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Plenarinėje sesijoje dalyvavo už Sąjungos mokesčių politiką atsakingas Europos Komisijos narys p. 
László KOVÁCS. 
 
 
1. ES FINANSŲ IR MOKESČIŲ POLITIKA 

 

• PVM supaprastinimas 
− Pranešėjas p. BURANI (Darbdaviai – IT) 
 
− Nuoroda į: KOM(2004) 728 galutinis – 2004/0261 (CNS) – 2004/0262 (CNS) – CESE 531/2005 

 
− Pagrindiniai dokumento punktai:  

 
EESRK pritaria Komisijos pasiūlymui, tačiau norėtų atkreipti sprendimus priimančių pareigūnų 
dėmesį į šį esminį punktą: jei vieno langelio schema bus vienintelė sąsaja tarp operatorių ir įvairių 
nacionalinių administracijų, ji tikrai privalo būti vienintelė atsakinga už procedūras ir mokėtinų bei 
gautinų sumų tvarkymą. Bet kuriuo atveju šis procesas nesibaigs, kol nebus suderinti mokesčių 
tarifai ir nacionalinės taisyklės; tai taip pat turi esminę reikšmę kuriant tikrą bendrąją rinką. 

 
− Asmuo pasiteiravimui: p. Borbala Szij 
                    (Tel. : 00 32 2 546 92 54 – el.paštas: borbala.szij@esc.eu.int) 

 
 

• Nuosavų išteklių sistema 
–   Pranešėjas p. BURANI (Darbdaviai – IT) 

 
− Nuoroda į: KOM(2004) 501 galutinis – 2004/0170 (CNS) – CESE 533/2005 
 
− Pagrindiniai dokumento punktai:  
 

EESRK supranta, kad galutinį sprendimą, kuriam, be jokios abejonės, darys įtaką politinės 
aplinkybės, priims valstybės narės. EESRK, atstovaujantis pilietinei visuomenei, kitais žodžiais 
tariant, tiems, kurių pečius galiausiai užguls įmokų į Europos Sąjungos biudžetą našta, 
naudodamasis savo įgaliojimais, pateikia šias rekomendacijas ir pasiūlymus, tikėdamasis, kad į juos 
bus atsižvelgta. Tik valstybių narių vyriausybės turi galimybę bendrauti su savo valstybių 
piliečiais, nes jos supranta jų galvoseną ir poreikius. Galiausiai nacionalinėms valdžios 
institucijoms tenka ypatinga atsakomybė formuojant pasitikėjimą Europos Sąjunga. 

 
EESRK pažymi, kad Komisija nesiekia padidinti mokesčių; jos tikslas – aiškiai nustatyti, kokią 
mokesčių dalį gali sukaupti valstybių narių fiskalinės sistemos ir kiek lėšų reikia rezervuoti ES 
finansavimui. Tačiau šis pastebėjimas neišsklaido EESRK susirūpinimo. Nors aiškiai darant 
nuorodas į „Europos mokestį“ galima pasiekti didesnį skaidrumą, nedidinant bendros mokesčių 
mokėtojų naštos, antra vertus, negalima nepaisyti fakto, kad tam tikra piliečių dalis įvairiose 
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valstybėse vis dar nepritaria „Europos idealui“ arba yra apie jį neteisingai informuoti. „Europos 
mokestis“ gali sustiprinti priešiškus argumentus, nors pagrindas ir neteisingas. 

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

 
 

• Pinigų plovimas 
− Pranešėjas : M. SIMPSON (Įvairūs interesai – UK) 
 
− Nuoroda į : KOM(2004) 448 galutinis – 2004/0137 COD – CESE 529/2005 
 
− Pagrindiniai dokumento punktai:  

 
Kai bus sukaupta pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos direktyvų administravimo 
patirties, Europos Sąjungai galbūt reikės nustatyti tam tikrus saitus ir politikos sąsajas su kitais 
nusikalstamos veiklos aspektais ir jos kardymo priemonėmis. Komitetas pažymėjo pasiūlymus dėl: 
· direktyvos projekto palyginimo su Europos Tarybos darbo baudžiamosios teisės srityje; 
· iš nusikalstamos veiklos gautų lėšų konfiskavimo tvarkos išaiškinimo; 
· didesnės pagalbos trečiosioms šalims sprendžiant organizuoto nusikalstamumo problemas; 
· konkrečių pažeidžiamų sričių, pvz., vengimo mokėti mokesčius tarptautiniu mastu 

