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Plenārā sesija tika veltīta jauno Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļu no Bulgārijas 
un Rumānijas oficiālajai ievadīšanai darbā un tajā piedalījās Eiropas Komisijas loceklis OLLI REHN, 
kas uzstājās par paplašināšanās tēmu.  
 
1. SOCIĀLIE RĀDĪTĀJI 
 

• Eiropas sabiedrības faktiskā stāvokļa novērtēšana 
− Ziņotājs: OLSSON kgs (Dažādu interešu grupa – SE) 
 
− Atsauce: izpētes atzinums – CESE 94/2007 
 
− Galvenie jautājumi: 
 

EESK norāda, ka Eiropas sabiedrības faktiskā stāvokļa novērtēšana liecina par plašāku pieeju, un 
tā nav tikai sociālo jautājumu pārskatīšana tradicionālajā izpratnē. Novērtēšana var būt nozīmīgs 
līdzeklis, lai tuvinātu ES tās iedzīvotājiem un attaisnotu viņu ar ES politiku saistītās cerības. 
Minētā iniciatīva var būt arī līdzeklis, kas ļaus panākt ES sociālās un ekonomiskās dimensijas 
līdzsvaru. 
 
Novērtēšanu nevar veikt, vienlaikus neanalizējot ES sociālās politikas dažādās metodes un 
instrumentus, kā arī to efektivitāti jauno sociālo problēmu risināšanā. Jāpanāk pareizais līdzsvars 
starp ES un dalībvalstu kompetenču norobežošanu un papildināmību, kā arī starp Eiropas tiesību 
aktu pieņemšanu un atklātas koordinācijas metodes lietošanu. Vienlaikus jāpanāk acquis 
communautaire ieviešana. Pilnībā jāizmanto iespējas, ko paver EK Līgumā nostiprinātais 
sociālais dialogs Eiropas līmenī. Novērtēšanai jāparedz pietiekami daudz laika, lai minētajā 
procesā iesaistītu organizētu pilsonisko sabiedrību visos līmeņos. 
 
Lai novērtētu konkrēto un vispārējo sociālo situāciju un politisko pasākumu efektivitāti, ES 
rīcībā jābūt rādītājiem, kas sniedz pietiekami precīzu un pareizu informāciju. EESK vēlreiz 
norāda, ka ieinteresētās puses jāuzaicina piedalīties rādītāju noteikšanā un novērtēšanā. 
 
Valstu un Eiropas līmenī EESK var aktīvi iesaistīties minētajā procesā ar tās locekļu un 
pārstāvēto organizāciju starpniecību. Jāiesaista arī ekonomikas un sociālo lietu padomes tajās 
valstīs, kur tādas izveidotas, vai tām līdzīgas organizācijas. Eiropas līmenī EESK sadarbībā ar 
Komisiju var organizēt ieinteresēto pušu forumu gan procesa sākumā, lai izstrādātu rīcības plānu, 
gan procesa nobeigumā, lai pārbaudītu paveikto darbu. 
 
EESK ierosina Eiropas Komisijai novērtēšanas procesa noslēgumā organizēt “iedzīvotāju 
sammitu” par sociālo situāciju, kurā piedalītos visas ieinteresētās puses. Paveiktā darba kontrolei 
EESK ierosina organizēt otru īpašu Eiropadomes sanāksmi, kas būtu veltīta jautājumiem, kuri 
saistīti ar Eiropas sociālo modeli (Hampton Court 2). Lai panāktu vienprātību par sociālajām 
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problēmām, kas jārisina Eiropā, jāizstrādā jauna "sociālās rīcības programma", ņemot vērā ne 
tikai ekonomisko situāciju, bet arī sociālās vēlmes. 
 

