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-1Plenārajā sesijā piedalījās Eiropas Ogļu un tērauda kopienas Augstās iestādes bijušais sekretārs un
Jean Monnet kga līdzstrādnieks Max KOHNSTAMM, kā arī Eiropas Komisijas loceklis
Jacques BARROT un viņš uzstājās par atzinuma "ES transporta politika – Baltā grāmata"
pieņemšanu.

1. REZOLŪCIJA PAR GODU ROMAS LĪGUMA PARAKSTĪŠANAS
50. GADADIENAI
–

Galvenais ziņotājs: FRERICHS kgs (Darba devēju grupa – DE)

–

Atsauce: CESE 350/2007 fin

–

Galvenie jautājumi:
EEK un Euratom izveide ir būtiska robežšķirtne ceļā uz arvien vairāk valstu un tautu ciešāku
integrāciju, kas 20. gadsimta pēdējā desmitgadē visbeidzot ļāva pārvarēt Eiropas sašķeltību.
Neraugoties uz grūtībām, kas joprojām pastāv ekonomiskajā, sociālajā un teritoriālās kohēzijas
jomā, kopējās politikas, personu brīva pārvietošanās, plaša un vienota iekšējā tirgus izveide, kā arī
vienotās valūtas ieviešana ir tikai daži no svarīgākajiem posmiem Eiropas ceļā uz līdz šim
nepazītu vispārēju labklājību. Minētie panākumi un vērtības, kas ir to pamatā, sekmēja Eiropas
sociālā modeļa izveidi, kas ir tāds sociālais modelis, uz kuru tiecas daudzas pasaules valstis.
Komiteja uzskata, ka pozitīvajai pieredzei, ko Eiropas Savienība guva integrācijas procesā, būtu
jābūt kā spēka avotam, lai tā varētu risināt jaunas problēmas, ar ko tā pašlaik saskaras — ES
sociālais modelis, globalizācija, klimata pārmaiņas, energoapgāde, ar imigrāciju saistītas
problēmas, kā arī nabadzības un sociālās atstumtības izskaušana.
Ir jāsniedz jauna jēga Eiropas Savienības pastāvēšanai. Lai to veiktu un lai ar līgumu palīdzību
nodrošinātu stabilāku un plašāku pamatojumu, ir jābūt skaidram skatam un vienprātībai attiecībā
uz ES pamatelementiem.
Komiteja uzskata, ka starp turpmākajiem mērķiem būtu jābūt ne tikai Eiropas Savienības darbības
noteikumu pārskatīšanai, bet arī jāprecizē tās turpmākā loma, izstrādājot Konstitūciju, kas šajā
nolūkā jāpieņem.
Lai Eiropas Savienības konkrētā darbība sniegtu labumu pilsoņiem un lai tā veicinātu jaunu
dalībvalstu pievienošanos un to jauno paaudžu atbalstu, kas aizvadītajās desmitgadēs nebija tieši
iesaistītas integrācijas procesā, tā jāvirza divos virzienos, kas noteikti Līgumā par Konstitūciju,
proti:
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-2• no vienas puses, tās vērtības un principi, kas jau no Eiropas apvienošanās procesa sākuma bija
virzošais spēks — samierināšanās un tolerance, solidaritāte un subsidiaritāte, cilvēktiesības un
tiesiskums, miers un brīvība, un,
• no otras puses, pilsoņu politiskās, ekonomiskās, sociālās un kultūras intereses, ko Eiropas
pilsoniskās sabiedrības pārstāvji aizstāv gadiem ilgi.
Noslēgumā EESK pauž apņēmību sniegt ieguldījumu, lai Eiropas integrācijas procesā attīstītu
jaunu dinamisku spēku un lai ES kļūstu par Eiropas valstu kopību, kurā pilsoņi ir galvenie procesa
dalībnieki.
Komiteja piebilst, ka, lai izveidotu šo virzošo spēku, ir pastāvīgi jāņem vērā pilsoņu bažas un
vēlmes, jo īpaši attiecībā uz Eiropas Savienības un tās iestāžu demokrātiskā tiesiskuma
stiprināšanu, konkrēti — izmantojot pārstāvības demokrātiju. Tādā veidā tiks radīts pamats tam,
lai pilsoņi gan ar prātu, gan ar sirdi pieņemtu Eiropas izveides mērķi.
−

Kontaktpersona: Patrick Fève kgs
(Tālr.: 00 32 2 546 96 16 – e-pasts: patrick.feve@eesc.europa.eu)

2. SAVIENĪBAS PILSONĪBA
•

Zaļā grāmata — Eiropas Savienības pilsoņu diplomātiskā un konsulārā
aizsardzība trešās valstīs

