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Plenarinėje sesijoje dalyvavo Europos investicijų banko pirmininkas Philippe MAYSTADT, kuris 
pasakė kalbą apie EIB ateities strategiją ir naują banko informacijos politiką.   
 
 

1. UŽIMTUMAS: UŽIMTUMO SKATINIMAS, SOCIALINĖ 
ATSAKOMYBĖ  IR MIGRACIJOS SRAUTŲ VALDYMAS 

 

• Užimtumo politikos gairės – 2005-2008 m. 
–   Pranešėjas: p. Henri MALOSSE (Darbdaviai – FR) 
 
− Žr. į: CESE 675/2005  
 
− Dokumento esmė:  

 
2005 m. gegužės 31 d. rašytine procedūra priimtoje nuomonėje ir kurią 2005 m. birželio 2 d. 
išsiuntė į Užimtumo ir socialinių reikalų tarybą, EESKR išreiškia susirūpinimą, kad 
skirtingoms Europos Sąjungos strategijoms trūksta nuoseklumo.  
 
Nuomonėje apgailestaujama, kad nėra pasiūlytų konkrečių gairių jaunimo užimtumui, atitinkančių 
pavasario Europos Vadovų Taryboje priimą Europos Jaunimo Paktą. Nuolat didėjantis jaunimo 
(kai kuriose valstybėse narėse jis vis didėja) nedarbo lygis yra sunkus uždavinys Europoje; 
visuomenė, kurioje nėra perspektyvų jaunimui, neturi ateities.  
 
Komitetas siūlo didesnį dėmesį skirti moterų nedarbui bei nepalankioje padėtyje esantiems 
žmonėms, jų užimtumo skatinimui reikalingos atskiros gairės.  
 
Nuomonėje pabrėžiama, kad įmonių sugebėjimas diegti inovacijas yra svarbiausia Europos 
ekonominio dinamiškumo sąlyga. Jei nebūtų naujų, patobulintų prekių ir paslaugų, jei neaugtų 
produktyvumas, Europa atsiliktų ekonominės ir užimtumo politikos prasme. Komitetas  mano, kad 
turi būti imtasi veiksmų, skatinančių vietos iniciatyvas ir visokio pobūdžio įmonių vystymąsi, 
įskaitant priemones administracinių kliūčių įsikūrimui panaikinimui, fiskalinę reformą dėl 
perdavimo, kovą su monopoliais ir konkurencijos iškraipymu.   
 
Komitetas prašo užimtumo gairėse didžiausią dėmesį skirti darbo kokybės gerinimui per 
kvalifikacijos kėlimą bei vidinį ir išorinį mobilumą. Kvalifikacijos standartų didinimas reiškia kovą 
su darbo nestabilumu, ypač aktualiu jauniems žmonėms, moterims ir nepalankioje padėtyje 
esantiems žmonėms.  
 
Pagaliau, Komitetas siūlo, kad ateityje dėl užimtumo gairių ir ekonominės politikos gairių 
vyktų diskusijos Europos ir nacionaliniu lygiu, jose aktyviai dalyvaujant pilietinei 
visuomenei.   

 
− Asmuo pasiteiravimui: p. Alan Hick 
                     (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – el. paštas : alan.hick@esc.eu.int) 
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• BSA informavimo ir vertinimo priemonės globalizuotoje ekonomikoje 
–   Pranešėja: p PICHENOT (Įvairūs interesai– FR) 

 
− Žr. į: Nuomonė savo iniciatyva – CESE692/2005 
 
− Dokumento esmė:  

 
Savo nuomonėje EESRK išreiškia nuostatą, kad socialiai orientuotas požiūris turėtų būti pagrįstas 
veiksmingu ir aktyviu egzistuojančių normų įgyvendinimu (teisės aktai ir kolektyvinės sutartys) ir 
paremtas šias normas viršijančiais, savanoriškais įsipareigojimais. Šioje nuomonėje numatyta 
nustatyti tokią BSA, kuri atitiktų ES specifiką. 
 
Nors valstybių narių įstatymai ir praktika labai skiriasi, šiuo metu visose išsiplėtusios ES 
valstybėse narėse vyksta diskusijos BSA tema. 
 
