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Plenarinėje asamblėjoje dalyvavo Engelbert Lütke Dalrup, Vokietijos transporto, statybos ir 
urbanistikos ministerijos valstybės sekretorius. Jis kalbėjo Tarybai pirmininkaujančios Vokietijos 
vardu apie tiriamųjų nuomonių priėmimą.  
 
 
1. UŽIMTUMO POLITIKA 

 

• Užimtumo politikos gairės 
− Pranešėja Maureen O'Neill (Įvairių interesų gr. – UK) 
 
–  Nuorodos: COM(2006) 815 galutinis – 2006/0271 CNS – CESE 608/2007 
 
− Dokumento esmė 
 
Atsižvelgiant į EB sutarties 128 straipsnio 2 dalį, dabartinės užimtumo gairės 2007 m. turi būti 
patvirtintos Tarybos sprendimu, priimtu pasikonsultavus su Europos Parlamentu, Regionų komitetu ir 
EESRK. 
 
EESRK: 
 

• pritaria pasiūlymui 2005–2007 m. užimtumo gaires toliau taikyti  2007 m., atsižvelgiant į  
nurodytas susirūpinimą keliančias sritis ir rekomendacijas; 
• primygtinai rekomenduoja  darbo grafiką ir tvarką, kuriuos reikia patvirtinti,  laiku išplatinti 
įvairiems suinteresuotiems subjektams siekiant, kad šio proceso teikiama nauda būtų kuo 
didesnė, tikintis geranoriško požiūrio ir maksimalaus suinteresuotų subjektų dalyvavimo bei 
paliekant pakankamai laiko veiksmams ES ir nacionaliniu lygiu dokumento rengimo etape; 
• rekomenduoja daugiau dėmesio skirti specialių poreikių turinčių asmenų įtraukčiai į naująsias 
užimtumo gaires, nustatant konkrečius tikslus ir labiau atsižvelgiant į socialinės politikos 
reikalavimus. EESRK pabrėžia, jog socialiniai partneriai ir pilietinė visuomenė turėtų būti kuo 
anksčiau įtraukti į Komisijos gairių rengimą ir su jais turėtų būti konsultuojamasi priimant 
galutinę dokumento redakciją; 
• ragina nustatyti daug toliau siekiančius ir įvertinamus tikslus, kuriuos būtų galima palyginti 
naujose gairėse Europos Sąjungos ir valstybių narių lygmeniu, ir suteikti Komisijai daugiau 
vykdymo įgaliojimų; 
• rekomenduoja siekti, kad atitinkamos IRT sistemos būtų įdiegtos visose valstybėse narėse ir 
užtikrintų galimybę tobulinti duomenų rinkimą, palengvintų stebėseną ir įvertinimą, kuriuos 
atlieka ir valstybės narės, ir Komisija; 
• EESRK ir toliau rekomenduoja į nacionalines reformų programas  įtraukti daugiau konkrečių 
pavyzdžių dėl apibrėžtų tikslų, įgyvendinimo grafikų, išlaidų ir biudžeto lėšų. 

 
− Asmenys pasiteirauti: Susanne Johansson ir Anna Redstedt 
          (Tel. 00 32 2 546 84 77, el. paštas susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
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          (Tel. 00 32 2 546 92 33, el. paštas anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 
2. PASLAUGŲ RINKA 

 

• Galutinis pašto paslaugų vidaus rinkos suformavimas 
–  Pranešėjas Raymond Hencks (Darbuotojų gr. – LU) 
  
–  Nuorodos: COM(2006) 594 galutinis – 2006/0196 COD – CESE 614/2007 
 
–  Dokumento esmė 

 
Socialiniu ir ekonominiu požiūriu pašto paslaugos labai svarbios ekonominei, socialinei ir 
teritorinei sanglaudai bei Lisabonos strategijos įgyvendinimui. Jos tiesiogiai padeda užtikrinti 
socialinius ryšius ir pagrindines asmens teises, tautų ir teritorijų jungimąsi į bendrą struktūrą bei 
solidarumą, Europos ekonomikos konkurencingumą ir tvarų vystymąsi. 
 
Pagrindinė problema, kylanti organizuojant paskutinį etapą – pašto rinkos atvėrimą nuo 2009 m. 
sausio 1 d. – numatyti veiksmus, kurie padėtų užtikrinti sėkmingą ir konkurencingą pašto 
sektoriaus darbą, kad jis ir toliau piliečiams ir įmonėms Europoje teiktų aukštos kokybės 
universaliąsias paslaugas už prieinamą kainą siekiant užimtumo, tvaraus vystimosi ir užtikrinant 
ekonomikos konkurencingumą bei tenkinant piliečių poreikius nepriklausomai nuo jų geografinės, 
finansinės ar kitokios padėties. 

 
EESRK nuomone, Komisijos pasiūlyme pateiktos priemonės negali užtikrinti saugaus reikiamo 
ilgalaikio universaliųjų paslaugų finansavimo kiekvienoje valstybėje narėje, ypač tose valstybėse, 
kuriose susiklosčiusios sudėtingos geografinės ir demografinės sąlygos, todėl šiuo metu negalima 
nutraukti finansavimo per rezervuotųjų paslaugų sektorių, daugelyje valstybių narių įrodžiusį savo 
paslaugų veiksmingumą ir teisingumą. 