− Kontaktpersona: Susanne Johansson kdze un Anna Redstedt kdze 
(Tālr.: 00 32 2 546 84 77 – e-pasts: susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
(Tālr.: 00 32 2 546 31 87 – e-pasts: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 

 
 
2. SOCIĀLĀ KOHĒZIJA UN IESPĒJU VIENLĪDZĪBA 
 

• Vienlīdzīgas iespējas cilvēkiem ar invaliditāti 
− Ziņotājs: JOOST kgs (Dažādu interešu grupa – EE) 
 
− Atsauce: izpētes atzinums – CESE 91/2007 
 
− Galvenie jautājumi: 

 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) pozitīvi vērtē Austrijas prezidentūras 
pieprasījumu izstrādāt atzinumu par tematu "Vienlīdzīgas iespējas cilvēkiem ar invaliditāti". 
Vienlīdzīgu iespēju veicināšana cilvēkiem ar invaliditāti ir jāaplūko kā ilgstoša darbība, kas 
izvirzāma kā nozīmīgs jautājums visu ES prezidentvalstu darba plānos. 
 
EESK: 
 

− aicina izmantot 2007. gadu — Eiropas gadu par iespēju vienlīdzību visiem, lai cilvēkiem 
ar invaliditāti nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas; 

− aicina Komisiju ierosināt tādu vispārēju tiesību akta priekšlikumu attiecībā uz cilvēku ar 
invaliditāti tiesībām, kas veicinātu minēto personu aizsardzību pret diskrimināciju arī 
jomās, kas nav saistītas ar nodarbinātību, kā arī nostiprinātu principu integrēt invaliditātes 
politiku visās darbības jomās; 

− aicina Komisiju un dalībvalstis vēl vairāk pievērst uzmanību cilvēkiem ar invaliditāti, un, 
pamatojoties uz Rīcības plānu invaliditātes jomā (Disability Action Plan — DAP), 
izstrādāt vērienīgu ES stratēģiju attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti; 

− aicina dalībvalstis un Komisiju savas kompetences ietvaros turpināt centienus, lai, 
atzīstot, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir tādas pašas tiesības kā citām personām, nodrošinātu 
šo cilvēku pilnīgu iekļaušanu un līdzdalību sabiedrībā, 

− atkārtoti min prioritātes, kurām jāpievērš uzmanība, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas 
cilvēkiem ar invaliditāti: labāka informētība par cilvēku ar invaliditāti tiesībām, šo 
personu piekļuve publiskām ēkām, informācijas sabiedrībai un transportam, jaunu valsts 
tiesību aktu izstrāde un atbalsts ģimenēm; tās ir prioritātes, kas būtu jāizvirza katrā 
sabiedrībā. Īpaša uzmanība ir jāpievērš bērniem ar invaliditāti; 
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− aicina Eiropas Komisiju un dalībvalstis būt gatavām, lai ievērojami vairāk atbalstītu 
kustību par cilvēku ar invaliditāti tiesībām; 

− aicina Komisiju un dalībvalstis izplatīt informāciju par paraugpraksēm un veiksmīgām 
darbībām; 

− EESK pozitīvi vērtē Komisijas nodomu 2008. gadā uzsākt Eiropas iniciatīvu par e-
iekļaušanu un aicina to veidot kā pēc iespējas tālejošāku iniciatīvu un galīgo pasākumu e-
pieejamības principu integrēšanai visās attiecīgajās ES politikās; 

− aicina iekļaut attiecīgas prasības Direktīvā 2001/85/EK, lai to saskaņotu ar jaunajiem EK 
tiesību aktiem par cilvēku ar invaliditāti tiesībām; 

− aicina Komisiju un dalībvalstis veltīt visas nepieciešamās pūles un resursus, lai efektīvi 
īstenotu Padomes Direktīvu 2000/78/EK6, ar ko izveido tiesisko regulējumu par 
vienlīdzīgu attieksmi nodarbinātības jomā; 

− aicina Komisiju un dalībvalstis pievērst uzmanību sociālajiem pakalpojumiem un 
personīgajai palīdzībai cilvēkiem ar invaliditāti. 

