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-1Plenarinėje asamblėjoje dalyvavo buvęs EAPB Vyriausiosios valdybos sekretorius ir Jean Monnet
bendražygis Max Kohnstamm ir Europos Komisijos narys Jacques Barrot, kurie kalbėjo apie
Komiteto nuomonę dėl Baltosios knygos: Europos transporto politika.

1. ROMOS SUTARČIŲ PASIRAŠYMO 50-SIOMS METINĖMS SKIRTA
REZOLIUCIJA
–

Pagrindinis pranešėjas Göke Frerichs (Darbdavių gr. – DE)

–

Nuoroda. CESE 350/2007 fin

–

Dokumento esmė

EESRK aišku, kad įsteigus EEB ir Euratomą buvo žengtas lemiamas žingsnis vis glaudesnio valstybių
ir tautų vienijimosi link, kuris galiausiai lėmė, kad paskutiniajame dvidešimtojo amžiaus
dešimtmetyje neliko Europos padalijimo.
Bendros politikos sritys, laisvas asmenų judėjimas, didelės sienų neturinčios vidaus rinkos sukūrimas,
bendra valiuta – tai tik keletas svarbių etapų siekiant gerovės, kurios Europoje iki šiol nėra buvę, nors,
atsižvelgiant į ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, vis dar susiduriama su sunkumais. Ši
sėkmė ir vertybės, kuriomis remiantis ji buvo pasiekta, padėjo sukurti Europos visuomenės modelį ir
įgyvendinti socialinį modelį, kuriuo žavisi daugelis pasaulio šalių.
Komitetas mano, kad Europos Sąjunga, siekdama įveikti naujus iššūkius, ateityje turės pasinaudoti
gerais Bendrijos praktikos pavyzdžiais siekiant bendrų tikslų, sukurti patikimą ir visų valstybių narių
lygybę užtikrinantį Bendrijos metodą ir jį taikyti naujose politikos srityse, pirmiausia plėtoti Europos
socialinį modelį, kovoti su neigiamais visų ekonominių, socialinių ir kultūrinių santykių globalizacijos
padariniais, kovoti su klimato kaita, užtikrinti energijos tiekimą, kovoti su imigracijos keliamomis
problemomis, remiantis vertybėmis, kuriomis grindžiamas Europos projektas, ir kovoti su skurdu ir
socialine atskirtimi.
Todėl reikėtų iš naujo pagrįsti Europos Sąjungos prasmingumą – suteikti jai, remiantis aiškia vizija ir
esminiu sutarimu, tvirtesnį ir išsamesnį sutarties pagrindą.
Nepakaks tik persvarstyti ES veikimo taisykles; turėtų būti patikslintas jos būsimas tikslas ir apibrėžta
tam būtina Konstitucija.
Todėl ateityje, siekiant patenkinti žmonių interesus ir būti patraukliai naujoms narėms ir jaunoms
kartoms, nepatyrusioms praėjusių dešimtmečių proceso, Europos Sąjunga turės orientuotis į šias dvi
dimensijas, kurios yra įtrauktos į Europos konvento parengtą Sutartį dėl Konstitucijos Europai:
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•

į vertybes ir principus, kurie iš pat pradžių buvo svarbūs siekiant Europos susivienijimo ir bus
būtini ateityje: susitaikymą ir toleranciją, solidarumą ir subsidiarumą, teisę ir teisingumą, taiką ir
laisvę;
į piliečių politinius, ekonominius, socialinius ir kultūrinius interesus, kuriuos Europos pilietinės
visuomenės atstovai pastaraisiais metais jau ne kartą yra pabrėžę.

EESRK yra pasirengęs padėti siekti naujo Europos integracijos proceso pagyvėjimo ir laikytis tokio
požiūrio, kad Sąjunga galiausiai taptų Europos bendruomene, kurios piliečiai aktyviai dalyvaus
integracijos procese.
EESRK mano, kad šį pagyvėjimą lems nuolatinis įsiklausymas į piliečių rūpesčius ir lūkesčius ir,
svarbiausia, demokratinio Sąjungos ir jos institucijų teisėtumo sustiprinimas pasitelkiant
dalyvaujamąją demokratiją, kadangi tai yra išankstinė racionalios ir emocinės europiečių atsakomybės
už Europos projektą sąlyga.
−

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

2. SĄJUNGOS PILIETYBĖ
•

Žalioji knyga „Europos Sąjungos piliečio diplomatinė ir konsulinė
apsauga trečiosiose šalyse“