Didžiųjų įmonių metinių ataskaitų skelbimas tampa įprastu reiškiniu. Tokia tendencija atitinka 
didesnio skaidrumo reikalavimą, sprendžiant klausimus, susijusius su įmonių strategija, įskaitant su 
BSA susijusius veiksmus. Tačiau pateikiamos informacijos kokybė išlieka labai nevienoda. 
Vis dėlto sertifikavimo išlaidos užkerta kelią daugeliui MVĮ siekti šių pažymėjimų, ypač todėl, kad 
reikalaujama kontroliuoti situaciją esamu momentu, taigi būtina reguliariai atlikinėti įvertinimus.    
 
Būtina suderinti bendrus principus, kuriais remiasi visos priemonės, išlaikant jų įvairovę. Bendri 
principai: prireikus turi būti galimybė sujungti rodiklius į vieną visumą, kad būtų galima susidaryti 
bendrą vaizdą apie tikrinamos įmonės politiką. Įvairovė: renkantis rodiklius būtina atsižvelgti į 
socialinę ir ekonominę, teisinę bei kultūrinę įvairių geografinių sričių ir profesinių sektorių padėtį, 
o taip pat juose esančių įmonių tipą ir dydį. 
 

 Visuotinės atsiskaitymo iniciatyvos (GRI) gairės yra pripažintas privatus palyginimo kriterijus. Jį 
reikia tobulinti. Jį peržiūrint būtinas aktyvus Europos atstovų dalyvavimas, siekiant geriau 
pritaikyti jo metodus ir kriterijus Europos kontekste. 

 
Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) nusprendė pradėti darbą, kurio tikslas – 
suformuluoti socialinės atsakomybės gaires. Išdėstytos gairės nesudaro bendrų valdymo sistemų 
standarto, ir jų reikalavimų įvykdymą patvirtinantis pažymėjimas nebus išduodamas. 
 
EESRK siūlo sukurti informacinį portalą, kuriame būtų pateikiama informacija apie didžiųjų 
bendrovių BSA veiklą, pagrįsta įmonių pateiktais duomenimis. Pateikti duomenys yra deklaruojami 
pačių įmonių ir pateikimo metu nėra peržiūrėti kitų suinteresuotų šalių. Būtų gerai, jei koks nors 
institucinis stebėtojas imtųsi įmonių pateikiamų duomenų ir paskesnių dalininkų įvertinimų 
palyginimo. 
 
Savanoriškai prisiimti įmonių įsipareigojimai turi būti viešai paskelbti ir turi būti sudaryta 
galimybė bet kuriuo metu patikrinti jų veiksmingumą. Pavyzdžiui, įmonė, pasiskelbusi, kad ketina 
priimti į darbą neįgalius asmenis, turėtų paskelbti skaičius, iš kurių būtų matyti, kokią dalį įmonės 
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darbuotojų sudaro neįgalieji ir kaip įmonė pritaikė neįgaliesiems skirtas darbo vietas. Konkreti ir 
kiek galima aiškesnė informacija padeda geriau suprasti, kaip įmonė laikosi savo įsipareigojimų. 
Kadangi atsakomybė matuojama ne žodžiais, o konkrečiais veiksmais, įmonių veiksmai turi būti 
skaidrūs. 
 
Europos lygmeniu savanoriškas ir (arba) sutartinis požiūris į BSA veiksmų reikšmę, kurį 
pademonstravo daugiašalės įmonės, įsteigusios Europos įmonių komitetus, – ryžtingas žingsnis į 
priekį. Atsirado galimybė į šį dinamišką procesą įtraukti ir naujas valstybes nares. Europos įmonių 
komitetai vaidina svarbų vaidmenį įtraukiant BSA į įmonių valdymo politiką. Jie taip pat yra puiki 
įmonės dalininkų diskusijų vieta. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad vykdant nuoseklią BSA politiką 
būtina atsižvelgti ir į išorėje esančių dalininkų nuomonę, visų pirma: a) visų dirbančiųjų (laikinų 
darbuotojų, objekte dirbančių subrangovų darbuotojų, amatininkų ir kitų individualia veikla 
besiverčiančių darbuotojų, dirbančių toje įmonėje) ir b) visų produkto kūrime dalyvaujančių 
dalininkų (subrangovų, tiekėjų). Į visų šių dalininkų nuomonę turi būti atsižvelgiama kuo 
visapusiškiau. 