−

Ziņotājs: VOLES kgs (Darba devēju grupa – CZ)

−

Atsauce: COM(2006) 712 galīgā redakcija – CESE 425/2007

−

Galvenie jautājumi:
EESK atzīmē, ka ES pilsoņu tiesības saņemt diplomātisko un konsulāro iestāžu aizsardzību
trešās valstīs stiprina ES pilsoniskuma ideju.
Šajā sakarā EESK uzsver to, ka iedzīvotāji labāk jāinformē par minētajām tiesībām, un uzskata,
ka informatīvās darbības rezultāti šobrīd ir neapmierinoši. Komiteja aicina pilsoniskās
sabiedrības organizācijas, kuru locekļi izceļo uz trešām valstīm, iesaistīties ES un dalībvalstu
veiktajos informatīvajos pasākumos.
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-3EESK atbalsta konsulārās aizsardzības, ko katra dalībvalsts sniedz trešās valstīs, apjoma un
juridiskā pamata vienādošanu un uzskata, ka tas jādara nekavējoties, vajadzības gadījumā
saskaņojot valstu noteikumus.
− Kontaktpersona: Pierluigi Brombo kgs
(Tālr.: 00 32 2 546 97 18 – e-pasts: pierluigi.brombo@eesc.europa.eu)

3. SOCIĀLĀ UN DEMOGRĀFISKĀ POLITIKA
•

Iedzīvotāju novecošanas ietekme uz ekonomiku un budžetu

−

Ziņotāja: FLORIO kdze (Darba ņēmēju grupa – IT)

−

Atsauce: izpētes atzinums – CESE 405/2007

−

Galvenie jautājumi:
EESK uzskata, ka jāturpina virzība uz Lisabonas mērķu sasniegšanu demogrāfiskās politikas
jomā:
• Ir jāierobežo gados vecāku darbinieku izslēgšana no darba vietām.
• Mūžizglītības programmas ir priekšnosacījums labākai darbinieku, kas vecāki par 50 gadiem.
• Jaunieši ir jāmudina iestāties zinātniskajās fakultātēs.
• Investējot mazāk attīstītos reģionos, jauniešiem tiek dota iespēja tos nepamest;
• Jānodrošina bērnu aprūpes iestāžu un gados vecu cilvēku aprūpes un palīdzības pakalpojumi;
• Nekavējoties jāizlīdzina plaisa starp vīriešu un sieviešu darba algām.
• Ir jāveicina arī iniciatīvas, kas mudinātu vīriešus vairāk uzņemties ģimenes pienākumus.
• Uzņēmējdarbības jomā ir jāveic pasākumi, kas nodrošina sievietēm izdevību un iespēju nokļūt
vadošos amatos.
• Jāizmanto imigrantu zināšanas, profesionālā pieredze un izglītība.
• Papildu pensijām, ja tādas izrādās nepieciešamas, jābūt uzticamām, drošām un pasargātām no
neprognozējamām finanšu tirgus svārstībām.
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-4• Dažās ES valstīs pamatmērķim, lai nodrošinātu pensiju sistēmu ilgtspēju, jābūt saliedētai
cīņai pret izvairīšanos no nodokļu un nodevu maksāšanas.
• Veselības jomā iedzīvotāju novecošana galvenokārt nozīmēs investīcijas profilaksē.
−

Kontaktpersona: Gilbert Marchlewitz kgs
(Tālr. : 00 32 2 546 93 58 – e-pasts: gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu)

• Ģimene un demogrāfiskās izmaiņas
−

Ziņotājs: BUFFETAUT kgs (Darba devēju grupa– FR)

−

Atsauce: izpētes atzinums – CESE 423/2007

−

Galvenie jautājumi:
Sakarā ar Eiropas pašreizējo demogrāfisko situāciju Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
aicina:
− detalizēti novērtēt demogrāfiskās izmaiņas un to cēloņus,
− izveidot Eiropas paraugprakšu reģistru ģimenes, ģimenes dzīves un darba apvienošanas,
dzimumu līdztiesības politiku īstenošanas jomā, kā arī attiecībā uz īpašām politikām mātēm un
tēviem, kas pilnībā uzņemas ģimenes pienākumus,
− izstrādāt rīcības plānu vairākiem gadiem, piedāvājot pasākumus ģimenes un ģimenes dzīves
politiku jomās, par kuru efektivitāti ir pārliecinājušas dalībvalstis,
−

izmantot atklātās koordinācijas metodes kā salīdzināšanas kritērijam ģimenes politiku jomās.

