėse narėse būtų sukurtos suderintos, ar netgi vienodos taisyklės, 
tačiau jos būtų taikomos tik tarpvalstybinėms operacijoms, susijusioms su akcijų paketų įsigijimu 
ir didinimu finansų (bankininkystės, draudimo ir vertybinių popierių) sektoriuose. 

 
Suinteresuotiesiems investuotojams turėtų būti suteikta galimybė prašyti nustatyti papildomą 
terminą tam tikrai papildomai informacijai pateikti. 

 
Gali paaiškėti, kad Komisijos pasirinktas metodas jį taikant praktikoje yra nepakankamai lankstus. 
 
Skubus vertinimas gali pasirodyti esąs paviršutiniškas; Komisijos kontrolė neturėtų apsiriboti tik 
atmetimo atveju tikrinimu, kartais ji turėtų atlikti apklausą, siekiant įvertinti, ar direktyva teisingai 
taikoma valstybėse narėse. 

 
– Asmuo pasiteirauti João Pereira dos Santos 
 (Tel. 00 32 2 546 92 02 45 – el. paštas joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 

 
• FISCALIS 2013 
− Pranešėjas Umberto Burani (Darbdaviai – IT) 
 
− Nuoroda. COM (2006) 202 final – CESE 83/2007 
 
− Dokumento esmė 

 
EESRK iš esmės sutinka su Komisijos pateiktu dokumentu. Pastabos dėl mokymo yra susijusios 
su veiksmu, kurių iki šiol buvo imamasi, veiksmingumu. Dėl šios priežasties vienas svarbiausių 
šios Bendrijos programos uždavinių turėtų būti dėstytojų rengimas. 
 
Abejonių kelia neaiškiai suformuluota nuostata dėl duomenų teikimo kitoms nei mokesčių 
inspekcija valstybės institucijoms: nepaaiškinta, kokiomis sąlygomis ir kokia tvarka šios 
institucijos galės gauti duomenis, o tai kelia susirūpinimą, ypač kai kalbama apie privatumo 
saugumą. Be to, derėtų paaiškinti, kam priklausys šie duomenys ir kaip juos bus galima gauti. 
Nieko nepasakyta ir apie kriterijus, pagal kuriuos būtų nustatoma, kokias išlaidas turėtų padengti 
duomenų prašančios trečiosios šalys. 

 
− Asmuo pasiteirauti Imola Bedo 

  (Tel. 00 32 2 546 83 62 – el. paštas imola.bedo@eesc.europa.eu) 
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• Pretenzijų patenkinimas 
− Pranešėjas Umberto Burani (Darbdaviai – IT) 
 
− Nuoroda. COM(2006) 605 final – 2006/0192 (CNS) – CESE 85/2007 
 
− Dokumento esmė  

 
Atkreipdamas dėmesį į sunkumus, su kuriais Komitetas susidurtų norėdamas išsamiai patikrinti 
Europos Komisijos tarnybų atliktą kodifikavimo darbą, RK nusprendė pritarti pasiūlymui. 

 
− Asmuo pasiteirauti Roberto Pietrasanta 
  (Tel. 00 32 2 546 93 13 – el. paštas roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 

 
 

6. ŽUVININKYSTĖ 
 

• Žuvininkystė / kompensavimas atokiausiems regionams 
− Pagrindinis pranešėjas Sarró Iparraguirre (Įvairūs interesai – ES) 

 
− Nuoroda COM(2006) 740 final – 2006/0247 CNS – CESE 90/2007 

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

 
 

_____________ 
 


