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Plenārajā sesijā piedalījās Padomes pašreizējās prezidentvalsts Vācijas pārstāvis, Transporta, 
būvniecības un pilsētu attīstības ministrijas valsts sekretārs Engelbert LÜTKE DALRUP un viņš 
uzstājās par izpētes atzinumu pieņemšanu.  
 
 
1. NODARBINĀTĪBAS POLITIKA 

 

• Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes 
− Ziņotāja: O'NEILL kdze (Dažādu interešu grupa – UK) 
 
–  Atsauce: COM(2006) 815 galīgā redakcija – 2006/0271 (CNS) – CESE 608/2007 
 
− Galvenie jautājumi: 
 

Lai pašreizējās Nodarbinātības pamatnostādnes paliktu spēkā 2007. gadā, saskaņā ar EK Līguma 
128. panta 2. punktu tās pēc konsultācijām ar Eiropas Parlamentu, Reģionu komiteju un EESK ir 
jāapstiprina ar Padomes lēmumu. 
 
EESK: 
 
• atbalsta priekšlikumu par Nodarbinātības pamatnostādņu 2005.–2007. gadam atstāšanu spēkā 

2007. gadā, tomēr norādot uz šajā atzinumā minētajām problemātiskajām jomām, kā arī 
sniegtajiem ieteikumiem; 

• iesaka ar kalendāro plānu un veicamajiem pasākumiem savlaicīgi iepazīstināt plašu 
ieinteresēto personu loku, lai no šā procesa gūtu maksimālu labumu, vairotu labo gribu, 
nodrošinātu pēc iespējas plašāku viņu dalību un izstrādes posmā dotu pietiekami daudz laika 
atbilžu sniegšanai ES un valsts līmenī; 

• iesaka jaunajās Nodarbinātības pamatnostādnēs vairāk uzmanības pievērst cilvēku ar īpašām 
vajadzībām iekļaušanai, izvirzot konkrētus mērķus un plašāk atzīstot sociālās politikas 
vajadzības. EESK uzsver, ka ir būtiski pēc iespējas agrīnākā Komisijas pamatnostādņu 
izstrādes posmā iesaistīt sociālos partnerus un pilsonisko sabiedrību, kā arī ar tiem 
apspriesties par dokumenta galīgo redakciju; 

• aicina vadlīnijās izvirzīt daudz tālejošākus, novērtējamus mērķus, kuru izpildi iespējams 
salīdzinoši novērtēt ES un dalībvalstu līmenī, kā arī aicina piešķirt Komisijai plašākas 
izpildes pilnvaras; 

• iesaka visās dalībvalstīs darīt pieejamas piemērotas informācijas un sakaru tehnoloģiju 
sistēmas, lai uzlabotu datu ievākšanas procesu un gan dalībvalstīm, gan arī Komisijai 
atvieglotu uzraudzību un izvērtēšanu; 

• atkārtoti iesaka valsts reformu programmās iekļaut konkrētākus datus par izvirzītajiem 
mērķiem, kalendārajiem plāniem, izmaksām un iedalīto finansējumu. 
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− Kontaktpersona: Susanne Johansson kdze un Anna Redstedt kdze 
          (Tālr.: 00 32 2 546 84 77 – e-pasts: susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
          (Tālr.: 00 32 2 546 92 33 – e-pasts: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 

 
2. PAKALPOJUMU TIRGUS 

 

• Kopienas pasta pakalpojumi —- iekšējā tirgus pilnīga izveide 
–   Ziņotājs: HENCKS kgs (Darba ņēmēju grupa – LU) 
  
–   Atsauce: COM(2006) 594 galīgā redakcija – 2006/0196 (COD) – CESE 614/2007 
 
 –   Galvenie jautājumi: 
 

No sociāli ekonomiskā aspekta pasta pakalpojumiem ir ļoti svarīga nozīme attiecībā uz 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju un Lisabonas stratēģijas īstenošanu. Pakalpojumi tiešā 
veidā veicina ikvienas personas sociālās attiecības un pamattiesību ievērošanu, iedzīvotāju un 
reģionu saliedētību un solidaritāti, Eiropas ekonomikas konkurētspēju un, visbeidzot, arī 
ilgtspējīgu attīstību. 
 
Galvenā problēma saistībā ar pēdējā posma organizēšanu ir izraudzīties pareizo rīcību, lai 
nodrošinātu efektīvu un konkurētspējīgu pasta nozares darbību, kas Eiropas iedzīvotājiem un 
uzņēmumiem turpinātu sniegt cenu ziņā pieņemamus, augstas kvalitātes vispārējos pakalpojumus 
atbilstoši ekonomikas konkurētspējai, iedzīvotāju vajadzībām neatkarīgi no viņu ģeogrāfiskā un 
finansiālā stāvokļa vai citiem faktoriem, nodarbinātības situācijai un ilgtspējīgai attīstībai. 
 
EESK uzskata, ka Komisijas izvēlētie elementi tās projekta atbalstam pietiekami droši negarantē 
vispārējo pakalpojumu ilgtermiņa finansēšanu visās dalībvalstīs, īpaši tajās, kurās ir sarežģīti 
ģeogrāfiskie un demogrāfiskie apstākļi, un tādēļ šobrīd nav pamata aizstāt ar finansēšanas veidu, 
ko nodrošina ar rezervētajiem pakalpojumiem, kas vairumā dalībvalstu pierādījuši savu efektivitāti 
un taisnīgumu. 
 