Eiropadomei, Eiropas Parlamentam un Komisijai jāsekmē, lai dalībvalstis, respektējot
subsidiaritātes principu, parakstītu “ģimenes un līdztiesības paktu”, kurā tiktu ietvertas šādas
apņemšanās:
•

dalībvalstu apņemšanās realizēt politikas, kas atbilstu ES iedzīvotāju vēlmēm attiecībā uz
bērnu skaitu ģimenē,

•

noteikt griestus ģimenei un bērniem paredzētajam valsts finansējumam,

Greffe CESE 39/2007 (FR-EN/LV)

-5-

•

nodrošināt ģimenēm draudzīgu vidi, darot visu iespējamo, lai īstenotu ideju par ģimenes
dzīves un darba apvienošanu, kā arī īstenot regulārus pasākumus bērnu un ģimeņu atbalstam.

− Kontaktpersona: Pierluigi Brombo kgs
(Tālr.: 00 32 2 546 97 18 – e-pasts: pierluigi.brombo@eesc.europa.eu)

• Vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi
–

Ziņotājs: HENCKS kgs (Darba ņēmēju grupa – LU)

–

Atsauce: COM(2006) 177 galīgā redakcija – CESE 426/2007

– Galvenie jautājumi:
Vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu (VNSP) mērķis ir nodrošināt sociālo, teritoriālo un
ekonomisko kohēziju, izmantojot kolektīvo solidaritāti, lai tostarp, atrisinātu jebkuru sociālo
problēmu, kas var ietekmēt personas fizisko vai garīgo integritāti: slimību, vecumdienas, darba
nespēju, invaliditāti, pastāvīga darba trūkumu, nabadzību, sociālo atstumtību, toksikomāniju,
ģimenes un mājokļa problēmas un problēmas, kuras saistās ar ārvalstnieku integrāciju.
EESK uzskata, ka nav jāmeklē vispārējas nozīmes pakalpojumu tautsaimnieciskās vai ar
ekonomiku nesaistītās iezīmes, bet gan jāapskata minēto pakalpojumu veids, to uzdevumi un
mērķi un jānosaka, kādiem pakalpojumiem piemērojami konkurences un iekšējā tirgus noteikumi
un kādiem pakalpojumiem Kopienas, valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa varas iestādes minētos
noteikumus nepiemēro.
Tādēļ Kopienas līmenī ir jāizstrādā kopīgi kritēriji vispārējās nozīmes pakalpojumu jomā un
kopīgi standarti, kas piemērojami visiem vispārējas (tautsaimnieciskas vai ar ekonomiku
nesaistītas) nozīmes pakalpojumiem, tai skaitā vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem, un
tie jāiekļauj koplēmuma rezultātā pieņemtajā pamatdirektīvā, ar kuru nodrošinātu minētajam
pakalpojumu veidam atbilstošu Kopienas uzraudzību.
–

Kontaktpersona: Agota Bazsik kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 86 58 – e-pasts: agota.bazsik@eesc.europa.eu)
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• Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšana — XI pielikums
−

Ziņotājs: GREIF kgs (Darba ņēmēju grupa– AT)

−

Atsauce: COM(2006) 7 galīgā redakcija – 2006/0008 (COD) – CESE 422/2007

−

Galvenie jautājumi:

EESK:
− uzskata, ka jācenšas pēc iespējas ātrāk ieviest jauno regulu par dalībvalstu sociālās
nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu, un tas nozīmē, ka tās īstenošanas regulai, kuras projekts
ir izstrādāts, ir ātri jāstājas spēkā un ka ir jāvienojas par šajā atzinumā aplūkoto regulu, ar ko
nosaka Regulas 883/2004 XI pielikuma saturu;
− atzīst, ka XI pielikumā jāizdara noteikti ieraksti par dalībvalstu īpašo situāciju, lai novērstu
dalībvalstīs spēkā esošo noteikumu un Regulas 883/2004 pretrunas. Komiteja tomēr aicina
nepieļaut pārmērību un, cik vien iespējams, ierobežot minēto ierakstu skaitu;
− uzsver, ka koordinēšanas gaitā nedrīkst izrādīties, ka ieraksti XI pielikumā rada iedzīvotājiem
nelabvēlīgu situāciju;
− norāda, ka pēc EESK uzskatiem XI pielikumā veiktie ieraksti neradīs problēmas nedz
apdrošinātajām personām, kas brīvi pārvietojas, nedz uzņēmumiem un iestādēm, kas atbildīgas
par sociālo nodrošināšanu;
− atzinīgi vērtē visu iesaistīto pušu sekmīgo darbību noteikumu vienkāršošanā, kas ļāvusi
ievērojami samazināt ierakstu skaitu XI pielikumā salīdzinājumā ar spēkā esošās Regulas
1408/71 par dalībvalstu sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu VI pielikumu;
− aicina dalībvalstis jau tagad piešķirt par sociālo nodrošināšanu atbildīgajam iestādēm
nepieciešamos personāla un tehniskos resursus, lai šāda ātra pārorientēšanās būtu iespējama.
−

