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Plenarineje asamblejoje dalyvavo Europos Komisijos narys Joaquín Almunia, kuris kalbejo apie 
Europos Sajungos ekonomine ir pinigu politika.  
 
 

1. EKONOMINIS VALDYMAS 
 

• Ekonominio valdymo stiprinimas – Stabilumo ir augimo pakto reformos 

− Pranešeja Susanna Florio (Darbuotojai – IT) 

− Antrasis pranešejas Umberto Burani (Darbdaviai – IT) 
 
− Nuoroda. Nuomone savo iniciatyva – CESE 244/2006 
 
− Dokumento dalykas 

 
Komitetas išreiškia savo susirupinima del aklavietes, kurioje atsidure Europos ekonominis 
valdymas, ir šiuo dokumentu siekia: 
 
- pateikti skirtingus požiurius, kurie paskatino politines ir ekonomines diskusijas per 

pastaruosius šešerius metus – Stabilumo ir augimo pakto gyvavimo laikotarpi; 
- ivertinti vykusiu pakto reformu procesa, kuris prasidejo pastariais menesiais; 
- nubrežti Europos ekonomini valdymo gaires. 
 
Nuo pat jo sudarymo pradžios Stabilumo ir augimo paktas atliko esmini vaidmeni užtikrinant 
Europos ekonomini augima esant stabilioms valiutoms. 
 
Pirmuju šešeriu šios patirties metu sekme ir nesekmes galima apibendrinti dviem žodžiais, 
apibudinanciai pakta: neabejotina sekme užtikrinant valiutos stabiluma ir toks pat akivaizdus 
nusivylimas kalbant apie per leta Europos ekonomini augima.  
 
Deja, tuo paciu metu Europos ekonominis valdymas nebuvo pakankamai koordinuojamas, juo 
labiau, kad tuo laikotarpiu buvo ir tebera didele tarptautine ekonomine ir politine itampa. 
 
Per šešerius pakto gyvavimo metus kai kurios valstybes dažnai dare spaudima reikalaudamos jo 
reformos. 
 
Reikia konstatuoti, jog reformos procesas nesibaige, kadangi jis nesuteike garantijos, kad Europos 
ekonomines politikos koordinavimo procesas, kuris mums leistu pasinaudoti visomis ekonomines 
ir pinigu sajungos suteiktomis ekonomikos augimo ir darbo vietu kurimo galimybemis, bus iš 
tikruju paspartintas. 

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

• Bendros ekonomines politikos gaires ( 2005-2008) 

− Pranešejas Arno Metzler (Ivairus interesai – DE) 
 
− Nuoroda. Nuomone savo iniciatyva – CESE 245/2006 
 
− Dokumento dalykas 
 

Komitetas pateikia savo požiuri – ir tai yra tikslingai itraukta i Lisabonos strategija – kad, siekiant 
iveikti dabartines ES konjunkturos ir užimtumo problemas, butina koordinuota makropolitika, 
aktyviai skatinanti ekonomikos augima ir darbo vietu kurima. Komitetas pritaria, jog ES 
valstybems butina tvirta biudžeto politika, kurioje atsižvelgiama i prisiimtus atitinkamus 
isipareigojimus. Socialiniai partneriai ir valstybiu nariu vyriausybes turetu padeti kurti naujovems 
palankia lankstumo ir saugumo pusiausvyra.  
 
Siekiant sustiprinti augimo potenciala, reikalinga ne tik tinkama makroekonomikos politika 
ekonomikos augimui ir darbo vietu kurimui skatinti, bet ir mikroekonomikos reformos. To 
pasiekti pades ne tik konkurencijos stiprinimo ir biurokratijos mažinimo priemones, bet ir tolesnis 
ES bendrosios rinkos vystymas. 
 
Žiniu visuomenei yra labai svarbios teisingos šiu sriciu gaires: visa gyvenima trunkancio 
mokymosi, lygiu galimybiu, šeimu skatinimo, švietimo, moksliniu tyrimu ir naujoviu. Komitetas 
pažymi, kad ypatinga demesi taip pat reiketu skirti verslo iniciatyvu skatinimui.  
 

