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-1Plenarinėje sesijoje dalyvavo Ispanijos ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos pirmininkas Marcos
Peña, skaitęs pranešimą „Europa: socialinis gyvenimas ir patariamoji demokratija“; Europos
Komisijos pirmininko pavaduotojas Günter Verheugen, paaiškinęs, kokių veiksmų imtasi ir kokios
pažangos pasiekta įgyvendinant iniciatyvą „Geresnė teisėkūra“; ir Europos Komisijos pirmininko
pavaduotoja Margot Wallström, skaičiusi pranešimą „Konstitucinio proceso planas“ ir kalbėjusi apie
Komisijos narių tikslus, užsibrėžtus 2008 metams. EESRK pirmininkas Dimitris Dimitriadis ir Margot
Wallström pasirašė Europos Komisijos ir EESRK bendradarbiavimo protokolo, kurį abi institucijos
sudarė 2005 m. lapkričio mėn., priedą.

1. REZOLIUCIJA DĖL INDĖLIO Į 2007 M. BIRŽELIO 21–22 D.
EUROPOS VADOVŲ TARYBOS SUSITIKIMĄ: KONSTITUCINIO
PROCESO PLANAS
–
–

Pranešėjas Göke Frerichs (Darbdaviai – DE)
Nuoroda. CESE 640/2007 fin

–

Dokumento esmė

EESRK remia Tarybai pirmininkaujančios Vokietijos ketinimą šių metų birželio 21–22 d.
vyksiančiam Europos Vadovų Tarybos susitikimui pateikti būsimų veiksmų planą krizei įveikti ir
palankiai vertina tai, kad 2007 m. kovo 25 d. Berlyno deklaracijoje buvo nustatytas naujosios sutarties
įsigaliojimo terminas – 2009 m. vyksiantys Europos Parlamento rinkimai.
Būtina kuo greičiau priimti sutartį, atitinkančią 27 valstybes nares vienijančios Sąjungos poreikius, ir
taip įveikti esamą krizę. Pasitinkant naujus iššūkius Europos Sąjungoje būtina susitarti dėl naujos
politikos ir priimti įvairiapusius sprendimus.
Kadangi Sutartį dėl Konstitucijos ratifikavo du trečdaliai valstybių narių, kurių gyventojai sudaro
aiškią Europos Sąjungos piliečių daugumą, EESRK primygtinai reikalauja, kad ši Sutartis taptų
pagrindu tolesnėms deryboms, o šių derybų rezultatas turėtų būti išsaugoti esminius dalykus, kuriuos
priėmė Europos Konventas ir su kuriais sutiko visi valstybių ir vyriausybių vadovai.
EESRK patvirtina palankiai vertinąs Sutartį dėl Konstitucijos ir pakartoja savo poziciją dėl Sutarties –
jis ir toliau mano, kad Sutartis yra būtina, kad Sąjunga galėtų išspręsti iškilusias problemas, o
institucijos galėtų veiksmingai dirbti.
Taigi, Komitetas mano, kad dėl Sutarties turi būti toliau konsultuojamasi ir ieškoma išeities iš
dabartinės politinės ir institucinės aklavietės; kita vertus, reikėtų išsaugoti jos turinį, visų pirma
naujoves demokratijos, institucinės sąrangos ir procedūrų srityje, taip pat Pagrindinių teisių chartijos
įžangą. Tai reiškia, kad turi būti išsaugota I dalis (Tikslai, institucijos, Sąjungos struktūra), II dalis
(Sąjungos pagrindinių teisių chartija) ir IV dalis (Bendrosios ir baigiamosios nuostatos), institucinės ir
procedūrinės III dalies nuostatos, jei jos yra išsamesnės už galiojančius teisės aktus, turėtų būti
įtrauktos į I dalį.
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Kadangi turinys yra svarbesnis už pavadinimą, EESRK neprieštarauja, kad naujoji sutartis būtų
pavadinta kitaip, nes kai kuriose valstybėse narėse dėl žodžio „konstitucija“ iškilo įvairių
nesusipratimų
Komitetas taip pat patvirtina savo ketinimą sekti derybas dėl naujosios Sutarties ir, pasinaudodamas
savo, kaip institucijos, kompetencija, užtikrinti, kad būtų išgirstas pilietinės visuomenės balsas.
Pavyzdžiui, jis yra pasirengęs kartu su Tarybai pirmininkausiančia Portugalija rengti susitikimus su
pilietinės visuomenės organizacijomis, kaip jis tai darė veikiant Europos Konventui, teikti informaciją
ir dalyvauti dialoge.
−

Asmuo pasiteirauti Patrick Fève
(Tel. 00 32 2 546 96 16 – el. paštas patrick.feve@eesc.europa.eu)

2. EUROPOS SĄJUNGA IR GLOBALIZACIJA
•
–
–

Su globalizacija susiję ES sunkumai ir galimybės

–

Dokumento esmė

Pranešėjas Henri Malosse (Darbdaviai – FR)
Nuoroda. Tiriamoji nuomonė – CESE 804/2007