 
Atsižvelgiant į visas abejones ir pavojus, susijusius su visišku pašto rinkos atvėrimu, būtų nerealu 
nustatyti galutinį terminą 2009 m. sausio 1 d., juolab kad valstybių narių, įstojusių į ES tik 
2004metais, pašto veiklos vykdytojai neturėtų pakankamai laiko prisitaikyti prie naujų sąlygų. 
 
EESRK pirmiausia prašo pratęsti dabartinės direktyvos galiojimo terminą, numatyti galimą visišką 
pašto sektoriaus liberalizavimą 2012 m. sausio 1 d., jeigu iki to laiko bus pateikta patikimų 
finansavimo pasiūlymų, kurie, lyginant su rezervuotųjų paslaugų sektoriumi, suteiktų papildomos 
naudos ir būtų priimti glaudžiai bendradarbiaujant su visomis susijusiomis šalimis, į 
universaliąsias paslaugas įtraukti specifinių pašto siuntų siuntimą akliems ar silpnaregiams bei jų 
organizacijoms.  

 
 – Asmuo pasiteirauti Agota Bazsik 

                     (Tel. 00 32 2 546 86 58, el. paštas agota.bazsik@eesc.europa.eu) 
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3. KONKURENCIJA 

 

• 2005 metų konkurencijos politikos ataskaita 
– Pranešėjas Istvan Garai (Įvairių interesų gr. – HU) 
 
– Nuorodos: COM(2006) 761 galutinis – CESE 602/2007 
 
– Dokumento esmė 

 
Konkurencijos politika ir konkurencijos teisė yra priemonė, leidžianti vyriausybėms nustatyti 
teisingas rinkos sąlygas ir materialinėmis bei procedūrinėmis taisyklėmis užtikrinti 
administracinės teisės taikymą. 
  
Konkurencijos iškraipymai kenkia dirbantiesiems, vartotojams bei įmonėms ir ekonomikai 
apskritai.  
 
EESRK mano, kad „konkurenciją“ reikėtų suprasti daug platesne prasme ir kad ilgalaikiai 
interesai, ypač vartotojų, darbininkų ir mažųjų bei vidutinių įmonių, gali labai skirtis nuo skubių 
„tobulos“ konkurencijos siekių. 2005 m. ataskaitoje aiškiai matyti, kad Konkurencijos GD puikiai 
supranta visus svarbius ekonominės konkurencijos ES ir už jos ribų aspektus ir savo vaidmenį 
užtikrinant teisinį saugumą šioje srityje. Juo labiau, kad nacionalinės konkurencijos institucijos ir 
teismai taip pat gali taikyti ES pagrindinę precedentų teisę.  
 

   
– Asmuo pasiteirauti Magdaléna Belarova-Carabin 

        (Tel. 00 32 2 546 83 03, el. paštas magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu) 
 

4. PRAMONĖS POLITIKA 
 

• Vertės ir tiekimo grandinės raida 
–  Pranešėjas Joost van Iersel (Darbdavių gr. – NL) 
 
– Bendrapranešėjis Enrico Gibellieri (Darbuotojų gr. – IT) 
 
– Nuoroda. Nuomonė savo iniciatyva CESE 599/2007 
 
–    Dokumento esmė 

 
EESRK reikalauja, kad priimančios sprendimus institucijos skirtų dėmesį, kartu pasitelkiant 
dialoginius ES ir valstybių požiūrius, vertės ir tiekimo grandinės vystymui, arba, tiksliau sakant, 
tinklu sujungtos pramonės ir įmonių sąveikai.  
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Egzistuoja nemažai skirtumų, kaip įmones veikia šie dalykai, priklausomai nuo tų įmonių dydžio, 
jų padėties tiekimo grandinėse (tinkluose) ir sektorių, kuriuose jos vykdo veiklą. Stambios 
tarptautinės bendrovės paprastai užima gerą vietą šiame darbo tinkle viso, o palyginti maži ir 
vidutiniai tiekėjai, kurie įsiterpia pradinėje arba tarpinėje stadijoje, dažnai susiduria su kliūtimis.  
Šiame dokumente šie tiekėjai vadinami PTĮ (pradinėmis ir tarpinėmis įmonėmis, terminu, kuris 
šioje nuomonėje yra naudojamas kita nei įprasta prasme, kadangi įmonės skirstomos ne pagal 
bendrovėms būdingus matus (apyvartą, darbuotojų skaičių), bet pagal jų padėtį vertės ir tiekimo 
grandinėse. 
 
