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Plenarineje sesijoje dalyvavo Liuksemburgo darbo ir užimtumo ministras François BILTGEN, kuris 
pristate Liuksemburgo pirmininkavimo programa, ir Europos Komisijos pirmininkas José Manuel 
BARROSO, kuris pristate Komisijos darbo programa.  
 
 

1. KURSAI IR UŽIMTUMAS 
 

• Užimtumo politika: EESRK vaidmuo po ES pletros ir Lisabonos proceso 
perspektyvoje 

− Pranešejas: p. M. GREIF (Samdomi darbuotojai – AT) 

− Nuoroda: nuomone savo iniciatyva – CESE 135/2005 

− Dokumento esme: 

 
Taciau Lisabonos strategija atvere pasauliui ne tik „didesnio užimtumo“perspektyva, bet ir paskleide 
ideja, kad geri rezultatai ir konkurencingumas gali buti pasiekti visu pirma skatinant naujoves ir 
gerinant darbo kokybe: investicijos i žmogiškaji kapitala, mokslinius tyrimus, technologijas ir 
naujoves laikomos ne mažiau prioritetinemis nei darbo rinkos ar strukturines politikos orientacijos.  

 
Nepaisant sekmingos pradžios, 2004 metu viduryje Europa yra dar nutolusi nuo savo ambicingu 
tikslu. 

 
Lisabonos strategijos tikslai buvo vidutiniškai 3% metinis realus BVP prieaugis. Taciau vietoj laukto 
pagyvejimo nuo 2000-uju metu ekonomine padetis sparciai pablogejo. 
 
Paskutinius trejus metus ekonominis augimas sumažejo  pirmiausia del makroekonominiu, o ne 
strukturines politikos priežasciu. Todel Komitetas jau daug kartu primygtinai ragino Europos 
ekonomines politikos pagrindu pasiulymuose atsižvelgti i ši fakta. 
 
Norint išlaikyti ši tiksla, – sukurti daugiau ir geresniu darbo vietu – komiteto isitikinimu, reikia 
dabartineje situacijoje visu pirma, pagyvinti ekonomika ir skatinti inteligentiška strukturiniu reformu 
dizaina Tik taip galima padidinti reformu veiksminguma ir priimtinuma. Makropolitika ir strukturines 
reformos turetu papildyti viena kita, o ne viena kita keisti.  
 
Šiuo požiuriu reikia labiau atsižvelgti i Komisijos reformu siulymus, kurie yra suderinti su aukšto 
lygio ekspertu grupes rekomendacijomis del didesnio Stabilumo ir augimo pakto orientavimo ukio 
augimo link, o taip pat pašalinti strategines investicijas (pirmiausia i mokslinius tyrimus ir taikomaja 
veikla bei švietima) iš deficito skaiciavimo. 
 

 Turi buti pastebimai atgaivinti paklausos komponentai – vartojimas ir privaciosios bei valstybes 
investicijos, - kad pašalintume perkamosios galios silpnuma Europoje. 

 
Šiuo tikslu pirmenybe verciau reiktu teikti darbingumo skatinimui, kvalifikacijos trukumu šalinimui ir 
nepalankias salygas turinciu grupiu integracijai i darbo rinka negu raginti mažinti darbo užmokesti, 
panaikinti darbo teises normas, kurti netipiškus darbo santykius ir mažinti socialines paslaugas. 
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Europos užimtumo politikos atžvilgiu EESRK yra pasirenges suteikti savo specialistu žinias ir inešti 
savo indeli, kad Lisabonos strategija butu visapusiai suprantama ir aiškinama visuomenei.  

 
– Asmuo pasiteiravimui: p. Alan Hick 
         (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – el. paštas: alan.hick@esc.eu.int) 
 

 

• Integruota veiksmu programa visa gyvenima trunkancio mokymosi srityje 
− Pranešejas: p. M. KORYFIDIS (Samdomi darbuotojai – EL) 

− Nuoroda: COM(2004) 474 galutinis – 2004/0153 (COD) – CESE 139/2005 

− Dokumento esme: 

Analizuoti svarstomo Komisijos pasiulymo rengimo procesa yra neabejotinai sudetingas dalykas. 
Šiam tikslui reikalingos bendros ir išsamios žinios apie tikslus, išteklius ir problemas, susijusias su 
Europos švietimo politikos pletra. Šiam tikslui taip pat turi buti integruotai suderintos švietimo 
alternatyvos su didžiaisiais tikslais, kuriuos Sajunga užsibreže dvidešimt pirmajam amžiui1, ir, 
konkreciau, dabartiniam dešimtmeciui. Galiausiai tam reikia aiškiai numatyti pasirinkimu, kurie šiuo 
metu keliami ateiciai, galimybe. 
 
EESRK požiuris i dabartiniu didžiuju Sajungos tikslu suskirstyma pagal svarba yra palankus, jis 
palankiai vertina ir šiu tikslu bei švietimo ir mokymosi visa gyvenima sujungima. Toki požiuri 
komitetas išdeste neseniai, pirmininkaujanciai šaliai (Nyderlandams) paprašius, parengtoje tiriamojoje 
nuomoneje tema „Mokymas ir konkurencingumas“. Taigi šiuo atveju jo požiuryje konkreciai i 
Komisijos pasiulyma atsispindi minetoje nuomoneje išdestytas jo požiuris ir pozicijos. 
 
Svarstydamas šia tema komitetas taip pat remesi rezultatais, gautais igyvendinant Bendrijos politikos 
kryptis kulturos, profesinio mokymo, jaunimo ir sporto srityse bei su tuo susijusias programas. 
 
Nepaisant ivairiu kylanciu abejoniu, iš igytos patirties galima susidaryti teigiama vaizda, leidžianti 
atitinkamas programas išskirti kaip: 
 
• aukštos kokybes ir itin veiksminga priemone Sajungos institucijoms, ypac Komisijai, bendrauti 

su Europos gyventojais, 
 
• palanku buda praktiškai pletoti žmoniu, taip pat ideju ir geros praktikos mobiluma Sajungoje, 
 
• veiksmu sriti, kuri artimiausiu laiku, taip pat ir ateityje suteiks svarbia pridetine verte Europos 

mastu. 
 
