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Plenārajā asamblejā piedalījās Eiropas Komisijas loceklis László KOVÁCS, Savienības nodokļu 
politikas ietvaros. 
 
 

1. ES FINANŠU UN NODOKĻU POLITIKA 
 
• PVN saistību vienkāršošana 
− Ziņotājs: BURANI kgs (Darba devēju grupa – IT) 
 
− Atsauce : KOM(2004) 728 galīgā red. – 2004/0261 (CNS) – 2004/0262 (CNS) – CESE 531/2005 

 
− Galvenie jautājumi: 

 
EESK atbalsta Komisijas priekšlikumu, taču vēlas vērst lēmēju uzmanību uz šādu būtisku 
problēmu - ja vienas pieturas (VP) shēma kļūs par vienīgo saskarni starp tirgus dalībniekiem un 
dažādu valstu administrācijām, tai jāuzņemas vienpusēja atbildība par procedūrām, kas saistītas ar 
maksājamo un saņemamo summu apstrādi. Jebkurā gadījumā, kamēr netiks saskaņotas nodokļu 
likmes un valstu noteikumi, šis process nekad nebūs pilnīgs; tam ir milzīga nozīme arī reāla vienota 
tirgus izveidē. 
 

− Kontaktpersona:  Borbala Szij kdze 
                               (Tālr. : 00 32 2 546 92 54 – e-pasts: borbala.szij@esc.eu.int) 

 

• Pašu resursu sistēma 
–   Ziņotājs: BURANI kgs (Darba devēju grupa – IT) 

 
− Atsauces: KOM(2004) 501 galīgā red. – 2004/0170 (CNS) – CESE 533/2005 
 
− Galvenie jautājumi:  

 
Koncentrējot savu uzmanību uz jautājumiem, kas attiecas uz finansiālo ieguldījumu taisnīgumu un 
mehānismiem peļņas un apgrūtinājumu sadalei starp dalībvalstīm, Komiteja apšauba loģisko 
pamatojumu saglabāt PVN kā Savienības pašu resursu un vēlas uzzināt, vai ir izdevīgi turpmāk 
saglabāt starp ES pašu resursiem ieņēmumus no tradicionālajiem pašu resursiem, kas pastāvīgi 
samazinās, tā vietā, lai tos aizstātu, pretēji Komisijas pieejai, pielāgojot nacionālo kopienākumu. 
Komiteja atkārto savu jau iepriekš izteikto iebildumu par nodokli par piesārņojošiem enerģijas 
avotiem un jebkādu resursu paaugstinājumu, kas pamatojas uz nodokļiem, it īpaši, ja tas tiek 
balstīts uz pārliecību – kļūdaina EESK atzinumā, ka tas tuvinās Eiropas pilsoni un ka tā tiks 
uzlabota pārskatāmība. 
 
Saistību jomā tendences būs atkarīgas no vispārējās solidaritātes un vispārējās attīstības jēdzieniem. 
Attiecībā uz vispārējā korekcijas mehānisma pārskatīšanu, pēc Komitejas domām tam vajadzētu 
kļūt par ieguldījumu kritēriju neatņemamu sastāvdaļu, pateicoties līdzsvarotiem, pārredzamiem un 
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pamatotiem risinājumiem. Šiem risinājumiem ir jābūt noteiktiem tā, lai tie nodrošinātu kompromisu 
starp taisnīgo peļņu un solidaritāti, ņemot vērā nepieciešamību  
 
demonstrēt īpašu politisko jutīgumu attiecībā uz Eiropas un īpaši jauno dalībvalstu sabiedrisko 
domu. 

 
− Kontaktpersona:  Roberto Pietrasanta kgs 
                              (Tālr. : 00 32 2 546 93 13 – e-pasts : roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 

• Naudas atmazgāšana 
− Ziņotājs: SIMPSON kgs (Dažādu interešu grupa – UK) 
 
− Atsauces : KOM(2004) 448 galīgā red. – 2004/0137 COD – CESE 529/2005 
 
− Galvenie jautājumi:  

 
Ņemot vērā to, ka iegūta pieredze direktīvu administrēšanā, lai aizkavētu naudas atmazgāšanu un 
teroristu finansēšanu, iespējams, ka Eiropas Savienībai būs nepieciešams ņemt vērā dažas saiknes 
un politikas sinerģijas saistībā ar citiem kriminālās rīcības aspektiem un to aizkavēšanu. Komiteja 
savā pašreizējā atzinumā atzīmējusi ieteikumus par: 
 
- direktīvas projekta salīdzinājumu ar Eiropas Padomes darbu jautājumā par krimināllikumu; 
- precizējumus par noziedzīgi iegūto līdzekļu atsavināšanas kārtību; 
- lielāku palīdzību trešās pasaules valstīm jautājumos, kas saistīti ar organizēto noziedzību; 
- īpaši neaizsargātām jomās, kā, piemēram, pārrobežu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. 