− Asmuo pasiteirauti Gilbert Marchlewitz 
              (Tel. 00 32 2 546 93 58 – el. paštas gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 

 

• Bendros konsoliduotos pelno mokescio bazes sukurimas ES 

− Pranešejas Lars Nyberg (Darbuotojai – SE) 
 
− Nuoroda. Tiriamoji nuomone – CESE 241/2006 
 
− Dokumento dalykas 
 

Klausimai, kuriuos butina apsvarstyti, yra iš dalies juridiniai, iš dalies techniniai ir iš dalies 
ekonominiai. Komitetas noretu paraginti Komisija ir valstybes nares – nepaisant daugybes 
techniniu detaliu ir tarp valstybiu esanciu dideliu skirtumu – visu pirma atsižvelgti i ekonominius 
pranašumus, kuriuos suteiks bendra konsoliduota pelno mokescio baze. 
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Iki šiol vykusias Komiteto diskusijas galima apibendrinti šiais bendros konsoliduotos pelno 
mokescio bazes principais: plati apmokestinimo baze, neutralumas, paprastumas, efektyvumas, 
pastovumas, teisetumas, teisingumas, tarptautine konkurencija, privalomas pobudis, laikinosios ir 
pereinamojo laikotarpio taisykles, lankscios sprendimu priemimo proceduros. Komitetas 
nusprende sutelkti visa demesi i principu pagrindima, nes, Komiteto nuomone, iš esmes pritarus 
šiems principams, lengviau pasirinkti iš ivairiu galimu techniniu sprendimu. 
 

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

 
 

2.   PILIETINE VISUOMENE, PILIECIU TEISES 
 

• Europos pilietines visuomenes organizaciju gebejimas atstovauti 
pilietiniame dialoge 

– Pagrindinis pranešejas Jan Olsson (Ivairus interesai – SV) 
 
– Nuoroda. CESE 238/2005 fin – 240/2006 
 
− Dokumento dalykas 
 

„Teise dalyvauti“, kurios jau seniai reikalavo pilietine visuomene ir Europos mastu veikiancios 
organizacijos, šiandien yra ypatingai svarbi. Tikslams ir iššukiams, su kuriais susiduria Europos 
Sajunga, igyvendinti reikia sutelkti visus vietos lygio veikejus ir ju atstovus. 

 
EESRK jau ne karta pabreže, kad tik pagal aiškiai apibrežtas atstovavimo taisykles pilietines 
visuomenes veikejams gali buti suteikta teise veiksmingai dalyvauti Bendrijos politikos 
formavimo ir sprendimu rengimo procese. Be pagrindinio demokratijos principo, gebejimo 
atstovauti reikalavimas atitinka ir sieki suteikti daugiau aiškumo ir padidinti organizuotos 
pilietines visuomenes itaka Europos mastu. 

 
Taigi ši nuomone buvo parengta pirmiausia siekiant paaiškinti ir racionalizuoti EESRK ryšius su 
Europos pilietines visuomenes organizacijomis ir tinklais bei suteikti daugiau pasitikejimo dialogui 
su organizuota pilietine visuomene stiprinant Europos pilietines visuomenes organizaciju teisetuma. 
Tokia perspektyva papildo sustiprinto ir strukturuoto dialogo su šiomis organizacijomis ir tinklais 
igyvendinimo darba. 

 
Ši nuomone taip pat galetu: 
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• buti naudinga medžiaga ar net atskaitos tašku pamastymams kitoms institucijoms, ypac 
atsižvelgiant i tai, kad Europos mastu bus stiprinama dalyvaujamoji demokratija ir 
igyvendinamas tikras europinis pilietinis dialogas, ir 

 
• atverti tarpinstitucinio bendradarbiavimo sriti, kur butu keiciamasi gera praktika, ypac su 

Komisija ir Europos Parlamentu, ir kur EESRK nereiketu kištis i ju dialogo su Europos 
organizuota pilietine visuomene organizavimo metodika. 