Pažymetina, kad iki šiol igyvendintos Europos Sajungos švietimo programos buvo viena iš 
nedaugelio Bendrijos veiklu, tiesiogiai orientuotu i Europos gyventojus. Todel naujosios programos 
tikslas – skatinti tiek demokratiška vystymasi, paremta dalyvavimo demokratijos idealu ir aktyviais 

                                                 
1  Sukurti žiniu visuomene, užtikrinti triju dimensiju tvaru vystymasi (trijose dimensijose), sukurti 

daugiašale pasaulio valdymo sistema. 
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pilieciais, tiek užimtuma ir atvira darbo rinka. Programa turetu daugiau demesio skirti asmeniniam ir 
profesiniam tobulejimui išpleciant ir panaudojant programu galimybes, suteikus galimybe ta 
padaryti. Atsižvelgiant i Sajungos kurimo perspektyvas ir ryšiu palaikyma su pilieciais ateityje, turi 
buti vystoma integruota programa, skirta ivairaus amžiaus grupems, atskirtyje esantiems asmenims, 
darbo rinkai, mažoms ir vidutinems imonems bei socialiniams partneriams. 
 

– Asmuo pasiteiravimui: p. Stefania Barbesta 
  (Tel.: 0032 2 546 95 10 – el. paštas: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

2. LYCIU LYGYBE 
 

• Pekinas +10: Europoje ir besivystanciose šalyse lyciu lygybes srityje 
pasiektos pažangos peržiura 

− Pranešejas: p. FLORIO (Darbininkai – IT) 

− Nuoroda: nuomone savo iniciatyva – CESE 128/2005 

− Dokumento esme: 

  
Jungtiniu Tautu isipareigojimas nuleme lyciu lygybes problemos itraukima i tarptautine darbotvarke. 
Nuo 2005 m. vasario 28 d. iki kovo 15 d. vyksianti Jungtiniu Tautu Moteru padeties komisijos 
(MPK) 49-oji sesija bus skirta peržiureti Pekino veiksmu Platformos ir Pekino Deklaracijos, priimtu  
IV pasaulineje moteru konferencijoje (Pekinas, 1995 m.). Atsižvelgiant i Komiteto vaidmeni, jo 
funkcijas santykyje su pilietine visuomene, jo siekinius ir patirti, igyta vykdant su lyciu lygybe 
susijusiu klausimu nuolatine stebesena, taip pat butu naudinga, kad jis butu atstovaujamas Europos 
Sajungos delegacijoje Jungtiniu Tautu Moteru padeties komisijos (MPK) 49-oje sesijoje. 
 
Nors ir Jungtiniu Tautu sistema nustate svarbius lyciu lygybes pasiekimui skirtus teisinius pagrindus, 
praktinis principu taikymas šalyse ir ju prekybos ir vystymosi politika kartais neatitinka rašytiniu 
ketinimu. 
 
Lyciu lygybes klausimas Europos Sajungoje buvo galutinai kodifikuotas Amsterdamo sutartimi, kuri 
patvirtino „dvikrypti požiuri“, apjungusi lyciu integravima i visas Bendrijos politikos sritis su moteru 
padeties gerinimo konkreciu priemoniu ivedimu. Taciau priemones, skirtos gerinti darbo kokybe ir 
karjeros galimybes, skatinti moteris verslininkes, mažinti darbo užmokescio skirtuma ir remti moteru 
padeti nauju technologiju sektoriuje, yra tik fragmentiškos. Darbo/gyvenimo pusiausvyros srityje 
esama keleto projektu, skirtu gerinti vaiku priežiuros strukturas, taciau labai nedaug susijusiu butent 
su senyvo amžiaus žmoniu priežiura ar šeimos išlaikytiniais.  
 
Prekybos ir vystymosi politikos atžvilgiu butina remtis visos visuomenes dalyvavimo o ypac moteru 
vaidmens, politika; moteru interesu grupes turi pilnai dalyvauti vystymosi politikos formavime 
nacionalines strategijos dokumentu rengime susijusiose šalyse; taip pat ypac svarbu padidinti konkretu 
moterims skirta finansavima, siekiant pagerinti ju ekonomine ir socialine padeti. Reikia stebeti 
prekybos sutarciu ir vystymosi politikos poveiki, tame tarpe ir mikroekonomikos lygmenyje, 
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pateikiant konkrecia ju poveikio silpniausiu socialiniu sluoksniu gyvenimo salygoms analize ir 
atsižvelgiant i lyciu skirtumus; 
 
Deja, nors ir Bendrijos paramos moterims politika paspartejo, vis dar reikia teigiamu veiksmu ir 
valstybiu nariu didžiuliu pastangu, siekiant užtikrinti, kad siekiniai butu iš tikro pasiekti.   
 

− Asmuo pasiteiravimui: p. Maarit Laurila 
                (Tel.: 00 32 2 546 97 39 – el. paštas: maarit.laurila@esc.eu.int) 
 
 

3.  VIDAUS RINKA - PASLAUGOS 
 

• Paslaugos vidaus rinkoje 
− Pranešejas: p. METZLER (Ivairus interesai – DE) 

− Antrasis pranešejas: p. EHNMARK (Samdomi darbuotojai – SE) 

− Nuoroda: KOM(2004) 2 galutinis – 2004/001 COD – CESE 137/2005 

− Dokumento esme: 

 
Komitetas pritaria direktyvos pasiulymo tikslui, kuris siekia igyvendinti vidaus rinkos uždavinius ir 
žengti dar viena žingsni kuriant Lisabonos strategija. Be to, Komitetas mano, kad siulomoje 
direktyvoje reiketu atsižvelgti i šioje nuomoneje siulomus pakeitimus ir pastabas, kad iš tikruju butu 
galima pasiekti minetaji tiksla.  
 
Tam tikru paslaugu suderinimas dvieju pakopu pereinamuoju laikotarpiu. Komitetas mano, kad 
esmini kilmes šalies principa paslaugoms, teikiamoms kitose valstybese, taikyti yra per anksti. 
Komitetas iš esmes rekomenduoja patikrinti, ar imanoma ivesti ir igyvendinti ši principa ivairiuose 
paslaugu sektoriuose.  
 
Socialiniu dimensiju problematika. Siuloma direktyva neturi sukelti esamu socialiniu, darbo 
užmokescio ir saugos standartu darbo vietoje smukimo, o ypac taikant direktyva del darbuotoju 
komandiravimo paslaugu teikimo sistemoje. 
 