 
− Kontaktpersona:  Borbala Szij kdze 
                        (Tālr. : 00 32 2 546 92 54 – e-pasts : borbala.szij@esc.eu.int) 

 
 

2. ES FINANSĒJUMS ILGSTOŠIEM PASĀKUMIEM  
 
• Finanšu plāni un ilgtspējīga attīstība 
–  Ziņotāja:   SIRKEINEN kdze  (Darba devēju grupa – FI) 
      Līdzziņotāji:  EHNMARK kgs (Darba ņēmēju grupa – SE) 
       RIBBE kgs (Dažādu interešu grupa – DE) 

 
–    Atsauce:  Izpētes atzinums –  CESE 528/2005 

 
–    Galvenie jautājumi: 

 
EESK izsaka cerību, ka ilgtspējīgas attīstības nozīmīgums tiks atspoguļots budžeta izpildē reālā 
izteiksmē, nevis tikai veicot tās pašas darbības tādā pašā veidā, tikai ar jaunu nosaukumu. Jaunajā 
finanšu plānā ir ļoti svarīgi skaidri atspoguļot Lisabonas mērķus un ilgtspējīgu attīstību. Šajā 
nolūkā jāveic izdevumu ievērojama pārstrukturēšana neatkarīgi no galīgi izlemtā pašu resursu 
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apjoma. Ja finanšu plāns nevadīs ES attīstību pareizajā virzienā, ir maz cerību, ka to spēs paveikt 
citi darbības plāni vai vēlākas finanšu korekcijas. 
 
EESK piekrīt Komisijas viedoklim par to, ka, plānojot Lisabonas stratēģijas īstenošanu līdz 
2010. gadam, prioritāte jāpiešķir izaugsmei un nodarbinātībai. Tomēr, konkurētspēja un 
ekonomiskā izaugsme nav galīgie mērķi, bet gan līdzekļi sociālo un ekoloģisko mērķu 
sasniegšanai. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas prioritārās jomas, kā arī pārējās jomas, kurās ir 
atzītas ilgtspējību neveicinošas tendences – klimata izmaiņas, transports, sabiedrības veselība, 
dabas resursi, nabadzības izskaušana, iedzīvotāju populācijas novecošana un atkarība no izrakteņu 
kurināmā, jāuzskata par prioritārām arī budžeta politikā. 
 
Budžeta pozīcija pati par sevi nav ne “ilgtspējīga”, ne “nenoturīga”. Ilgtspējīgas attīstības ietekme 
ir atkarīga no finansējamo projektu sīki izstrādātām programmām, mērķiem un kritērijiem. 
Pamatlīdzeklis, lai nodrošinātu politikas vienotību ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ir ietekmes 
novērtējums par katru atsevišķo budžeta programmu un tās mērķiem, iekļaujot tādus kritērijus kā 
projekta ietekme uz vidi, veselību, darbavietu radīšanu vai zudumu un ES konkurētspēju. 
 
EESK uzsver zināšanu, pētniecības un attīstības un jauno tehnoloģiju būtisko nozīmi. Pievēršot 
īpašu uzmanību iepriekš minētajam un nodrošinot pietiekamus līdzekļus, Eiropai ir unikāla 
izdevība paaugstināt produktivitāti, konkurētspēju, sekmēt izaugsmi un nodarbinātību, saskaroties 
ar nežēlīgu konkurenci citur pasaulē, un arī mazināt videi un dabas resursiem radīto spriedzi, 
izmantojot ekoloģiski efektīvākus tehnoloģiskos risinājumus iedzīvotāju vajadzībām saistībā ar 
veselības aizsardzību un drošību. 