 
− Asmuo pasiteiravimui: p. Alan Hick 
                     (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – el. paštas: alan.hick@esc.eu.int) 
 

 
• Žalioji knyga dėl ES pozicijos ekonominės migracijos valdymo klausimu 
– Pranešėjas: PARIZA CASTAÑOS (Darbuotojai – ES) 

 
– Žr. į: (COM(2004) 811 fin) – CESE694/2005 
 
− Dokumento esmė: 

 
Europos ekonomikos ir socialinis komitetas pabrėžia, kad būtina ekonominių migrantų priėmimą 
reglamentuoti Bendrijos mastu. Europos Sąjungai ir valstybėms narėms reikia lanksčių teisės 
aktų, leidžiančių legalią ir skaidrią tiek aukštos kvalifikacijos darbuotojų, tiek žemesnės 
kvalifikacijos reikalaujančiai veiklai būtinos darbo jėgos imigraciją. 

 
Bendrijos pirmumo principas turi būti taikomas visiems ES darbo rinkos dalyviams, o ne tik 
atitinkamos valstybės narės ar Europos Sąjungos  darbuotojams. 

 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas savo nuomonėje jau konstatavo, kad 
reikalingos dvi legalaus migrantų priėmimo sistemos: sąlyga, kad migrantui dar esant jo kilmės 
šalyje būtų numatyta konkreti darbo vieta, bei sąlyga, kad būtų numatytas šešis mėnesius 
galiojantis leidimas gyventi, kol bus ieškoma darbo. 
 
Šios diskusijos išeities taškas turi būti diskriminacijos uždraudimas. 

 
− Asmuo pasiteirauti: Pierluigi Brombo 

                                   (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – el. paštas: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
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2.    PASAULIO PREKYBA: PLĖTROS ŽMOGAUS VEIDU VEIKSNYS 
 

Bendrasis susitarimas dėl prekybos paslaugomis (GATS) – derybos dėl 4 režimo (fizinių 
asmenų judėjimas) 

–      Pranešėja: p. FLORIO (Darbuotojai – IT) 
 
–      Žr. į: tiriamoji nuomonė – CESE695/2005 
 
–      Dokumento esmė: 
 

GATS 4 režimas yra laikomas lemiamu elementu šiuo metu vykstančiose PPO derybose dėl 
tarptautinės prekybos paslaugomis pradžios. Laisvas paslaugų judėjimas ne tik ES, bet ir už jos 
teritorijos ribų teisėtai laikomas vienu iš galimų instrumentų siekiant pagyvinti ekonomiką ir 
skatinti užimtumą. Išsamesnė kliūčių ir pavojų analizė gali prisidėti prie subalansuotos šio 
sektoriaus plėtros siekiant naujų tarptautinių susitarimų ekonominio ir socialinio tvarumo. 
 
EESRK mano, kad ES, norėdama toliau liberalizuoti prekybą paslaugomis, pirmiausiai turėtų imtis 
veiksmų, kuriais būtų siekiama išsiaiškinti, kaip direktyva dėl į užsienį išsiųstų dirbti darbuotojų 
atitinka riboto darbuotojų judėjimo teisinį pagrindą.  Taip pat reikia  išsiaiškinti, kurie teisiniai 
norminiai aktai turi būti taikomi paslaugų ES vidaus rinkoje liberalizavimui (žr. direktyvos 
projektą dėl paslaugų vidaus rinkoje), kuris pastaraisiais mėnesiais buvo ypač audringų debatų 
centre; aiškiai atskirti visuotinės svarbos paslaugas (įskaitant sveikatos priežiūrą, išsilavinimą, 
energiją, dujas), ekonomines ir neekonomines paslaugas, komercinės ir nekomercinės paskirties 
paslaugas ir kitokio pobūdžio paslaugas. 
 