 
Šiuo klausimu EESRK mano, kad svarbu ivesti aiškia, vienoda ir paprasta gebejimo atstovauti 
Europos pilietines visuomenes organizacijoms vertinimo procedura vengiant sudetingos, galincios 
sukelti prieštaravimu problematikos. Ši procedura turi leisti išnagrineti kriterijus pagal Europos 
organizaciju strukturai ir veiklai pritaikyta metodika. Ji taip pat tures remtis paciu organizaciju 
dalyvavimu mineto vertinimo procese. EESRK jokiu budu nesiruošia kištis i šiu organizaciju 
nepriklausomuma. Todel ši procedura turetu remtis šiais principais: skaidrumu; objektyvumu; 
nediskriminavimu; galimybe patikrinti; Europos organizaciju dalyvavimu. 
 
Siuloma, kad procedura butu sudaryta iš šiu triju vertinimo elementu:  
 
• organizacijos istatu nuostatos ir ju taikymas; 
• organizacijos skyriai valstybese narese; 
• kokybiniai kriterijai, pagal kuriuos galima vertinti organizacijos gebejima dalyvauti ir irodyti, 

kokiu mastu organizacija savo veikla buvo isitraukusi i Europos instituciju vykdomus 
konsultacinius procesus. 

 
Remdamasis šiais principais ir vertinimo elementais, EESRK galetu sukurti procedura, kuri leistu 
ivertinti Europos pilietines visuomenes organizaciju gebejima atstovauti. Ši procedura galetu buti 
veiksminga idiegiant specialia vertinimo priemone, visu pirma ryšiu grupei bendradarbiaujant su 
Europos pilietines visuomenes organizacijomis ir tinklais. 
 

− Asmuo pasiteirauti Patrick Fève 
          (Tel. 00 32 2 546 96 16 – el. paštas patrick.feve@esc.eu.int) 

 
• Pagrindiniu teisiu agentura 

− Pranešejas Sukhdev Sharma (Ivairus interesai – UK) 

− Antroji pranešeja An Le Nouail Marlière (Darbuotojai – FR) 

− Nuoroda. COM(2005) 280 final – 2005/0124 CNS – CESE 239/2006 
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− Dokumento dalykas 
 

Komitetas pritaria Europos Vadovu Tarybos sprendimui isteigti Europos Sajungos pagrindiniu 
teisiu agentura, kuri sustiprintu Europos Sajungos sutarties 6 straipsnyje nustatytus principus ir 
praktika. Joje bus sukurta Sajungos pagrindiniu teisiu stebesenos sistema, kuri palengvins 
suderinti valstybiu nariu pagrindiniu teisiu srityje vykdoma politika. 

 
Komitetui dideli susirupinima kelia tai, kad pasiulyme neskatinamas ir neremiamas didesnis 
atstovavimas pilietinei visuomenei naujosios agenturos valdanciojoje taryboje ir pagrindiniu teisiu 
forume. 

 
I agenturos daugiametes programos temines veiklos sritis visada turi buti itraukiama kova su 
rasizmu ir ksenofobija. 

 
Komitetui kelia susirupinima agenturos nepriklausomumas ne tik nuo ES instituciju, bet ir nuo 
valstybiu nariu. 

 
− Asmuo pasiteirauti Pierluigi Brombo 
          (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – el. paštas pierluigi.brombo@esc.eu.int) 

 
 

• Atstovavimas moterims 

− Pranešejas Thomas Etty (Darbuotojai – NL) 

− Nuoroda. EP prašymas pateikti nuomone – CESE 238/2006 
 
− Dokumento dalykas 
 

2003 m. sausio men. Europos Parlamentas papraše Europos ekonomikos ir socialiniu reikalu 
komiteto (EESRK) parengti nuomone apie atstovavima moterims „socialiniu partneriu“ 
sprendžiamuosiuose organuose. Veliau keiciantis informacija, „socialiniu partneriu“ savoka buvo 
apibrežta taip: ji apima ne tik darbdaviu organizacijas ir profesines sajungas, bet ir kitas EESRK 
atstovaujamas ekonominiu ir socialiniu interesu grupes. EESRK aptare dauguma darbdaviams, 
darbuotojams ir visai ES organizuotai pilietinei visuomenei keliamu Europos Parlamento 
reikalavimu ir pageidavimu, išdestytu tyrime, pagristame klausimynu, kuris 2003 metais buvo 
išsiustas 222 tuometiniams Komiteto nariams. 
 
