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Plenarineje Asamblejoje dalyvavo Tarybai pirmininkaujanciai Austrijai atstovaujantis federalinis 
ekonomikos ir darbo ministras Martin Bartenstein ir kalbejo apie Austrijos pirmininkavimo programos 
prioritetus. 
 
 

1. PILIECIU TEISES 
 

• Pagrindines teises ir teisingumas 

 
− Pranešeja Brenda King (Darbdaviai – JK) 
 
− Nuorodos COM(2005) 122 final – 2005/0037 (COD) – 2005/038 (CNS) – 2005/0040 (COD) – 

CESE 32/2006 
 

− Dokumento esme 
 

EESRK nuomone, pusiausvyros tarp triju – laisves, saugumo ir teisingumo – aspektu stoka atsispindi ir 
finansinese perspektyvose, nes saugumui skiriami didžiausi biudžeto asignavimai.  
 
EESRK nera isitikines, ar Komisijos pasiulyme deramai atsižvelgta i EB sutarties 5 straipsnyje 
numatyta subsidiarumo principa, kadangi jame nera aiškios nuostatos, kad tam tikrose srityse  
klausimus butu geriausia spresti nacionaliniu, regioniniu ir (arba) vietos lygiu, bendradarbiaujant su 
atitinkamais socialiniais partneriais. 

 
 Komisija teigia, kad reikes geriau derinti veiksmus prieš rasizma, ksenofobija ir antisemitizma, o šiems 

reiškiniams išnaikinti siulo labiau skatinti dialoga tarp skirtingu religiju ir ivairiu kulturu. EESRK 
rekomenduoja i pasiulyma itraukti islamofobija, taip noredamas pabrežti butinybe atkreipti demesi i šia 
ypatinga rasizmo forma, kai kultura persipina su religija. 
   
Taciau jis ižvelgia pavoju, kad smurtas prieš vaikus, moteris ir jaunima bei prekyba žmonemis 
seksualinio išnaudojimo tikslais bus sumenkinti, jei bus susieti su kova su narkotiku naudojimu ir 
prekyba ypac turint omenyje tai, kad dar nepatvirtinto biudžeto asignavimai atskiroms programoms. 
EESRK rekomenduoja išskirti kovos su smurtu problema ir sudaryti atskira biudžeto eilute. 

 
− Asmuo pasiteirauti Susanne Johansson 

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

 
2. APLINKOS APSAUGA 

 

• Darnus vystymasis – klimato kaita 
– Pranešejas Seppo Kallio (Ivairus interesai – FI) 
  
– Nuoroda nuomone savo iniciatyva CESE 33/2006 

 
– Dokumento esme 
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EESRK mano, kad artimiausiais metais ir dešimtmeciais klimato kaita bus didžiausia Europos Sajungos ir 
viso pasaulio problema. ES privalo skirti daug daugiau pastangu kovai su klimato kaita ir pradeti 
nuosekliai rengti prisitaikymo strategijas ivairiose politikos srityse. ES ir visos valstybes nares taip pat 
turetu pradeti rengti atskiru sektoriu prisitaikymo strategijas. Tokias strategijas kai kurios valstybes nares 
jau yra parengusios. Sajunga galetu prisideti prie šio darbo, pasitelkdama gero koordinavimo ir 
tarptautiniu susitarimu teikiama nauda, kuri padetu suintensyvinti pastangas siekiant šio tikslo pasauliniu 
mastu. 
 
Kaimo pramoneje, žemes ukyje, miškininkysteje ir žuvininkysteje išmetama palyginus nedaug šiltnamio 
efekta sukelianciu duju, todel ES klimato kaitos politikoje nebuvo atkreiptas demesys i šiuos sektorius. 
Komitetas mano, kad klimato kaita yra neišvengiama, todel svarbu, kad ES šiuose sektoriuose parengtu 
prisitaikymo priemoniu pagrinda. 
 
Komitetas laikosi nuomones, kad: 

– kad svarbu išanalizuoti šalutini klimato poveiki kaimo pramones šakoms. 
– planuojant busima ES paramos žemes ukiui ir gamybai politika, prekybos politika ir 

 energetikos politika, turi buti ypac atsižvelgta i neaišku klimato kaitos poveiki šioms 
pirminems pramones šakoms. 

– žuvininkystes politika taip pat tures ivertinti tuos pakeitimus, kurie reikalingi tam, kad šis 
sektorius galetu prisitaikyti prie pakitusiu vandens ištekliu ir žuvininkystes salygu. 

– medienos ištekliu gamyba ir naudojimas turetu buti padidintas ir turetu buti rimtai atsižvelgta 
i mišku vaidmeni ribojant klimato kaita; kad Europos Sajungoje ir pasaulyje mišku reikia 
apželdinti didesnius plotus. ES vystymo politikoje šiam klausimui turi buti skirtas ypatingas 
demesys. 

 
Komitetas mano, kad Sajungai ypac svarbu didinti moksliniu tyrimu išteklius, skirtus klimato kaitai ir 
prisitaikymo prie jos politikai analizuoti bei saugumo programoms igyvendinti. Tai ypac taikytina 
pramones šakoms, kurios yra grindžiamos gamtiniais ištekliais. 
 