Ņemot vērā radušās neskaidrības un riskus saistībā ar pasta iekšējā tirgus pilnīgu liberalizāciju, 
EESK uzskata, ka galīgais termiņš, 2009. gada 1. janvāris, šķiet nereāls arī tādēļ, ka to valstu, 
kuras pievienojās ES tikai 2004. gadā, rīcībā būs pārāk maz laika nepieciešamo pielāgojumu 
izdarīšanai. 
 
EESK aicina, pirmkārt, pagarināt pašreizējās direktīvas termiņu, otrkārt, līdz 2012. gada 
1. janvārim paredzēt pasta pakalpojumu pilnīgu liberalizāciju ar nosacījumu, ka līdz minētajam 
datumam, cieši saskaņojot ar visām iesaistītajām pusēm, tiek panākts risinājums attiecībā uz 
uzticamu finansējumu, kam būtu papildu priekšrocības salīdzinājumā ar rezervētajiem 
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pakalpojumiem un, treškārt, iekļaut vispārējo pakalpojumu klāstā īpašos pasta sūtījumus, kas 
adresēti neredzīgajiem vai vājredzīgajiem un viņus pārstāvošam organizācijām. 

 
– Kontaktpersona: Agota Bazsik kdze 

(Tālr.: 00 32 2 546 86 58 –  e-pasts: agota.bazsik@eesc.europa.eu) 
 
 
3. KONKURENCE 

 

• Ziņojums par konkurences politiku 2005. gadā 
– Ziņotājs: GARAI kgs (Dažādu interešu grupa – HU) 
 
– Atsauce: COM(2006) 761 galīgā redakcija – CESE 602/2007 
 
– Galvenie jautājumi:  

 
Konkurences politika un konkurences tiesības ir līdzeklis, kas dod valdībām iespēju, izmantojot 
administratīvo tiesību materiālos un procesuālos noteikumus, definēt un nodrošināt godprātīgu 
rīcību tirgū. 
  
Konkurences traucējumi ietekmē strādājošos, patērētājus, uzņēmumus un ekonomiku kopumā. 
  
Eiropas Komisijas uztverē. EESK uzskata, ka "konkurences" jēdziens būtu jāskata daudz plašāk; 
jo īpaši patērētāju, strādājošo un mazo un vidējo uzņēmumu ilgtermiņa intereses var ievērojami 
atšķirties no "nevainojamas" konkurences apstākļu diktētām tūlītējām interesēm. No ziņojuma par 
2005. gadu izriet, ka Konkurences ģenerāldirektorāts ļoti labi pārzina visas būtiskās ES un ārpus 
tās notiekošās saimnieciskās konkurences norises, kā arī savus uzdevumus minētās konkurences 
tiesiskās aizsardzības nodrošināšanai. Vēl jo vairāk tas ir tādēļ, ka Kopienas tiesu praksi materiālo 
tiesību jomā var pielietot arī valstu konkurences uzraudzības iestādes un tiesas. 

   
–   Kontaktpersona: Magdaléna Belarova-Carabin kdze 

(Tālr.: 00 32 2 546 83 03 – e-pasts: magdalena.belarova-
carabin@eesc.europa.eu) 
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4. RŪPNIECĪBAS POLITIKA 
 

• Vērtības radīšana un piegādes ķēžu attīstība 
–   Ziņotājs:  VAN IERSEL kgs (Darba devēju grupa – NL) 
–  Līdzziņotājs: GIBELLIERI kgs (Darba ņēmēju grupa – IT) 

 
–  Atsauce: pašiniciatīvas atzinums – CESE 599/2007 

 
–  Galvenie jautājumi: 

 
EESK uzskata, ka lēmumu pieņemšanā, kā arī ES un dalībvalstu sadarbībā liela uzmanība jāpievērš 
vērtības radīšanas un piegādes ķēdes attīstības koncepcijai, proti, tīklā iesaistīto nozaru un 
uzņēmumu mijiedarbībai. 
 
Minētā procesa ietekme uz uzņēmumiem ir ļoti dažāda un atkarīga no uzņēmumu lieluma, vietas 
piegādes ķēdēs/tīklos un nozares, kurā tie darbojas. Savukārt samērā mazajiem un vidējiem 
piegādātājiem, kas darbojas piegādes ķēdes sākuma vai vidus posmā (pirmais, otrais, trešais … 
piegādātājs), bieži jāpārvar šā atzinuma II daļā minētie šķēršļi. Minēto uzņēmumu apzīmēšanai šajā 
dokumentā tiek lietots termins "piegādes ķēdes sākuma un vidus posma uzņēmumi", kas ir īpaši šā 
atzinuma izstrādes nolūkā radīts termins (IIC — initial and intermediate companies), jo tos 
iespējams definēt nevis atbilstoši novērtējamiem rādītājiem (piem., apgrozījums, darbinieku skaits), 
bet gan atbilstoši to vietai vērtību radīšanas un piegādes ķēdē. 
 
