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Šioje plenarinėje asamblėjoje dalyvavo Europos Komisijos Pirmininko pavaduotoja komisarė p. 
Margot Wallström. Jos pranešimas bei po jo sekusios diskusijos didžiulį dėmesį kreipė į 
tarpinstitucinius santykius, dalyvavimu pagrįstą demokratiją ir ryšių politiką.  
 
Ypatingai p. Wallström siūlė įtvirtinti stiprius bendradarbiavimo tarp Komisijos ir EESRK principus.  
EESRK privalo turėti didesnę įtaką Komisijos pasiūlymams, idėjoms skleisti ir teisėkūrai.  Toks 
padidintas Komiteto indėlis turi būti įtvirtintas naujajame bendradarbiavimo protokole, dėl kurio 
dabar deramasi tarp šių dviejų institucijų. Komisarė pabrėžė svarbų Komiteto vaidmenį, ypač 
stiprinant Augimo ir užimtumo strategiją. Kaip ji teigė toliau, „Komitetas gali turėti esminį vaidmenį 
skleidžiant Europos pranešimus plačiajai visuomenei“ ir yra svarbus veikėjas naujoje bendroje ES 
ryšių strategijoje. Ji pasiūlė organizuoti pilietinės visuomenės aukščiausio lygio susitikimus ir 
paragino EESRK prisidėti skatinant dalyvavimu pagrįstą demokratiją.   
 
 

1.  STRUKTŪRINIAI FONDAI IR SEKTORIŲ PLĖTRA 
 

• Fondai (Bendrosios nuostatos) 
–   Pranešėjas: p. Malosse (Darbdaviai – FR) 

 
− Žr.: KOM(2004) 492 galutinis – 2004/0163 COD – CESE 389/2005 
 
− Dokumento esmė: 
 

Remdamas Komisijos pasiūlymą suteikti svarbų techninį ir finansinį vaidmenį sanglaudos politikai 
išsiplėtusioje Europos Sąjungoje ir šią politiką įtraukti į svarbiausius strateginius Sąjungos tikslus, 
Komitetas teigia, kad bendrai tekstas turėtų daugiau dėmesio skirti prioritetams; kitaip gali iškilti 
rizika, kad programą bus neįmanoma įgyvendinti dėl resursų, kurių potencialiai nepakanka.  
  
Be to, Komitetas su susirūpinimu vertina Komisijos pasiūlymą tinkamumo kriterijų ir regionų 
atrinkimą struktūrinių fondų lėšoms deleguoti nacionaliniu lygmeniu. EESRK yra nustebintas 
Europos Komisijos pasiūlymo trūkumais, kadangi jis neatitinka politinių įsipareigojimų, prisiimtų, 
siekiant stiprinti partnerystę. 
 
EESRK mano, kad yra būtina, kad struktūrinių fondų pristatymui, įgyvendinimui ir valdymo 
procedūroms būtų būdingas paprastumas, trumpesni ciklai ir projektų nagrinėjimo terminai, kurie 
atitiktų pastarųjų reikalavimus. Komitetas rekomenduoja sustiprinti viešas-privačias partnerystes 
kaip projektų veiksmingumo veiksnį, kurios būtų naudingos, skatindamos legitimumą, 
koordinavimą, efektyvumą ir skaidrumą. EESRK prašo, kad Europos Komisija parengtų šios 
naujos priemonės išankstinę poveikio analizę. EESRK taip pat prašo, kad šitą taisyklė nebūtų 
taikoma techninės paramos priemonėms, teikiamoms ekonominiams ir socialiniams veikėjams, kad 
ES parama nebūtų siejama su nacionalinių valdžios institucijų parama. 
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− Asmuo pasiteiravimui: p.Roberto Pietrasanta 
              (Tel. : 00 32 2 546 93 13 – el. paštas: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 
 

• Sanglaudos fondas 
− –   Pranešėjas: p.  Silva (Įvairūs interesai – PT) 

 
− Žr.: KOM(2004) 494 galutinis – 2004/0166 COD – CESE 390/2005 
 
− Dokumento esmė: 

 
EESRK pritaria šiam pasiūlymui priimti Tarybos reglamentą dėl Sanglaudos fondo, o taip pat ir 
Sanglaudos fondui taikomų procedūrų suderinimui su bendrosiomis taisyklėmis, parengtomis 
kitiems struktūriniams fondams. 
 