• EESRK sutinka su Europos Parlamento požiuriu, kad labai svarbu didinti moteru atstovavima 

ES ekonominiu ir socialiniu interesu grupiu sprendžiamuosiuose organuose ir kad 
atitinkamos šaliu organizacijos ir Europos Komisija dažniau ir sistemingiau dometusi šia 
problema; 
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• EESRK pasisako už tai, kad atstovaujamu organizaciju pateikti šios srities rezultatai butu 
reguliariai perduodami Komisijai; be to, jis rekomenduoja Komisijai išpletoti jos duomenu 
baze ir nustatyti atitinkamus rodiklius;  

 
• EESRK mano, kad naudinga ir toliau populiarinti savarankiškas ir pagalbines strukturas bei 

moteru darbuotoju ir nariu tinklus;  
• Komisija turi aktyviai skatinti mokymasi ir kvalifikacijos kelima bei priemones, padedancias 

derinti profesija ir šeima. Svarbiausias vaidmuo igyvendinant šia politika tenka darbdaviams 
ir profesinems sajungoms;  

 
• EESRK rekomenduoja paskatinti minetas organizacijas ir Komisija nuodugniai išnagrineti 

kvotu sistemas, kurios kai kuriose šalyse buvo veiksmingos tiek politikoje, tiek ir socialinese 
organizacijose;  

 
• EESRK noretu, kad butu irašyta nuostata, jog valstybiu nariu siulomu 2006–2010 m. 

kadencijos nariu kandidatu sarašuose butu mažiausiai 30 proc. moteru, o kitos kadencijos 
sarašuose ši procentine dalis padidetu iki 40 proc.; 

 
• EESRK, siekdamas išsiaiškinti, ar organizaciju politika ir praktinis jos igyvendinimas labai 

skiriasi naujosiose ir senosiose valstybese narese, 2006–2007 m. iš naujo apsvarstys savo 
tyrimo išvadas; Komitetas siulo Parlamentui taip pat ivertinti padeti.  
 

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

• Europos žmoniu su negalia metai (2003 m.) 
 

− Pranešeja Gunta Anca (Ivairus interesai – LV) 
 
− Nuoroda. COM(2005) 486 final – CESE 236/2006 
 
− Dokumento dalykas 

 
EESRK su pasitenkinimu pripažista, kad komunikatas suteike galimybe ivertinti Europos žmoniu 
su negalia metu (2003 m.) laimejimus ir trukumus ir pasimokyti iš klaidu rengiant kitus Europos 
metus. 
 
EESRK sutinka, kad Europos žmoniu su negalia metu (2003 m.) sekme, palyginti su ankstesniais 
Europos metais, aiškintina tuo, kad juos surengti papraše pacios žmoniu su negalia organizacijos, 
dalyvavusios planuojant ir igyvendinat paskelbtuosius metus.  
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EESRK apgailestauja, kad komunikate stokojama informacijos apie nacionalinius ir regionu 
veiksmus ir kad pastangos placiau ir išsamiau informuoti visuomene žiniasklaidos priemonemis 
ivertintos kiekybiniu, bet ne kokybiniu požiuriu.  
 
EESRK mano, kad teigiamais Europos žmoniu su negalia metu (2003 m.) rezultatais reikejo 
pasinaudoti rengiant politikos kryptis ir teises aktus, tuo tarpu politinis atsakas i paskelbtuju metu 
lukescius kelia nusivylima. 

 
Europos žmoniu su negalia metai (2003 m.) Komiteta paskatino imtis nemažo skaiciaus 
iniciatyvu: Komitete sukurti žmoniu su negalia darbo grupe, i visa savo veikla itraukti negalios 
klausima, priimti nuomones savo iniciatyva del žmoniu su negalia, atnaujinant naujuosius savo 
rumus pasirupinti galimybe patogiai patekti i patalpas, pakeisti Tarnybos nuostatus del žmoniu su 
negalia. 

 
− Asmuo pasiteirauti Ewa Kaniewska 

                      (Tel. 00 32 2 546 81 17 – el. paštas  ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 

•  Tarptautinis mobilumas švietimo ir mokymo tikslais: Europos mobilumo 
chartija 

 
− Pranešejas Tomasz Czajkowski (Ivairus interesai– PL) 
 
− Nuorodos: COM(2005) 450 final – 2005/0179 (COD) – CESE 235/2006 
 
− Dokumento dalykas 

 
EESRK su pasitenkinimu prieme Komisijos pasiulyma del Europos Parlamento ir Tarybos 
rekomendacijos del tarptautinio mobilumo Bendrijoje švietimo ir mokymo tikslais: Europos 
mobilumo kokybes chartija.  