Visradošākajiem minētās grupas uzņēmumiem, kas izstrādā un ievieš visvairāk jauninājumu, ir 
būtiska loma ekonomikā, kurā liela nozīme ir darbībai tīklā. Minētā attīstības tendence ir tik 
spēcīga, ka tai ir ievērojama ietekme ne tikai mikroekonomikas, bet arī makroekonomikas līmenī. 
EESK uzskata, ka jāuzlabo piegādes ķēdes sākuma un vidus posma uzņēmumu darbības vide. Šajā 
atzinumā (skatīt II daļas 3. un 4. sadaļu) apzināti svarīgākie uzdevumi un izvirzīti vairāki 
priekšlikumi par īstenojamiem politiskiem pasākumiem, tajā skaitā: 
 
• attieksmes maiņa pret piegādes ķēdes sākuma un vidus posma uzņēmumiem; 
• minēto uzņēmumu sadarbības un savstarpējās uzticēšanās uzlabošana; 
• finansējuma pieejamības uzlabošana; 
• uzņēmumu nespējas izkļūt no piegādes ķēdes/nespējas iekļūt piegādes ķēdē ("lock-in/ lock-

out") mazināšana; 
• intelektuālā īpašuma tiesību īstenošana; 
• konkurences traucējumu apkarošana, konsekventi, efektīvākā veidā un savlaicīgi izmantojot 

ES tirdzniecības aizsardzības instrumentus, lai izvairītos no negodīga importa; 
• profesionālās prasmes un uzņēmējdarbības gara veicināšana; 
• jauniešu, it īpaši — inženierzinības apguvušu jauniešu piesaistīšana darbam piegādes ķēdes 

sākuma un vidus posma uzņēmumos;  
• jaunās ES rūpniecības politikas un tās sektorālās pieejas īstenošana; 
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• iespējami efektīva 7. Pētniecības pamatprogrammā paredzēto iespēju izmantošana; 
• mērķorientētu tiesību aktu ieviešana un birokrātijas samazināšana. 
 
Jāvelta daudz vairāk pūļu, lai palielinātu izpratni par minēto uzņēmumu nozīmi rūpniecības 
pārmaiņu un globalizācijas procesā. Lai īstenotu daļu/visus no iepriekš minētajiem priekšlikumiem, 
vairāki priekšnosacījumi jāizpilda uzņēmumiem pašiem, citi — politikas veidotājiem, bet lielākā 
daļa — abām pusēm kopā. Taču jebkādu pasākumu īstenošanai jānotiek ciešā sadarbībā ar visām 
ieinteresētajām pusēm, tai skaitā arī ar nozaru dialoga komitejām.  

 
− Kontaktpersona: José Miguel Cólera Rodríguez kgs 

(Tālr.: 00 32 2 546 9629 – e-pasts: josemiguel.colerarodriguez@eesc.europa.eu) 
 
 
5. TRANSPORTS UN INFRASTRUKTŪRAS 

 

• Lielpilsētu teritorijas un transports 
–   Ziņotājs: RIBBE kgs (Dažādu interešu grupa – DE) 
  

 –   Atsauce: izpētes atzinums – CESE 615/2007 
 
–   Galvenie jautājumi: 
 

EESK ar lielu satraukumu vēro šobrīd notiekošo pasažieru tuvsatiksmes sabiedriskā transporta 
īpatsvara samazināšanos aizvien intensīvākajā kopējā pilsētu transporta plūsmā, un tas notiek ļoti 
ātri ne tikai vecajās dalībvalstīs, bet īpaši izteikti — arī jaunajās. 
 
Aizvien lielākais pilsētu noslogojums, ko rada transporta plūsma, jo īpaši — autotransporta 
plūsma, izraisa veselu virkni problēmu, kuras vairumā gadījumu nav atrisinātas, un, lai mainītu šo 
tendenci, ir nepieciešama saskaņota Komisijas, dalībvalstu un pašvaldību rīcība. 
 
EESK saskata divkāršu nepieciešamību dzīves kvalitātes un vides aizsardzības pilsētās 
uzlabošanai, kā arī klimata aizsardzības un enerģētiskās efektivitātes mērķu izpildei: jebkāda 
veida pilsētas plānošanas un satiksmes politikas galvenajai prioritātei pēc EESK domām, pirmkārt, 
būtu jābūt satiksmes plūsmas "rašanās" novēršanai vai vismaz tās ierobežošanai, otrkārt — 
iespējas nodrošināšanai ar mobilitāti saistītās vajadzības apmierināt, izmantojot videi iespējami 
nekaitīgus transporta veidus, tātad sabiedrisko transportu, velosipēdu vai pārvietojoties kājām. 
 
Pilsētām arī turpmāk jābūt galvenokārt dzīves telpai, tās nedrīkst kalpot autotransportam. Ir 
jāpārtrauc vienlaicīgi atbalstīt visi transporta veidi, jo tam pietrūkst kā naudas, tā arī teritoriju. 
 
Pašvaldību izstrādāta pilsētu un būvniecības plānojuma ietvaros nākotnē jānovērš turpmāka 
pilsētu rajonu apbūve un funkcionāla sadalīšana, lai tādējādi novērstu satiksmes plūsmas rašanos. 
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Līdz ar to EESK uzskata, ka svarīga Komisijas, Parlamenta, valstu valdību un pašvaldību darbības 
joma ir publiskā transporta piedāvājuma paplašināšana, lai tādējādi rūpētos par vides un veselības 
aizsardzību un censtos nodrošināt pamatpakalpojumus iedzīvotāju mobilitātes jomā, kā arī lai 
nodrošinātu svarīgākos pakalpojumus visām iedzīvotāju grupām, it īpaši invalīdiem. 

 
EESK iesaka Komisijai, Padomei, bet jo īpaši arī Reģionu komitejai veikt izpēti par to, kas bija 
panākumu atslēga tajās pilsētās, kurās labvēlīgi attīstījās videi nekaitīgs pilsētas transports, un 
kāds ir iemesls tam, ka daudzās citās pilsētās joprojām vērojama nelabvēlīga attīstība šajā jomā. 