Kad „konvergencijos“ tikslas būtų pasiektas veiksmingiau ir greičiau, EESRK rekomenduoja, kad 
Komisija bendradarbiautų su valstybėmis narėmis užtikrinant, kad jų veiklos programos garantuoja 
tikslingą ir suderintą ERPF ir Sanglaudos fondo lėšų panaudojimą taip, kad paramą gaunančiose 
valstybėse narėse nacionalinė konvergencija vystytųsi kartu su regionine konvergencija. 
 
EESRK ragina Komisiją tinkamai ištirti, ar „per didelio biudžeto deficito“ sąlygą tikrai verta 
taikyti Sanglaudos fondo paramą gaunančių valstybių narių tikslams. 
 
EESRK ragina skirti daugiau lėšų Sanglaudos fondui, turint omeny tai, kad numatyto lėšų 
padidinimo poveikis bus visiškai menkas, kadangi daug daugiau valstybių narių, įstojusių į ES per 
paskutiniąją plėtrą, gaus paramos iš šio fondo. 

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

 
 

• Europos regioninės plėtros fondas 
-  Pranešėjas: p. Rmatousek (Darbuotojai – CZ) 

 
− Žr.: KOM(2004) 495 galutinis – 2004/0167 COD – CESE 391/2005 
 
− Dokumento esmė: 

 
Komitetas remia platų Komisijos požiūrį.  
 
EESRK pritaria, kad fondo remtini veiksmai glaudžiai siesis su Europos Sąjungos prioritetais, 
apibrėžtais Lisabonos ir Geteborgo viršūnių susitikimuose.   
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Komitetas mano, kad didžiausias prioritetas turėtų būti teikiamas moksliniams tyrimams ir 
technologijų plėtrai, naujovėms ir verslininkystei, visų pirma siekiant paremti mažų ir vidutinių 
įmonių (MVĮ) vystymąsi.  
 
Komitetas pritaria pasiūlymams skatinti Europos teritorinį bendradarbiavimą ir mano, kad jį 
reikėtų stiprinti.  

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

 

• Europos tarpvalstybiniobendradarbiavimo grupė (ETBG) 
–   Pranešėjas: p. NOLLET (Darbuotojai – BE) 

 
− Žr.: KOM(2004) 496 galutinis – 2004/0168 (COD) – CESE 388/2005 
 
− Dokumento esmė:  

 
Komitetas pažymi, kad vietos ir regionų ekonominiai ir socialiniai veikėjai turi būti pripažinti 
vystymosi veikėjais ir juos aiškiai įtraukti į ETBG kūrimą.  
 
EESRK siūlo Komisijai, siekdamas aiškumo,tam tikrus pakeitimus. Komitetas gailisi, kad nėra 
ekonominių ir socialinių veikėjų bei kitų atitinkamų pilietinės visuomenės organizacijų 
ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai sustiprinti. 
 
Asmuo pasiteiravimui: p. Roberto Pietrasanta 

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

• Europos pramoniniai rajonai 
– Pranešėjas: p. PEZZINI (Darbdaviai – IT) 
 
– Žr.: Nuomonė savo iniciatyva – CESE 374/2005 
 
– Dokumento esmė:  

 
EESRK mano, kad turėtų būti priimta ES lygio integruota politika, kurios pagrindu būtų sukurta 
Europos rajonų platforma.  
 