EESRK ragina ES ir valstybes nares kol kas nepritarti jokiam 4 režimo išplėtimui, t. y., kad jis 
neapimtų vidutinės kvalifikacijos arba nekvalifikuotų darbuotojų. Tai gali sukelti pavojų 
pagrindiniam Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) principui, kad „darbas nėra prekė“. Pusiau 
kvalifikuotų ir nekvalifikuotų darbuotojų padėtis darbo rinkoje beveik visuomet yra prasta. 
Užsienio šalių vadovaujančių darbuotojų ir ekspertų arba aukštos kvalifikacijos nepriklausomų 
specialistų padėtis paprastai yra gera, ir jie yra gerai apsaugoti. 
 
EESRK tiki, kad Europos vyriausybės turėtų dar kartą apsvarstyti JT Tarptautinės konvencijos 
dėl visų migrantų darbininkų ir jų šeimų narių teisių gynimo, kuri įsigaliojo 2003 m. liepos mėn., 
ratifikavimo klausimą.. 
 

− Asmuo pasiteirauti: p.  Beatriz Porres 
                          (Tel: 00 32 2 546 91 31 – el. paštas: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 

3.  PREKYBA: INTELEKTUALINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS IŠSAMI 
ANALIZĖ  

 
• Teisinė dizaino apsauga 
– Pagrindinis pranešėjas: p. RANOCCHIARI (Darbdaviai – IT) 
Komitetas priėmė priešingą nuomonę, kurią pateikė p Pegado Liz ir p. Steffens.  
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– Žr. į: COM(2004) 582 final – 2004/0203 COD – CESE691/2005 
 
– Dokumento esmė: 

  
Komitetas kartoja savo požiūrį, išreikštą ankstesnėse nuomonėse, kad reikia pripažinti intelektinės 
nuosavybės, įskaitant pramoninį dizainą kaip esminį techninių naujovių elementą, didėjančią 
svarbą komercinių sandorių apmokėjimuose ir užkirsti kelią klastojimui. 
 
Direktyvos 98/71/EB įsteigta tvarka leido išlikti besiskiriančioms ir net prieštaringoms 
nacionalinėms tvarkoms ir, su pastarąja ES plėtra, leido jų skaičiui išaugti sektoriaus, turinčio 
didžiulės ekonominės svarbos Europos rinkai esminėje srityje. 
 
Todėl Komisijos pasiūlymu siekiama sukurti vidaus rinką šioje srityje, sulyginant nacionalines 
sistemas, remiantis apsaugoto dizaino naudojimo liberalizavimu, siekiant pataisyti sudėtingą 
gaminį, kad būtų atkurtas jo pradinis pavidalas. 
 
Komitetas remia Komisijos pasiūlymą, kuriuo yra tęsiamas darbas, pradėtas ankstesniuose teisės 
aktų pasiūlymuose, kuriems pritarė Komitetas, ir kuris gali prisidėti prie konkurencingumo 
augimo, kainų mažėjimo ir darbo vietų kūrimo, ypač mažosiose ir vidutinėse įmonėse. 
 
Tačiau Komitetas mano, kad pasiūlymą būtų naudinga geriau pagrįsti, aiškiai parodant jo 
suderinamumą su TRIPS susitarimu, paaiškinant jo poveikį užimtumui ir, ypatingai, kad vartotojų 
pasirinkimas (be  teisės gauti informaciją, kuri jau yra suteikta) nebus įtakojamas nei tiesiogiai, 
kalbant apie nepriklausomų gamintojų tiekiamų produktų saugumą ir patikimumą, nei netiesiogiai, 
kalbant apie tokių dalių panaudojimo sudėtingų produktų, kuriems pastarosios yra skirtos, 
remontui, pasekmes likutinei rinkos vertei ar netiesioginėms sąnaudoms (pvz., draudimui). 
 

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

 
•  Farmacinių produktų patentai 
–  Pranešėjas: p. BRAGHIN (Darbdaviai – IT) 
 
–  Žr. į: COM(2004) 737 final – 2004/0258 COD – CESE689/2005 
 
–  Dokumento esmė: 

 
Pasiūlymu dėl reglamento yra siekiama Bendrijos lygmeniu įgyvendinti 2003 m. rugpjūčio 30 d. 
 