 
–    Kontaktpersona: Sven Dammann kgs 

(Tālr.: 00 32 2 546 93 66 – e-pasts: sven.dammann@eesc.europa.eu) 
 
 

• Pārrobežu velosipēdu satiksmes veicināšana 
–   Galvenais ziņotājs: SIMONS kgs (Darba devēju grupa – NL) 
  

 –   Atsauce: izpētes atzinums – CESE 616/2007 
 

–   Kontaktpersona: Sven Dammann kgs 
(Tālr.: 00 32 2 546 93 66 – e-pasts: sven.dammann@eesc.europa.eu) 

 
 

• Zaļā grāmata par Eiropas nākotnes jūrniecības politiku 
–   Ziņotāja: BREDIMA SAVOPOULOU kdze (Darba devēju grupa – EL) 
–   Līdzziņotāji: CHAGAS kgs (Darba ņēmēju grupa – PT)  
      NILSSON kgs (Dažādu interešu grupa – SE) 
   

  –   Atsauce: COM(2006) 275 galīgā redakcija – CESE 609/2007 
 
  –    Galvenie jautājumi: 

 
Izklāstot savus stratēģiskos mērķus laika posmam no 2005. līdz 2009. gadam, Komisija atzīmē: 
"(..) īpaši ir jāattīsta visaptveroša jūras politika, kas nodrošinātu sekmīgu un vidi saudzējošu jūras 
ekonomiku." Pamatojoties uz 2005. gada 2. marta paziņojumu tika nolemts, ka pirmais solis 
šādas visaptverošas ES jūras politikas īstenošanā būtu Zaļās grāmatas par turpmāko ES jūras 
politiku izstrādāšana. 
 
EESK atbalsta lielāko daļu no Zaļajā grāmatā ietvertajiem priekšlikumiem (par zvejniecību, 
ostām, kuģu būvi, jūras transportu, piekrastes reģioniem, atklātā jūrā iegūstamo enerģiju, P&I, 
vidi, tūrismu, zilo biotehnoloģiju), kas apskatīti īpašajās piezīmēs. Tā atzinīgi vērtē Zaļajā 
grāmatā izteikto atziņu, ka kuģniecībai starptautiskā līmenī ir nepieciešami vispārēji noteikumi. 
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ES ir konstruktīvi jārīkojas, lai mainītu kuģniecības negatīvo sabiedrisko tēlu un lai sabiedrība 
pienācīgi novērtētu kuģu un jūrnieku ieguldījumu sabiedrības labā.  
 
Jūrniecības nozares klasteriem būtu jāieņem galvenā vieta turpmākajā ES jūrniecības politikā. 
EESK uzskata, ka ES būtu jāpasūta pētījuma izstrāde, lai varētu definēt minētos klasterus un 
salīdzināt tos ar jūrniecības klasteriem citās zonās. Vienai no galvenajām integrētas jūrniecības 
politikas sastāvdaļām jābūt ieguldījumu palielināšanai izglītībā un apmācībā jūrniecības jomā, lai 
liktu pamatus nodrošinājumam ar efektīviem, augstas kvalitātes un drošiem pakalpojumiem. 
Tādēļ Komiteja aicina Komisiju atkārtoti izvērtēt minētos izņēmumus ciešā sadarbībā ar 
sociālajiem partneriem. 
 
EESK uzsver, ka kuģniecības nozare izmanto zemākās kvalitātes degvielu, jo naftas pārstrādes 
rūpnīcas nepiedāvā labākas kvalitātes degvielu. Komiteja aicina Komisiju pievērsties 
jautājumam par degvielas kvalitāti, lai radikāli samazinātu izplūdi gaisā no kuģiem. 
 
EESK noteikti atbalsta augstas kvalitātes standartu ieviešanu piekrastes valstīs, kas ir kvalitātes 
ķēdes trūkstošais posms. Šāda koncepcija ES būtu jāierosina SJO, lai izstrādātu piemērotus un 
izmērāmus kritērijus piekrastes valstu darbības rezultātu izvērtēšanai. 

 
 –   Kontaktpersona: Maria José Lopez Grancha kdze 

(Tālr.: 00 32 2 546 87 13 – e-pasts: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
 
 

• ES kopējā ostu politika 
 –   Ziņotājs: SIMONS kgs (Darba devēju grupa – NL) 
      

 –   Atsauce: pašiniciatīvas atzinums – CESE 610/2007 
   
 –   Galvenie jautājumi: 

 
Arī pēc tam, kad Eiropas Parlaments divas reizes noraidīja Komisijas priekšlikumu direktīvai par 
ostām, aicinājums ieviest atsevišķus regulējošus noteikumus Kopienas līmenī joprojām ir 
aktuāls. Eiropai ir jānosprauž virziens, lai nodrošinātu konsekventāku ostu infrastruktūras 
attīstību. Ostu starpā pastāvošā konkurence, to darbības finansiālais nodrošinājums, ostu 
kapacitāte, nepieciešamība pēc ātrām paplašināšanās procedūrām, regulējums vides jomā un 
vienlīdzīgu konkurences nosacījumu radīšana joprojām ir temati, kurus atkal un atkal apspriež ar 
ostu organizācijām notiekošajās diskusijās. Turklāt jāteic, ka no visām transporta nozares jomām 
ostas joprojām ir vienīgie infrastruktūras objekti, kuriem nepiemēro īpašu Eiropas pieeju. 
 