Pažangiausios ir kūrybiškiausios iš šių įmonių turi lemiamą reikšmę tinklo ekonomikai. Šios plėtros 
apimtis yra tokia reikšminga, kad ji daro didelį poveikį ne tik mikroekonominiam lygiui, bet ir 
makroekonominėms sąlygoms. EESRK laikosi nuomonės, kad būtina gerinti aplinką, kurioje PTĮ 
vykdo veiklą. Šioje nuomonėje nustatomi pagrindiniai uždaviniai ir pateikiama nemažai pasiūlymų 
politikos klausimais, pavyzdžiui: 
 
• požiūrio į PTĮ keitimas; 
• bendradarbiavimo ir tarpusavio pasitikėjimo didinimas tarp šių įmonių; 
• sąlygų pasinaudoti finansavimu sudarymas; 
• „prisirišimo“ ir „atsirišimo“ (angl. „lock-in ir „lock-out“) poveikio mažinimas; 
• intelektinės nuosavybės teisių laikymosi užtikrinimas; 
• kova su konkurencijos iškraipymais nuosekliai, veiksmingai ir laiku taikant ES prekybos 

apsaugos priemones siekiant išvengti nesąžiningo importo; 
• įgūdžių ir verslumo skatinimas; 
• kvalifikuotų jaunų žmonių, ypač dirbančių inžinerijos srityje, pritraukimas į PTĮ; 
• naujo tipo ES pramonės politikos įgyvendinimas, įskaitant jos požiūrį į sektorius; 
• Septintosios bendrosios programos optimalaus naudojimo sąlygų sudarymas; 
• tikslingų teisės aktų priėmimas ir biurokratijos mažinimas. 

 
Turėtų būti daroma daug daugiau, siekiant geriau informuoti apie PTĮ atliekamą vaidmenį 
pramonės permainų ir globalizacijos procesuose. Norint įgyvendinti pirmiau išdėstytus pasiūlymus, 
daug būtinų sąlygų turi patenkinti pačios įmonės, kitas – politikos formuotojai, o dar daugiau – abi 
šios grupės kartu. Bet kuriuo atveju tokie sprendimai turi būti daromi glaudžiai bendradarbiaujant 
su visais atitinkamais suinteresuotais subjektais, įskaitant ir sektorių dialogo komitetus. 

 
− Asmuo pasiteirauti José Miguel Cólera Rodríguez 

                     (Tel. 00 32 2 546 9629 68, el. paštas josemiguel.colerarodriguez@eesc.europa.eu) 
 
 
5. TRANSPORTAS IR INFRASTRUKTŪRA 

 

• Transportas miestų ir didmiesčių aglomeracijose 
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– Pranešėjas Lutz Ribbe (Įvairių interesų gr. – DE) 
  

 – Nuoroda. Tiriamoji nuomonė CESE 615/2007  
 
– Dokumento esmė 
 

EESRK labai susirūpinęs atkreipia dėmesį į smarkų vietos viešojo keleivinio transporto (VVKT) 
dalies mažėjimą sparčiai augančio bendro miesto transporto srityje; tai vyksta ir 15 senųjų, ir – 
ypač sparčiai – naujosiose ES valstybėse narėse. 
 
Didėjantys transporto, ypač lengvųjų automobilių, srautai miestams kelia daugybę problemų. 
Dauguma jų neišspręsta, todėl reikia suderinti Komisijos, valstybių narių ir vietos valdžios 
institucijų veiksmus siekiant šią tendenciją nukreipti priešinga linkme. 
 
EESRK mano, kad miestuose būtina gerinti gyvenimo kokybę ir aplinkosaugą siekiant klimato 
apsaugos ir efektyvaus energijos naudojimo tikslų dėl dviejų priežasčių: svarbiausia kiekvienos 
miestų planavimo arba transporto politikos prielaida, Komiteto nuomone, – neleisti eismui 
„atsirasti“; antra, privalu kiek įmanoma užtikrinti arba sudaryti sąlygas užtikrinti judumą aplinkai 
nekenkiančiomis priemonėmis, pvz., skatinti VVKT, dviračių arba pėsčiųjų eismą.  
 
Miestai turi išlikti tinkami gyventi; jie negali būti „orientuoti į automobilius“. Visų transporto 
rūšių skatinimo laikas praėjo, nes tam trūksta lėšų ir erdvės.  
 
Vietos valdžios institucijų miestų ir žemėnaudos planuotojai turės ateityje sustabdyti tolesnę 
nekontroliuojamą miestų plėtrą ir funkcinį suskirstymą siekiant išvengti, jeigu įmanoma, 
transporto.   
 
EESRK nuomone, pagrindinė sritis, kurioje Komisija, Europos Parlamentas, valstybių narių 
vyriausybės ir vietos valdžios institucijos turėtų imtis veiksmų, yra teikiamų viešojo transporto 
paslaugų plėtra. To reikia dėl daugelio priežasčių: būtina imtis prevencinių priemonių siekiant 
apsaugoti aplinką ir visuomenės sveikatą, būtina užtikrinti bent jau minimalų judumą, pagrindinių 
paslaugų teikimą visiems gyventojams, ypač žmonėms su negalia.  
 
EESRK siūlo Komisijai, Tarybai, o ypač Regionų komitetui ištirti veiksnius, padėjusius tam 
tikruose miestuose sėkmingai išplėtoti aplinką tausojantį miesto transportą, arba priežastis, kodėl 
daugelyje kitų miestų padėtis ir toliau blogėja.  