−

Pranešėjas Ivan Voleš (Darbdavių gr. – CZ)

−

Nuoroda. COM(2006) 712 final – CESE 425/2007

−

Dokumento esmė

EESRK pabrėžia, kad teisė į konsulinę ir diplomatinę apsaugą, kuria piliečiai gali pasinaudoti
trečiosiose šalyse, suteikia konkretumo Europos Sąjungos pilietybei.
Šiuo atžvilgiu EESRK pabrėžia, kad būtina geriau informuoti piliečius apie šią teisę ir mano, kad iki
šiol vykdytos informacinės kampanijos nedavė gerų rezultatų. Jis prašo, kad pilietinės visuomenės
organizacijos, kurių nariai vyksta į trečiąsias šalis, dalyvautų ES valstybėse narėse vykdomoje
informacinėje veikloje.
EESRK pritaria trečiosiose valstybėse teikiamos įvairių valstybių narių konsulinės apsaugos masto ir
teisinio pagrindo suvienodinimui ir prašo ją atlikti nedelsiant, prireikus, suderinant nacionalines
nuostatas.
− Asmuo pasiteirauti Pierluigi Brombo
(Tel. 00 32 2 546 97 18 – el. paštas pierluigi.brombo@eesc.europa.eu)
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3. SOCIALINĖ IR DEMOGRAFINĖ POLITIKA
•

Gyventojų senėjimo poveikis ekonomikai ir biudžetui

−

Pranešėja Susanna Florio (Darbuotojų gr. – IT)

−

Nuoroda. Tiriamoji nuomonė – CESE 405/2007

−

Dokumento esmė

EESRK mano, kad reikia ir toliau siekti Lisabonos strategijos tikslų demografinės politikos srityje:
•
•

būtina priešintis vyresnio amžiaus darbuotojų pašalinimui iš darbo vietos,
visą gyvenimą trunkančio mokymosi programos yra labai svarbios užtikrinant veiksmingesnę
vyresnių nei 50 metų amžiaus darbuotojų veiklą įmonėje ir už jos ribų,

•

reikia skatinti jaunimą stoti į tiksliųjų mokslų fakultetus,

•

investicijos į nepalankias sąlygas turinčius regionus leis jaunimui jų neapleisti,

•

užtikrinti vaikų priežiūros ir pagyvenusių asmenų globos ir rūpybos paslaugas,

•

būtina skubiai panaikinti skirtumą tarp vyrų ir moterų atlyginimų,

•

reikėtų numatyti priemones, kurios skatintų vyrus prisiimti daugiau įsipareigojimų šeimoje,

•

būtina imtis priemonių, kurios užtikrintų moterims galimybę užimti vadovaujančius postus,

•

turėtų būti pripažinti imigrantų profesiniai įgūdžiai, patirtis ir mokslo diplomai,

•

papildomos pensijos, jeigu reikalinga, turi būti patikimos, saugios ir apsaugotos nuo
neprognozuojamų finansų rinkų svyravimų,

•

kai kurių ES valstybių narių pagrindinis tikslas siekiant užtikrinti pensijų sistemų tvarumą turi būti
aktyvi kova su vengimu mokėti mokesčius ir socialinio draudimo įmokas,

•

sveikatos apsaugos srityje dėl gyventojų senėjimo visų pirma reikės investuoti į prevencinę
sveikatos priežiūrą.

− Asmuo pasiteirauti Gilbert Marchlewitz
(Tel. 00 32 2 546 93 58 – el. paštas gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu)
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• Šeimos ir demografinė raida
−

Pranešėjas Stéphane Buffetaut (Darbdavių gr. – FR)

−

Nuoroda. Tiriamoji nuomonė – CESE 423/2007

−

Dokumento esmė

Atsižvelgdamas į šiandieninę demografinę padėtį Europoje, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų
komitetas ragina:
− atlikti išsamią demografinių pokyčių analizę ir išsiaiškinti jų priežastis,
− surinkti informaciją apie gerą praktiką šeimos politikos, šeimyninio gyvenimo ir profesinės
veiklos derinimo, vyrų ir moterų lygybės ir konkrečios politikos, kuri remtų nepriekaištingai
šeimomis besirūpinančius tėvus, srityje,
− parengti daugiametį demografinių pokyčių veiksmų planą, kuriame pasiūlytų priemones, kurias,
vykdydamos šeimos politiką, sėkmingai įgyvendino valstybės narės,
− naudoti atvirą koordinavimo metodą, kuris būtų priemonė, leidžianti palyginti vykdomą šeimos
politiką.
Europos Vadovų Taryba, Europos Parlamentas ir Komisija, laikydamiesi subsidiarumo principo, kaip
veiksmingą priemonę turėtų skatinti valstybes nares pasirašyti Europos šeimos paktą, kuriame galėtų
būti numatyti šie įsipareigojimai:
•