ES var veicināt augstus stabilitātes un drošības standartus Eiropas ostās, nodrošinot atbilstošu 
(finansiālu) atbalstu izglītības un apmācības programmām un īstenojot drošības jomā 
piemērojamus tiesību aktus. Līdzās pasākumiem, kas paredzēti jauniešu intereses veicināšanai 
par jūru, ES arī var rosināt jaunus cilvēkus izvēlēties ar ostām saistītas profesijas. Nodrošinot 
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augstas kvalitātes apmācību jūrniecības lietās, var veicināt to, lai nākotnē ostās būtu pietiekams 
skaits augsti kvalificētu loču, ostas kapteiņu un citu speciālistu. 
 
Izstrādājot Eiropas jūras ostu politiku, būtiska nozīme ir visaptverošām debatēm par ostu 
ilgtspējīgu attīstību. Ostu pārvaldes ir īpaši atbildīgas par augstu vides aizsardzības standartu 
nodrošināšanu, un tās būtu jārosina šajā jomā veikt turpmākas investīcijas. Tajā pašā laikā tomēr 
nav šaubu par to, ka problēmas lielā mērā rada ES neskaidrie vides tiesību akti. Būs vajadzīga 
turpmāka izpēte, lai noskaidrotu, vai ar teritorijas plānošanas programmu palīdzību var 
nodrošināt lielāku juridisko noteiktību un plašākas iespējas ostu attīstībai. 
 
Eiropas jūras ostu politikas izveide nenozīmē, ka katrā ziņā ir jāizstrādā jauni tiesību akti. 
Noderīga alternatīva tiesību aktiem, pirmkārt, varētu būt tiesiski nesaistoši noteikumi ("soft law") 
un otrkārt — individuāla pieeja. Eiropas jūras ostu politikas jomā būtu visumā jāatturas no 
nevajadzīgas iejaukšanās, bet galvenā uzmanība jāpievērš, lai a) piemērotu Līguma noteikumus 
tur, kur tas nepieciešams, b) nodrošinātu, lai ostas var pienācīgi pildīt savu publisko lomu, c) 
veicinātu tirgus orientētu darbību un d) veicinātu pozitīvu nozares tēlu. Pastāvošie ES tiesību 
akti, kas kavē jūras ostu stabilu un ilgtspējīgu attīstību, būtu attiecīgi jāpārskata. 

 
– Kontaktpersona: Maria José Lopez Grancha kdze 

(Tālr.: 00 32 2 546 87 13 – e-pasts: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
 
 

• Preču transporta loģistika — ilgtspējīgas mobilitātes priekšnoteikums 
 –    Ziņotājs: BARBADILLO LÓPEZ kgs (Darba devēju grupa – ES) 
  
– Atsauce: COM(2006) 336 galīga redakcija –  CESE 611/2007 
 
–    Galvenie jautājumi: 

 
Pārvadājumi ir piegādes loģistikas ķēdes neatņemama daļa. Komisijas pieeja ir vērsta uz kravu 
pārvadājumu loģistiku un attiecas uz visiem transporta veidiem. Efektīva transporta nozare ir 
būtisks ES konkurētspējas saglabāšanas un palielināšanas priekšnosacījums. Tādēļ, lai 
nodrošinātu augstu visu transporta veidu efektivitāti un to sadarbību, ir nepieciešama sarežģītās 
transporta plūsmas mūsdienīga pārvaldīšana. 
 
Loģistikai ir būtiska loma ilgtspējīgas mobilitātes nodrošināšanā. Kravu pārvadājumu loģistikā ir 
nepieciešami savā profesijā augsti kvalificēti un izglītoti darbinieki un vadība, kas spēj ievērot 
drošības un veselības aizsardzības prasības, tādēļ ar sociālo partneru aktīvu līdzdalību ir 
jāizstrādā apmācību plāni loģistikā gan vidējām, gan augstākām mācību iestādēm. 
 
Pārvadājumos tiek patērēts daudz fosilo kurināmo, un atkarības samazināšanai no šiem kurināmā 
resursiem, kā arī CO2 emisiju samazināšanai jābūt prioritātei; tādēļ, piesaistot atbilstošu 
finansējumu, transporta jomā ir jāizstrādā īpaša pētniecības un tehnoloģiju attīstības (PTA) 
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programma, kas veicinātu alternatīvu enerģijas veidu izmantošanu, kā arī ir jāīsteno tāda 
diferencējoša politika, jo īpaši nodokļu jomā, kas sekmētu jaunu, videi draudzīgu tehnoloģiju 
ieviešanu un izmantošanu. 
 
Jaunās tehnoloģijas, jo īpaši satelītnavigācijas sistēma Galileo, kurām jābūt savstarpēji 
savietojamām visā ES un jābūt pieejamām mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU). 
Pētniecības un tehnoloģiju attīstībai (PTA) jābūt prioritātei saskaņā ar Septīto pamatprogrammu, 
jo tehnoloģijas jauninājumi var pavērt nozarei jaunas iespējas. 
 
Kvalitātes rādītāju un vienas pieturas aģentūru izveide veicinās kravu pārvadājumu loģistikas 
attīstību ES, jo, no vienas puses, kvalitātes noteikšana Eiropas līmenī ļaus nodrošināt vienotu 
pieeju loģistikas efektivitātes novērtēšanai, un, no otras puses, administratīvo formalitāšu 
koordinēta un saskaņota kārtošana paātrinās muitas formalitāšu kārtošanu. 
 
Lai sasniegtu nospraustos mērķus, nākamais rīcības plāns, ko sagatavo Komisija, ir jāizstrādā ar 
visu transporta veidu līdzdalību. 