Kontaktpersona: Susanne Johansson kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 84 77 – e-pasts: susanne.johansson@eesc.europa.eu)
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4. UZŅĒMUMI UN SOCIĀLA KOHĒZIJA
• Darbinieku aizsardzība darba devēja maksātnespējas gadījumā
−

Ziņotājs: SOARES kgs (Darba ņēmēju grupa – PT)

−

Atsauce: COM(2006) 657 galīgā redakcija – 2006/0220 (COD) – CESE 318/2007 fin – CESE
424/2007

−

Galvenie jautājumi:
Minētā priekšlikuma mērķis ir kodificēt Padomes 1980. gada 20. oktobra Direktīvu 80/987/EEK
par darbinieku aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā. Jaunā direktīva aizstās
dažādos tajā ietvertos aktus; minētajā priekšlikumā pilnībā saglabāts kodificēto tiesību aktu
saturs, tos tikai apkopojot un veicot tādus formālus grozījumus, kas nepieciešami, lai veiktu pašu
kodifikāciju.
Ņemot vērā, ka šī atzinuma temats ir direktīvas kodifikācija, kā arī 1. punktā izklāstītos mērķus
un 2. un 3. punktā minētās garantijas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja atbalsta
priekšlikumu par minētās direktīvas pieņemšanu.

−

Kontaktpersona: Ewa Kaniewska kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 81 17 – e-pasts: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu)

5. PATĒRĒTĀJU AIZSARDZĪBA
•
–

Aizliegumi saistībā ar patērētāju interešu aizsardzību

–

Atsauce: COM(2006) 692 galīgā redakcija – 2003/0099 (COD) – CESE 415/2007

–

Kontaktpersona: Luís Lobo kgs
(Tālr.: 00 32 2 546 97 17 – e-pasts: luis.lobo@eesc.europa.eu)

Ziņotājs: PEGADO LIZ kgs (Dažādu interešu grupa – PT)
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6. TRANSPORTS – TEHNISKI STANDARTI
•

Transportlīdzekļu aprīkošana ar spoguļiem

–

Ziņotājs: RANOCCHIARI kgs (Darba devēju grupa– IT)

–

Atsauce: COM(2006) 570 galīgā redakcija – 2006/0183 (COD) – CESE 409/2007

–

Galvenie jautājumi:
EESK pozitīvi vērtē Eiropas Komisijas centienus panākt aizvien lielāku satiksmes drošību un
pilnībā atbalsta šo priekšlikumu, atzinīgi vērtējot to, ka Komisija jau iepriekš ir veikusi izmaksu
un ieguvumu analīzi, kā arī ļoti detalizētu ietekmes novērtējumu.
Tomēr EESK vēlas norādīt uz dažiem trūkumiem, kas galvenokārt attiecas uz risku, ka varētu
izveidoties atšķirīga attieksme pret kravu pārvadātājiem un tādējādi rastos konkurences
traucējumi, kā arī tas, ka nepastāv vienkārša un vienota sertificēšanas un uzraudzības sistēma, uz
ko attiecināt jaunos noteikumus.
Kas attiecas uz jauno noteikumu sertifikācija un to ievērošanas kontroli, EESK ierosina ieviest
atbilstības deklarāciju, ko izsniegusi firma, kura ir veikusi aprīkošanu ar jaunajiem atpakaļskata
spoguļiem.