valstybės turi ryžtingai siekti įgyvendinti politikos kryptis, atitinkančias gyventojų lūkesčius dėl
vaikų, kurių pageidautų susilaukti poros, skaičiaus Europos Sąjungoje,

•

nustatyti šeimai ir vaikams, tai yra investicijoms į ateitį, skirtų valstybės biudžetų žemiausią ribą,

•

užtikrinti, kad bus skatinama šeimoms palanki aplinka, įgyvendinti idėją suderinti šeimyninį
gyvenimą ir profesinę veiklą ir įsipareigoti įgyvendinti nuolatines ir ilgalaikes priemones,
remiančias vaikus ir šeimą.

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

• Visuotinės svarbos socialinės paslaugos ES
−

Pranešėjas Hencks (Darbuotojų gr. – LU)

−

Nuoroda. COM(2006) 177 final – CESE 426/2007
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−

Dokumento esmė

Visuotinės svarbos socialinės paslaugų tikslas – pasiekti socialinę, teritorinę ir ekonominę sanglaudą
skatinant solidarumą ir įveikti visus socialinius visuomenės sunkumus – liga, senatvė, darbingumo
netekimas, negalia, neužtikrintas darbas, skurdas, socialinė atskirtis, narkomanija, šeimyniniai ir būsto
sunkumai, užsieniečių integracijos problemos – galinčius pažeisti žmogaus fizinę ir moralinę
harmoniją.
Todėl EESRK mano, kad užuot be reikalo svarsčius ir vertinus, ar visuotinės svarbos paslauga yra
ekonominė ar neekonominė, reikėtų nagrinėti paslaugos pobūdį, paskirtį, tikslus ir nustatyti, kurioms
paslaugoms taikomos konkurencijos ir vidaus rinkos taisyklės, ir kurioms, dėl visuotinės svarbos,
socialinės, teritorinės ir ekonominės sanglaudos priežasčių, vadovaujantis subsidiarumo principu,
Bendrijos, nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijos turi daryti išimtį.
Todėl reikėtų Bendrijos lygiu apibrėžti bendras gaires, bendrus standartus, kurie turėtų būti nustatyti
visoms visuotinės svarbos paslaugoms (ekonominėms ir neekonominėms), įskaitant ir visuotinės
svarbos socialines paslaugas. Visa tai turėtų būti numatyta pagrindų direktyvoje, kuri turėtų būti
priimta bendro sprendimo procedūra ir galėtų sudaryti Bendrijos sistemą, pritaikytą ypatingam VSSP
pobūdžiui.
– Asmuo pasiteirauti Agota Bazsik
(Tel. 00 32 2 546 86 58 – el. paštas agota.bazsik@eesc.europa.eu)

• Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas – XI priedas
−

Pranešėjas Wolfgang Greif (Darbuotojų gr. – AT)

− Nuoroda. COM(2006) 7 final – 2006/0008 (COD) – CESE 422/2007
−

Dokumento esmė

EESRK mano, kad:
−

tikslinga kuo greičiau pradėti taikyti naująjį reglamentą dėl valstybių narių socialinės apsaugos
sistemų koordinavimo, tai kartu apimtų spartų įgyvendinimo reglamento įsigaliojimą ir
susitarimą dėl aptariamo reglamento, nustatančio Reglamento Nr. 883/2004 XI priedo turinį;

−

siekiant išvengti nacionalinių teisės aktų ir Reglamento Nr. 883/2004 redakcijos priešpriešos, XI
priede reikia padaryti tam tikrus įrašus dėl ypatingų faktų valstybėse narėse. Tačiau kartu
Komitetas ragina užkirsti kelią neribotam įrašų daugėjimui ir kiek galima apriboti įrašų skaičių;

−

ypač svarbu neleisti, kad koordinavimo praktikoje XI priedo įrašai nulemtų piliečiams
nepalankius pokyčius;

Greffe CESE 39/2007 (FR) AK/am-rs

-6-

−

dėl padarytų įrašų didesnių problemų nekyla nei apdraustiesiems, persikeliantiems iš vienos
Bendrijos šalies į kitą, nei įmonėms, nei socialinio draudimo įstaigoms;

−

EESRK pastebi sėkmingas visų suinteresuotų subjektų pastangas siekti paprastinamo, todėl XI
priede yra gerokai mažiau įrašų, nei analogiškame dabartinio koordinavimo Reglamento Nr.
1408/71 VI priede;

−

EESRK ragina valstybes nares jau dabar aprūpinti nacionalines socialinės apsaugos įstaigas
būtinais žmogiškaisiais ir techniniais ištekliais.