 
–   Asmuo pasiteirauti Sven Dammann  

                           (Tel. 00 32 2 546 93 66,  el. paštas sven.dammann@eesc.europa.eu) 
 

• Dviratis – transporto per sieną priemonė 
–    Pagrindinis pranešėjas Jan Simons (Darbdavių gr. – NL) 
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 –    Nuoroda. Tiriamoji nuomonė CESE 616/2007  
 

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

 

• Link Europos Sąjungos būsimos jūrų politikos (Žalioji knyga) 
– Pranešėja Bredima Savopoulou (Darbdavių gr. – EL) 
 
– Bendrapranešėjai: Eduardo Manuel Chagas (Darbuotojų gr. – PT) 
                 Staffan Nilsson (Įvairių interesų gr. –  SE) 
 

 – Nuorodos: COM(2006) 275 galutinis – CESE 609/2007 
 
 – Dokumento esmė 

 
Siekdama strateginių tikslų 2005–2009 m., Komisija pažymi, kad „būtina suformuoti visapusišką 
jūrų politiką, skirtą sukurti klestinčią jūrų ekonomiką ir aplinką tausojančiu būdu išnaudoti visą 
jūrinės veiklos potencialą“. Remiantis 2005 m. kovo 2 d. Komunikatu buvo nuspręsta, kad 
Žalioji knyga dėl būsimosios ES jūrų politikos bus tokios visapusiškos ES jūrų politikos kūrimo 
pirmasis žingsnis.  
 
EESRK pritaria daugumai žaliojoje knygoje išdėstytų pasiūlymų (dėl žuvininkystės, uostų, laivų 
statybos, jūrų transporto, pakrantės regionų, atviros jūros energijos, mokslinių tyrimų ir 
taikomosios veiklos, aplinkos, turizmo, „mėlynosios“ technologijos), pateikdamas konkrečias 
pastabas. Jis pritaria žaliosios knygos nuostatai, pripažįstančiai, kad laivyba yra tarptautinio 
pobūdžio veikla, kurią turėtų reglamentuoti pasaulio mastu taikomos taisyklės. ES turi imtis 
konstruktyvių veiksmų neigiamam laivybos įvaizdžiui visuomenėje pakeisti ir labiau vertinti 
laivų ir jūrininkų indėlį visuomenei. 
 
Jūrų sektoriaus subjektų grupėms turėtų priklausyti svarbiausia vieta būsimoje ES jūrų politikoje. 
EESRK mano, kad ES turėtų pavesti atlikti tyrimą šioms jūrų sektoriaus subjektų grupėms 
nustatyti ir palyginti jas su kitų sričių jūrų sektoriaus subjektų grupėmis. Pagrindinė integruotos 
jūrų politikos nuostata − daugiau investuoti į jūrininkų mokymą ir parengimą, kad būtų saugiai 
teikiamos veiksmingos ir kokybiškos paslaugos. EESRK atkreipia dėmesį į tai, kad Europos 
socialinės apsaugos teisės aktai daugeliu klausimų (pvz., Direktyva dėl kolektyvinių atleidimų iš 
darbo, Direktyva dėl įmonių perdavimo, dėl informavimo ir (arba) konsultavimosi ir dėl 
darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje) netaikomi žvejams ir jūrininkams. Todėl 
jis ragina Komisiją dar kartą įvertinti šias išimtis, glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais 
partneriais. 
 
EESRK atkreipia dėmesį į tai, kad laivybos pramonė naudoja prastos kokybės bunkerinį kurą, 
nes naftos perdirbimo įmonės geresnės kokybės netiekia. Jis ragina Komisiją spręsti bunkerinio 
kuro kokybės klausimą, kad laivų į orą išmetamų teršalų srityje įvyktų esminis pokytis. 
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EESRK tvirtai pritaria „kokybiškas paslaugas teikiančių“ pakrantės valstybių, kurios yra 
trūkstama kokybės grandinės grandis, sukūrimui. Šią koncepciją Europos Sąjunga turėtų išdėstyti 
Tarptautinėje jūrų organizacijoje, kad būtų parengti tinkami pakrantės valstybių veiklos 
įvertinimo kriterijai. 

 
 –  Asmuo pasiteirauti María José Lopez Grancha 
                      (Tel. 00 32 2 546 87 13, el. paštas mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 

 

• Bendroji ES uostų politika 
 –  Pranešėjas Jan Simons (Darbdavių gr. – NL) 
      

 –  Nuoroda. Nuomonė savo iniciatyva CESE 610/2007  
   
 – Dokumento esmė 

 
EP du kartus atmetus Komisijos pasiūlymus dėl uostų, raginimas ES lygiu apibrėžti 
reglamentuojančias nuostatas vis dar aktualus. Tačiau Europa turi nustatyti tam tikras gaires, kad 
būtų užtikrintas nuoseklesnis uostų infrastruktūrų vystymas. Iš tiesų, uostų konkurencija, jų 
veiklos finansinė struktūra, pajėgumai, būtinybė imtis greitų uostų plėtros procedūrų, 
aplinkosaugos reikalavimai bei vienodos konkurencijos sąlygos vis dar yra svarbios diskusijų su 
uosto organizacijomis temos. Be to transporto sektoriuje uostai yra vienintelės infrastruktūros, 
dėl kurių dar nebuvo priimta speciali Europos pozicija. 
 
Europos Sąjunga gali gerokai paremti Europos uostų patikimumo ir saugumo standartus 
teikdama tikslingą (finansinę) paramą mokymo ir švietimo programoms ir įgyvendindama 
galiojančius saugos teisės aktus. ES gali sukurti jaunimui paskatas pasirinkti su uostu susijusią 
profesiją panašiai kaip ji imasi priemonių patraukti jaunimą rinktis jūrines profesijas. 
Profesionaliai rengiant jūrininkus galima užtikrinti, kad ateityje bus parengta pakankamai 
profesionalių locmanų, kapitonų ir kitų profesionalių uosto darbuotojų. 
 