 
− Kontaktpersona : Susanne Johansson kdze un Anna Redstedt kdze 

(Tālr.: 00 32 2 546 84 77 – e-pasts: susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
(Tālr.: 00 32 2 546 31 87 – e-pasts: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 

 
 

• Veicināt pienācīgas kvalitātes nodarbinātību visiem 
− Ziņotājs: ETTY kgs (Darba ņēmēju grupa – NL) 
 
− Atsauce: COM(2006) 249 galīgā redakcija – CESE 92/2007 
 
− Galvenie jautājumi: 

 
EESK atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu. Ir skaidrs, ka Komisija ciešā sadarbībā ar 
dalībvalstīm sniegs lielu ieguldījumu pienācīgas kvalitātes nodarbinātības īstenošanā gan ES, gan 
trešās valstīs. Komiteja: 
 

− iesaka Komisijai iepazīstināt ar rīcības plānu par pienācīgas kvalitātes nodarbinātības 
politiku gan ES, gan ārpus tās, tajā skaitā — ar budžeta datiem; 

− aicina Komisiju izstrādāt piemērotus kritērijus, lai varētu novērtēt, kā ES īsteno 
programmu pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai; 

− iesaka Komisijai skaidri norādīt, kādas būs finansiālās sekas pienācīga darba veicināšanas 
rezultātā gan ES, gan ārpus tās. Norādīt arī informāciju par to, kādā veidā tā paredz 
atbalstīt ILO, īstenojot programmu pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai; 

− iesaka Komisijai ņemt vērā to pieeju, kas ir ieteikta EESK 2005. gada marta atzinumā par 
globalizācijas sociālo dimensiju: saglabāt un pastiprināt globalizācijas pozitīvo ietekmi, 
vienlaicīgi veicot piemērotas darbības, lai apkarotu tās negatīvo netiešo ietekmi. Komiteja 
atkārto savus šī atzinuma secinājumus 
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− aicina Komisiju kopā ar dalībvalstīm analizēt iemeslus, kāpēc uzņēmējvalstis neratificē 
ANO Starptautisko konvenciju par migrantiem; 

− aicina Komisiju popularizēt arodveselības un darba drošības nozīmīgumu kā vienu no 
pamatfaktoriem pienācīgas kvalitātes nodarbinātības nodrošināšanā. 

 
Pienācīgas kvalitātes nodarbinātības politika gan ES, gan ārpus tās var būt sekmīga tikai tad, ja 
tajā pilnībā iesaistās sociālie partneri un plaša pilsoniskā sabiedrība. Tiecoties uz pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātības mērķi, izšķirošā nozīme ir politikas vienotībai un koordinācijai visos 
līmeņos. 
 
Galvenais faktors pienācīgas kvalitātes nodarbinātības veicināšanā ir ILO uzraudzības sistēmas 
stiprināšanai. Būtiski svarīga ir attiecīgo ILO konvenciju ratifikācija un ieviešana tiesību aktos un 
praksē gan ES, gan attiecībā uz trešām valstīm. 
 
Komiteja aicina Komisiju ziņojuma izstrādē, kas saistībā ar paziņojumā minēto pasākumu 
īstenošanas novērtējumu notiks līdz 2008. gada vasarai, iesaistīt EESK. 

 
− Kontaktpersona: Anna Redstedt kdze 

(Tālr.: 00 32 2 546 92 33 – e-pasts: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 
 
• Strukturālā politika un kohēzija 
− Ziņotājs: DERRUINE kgs (Darba ņēmēju grupa – BE) 
 
− Atsauce: Eiropas Parlamenta atzinuma pieprasījums – CESE 84/2007 
 
− Galvenie jautājumi: 

 
EESK atzīst, ka struktūrfondu un kohēzijas fondu ieguldījums ir neapšaubāmi nozīmīgs mazāk 
attīstīto valstu/ reģionu nodarbinātības, izaugsmes un infrastruktūru līmeņa izlīdzināšanā; tie radīja 
sviras efektu, veicināja vietēja līmeņa partnerattiecību (grassroots partnerships) principa izveidi, 
palīdzēja noteikt vietējām pašvaldībām zināmu disciplīnu un vairot ES atpazīstamību. 
 