−

Asmuo pasiteirauti Susanne Johansson
(Tel. 00 32 2 546 84 77 – el. paštas susanne.johansson@eesc.europa.eu)

4. ĮMONĖS IR SOCIALINĖ SANGLAUDA
• Nemokumas ir darbuotojų apsauga
−

Pranešėjas Mário Soares (Darbuotojų gr. – PT)

−

Nuoroda. COM(2006) 657 final – 2006/0220 (COD) – CESE 318/2007 fin – CESE 424/2007

−

Dokumento esmė

Šiuo pasiūlymu siekiama kodifikuoti 1980 m. spalio 20 d. Tarybos direktyvą 80/987/EEB dėl
darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam. Naujoji direktyva pakeis įvairius aktus, kurių
nuostatos buvo į ją įtrauktos; šis pasiūlymas nekeičia kodifikuojamų teisės aktų turinio, nes jame tik
sujungiami šie aktai, atliekant kodifikavimui būtinus formos pakeitimus.
Turėdamas omenyje, kad šios nuomonės tema yra direktyvos kodifikavimas ir atsižvelgdamas į
pirmoje pastraipoje nurodytus tikslus bei 2 ir 3 pastraipose nustatytas garantijas, Europos ekonomikos
ir socialinių reikalų komitetas šiai siūlomai direktyvai pritaria.
− Asmuo pasiteirauti Ewa Kaniewska
(Tel. 00 32 2 546 81 17 – el. paštas ewa.kaniewska@eesc.europa.eu)

5. RŪPINIMASIS VARTOTOJAIS
•
–

Draudimai ginant vartotojų interesus

–

Nuoroda. COM(2006) 692 final – 2003/0099 COD – CESE 415/2007

Pranešėjas Jorge Pegado Liz (Įvairių interesų gr. – PT)

Greffe CESE 39/2007 (FR) AK/am-rs

-7–

Asmuo pasiteirauti Luis Lobo
(Tel. 00 32 2 546 97 17, el. paštas luis.lobo@eesc.europa.eu)

6. TRANSPORTAS – TECHNINIAI STANDARTAI
•

Veidrodėlių modifikavimas

−

Pranešėjas Virgilio Ranocchiari (Darbdavių gr. – IT)

−

Nuoroda. COM(2006) 570 final – 2006/0183 COD – CESE 409/2007

−

Dokumento esmė

EESRK pritaria Europos Komisijos pastangoms gerinti saugą keliuose ir besąlygiškai pritaria
pateiktam pasiūlymui. EESRK vertina tai, kad Komisija, prieš pateikdama pasiūlymą, atliko
ekonominės naudos analizę ir labai išsamų poveikio vertinimą.
Tačiau EESRK norėtų atkreipti dėmesį į tam tikrus neigiamus pasiūlymo aspektus, susijusius su
galimu krovinių vežimo įmonių diskriminacijos pavojumi ir dėl to atsirandančiu konkurencijos
iškraipymu, ir su faktu, kad nėra paprastos ir vienodos naujųjų nuostatų sertifikavimo ir kontrolės
sistemos.
Dėl naujųjų nuostatų sertifikavimo ir kontrolės, EESRK norėtų pasiūlyti kitą sprendimą: naujus
užpakalinio vaizdo veidrodėlius įmontavusios bendrovės išduotą atitikties deklaraciją.
− Asmuo pasiteirauti Magdaléna Belarova-Carabin
(Tel. 00 32 2 546 83 03 – el. paštas magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu)
•

Europos transporto politika (baltoji knyga)