 
− Asmuo pasiteirauti: p. Borbala Szij 
                     (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – el.paštas: borbala.szij@esc.eu.int) 

 
 

2. BENDRIJOS TVARAUS VYSTYMOSI FINANSAVIMAS 
 

•  Finansinės perspektyvos ir tvarus vystymasis 
–  Pranešėjas : p. SIRKEINEN  (Darbdaviai – FI) 
–  Antrasis pranešėjas : p. EHNMARK (Darbuotojai – SE) 
           p. RIBBE (Įvairūs interesai – DE) 

 
–    Nuoroda į:  Tiriamoji nuomonė  –  CESE 528/2005 

 
–    Dokumento pagrindiniai punktai: 

 
Biudžeto struktūra ir turinys yra labai svarbūs pokyčių Europos Sąjungoje krypčiai. Nauja 
biudžeto struktūra ir naujos prioritetinės biudžeto eilutės rodo, kad tvaraus vystymosi reikšmė yra 
pripažįstama. EESRK tikisi, kad tai konkrečiai atsispindės vykdant biudžetą, o nebus 
paprasčiausiai vykdoma ta pati veikla tik naujose biudžeto eilutėse. 
 
EESRK pritaria Komisijos pozicijai, kad turint galvoje Lisabonos tikslus, iki 2010 m. daugiausiai 
dėmesio turi būti skiriama augimui ir užimtumui. Augimą reikia suprasti kaip ekonomikos augimą, 
atsižvelgiant į svarbiausias Europos vertybes, ypač socialinę integraciją, sveikatos ir aplinkos 
apsaugą. Konkurencingumas ir ekonomikos augimas patys nėra tikslai, tačiau įrankiai, skirti 
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tikslams socialinėje ir aplinkos srityse skatinti. Tačiau problema yra vis mažėjantis augimas ir ES 
konkurencingumas lyginant su kitomis ekonomikos erdvėmis, o dėl šios priežasties kyla pavojus 
socialiniam Europos modeliui ir ekologinėms mūsų vertybėms. 
 
Santykis tarp ES biudžeto ir tvaraus vystymosi tikslo yra sudėtingas. Šioje nuomonėje EESRK 
bando nušviesti šią temą, tačiau negali aprėpti visų detalių. Todėl yra svarbu plačiu mastu surinkti 
ir išanalizuoti kuo daugiau žinių ir nuomonių šiomis temomis. 
 
ES nėra vienoda pagal pažangos lygį siekiant tvaraus vystymosi. Valstybių narių padėtis yra labai 
skirtinga. Nedaugeliui valstybių narių pavyko sėkmingai suderinti didelį ekonomikos augimą ir 
aukštą socialinės ir aplinkos apsaugos lygį. Atrodo, kad šiuo atveju sėkmingai įvyko sąveika tarp 
pokyčių įvairiose srityse. Tačiau kitų valstybių narių padėtis yra visiškai priešinga. Joms būdingas 
labai nedidelis ekonomikos augimas, sunkumai sprendžiant socialines problemas ir atsilikimas 
aplinkos apsaugos srityje. Naujųjų valstybių narių padėtis skiriasi nuo senųjų valstybių narių. 
Joms būdingas augimas bei aiški pažanga kituose „ramsčiuose“, nors iš pradžių jų padėtis buvo 
problematiška. 
 
EESRK ypač atkreipia dėmesį į tai, kad svarbiausią vaidmenį vaidina žinios, moksliniai tyrimai ir 
technologijų plėtra bei naujos technologijos. Nagrinėdama šią temą kaip esminę ir skirdama jai 
atitinkamas lėšas Europa turi ypatingą galimybę pagerinti produktyvumą, konkurencingumą ir 
užimtumą, atsižvelgiant į stiprią kitų pasaulio šalių konkurenciją ir tuo pačiu sukurdama 
ekologiniu požiūriu veiksmingesnes technines priemones, kurios patenkins jos piliečių poreikius, 
saugos jų sveikatą ir garantuos saugumą, gali sumažinti spaudimą aplinkai ir gamtiniams 
ištekliams. 