 
EESRK siulo ypatinga demesi skirti: 

 
− informavimui apie programas, kurias valstybes nares platina šalies ir vietos lygmeniu, 
− informavimui apie lygias kandidatu galimybes, 
− kandidatu atrankai taikomas proceduras, kurios turi buti aiškios, skaidrios ir tikslios, 
− aiškiai apibrežti kiekvieno programos veikejo atsakomybes ribas, kad veliau butu galima 

išvengti, pvz., dalyvius deleguojanciu ir juos priimanciu organizaciju pretenziju ir 
nesusipratimu ir pan., 

− tolesniam mobilumo politikos koordinavimui Europos, o ne nacionaliniu lygiu, tai padetu 
siekti Komisijos tikslu ir igyvendinti Lisabonos strategijos nuostatas. 
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EESRK mano, kad Komisija turetu pasiulyti Chartijos isigaliojimo data ir taip paskatinti valstybes 
nares veikti.  

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

 

• Migracijos srautu valdymas 

− Pranešeja Ann Le Nouail-Marliere (Darbuotojai – FR) 
 
− Nuoroda. COM(2005) 123 final – 2005/0046 (COD) – 2005/0047 (COD) – 2005/0048 (CNS) – 

2005/0049 (COD) – CESE 234/2006 
 
− Dokumento dalykas 

 
Komitetas 
 
− remia pasiulyma isteigti Treciuju šaliu pilieciu integracijos Europos fonda 2007–2013 m., 

Europos pabegeliu fonda, kaip dabartinio fondo tasa, Išorines sienos fonda, 
 
− gražina Tarybai išnagrineti ir priimti kartu siulyma priimti Komunikata del solidarumo ir 

migracijos srautu valdymo programos gairiu ir sprendimus del specialiu fondu programai 
igyvendinti isteigimo, 

 
− prašo Komisijos, kad atsižvelgtu i EESRK rekomendacijas sudarydama su Hagos programa 

susijusiu veiksmu plana, 
 
− rekomenduoja Tarybai ir Komisijai 
 - užtikrinti šiu nauju strukturiniu fondu veiklos skaidruma pateikiant akivaizdu Hagos 

programos ir cia nagrinejamo komunikato nuosekluma, 
- numatyti konkrecius veiksmus, kad nevalstybiniai subjektai kuo ankstesniame etape butu 
susije su valstybiu nariu ir pacios Komisijos pasirinktu metiniu ir keleriu metu gairiu 
nuostatomis. 

 
− Asmuo pasiteirauti Susanne Johansson 

                     (Tel. 00 32 2 546 84 77 – el. paštas susanne.johansson@esc.eu.int) 
 
 

3. ENERGIJA 

 
• Energijos efektyvumas 

− Pranešejas Stéphane Buffetaut (Darbdaviai – FR) 
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− Nuoroda. Tiriamoji nuomone – CESE 242/2006 
 
− Dokumento dalykas 

 
Energijos vartojimo efektyvumo didinimas laikomas Europos Sajungos busimos energetikos 
politikos kertiniu akmeniu. Komitetas labai tvirtai remia siekima energijos suvartojima sumažinti 
20 proc. Komiteto nuomone, butina ne tik kuo greiciau pasiekti tiksla sumažinti metini energijos 
suvartojima 1 proc., bet ir iškelti tiksla antrame etape sumažinti suvartojima 2 proc.  
 
Visuomenes informavimo kampanijos gali buti labai naudingos ir jos turetu buti labiau 
orientuojamos i galutinius vartotojus ir atitinkamus profesinius sektorius. Taigi tokias kampanijas 
turi inicijuoti nacionalines ir vietos valdžios institucijos. 
 
Energijos vartojimo efektyvumo tyrimai imonems tapo butin i. Todel savanoriški isipareigojimai, 
priešingai nei teises aktai, daugeliu atveju laikomi tinkamu sprendimu; nemažai teisiniu priemoniu 
jau yra priimta, taciau pirmiausia reikia ivertinti, kaip jos igyvendinamos.  
 