Išsami diskusija apie tvarų uostų vystymąsi yra gyvybiškai svarbi Europos jūrų uostų politikai. 
Uostai turi yra siekti aukštų aplinkosaugos standartų, juos reikėtų skatinti ir toliau investuoti į šią 
sritį. Tačiau šiuo metu jau yra aišku, kad sunkumus iš esmės lemia taip pat ir ES aplinkosaugos 
teisės aktų neaiškumas. Reikės tolesnių tyrimų, ar teritorijų planavimo programos gali suteikti 
didesnį teisinį apibrėžtumą ir daugiau uostų vystymosi galimybių.  

 
Europos jūrų uostų politika nebūtinai turėtų būti sietina su naujų teisės aktų kūrimu. Viena 
vertus, „teisiškai neprivalomi įstatymai“ gali būti ypač tinkama teisės aktų alternatyva, kita 
vertus – reikėtų atsižvelgti į kiekvieną konkretų atvejį. Europos jūrų uostų politikoje apskritai 
turėtų būti vengiama bereikalingo kišimosi; ji turėtų: a) prireikus taikyti Sutarties nuostatas, b) 
užtikrinti, kad uostai galėtų tinkamai atlikti savo viešąjį vaidmenį, c) skatinti į rinką orientuotą 
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veiklą ir d) gerinti teigiamą sektoriaus įvaizdį visuomenėje. Galiojantys ES teisės aktai, kurie 
trukdo tinkamai ir tvariai vystyti jūrų uostus, prireikus turėtų būti taisomi. 

 
– Asmuo pasiteirauti María José Lopez Grancha 

                        (Tel. 00 32 2 546 87 13, el. paštas mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
 

 

• Krovininio transporto logistika – tvariojo judumo pagrindas 
– Pranešėjas Barbadillo Von López (Darbdavių gr. – ES) 

  
– Nuorodos: COM(2006) 336 galutinis – CESE 611/2007 
 
– Dokumento esmė 

 
Transportas yra neatskiriamas logistikos tiekimo grandinės elementas. Komisija sutelkia dėmesį į 
krovininio transporto logistiką ir visas vežimo rūšis. Veiksmingas transporto sektorius yra 
būtinas siekiant išlaikyti ir didinti ES konkurencingumą. Būtina moderniai valdyti sudėtingus 
transporto srautus siekiant įvairų rūšių veiksmingo bendradarbiavimo. 
 
Logistika vaidina pagrindinį vaidmenį užtikrinant tvarųjį judumą. Transporto logistikai reikalingi 
kompetentingi ir gerai parengti darbuotojai ir vadybininkai, gebantys laikytis sveikatos ir saugos 
teisės aktų; todėl aktyviai dalyvaujant socialiniams partneriams turėtų būti parengti pagrindinio ir 
aukštesnio lygio logistikos mokymo planai. 
 
Transporto sektoriuje sunaudojama didelė iškastinio kuro dalis, todėl pirmenybė turi būti 
teikiama priklausomybės nuo iškastinio kuro ir išmetamų CO2 dujų kiekio mažinimui; šiuo tikslu 
turėtų būti sukurta speciali transporto mokslinių tyrimų, technologijų plėtros, ir naujovių 
programa, kuri, skatinant alternatyvių energijos šaltinių naudojimą, turi būti pakankamai 
finansuojama. Taip pat turi būti įgyvendinama politika, kuria būtų atskiriamos transporto rūšys 
(ypač mokesčių požiūriu) ir skatinamas aplinką tausojančių technologijų įsisavinimas ir 
taikymas. 
 
Naujosios technologijos, ypač Europos palydovinės navigacijos sistema GALILEO, turi 
sąveikauti visoje ES ir turi būti prieinamos MVĮ. Moksliniai tyrimai, technologijų plėtra ir 
naujovės turėtų būti Septintosios bendrosios programos prioritetas, nes technologinės naujovės 
gali suteikti sektoriui naujų galimybių. 
 
Kokybės etalonai ir „vieno langelio“ administravimo įstaigos padės vystyti ES transporto 
logistiką, kadangi logistikos veiklos rezultatų ES vertinimas iš dalies taps vienodais, o 
koordinuotai ir vienodai įgyvendinant administracines procedūras muitinės formalumai taps 
paprastesni. 
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Labai svarbu, kad Komisija rengdama veiksmų planų projektus į juos įtrauktų skirtingas vežimo 
rūšis; tai būtina sąlyga siekiant šiuose planuose numatytų tikslų. 
 

–   Asmuo pasiteirauti María José Lopez Grancha 
                        (Tel. 00 32 2 546 87 13, el. paštas mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
 

 

• Trumpųjų nuotolių laivyba – vidurio laikotarpio apžvalga 
– Pranešėjas Eduardo Manuel Chagas (Darbuotojų gr. – PT) 

  
 – Nuorodos: COM(2006) 380 galutinis – CESE 612/2007 
 

– Dokumento esmė 
 

EESRK jau keletą kartų išreiškė pritarimą priemonėms, kuriomis siekiama vystyti trumpųjų 
nuotolių laivybą (TNL), kadangi šis sektorius turi didelį vystymosi ir darbo vietų kūrimo 
potencialą ir gali būti alternatyva kitoms, aplinką labiau teršiančioms, transporto rūšims. TNL 
vystymas taip pat galėtų padėti sumažinti eismo grūstis, eismo įvykių skaičių, akustinę ir oro taršą. 
 