Komitetas siulo, kad Komisija turetu pasiulyti pradeti placia informacijos ir švietimo kampanija ES ir 
tarptautiniu lygiu, skirta pilietines visuomenes veikeju ir politinius sprendimus priimanciu asmenu 
samoningumui ugdyti.  Tai padetu paspartinti prisitaikymo strategiju rengimo ir priemimo procesa. 

 
– Asmuo pasiteirauti Yvette Azzopardi 

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

3. VISUOMENES SVEIKATA – PILIETINES VISUOMENES VAIDMUO 
 

• Europos narkotiku ir narkomanijos stebejimo centras (pataisymas) 
 

– Pranešejas Jan Olsson (Ivairus interesai – SE) 
 

− Nuoroda COM(2005) 399 final – 2005/0166 COD – CESE 44/2006 
 
− Dokumento esme 
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EESRK pabrežia, kad narkomanijos prevencijos srityje dirbancios pilietines visuomenes organizacijos 
turetu buti itrauktos i Europos narkotiku ir narkomanijos stebejimo centro (ENNSC) tinklo veikla. 
  
EESRK pritaria pasiulymo teisinio pagrindo pakeitimui. Bendradarbiavimas su Europos Parlamentu šiuo 
atveju yra visiškai naturalus žingsnis, be kita ko, padedantis pilieciams parodyti ENNSC veiklos 
skaidruma. Naujajame pasiulyme padidinamas Parlamento1 vaidmuo. Parlamentas gali pakviesti i 
Valdymo taryba du nepriklausomus ekspertus, turincius specialiu žiniu apie narkotikus. Komiteto 
nuomone, vienas iš svarbesniu kriteriju pasirenkant šiuos ekspertus, turetu buti ju naryste 
nevyriausybinese organizacijose, kurios nagrineja narkomanijos problemas. 
 
Europini tinkla sudaro nacionalines susižinojimo tarnybos, kurios yra dalyvaujanciu šaliu bei  Narkotiku 
ir narkomanijos stebejimo centro jungiamoji grandis. Komitetas mano, kad stebejimo centras savo 
veiklos gairese ir sutartyse su valstybemis naremis ipareigos susižinojimo tarnybas bendradarbiauti su 
valstybiu nariu organizacijomis, dirbanciomis narkotiniu medžiagu srityje. 
 
− Asmuo pasiteirauti Susanne Johansson 

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

4. INFORMACIJOS VISUOMENE 
 

• Elektroniniu duomenu saugojimas 
− Pranešeja Joana Hernández Bataller (Ivairus interesai – ES) 
 
− Nuoroda COM(2005) 438 final – CESE 35/2006 
 
− Dokumento esme 
 
Komitetui kelia nuostaba ir susirupinima tokio siulomo teises akto projekto pateikimas, nes jo nuostatos 
yra nesuderintos ir pažeidžia pagrindines teises.  
 
Pasiulyme pateikiamas požiuris i pagrindines teises, ypac teise i privatu gyvenima, yra netinkamas ir kai 
kuriais aspektais prieštaringas.  
 
Kyla pavojus, jog bus pakirstas elektroniniu ryšiu vartotoju pasitikejimas ir ju noras naudotis 
informacijos ir ryšiu technologijomis (IRT). Toks vartotojo pasitikejimo praradimas gali ilgainiui 
pristabdyti informacines visuomenes vystymasi ateityje ir tokiu budu kelia pavoju Lisabonos strategijai.  
 
Komitetas abejoja, ar pasiulymas visiškai atitinka subsidiarumo ir proporcingumo principus, kadangi 
nepateikiama jokiu priežasciu, leidžianciu daryti išvada, jog koks nors Bendrijos tikslas gali buti 
sekmingiau igyvendintas Bendrijos lygiu. 
 
– Asmuo pasiteirauti Raffaele Del Fiore 

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

                                                 
1 COM(2005) 399 final , 9 straipsnis. 
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5. MOKESCIU DERINIMAS 
 

•  Akcizai alkoholiui 
 
− Pranešejas Clive Wilkinson (Darbdaviai – UK) 
 
− Nuorodos COM (2004) 223 final – CESE 34/2006 
 
− Dokumento esme 

 
Del taikomos tvarkos nuolat kyla problemu sprendžiant, kokia yra kai kuriu produktu vieta šiuo metu 
naudojamose sutartose strukturose. 
 
Nera itikinamu irodymu, kad aukšti mokesciu tarifai ilgainiui mažina su piktnaudžiavimu susijusiu 
problemu skaiciu. Todel turi buti naudojamos kitos priemones, paremtos daugiausia švietimu ir 
prevencija, bandant gerinti visuomenes sveikata ir siekiant išspresti šias problemas.  
 
Todel rekomenduojama, kad Komisija apsvarstytu galimybe skirstyti visus alkoholinius gerimus i dvi 
pagrindines kategorijas, nustatant bazine tarifo norma, pagal kuria butu apmokestinami visi alkoholiniai 
gerimai, tarp ju ir šios dvi kategorijos, priklausomai nuo ju rušies, atsižvelgiant i ju gamybos priemones, 
poveiki sveikatai ir alkoholio kieki. Taciau vynui ir kitiems fermentuotiems gerimams (alui, sidrui ir 
kriaušiu sidrui) turetu buti taikomos specialios normos. 

 
− Asmuo pasiteirauti Imola Bedo 

(Tel. 00 32 2 546 83 62 – el. paštas imola.bedo@esc.eu.int) 
 

 