 
– Kontaktpersona:  Johannes Kind kgs 

                        (Tālr.: 00 32 2 546 91 11 – e-pasts : johannes.kind@esc.eu.int) 
 

• Eiropas Zivsaimniecības fonds 
–   Ziņotājs: SARRÓ IPARRAGUIRRE kgs (Dažādu interešu grupa – ES) 
 
− Atsauce: KOM(2004) 497 galīgā red. – 2004/0169 (CNS) – CESE 43/2005 – CESE 532/2005 

 
− Galvenie jautājumi: 

 
Komiteja atbalsta Regulas projektu par Eiropas Zivsaimniecības fondu (EFF), tā kā tas veido 
finanšu instrumentu, kas papildinās resursu vadības pasākumus un palīdz pielāgot ražošanas 
struktūras atbilstoši kopējai zivsaimniecības politikai (KZP).  

 
Regulas projektā ir izvirzītas piecas prioritātes asis, kuras Komiteja komentē šādi: 
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1. Pasākumi kopienas zvejas flotes pielāgošanai.  
 
 Arī turpmāk jāsaglabā tāda flote, kas spēj darboties un konkurēt gan ES ekskluzīvajā 

ekonomiskajā zonā (EEZ), gan ārpus tās.  
 Taisnīgāku kritēriju izmantošana, lai aprēķinātu valsts atbalsta apjomu attiecībā uz 

sagriešanu metāllūžņos. 
 Galvenā dzinēja nomaiņas iekļaušana kā vienu no pasākumiem, kas atbilst finansējuma 

saņemšanas kritērijiem.  
 
2. Akvakultūra, zivsaimniecības un akvakultūras produktu pārstrāde un tirdzniecība.  
 
 Dot dalībvalstīm tiesības izlemt par vispiemērotāko pielietojumu Fonda ekonomiskajam 

ieguldījumam. 
 Paredzot prioritāti investīciju līdzfinansējumam mikro un mazajiem uzņēmumiem, un 

vienīgajam ierobežojumam šādā gadījumā vajadzētu būt tam, ka iesniegtajiem projektiem 
jābūt ekonomiski un saimnieciski dzīvotspējīgiem, lai uzlabotu uzņēmējdarbības 
konkurētspēju. 

 
3. Kopējo interešu pasākumi.  
 
 Finansēt ierobežota laika perioda kolektīvos pasākumus, ko piedāvā privātuzņēmumi, un 

investīcijas, kuras nepieciešamas, lai uzlabotu zinātniskos un tehniskos ieteikumus 
Kopienas zvejniecības pārvaldībai.  

 
4. Piekrastes zvejas rajonu ilgtspējīga attīstība.  
 
 Neiekļaut nosacījumu, kas nosaka, ka finansējumu tiesīgi saņemt ir tikai tie reģioni, kuros 

ir mazāk par 100 000 iedzīvotāju.  
 Atzīt katras dalībvalsts tiesības pēc saviem kritērijiem noteikt piekrastes zonas, kas tiesīgas 

saņemt finansējumu.  
 
5. Tehniskā palīdzība.   
 
 Noteikt atbalsta finansējumu zvejas darbībai iekšējos vai kontinentālajos ūdeņos. 

 
–  Kontaktpersona:  Yvette Azzopardi kdze 

                       (Tālr.: 00 32 2 546 98 18 – e-pasts : yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
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3. NODARBINĀTĪBAS POLITIKA 
   
• Darba laika organizēšana 
− Ziņotāja: ENGELEN-KEFER kdze (Darba ņēmēju grupa – DE) 
 
− Atsauce: KOM(2004) 607 galīgā red. – 2004/0209 (COD) – CESE 527/2005 
 
− Galvenie jautājumi: 
 

• EESK vēlas uzsvērt, ka darba koplīguma pušu galvenais uzdevums ir attiecīgās valsts 
līmenī vienoties par elastīgu darba laika organizācijas kārtību, ievērojot attiecīgās nozares 
īpašās vajadzības, kā arī pamattiesības; 

 
• EESK uzskata, ka var rasties pamatotas šaubas vai Komisijas priekšlikums grozījumiem 

patiešām spēs nodrošināt izvirzīto mērķu sasniegšanu, no kuriem viens paredz nodrošināt 
darba ņēmējiem darba laikā paaugstinātu veselības un drošības aizsardzības līmeni;  

 
• EESK lūdz, lai Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments un ES Padome, pārskatot direktīvu, 

ņemtu vērā šādus apsvērumus: 
 
• darba koplīguma pušu centrālo lomu bāzes laikposma izskatīšanā, lai aprēķinātu un 

ievērotu maksimālo nedēļas darba laika ilgumu saskaņā ar direktīvā noteiktajām robežām; 
 
• tādas EKT tiesu praksei atbilstošas pieejas nodrošināšanu dežūras laikam, kas paredz, ka 

vissvarīgākā ir darba devēju un darba ņēmēju vienošanās; 
 
• piemērotus pasākumus darba laika organizācijā, lai uzlabotu iespējas labāk apvienot 

ģimenes dzīvi ar darbu; 
 
• individuālā atteikuma pārskatīšanu no tāda viedokļa, vai tā saglabāšana nav pretrunā ar 

direktīvas garu un mērķiem. 
 