Struktūrpolitika veicina arī iekšējā tirgus attīstību, īstenojot ar struktūrfondu izmantošanu saistītus 
projektus un tādējādi radot tirdzniecības plūsmu un darbavietas, kuras bez ES pasākumu 
"katalizatora efekta" visticamāk netiktu radītas. 
 
Neraugoties uz minēto, EESK vēlas atgādināt, ka vispārēja vienprātība, kas iepriekš valdīja 
jautājumā par struktūrpolitiku (instrumenti, līdzekļu apropriējumi utt.) kopā ar iekšējo tirgu un 
EMS pēdējo gadu laikā ir mazinājies. 
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Ņemot vērā nesen notikušo un turpmāk plānoto ES paplašināšanos, ir jāapsver iespēja veicot 
dinamiskus reģionālos centrus visā ES teritorijā. 
 
Nepieciešama arī infrastruktūra, kas savstarpēji savienotu šādus centrus, kā arī nodrošinātu pilsētu 
centru savienojumu ar apkārtējām lauku teritorijām. Diemžēl finanšu perspektīvās paredzētais 
budžeta samazinājums un Stabilitātes un izaugsmes pakta izraisītie ierobežojumu apgrūtina šādu 
modernizāciju. 
 
EESK uzskata, ka ir jāizvērtē Stabilitātes un izaugsmes paktā iekļautie budžeta kritēriju un to 
ietekme uz Eiropas komunikāciju tīkliem, it īpaši uz iztrūkstošajiem posmiem, ņemot vērā, ka 
projektiem, kuri var pretendēt uz ES finansējumu, nepieciešams valsts līdzfinansējums. 
 
Visbeidzot Komiteja atkārtoti atgādina par ierosinājumu uzlabot struktūrfondu līdzekļu veidošanas 
mehānismu un aicina izbeigt neizmantoto ES budžeta apropriāciju atmaksāšanu dalībvalstīm, kā 
rezultātā tiek samazināts dalībvalstu ieguldījums. 

 
− Kontaktpersona: Roberto Pietrasanta kgs 

(Tālr. : 00 32 2 546 93 13 – e-pasts : roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
 
 

3. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA 
 

• Ziņojumu par veselību un drošību vienkāršošana un racionalizēšana 
− Ziņotājs: JANSON kgs (Darba ņēmēju grupa – SE) 
 
− Atsauce: COM(2006) 390 galīgā redakcija – 2006/0127 (COD) – CESE 93/2007 
 
− Galvenie jautājumi: 
 

EESK 
 

− atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, kas paredz racionalizēt pašreizējos noteikumus, 
iekļaujot prasību, ka ik pēc pieciem gadiem jāiesniedz vienots ziņojums par visu direktīvu 
par veselību un drošību praktisko īstenošanu; ziņojumu sniegšanai valsts iestādes ir 
patērējušas daudz laika, un līdz ar Komisijas priekšlikuma īstenošanu tiks nodrošināts 
ievērojams laika un līdzekļu ietaupījums; 

− uzskata, ka vienots ziņojums valsts iestādēm dos iespēju gūt skaidrāku priekšstatu par 
kopējo stāvokli. Tādējādi arī uzlabojas iespējas ziņot par saikni starp dažādiem veselības 
apdraudējumiem, kurus direktīvās paredzēts novērst; 
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− uzskata, ka Komisijai būtu jāierosina uzlikt dalībvalstīm par pienākumu konsultēties ar 
sociālajiem partneriem par visām tā nodaļām un ziņojumā atspoguļot arī sociālo partneru 
viedokli. 

 
− Kontaktpersona: Torben Bach Nielsen kgs 

(Tālr.: 00 32 2 546 96 19 – e-pasts: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
 
 

4. KONKURENCE UN VIENOTAIS TIRGUS 
 

• Pārskats par vienoto tirgu (OMU) 
– Galvenais ziņotājs: CASSIDY kgs (Darba devēju grupa – UK) 
 
– Atsauce: izpētes atzinums – CESE 89/2007 
 

Šis izpētes atzinums ir izstrādāts pēc Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces komisāres 
Wallström kdzes 2006. gada 5. oktobra pieprasījuma Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai. 
 