Nuomonės paprašė pirmininkaujanti Vokietija. Nuomonės tema – ES problemos ir galimybės
vykstant globalizacijai. Nuomonę REX skyrius priėmė 2007 m. gegužės 4 d.
Nuomonėje teigiama, kad, vykstant globalizacijai, tarptautiniu lygiu ES turėtų ryžtingiau teigti
„teisinės valstybės“ modelį, propaguoti humanišką globalizaciją, beisremiančią daugiašališkais
santykiais, paisančią pagrindinių žmogaus teisių, besilaikančią skaidrumo finansų rinkose ir visoms
gyventojų grupėms užtikrinančią aukštą sveikatos ir maisto apsaugos lygį. EESRK mano, kad
tarptautinės prekybos srityje dvišaliai santykiai yra naudingi tiek, kiek papildo PPO siekiamą
daugiašališkumą.
Pačioje Europos Sąjungoje globalizacija turėtų būti vertinama kaip Europos integracijos galimybė,
didinanti ekonominę integraciją ir solidarumą, sudarančius Lisabonos strategijos pagrindą.
Organizuota pilietinė visuomenė turėtų siekti, kad globalizacijos procesas turėtų „žmogaus veidą“.
EESRK pabrėžia, kad socialiniai partneriai ir įvairūs organizuotos pilietinės visuomenės atstovai turi
būti labai aktyvūs.
Humaniška globalizacija ir Europos integracija – tai procesai, kuriuose dalyvauja žmonės ir
organizuota pilietinė visuomenė. Jei europiečiai būtų geriau informuojami ir konsultuojami, ir nuolat
dalyvautų veikloje, jie galėtų įgyvendinti ir prisitaikyti sau strategiją, kurią patys sukūrė.
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Nuomonės rezultatai bus pristatyti birželio 12 d. Berlyne vyksiančioje konferencijoje globalizacijos
tema, kurią organizuoja pirmininkaujanti Vokietija. Be to, nuomonė papildys diskusiją, kurią sukėlė
paskelbtas Komunikatas „Globalioji Europa: konkuravimas pasaulyje“.
−

Asmuo pasiteirauti Celia Finana
(Tel. 00 32 2 546 089 – el. paštas celia.finanaguzman@eesc.europa.eu)

3. SOCIALINIAI RODIKLIAI IR BENDRIJOS STATISTINIAI
DUOMENYS
• Kokybės standartai − poveikio vertinimas
– Pranešėjas Daniel Retureau (Darbuotojai – FR)
– Nuoroda. Tiriamoji nuomonė – CESE 794/2007
– Dokumento esmė
Vokietijos darbo ir socialinių reikalų ministerijos prašymu (Bundesministerium
Sozialordnung, BMAS) ir Vokietijai ruošiantis pirmininkauti ES, šios valstybės
atstovybė 2006 m. rugsėjo 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui
parengti tiriamąją nuomonę dėl Kokybės standartų, taikytinų vertinant socialinio
turinį, procedūras ir metodus socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės požiūriu.

für Arbeit und
narės Nuolatinė
pateikė prašymą
poveikio tyrimų

Pirmininkaujanti Vokietija savo prašymu parengti tiriamąją nuomonę Socialinio poveikio vertinimų
turinio, procedūrų ir metodų kokybės standartai partnerių ir kitų pilietinės visuomenės narių požiūriu
parodo Vokietijos vyriausybės valią daugiau dėmesio skirti geresniam reglamentavimui.
Atkreipti sprendimus priimančių politikų dėmesį į numatomų teisės aktų socialinį poveikį yra būtina,
tačiau Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomone, ypatingą dėmesį būtina skirti
metodologijai, kurios principus dar reikia nustatyti.
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas mano, kad dabartiniame svarstymų etape ypač
svarbu atkreipti Europos Komisijos ir kitų veikėjų dėmesį į kokybės kriterijus, kuriais turi atitikti
rodiklis.
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas ragina Europos Komisiją Europos Sąjungos
teisėkūros ir politikos iniciatyvų socialinio poveikio vertinimą integruoti į visas Bendrijos politikos
kryptis ir nekelti klausimo, kuris generalinis direktoratas turėtų nuspręsti būtina ar ne atlikti tokį
socialinio poveikio vertinimą. Tai yra labai svarbu, jei iš tiesų siekiame sukurti „socialinę Europą“ ir
sulaukti piliečių paramos.
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-4Labai svarbu reguliariai vertinti visus teisės aktus, dėl kurių buvo atliktas preliminarus poveikio
vertinimas, o prireikus, pakoreguoti jų įgyvendinimo tvarką bei į šį darbą įtraukti socialinius
partnerius, o, jei reikia, ir susijusias NVO. Tai yra būtina tikrinant, ar taikomi rodikliai pagrįsti ir ar jų
derinys atliekant socialinio poveikio vertinimą yra tinkamas. Be to, būtina padaryti išvadas arba
prireikus paskatinti teisės aktų leidėjus aptarti galimybę persvarstyti.
Kai kuriais konkrečiais ir itin didelės socialinės svarbos atvejais (pavyzdžiui, darbo teisės) reikėtų
numatyti konsultacijas su socialiniais partneriais dar ankstyvesniame etape, kad būtų galima nustatyti
tinkamiausius rodiklius, kurie leistų atlikti išsamų ir kuo objektyvesnį poveikio vertinimą.
Iniciatyva „Geresnė teisėkūra“ yra neabejotinai tinkamiausia platforma siekiant pažangos šioje srityje.
Iniciatyvos esmė – pateikti būtinus ir veiksmingus teisės aktus, kurių pasekmes būtų galima numatyti,
jos būtų aiškios adresatams, ir kurios būtų įtrauktos į poveikio vertinimą ir patikrą, kuriuos atlieka
konsultacinės Bendrijos institucijos (EESRK ir RK) ir, atsižvelgiant į teisės akto pobūdį, socialiniai
partneriai bei kompetentingos NVO.
–Asmuo pasiteirauti
Jean-Pierre Faure
(Tel. 00 32 2 546 96 15 – el. paštas jean-pierre.faure@eesc.europa.eu)