− Pranešėjas Rafael Barbadillo (Darbdavių gr. – ES)
− Nuoroda. COM(2006) 314 final – CESE 427/2007
− Dokumento esmė
Šio komunikato tikslas yra įvertinti pasiekimus transporto sektoriuje, remiantis 2001 m. baltojoje
knygoje dėl transporto politikos pateikta strategija. Tuo pačiu metu jame taip pat dar kartą
apsvarstomi pirminiai politikos tikslai ir siūlomi tam tikri pakeitimai, prisiderinant prie pasikeitusios
padėties.
Remiantis apžvalga, svarbiausi ES transporto politikos tikslai išlieka tokie patys: europiečiams
sukurti operatyvią, veiksmingą transporto sistemą, užtikrinti aukšto lygio judumą, aplinkos
apsaugą, energijos tiekimo saugumą bei tarptautinį regionų, įmonių ir žmonių susisiekimą.
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Svarbiausias peržiūrėtos strategijos terminas yra „įvairiarūšis vežimas“, t.y. veiksmingas skirtingų
atskirų transporto rūšių ir jų kombinavimo panaudojimas. Perėjimas nuo kelių transporto prie aplinką
mažiau teršiančių transporto rūšių (geležinkelių ir vandens transporto) yra labai pageidautinas, tačiau
„įvairiarūšio vežimo“ sąvoka jau perėmė svarbiausią prioritetinį vaidmenį.
EESRK pritaria persvarstytos Baltosios knygos tikslams, kuriais siekiama optimizuoti visas transporto
rūšis atskirai ir visą sistemą kartu, skatinant konkrečias kiekvienai rūšiai būdingas galimybes, kad
būtų sukurtos mažiau teršiančios ir veiksmingesnės transporto sistemos, kurios užtikrintų tvarų
asmenų ir prekių judėjimą.
EESRK mano, kad būtina gerinti transporto rūšių sąveikumą ir didinti geležinkelių, jūrų ir upių
transporto konkurencingumą, siekiant skatinti jų našumą ir veiksmingumą, jas labiau įtraukti į
transporto rūšių pasiskirstymą ir užtikrinti jų ilgalaikį tvarumą. Komiteto nuomone, Atsakingos
viešosios valdžios institucijos privalo užtikrinti būtiną skirtingų transporto rūšių derinimą.
Komitetas rekomenduoja deramą dėmesį skirti viešojo tarpmiestinio keleivių vežimo kelių transportu
paslaugoms, kuris gali padėti siekti Komisijos užsibrėžtų tikslų, pvz., mažinti transporto spūstis, taršą
ir degalų suvartojimą, didinti saugumą keliuose. Pastarąjį dešimtmetį, atvėrus rinką, oro transporto
sektorius smarkiai išsiplėtė, tačiau netolygus trečiojo paketo taikymas įvairiose valstybėse narėse ir
vidaus rinkos apribojimai šiuo metu lemia konkurencijos iškreipimą. Taigi, reikia gerinti vidaus
rinkos veikimą. Kadangi nėra sukurta jūrų transporto vidaus rinka, ES negali tobulinti vidaus
transportą reglamentuojančių teisės aktų ir tokiu būdu sudaryti palankesnes sąlygas vidaus prekybai.
Vykdant bendrąją transporto politiką reikia ir toliau skirti didelį dėmesį techniniam, mokesčių ir
socialiniam kiekvienos transporto rūšies atskirai ir jų visumos suderinimui siekiant sukurti sistemą,
užtikrinančią vienodas konkurencijos sąlygas.
Transporto rūšių apsauga turėtų būti prioritetinis tikslas ir saugumo priemonės turėtų aprėpti visas
transporto rūšis ir jų infrastruktūras, tačiau reikia vengti nereikalingų patikrinimų ir gerbti žmogaus
teises ir keleivių privatumą.
Transporto sektorius naudoja daug iškastinio kuro teikiamos energijos. Priklausomybės nuo iškastinio
kuro mažinimas ir išmetamo anglies dvideginio kiekio mažinimas turi tapti prioritetiniais tikslais.
– Asmuo pasiteirauti María José Lopez Grancha
(Tel. 00 32 2 546 87 13 – el. paštas mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu)
•

Regos laukas ir priekinio stiklo valytuvai

− Pranešėjas Brendan Burns (Darbdavių gr. – UK)
− Nuoroda. COM(2006) 651 final – 2006/0216 COD – CESE 411/2007
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•

Žemės ūkio traktoriai – tam tikros jų dalys ir techniniai rodikliai

− Pranešėjas Brendan Burns (Darbdavių gr. – UK)
− Nuoroda. COM(2006) 662 final – 2006/0221 COD – CESE 412/2007
− Asmuo pasiteirauti João Pereira dos Santos
(Tel. 00 32 2 546 92 45 – el. paštas joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu)
•