Lai novērstu atlikušos šķēršļus, kas traucē pabeigt vienotā tirgus veidošanu, jāpanāk līdzsvars 
starp ekonomikas dinamismu, sociālo dimensiju un ilgtspējīgu attīstību. Jāgādā, lai būtu pēc 
iespējas vairāk to, kas gūst labumu no vienotā tirgus, un jāparedz kompensācijas pasākumi tiem, 
kas ir zaudētāji. Pasākumi, kuru mērķis ir liberalizācijas un konkurences sekmēšana, jāpapildina ar 
mikroekonomikas politikām nodarbinātības un izaugsmes nodrošināšanai, kā arī ar pasākumiem, 
kuru mērķis ir uz zinātnes atziņām balstīta sabiedrība. Tas ievērojami palīdzēs pabeigt vienotā 
tirgus veidošanu 
 
Valsts un ES līmenī vairāk līdzekļu jāiegulda izglītībā, apmācībā un pētniecībā. EESK uzskata, ka 
ES līmenī būtu jārisina ne vien svarīgais patentu un ar to saistītā intelektuālā īpašuma jautājums, 
bet arī ekonomiskās spiegošanas jautājums. 
 
Uzlabojot tiesību aktu izstrādi, iespējams vienkāršot uzņēmējdarbības apstākļus, kā arī nodrošināt 
labāku pārredzamību iedzīvotājiem un patērētājiem. EESK atbalsta juridisku instrumentu 
izmantošanu svarīgās jomās, piemēram, tādās jomās, uz kurām attiecas veselības aizsardzības un 
drošības minimumu nodrošinoši tiesību akti. 
 
Sociālo partneru kolektīvie līgumi, kas daudzās dalībvalstīs ir lēmumu pieņemšanas politiskā 
procesa svarīga sastāvdaļa, var arī noderēt politiku izstrādē un palīdzēt nodrošināt atbalstu Eiropas 
līmenī veiktiem pasākumiem. Visos posmos būtu jākonsultējas ar sociālajiem partneriem, lai 
pieņemamā termiņā nodrošinātu nepieciešamo administratīvo vienkāršošanu un tiesību aktu 
labāku izstrādi. 
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Strīdu risināšanas tīkls SOLVIT darbojas apmierinoši un varētu būt ideāli piemērots juridisku 
šķēršļu pārvarēšanas līdzeklis, tomēr minētajam tīklam noteikti ir vajadzīgi lielāki resursi un 
vairāk darbinieku dalībvalstu galvaspilsētās. Būtu jāīsteno strukturēta reklāmas kampaņa, lai 
veicinātu MVU informētību par minētā mehānisma esamību un tā sniegtajām iespējām.  
 
Ņemot vērā EESK īpašās zināšanas un to reprezentatīvo raksturu, Komiteja uzskata, ka tā varētu 
piedalīties ietekmes novērtējumu izstrādē, ko Komisija plāno veikt regulāri. Ļoti svarīgi ir tas, lai 
tiesību aktu projektos tiktu atspoguļota viedokļu daudzveidība un lai tie būtu cik vien iespējams 
precīzi un objektīvi pamatoti. 
 
EESK vēlētos, lai vienotā pakalpojumu tirgus darbība tiktu uzlabota ātrāk. Komiteja atzinīgi vērtē 
Eiropas Parlamenta veiktos grozījumus Pakalpojumu direktīvā, tie lielā mērā atbilst Komitejas 
ierosinājumiem. EESK ir aicinājusi finanšu pakalpojumu jomā nodrošināt dinamisku 
konsolidāciju, izvairoties no tādu papildu prasību pieņemšanas dalībvalstu līmenī, kas nav 
paredzētas ES tiesību aktos ("goldplating"). 
 