Taikymo sritis ir koliziju normos. Taikymo sriti, išimtis ir kolizijas paslaugu teikimo judejime tarp 
valstybiu butina dar tiksliau išnagrineti ir griežciau atriboti, atskiriant viena nuo kitos. Bendro 
pobudžio paslaugos neturetu buti itakojamos direktyvos iki kol bus nustatyta bendra Europos 
Sajungos tvarka šioje srityje. 
 
Veiklos užsienio valstybese registras. Direktyvoje numatytai tam tikru paslaugu teikeju – ypac 
vadinamuju laisvuju profesiju atstovu – veiklai prižiureti, Komiteto nuomone, reiketu išsiaiškinti, ar 
nepadetu efektyviai vykdyti kontrole centrinis visos Europos Sajungos registras, skirtas paslaugu 
teikeju dokumentams ir nusižengimams registruoti.  
 
Empirinio pagrindo gerinimas. 
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Kokybes užtikrinimas ir kainu skaidrumas. Vartotoju apsauga reikia išlaikyti aukštame lygyje. 
 

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

 

• Baltoji knyga/Visuotines svarbos paslaugos 
– Pranešejas: p. HENCKS (Samdomi darbuotojai– LU) 

– Antrasis pranešejas: p. HERNÁNDEZ BATALLER (Ivairus interesai – ES) 

–   Nuoroda: COM(2004) 374 final – CESE 121/2005 

–   Dokumento esme: 

 
Visuotines svarbos paslaugos yra ne tik labai svarbios ekonominiam konkurencingumui užtikrinti, bet 
taip pat yra ir pagrindine socialines bei aplinkos sriciu sudetine dalis. Jos apima tris Lisabonos 
strategijoje paminetas sritis (ekonomika, socialine sfera, susijusia su aplinka), šioje strategijoje 
visuotines svarbos paslaugos yra ivardytos kaip pagrindine ir butina priemone sekmei, kuriant 
Europos Sajungoje konkurencingiausiomis ir dinamiškiausiomis žiniomis besiremiancia visuomene, 
užtikrinti, nuolat keliant ekonomikos lygi, didinant darbo vietu skaiciu ir kokybe ir stiprinant socialine 
sanglauda. 
 
EESRK džiaugiasi, kad Baltoji knyga buvo paskelbta EESRK ypac vertina tai, kad Baltojoje knygoje 
pateikiamas tikslus pasiulymu ir priemoniu, kuriu Europos Komisija isipareigoja imtis siekdama šiuos 
principus ir kryptis igyvendinti artimiausiais metais, aprašymas. 
 
Jis susipažino su devyniais principais ir aštuoniomis naujomis kryptimis, kurios yra siulomos 
visuotines svarbos paslaugoms sustiprinti. Taciau komitetas apgailestauja, kad dar nera itraukti 
paskutiniaisiais metais keleta kartu jo išsakyti prašymai2 del pamatines direktyvos ar pamatinio 
istatymo, užtikrinanciu SIG teikima, valstybiu nariu laisve jas apibrežti ir teikti, laisva administravimo 
budu pasirinkima, ilgalaiki paslaugu finansavima, pasiekimu teikiant paslaugas vertinima, vartotoju 
teises etc, priemimo, net jei Komisija ir isipareigoja šiuo klausimu pateikti ataskaita iki 2005 m. 
pabaigos. 
 
„Pilieciu teises naudotis prieinamomis, pasiekiamomis ir pažangiomis visuotines svarbos paslaugomis 
turi buti saugomos ir stiprinamos solidarumo bei socialines ir ekonomines sanglaudos, kurios yra 
pripažistamos pagrindiniuose Sutarties principuose, vardan. 
 
Del to, besalygiškai laikantis subsidiarumo principo, turi buti parengtas universaliu principu rinkinys, 
taikomas ivairioms paslaugoms, kuriu teikimo taisykles skiriasi priklausomai nuo valstybes nares“. 

 
– Asmuo pasiteiravimui: p. Raffaele Del Fiore 

                (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – el. paštas: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
                                                 
2 EESRK nuomone del „Visuotines svarbos paslaugu“, OL C 241, 2002 10 07, ir del „Žaliosios knygos del visuotines 
svarbos paslaugu“, OL C 80, 2004 03 30. 
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• Bendrijos geležinkeliu vystymas 
– Pranešejas: p. CHAGAS (Samdomi darbuotojai – PT) 

 

 –   Nuorodos:  COM(2004) 139 final – 2004/0047 COD – CESE 130/2005 
  COM(2004) 142 final – 2004/0048 COD – CESE 131/2005 

  COM(2004) 143 final – 2004/0049 COD – CESE 119/2005 
   COM(2004) 144 final – 2004/0050 COD – CESE 120/2005 
– Dokumento esme:  

EESRK tiki, kad bet koks sprendimas del tarptautiniu keleiviniu paslaugu reguliavimo 
panaikinimo turetu buti pagristas placiomis ir aiškiomis žiniomis apie bendra poveiki geležinkelio 
keleiviniam transportui, o taip pat apie priemoniu, del kuriu priimtas sprendimas pirmame ir antrame 
geležinkelio paketuose, poveiki.  
Todel komitetas ragina Komisija atlikti keleiviniu paslaugu reguliavimo panaikinimo privalumu ir 
trukumu adekvacia ex-ante analize. Analize turetu nagrineti reguliavimo panaikinimo poveiki: 
regioninems ir bendro intereso geležinkelio transportui, ypac mažose ir vidutinese valstybese narese; 
paslaugu vartotojams kokybei; užimtumo ir darbo salygoms keleiviniame geležinkelio transporte; 
geležinkelio operatoriams naujose Vidurio ir Rytu Europos valstybese narese. 
 
EESRK ragina Komisija pradžiai pateikti ataskaita apie rinkos atverimo geležinkelio kroviniu 
pervežimo paslaugoms igyvendinima, kaip reikalauja direktyva 91/440/EEB (sutinkamai su 
direktyvos 2004/51/EB pataisa). 
 
EESRK taip pat sveikina pasiulyma priimti direktyva del traukinio igulu sertifikavimo. Komitetas 
apgailestauja, kad ši socialine priemone pateikiama kaip Europos Sajungos kroviniu pervežimo 
geležinkeliu sektoriaus liberalizavimo teises aktu nuostatu grandines paskutine grandis. 
 