 
–   Kontaktpersona: Maria José Lopez Grancha kdze 

(Tālr.: 00 32 2 546 87 13 – e-pasts: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
 
 

• Mazā kabotāža – termiņa vidusposma pārskats 
–    Ziņotājs: CHAGAS kgs (Darba ņēmēju grupa – PT) 

  
 –   Atsauce: COM(2006) 380 galīgā redakcija – CESE 612/2007 
 

–   Galvenie jautājumi: 
 

EESK pastāvīgi ir atbalstījusi pasākumus mazās kabotāžas pārvadājumu attīstīšanai, ņemot vērā 
šīs nozares izaugsmes un darba vietu radīšanas potenciālu. Komiteja uzskata, ka mazās kabotāžas 
pārvadājumi jāattīsta kā alternatīvs pārvadājumu veids, ar ko var aizstāt citus videi mazāk 
draudzīgus pārvadājumu veidus, tādējādi veicinot pārliekas noslogotības uz ceļiem, satiksmes 
negadījumu, trokšņu un gaisa piesārņojuma samazināšanos. 

 
 Atzinumā par 2003. gada programmu EESK uzsvēra nepieciešamību nodrošināt kontaktpersonu 

kā saiknes ar minēto nozari būtisko lomu, kā arī sekmēt mazās kabotāžas pārvadājumu 
iekļaušanu vairākveidu pārvadājumu loģistikas sistēmā. EESK aicina dalībvalstis un sociālos 
partnerus pastiprināt centienus, lai attīstītu iepriekš minēto kontaktpersonu tīklu. 

 
 Komisijai un dalībvalstīm nekavējoties ir jāuzņemas atbildība par to, lai radītu apstākļus, kas 

labvēlīgi ietekmē dažādu transporta veidu attīstību, un tas būtu jāveic ne tikai nodrošinot 
vairākveidu pārvadājumus veicinošu infrastruktūru, bet arī novēršot trūkumus, kuri radušies 
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tādēļ, ka  nozarē iesaistītās puses nespēj veidot un īstenot patiesu papildu sadarbību, lai 
nodrošinātu ne tikai ekonomikas, bet arī sociālo un vides ilgtspējību. 

 
 EESK atzīmē progresu, kas sasniegts, īstenojot mazās kabotāžas veicināšanas 2003. gada 

programmā ierosinātos pasākumus, un aicina pēc iespējas ātrāk īstenot citus ieplānotos 
pasākumus, jo īpaši konstatēto šķēršļu novēršanu. Vēlamos rezultātus varētu sasniegt, attīstot 
kontaktpersonu darbību un paplašinot viņu darbības jomu, lai aptvertu arī iekšzemes vairākveidu 
pārvadājumu un attiecīgo loģistikas sistēmu veicināšanu. 

 
 EESK uzskata, ka pašreizējā paziņojumā būtu jāmin ES kopīgas jūras telpas izveide. Minētās 

telpas izveide varētu dot izšķirošu ieguldījumu, lai mazās kabotāžas pārvadājumi kļūtu par 
nozīmīgu preču pārvadāšanas veidu Kopienas iekšienē. Būtu loģiski uzskatīt kuģu satiksmi starp 
ES ostām nevis par starptautisku, bet gan par iekšzemes kuģu satiksmi, kas nozīmē 
acīmredzamas priekšrocības saistībā ar vienkāršotām muitas procedūrām. 

 
 –  Kontaktpersona: Sven Dammann kgs 

(Tālr. : 00 32 2 546 93 66 – e-pasts: sven.dammann@eesc.europa.eu) 
 
 

• Ceļu infrastruktūras drošības pārvaldība 
 –   Ziņotājs: SIMONS kgs (Darba devēju grupa – NL) 
  

– Atsauce: COM(2006) 569 galīgā redakcija – 2006/0182 (COD) – CESE 613/2007 
 

–    Galvenie jautājumi:  
 

Komiteja ir gandarīta par Komisijas iniciatīvu piešķirt saturu ceļu satiksmes drošības politikas 
trešajam pīlāram, proti, ceļu infrastruktūras drošības pārvaldībai. Vienlaikus ar pasākumiem, 
kas virzīti uz transportlīdzekļu vadītājiem un transportlīdzekļu uzlabošanu, direktīvas 
priekšlikuma mērķis ir iekļaut drošību visos Eiropas transporta tīkla ceļu infrastruktūras 
plānošanas, projektēšanas un ekspluatācijas posmos. Ceļu satiksmes drošības politikā vienlīdz 
svarīgi ir visi aspekti. 
 
Kaut arī Komiteja apzinās, ka kopumā vietās, kur infrastruktūras ir labi attīstītas, ceļu 
infrastruktūras jomā veikto pasākumu ietekme būs mazāka nekā pasākumiem, kas paredzēti 
attiecībā uz transportlīdzekļu vadītājiem vai transportlīdzekļiem, tā tomēr ir pārliecināta, ka ceļu 
drošības uzlabošanai un cietušo skaita samazināšanai jāizmanto visi līdzekļi 
 
Komiteja uzskata, ka ceļu drošības politikas trešā pīlāra pasākumus nevajadzētu ierobežot ar 
Eiropas transporta tīklu, bet tos vajadzētu izvērst, ietverot visus ārpilsētas ceļus dalībvalstu 
teritorijā, jo ir zināms, ka uz tiem notiek daudz satiksmes negadījumu. Tā kā mērķis ir pēc 
iespējas samazināt cietušo skaitu, un ir zināms, ka "ieguvumu" — par 1300, nevis 600, 
satiksmes negadījumu upuriem mazāk — galvenokārt var sagaidīt citās infrastruktūrās nekā 
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Eiropas transporta tīkls (TEN-T), no Komisijas pamatoti var prasīt, lai minētajam aspektam 
tiktu piešķirta daudz lielāka nozīme. Komiteja uzskata, ka labs pamats tam ir Kopienas Līguma 
71. panta pirmā punkta c) apakšpunkts. 
 