Sprendimas numato svarbius apsaugos nuo piktnaudžiavimo prekyba mechanizmus, taip pat 
taisykles, garantuojančias skaidrumą, bei nustato būsimo sprendimo pakeitimo, keičiant sutartį dėl 
ADPIC, pagrindus. 
 
Tačiau EESRK rekomenduoja peržiūrėti teksto formuluotę, kad būtų užtikrinta: 
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• jog ji visiškai atitinka galiojančias teisės normas, ypač tas, kurios susijusios su gamybos 
kokybės kontrole; 

• privalomo licencijavimo sąlygų griežtinimas (8 str.), ypač kalbant apie mechanizmus, 
kurie, vadovaujantis licenciją, leistų atskirti originaliai pagamintus vaistus, kad būtų 
išvengta bet kokio neteisėto jų gabenimo į Bendriją ar trečiąsias šalis;  

• bendros su importuojančių valstybių valdžios institucijomis koordinuotos pastangos, 
siekiant išvengti sukčiavimų, kontrabandos ir priešingo, nei buvo numatyta iš pradžių, 
panaudojimo; 

• griežtas muitų teisės ir valstybių narių taikomų sankcijų taikymas, siekiant užkirsti kelią 
neteisėtai veiklai; 

• platus informavimas apie privalomą licencijavimą, siekiant veiksmingai prisidėti prie 
intelektinės nuosavybės teisių apsaugos. 

EESRK pageidauja, kad taikymo sritis būtų praplėsta ir įtraukti veterinariniam naudojimui skirti 
vaistai, numatant sanitarinių krizių situacijas, kurios gali įvykti dėl gyvulių platinamų ligų ar 
gyvulinio maisto užkrėtimo. 

Pagaliau EESRK ragina Komisiją ir toliau dėti pastangas tarptautiniu lygmeniu, siekiant 
garantuoti besivystančių šalių, nesančių PPO narėmis, aprūpinimą pirmojo reikalingumo vaistais ir 
atitinkamomis sanitarinėmis struktūromis. 

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

4.  PASLAUGOS: SUBSIDIARUMAS IR LANKSTESNĖS PROCEDŪROS  
 

• Tarpininkavimas civilinėse ir komercinėse bylose 
– Pranešėja: p SÁNCHEZ MIGUEL (Darbuotojai – ES) 
 
– Žr. į: COM(2004) 718 final – 2004/0251 COD – CESE688/2005 
 
– Dokumento esmė: 

 
Visose valstybėse narėse turi būti ypač užtikrinta laisvė teikti paslaugas, kuri mažose šalyse 
užtikrintų tarpininko nepriklausomumą nuo su ginčų susijusių šalių. 
 
EESRK mano, kad ši Komisijos iniciatyva yra naudinga priemonė, remianti Tamperės Europos 
Vadovų Tarybos numatytas priemones, skirtas padidinti teisinį aiškumą ES. Kuriant Europos 
teisinę civilinio ir komercinio tarpininkavimo sistemą, reikėtų teismo procesuose įteisinti 
priemonę, kurią kai kurios valstybės narės jau naudoja, nors daugiausia fizinių asmenų ginčų 
sprendimo srityje.  
 
Tai leistų sukurti sistemą, kurioje teismai galėtų siūlyti tarpininką, nesusijusį su teismo procesu, 
todėl ginčus būtų lengviau išspręsti šalių susitarimu 
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–    Asmuo pasiteiravimui: p. Nemesio Martinez 
         (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – el. paštas : nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

5.  APLINKOS APSAUGA: PAVOJINGŲ ATLIEKŲ VALDYMAS  
 

•  Radioaktyviųjų atliekų vežimo priežiūra ir kontrolė 
–  Pranešėjas: p. BUFFETAUT (Darbdaviai – FR) 

 
–    Žr. į: COM(2004) 716 final – 2004/0249 COD – CESE 696/2005 
    
–  Asmuo pasiteiravimui: p.  Siegfried Jantscher  
                     (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – el. paštas: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 

 
 

 