 
– Asmuo pasiteirauti: : p. Johannes Kind 

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

 
• Europos žuvininkystės fondas 
–   Pranešėjas: p. SARRÓ IPARRAGUIRRE (Įvairūs interesai – ES) 
 
− Nuoroda į: KOM(2004) 497 galutinis – 2004/0169 (CNS) – CESE 43/2005 – CESE 532/2005 

 
− Dokumento pagrindiniai punktai: 

Reglamento projekte pateikiama nemažai bendro pobūdžio nuostatų dėl „Paramos veiksmingumo ir 
viešumo“, „Fondo finansinės paramos“, „Valdymo, stebėsenos ir kontrolės“, „Finansų valdymo“ ir 
„Europos žuvininkystės fondo komiteto“. 

 
Pasiūlymas Reglamentui nustato 5 prioritetines sritis, kuriems Komitetas teikia šiuos pasiūlymus: 
1. Bendrijos žvejybos laivyno pritaikymo priemonės.  
 komitetas mano, kad Europos Sąjunga turėtų ir toliau laikyti eksploatuojamą ir 

konkurencingą žvejybos laivyną tiek savo išskirtinės ekonominės zonos (IEZ) viduje, tiek už jos 
ribų,  
 Nustatyti teisingesnius kriterijus apskaičiuojant viešosios pagalbos laivų pašalinimo iš 

apyvartos atveju lygį. 
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 Saugumo sumetimais nustatyti, kad pagrindinio variklio pakeitimas yra viena iš remtinų  
investicijų į žvejybos laivų modernizavimą virš denio. 
 
2. Akvakultūra, žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas ir prekyba jais.  
 turi būti taikomas subsidiarumo kriterijus, pagal kurį valstybėms narėms suteikiama teisė 

pačioms spręsti, kaip geriausia panaudoti Fondo ekonominę pagalbą, prioritetą suteikiant labai 
mažų ir mažų įmonių pristatytoms investicijoms. 
 Vienintelis apribojimas turėtų būti tas, kad pateikiami projektai turi būti ekonomiškai ir 

komerciškai perspektyvūs, tokiu būdu siekiant padidinti įmonių konkurencingumą. 
 

3. Bendro intereso priemonės.  
 Komitetas prašo nustatyti, kad Fondas finansuoja privačių įmonių pasiūlytus ribotos 

trukmės bendrus veiksmus ir investicijas į mokslinio ir techninio konsultavimo Bendrijos 
žuvininkystės valdymo klausimais pagerinimą 
 
4. Darnus vystymasis pakrantės zonose.  
 Pagal 4 prioritetinę kryptį „Pakrantės žvejybos rajonų tvarus vystymas“ remtini yra tik tie 

rajonai, kuriuose yra mažiau nei 100 000 gyventojų. Komitetas mano, kad šis reikalavimas turėtų 
būti išbrauktas. 
 vietoj jo taikomas subsidiarumo principas, pagal kurį pripažįstama, kad kiekviena valstybė 

narė turi teisę nustatyti remtinų pakrantės rajonų sąrašą, taikydama savus kriterijus. 
 
5. Techninė pagalba. 
 Komitetas palankiai vertina 5 prioritetinę kryptį „Techninė parama“, nes mano, kad siūlomi 

remti veiksmai ir finansavimo limitai yra tinkami. 
 

–  Asmuo pasiteirauti: : p. Yvette Azzopardi 
                    (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – el.paštas: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
 

3. UŽIMTUMO POLITIKA   
 

•  Darbo laiko organizavimas 
− Pranešėja: p. ENGELEN-KEFER (Darbuotojai – DE) 
 
− Nuoroda į: KOM(2004) 607 galutinis – 2004/0209 COD – CESE 527/2005 
 
− Dokumento pagrindiniai punktai: 
 
EESRK norėtų dar kartą pažymėti, kad kolektyvinės sutarties šalių pirmaeilė užduotis tarptautiniu 
mastu, gerbiant pagrindines teises, susitarti dėl lanksčių darbo laiko modelių, atitinkančių specifinius 
poreikius; 
 
EESRK mano, kad kyla pagrįsta abejonė, ar Komisijos pasiūlytas pakeitimas yra tinkamas realiai 
siekti užsibrėžtų tikslų. Ši abejonė yra ypač susijusi su siekiamu subalansuotu santykiu tarp lankstumo 
ir darbo bei sveikatos apsaugos ir kartu darbo bei šeimos suderinamumo.; 
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EESRK kreipiasi į Europos Sąjungos Komisiją, Europos Parlamentą ir Europos Sąjungos Tarybą su 
prašymu, direktyvos peržiūros metu vadovautis šiais punktais: 
 