EESRK sveikina Europos socialiniu partneriu susitarima del traukiniu igulu darbo salygu tam tikru 
aspektu, kai teikiamos paslaugos per sienas. Komitetas prašo, kad Komisija pateiktu susitarima 
Tarybai del sprendimo priemimo ir rekomenduoja Tarybai priimti pasiulyma. 
 
EESRK sveikina pasiulyma del Europos Parlamento ir Tarybos reglamento del tarptautinio 
geležinkelio keleiviu teisiu ir pareigu. Tai praplecia vartotoju apsaugos nuostatas, kuriuos šiuo 
metu taikomos tik kelionems orlaiviais i kitas transporto rušis. EESRK mano, kad reglamenta galima 
toliau tobulinti atskiru nuostatu del atsakomybes už pasekmeje atsiradusia žala, aukšciausios 
atsakomybes ribos nustatymo ir del išimciu traukiniu anuliavimu atveju.  
 
EESRK iš esmes sveikina priemones, skirtas gerinti kroviniu vežimu geležinkeliais kokybe. 
Pirmenybe teiktina teigiamoms paskatoms, o ne griežtai kompensavimo tvarkai, skatinanciai apeiti 
taisykles ir formuoti sudetinga kompensavimo sistema. Tai ypac taikytina infrastrukturos valdytojo 
vaidmeniui. Priemones, skirtos gerinti kroviniu vežimo geležinkeliais kokybe, neturi paskatinti kitu 
transporto rušiu diskriminacijos. 

 
EESRK ragina Komisija išnagrineti priemoniu poveiki naujuju valstybiu nariu imonems ir 
infrastrukturos valdytojams. 
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– Asmuo pasiteiravimui:   p. Luís Lobo 
                  (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – el. paštas: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

 

• Parengimas ir veikimas/GALILEO 
–   Pranešejas:   p. RANOCCHIARI (Darbdaviai – IT) 

– Nuoroda: COM(2004) 477 final – 2004/0156 COD – CESE 123/2005 

 Asmuo pasiteiravimui: p. Raffaele Del Fiore  

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

 
 

4.  POLITIQUE DE CONCURRENCE ET PROTECTION DES  
     CONSOMMATEURS 

 

• XXXIII-asis pranešimas del konkurencijos politikos 
– Pranešejas:   p. CHIRIACO (Samdomi darbuotojai – IT) 

– Nuoroda: COM(2004) 658 final – CESE 118/2005 

 – Dokumento esme: 

EESRK noretu pakartotinai pabrežti butinybe stiprinti pramones konkurencija ir skatinti visus 
moksliniu tyrimu, taikomosios veiklos ir naujoviu diegimo sektorius. 
 
Vadovaujantis Stokholmo Europos Vadovu Tarybos apibrežtu tikslu mažinti valstybes pagalbos lygi 
ir nukreipti ja visos Bendrijos interesus atitinkantiems horizontaliems tikslams igyvendinti (iskaitant 
sanglaudos tikslus), valstybes pagalbos kontroles tvarkai racionalizuoti ir supaprastinti skirtas reformu 
procesas smarkiai pasistumejo i prieki.  
 
Komitetas pabrežia butinybe patvirtinti aišku teisini teksta del VSP, siekiant veiksmingai užtikrinti 
lygias galimybes visiems vartotojams gauti ju reikalavimus atitinkancias aukštos kokybes paslaugas. 
 
Žiniasklaidos srityje butina atskirti bendrasias antimonopolines taisykles ir taisykles, konkreciai skirtas 
ginti informacijos pliuralizma. 
 
Šiuo tikslu EESRK ragina Komisija laikytis savo isipareigojimo 2005 m. paskelbti nauja ataskaita del 
„pažangos šalinant ribojancias ir nepagristas taisykles“. 
 

– Galiausiai del laipsniškos telekomunikaciju, IT, radijo, televizijos ir leidybos konvergencijos 
sudetinga tiksliai apibrežti skirtingu rinku strukturas. Del nesugebejimo tinkamai suvokti ši procesa 
gali kilti pavojus, kad konkurencijos taisykles bus sumenkintos, o pliuralizmo principas susilpnes. 

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

 

•  Vartotoju politika po ES pletros 
– Pranešejas: p. PEGADO LIZ (Ivairus interesai – PT) 

– Nuoroda: nuomone savo iniciatyva – CESE 141/2005 

–  Dokumento esme: 

Dabar, kai dešimt nauju šaliu nariu istojo i ES, iš kuriu daugumoje vartotoju apsauga yra santykinai 
nauja sritis, vartotoju politika kaip visuma turetu buti peržiureta, kad atitiktu rinkos iš 500 milijonu 
vartotoju naujas realijas. 
 
Šioje savo iniciatyva parengtoje nuomoneje EESRK, kaip institucija igaliota perduoti pilietinei 
visuomenei rupimus klausimus, noretu dalyvauti šio politikos formavime. 
 
EESRK mano, kad, neužmirštant atsižvelgti i poreiki išlaikyti interesu pusiausvyra šiuo klausimu, 
turetu buti palaipsniui priimamos naujos istatymu leidybos iniciatyvos, ypac šiose srityse. 
 
ES ir jos institucijos atlieka pagrindini vaidmeni teisiniu ir instituciniu pagrindu peržiurejimo ir 
programu bei veiksmu, butinu užtikrinti veiksminga vartotoju politika, kuri užtikrina ir atitinka šiuos 
siekinius, prioritetu nustatyme 
 
EESRK primena savo pasiulyma iteigti Europos vartotoju apsaugos moksliniu tyrimu instituta, kuris 
užtikrintu vartotoju politikos žiniu pagrinda. 
 
EESRK rekomenduoja, kad Komisija, nustatydama naujas vartotoju politikos gaires, atsižvelgtu i 
šioje nuomoneje pateiktus pasiulymus ir pastabas bei periodiškai rengtu ataskaitas apie vartojimo ir 
vartotoju situacija Europoje. 

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

 

• Audiovizualines paslaugos (nepilnameciu ir žmogaus orumo apsauga) 
–   Pranešejas: p. PEGADO LIZ (Ivairus interesai – PT) 

–   Nuoroda: COM(2004) 341 final – 2004/0117 COD – CESE 134/2005 

– Asmuo pasiteiravimui: p. Raffaele Del Fiore  

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

 
 

5. BENDRA RINKA –BENDRIJOS TEISES AKTU SUDERINIMAS  
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• Bendras reguliavimas ir savireguliavimas  
  – Pranešejas: p . VEVER (Darbdaviai – FR) 

– Nuoroda:  Informacinis pranešimas – CESE 1182/2004 fin 

– Dokumento esme: 

Svarbiausiu šios politines evoliucijos etapu tapo 2003 m. gruodžio 16 d. sudarytas instituciju 
susitarimas „del geresnes istatymu leidybos” tarp Parlamento, Tarybos ir Komisijos. Šiuo susitarimu 
pirma karta bendrosios rinkos mastu buvo apibrežta ir nustatyta bendro reguliavimo ir savireguliavimo 
praktika. 