− Kontaktpersona:   Torben Bach Nielsen kgs 
            (Tālr.: 00 32 2 546 96 19 – e-pasts : torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
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4.  ĀRĒJIE SAKARI 
 
• Indijas un ES attiecības 
– Ziņotājs: SHARMA kgs (Dažādu interešu grupa – UK) 
 
– Atsauce: Pašiniciatīvas atzinums – CESE 530/2005 
 
– Galvenie jautājumi: 
 

• ES un Indija vairāk nekā jebkad agrāk ir apņēmušās paplašināt un padziļināt savu 
sadarbību. 

 
• Šis pašiniciatīvas atzinums tādēļ neaprobežojas tikai ar 2000. gada informācijas ziņojuma 

par Indijas un ES attiecībām aktualizēšanu. Tajā ir uzsvērts arī tas, ka EESK pilnībā 
jāizmanto gan ES iestāžu, gan Indijas valdības spēcīgais politiskais atbalsts Eiropas un 
Indijas pilsoniskās sabiedrības ciešākai sadarbībai.  

 
• Tālab šajā pašiniciatīvas atzinumā ir atzīmēts EESK jau sniegtais ieguldījums Indijas un 

Eiropas pilsoniskās sabiedrības tuvināšanai ar mērķtiecīga dialoga starpniecību. Tajā ir 
izklāstīts turpmākais ieguldījums, ko EESK var sniegt, jo īpaši ES un Indijas stratēģiskās 
partnerības kopīgā rīcības plāna sagatavošanā, sevišķi ar “apaļā galda” sanāksmju 
starpniecību. 

 
–   Kontaktpersona:  Susanna Baizou kdze  
                         (Tālr.:  00 32 2 546 98 52 – e-pasts : susanna.baizou@esc.eu.int) 
 
 

5. INDUSTRIĀLĀ UN NOZARU RAŽOŠANAS POLITIKA 
 

• Rūpniecības pārmaiņas mašīnbūvē 
– Ziņotājs: VAN IERSEL kgs  (Darba devēju grupa – NL) 
 Līdzziņotājs: CASTAÑEDA kgs (Dažādu interešu grupa – ES) 
  
–   Atsauce:  Pašiniciatīvas atzinums – CESE 526/2005 

 
–   Galvenie jautājumi: 

 
Mašīnbūve ir patstāvīga nozare, bet kā ražošanas līdzekļu un kopēju tehnoloģiju piegādātāja 
dažādām citām nozarēm tā nodrošina arī minēto nozaru savstarpēju papildināmību, radot atsitiena 
vai rezonanses efektu attiecībā uz ļoti daudzām Eiropas tautsaimniecības nozarēm. Mašīnbūve ir 
galvenā novatoriskā nozare, un tādēļ Eiropas visās nozaru politikās tā ir uzskatāma par stratēģisku 
nozari. Nozare pilnībā iekļaujas konkrētā pamatmērķu programmā, kuras mērķis reģionālā, valsts 
un ES līmenī ir Lisabonas stratēģijas īstenošana. Minētajam nolūkam ir nepieciešama gan 
horizontālā un nozaru politika, gan to atbilstošs apvienojums. Katrai šāda veida politikai jāveicina 
mašīnbūves nozares izcilība ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē. 
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ES līmenī notiekošajā apspriešanās un politikas izstrādes procesā (attiecībā uz mašīnbūvi) ir 
risināmi daudzi jautājumi, kas veicinās līdzīgus procesus valstu un reģionālajā līmenī visā Eiropā. 
Konkrētie nosacījumi, kas jāievēro ES līmenī, cita starpā ir šādi: efektīvāka tiesību aktu izstrāde, 
ieskaitot reglamentējošās ietekmes novērtējumu pirms regulējuma noteikšanas, kā arī esošo ES 
tiesību aktu pareiza īstenošana un izpilde; efektīva tirgus uzraudzība; tehnoloģijas platformas 
izveide, lai mazinātu plaisu starp izpētes centriem un akadēmiskajām augstskolām un ražotājiem; 
Eiropas finansētās pētniecības un attīstības un minētās nozares vajadzību pieaugošās neatbilstības 
mazināšana; konkurences politika, kas veicina attīstību un jaunievedumus mazajos un vidējos 
uzņēmumos; finanšu tirgu pieejamības uzlabošana un tirdzniecības politika, kas nodrošina brīvu 
pieeju ieguldījumiem trešo valstu tirgos. Liela nozīme ir arī profesionālo iemaņu pielāgošanai 
spēkā esošajiem standartiem. 
 