Savo nuomonėje dėl 2003 m. pristatytos programos EESRK pabrėžė, kad būtina didinti įgaliotų 
atstovų (angl. focal points) vaidmenį, kurie palaikytų ryšius su pramonės sektoriumi ir palengvintų 
šios transporto rūšies integraciją į įvairiarūšio transporto logistikos sistemą. EESRK ragina 
valstybes nares ir socialinius partnerius dėti dar daugiau pastangų įgaliotų atstovų tinklui vystyti. 
 
Todėl Komisija ir valstybės narės turi kuo skubiau prisiimti jiems tenkančią atsakomybę sudaryti 
įvairių rūšių transportui vystyti būtinas sąlygas ne tik sukuriant infrastruktūrą, kuri suteiktų 
galimybę naudoti įvairiarūšį transportą, bet ir panaikinant spragą, kurios pramonė nesugebėjo 
užpildyti – nebuvo veiksmingai papildomai bendradarbiaujama siekiant ekonominio, socialinio ir 
aplinkos tvarumo. 
 
Vertindamas 2003 m. priimtoje trumpųjų nuotolių laivybos skatinimo programoje siūlomus 
veiksmus, EESRK pažymi, kad pasiekta pažanga ir ragina skubiai įgyvendinti kitus numatytus 
veiksmus ir, visų pirma, pašalinti nustatytas kliūtis. Sustiprintos įgalioto atstovo funkcijos ir taip, 
kad apimtų vidaus daugiarūšį transportą ir su tuo susijusią logistiką, išplėsta jo veiklos sritis 
padėtų pasiekti norimų rezultatų.  
 
EESRK mano, kad čia aptariamame komunikate turėtų būti minimas ir „bendrosios ES jūros 
erdvės“ sukūrimas, kadangi tai labai padėtų TNL tapti svarbia Bendrijos vidaus krovinių 
transporto dalimi. Todėl būtų visiškai logiška, kad laivyba tarp Bendrijos uostų būtų pradėta 
laikyti vidaus, o ne tarptautiniu transportu, ir todėl jam būtų taikomos paprastesnės muitinės 
procedūros. 
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 – Asmuo pasiteirauti Sven Dammann  
                            (Tel. 00 32 2 546 93 66,  el. paštas sven.dammann@eesc.europa.eu) 

 

• Kelių infrastruktūros saugumas 
–  Pranešėjas Jan Simons (Darbdavių gr. – NL) 

 
–  Nuorodos: COM(2006) 569 galutinis – 2006/0182 COD – CESE 613/2007 

 
– Dokumento esmė 

 
Komitetas pritaria Komisijos iniciatyvai, kuria siekiama suformuoti trečiąjį kelių eismo saugumo 
politikos ramstį, t. y. kelių infrastruktūros saugumo valdymą. Siūlomos direktyvos tikslas – greta 
veiksmų, skirtų vairuotojams ir transporto priemonių būklės gerinimui, užtikrinti, kad saugumo 
klausimai taptų neatskiriama visų transeuropinių transporto tinklų (TEN–T) kelių infrastruktūros 
planavimo, projektavimo ir eksploatacijos sudedamąja dalimi. Visi šie aspektai kelių eismo 
saugumo politikoje yra vienodai svarbūs. 
 
Nors Komitetas supranta, kad su kelių infrastruktūra susijusių priemonių poveikis tose vietose, 
kuriose yra sukurta gera infrastruktūra, apskritai bus mažesnis nei veiksmų, skirtų vairuotojams ir 
transporto priemonėms, jis yra įsitikinęs, kad, siekiant pagerinti kelių saugumą ir sumažinti eismo 
įvykių aukų skaičių, čia taip pat reikia panaudoti visas priemones. 
 
Komiteto nuomone, trečiajam kelių eismo saugumo politikos ramsčiui siūlomos priemonės neturėtų 
apsiriboti vien transeuropiniais tinklais, o turėtų būti įgyvendinamos visų valstybių narių keliuose, 
esančiuose už miestų zonos ribų, nes nustatyta, kad juose įvyksta ypač daug eismo įvykių. Kadangi 
siekiamas tikslas – kiek įmanoma sumažinti eismo įvykių aukų skaičių, o nustatyta, kad daugiausia 
gyvybių potencialiai galima „išgelbėti“ (žuvusių skaičių būtų galima sumažinti ne 600, o 1300 
žmonių) kaip tik TEN-T nepriklausančiose infrastruktūrose, Komisija turėtų skirti daug daugiau 
dėmesio šiam aspektui. Komitetas mano, kad Europos bendrijos steigimo sutarties 71 straipsnio 
pirmosios dalies c punktas yra tinkamas pagrindas šiam tikslui. 
 
Todėl Komitetas ragina valstybes nares pritarti direktyvos taikymo srities išplėtimui visiems 
keliams, esantiems už miesto zonos ribų. 
 