Galimybes ir ribos 
Šitaip jos prisideda prie valstybes išlaidu mažinimo, ir pasiekta ekonomija gali buti svari. Taciau 
pirmiausia jos palengvina istatymu leideju bei teiseju darbo kruvi, kuris dažnai buna sunkiai 
pakeliamas, taip suteikdami jiems galimybe susikoncentruoti i tuos klausimus, kuriu sprendimui iš 
tikruju butina centrines valdžios kompetencija, palikdamos jiems galimybe isikišti ir pasinaudoti jiems 
suteiktomis galiomis, kai alternatyvus budai nepateisina lukesciu arba sukelia nauju problemu, 
susijusiu su prieštaravimais istatymu ar teises nuostatoms. 
Kitas didelis bendro reguliavimo ir savireguliavimo iniciatyvu pranašumas – jos didina bendra ukines 
veiklos dalyviu bei pilietines visuomenes atsakomybe ir pavercia juos tikraisiais Europos kurimo 
partneriais. Šios iniciatyvos labai skatina pilietini auklejima, profesini tobulejima, socialini dialoga, 
rupesti aplinkosauga, didesni demesi vartotoju reikmems. Joms tenka lemiamas vaidmuo itvirtinant 
organizuota pilietine visuomene bei didinant jos atsakomybe. 
Galima tvirtinti, kad ateityje bendras reguliavimas ir savireguliavimas pletosis proporcingai ju paciu 
skatinamos visu dalyviu atsakomybes augimui bei proporcingai iniciatyvu veiksmingumui – juo gales 
isitikinti visi vartotojai – o taip pat taip, kad Europos pilietybes koncepcija bus vis konkreciau 
jauciama kasdieniame gyvenime. Savo ruožtu, EESRK ir toliau teiks savo pamastymus ir pasiulymus 
del bendro reguliavimo ir savireguliavimo Europos bendrojoje rinkoje skatinimo priemoniu. 

 
– Asmuo pasiteiravimui: p. Jean-Pierre Faure  
                         (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – el. paštas: jean-pierre.faure@esc.eu.int) 
 
 

• Kliringas ir atsiskaitymai 
– Pranešejas: p. BURANI (Darbdaviai – IT) 
 
– Nuoroda: COM(2004) 312 final – CESE 138/2005 
  
– Dokumento esme: 

 
ES pletra sudaro palyginus „silpnos“ rinkos, ar rinkos, kuriu patirtis ir strukturos nera konsoliduotos. 
Su didžiuliu susidomejimu Komitetas susipažino su Komisijos dokumentu ir ji išanalizavo iš ji 
atstovaujanciu socialiniu partneriu perspektyvos. Jis pritaria metodui ir bendroms dokumento 
gairems. Komitetas suvokia, kad kad sudetingas situacijas gali iveikti ir esant dabartinems normoms, 
o institucijos gali valdyti ir sudetingiausius atvejus. 
Komitetas mano, kad ivairios konkurencijos institucijos negali vienos priimti sprendimu. I 
nuostatas turetu buti itraukta ipareigojanti konkurencijos instituciju nuomone, kuri isigaliotu tuoj 
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pat, nors ne visada ir ne visur ji galioja. Del siekimo atverti rinkas, atsižvelgiant i konkurencijos 
nuostatas, neturi nukenteti paciu rinku saugumas. Taciau ši aspekta gali ivertinti tik už tai atsakingi 
asmenys. 

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

• Mokejimo ipareigojimas 
– Pranešejas: p. PEGADO LIZ (Ivairus interesai – PT) 
 
– Nuoroda: COM(2004) 173 final – 2004/0055 COD – CESE 133/2005 
  
– Dokumento esme: 

 
EESRK sveikina reglamento projekta, i kuri, kaip jau buvo mineta, buvo itraukti jo komentarai del 
Žaliosios knygos del Europos mokejimo ipareigojimo proceduros ir del priemoniu, skirtu supaprastinti 
ir pagreitinti smulkiu ieškiniu nagrinejima. 
 
EESRK ragina Komisija apsvarstyti galimybe išplesti ši pasiulyma, kad reglamentas apimtu ir 
Europos ekonomine erdve. 
 
Komisija mano, kad Europos mokejimo ipareigojimo procedura gales egzistuoti drauge su kitomis 
tapaciomis proceduromis, numatytomis valstybiu nariu nacionalineje teiseje ir taikomomis tais paciais 
tikslais. Taciau EESRK mano, kad turetu egzistuoti tik viena mokejimo ipareigojimo procedura, t.y. 
procedura, nustatyta ir reglamentuojama pagal svarstoma pasiulyma. 
EESRK ragina Komisija apsvarstyti galimybe išplesti ši pasiulyma, kad reglamentas apimtu ir 
Europos ekonomine erdve. 

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

6. SANGLAUDOS POLITIKA 
 

• Regionai, turintys strukturiniu kliuciu 
–      Pranešejas: p. BARROS VALE (Employeurs – PT) 

 
− Nuoroda: Nuomone savo iniciatyva – CESE 140/2005 
 
− Dokumento esme: 

 
Tai liecia daugybe sektoriu, ypac švietimo, visa gyvenima trunkancio mokymosi sveikatos priežiuros, 
transporto ir telekomunikaciju. Lygybes su kitomis Europos Sajungos dalimis negalima apibrežti 
grynai statistiškai; ji turi buti ivertinta kokybiškai. Kai infrastrukturos ar paslaugos tokios sudetingos, 
tai kuo mažiau regiono gyventoju, tuo labiau neproporcingas bus ju dydis ir sanaudos gyventoju 
skaiciaus atžvilgiu. Nera jokio vienodo budo, kaip reaguoti i šia problema, išskyrus taikyti principa: 



- 11 - 

Greffe CESE 22/2005 am …/… 

poreiki siekti optimaliu kokybišku paslaugu, kad bent jau išlaikyti gyventojus. Nuolatiniu trukumu 
turintiems regionams skirta Europos Sajungos politika turetu buti grindžiama trimis pagrindiniais 
principais ir keliais tikslais: „nuolatinumo“, „teigiamos diskriminacijos“ ir „proporcingumo“ 
principais. 
 