•  pirmaeilis kolektyvinės sutarties šalių vaidmuo tikrinant pamatinį laikotarpį dėl maksimalios 
savaitės darbo trukmės apskaičiavimo ir laikymosi neviršijant direktyvos nustatytų ribų; 

 
• Teisingumo Teismo sprendimą atitinkančio budėjimui taikomo metodo, kuris pirmenybę 

teikia kolektyvinėse sutartyse numatytiems sprendimams, užtikrinimas; 
 

• tinkamos darbo laiko organizavimo priemonės, skirtos geriau suderinti šeimą ir darbą; 
 

• individualios galimybės pasirinkti patikrinimas, atsižvelgiant į tai, ar jos išsaugojimas 
neprieštarauja pačios direktyvos esmei ir tikslui. 

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

 
• Indijos ir ES santykiai 
– Pranešėjas: p. SHARMA (Įvairūs interesai – UK) 
 
– Nuoroda į: nuomonė savo iniciatyva – CESE 530/2005 
 
– Dokumento pagrindiniai punktai: 
 

• ES ir Indija yra, kaip niekada anksčiau, pasiryžusios plėsti ir gilinti tarpusavio 
bendradarbiavimą. 

• Todėl šioje savo iniciatyva parengta nuomonėje neapsiribojama tik 2000 m. patvirtintos 
Informacinės ataskaitos apie Indijos ir ES santykių atnaujinimu. Joje taip pat pabrėžiama 
būtinybė, kad, glaudesnio bendradarbiavimo tarp Europos ir Indijos pilietinių visuomenių 
labui, EESRK visiškai išnaudotų stiprią ES institucijų ir Indijos vyriausybės paramą..  

• Šiuo tikslu šioje savo iniciatyva parengtoje nuomonėje pažymimas EESRK indėlis į 
prasmingo dialogo tarp Indijos ir Europos Sąjungos pilietinių visuomenių užmezgimą. Joje 
nurodomas tolesnis EESRK indėlis, ypatingai į ES ir Indijos strateginei partnerystei skirto 
Bendrų veiksmų plano parengimą, ypač Apskrito stalo pagalba. 

 
–   Asmuo pasiteirauti: : p. Susanna Baizou  
                 (Tel.:  00 32 2 546 98 52 – el.paštas: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 
 
5. PRODUKTYVI PRAMONĖS IR SEKTORINĖ POLITIKA  
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• Pramonės permainos mechaninės inžinerijos sektoriuje 
– Pranešėjas : p. VAN IERSEL  (Darbdaviai – NL) 
– Antrasis pranešėjas : p. CASTAÑEDA (Įvairūs interesai – ES) 
  
–   Nuoroda į:  Nuomonė savo iniciatyva – CESE 526/2005 

 
–   Dokumento pagrindiniai punktai: 

 
Mechaninės inžinerijos sektorius yra atskiras sektorius, tačiau, tiekdamas gamybos priemones ir 
bendras technologijas įvairioms kitoms pramonės šakoms, jis atlieka ir technologijų skleidėjo 
funkciją, todėl turi reikšmės daug didesniam Europos sektorių skaičiui. Mechaninė inžinerija yra 
svarbiausia naujovių pramonės šaka, todėl bet kurioje Europos pramonės politikoje ji turi būti 
laikoma strateginiu sektoriumi. Šiam sektoriui labai tiktų konkreti regioninio, nacionalinio ir ES 
lygiu nustatytų uždavinių programa,  kuria siekiama įgyvendinti Lisabonos darbotvarkę. Tam reikia 
ir horizontaliosios, ir konkrečiai šiam sektoriui skirtos politikos, taip pat ir atitinkamo jų derinio. 
Bet kuri tokios politikos kryptis turėtų padėti sektoriui tobulėti ne tik Europoje, bet ir visame 
pasaulyje. 
 