Tāpēc Komiteja aicina dalībvalstis atbalstīt piemērošanas jomas paplašināšanu, iekļaujot visus 
ārpilsētas ceļus. 
Ņemot vērā Komisijas mērķi, proti, līdz 2010. gadam uz pusi samazināt ceļu satiksmes 
negadījumos bojā gājušo skaitu, Komiteja uzskata, ka Komisijai jāievieš par direktīvu stingrāks 
tiesiskais regulējums, kura noteikumi jāievēro visām iesaistītajām pusēm gan iestādēs, gan arī 
privātajā sektorā. 

 
– Kontaktpersona: Sven Dammann kgs 

(Tālr.: 00 32 2 546 93 66 – e-pasts: sven.dammann@eesc.europa.eu) 
 
 
6. TERITORIJAS PĀRVALDĪBA 

 

• Eiropas lielpilsētu teritorijas 
– Ziņotājs: van IERSEL kgs (Darba devēju grupa – NL) 
 
– Atsauce: izpētes atzinums – CESE 600/2007 
 
– Galvenie jautājumi:  
 

Šis atzinums ir turpinājums atzinumam ECO/120 "Lielpilsētu teritorijas — sociāli ekonomiskā 
ietekme uz Eiropas nākotni"1. Abi atzinumi ir saistīti. 
 
Pēdējo 50 gadu laikā Eiropas telpā ir notikušas izmaiņas, ko vēl jo vairāk paātrina globalizācija, 
ievērojami ietekmējot tādus Eiropas centrus kā lielpilsētu teritorijas. Tās ir visizdevīgākajā 
situācijā, lai risinātu problēmas un veiksmīgāk izmantotu iespējas, ko sniedz minētās pārmaiņas. 
 
Lai veicinātu uz objektīvu novērtējumu pamatotas Eiropas līmeņa debates, EESK aicina Komisiju 
sagatavot Balto grāmatu par lielpilsētu teritorijām, kas papildinātu Teritoriālo programmu. 

 
EESK uzskata, ka veiksmīgāk strukturētas debates par un starp Eiropas lielpilsētu teritorijām 
varētu sekmēt to, lai šie reģioni paši veiksmīgi īstenotu Lisabonas un Gotenburgas stratēģijas, un 
tas būtu jāatspoguļo Nacionālajās reformu programmās. 
 
EESK atkārtoti secina, ka attiecībā uz lielpilsētu teritorijām trūkst Eiropas mērogā salīdzināmu 
datu sociālajā, ekonomiskajā un vides jomā. EESK uzskata, ka, lai papildinātu informāciju par 

                                                      
1

  OV C 302, 07.12.2004, 101. lpp. 
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katru reģionu un sekmētu attiecīgo lielpilsētu iesaistīti pušu mobilizāciju, Eiropas un valsts līmenī 
ir jāizstrādā ikgadējs novērtējums par Eiropas lielpilsētu reģionu gūtajiem rezultātiem 
ekonomikas, sociālajā un vides jomā.   
 
EESK uzskata, ka Komisijai ir jāpieņem politisks lēmums, ar kuru Eurostat birojam noteiktu 
pienākumu katru gadu apkopot uzticamus un salīdzināmus datus par visām Eiropas Savienības 
lielpilsētu teritorijām un ka jāpiešķir Eurostat birojam papildu finansējums jaunā pienākuma 
izpildei. 

  
− Kontaktpersona: Alberto Allende kgs 

(Tālr.: 00 32 2 546 96 79 – e-pasts: alberto.allende@eesc.europa.eu) 
 
 

• Teritoriālā programma 
–   Ziņotājs: PARIZA CASTAÑOS kgs (Darba ņēmēju grupa – ES) 
 
–   Atsauce: izpētes atzinums – CESE 601/2007 
 
− Galvenie jautājumi:  
 

Vācijas Federālā Satiksmes, celtniecības un pilsētu attīstības ministrija nākamās ES 
prezidentvalsts Vācijas vārdā 2006. gada 7. novembrī pieprasīja izstrādāt izpētes atzinumu par 
tematu "Teritoriālās attīstības programma". 
 
Teritoriālās attīstības programma ir pamatstratēģija, kas nosaka Eiropas Savienības teritoriālās 
attīstības prioritātes. Tā veicina ekonomisko izaugsmi un ilgtspējīgu attīstību, nostiprinot 
teritoriālo kohēziju, ko varētu definēt kā kohēzijas politikas spēju pielāgoties ģeogrāfisko iespēju 
un uzdevumu vajadzībām un īpatnībām, lai panāktu līdzsvarotu un ilgtspējīgu teritorijas attīstību. 
 
Visos teritoriālās attīstības jautājumos ir nepieciešama Eiropas kopējas pieejas pievienotā vērtība. 
Pamatojoties uz pēdējās desmitgadēs gūto pieredzi un nepieciešamību ņemt vērā Eiropas 
integrācijas teritoriālo dimensiju, politikas, kas ietekmē vispārējo pieeju Eiropas teritoriālajai 
attīstībai, ir pakāpeniski jāsāk izstrādāt Kopienas līmenī. 
 