Komitetas mano, kad norint pasiekti tikslą nuo 2000 iki 2010 m. perpus sumažinti žuvusiųjų 
Europos keliuose skaičių, reikalingas Komisijos dokumentas, turintis didesnę privalomąją teisinę 
galią nei direktyva, kad jo nuostatų privalėtų laikytis visi suinteresuoti valstybės ir privatūs 
subjektai. 

 
– Asmuo pasiteirauti Sven Dammann  

                          (Tel. 00 32 2 546 93 66,  el. paštas sven.dammann@eesc.europa.eu) 
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6. TERITORIJOS VALDYMAS 
 

• Europos metropolinės zonos 
– Pranešėjas Joost van Iersel (Darbdavių gr. – NL) 
 
– Nuoroda. Tiriamoji nuomonė – CESE 600/2007  
 
– Dokumento esmė 

 
Ši nuomonė yra 2004 m. ECO/120 nuomonės dėl Europos metropolinių zonų: socialinės ir 
ekonominės pasekmės Europos ateičiai 1  tęsinys. Abi nuomonės yra tarpusavyje glaudžiai 
susijusios. 
 
Per pastaruosius penkiasdešimt metų Europos erdvė smarkiai pasikeitė, o globalizacija paspartino 
šį procesą, padarydama esminę įtaką Europos traukos centrams, t. y. jos metropolinėms zonoms. 
Pastarosios užima geresnę poziciją iššūkiams atremti ir geriausiai pasinaudoti pokyčių suteiktomis 
galimybėmis. 
 
EESRK ragina Komisiją parengti žaliąją knygą dėl metropolinių zonų, kuri papildytų Teritorinę 
darbotvarkę ir Sanglaudos politikos strategines gaires siekiant paskatinti Europos lygio diskusijas, 
pagrįstas objektyvia analize. 
 
EESRK laikosi nuomonės, kad geriau struktūruotos diskusijos apie Europos metropolines zonas ir 
tarp jų turėtų paskatinti tuos regionus patiems sėkmingai įgyvendinti Lisabonos ir Geteburgo 
strategijas, ir tai galėtų atspindėti nacionalinėse reformų programose. 
 
EESRK dar kartą konstatuoja, kad nėra Europos lygiu surinktų lyginamųjų socialinių, ekonominių 
ir aplinkosauginių duomenų apie metropolines zonas. EESRK mano, kad, renkant duomenis 
Europos ir nacionaliniu lygiu, būtina kasmet atlikti Europos metropolinių regionų statistinę 
apžvalgą ekonominiu, socialiniu ir aplinkosauginiu požiūriu siekiant geriau suprasti kiekvieno 
tokio metropolinio regiono būklę ir padėti sutelkti atitinkamus miestų suinteresuotus subjektus. 
 
EESRK yra įsitikinęs, kad Komisija turi priimti politinį sprendimą, įpareigojantį Eurostatą kaupti 
patikimus ir palyginamus duomenis apie visas ES metropolines zonas kiekvienais metais, ir šiam 
tikslui Eurostatui skirti papildomą finansavimą. 

  
− Asmuo pasiteirauti Alberto Allende 
                (Tel. 00 32 2 546 96 79,  el. paštas alberto.allende@eesc.europa.eu) 

 

• Teritorinė darbotvarkė 
                                                      
1

  OL C 302, 2004 m. gruodžio 7 d., 101 p. 
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– Pranešėjas Luis Miguel Pariza Castaños (Darbuotojų gr. – ES) 
 
– Nuoroda. Tiriamoji nuomonė – CESE 601/2007 
 
− Dokumento esmė 
 
 

Vokietijos Federalinė transporto, statybos ir urbanistikos ministerija Tarybai pirmininkaujančios 
Vokietijos vardu 2006 m. lapkričio 7 d. paprašė Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą 
parengti tiriamąją nuomonę dėl teritorinės darbotvarkės. 
 
Teritorinė darbotvarkė – tai strateginė programa, nustatanti ES teritorijų vystymo prioritetus. Ji 
prisideda prie ekonomikos augimo ir tvaraus vystymosi stiprindama teritorinę sanglaudą, kurią 
galima apibūdinta kaip sanglaudos politikos gebėjimą prisitaikyti prie poreikių ir ypatumų, 
kylančių iš konkrečių geografinių sunkumų ir galimybių, ir užtikrinti subalansuotą ir tvarų ES 
teritorijos vystymą. 
 
Nagrinėjant bet kurį teritorinį aspektą, svarbiausia, kad bendras Europos metodas atneštų 
papildomos naudos. Paskutiniais dešimtmečiais įgyta patirtis ir poreikis atsižvelgti į teritorinį 
Europos integracijos aspektą rodo, kad politikos kryptys, darančios įtaką bendram Europos 
teritoriniam metodui, turėtų būti palaipsniui „sukolektyvintos“. 
 
EESRK mano, kad Taryboje vykstantiems svarstymams dėl Teritorinės darbotvarkės pasibaigus 
turėtų būti pasiūlyta konkretesnių politinių sprendimų, o norint to pasiekti, reikia, kad šiame 
procese daugiau dalyvautų Europos Komisija, nes ji geriausiai gali užtikrinti skirtingų Europos 
Sąjungos teritorinės sanglaudos koncepcijų nuoseklumą ir suderinamumą. 
 