EESRK įsitikinęs, kad šie metarajonai yra tikrasis raktas į globalią rinką, nes jie gali užtikrinti 
MVĮ geresnę prieigą prie aukštos kvalifikacijos įgūdžių, modernių bendrų paslaugų ir žiniomis 
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grindžiamos infrastruktūros, o tuo pačiu taip pat gerinant įmonių valdymą ir rengiant geriau 
informuotus ir labiau subrendusius darbuotojus.  
 

Išvadoje EESRK mano kad rajonuose sukaupta patirtis, kuri dabar nukreipiama į žiniomis grįstus 
metarajonus, suteikia puikią galimybę: 
 

− didinti užimtumą; 
− gerinti socialinis santykius darbo rinkoje; 
− tobulinti darbuotojų profesinius įgūdžius, visuose lygmenyse; 
− užtikrinti saugias ir sveikas darbo vietas; 
− vystyti ir plėtoti etinį ir aplinkosauginį sertifikavimą (ISO14000 ir EMAS); 
− geriau spręsti kreditavimo problemas ir Bazelio II poveikį; 
− gerinti Europoje pagamintų produktų kokybę ir konkurencingumą; 
− remti ir plėtoti eksporto galimybes; 
− dar kartą patvirtinti darbo, darbuotojų ir įmonių galią prieš biurokratinius suvaržymus. 

 
Todėl dėl visų šių priežasčių metarajonų vystymasis turėtų būti remiamas visuose lygmenyse, tiek 
vietos, tiek nacionaliniame, tiek Europos Sąjungos. 

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

 
• Turizmo politika išsiplėtusioje ES 
– Pranešėjas: p. MENDOZA (Darbuotojai – ES) 
  
– Žr.: Nuomonė savo iniciatyva – CESE 375/2005 
  
– Dokumento esmė: 

 
EESRK mano, kad Turizmas yra vienas svarbiausių ekonomikos sektorių veiksmingai kuriant 
išsiplėtusią Europą; jis turėtų būti formuojamas deramai atsižvelgus į tvarumą plačiausia prasme ir 
turėtų veiksmingai prisidėti prie Europos socialinės sanglaudos. 
 
Naujosios valstybės narės turizmą vertina kaip gerą ekonominės plėtros galimybę, kuri gali padėti 
įveikti pajamų atotrūkį tarp jų ir senųjų Europos Sąjungos valstybių. Didelė jų kultūros, paveldo ir 
gamtos įvairovė skatins produktų spektro ir vidaus bei išorinio turizmo paklausos plėtrą. 
 
Komitetas mano, kad plėtra į kitas šalis turės labai teigiamą poveikį turizmo sektoriaus ateičiai, 
ypač jeigu Europos turizmo modelis bus taikomas deramai atsižvelgiant į tvarumo principą. 
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Vienas iš pasiūlymų, kuriuos visų valstybių narių institucijoms tvirtinti ir įgyvendinti pateikė šią 
nuomonę parengęs Komitetas, yra susijęs su plataus masto švietimo ir motyvacijos kampanija, 
paremta mintimi, kad turizmas Europai yra strateginės svarbos sektorius. 

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

 

•  MEDIA 2007 
–  Pranešėjas: p. PEGADO LIZ (Įvairūs interesai – PT) 

 
 –    Žr.: KOM(2004) 470 galutinis – 2004/0151 COD – CESE 380/2005 

   
–  Dokumento esmė: 

 
EESRK pritaria Komisijos iniciatyvai, į kurią įtrauktas ne vienas EESRK pasiūlymas ir 
rekomendacija, pateikti ankstesnėse nuomonėse. 