– Kontaktpersona: Magdaléna Belarova-Carabin kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 83 03–e-pasts: magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu)
• Vidusposma pārskats/Baltā grāmata par transportu
– Ziņotājs: BARBADILLO kgs (Darba devēju grupa – ES)
– Atsauce: COM(2006) 314 galīgā redakcija – CESE 427/2007
– Galvenie jautājumi:
Pašreizējais paziņojums ir paredzēts, lai novērtētu panākumus transporta jomā saistībā ar
stratēģiju, kas izvirzīta 2001. gadā publicētajā Baltajā grāmatā par transportu. Tajā paša laikā tajā
ir pārskats par sākotnējiem politikas mērķiem un ierosinājumi veikt konkrētus grozījumus sakarā
ar notikušajām pārmaiņām.
ES transporta politikas galvenie mērķi paliek spēkā: ES iedzīvotājiem nodrošināt efektīvu un
efektīgu pārvadājumu sistēmu, garantējot plašas pārvietošanās iespējas, vides aizsardzība,
energoapgādes drošība, kā arī starptautiskā mēroga satiksmes savienojumi reģionu,
uzņēmumu, cilvēku vajadzībām.
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Galvenais pārskatītajā stratēģijā minētais jēdziens ir "komodalitāte", t.i., efektīvs gan viena
atsevišķa transporta veida, gan dažādu transporta veidu kombinācijas izmantojums. Ļoti vēlams
būtu aizstāt autotransporta veidus ar videi nekaitīgākiem transporta veidiem (dzelzceļš un ūdens
transportlīdzekļi); tomēr komodalitātes koncepcija ir kļuvusi prioritāra.
EESK atbalsta pārskatītās Baltās grāmatas mērķus, pamatojoties uz visu transporta veidu
optimalizēšanu gan atsevišķi, gan tos kombinējot, pielāgojot katra transporta veida īpašās iespējas,
lai izveidotu tādas transporta sistēmas, kas mazāk piesārņo vidi, ir efektīvākas un nodrošina
iedzīvotāju un preču noturīgu mobilitāti.
EESK uzskata par nepieciešamu uzlabot dažādu transporta veidu savstarpējo savietojamību un
pastiprināt dzelzceļa transporta veidu un dzelzceļa, jūras un iekšzemes ūdensceļu transporta
konkurētspēju, lai paaugstinātu to efektivitāti un rezultativitāti, tādējādi palielinot to nozīmi
vairākveidu transportā, un nodrošinātu to ilgtermiņa dzīvotspēju. Komiteja arī uzskata, ka
publiskās iestādes var sekmēt dažādu transporta veidu koordinēšanu.
Komiteja iesaka ņemt vērā sabiedriskā starppilsētu pasažieru autotransporta pakalpojumus kā
līdzekli tādu Komisijas izvirzīto mērķu sasniegšanai kā satiksmes pārslogotības, piesārņojuma un
degvielas patēriņa samazināšana un ceļu drošības uzlabošana. Gaisa transporta jomā tirgus
atvēršanas rezultātā pēdējo desmit gadu laikā notikusi liela izaugsme. Trešās paketes
nevienmērīga piemērošana dažādās dalībvalstīs un pastāvošie ierobežojumiem iekšējā tirgū rada
konkurences izkropļojumus. tādēļ nepieciešams uzlabot iekšējā tirgus darbību. Visbeidzot, jūras
transporta iekšējā tirgus trūkums kavē ES optimizēt iekšējā transporta reglamentēšanu, tādējādi
vienkāršot iekšējo tirdzniecību, un tas negatīvi ietekmē minētā transporta integrēšanu iekšējās
vairākveidu pārvadājumu ķēdēs
Kopējai transporta politikai arī turpmāk jāietekmē tehniskā, nodokļu un sociālās jomas
saskaņošana gan attiecībā uz katru transporta veidu atsevišķi, gan visiem kopumā nolūkā izveidot
sistēmu, kas nodrošina patiesi vienlīdzīgus konkurences apstākļus.
Transporta veidu aizsardzībai jābūt prioritāram mērķim, un drošības pasākumi jāievieš attiecībā uz
visiem transporta veidiem un attiecīgajām infrastruktūrām.
Transportā tiek patērēts daudz fosilā kurināmā, un atkarības samazināšanai no tā, kā arī CO2
emisiju samazināšanai jābūt prioritātei.
– Kontaktpersona: Maria José Lopez Grancha kdze
(Tālr. : 00 32 2 546 87 13 – e-pasts: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu)
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- 10 • Lauksaimniecības riteņtraktori – redzamības
– Ziņotājs: BURNS kgs (Darba devēju grupa – UK)

lauks un stikla tīrītāji

– Atsauce: COM(2006) 651 galīgā redakcija – 2006/0216 (COD) – CESE 411/2007
– Kontaktpersona: João Pereira dos Santos kgs
(Tālr.: 00 32 2 546 92 45 – e-pasts: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu)
• Mežsaimniecības traktori — daļas un parametri
– Ziņotājs: BURNS kgs (Darba devēju grupa– UK)
– Atsauce: COM(2006) 662 galīgā redakcija – 2006/0221 (COD) – CESE 412/2007
– Kontaktpersona: João Pereira dos Santos kgs
(Tālr.: 00 32 2 546 92 45 – e-pasts: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu)

• Lauksaimniecības riteņtraktori – maksimālais ātrums
– Ziņotājs: BURNS kgs (Darba devēju grupa – UK)
– Atsauce: COM(2006) 667 galīgā redakcija – 2006/0219 (COD) – CESE 413/2007
– Kontaktpersona: João Pereira dos Santos kgs
(Tālr: 00 32 2 546 92 45 – e-pasts: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu)