Žemės ūkio traktoriai – didžiausias projektinis greitis

− Pranešėjas Brendan Burns (Darbdavių gr. – UK)
− Nuoroda. COM(2006) 667 final – 2006/0219 COD – CESE 413/2007
− Asmuo pasiteirauti João Pereira dos Santos
(Tel. 00 32 2 546 92 45 – el. paštas joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu)
•

Žemės ūkio traktoriai – vairo mechanizmai

− Pranešėjas Brendan Burns (Darbdavių gr. – UK)
− Nuoroda. COM(2006) 670 final – 2006/0225 COD – CESE 414/2007
− Asmuo pasiteirauti João Pereira dos Santos
(Tel. 00 32 2 546 92 45 – el. paštas joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu)
•

Konkurencijos taisyklių taikymas transportui (kodifikuota redakcija)

−

Pranešėjas Jan Simons (Darbdavių gr. – NL)

−

Nuoroda. COM(2006) 722 final – 2006/0241 COD – CESE 429/2007

−

Asmuo pasiteirauti Agota Bazsik
(Tel. 00 32 2 546 86 58 – el. paštas agota.bazsik@eesc.europa.eu)

7. MOKESČIAI
•

Kova su mokestiniu sukčiavimu

− Pranešėjas Edgardo Iozia (Darbuotojų gr. – IT)
− Nuoroda. COM(2006) 254 final – CESE 406/2007
Greffe CESE 39/2007 (FR) AK/am-rs
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− Dokumento esmė
EESRK rekomenduoja persvarstyti PVM sistemą, kiek įmanoma daugiau naudotis Europos kovos su
sukčiavimu tarnybos (OLAF) dabartiniais įgaliojimais, plėsti nacionalinių kovos su sukčiavimu
organų bendradarbiavimą, įtraukti „atviros rinkos kainos“ kriterijų, įtraukti nuostatas dėl pardavėjo ir
pirkėjo bendros atsakomybės, nustatyti diferencijuotus kriterijus ūkio subjektams taikomoms
priemonėms atsižvelgiant į riziką, toliau finansuoti Bendrijos programas, kuriomis siekiama skatinti
veiklą Bendrijos finansinių interesų apsaugos srityje.
− Asmuo pasiteirauti Imola Bedő
(Tel. 00 32 2 546 83 6 – el. paštas imola.bedo@eesc.europa.eu)
•

Netiesioginiai mokesčiai, taikomi kapitalui pritraukti

−

Pranešėjas Umberto Burani (Darbdavių gr. – IT)

−

Nuoroda. COM(2006) 760 final – 2006/0253 CNS – CESE 408/2007

−

Dokumento esmė

EESRK mano, kad, panaikinus leidžiančią nukrypti nuostatą, suinteresuoti subjektai pajustų naudą, o
bendroji rinka veiktų dar tinkamiau.
EESRK atkreipia dėmesį ir į tvarką, kurią taikant įvedami nauji mokesčiai, pakeičiant panaikintąjį
mokestį. Socialinių partnerių budrumas galėtų padėti išgyvendinti tokią tvarką.
− Asmuo pasiteirauti Imola Bedő
(Tel. 00 32 2 546 83 62 – el. paštas imola.bedo@eesc.europa.eu)

8. KONKURENCIJA
•

Prekių ženklų įstatymų suderinimas (kodifikuota redakcija)

−

Pranešėjas Angelo Grasso (Įvairių interesų grupė – IT)

−

Nuoroda. COM(2006) 812 final – 2006/0264 COD – CESE 417/2007

−

Asmuo pasiteirauti João Pereira dos Santos
(Tel. 00 32 2 546 92 45 – el. paštas joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu)
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Raštinės įrangos energijos naudojimo efektyvumo ženklinimas (nauja
redakcija)

−

Pranešėjas Ivan Voles (Darbdavių gr. – CZ)

−

Nuoroda. COM(2006) 576 final – 2006/0187 COD – CESE 428/2007

−

Asmuo pasiteirauti. Sven Dammann
(Tel. 00 32 2 546 93 66 – el. paštas sven.dammann@eesc.europa.eu)

•

Paslaugos pagal viešojo darbų pirkimo sutartis

−

Pranešėjas Hans-Joachim Wilms (Darbuotojų gr. – DE)