 

EESRK primena kad, Komisijos pasiūlyme dėl sprendimo vis dar nepavyksta deramai atsižvelgti į kai 
kuriuos aspektus, susijusius su tuo, kad nauja programa turi: 

 
 

− užtikrinti papildomumą ir suderinamumą su kitomis Bendrijos priemonėmis, skirtomis 
bendrai strategijai kurti; 

 
− suteikti ypatingą prioritetą technologijų vystymui, inovacijoms ir judėjimui iš vienos 

valstybės į kitą; 
 

− visomis priemonėmis skatinti garso ir vaizdo įrašų rinkos informacijos teikimo ir naujų 
poreikių bei vystymosi tendencijų stebėsenos sistemos kūrimą ir vystymą; 

 
− skaitmeninti Europos garso ir vaizdo įrašų paveldą ir kurti Europos tinklus, kad jį 

pasiektų vis didesnė visuomenės dalis, ypač švietimo ir mokymo tikslais; 
 

− užtikrinti, kad būtų atliekamas nuolatinis ir metodiškas programos įgyvendinimo 
vertinimas, kad būtų galima užtikrinti geriausią turimų finansinių išteklių panaudojimą ir 
patenkinti garso ir vaizdo įrašų pramonės reikalavimus; 

 
− nuosekliai remti bandomųjų projektų, kurie sprendžia ne tik technologinius, bet ir turinio 

klausimus, rengimą; 
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− veiksmingai skatinti Europos filmų skleidimą Europoje ir visame pasaulyje, sistemingai 
teikiant informaciją apie festivalius. 

−   
–  Asmuo pasiteiravimui: p. Raffaele Del Fiore  

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

2. UŽIMTUMAS 
 

•  Pilietinės visuomenės vaidmuo kovojant su nelegaliu darbu 
− Pranešėjas: p. HAHR (Darbdaviai – SE) 
 
− Žr.: Nuomonė savo iniciatyva – CESE 385/2005 
 
− Dokumento esmė: 
 

• Komitetas sveikina Tarybos rezoliuciją giliai išnagrinėti nelegalaus darbo klausimą ir pastebi, 
kad 2003 m. Komisija pradėjo tyrimą dėl nelegalaus darbo išsiplėtusioje Europos Sąjungoje; 
Komitetas atkreipia dėmesį į sritis, kurias reikia ypač atidžiai išnagrinėti ir peržiūrėti:  
 

• Lengvatos deklaruoti darbą turi būti pagerintos ir taikomos efektyvios sankcijos;  
 

• Nelegalus darbas ir maži atlyginimai yra didelė problema, ypač moterims. Todėl būtina ištirti 
šią situaciją išsamiau, kad būtų galima imtis tikslingų priemonių; 
 

•  Atsakingos valdžios institucijos turi įgaliojimą aiškiai imgrantams išdėstyti jų teises ir 
pareigas, užtikrinti galimybę dalyvauti darbo rinkoje ir apmokymuose; Yra žmonės, iš kurių 
pavagiami arba konfiskuojami dokumentai, kad tokie asmenys būtų priversti susimokėti už 
„sienos perėjimą“; 

 
• Būtina pakeisti įmonėms skirtas nuostatas, siekiant sumažinti biurokratiją, ypač steigiant 

naujas įmones. Tačiau ir naujai įsteigtų įmonių savininkai turi būti įsisavinę pagrindines 
įmonių vadybos žinias. Svarbu, kad jie žinotų, kokius reikalavimus visuomenė jiems kelia 
įmonės valdymo srityje, taip pat darbuotojams galiojančių darbo įstatymų ir socialinės 
apsaugos atžvilgiu.;  
 

• Reikia išsamios informacijos, skirtos gamintojams ir vartotojams, kad visuomenė geriau 
suvoktų, kad nelegalus darbas daro neigiamą poveikį valstybės įplaukoms, socialinės 
apsaugos sistemai, visuomenės solidarumui ir teisingumui.;  
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• Be to, išplečiant baudžiamojo persekiojimo pajėgumus bei bendradarbiaujant nacionaliniu, 
tarptautiniu ir valstybiniu lygiu, reikia pagerinti atsakingų valstybės institucijų veiksmingą 
kontrolę.; 

 
• EESRK atkreipia dėmesį kad kai kurios trečiosios šalys nesilaiko visuotinai priimtinų 

socialinės atskaitomybės standartų ir rekomenduoja ES šalių verslininkams į tai atsižvelgti, 
vystant verslą šiose šalyse 
 

•  Todėl yra svarbu, kad Europos užimtumo strategija, pasitelkus nacionalinius veiksmų planus, 
būtų iš tikrųjų įgyvendinta. Gerai veikianti darbo rinka, kuriai būdingas visiškas užimtumas ir 
kokybės atžvilgiu vertingos darbo vietos, yra geriausia apsauga nuo nelegalaus darbo. 