Ar Komisijas un visu ieinteresēto aprindu ES līmenī risināta dialoga par iespējamo ietekmi uz 
nozari starpniecību varētu izveidot sistēmu, kas veicina mašīnbūvi ES, un sekmēt spēcīgu reģionālo 
klāsteru popularizēšanu un attīstību. Viss iepriekš minētais prasa Eiropas institūciju, jo īpaši 
Komisijas, aktīvu iesaistīšanos. 

 
–   Kontaktpersona:  Miguel Colera kgs 
                        (Tālr. : 00 32 2 546 96 29 – e-pasts : josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 
 
• Pediatrijā lietojamās zāles 
– Ziņotājs: BRAGHIN kgs (Darba devēju grupa – IT) 
 
– Atsauce: KOM(2004) 599 galīgā red. – 2004/0217 (COD) – CESE 525/2005 
 
– Galvenie jautājumi: 

 
Komiteja uzskata bērnu aizsardzību par prioritāru, jo tā ir sabiedriski neaizsargāta iedzīvotāju 
grupa, ņemot vērā attīstības, fizioloģiskās un psiholoģiskās īpatnības. Pēc Komitejas domām, 
lēmums par pētījumu ar bērniem pieprasīšanu vai veikšanu var balstīties tikai uz skaidri noteiktām 
un pamatotām pētnieciskām vajadzībām, pie kam attiecībā uz izmēģinājumiem jānodrošina ētisko 
pamatprincipu ievērošana. 
 

EESK piekrīt Pediatrijas komitejas izveidošanai EMEA (Eiropas zāļu novērtēšanas aģentūra) 
ietvaros, ko tā uzskata par piemērotu instrumentu uz zinātniskiem un ētiskiem pamatiem balstītas, 
kvalitatīvi augstvērtīgas izpētes nodrošināšanai.  
 

Komiteja atzinīgi vērtē piedāvāto tirdzniecības atļaujas procedūru un īpaši atbalsta jau 
apstiprinātiem medikamentiem paredzēto tirdzniecības atļaujas procedūru TAPV (tirdzniecības 
atļauja pediatrijas vajadzībām), kas paredzēta jau pārdošanā esošām zālēm.  
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Komiteja atzinīgi vērtē mērķi ārstus un citus veselības aprūpē nodarbinātos izsmeļošāk un plašāk 
informēt par medikamentiem un pediatriskajiem izmēģinājumiem, arī izmantojot plašu pieeju 
Kopienas datubāzei EUDRACT 1. 
 

Komiteja uzskata, ka ir nepieciešama bērnu epidemioloģiskā stāvokļa, terapeitiskās pieejas un ar 
pašlaik pediatrijā pieejamajām zālēm saistīto trūkumu detalizēta analīze, kā arī zāļu, kas nav 
apstiprinātas bērniem, izrakstīšanas pediatrijas vajadzībām fenomena izmeklēšana. 
 

Tādēļ Komiteja iesaka Komisijai aktīvi piedalīties kompetento iestāžu un specializēto pārbaužu 
centru tīkla izveidē ar mērķi iegūt padziļinātas zināšanas par zāļu pieprasījuma mehānismiem un 
par labākajām terapijas metodēm. 
 

Visbeidzot, Komiteja atzinīgi vērtētu tālāku sadarbības attīstību ar PVO (Pasaules veselības 
organizāciju) un dialogu ar kompetentajām starptautiskajām iestādēm, lai paātrinātu pediatrijā 
lietojamo zāļu tirdzniecības atļauju iegūšanu. 
 

–    Kontaktpersona:  Nemesio Martinez kgs 
                  (Tālr.: 00 32 2 546 95 01 – e-pasts : nemesio.martinez@esc.eu.int) 
  

 

                                                 
1  Eiropas klīnisko pētījumu datubāze. 