Šķiet ir nepieciešama nodokļu bāzes saskaņošana uzņēmumu aplikšanas ar nodokļiem jomā un 
izvairīšanās no nodokļu dubultās uzlikšanas. Vienotajā tirgū nav pieļaujama nodokļu dubultā 
uzlikšana. 
 
Viens no kavēkļiem, kas traucē pabeigt vienotā tirgus izveidi, ir darba ņēmēju pārvietošanās 
brīvības būtisku ierobežojumu saglabāšana. EESK uzstājīgi aicina tās dalībvalstis, kas neatļauj 
darbaspēka brīvu kustību, atcelt attiecīgos ierobežojumus. 
 
Visbeidzot, lai pabeigtu iekšējā tirgus veidošanu, par prioritāti būtu jāuzskata patērētāju 
informēšana par vienotā tirgus sniegtajām priekšrocībām un aicinājums tās izmantot. 

 
– Kontaktpersona: Jean-Pierre Faure kgs 

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

• Pārskatīšanas procedūru efektivitātes palielināšanu valsts līgumu 
piešķiršanas jomā 

– Ziņotājs: van IERSEL kgs (Darba devēju grupa – NL) 
 
– Atsauce: COM(2006) 195 galīgā redakcija/2 – 2006/0066 (COD) – CESE87/2007 

 
Kopienas mēroga likumdošanas neesamības gadījumā uzņēmumu rīcībā esošo pārskatīšanas 
iespēju efektivitāte dalībvalstīs saglabāsies tikpat atšķirīga vai pat pasliktināsies. Turpinās pastāvēt 
juridiskā nedrošība un smagi vai atkārtoti to direktīvu pārkāpumi, kuras attiecas uz valsts 
iepirkumiem. 
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Eiropas Kopienu Tiesa jau 1999. gadā norādīja, ka abās tiesiskās aizsardzības direktīvās  
(89/665 EEK, 92/13 EEK)  būtu jācenšas pastiprināt esošos mehānismus publiskā iepirkuma 
direktīvu efektīvas piemērošanas nodrošināšanai, “īpaši posmā, kur pārkāpumus vēl var novērst”. 
 
Lai iedarbotos uz publisko sektoru un veicinātu profesionālismu abās pusēs, EESK piekrīt 
Komisijas priekšlikumam par apturošā termiņa ieviešanu. Šāds risinājums ES līmenī veicinās 
efektivitāti, skaidrību un juridisko noteiktību no vienas puses, un atvērtāku un pārredzamāku 
publiskā iepirkuma režīmu no otras puses. 
 
Ir jāatrod līdzsvarots risinājums, kā uzņēmējiem nodrošināt saprātīgus termiņus, kura laikā tie 
varētu vērsties ar protestu, vienlaikus nevajadzīgi neaizkavējot to līgumu izpildi, attiecībā uz 
kuriem nav problēmu. Apturošie termiņi būtu jādefinē kā darba dienas, taču tas rada problēmu 
saistībā ar atšķirīgām valsts svētku dienām dažādās dalībvalstīs. 
 
EESK piekrīt, ka ir vēlamas alternatīvas strīdu izšķiršanas formas. Šis paradokss var radīt 
problēmas strīdu izšķiršanā. Tomēr turpmāka alternatīvu strīdu izšķiršanas mehānismu 
izvērtēšana, nevar būt noderīga. 
 
Paziņojumu efektivitāti ievērojami palielinātu automātiska meklēšanas rīka iespēja, ar kura 
palīdzību pretendenti tiktu informēti par potenciāli interesējošiem publiskiem paziņojumiem.  
 
EESK kategoriski iebilst pret to, ka dažas līgumslēdzējas iestādes ir ieviesušas praksi pieprasīt 
iemaksas no tiem pretendentiem, kuri vēlas pieteikties uz attiecīgajiem konkursiem. Tas ir ne vien 
nekorekti attiecībā pret MVU, bet arī viegli izmantojami kā slēptas diskriminācijas līdzeklis, 
pretēji direktīvu garam un, iespējams, arī burtam. 