Todel nuolatiniu trukumu turintiems regionams skirtoje Europos Sajungos politikoje yra numatytos 
priemones, skirtos mažinti ju pažeidžiamuma ir padeti sukurti realia „galimybiu lygybe“ tarp šiu 
regionu ir likusios Europos Sajungos. Kadangi ši politika yra atsakas i objektyvius gamtinius 
suvaržymus, todel teiseta ja graduoti pagal šiu suvaržymu intensyvuma. Todel ji turetu buti 
ekonomines ir socialines sanglaudos politikos pagrindu tradiciškai igyvendinamu priemoniu 
papildymas, o ne ju pakeitimas. 
- Asmuo pasiteiravimui:   p. Roberto Pietrasanta 

                       (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – el. paštas: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 

7. APLINKOS APSAUGA 

• NATURA 2000 finansavimas 
–     Pranešejas: p. RIBBE (Ivairus interesai – DE) 

– Nuoroda: COM(2004) 431 final – CESE 136/2005 

– Dokumento esme: 

Europai budingos ne tik svarbios kulturines vertybes, bet ir tai, kad skirtingi kulturiniai ir gamtiniai 
kraštovaizdžiai yra svarbus gamtos paveldo objektai, kuriuos butina išsaugoti. Taciau gamtos 
apsauga yra ne vien savitiksle. Svarbu yra tai, kad gamta yra butinas gyvenimo ir ukines veiklos 
pagrindas. Ji yra svarbus ekonomines veiklos šaltinis ir salyga igyvendinant daugybe sporto, laisvalaikio 
ir poilsio bei sveikatos apsaugos galimybiu, o tam tikrais atvejais ir medicininiam gydymui.  
 
Taciau ne kiekviena savivaldos lygmens priemone, taikoma gamtos apsaugos srityje, yra Europos 
svarbos ir todel ja butinai reiketu bendrai finansuoti ES lešomis. Valstybes nares, regionai ir vietos 
valdžios institucijos neturi buti atleidžiami nuo aiškios politines ir finansines atsakomybes remiantis 
nuostata, kad jeigu Europos Sajungoje nera lešu, tai nera ir gamtos apsaugos. O Europos Sajunga neturi 
laikytis tokios nuomones, jog „mes potencialiai sukursime galimybe gamtosauga finansuoti esamomis 
fondu lešomis. Taciau jeigu valstybes nares nesirupins savo gamtos apsauga, nes remsis kitais 
prioritetais, liks del to pacios kaltos“. 
 
EESRK pritaria, kad Komisijoje daugiau nediskutuojama ir net nekeliamas klausimas, ar ji turetu bendrai 
finansuoti ES priemones NATURA 2000 teritorijose, o tik svarsto klausima, kokius instrumentus šiuo 
tikslu panaudoti. Aišku, kad projekto NATURA 2000 finansavimo aspektas yra ypac svarbus ne vien tik 
gamtos apsaugai, bet ir sprendžiant klausima kaip gamtos apsauga priima visuomene ir ar itikinama yra 
Komisijos bei valstybiu nariu vykdoma aplinkosaugos politika. 
 
EESRK pritaria, kad Komisijoje daugiau nediskutuojama ir net nekeliamas klausimas, ar ji turetu bendrai 
finansuoti ES priemones NATURA 2000 teritorijose, o tik svarsto klausima, kokius instrumentus šiuo 
tikslu panaudoti. Aišku, kad projekto NATURA 2000 finansavimo aspektas yra ypac svarbus ne vien tik 
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gamtos apsaugai, bet ir sprendžiant klausima kaip gamtos apsauga priima visuomene ir ar itikinama yra 
Komisijos bei valstybiu nariu vykdoma aplinkosaugos politika. 
 
EESRK pritaria, kad Komisijoje daugiau nediskutuojama ir net nekeliamas klausimas, ar ji turetu bendrai 
finansuoti ES priemones NATURA 2000 teritorijose, o tik svarsto klausima, kokius instrumentus šiuo 
tikslu panaudoti. Aišku, kad projekto NATURA 2000 finansavimo aspektas yra ypac svarbus ne vien tik 
gamtos apsaugai, bet ir sprendžiant klausima kaip gamtos apsauga priima visuomene ir ar itikinama yra 
Komisijos bei valstybiu nariu vykdoma aplinkosaugos politika. 
 
EESRK ne karta atkreipe demesi i tai, kad siekiant išlaikyti savita Europos gamtos pavelda, tarp gamtos 
apsaugos ir žemes ukio turi buti pletojama tikra partneryste; svarbu ir tai, kad ukininkus, kurie laikosi 
tam tikru gamtos apsaugos nuostatu ir praktiškai jas igyvendina, valdžios institucijos ir gamtosaugininkai 
laikytu tikrais savo partneriais vietos lygiu. Finansiniu klausimu išaiškinimas šiuo atveju yra lemiamas. 
 
Siekiant atkreipti demesi i biudžeto ištekliu taupaus naudojimo principa, reiktu išsiaiškinti, kuriuos 
NATURA 2000 projekte Komisijos nustatytus tikslus butina absoliuciai besalygiškai igyvendinti ir 
kuriuos butu galima traktuoti kaip "neprivalomus". Tiems tikslams, kuriuos butina igyvendinti (pvz., 
sumoketi kompensacija ar premija žemes savininkui ar naudotojui), reikia numatyti privalomas tikslines 
lešas; priešingu atveju EESRK negaletu laikytis NATURA 2000 projekto finansavimo integracijos 
principo – naudotis esamu fondu lešomis ir, kaip ir daugelis kitu suinteresuotu Natura 2000 programos 
parengiamuju etapu dalyviu, turetu pasisakyti už atskira šiuo tikslu isteigta remimo fonda. 