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

 
 

• Bendrijos užimtumo ir socialinio solidarumo programa PROGRESS 
– Pranešėjas: p. GREIF (Darbuotojai – AT) 

 
– Žr. : (KOM(2004) 488 galutinis) – CESE 386/2005 
 
− Dokumento esmė: 

 
Apskritai EESRK palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl PROGRESS 2007–2013 m. ir skiria 
jam daug dėmesio.  

 
Tai labiausiai susiję su svarstymais dėl: a) suderinamumo su kitomis Bendrijos politikos sritimis, 
b) lėšų skyrimo ir paskirstymo, c) plačių galimybių naudotis programa galutiniams naudotojams, 
nepaisant Komisijos darbo racionalizacijos, d) skaidrumo ir dalyvavimo programų komitete, e) 
pilietinės visuomenės įtraukimo; 

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

 

• Aukštojo mokslo kokybės užtikrinimas 
−  Pranešėjas: p. SOARES (Darbuotojai – PT) 

 
−  Žr. : KOM(2004) 642 galutinis – 2004/0239 COD – CESE 387/2005 
 
−  Dokumento esmė:  
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Aukštos kokybės švietimo ir mokymo reikalavimas yra gyvybiškai svarbus, kad būtų pasiekti 
Lisabonos strategijos tikslai. Todėl EESRK dar kartą pabrėžia, koks svarbus žinių visuomenės 
kūrimui Europoje yra didesnis studentų ir darbuotojų mobilumas. Toks mobilumas gali būti 
pagrindiniu veiksniu, paversiančiu visą Europą apimančią darbo rinką tikrove ir sukursiančiu 
konkurencingesnę žiniomis pagrįstą visuomenę.  
 
Tai taip pat yra pasiūlytos rekomendacijos bendroji mintis, nes norint pasiekti tokį mobilumą, 
būtinas bendras kvalifikacijos ir diplomų pripažinimas, o tam savo ruožtu reikalingi veiksmingi, 
aiškūs mechanizmai visoje Europoje, kurie apimtų visas susijusias šalis. Čia labai svarbu, kad būtų 
sukurti tinkami aukštojo mokslo kokybės Europoje įvertinimo ir akreditavimo darbo metodai. 

 
Visgi EESRK mano, kad šie įvertinimo mechanizmai, kurie be abejonės svarbūs aukštojo mokslo 
kokybės gerinimui ir pasitikėjimo juo užtikrinimui, neturėtų visiškai priklausyti nuo rinkos 
tiesioginių reikalavimų, nes reikia atsižvelgti į švietimo ilgalaikius siekinius ir perspektyvas, 
pradedant nuo fundamentalių tyrimų.  
 
Dar daugiau, EESRK pabrėžia, kad aukštajam mokslui skirtas finansavimas išlieka esminiu 
veiksniu, jog būtų įgyvendinti pagrindiniai susiję tikslai. Būtų neteisinga tik dėl finansinių 
suvaržymų aukštojo mokslo įstaigoms neleisti pasinaudoti geresnės kokybės įvertinimo ir 
akreditavimo agentūromis. 

 
EESRK norėtų pabrėžti du pagrindinius principus, kad būtų pasiekti tikslai, susiję su bendru 
pripažinimu, kurie aiškiau turėtų būti paminėti rekomendacijos valstybėms narėms tekste: 
 

− kokybės sistemų negalima primesti, jas turi priimti jos dalyviai, o ypač dėstytojai ir 
aukštųjų mokyklų administracijos, ir jos turi galiausiai siekti padėti, kad būtų gerinamas 
valstybių narių suteikiamas aukštasis mokslas. 

 
aukštojo mokslo įstaigos privalo turėti prieigą prie išteklių, kurių reikia finansuoti struktūras, kad 
būtų skatinami, remiami ir įgyvendinami kokybės metodai ir technika, o ypač įtraukiamos šalys, iš 
tikro suteikiančios švietimo paslaugas, kurios yra būtinos.  