Du daugiausiai energijos suvartojantys sektoriai yra transporto ir statybos pramone. Todel šiems 
sektoriams reiketu skirti daugiausiai demesio ir ieškoti naujoviu. 
 
Europos Sajunga ir valstybes nares turi darniai vykdyti energijos efektyvumo skatinimo politika ir 
imtis priemoniu, skatinanciu laipsniška ir nuolatini pažangiu energijos vartojimo efektyvumo 
naujoviu diegima, keistis gera praktika ir pletoti geriausias technologijas, organizuoti namu ukiu ir 
kitu vartotoju informavimo bei skatinimo kampanijas. Šioje srityje Europos Sajunga atliktu ypac 
naudinga vaidmeni.  

 
–    Asmuo pasiteirauti Siegfried Jantscher  

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

4.  SVEIKATOS IR VARTOTOJU APSAUGA 

 

• Sveikatos ir vartotoju apsauga 

– Pranešejas Pegado Liz (Ivairus interesai – PT) 
 
– Nuoroda. COM(2005) 115 final – 2005/0042 COD – CESE 230/2006 
 
– Dokumento dalykas 

 
EESRK susidare ivairialype nuomone, kad siulomas sprendimas del Bendrijos veiksmu programos 
sveikatos ir vartotoju apsaugos srityse nera pakankamai pagristas ar išaiškintas daugeliu požiuriu: 
pateikti motyvai nera pakankamai svarus, kad itikintu pasirinkto varianto teisetumu. 
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Šiu dvieju politikos sriciu, kurios yra apibrežtos Sutarties 152 ir 153 straipsniuose, teisinis pobudis 
iš esmes skiriasi. Reikia buti atsargiems, kad nesukeltume neigiamo poveikio, nes vartotoju 
apsaugos politika tures atitikti griežtus papildomumo ir subsidiarumo kriterijus, kuriais remiasi 
visuomenes sveikatos politika, ir kad nebutu padaryta žala ES suteiktiems igaliojimams minetoje 
srityje. Del to visuomenes sveikata, jei „naudotojo“ ir „vartotojo“ savokas bus painiojamos ir 
priskiriamos bendriems „pilietybes“ aspektams, to visai nenorint, gali tapti pernelyg 
„vartotojiška“. 
 

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

• Ekologine žuvininkystes produktu ženklinimo sistema 

– Pranešejas Gabriel Sarró Iparraguirre (Ivairus interesai – ES) 
 
– Nuoroda. COM(2005) 275 final – CESE 237/2006 

 
– Dokumento dalykas 
 

Komitetas laikosi nuomones, kad del klausimo sudetingumo šiuo metu reiketu teikti pirmenybe 
treciai iš Komisijos pranešime pateiktu galimybiu, t. y., nustatyti butiniausius savanoriško 
ekologinio ženklinimo sistemos reikalavimus. Taciau pastebi, kad šie minimalus reikalavimai 
privalo buti pakankamai griežti ir susieti su normomis, užkertanciomis kelia nusižengimams ir 
numatanciomis už juos bausmes.  
 
Komitetas mano, kad  
− ekologinis ženklas turetu aiškiai skirtis nuo bendruju maisto produktu ženklinimo etiketemis 
taisykliu. 
 
− žuvininkystes ekologinis ženklas gali buti suteiktas – kaip ir kitiems žvejybos arba 
akvakulturos gaminiams – tiek neapdorotai žuviai, tiek apdorotiems žuvies gaminiams. Pirmuoju 
atveju ekologinis ženklas privalo užtikrinti, kad žvejybos metodai atitinka MŽUO Atsakingos 
žuvininkystes kodeksa. Antruoju atveju turi buti užtikrintas teisingas atsekamumo taisykliu 
taikymas maisto produktams.  
 