−

Nuoroda. COM(2006) 748 final – 2006/0249 COD – CESE 416/2007

−

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

9. REGIONINĖ POLITIKA
•

Būsto ir regioninė politika

−
−

Pranešėjas Angelo Grasso (Įvairių interesų gr. – IT)
Bendrapranešėjė Nicole Prud'homme (Darbuotojų gr.-FR)

−

Nuoroda. Europos Parlamento prašymas – 407/2007

−

Dokumento esmė

Būstas, kuris yra viena iš pagrindinių žmogaus teisių ir Europos socialinio modelio kertinis akmuo,
turi būti įmanomas gauti, ypač tiems, kurie neturi galimybės jo įsigyti pagal rinkos taisykles. Būsto
politikos indėlis yra būtinas siekiant Lisabonos strategijos tikslų, nes ši politika turi papildyti
strategijos „augimo ir darbo vietų kūrimo“ aspektus.
EESRK nuomone, turint omeny būsto svarbą, reikėtų skatinti valstybes nares ir regionus bei jiems
padėti planuoti kvartalų restruktūrizavimą ir būsto gerinimą naudojantis struktūrinių fondų pagalba.
Šiuo tikslu Europos socialinis fondas turėtų paremti ne tik integraciją į darbo rinką, bet ir socialinės
integracijos priemones: kaip matėme, būsto ir darbo rinkos yra glaudžiai susijusios. Taip pat ir dėl
imigracijos politikos krypčių: šiuo metu jos apibrėžtos Europos lygiu, bet jas plėtojant negalima
pamiršti būsto siekiant teritorinės izoliacijos prevencijos. Komisija turi paskelbti migrantų integracijos
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paramos būsto projektams pagal PROGRESS programą.
EESRK palankiai įvertino Europos Komisijos ir Europos investicijų banko (EIB) iniciatyvą sukurti
naują finansinę priemonę JESSICA konkrečiai padėti miestų skurdžių kvartalų vystymui, įskaitant ir
socialinius būstus šiuose kvartaluose. Priemonė JÉRÉMIE taip pat suteikia daug galimybių socialinių
būstų tiekėjams, kuriantiems visiems malonius gyventi kvartalus.
− Asmuo pasiteirauti Roberto Pietrasanta
(Tel. 00 32 2 546 93 13 – el. paštas roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu)

10. ŽEMĖS ŪKIS, MIŠKININKYSTĖ, GYVULININKYSTĖ
•

Su gyvūnų gerove susijęs ženklinimas

−

Pagrindinis pranešėjas Leif E. Nielsen (Įvairių interesų gr. – DK)

−

Nuoroda. Tiriamoji nuomonė – CESE 421/2007

−

Dokumento esmė

Europos Sąjungoje didėja susidomėjimas gamybos ir auginimo metodų, kuriuos taikant skiriamas
didesnis dėmesys gyvūnų gerovei, skatinimu. Todėl Komitetas siūlo sukurti su gyvūnų gerovės
ženklinimu susijusią sistemą, kurios kriterijai yra griežtesni už būtiniausius reikalavimus, turėtų būti
siūloma su tuo susijusiems gamintojams, prekybos ir pramonės sektoriui pasirinkti savanoriškai.
Konkrečiu atveju tai galėtų būti logotipas, naudojamas kartu su spalviniu ženklu arba taškų sistema,
kuris papildytų komercinius kokybės ženklus ir kartu su privačia nepriklausoma kontrole taptų
objektyviu prekybos pagrindu. EESRK mano, kad tokia sistema iš esmės galėtų būti taikoma visoms
gyvūnų rūšims ir gyvūninės kilmės produktams. Laikantis PPO nuostatų ši sistema tokia pačia tvarka
galėtų būti taikoma ir importuotiems produktams.
Komitetas pabrėžia, kad turi būti ir toliau taikomas įprastas institucijų reguliavimas: nustatyti ES
būtiniausius reikalavimus ir, kaip anksčiau, ženklinti kiaušinių ir ekologiškų produktų gamybos
metodus.
EESRK mano, kad ES moksliniai tyrimai gyvūnų gerovės srityje lems, ar ateityje, remiantis
objektyviu moksliniu pagrindu, bus galima gyvūnų gerovės aspektą įtraukti į žemės ūkio, gamybos ir
prekybos grandinę. Bet kokiu atveju būtinos vartotojams ir mažmeninei prekybai skirtos informavimo
kampanijos, be kita ko, informuojančios ir apie privalomus ES būtiniausius reikalavimus. Todėl
EESRK siūlo:
−

siekiant daugiau skaidrumo ir atvirumo, sukurti Europos Sąjungos remiamą tinklavietę ir
duomenų bazę, tačiau pirmiausia turi būti taikomos bendros gairės, o tik po to skelbiamas jų
tikslus turinys.
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griežčiau drausti ir kontroliuoti neteisingą ir klaidinančią reklamą, siekiant užtikrinti, kad įmonės
prisiimtų didesnę atsakomybę už savo tvirtinimus.