Norint ES lygiu įgyvendinti teritorinės sanglaudos tikslą, būtina Komisijoje turėti atskirą stiprų 
skyrių, kuris analizuotų, vertintų ir teiktų politinius pasiūlymus, patvirtinančius, kad europinė 
teritorinės sanglaudos koncepcija teikia papildomos naudos. 
 
Taigi, EESRK ragina Europos Komisiją pasiūlyti Ministrų Tarybai tęsti Teritorinės darbotvarkės 
įtraukimo į dabartinę teisinę bazę procesą. 

  
− Asmuo pasiteirauti Alberto Allende 
                     (Tel. 00 32 2 546 96 79, el. paštas alberto.allende@eesc.europa.eu) 

 
 

7.   APLINKOS IR GYVŪNŲ APSAUGA 
 

•  Teminė strategija dėl dirvožemio apsaugos 
–  Pranešėjas Staffan Nilsson (Įvairių interesų gr. – SE) 
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– Nuorodos: COM(2006) 232 galutinis – 2006/0086 COD – CESE 603/2007 

 
– Dokumento esmė 

 
EESRK džiaugiasi, kad Europos Sąjungos lygiu sukurta dirvožemio apsaugos teminė strategija, ir 
iš esmės pritaria, kad būtų parengta pagrindų direktyva. 
 
EESRK pabrėžia, kad:  
− ES strategijoje reikia sutelkti dėmesį į tas sritis, kuriose problemos opiausios ir kuriose ariamai 

žemei kyla didžiausias pavojus: žemės naudojimas, dirvožemio tarša pramonės rajonuose ir 
dirvožemio sandarinimas; 

− ES strategijoje turi būti atsižvelgiama į subsidiarumo principą; 
− išlaidas dėl dirvožemio degradacijos visų pirma turėtų atitinkamai padengti tie, kurie padarė 

žalą, o ne žemės naudotojai. Jei pagrindų direktyvos tikslas – užtikrinti bendrą pagrindą, reikėtų 
suvienodinti įvairių valstybių narių siekius norint išvengti konkurencijos iškreipimo; 

− žemės ir miško naudojimas taikant gerą ūkininkavimo praktiką padeda išsaugoti ir gerinti 
dirvožemio kokybę.  

 
EESRK aštriai kritikuoja faktą, kad Komisija vis dar nepateikė naujo persvarstytos direktyvos 
pasiūlymo dėl nuotekų dumblo, ir reikalauja, kad Komisija kuo skubiau paskelbtų direktyvą, kuri 
yra vienas iš politikos, kurios tikslas – saugoti žemės ūkio paskirties žemę, kertinių akmenų, ir 
užkirstų kelią didėjančiai taršai pavojingomis medžiagomis. 
 
EESRK teigimu, formuojant nacionalinę sektorių politiką, reikia užtikrinti, kad nebūtų iškreipiama 
konkurencija tarp valstybių narių. 
 
EESRK nuomone, nepriklausomų ekspertų komitetas, sudarytas iš viešojo ir privataus sektoriaus 
ekspertų, turėtų padėti sėkmingiau įgyvendinti dirvožemio strategiją.. 

 
− Asmuo pasiteirauti Eleonora di Nicolantonio 
          (Tel. 00 32 2 546 94 54,  el. paštas eleonora.diNicolantonio@eesc.europa.eu) 

 

•  Tausioji žuvininkystė 
– Pranešėjas Gabriel Sarró Iparraguirre (Įvairų interesų gr. – ES) 

 
– Nuorodos: COM(2006) 360 galutinis – CESE 605/2007 

 
–  Asmuo pasiteirauti Arturo Iñiguez Yuste  
                    (Tel. 00 32 2 546 87 68,  el. paštas arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
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• Kačių ir šunų kailių prekybos uždraudimas 
– Pranešėjas Daniel Retureau (Darbuotojų gr. – FR) 

 
– Nuorodos: COM(2006) 684 galutinis – 2006/0236 COD – CESE 606/2007 

 
– Asmuo pasiteirauti Eleonora di Nicolantonio 
         (Tel. 00 32 2 546 94 54, el. paštas eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu) 

 

• Metalinis gyvsidabris – eksportas ir laikymas 
–  Pranešėjas Derek Osborn (Įvairių interesų gr.  – UK) 

 
– Nuorodos: COM(2006) 636 galutinis – 2006/0206 COD – CESE 607/2007 

 
–    Asmuo pasiteirauti Filipa Limentel 
                   (Tel. 00 32 546 84 44, el.paštas filipa.pimentel@eesc.europa.eu) 
 
 

8.   MAISTO SAUGA 
 

• Maisto priedai, maisto fermentai ir kvapiosios medžiagos – vienodi leidimai 
– Pranešėjas Antonello Pezzini (Darbdavių gr. – IT) 

 
– Nuorodos: COM(2006) 423-425-427-428 galutinis – 2006/0143/0144/0147/0145 COD – CESE 

604/2007 
 

−  Asmuo pasiteirauti Eleonora di Nicolantonio 
          (Tel. 00 32 2 546 94 54, el.paštas eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu) 
 
 

_____________ 