− reikia taikyti aišku sertifikavimo istaigu akreditavimo, ekologiniu ženklu suteikimo, gincu 
sprendimo, kontroles ir bausmiu mechanizma, jei esama pažeidimu ir nesilaikomo taisykliu, pagal 
kurias atskiriami ekologiniu ženklu pažymeti žuvininkystes gaminiai nuo kitu žuvininkystes 
produktu.  
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− mažoms ir vidutinems imonems, taip pat ir besivystanciu šaliu imonems tam tikromis 
salygomis gali buti sudetinga gauti ekologini ženkla, todel priimtos taisykles turetu numatyti 
mechanizmus, kurie itrauktu gamintoju organizacijas, žveju šakines profesines organizacijas arba 
partnerystes susitarimus. Taisyklese ypatinga demesi reiketu atkreipti i tai, kad žuvininkystes 
ekologinis ženklinimas galetu tapti naudingu žuvininkystes pramone remianciu instrumentu, kurio 
išlaidas galimas perkelti prekybos grandžiai nedarant žalos vartotojams. 
 
− butina deti nemažai pastangu skleisti informacija ir atlikti aiškinamaji darba; viešasis 
sektorius turetu finansuoti priemones, skirtas informuoti ukio subjektus ir vartotojus ir kelti ju 
samoninguma. 

 
–   Asmuo pasiteirauti Yvette Azzopardi   
                   (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – el. paštas  yvette.azzopardi@esc.eu.int) 

 
 

•  Akvakultura – gyvunams taikomi sveikatos reikalavimai 

–  Pranešejas Christos Fakas (Ivairus interesai–EL) 

–  Nuoroda. COM(2005) 362 final – 2005/0153– 154 CNS – CESE 233/2006 
 
–    Asmuo pasiteirauti Yvette Azzopardi   
                    (Tel. 00 32 2 546 98 18 – el. paštas yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
 

5.  IŠORES SANTYKIAI 
 

• ES ir Meksikos santykiai 

–    Pranešejas Rodríguez García-Caro (Darbdaviai – ES) 
 
–    Nuoroda. Nuomone savo iniciatyva – CESE 246/2006 
 
–    Dokumento dalykas 

 
Nuo 1995 m. gruodžio men., kai EESRK prieme nuomone del ES ir Meksikos santykiu, buvo 
padaryta didele pažanga, iprasminta 2000 m. spalio men. Ekonomines partnerystes, politinio 
koordinavimo ir bendradarbiavimo su Meksika susitarimu, kuris apima ir laisvos prekybos zona. 

 
Vienas iš labiausiai akcentuojamu susitarimo nuostatu aspektu yra abieju šaliu pilietines 
visuomenes santykiu vystymas, kuri paskatintu ES ir Meksikos jungtinio konsultacinio komiteto 
sukurimas. 
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Todel EESRK parenge nuomone, kurios pagrindu galima butu imtis šios iniciatyvos ir kuri padetu 
aktualizuoti ir ivertinti didele ES ir Meksikos santykiu vystymo pažanga, padaryta nuo 1995 m., 
ypac atsižvelgiant i tai, kad, remdamasis Treciojo ES, Lotynu Amerikos ir Karibu juros šaliu 
organizuotos pilietines visuomenes susitikimo metu priimta deklaracija, EESRK isipareigojo imtis 
tam tikru veiksmu, kuriuos dabar turetu užbaigti.  

 
Kaip teigiama Meksikos deklaracijoje, EESRK, vykdydamas savo veikla, turi siekti trejopo tikslo: 
stiprinti Europos Sajungos, Lotynu Amerikos ir Karibu juros šaliu partneryste, sudaryti socialinei 
sanglaudai palankia darbotvarke ir stiprinti organizuotos pilietines visuomenes vaidmeni. Todel ši 
nuomone yra reikalinga. Priešingu atveju, EESRK nebutu nuoseklus vykdydamas prisiimtus 
isipareigojimus. 