 
– Kontaktpersona: Jean-Pierre Faure kgs 

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

5. FINANSES UN  APLIKŠANA AR NODOKĻIEM 
 

• Līdzdalības iegūšanas piesardzīgs novērtējums 
– Ziņotājs: RETUREAU kgs (Darba ņēmēju grupa– FR) 
 
– Atsauce: COM(2006) 507 galīgā redakcija – 2006/0166 (COD) – CESE 88/2007 
 
– Galvenie jautājumi: 

 
Nepieciešamās informācijas kritēriju un pārredzamības nepapildināmā saraksta princips ir 
atbalstāms. Līdz ar to visās dalībvalstīs tiktu izveidota saskaņota vai vienota sistēma pārrobežu 
darījumiem saistībā ar līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu finanšu nozarē (bankās, 
apdrošināšanas un vērtspapīru jomā). 
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Ieinteresētajiem ieguldītājiem būtu jādod iespēja prasīt vērtēšanas perioda pagarinājumu papildu 
informācijas iesniegšanai. 
 
Praksē Komisijas piedāvātā metode varētu būt nepietiekami elastīga. 
 
Ātra novērtēšana var izrādīties virspusēja; Komisijas veiktajai uzraudzībai nevajadzētu 
aprobežoties ar atteikuma gadījumiem; tai laiku pa laikam būtu jāveic aptaujas, lai novērtētu 
direktīvas pareizu īstenošanu dalībvalstīs. 

 
– Kontaktpersona:  João Pereira dos Santos kgs 

(Tālr.: 00 32 2 546 92 02 45 – e-pasts: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 
 

• FISCALIS 2013 
− Ziņotājs: BURANI kgs (Employeurs – IT) 
 
− Atsauce: COM (2006) 202 galīgā redakcija – CESE 83/2007 
 
− Galvenie jautājumi: 

 
EESK kopumā atbalsta Komisijas iesniegto dokumentu. Par apmācību izteiktajās piezīmēs paustas 
bažas par līdz šim veikto pasākumu efektivitāti. Līdz ar to par programmas galveno mērķi kļūtu 
apmācības vadītāju izglītošana. 
 
Bažas rada arī neskaidrie aspekti saistībā ar datu sniegšanu valsts varas iestādēm (izņemot nodokļu 
administrāciju): noteikumi, saskaņā ar kuriem minētās iestādes varēs iegūt piekļuvi datiem, nav 
precizēti un tādējādi rada pamatu bažām, it īpaši attiecībā uz privātuma aizsadzību. Jāprecizē arī 
jautājums par datu piederību un pieejamību. Dokumentā nav minēti kritēriji attiecībā uz tās izmaksu 
daļas noteikšanu, kas jāsedz trešajām personām, kuras datus pieprasījušas. 
 

− Kontaktpersona : Imola Bedő kdze 
(Tālr. : 00 32 2 546 83 62 – e-pasts : imola.bedo@eesc.europa.eu) 
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• Prasījumu piedziņa 
− Ziņotājs: BURANI (Darba devēju grupa – IT) 
 
− Atsauce: COM(2006) 605 galīgā redakcija – 2006/0192 (CNS) – CESE 85/2007 
 
− Galvenie jautājumi: 

 
Uzsverot grūtības, kas saistītas ar Eiropas Komisijas dienestu veiktā kodifikācijas darba detalizētu 
pārbaudi, EESK izsaka piekrišanu ierosinātajam tekstam. 

 
− Kontaktpersona: Roberto Pietrasanta kgs 

(Tālr. : 00 32 2 546 93 13 – e-pasts: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
 
 

6. ZVEJNIECĪBA 
  

• Zvejniecība/ kompensācijas attālākajos reģionos 
– Galvenais ziņotājs: SARRÓ IPARRAGUIRRE kgs (Dažādu interešu grupa – ES) 
 
– Atsauce: COM(2006) 740 galīgā redakcija – 2006/0247 (CNS) – CESE 90/2007 

 
– Kontaktpersona: Yvette Azzopardi kdze 

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

_____________ 