 
− Asmuo pasiteiravimui: p. Stefania Barbesta 

                (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – el. paštas: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

3.  BENDROJI RINKA 
 

• Bendrosios rinkos prioritetai2005-2010 
– Pranešėjas: p. CASSIDY (Darbdaviai – UK) 
 
– Žr.: Papildoma nuomonė – CESE 376/2005 
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– Dokumento esmė: 

 
Komisija turėtų skirti didžiulį dėmesį siekiant supaprastinti, konsoliduoti ir pagerinti esamų 
europinių teisės aktų suderinamumą, kad ne tik tiekėjai, bet ir vartotojai galėtų išnaudoti 
bendrosios rinkos potencialą.  
 
EESRK požiūriu didžiausia kliūtis pasiekti bendrą rinką yra pačios valstybės narės.  Kai kurios 
vilkina įgyvendinimą, kitos įgyvendina per daug detaliai, tuo sukeldamos priešiškumą bendrai 
rinkai ir ES. Dar kitos trukdo, pvz., priimdamos nacionalinius teisės aktus, draudžiančius finansų 
įstaigų, kaip bankų, valdymo perėmimą per sienas.  Kitos leidžia savoms valstybės valdomoms 
ūkio šakoms vykdyti įmonių valdymo perėmimą per sienas, tačiau neužtikrina abipusiškumo. Kai 
kurių šalių valstybės valdomų ūkio šakų galimybės pasinaudoti neribotomis lėšomis iškreipia 
konkurenciją ir yra viena iš problemų, kurią Komisija iki šiol vengia spręsti. 

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

 
 

 Didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų sektorius – tendencijos ir poveikis 
ūkininkams ir vartotojams 
–    Pranešėjas: p. ALLEN (Įvairūs interesai – IE) 
 
–    Žr.: Nuomonė savo iniciatyva – CESE 381/2005 
 
–    Dokumento esmė: 
 

Ši  nuomonė savo iniciatyva kreipia dėmesį į maisto prekybininkus ir ruošia bendrą analizę kokią 
įtaką jie gali turėti skirtingams veikėjams, kaip vartotojai, didžiulių prekybos centrų darbuotojai, 
ūkininkai ir tiekėjai. Ji išskiria šias galimas problemas:  
 
• Vartotojams didžiųjų prekybininkų siūloma kainų politika, kuri nuolat stengiasi sumažinti 
kainas gali būti teigiama trumpuoju laikotarpiu, bet gali turėti neigiamą įtaką prekių kokybei, 
vartotojų pasirinkimui ir aplinkos sąlygoms ilgalaikiu laikotarpiu.  
 
• Lanksčios darbo valandos tinka studentams ar moksleiviams, laikinai dirbantiems, turintiems 
šeimos įsipareigojimų arba kitą darbą. Labai svarbu, kad nepilnu etatu dirbantys darbuotojai 
nebūtų diskriminuojami. 
 
• Skirtumai tarp ūkininkams, tiekėjams ir galutiniams vartotojams mokamų kainų yra 
nuomonėje analizuojami. Išvadose teigiama, kad krypstama link žemesnių mokamų kainų 
gamintojams, nors pirkėjai nemoka mažiau už galutinį produktą prekybos centruose, taigi, 
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prekybos centrų pelnas auga. Tai sąlygoja sunkesnes darbo ir gyvenimo sąlygas ūkininkams ir 
kitiems tiekėjams.  
 