– Asmuo pasiteiravimui:  p. Johannes Kind      
                        (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – el. paštas: johannes.kind@esc.eu.int) 

 
 

• Išimtines rinkos remimo priemones 
–   Pranešejas: p. NIELSEN (Ivairus interesai – DK) 

 
–   Nuorodos: COM(2004) 712 final – 2004/0254 CNS –  CESE 127/2005 

 
– Asmuo pasiteiravimui:  p. Annika Korzinek  

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

• REACH – Teises aktai, reglamentuojantys chemikalus  
– Pranešejas: p. SEARS (Darbdaviai – UK) 

– Antrasis pranešejas: p. HOSMAN (Atstovai – NL) 

–  Nuorodos: Informacinis pranešimas – COM(2003) 644 final – 2003/0256-0257 COD – CESE  
    242/2004 fin rév. 
–   Dokumento esme: 

 
Šiame informaciniame pranešime svarstomos pasekmes konkurencingumui ir pramoninei kaitai 
sektoriuose, kurie vykdo tiekimus chemijos pramonei ir konkuruoja su ja. 
Pasiulymas labai priklauso nuo „medžiagos“ ir „preparato“ apibrežimu, suformuluotu XX a. 
septintajame dešimtmetyje, visu pirma tuo metu besiformavusios naftos chemijos pramones 
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produktams. Taciau terminas „chemine medžiaga“, nors ir placiai vartojamas REACH pasiulymo 
pavadinime ir visame tekste, nei cia, nei susijusiuose ES teises aktuose  nera apibrežtas. 

 
 Šis pasiulymas yra sudetingas ir remiasi chemijos pramones procesais bei produktais ir galbut 

pakankamai gerai juos atspindi, nera atsižvelgiama i cia aptariamu sektoriu dabartinius ar busimus 
veiklos principus.  

 
 Kaip visada, tai labiausiai paveiks mažas ir vidutines imones Europoje, o gamintojai už ES ribu igys 

dideli prekybini privaluma.  
 
 Pasiulyme reikalaujama aktyviai, tiesiogiai ir pasitelkiant gana dideles sanaudas demesi skirti  

cheminems ir biocheminems visu dideliais kiekiais turimu žaliavu, išskirtu tarpiniu produktu ir 
gatavu produktu charakteristikoms; tuo budu siekiama smarkiai pagerinti darbuotoju ir vartotoju 
sveikata ir aplinkos apsauga. Atlieku šalinimo ir išmetamu teršalu poveikis aplinkai, kuriam 
visapusiškai taikoma keletas bendruju ir sektoriui skirtu ES teises aktu, iš esmes nera vertinamas 
šiame pasiulyme ir todel negali buti nagrinejamas nustatant numatoma nauda. 

 
 Visiems sektoriams svarbu, kad del REACH pasiulymo svarstymu nebutu veluojama vykdyti tikruju 

prioritetiniu medžiagu bandymus. Deretu pakartoti, kad igyvendinti egzistuojancius teises aktus tiek 
pat svarbu, kaip ir imtis nauju iniciatyvu, kurios varžysis del tu paciu ištekliu. 
 
Gyvybiškai svarbu, kad poveikio tyrimuose, kurie šiuo metu atrodo butini, butu pripažinta aptariamu 
ekonominiu sektoriu specifika ir butu skaidriai bei priimtinu budu vadovaujamasi tinkamomis 
metodologijomis, kurias, pavyzdžiui, pateikia EPBO savo 2002 m. kovo men. paskelbtose techninese 
orientavimo pastabose del socialines ir ekonomines analizes taikymo sprendimu priemimo procese, 
susijusiame su cheminiu medžiagu pavoju valdymu. 

 
Pasiekus susitarima del REACH tikslu bei taikymo srities ir del metodologiju, kuriomis reiktu 
vadovautis ivertinant ekonomine nauda, butu galima teigti, kad yra pasitelktas geriausias metodas, 
kuris bus naudingiausias visoms susijusioms šalims. Taciau dabar taip nera. Geriausiu atveju 
tiesioginiams ir netiesioginiams kaštams priešpastatoma potenciali, taciau menkai apibrežta nauda 
kitose srityse. Visuotinai sutariama, kad iki šiol atlikti poveikio ivertinimai neišsamus ir nepagristi 
suderintomis bei ipareigojanciomis metodologijomis.  
 

–    Asmuo pasiteiravimui:  p. Jakob Andersen  
                        (Tel.: 00 32 2 546 92 58 – el. laiškas: Jakob.Andersen@esc.eu.int) 
 

• Potvyniu rizikos valdymas 
–   Pranešeja: p. SÁNCHEZ MIGUEL (Samdomi darbuotojai – ES) 

–    Nuoroda: COM(2004) 472 final – CESE 125/2005 

– Asmuo pasiteiravimui: p. Annika Korzinek  

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

• Geotermine energija 
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– Pranešejas: p. WOLF (Ivairus interesai – DE) 
  
–   Nuoroda: nuompne savo iniciatyva – CESE 122/2005 
  
– Asmuo pasiteiravimui:  p. Siegfried Jantscher  

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

 

• INSPIRE 
–   Pranešejas: p. RETUREAU (Samdomi darbuotojai – FR) 

 
–   Nuoroda: COM(2004) 516 final – 2004/0175 COD – CESE 124/2005 
 
–   Asmuo pasiteiravimui:  p. Johannes Kind        
                      (Tel.: 00 32 2 546 91 11 - el. paštas: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 

8. BENDRA ŽEMES UKIO POLITIKA 
 

• BŽUP finansavimas 
–   Pranešejas: p. KIENLE (Darbdaviai – DE) 
 
–   Nuoroda: COM(2004) 489 final – 2004/0164 CNS – CESE 126/2005 

 
–   Dokumento esme: 