EESK uzskata, ka pēc debatēm par Teritoriālās attīstības programmu Padomē ir jāpieņem 
konkrētāki politiski lēmumi, tādēļ ir nepieciešama lielāka Eiropas Komisijas iesaistīšanās, jo 
Komisija var vislabāk nodrošināt dažādu pieeju saskaņotību un atbilstību jautājumā par Eiropas 
Savienības teritoriālo kohēziju. 
 
Lai sasniegtu teritoriālās kohēzijas mērķi ES līmenī, Komisijai būtu jāizveido atsevišķa un stipra 
struktūrvienība, kas analizētu, izvērtētu un izteiktu politiskus priekšlikumus, kas apstiprina 
Eiropas pieejas pievienoto vērtību jautājumā par teritoriālo kohēziju. 
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Tādēļ EESK aicina Eiropas Komisiju ierosināt Ministru padomei turpināt Teritoriālās attīstības 
programmas integrācijas procesu, balstoties uz jau spēkā esošajiem juridiskajiem pamatiem. 

  
− Kontaktpersona: Alberto Allende kgs 

(Tālr.: 00 32 2 546 96 79  – e-pasts: alberto.allende@eesc.europa.eu) 
 
 

7.  VIDES UN DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA 
 

•  Augsnes aizsardzības tematiskā stratēģija 
–  Ziņotājs: NILSSON kgs (Dažādu interešu grupa – SE) 
 
–   Atsauce: COM(2006) 232 galīgā redakcija – 2006/0086 (COD) – CESE 603/2007 

 
–   Galvenie jautājumi: 
 

EESK atzinīgi vērtē ES mēroga augsnes aizsardzības tematisko stratēģiju un principā atbalsta 
pamatdirektīvas pieņemšanu. 
 
EESK uzsver, ka: 
 
− ES stratēģijā galvenā uzmanība jāpievērš jomām, kurās ir vislielākās problēmas, un 

parādībām, kas visvairāk apdraud aramzemes kvalitāti, piemēram, zemes izmantošanai citiem 
mērķiem, nevis tās apstrādāšanai, piesārņojumu radošām rūpniecības nozarēm un tādai 
problēmai kā augsnes sablīvēšanās; 

− ES stratēģijā jāievēro subsidiaritātes princips; 
− augsnes kvalitātes pasliktināšanās dēļ radušās izmaksas gadījumos, kad iespējams ievērot 

proporcionalitātes principu, jāuzņemas kaitējuma nodarītājam, nevis pirmām kārtām zemes 
lietotājam. Tā kā pamatdirektīvas mērķis ir vienāda tiesiskā pamata nodrošināšana, visās 
dalībvalstīs jāizvirza vienlīdz vērienīgi mērķi, lai nepieļautu konkurences izkropļojumus; 

− lauksaimniecībā un mežsaimniecībā īstenotā paraugprakse saglabājā un uzlabo augsnes 
kvalitāti.  

 
EESK asi kritizē Komisiju par to, ka tā vēl nav iesniegusi savu pārstrādāto priekšlikumu jaunai 
pārskatītai direktīvai par notekūdeņu dūņām, un aicina Komisiju pēc iespējas ātrāk iesniegt minēto 
priekšlikumu — gan tādēļ, ka tā ir viens no galvenajiem lauksaimniecībā izmantojamas zemes 
aizsardzības līdzekļiem, gan arī tādēļ, lai nepieļautu piesārņojuma palielināšanos. 
 
EESK uzsver, ka valsts līmeņa nozaru politika nedrīkst būt tāda, kas kropļo konkurenci starp 
dalībvalstīm. 
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Pēc EESK domām augsnes aizsardzības stratēģijas īstenošanu būtu iespējams atvieglot, izveidojot 
neatkarīgu ekspertu komiteju, kurā strādā eksperti gan no publiskā, gan arī privātā sektora.  

 
− Kontaktpersona: Eleonora di Nicolantonio kdze 

(Tālr.: 00 32 2 546 94 54 –  e-pasts: eleonora.diNicolantonio@eesc.europa.eu) 
 
 

• Ilgtspējīga zivsaimniecība 
–   Ziņotājs: SARRÓ IPARRAGUIRRE kgs (Dažādu interešu grupa– ES) 

 
–   Atsauce: COM(2006) 360 galīgā redakcija – CESE 605/2007 

 
–   Kontaktpersona: Arturo Iñiguez Yuste kgs 

(Tālr.: 00 32 2 546 87 68 – e-pasts: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 
 

• Kaķu un suņu kažokādas 
–   Ziņotājs: RETUREAU kgs (Darba ņēmēju grupa – FR) 

 
–   Atsauce: COM(2006) 684 galīgā redakcija – 2006/0236 (COD) – CESE 606/2007 

 
–   Kontaktpersona: Eleonora di Nicolantonio kdze 

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

• Metālisks dzīvsudrabs – eksports un glabāšana 
–   Ziņotājs: OSBORN kgs (Dažādu interešu grupa – UK) 

 
–   Atsauce: COM(2006) 636 galīgā redakcija – 2006/0206 (COD) – CESE 607/2007 

 
–   Kontaktpersona: Filipa Pimentel kdze  

(Tālr.: 00 32 546 84 44 – e-pasts: filipa.pimentel@eesc.europa.eu)  
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8.  PĀRTIKAS NEKAITĪGUMS 
 

• Pārtikas piedevas, fermenti un aromatizētāji 
–   Ziņotājs: PEZZINI kgs (Darba devēju grupa – IT) 

 
–   Atsauce: COM(2006) 423-425-427-428 galīgā redakcija – 2006/0143/0144/0147/0145 (COD) – 

CESE 604/2007 
 

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

 
 

_____________ 