• Lauksaimniecības riteņtraktori – stūres
– Ziņotājs: BURNS kgs (Darba devēju grupa –UK)

iekārta

– Atsauce: COM(2006) 670 galīgā redakcija – 2006/0225 (COD) – CESE 414/2007
– Kontaktpersona: João Pereira dos Santos kgs
(Tālr.: 00 32 2 546 92 45 – e-pasts : joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu)

•

Transporta konkurences noteikumi – kodificēta versija
– Ziņotājs: SIMONS kgs (Darba devēju grupa – NL)
– Atsauce: COM(2006) 722 galīgā redakcija – 2006/0241 (COD) – CESE 429/2007
– Kontaktpersona: Agota Bazsik kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 86 58 – e-pasts: agota.bazsik@eesc.europa.eu)
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7. NODOKĻI
•

Cīņa pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas

− Ziņotājs: IOZIA kgs (Darba ņēmēju grupa – IT)
− Atsauce: COM (2006) 254 galīgā redakcija – CESE 406/2007
− Galvenie jautājumi:
EESK iesaka, cita starpā, atkārtoti izskatīt PVN; pilnīgi izmantot Eiropas Krāpšanas apkarošanas
biroja (OLAF) pašreizējās pilnvaras; uzlabot sadarbību starp valstu iestādēm atbildīgām par
krāpšanas apkarošanu; ieviest "tirgus normālās vērtības" kritēriju; izveidot solidaritātes pasākumus
starp to, kas piešķir tiesības, un cesionāru; noteikt vienkāršošanas pasākumus, pamatojoties uz
risku, un turpināt to Kopienas programmu finansēšanu, kuru mērķis ir atbalstīt darbības Kopienas
finanšu interešu aizstāvības jomā.
− Kontaktpersona: Imola Bedő kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 83 62 – e-pasts: imola.bedo@eesc.europa.eu)
•

Netiešie nodokļi / kapitāla piesaistīšana

− Ziņotājs: BURANI kgs (Darba devēju grupa – IT)
− Atsauce: COM (2006) 760 galīgā redakcija – 2006/0253 (CNS) – CESE 408/2007
− Galvenie jautājumi:
EESK uzskata, ka izņēmuma atcelšana būtu priekšrocība ieinteresētajām pusēm un solis uz
priekšu vienotā tirgus efektīvas darbības nodrošināšanā.
EESK vērš uzmanību uz praksi, kad pēc nodokļa atcelšanas tiek ieviesti jauni nodokļi. Sociālo
partneru modrība varētu palīdzēt novērst šo praksi.
− Kontaktpersona: Imola Bedő kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 83 62 – e-pasts: imola.bedo@eesc.europa.eu)

Greffe CESE 39/2007 (FR-EN/LV)

- 12 -

8. KONKURENCE
• Tiesību aktu tuvināšana attiecībā uz preču
– Ziņotājs: GRASSO kgs (Dažādu interešu grupa – IT)

zīmēm (kodificēta versija)

– Atsauce: COM(2006) 812 galīgā redakcija – 2006/0264 (COD) – CESE 417/2007
– Kontaktpersona: João Pereira dos Santos kgs
(Tālr.: 00 32 2 546 92 45 – e-pasts: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu)
• Biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšana
– Ziņotājs: VOLES kgs (Darba devēju grupa– CZ)

- pārstrādāts

– Atsauce: COM(2006) 576 galīgā redakcija – 2006/0187 (COD) – CESE 428/2007
– Kontaktpersona: Sven Dammann kgs
(Tālr. : 00 32 2 546 93 66 – e-pasts: sven.dammann@eesc.europa.eu)
• Pakalpojumu sniegšanas brīvība saistībā
– Ziņotājs: WILMS kgs (Darba ņēmēju grupa– DE)