 Nuomonėje teigiama, kad nors didieji mažmeninės prekybos tinklai gali suteikti pranašumą 
ekonomikai ir vartotojams, bet labai svarbu, kad valstybės narės ir Komisija turėtų informaciją 
apie galimas potencialias problemas ir atitinkamai reaguotų. Nuomonėje skelbiama: 
 
• Reikia daugiau informacijos ir aiškumo dėl kainų struktūros ir prekybos pelnų pasiskirstymo 
tarp pardavėjų, tiekėjų (maisto perdirbėjų) ir pirminių gamintojų;  
• Valstybės narės turi užtikrinti, kad valstybių narių regionuose egzistuotų atitinkama 
konkurencija; 
• Viena sričių, kur turėtų būti paisoma konkurencingumo taisyklių, yra visuomenės poreikių 
nustatymas: konkurencingumo principai neturėtų apsiriboti tik kainomis ir rinkos jėgomis. 

 
–    Asmuo pasiteiravimui: p. Annika Korzinek 

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

 
• Verslo verslui elektroninės prekyvietės 
– Pranešėjas: p. LAGERHOLM (Darbdaviai – SE) 
 
– Žr. : KOM(2004) 479 galutinis – CESE 377/2005 
  
– Dokumento esmė: 
  

Komitetas laikosi šios nuomonės: 
 

− apskritai komunikate teisingai aptariami svarbūs klausimai, susiję su elektroninių prekyviečių 
priimtinumu; 

 
− Visgi, Komitetas pabrėžia, kad reikalingi ne tik veiksmai; galima suprasti ir tam tikrą rinkos 

nepritarimą: pažangesnės elektroninių prekyviečių formos labai skiriasi nuo tradicinių MVĮ 
verslo modelių.. 

 
− stebint tarptautinę prekybą, pastebimos kitos, daug svarbesnės kliūtys. 

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

 

•  PRISM 2004 (BRO) 
–  Pranešėjas: p. SHARMA (Darbdaviai – UK) 
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– Žr.: Informacinis pranešimas – CESE 835/2004 fin 
 
–  Dokumento esmė: 

 
PRISM duomenų bazė yra vienas iš BRO instrumentų. Jos efektyvumą būtina gerinti, o jos 
turinys turi atspindėti potencialių vartotojų lūkesčius ir atitikti bendrosios rinkos tendencijas bei 
prioritetus. 
 
Šis informacinis pranešimas nustato veiksmų planą, skirtą šiam instrumentui atnaujinti ir 
Komiteto, – kaip aktyvaus bendrosios rinkos stebėtojo, praktinio institucijų patarėjo, pilietinės 
visuomenės organizacijų atstovo, – vaidmeniui ir matomumui stiprinti. Šiame „verslo arba 
veiksmų plane“ pateikiami trumpalaikiai, vidutinio laikotarpio ir ilgalaikiai tikslai, nurodant laiko 
atkarpas būsimai pažangai stebėti. 
 

PRISM – tai EESRK (Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto) interneto vartuose 
patalpinta interneto svetainė (pasiekiama per BRO skyrelį), kurioje skelbiamos, toliau plėtojamos ir 
platinamos iniciatyvos; tuo būdu kuriamos sąveikos ir skatinamas papildomumas. Svetainė yra 
prieinama visiems; ji parengta kaip interaktyvi priemonė, kuri yra atnaujinama kaip naujų iniciatyvų 
šaltinis. 
 
– Asmuo pasiteiravimui: M. Jean-Pierre Faure  
                    (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – el. paštas: jean-pierre.faure@esc.eu.int) 
 
 

4.   APLINKOS IR VARTOTOJŲ APSAUGA  
 

•   LIFE+ 
–   Pranešėjas: p. RIBBE (Įvairūs interesai – DE) 

 
–     Žr.: KOM(2004) 621 galutinis – 2004/0218 COD – CESE 382/2005 

 
–     Dokumento esmė: 

 
 Iš esmės pasiūlymas atrodo logiškas ir tinkamas. Aplinkos politika įtraukiama į visas kitas 
politikos sritis ir tai reiškia, kad investicijos į aplinką bus galimos iš bendrųjų paramos antraščių, iš 
mokslinių tyrimų biudžeto bei antraštės ES kaip visuotinis partneris. EESRK pritaria šiam metodui, 
kadangi kukliomis LIFE programos lėšomis aplinkosauga Europos Sąjungoje nepasistūmėtų į priekį. 