−

Asmuo pasiteirauti Eleonora di Nicolantonio
(Tel. 00 32 2 546 94 54 – el. paštas eleonoradinicolantonio@esc.eu.int)

•

Žaliavinės medienos klasifikavimas

− Pranešėjas Tadeusz Dorda (Darbdavių gr. – PL)
− Nuoroda. COM(2006) 557 final – 2006/0178 COD – CESE 420/2007
− Asmuo pasiteirauti Filipa Pimentel
(Tel. 00 32 546 84 44 – el.paštas filipa.pimentel@eesc.europa.eu)

11. APLINKOS APSAUGA
•

Taususis pesticidų naudojimas

−

Pranešėjas Antonello Pezzini (Darbdavių gr. – IT)

−

Nuoroda. COM(2006) 373 final – 2006/0132 COD – CESE 419/2007

−

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

12. ŠVIETIMAS
•

Europos technologijos institutas

− Pagrindinis pranešėjas Antonello Pezzini (Darbdavių gr. – IT)
− Nuoroda. COM(2006) 604 final – 2006/0197 COD – CESE 410/2007
− Dokumento esmė
EESRK tvirtai palaiko idėją įsteigti Europos technologijos institutą (ETI), siekiant prisidėti prie
aukštesnio lygio švietimo, naujovių diegimo ir mokslinių tyrimų ir skatinti Europos kompetencijos
centrų bendradarbiavimą ir integraciją pramonės, aukštųjų mokyklų ir mokslo srityse.
Komitetas pabrėžia, kad svarbu plėtoti pasiūlymą įsteigti ETI.
Tačiau Komitetas mano, kad būsimam ETI – jei siekiama, kad jis taptų aktyviu dalyviu ir užimtų
aukščiausią poziciją tarptautiniu mastu – nepakanka tik skirti papildomų išteklių.
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centro idėja ir siekti konkrečių rezultatų.
Pradžioje ETI sėkmė labai priklausys nuo to, ar Bendrija ir valstybės narės skirs pakankamą
finansavimą ir lėšos neturėtų būti paimtos iš jau priimtų mokslinių tyrimų ir naujovių diegimo
programų.
Komitetas taip pat mano, kad ETI sistema turi siekti įtraukti, jei galima, esamus ES atrinktus
kompetencijos centrus ir stengtis netapti aukščiausia biurokratine struktūra, remiančia jau veikiančias
Sąjungos pažangiausių mokslinių tyrimų institucijas.
Todėl būtų tikslinga įsteigti ETI investicijų valdymo bendrovę.
Galiausiai, Komitetas mano, kad būtina geriau išaiškinti ŽNB ir paties Europos technologijos instituto
išduodamų ETI diplomų apibrėžtį ir išdavimo sąlygas.
Dėl ETI įstatų Komitetas mano, kad Komisijos pasiūlyme numatytų valdybos ir vykdomojo komiteto
darbą galėtų paremti stebėtojų taryba ir vykdomasis komitetas. Stebėtojų tarybą turėtų sudaryti
valstybių narių atstovai, o jai pirmininkauti Komisijos atstovas; vykdomąjį komitetą turėtų sudaryti po
du ekonomikos, mokslinių tyrimų centrų ir universitetų atstovus, o jam pirmininkauti valdybos
pirmininkas, administracijos direktorius ir rektorius.
− Asmuo pasiteirauti Magdalena Bêlařová-Carabin
(Tel. 00 32 2 546 83 03 – el. paštas magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu)

13. BENDRIJOS TEISĖ
•

Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarka

− Pagrindinis pranešėjas Daniel Retureau (Darbuotojų gr.-FR)
− Nuoroda. COM(2006) 901 ir 903 ir COM(2006) 905 - 926 final – CESE 418/2007
−

Asmuo pasiteirauti Luis Lobo
(Tel. 00 32 2 546 97 17, el. paštas luis.lobo@eesc.europa.eu)
_____________
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