ar valsts pasūtījumu līgumiem

– Atsauce: COM(2006) 748 galīgā redakcija – 2006/0249 (COD) – CESE 416/2007
–

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

9. REĢIONĀLĀ POLITIKA
•

Mājoklis un reģionālā politika

− Ziņotājs: GRASSO kgs (Dažādu interešu grupa – IT)
− Līdzziņotāja: PRUD'HOMME kdze (Darba ņēmēju grupa – FR)
− Atsauce: Eiropas Parlamenta atzinuma pieprasījums – 407/2007
− Galvenie jautājumi:
Mājokļu politika ir Eiropas sociālā modeļa stūrakmens, ar mājokļiem ir jānodrošina it īpaši tie,
kam nav pieejami tirgū esošie mājokļi. Mājokļu politikas ieguldījums Lisabonas mērķu
sasniegšanā ir būtisks, tā papildinot īstenotās politikas Izaugsmes un nodarbinātības stratēģijas
ietvaros.
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EESK uzskata, ka, ņemot vērā mājokļa nozīmīgumu, dalībvalstīm un reģioniem ir jāsaņem
palīdzība un tie ir jārosina struktūrfondu ietvaros plānot dzīvojamo kvartālu restrukturizāciju un
mājokļu kvalitātes uzlabošanu.
Lai šo mērķi sasniegtu, Eiropas Sociālajam fondam vairāk ir jāatbalsta ne tikai pasākumi saistībā
ar iekļaušanu darba tirgū, bet arī citi sociālo integrāciju veicinoši pasākumi — kā minēts iepriekš,
mājokļu tirgus un darba tirgus ir savstarpēji cieši saistīti. Mājokļa aspekts ir jāņem vērā,
izstrādājot arī Eiropas līmeņa imigrācijas politiku (patlaban šajā jomā tiek īstenotas atbilstošas
iniciatīvas), lai tādējādi novērstu telpisko segregāciju. Pamatnostādnēm, ko Komisija publicēs par
migrantu integrāciju ar mājokļa dimensijas palīdzību, ir jābūt pirmajam solim šajā virzienā.
Sociālo iekļaušanu veicinās arī PROGRESS programma, sniedzot labāku atbalstu ar mājokli
saistītiem projektiem.
EESK ir atbalstījusi Eiropas Komisijas un Eiropas Investīciju bankas (EIB) iniciatīvu izveidot
jaunu finansēšanas instrumentu JESSICA, lai īpaši atbalstītu tādu dzīvojamo kvartālu attīstību,
kuros ir nelabvēlīgi dzīves apstākļi, tostarp arī šajos kvartālos esošo sociālo dzīvojamo māju
attīstību. Sociālo mājokļu jomas pārstāvjiem, kas darbojas ar mērķi veidot visiem piemērotus
dzīvojamos kvartālus, minēto iespēju piedāvā arī instruments JEREMIE.
− Kontaktpersona: Roberto Pietrasanta kgs
(Tālr.: 00 32 2 546 93 13 – e-pasts: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu)

10. LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA, LOPKOPĪBA
•
–

Dzīvnieku labturību apliecinošs marķējums

–

Atsauce: izpētes atzinums – CESE 421/2007

–

Galvenie jautājumi:

Galvenais ziņotājs: NIELSEN kgs (Dažādu interešu grupa– DK)

ES palielinās interese par tādu ražošanas un audzēšanas metožu veicināšanu, kas lielākā mērā
nekā līdz šim atbilst dzīvnieku labturības principiem. Tādēļ Komiteja ierosina ieviest brīvprātīgas
marķēšanas sistēmu, kas apliecina minimālās prasības pārsniedzošu dzīvnieku labturību,
piedāvājot minēto sistēmu ieinteresētajām ražotāju, tirgotāju un rūpnieku aprindām. Konkrēti tas
varētu izpausties kā piedāvājums ieviest kādu logo apvienojumā ar krāsu marķējumu vai punktu
sistēmu, ko iespējams piemērot komerciālajam marķējumam un kurš ir objektīvas pamats
tirgdarbībai, kas ietver privātu un neatkarīgu uzraudzību. EESK uzskata, ka minēto sistēmu
principā varētu izmantot attiecībā uz visām lauksaimniecības dzīvnieku sugām un visiem
dzīvnieku izcelsmes produktiem; minēto sistēmu varētu attiecināt arī uz importētiem produktiem,
to darot atbilstīgi PTO noteikumiem.
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Komiteja uzsver, ka tradicionālais iestāžu noteiktais regulējums tomēr būtu joprojām jāsaglabā, lai
noteiktu obligātās prasības ES, kā arī attiecībā uz olu un ekoloģisko produktu marķēšanu.°
EESK uzskata, ka ES veiktiem pētījumiem par dzīvnieku labturību ir izšķirīga nozīme, lai
zinātniski pamatotā un objektīvā veidā turpmāk būtu iespējams ieviest dzīvnieku labturību
lauksaimniecības ķēdē un tai sekojošā ražošanas un tirdzniecības posmā. Jebkurā gadījumā EESK
uzskata, ka ir vajadzīga plaša patērētāju un mazumtirgotāju u.c. informēšanas kampaņa.
Vienlaikus EESK ierosina:
-

-

izveidot ES atbalstītas tīmekļa vietni un datu bāzi, lai panāktu labāku pārredzamību un lielāku
atklātumu tajos gadījumos, kad kopējās pamatnostādnēs prasīts publiskot minēto standartu
saturu;
lai nodrošinātu to, ka uzņēmumi labāk pilda savus solījumus, būtu jāizvērtē, vai jāpastiprina
neatbilstīgas un maldinošas reklāmas aizliegums un kontrole.