 
EESRK pripažista, kad šiame reglamento projekte yra numatyta daug ivairiu naujoviu, skirtu 
patobulinti ir supaprastinti biudžeto operacijas. EESRK mano, kad šiuo tikslu reiktu isteigti du 
fondus, aiškiai apibrežiant ju paskirti.  Taciau EESRK mano, kad:  
• supaprastinimas turi buti veiksmingas visais lygiais; jis turi buti naudingas ne tik ES, bet ir 
valstybems narems bei galutiniams naudos gavejams;  
• butina imtis skubiu veiksmu siekiant užtikrinti, kad galutiniams naudos gavejams butu 
sudarytos galimybes parama gauti greitai ir taikant kuo paprastesnes proceduras; 
• nors Komisija tinkamai siekia supaprastinimo, valstybes nares šio tikslo taip nesiekia.  
EESRK apgailestauja, kad del skirtingu mokejimo budu ir numatomu išlaidu proceduru mokejimo 
agenturos vis dar turi taikyti dvi finansu valdymo sistemas. Todel butina atkreipti demesi i tai, kad 
siekiant iki kuo labiau sumažinti biurokratija, abi šios sistemos butu “supaprastintos”. Šiuo aspektu 
visu pirma reglamente del paramos kaimo pletrai butina padaryti kitus pakeitimus. 
EESRK sveikina reikalavima, kad del lešu atstatymo nuostatu ne tik ES, bet ir valstybes nares turi 
buti atsakingos už išmoketas lešas. Kadangi dauguma valstybiu nariu kritiškai vertina padidejusia 
solidaria atsakomybe, EESRK ypatingai kreips demesi i tai, kad šios valstybes nares neprarastu 
susidomejimo programomis ir tuo paciu pablogintu potencialiu privilegijuotu valstybiu nariu padeti.  
EESRK atkreipia demesi i tai, kad del technines paramos padidinimo lešu skyrimas nebeatitiks tikrojo 
fondu tikslo remti žemes uki ir kaimo pletra. Tokia netiesiogine parama, t.y. institucijoms ir 
strukturoms, kurios turi vykdyti tikraja remimo veikla, skiriama parama neturi buti didinama. EESRK 
ypatingai kritikuoja Bendrijos parama, skirta plesti valstybiu nariu administracines ir kontroles 
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strukturas. Šiuo atveju EESRK reikalauja iš Komisijos pranešimo, kad tokia parama butu griežtai 
stebima. 

 
− Asmuo pasiteiravimui:  p. Eleonora di Nicolantonio 
  (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – el. paštas: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 
 

9. IŠORES PRAMONE 
 

•    Bendruju preferenciniu muitu tarifu sistemos (BPS) 
–       Pranešimas: p. PEZZINI (Darbdaviai – IT) 

 
−     Nuoroda: COM(2004) 699 final – 2004/0242 CNS – CESE 132/2005 

 
–       Dokumento esme:  

2004 m. spalio 20 d Komisija prieme pasiulyma del BPS (bendruju preferenciniu muitu tarifu 
sistemos) taikymo 2006-2008 m. laikotarpiui. Šis pasiulymas remiasi 2004 m. liepos men, Komisijos 
gairemis del BPS vaidmens. Pasiulymuose numatyta supaprastinti dabartine sistema sumažinant 
priemoniu skaiciu nuo penkiu iki triju; tai buvo pasiekta igyvendinus viena bendra skatinancia 
priemone, pakeiciancia tris specialias skatinancias priemones, šiuo metu taikomas darbo teisems 
apginti, aplinkai saugoti ir kovai su narkotiku gamyba ir nelegalia prekyba. Siuloma sistema sudaro: 

• bendra priemone; 
• speciali skatinanti priemone (SSP) del darnaus vystymosi; ir 
• speciali priemone (EBA) mažiausiai išsivysciusioms šalims. 

 

EESRK remia nuostata, kad dabartine sistema turetu buti supaprastinta ir tapti skaidresne, o taip pat 
sudaryta galimybe suderinti, suvienodinti ir supaprastinti visas BPS taisykles ir proceduras. Jis mano, 
kad siuloma sistema iš esmes pagerintu padeti ir tuo mastu jis pritaria Komisijos pasiulymams. 

EESRK pritaria tam, kad valstybiu naudos gaveju skaicius butu sumažintas, taciau baiminasi, kad 
sumažinimas nebus pakankamas. 

EESRK mano, kad nauja SPP darniam vystymuisi skatinti, tures ne ka didesni poveiki valstybiu 
naudos gaveju elgesiui nei tos, kurias ji pakeicia. 

EESRK sunerimes, kad sukciavimo klausimui dabartineje sistemoje neskiriamas pakankamas 
demesys, ir mano, kad šioje srityje reikejo kur kas daugiau nuveikti.  

EESRK nusivyles, kad išsamus poveikio šiems pasiulymams ivertinimas dar nepaskelbtas arba, kai 
kuriais atvejais, atrodo neatliktas. 

 
        –    Asmuo pasiteiravimui:  p. Susanna Baizou  

                           (Tel.: 00 32 2 546 98 45 – el. paštas: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 

  10. GYNYBA 
•  Viešieji pirkimai ir gynyba 
–    Pranešejas: p. WILKINSON (Darbdaviai – UK) 

 
–    Nuoroda: COM(2004) 608 final – CESE 129/2005 
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Greffe CESE 22/2005 am   

  
–    Dokumento esme: 

 
Komiteto išvados: 
- Gynybos iranga yra tik vienas iš reikalavimu, butinu gyvybingai „gynybinei veiklai“. Siekiant 
užtikrinti, kad sektorius tinkamai vaidintu savo vaidmeni, butini aiškus orientyrai, suderinti 
reikalavimai ir testinumas. Jam taip pat turi tekti pagrindine atsakomybe už butinus pertvarkymus. Be 
to, sektoriuje butina vengti per daug apsunkinancios reglamentavimo tvarkos; 

 
- Butina labai aiškiai nurodyti, kurioms gynybos irangos viešuju pirkimu proceso dalims bus 
taikomos suderintos taisykles;  

 
- Sutarties 296 straipsnis ir toliau bus reikalingas. Siekiant užtikrinti, kad jis nebutu taikomas per 
daug dažnai, Komisija privalo nustatyti atitinkama gaire dabartiniams rezultatams ivertinti. Irangos ir 
proceduru, kurioms gali buti taikomas 296 straipsnis, sarašas nera naudingas; 

 
- Visu pirma Komisija privalo kuo greiciau pateikti „aiškinamaji komunikata“ del 296 straipsnio. 
Tik po to, kai bus sukaupta patirtis, susijusi su šiuo komunikatu, bus galima nuspresti, ar butina ir 
teisine priemone; 

 
- „Dvigubos paskirties“ iranga pasitaiko vis dažniau, ir ši tendencija yra sveikintina, ypac del 
galimybiu MTTP, taikoma karinei irangai, panaudoti civilinems reikmems; 

 
- Sveikintina tai, kad Europos gynybos agenturai (EGA) numatytas svarbus vaidmuo; reiks 
išsiaiškinti visu šiuo metu procese dalyvaujanciu agenturu vaidmeni.  

 
–   Asmuo pasiteiravimui:  p. Nemesio Martinez 

                (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – el. paštas: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 

 