 
Siekiant sudaryti salygas pilietinei visuomenei dalyvauti igyvendinant šiuos tikslus, EESRK 
nuomone, galetu buti sudarytas ES ir Meksikos JKK. EESRK nuomone, ES ir Meksikos JKK 
turetu buti konsultacinis Jungtines tarybos padejejas, kuris butu itrauktas i Visuotinio susitarimo 
igyvendinimo eiga, stebesena ir taikyma. Vadovaudamasis Jungtinio komiteto arba Jungtines 
tarybos prašymais pateikti nuomone, jis rengtu nuomones ju nurodytais klausimais. Jis taip pat 
rengtu nuomones savo iniciatyva arba rekomendacijas su Sutartimi susijusiais klausimais 

 
Siekiant ištirti ES ir Meksikos JKK sudarymo galimybes, EESRK manymu, su Meksikos pilietine 
visuomene butina palaikyti ryšius – kurie iki šiol buvo atsitiktiniai – ir tai daryti metodiškai. Todel 
EESRK ragina Meksikos pilietine visuomene sutarimo keliu paskirti po tris atstovus iš kiekvienos 
pilietines visuomenes grupes (darbdaviu, darbuotoju ir treciojo sektoriaus). EESRK iš triju grupiu 
taip pat galetu paskirti po tris atstovus. Šios jungtines EESRK ir Meksikos pilietines visuomenes 
darbo grupes tikslas turetu buti rengti pasiulymus del ES ir Meksikos JKK ikurimo, narystes, 
pareigu ir darbo tvarkos. 
Be to, EESRK pageidautu – pagal savo galimybes ir jei tam pritartu Meksikos visuomene – 
paremti analogiškos nacionalines institucijos kurima Meksikoje. EESRK tikisi, kad ši institucija 
turetu atsispindeti Meksikos pilietines visuomenes pliuralizma ir del to joje turetu buti trys 
pirmiau pamineti sektoriai. Kaip ir EESRK, ji turetu vadovautis atstovaujamumo, 
nepriklausomumo ir teisetumo principais. 
 

− Asmuo pasiteirauti Beatriz Porres 
                     (Tel. 00 32 2 546 91 31 – el. paštas beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 
 

6.  TEISINGUMAS 
 

• Dokumentu iteikimas civilinese arba komercinese bylose 

– Pranešeja Maria Candela Sanchez Miguel (Darbuotojai – ES) 
  
– Nuorodos: COM(2005) 305 final – 2005/0126 COD – CESE 231/2006 



- 13 - 

Greffe CESE 26/2006 JM/su/jp/ua 

 
– Dokumento dalykas 
 

Europos ekonomikos ir socialiniu reikalu komitetas pritaria Komisijos siulomam pakeitimui, del 
kurio reglamentas, kuris yra labai svarbus siekiant ES sukurti laisves, saugumo ir teisingumo 
erdve, tampa aiškesnis ir supaprasteja jo taikymas. Taciau kai kuriu nauju pastraipu redakcija kelia 
abejoniu.  
 
EESRK susirupines, jog Komisija neivertino reglamento taikymo padeties naujosiose valstybese 
narese, nors ji suderino reglamento priedus, kuriais siekiama atsižvelgti i naujai susiklosciusia 
padeti.  
 
Bet kuriuo atveju Komitetas noretu pabrežti, kad jis persvarstymo metu taikyta procedura laiko 
tinkama. 
 

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

 

• Reikalavimu del nedideliu sumu nagrinejimas 

– Pranešejas Jorge Pegado Liz (Ivairus interesai – PT) 
 
– Nuoroda. COM(2005) 87 final – 2005/0020 COD – CESE 243/2006 
 
– Dokumento dalykas 

 
 

EESRK pritaria Komisijos pateiktam pasiulymo techniniam ir teisiniam pagrindimui ir jos 
pastangoms išlaikyti skirtingu su tuo susijusiu interesu grupiu ir tinkamos ju gynimo strukturos 
pusiausvyra, kurios buvo pasiekta atlikus išsamiai išdestyta ir aiškiai pateikta poveikio tyrima. 
 
Vienintelis EESRK bendro ir konkretaus pobudžio pastabu tikslas – pasiulymo patobulinimas ir 
kai kuriu jame apibrežtu priemoniu nedidelis koregavimas. 

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

7.  TRANSPORTAS 

 

• Geležinkelio stociu vaidmuo išsipletusioje ES 

– Pranešejas  Janos Tóth (Ivairus interesai – HU) 
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 –    Nuoroda. Nuomone savo iniciatyva – CESE 232/2006 

   
– Asmuo pasiteirauti Anna Wagner   
                     (Tel. 00 32 2 546 83 06 – el. paštas anna.wagner@esc.eu.int)  
 

_____________ 
 

 
 