−

Kontaktpersona: Eleonora di Nicolantonio kdze
(Tālr. : 00 32 2 546 94 54 – e-pasts : eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu)

•
–

Neapstrādāto kokmateriālu klasifikācija
Ziņotājs: DORDA kgs (Darba devēju grupa – PL)

–

Atsauce: COM(2006) 557 galīgā redakcija – 2006/0178 (COD) – CESE 420/2007

–

Kontaktpersona: Filipa Pimentel kdze
(Tālr. : 00 32 546 84 44 – e-pasts: filipa.pimentel@eesc.europa.eu)

11. VIDES AIZSARDZĪBA
•
–

Pesticīdu ilgtspējīga lietošana

–

Atsauce: COM(2006) 373 galīgā redakcija – 2006/0132 (COD) – CESE 419/2007

–

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

Ziņotājs: PEZZINI kgs (Darba devēju grupa – IT)
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12. IZGLĪTĪBA
• Eiropas Tehnoloģijas institūts
– Galvenais ziņotājs: PEZZINI kgs (Darba devēju grupa – IT)
–

Atsauce: COM(2006) 604 galīgā redakcija – 2006/0197 (COD) – CESE 410/2007

–

Galvenie jautājumi:
EESK viennozīmīgi un ar pārliecību atbalsta ideju izveidot tādu instrumentu kā Eiropas
Tehnoloģijas institūts (ETI) ar mērķi veicināt kvalitatīvas izglītības, inovāciju un pētniecības
attīstību, atbalstot Eiropas izcilības centru sadarbību un integrāciju rūpniecības, universitāšu un
zinātnes jomās.
EESK uzsver ETI priekšlikuma attīstības nozīmi.
Komiteja uzskata, ka ETI nākotnei, ja tas vēlas kļūt konkurētspējīgs (performer) un pasaules
mēroga dalībnieks (world class player), jādarbojas plašāk par vienkāršu resursu integrētāja
funkciju.
Komiteja uzskata, ka tikpat svarīgi ir neapstāties pie "starptautiski atzīta zināšanu kvalitātes
pilnveidošanas centra" idejas, bet nepieciešams sasniegt sasniegt konkrētus rezultātus.
ETI panākumi lielā mērā būs atkarīgi no pietiekama Kopienas un dalībvalstu finansējuma, ko
tomēr nevajadzētu atņemt citām jau apstiprinātajām pētniecības un inovāciju programmām.
Tāpat Komiteja uzskata, ka ETI "sistēmai", ja iespējams, jātiecas iesaistīt ES jau pastāvošus
atsevišķus izcilības centrus, bet izvairīties kļūt par birokrātisku ES jau esošo izcilības iestāžu
atbalsta virsbūvi.
Šajā sakarā būtu lietderīgi izveidot ETI investīciju pārvaldības sabiedrību (IET investment
management company).
Visbeidzot, Komiteja uzskata, ka ir nepieciešama lielāka skaidrība attiecībā uz ETI diplomu
noteikšanu un to izsniegšanu gan no ZJA, gan no paša ETI puses.
Attiecībā uz ETI statūtiem Komiteja uzskata, ka ir lietderīgi papildināt administratīvo
padomi/valdi, kas paredzēta Komisijas statūtu projektā, ar Uzraudzības komiteju, kura sastāvētu
no dalībvalstu pārstāvjiem un kuru vadītu Komisijas pārstāvis, ar izpildkomiteju, kura sastāvētu
no 2 uzņēmēju, 2 pētniecības centru un 2 universitāšu aprindu pārstāvjiem un kuru vadītu
administratīvās padomes priekšsēdētājs, administratīvais direktors un rektors.

–

Kontaktpersona: Magdalena Belarova-Carabin kdze
(Tālr.: 00 32 2 546 83 03
carabin@eesc.europa.eu)
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13. KOPIENU TIESĪBAS
• Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas
– Galvenais ziņotājs: RETUREAU kgs (Darba ņēmēju grupa – FR)

kārtība

– Atsauce: COM(2006) no 901 līdz 903 un COM(2006) no 905 līdz 926 galīgā redakcija –
CESE 418/2007
–

Kontaktpersona: Luís Lobo kgs
(Tālr.: 00 32 2 546 97 17 – e-pasts: luis.lobo@eesc.europa.eu)
_____________
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