 
 Tačiau EESRK Komisijos pasiūlyme ir bendrai šiuo metu vykstančiose diskusijose dėl 
finansinių perspektyvų 2007-2013 m., į kurias atsižvelgiant reikia nagrinėti šį Komisijos pasiūlymą, 
įžvelgia galimą didelę grėsmę būsimos LIFE programos sėkmei.  Tačiau suplanuotas atsakomybės 
perkėlimas į valstybių narių lygį reiškia, kad ES atiduoda iki šiol buvusį kuklų, tačiau tikrai 
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veiksmingą valdymo instrumentą. Politinis instrumentas pavirs tik biudžeto eilute, kuria naudosis 
valstybės narės.  Todėl jis reikalauja, kad novatoriški LIFE aplinka ir LIFE gamta elementai būtų ir 
toliau finansuojami iš Komisijos atsakomybėje esančio paramos fondo; jis pritaria atitinkamam, 
Taryboje kai kurių valstybių narių pareikštam reikalavimui. 
. 
 
– Asmuo pasiteiravimui: p. Johannes Kind 

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

•  Europos teršalų registras 
–    Pranešėjas: p. Sánchez Miguel (Darbuotojai – ES) 

 
–    Žr.: KOM(2004) 634 galutinis – 2004/0231 COD – CESE 383/2005 
 
– Asmuo pasiteiravimui: p. Annika Korzinek  
                       (Tel.: 32 2 546 80 65 – el. paštas: annika.korzinek@esc.eu.int) 

 

• Fasuoti produktai 
– Pranešėjas: p.SHARMA (Darbdaviai – UK) 
 
– Žr.: KOM(2004) 708 galutinis – 2004/0248 COD – CESE 379/2005 
  
– Dokumento esmė: 

 
Komitetas labai džiaugiasi iniciatyvomis, skirtomis regioninėms perdirbimo ir platinimo 
struktūroms, nes taip vartotojai gali geriau suprasti gamintojus ir kainodaros mechanizmus. 
 
Komitetas sveikina artėjančią metrologinio kiekio (pridėto turinio kontrolės) peržiūrą, kaip labai 
reikšmingą vartotojų ir Europos pramonės apsaugai. 
 
kai kurie vartotojai gali pasimesti dėl pernelyg didelio skirtingo dydžio pakuočių skaičiaus ir  ir 
dėl pakuotės, kuri negali būti priskirta klaidinančiai, tačiau dėl kurios susidaro įspūdis, kad joje 
yra daugiau produkto. 
 
Būtina įgyvendinti Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvas (PPA), nepriklausomai, ar dydžiai yra, 
ar nėra reglamentuojami. 
 

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

 
 

•  Maisto priedai ir saldikliai 
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–    Pranešėjas: p. Davison (Įvairūs interesai – UK) 
 

–    Žr.: KOM(2004) 650 galutinis – 2004/0237 COD – CESE 384/2005   
 

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

 
 

• Tam tikros pavojingos medžiagos(CMR) 
– Pranešėjas: p. SEARS (Darbdaviai – UK) 
 
– Žr.: KOM(2004) 638 galutinis – 2004/0225 COD – CESE 378/2005 
  
– Dokumento esmė: 

 
EESRK remia Komisijos pasiūlyme esančius pardavimo ir naudojimo apribojimus. 
 
Tačiau, kaip ir ankstesnių Tarybos direktyvos 76/769/EEB pataisų atžvilgiu, EESRK 
apgailestauja, kad viename dokumente yra susiejami nesusiję produktai. Kitomis aplinkybės gali 
prireikti specifinių ir nuolatinių papildymų, kad padėtis atitiktų išorinę realybę. 

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

 
 