Šiuo metu vykstant konsultacijų ir politikos formavimo ES lygu procesui reikia apsvarstyti daug 
klausimų (mechaninės inžinerijos srityje), kurie paskatins panašius procesus nacionaliniu ir 
regioniniu lygiu visoje Europoje. Tarp konkrečių sąlygų, kurios turi būti įvykdytos ES lygiu, yra 
šios: geresnė teisėkūra, įskaitant reguliavimo poveikio įvertinimą iki reguliavimo pradžios ir 
tinkamą galiojančių ES teisės aktų įgyvendinimą ir jų vykdymo užtikrinimą; veiksminga rinkos 
priežiūra; technologijų platformos įkūrimas, siekiant užpildyti spragą tarp mokslinių tyrimų centrų 
ir universitetų bei pramonės; vis didėjančio atotrūkio tarp Europos finansuojamos mokslinių tyrimų 
ir technologijų plėtros veiklos ir pramonės poreikių sumažinimas; konkurencijos politika, sudaranti 
palankias sąlygas MVĮ plėtrai ir naujovėms; galimybių pasinaudoti finansų rinkomis padidinimas ir 
prekybos politika, garantuojanti laisvę investuoti į trečiųjų šalių rinkas. Taip pat labai svarbu 
pritaikyti įgūdžius pagal dabartinius standartus. 
 
Komisijos ir visų suinteresuotų asmenų dialogas ES lygiu dėl pasekmių pramonei gali mechaninei 
inžinerijai sukurti tvirtą pagrindą ES ir paskatinti kurtis ir vystytis tvirtas regionų grupes. Visiems 
šiems tikslams pasiekti reikia aktyvaus Europos institucijų, ypač Komisijos, įsipareigojimo. 

 
–   Asmuo pasiteirauti : p.  Miguel Colera  
                (Tel.: 00 32 2 546 96 29 – el.paštas: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 

 
 

• Pediatrijoje naudojami vaistai 
– Pranešėjas : p. BRAGHIN (Darbdaviai – IT) 
 
– Nuoroda į : KOM(2004) 599 galutinis – 2004/0217 COD – CESE 525/2005 
 
– Dokumento pagrindiniai punktai: 
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Komitetas mano, kad pediatrijos pacientų apsauga yra pagrindinis prioritetas, nes tai yra pažeidžiama 
visuomenės dalis, pasižyminti specifinėmis organizmo vystymosi, fiziologinėmis ir psichologinėmis 
savybėmis. Siekiant šio pagrindinio pediatrijos srityje naudojamų vaistų tyrimų tikslo, turi būti 
laikomasi šių sąlygų.. 

 
EESRK mano, kad sprendimas reikalauti atlikti klinikinius tyrimus turėtų būti pagrįstas aiškiai 
apibrėžtais tyrimų poreikiais. 

 
Todėl EESRK reikalauja, kad visas pasiūlymo dėmesys būtų sutelktas į pediatrijos pacientą ir jo 
sveikatos poreikius. Iš šios perspektyvos reikėtų svarstyti visus klausimus, susijusius su medikams bei 
kitiems sveikatos apsaugos darbuotojams reikalinga klinikine ir terapine informacija, būtina pacientų 
gydymui. 

 
EESRK mano, kad dabartinės padėties, priežasčių ir rizikos vertinimas yra nepakankamas. IPĮ tam 
skiriama tik keletas puslapių, o pasiūlymo aiškinamajame memorandume tai iš viso neminima. 

 
EESRK yra susirūpinęs, kad toks prašymas gali sutrukdyti suaugusiesiems skirtų vaistų kūrimo eigą, 
žinodamas, kad vėlesniame etape yra lengviau nustatyti gyventojų, tarp jų ir pediatrijos pacientų, 
rizikos grupes; susitelkti ties tyrimais, kurie leistų surinkti trūkstamą informaciją ir rengti geriau 
pagrįstus farmakologinio budrumo planus 

 
Dėl šios priežasties EESRK taip pat remia pasiūlymą naudoti Bendrijos klinikinių tyrimų duomenų 
bazę (EudraCT1), sukurtą pagal Klinikinių tyrimų direktyvą – pagrindinį informacijos šaltinį apie 
visus kada nors Bendrijoje arba trečiosiose šalyse vykusius arba nutrauktus pediatrinius tyrimus. 

 
Todėl EESRK rekomenduoja, kad šie įgaliojimai būtų suteikti Pediatrijos komitetui pagal reglamento 
7 straipsnį, siekiant paspartinti Pediatrijos komiteto tarpinstitucinių veiksmų įgyvendinimą ir geresnį 
jų koordinavimą. 

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

 

                                                 
1 Europos klinikinių tyrimų duomenų bazė. 