• 2008–2012 m. Bendrijos statistikos programa
− Pranešėjas Santillan Cabeza (Darbuotojai – ES)
– Nuoroda. COM(2006) 687 galutinis – 2006/0229 (COD) – CESE 790/2007
−

Dokumento esmė

EESRK palankiai vertina Komisijos pasiūlymą. Suderinti ir palyginami statistiniai duomenys yra
reikalingi, kad plačioji visuomenė suprastų Europą, kad piliečiai galėtų dalyvauti diskusijose, o
ekonominių operacijų vykdytojai – bendrojoje rinkoje.
− Asmuo pasiteirauti Roberto Pietrasanta
(Tel. 00 32 2 546 93 13 – el. paštas roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu)

• Statistiniai duomenys apie Bendrijos laisvas darbo vietas
−
−

Pranešėja Susanna Florio (Darbuotojai – IT)
Nuoroda. COM(2007) 76 galutinis – 2007/0033 COD – CESE 791/2007

−

Dokumento esmė

Todėl pateikdama pasiūlymą dėl reglamento komunikatu (COM(2007) 76 galutinis), parengtu
Užimtumo komiteto iniciatyva, Komisija tikisi, kad bus priimtas reglamentas, kuris leis rinkti
aktualius ir palyginamus statistinius duomenis apie laisvas darbo vietas.
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EESRK pabrėžia, kaip svarbu, kad turimi Europos užimtumo statistiniai duomenys būtų kiek
įmanoma nuoseklesni ir patikimesi. Todėl EESRK vertina ir palaiko Komisijos pastangas parengti
teisinį pagrindą, kad ES lygmeniu būtų galima gauti naujus, palyginamus ir aktualius statistinius
duomenis.
Vis dėlto EESRK mano, kad stengiantis supaprastinti statistinių duomenų rinkimą ir mažinti
sąnaudas, buvo priimtas ne visai aiškus sprendimas, kad statistinių duomenų rinkimas būtų
pasirinkamas sektoriuose, kurie vadinami sezoniniais, būtent žemės ūkio, žuvininkystės ir
miškininkystės sektoriuose.
Be to, visose ES šalyse darbo sutartimis šiuo metu galima įforminti dešimtis įvairiausių darbo
santykių formų. Todėl naudinga žinoti, apie kokias laisvų darbo vietų rūšis kalbama (neribotos
trukmės sutartys, terminuotos sutartys, sutartys dėl darbo ne visą darbo dieną, projektai, partnerystės
sutartys ir pan.).
Teisinis pagrindas, kuris būtų artimesnis realioms darbo rinkos galimybėms, jos tendencijoms ir kai
kurių sektorių bei regionų silpnosioms vietoms, leistų geriau pasirinkti strategijas, kurias reikėtų
įgyvendinti siekiant Lisabonos tikslų.
Tai dar viena priežastis, kodėl EESRK mano, kad ypač tose srityse būtinos konsultacijos su Europos
socialiniais partneriais ir reikalingas jų tiesioginis dalyvavimas.
–Asmuo pasiteirauti
Marco Thyssen
(Tel. 00 32 2 546 84 11 – el. paštas marco.thyssen@eesc.europa.eu)

• Bulgarija ir Rumunija (NUTS)
− Pranešėjas Umberto Burani (Darbdaviai – IT)
– Nuoroda. COM(2007) 95 galutinis – 2007/0038 (COD) – CESE 792/2007
−

Dokumento esmė

EESRK susipažino su Komisijos pasiūlymu ir jam pritaria, kadangi įstojus naujoms valstybėms
narėms, šie pakeitimai yra būtini ir yra tik techninio pobūdžio.
− Asmuo pasiteirauti Roberto Pietrasanta
(Tel. 00 32 2 546 93 13 – el. paštas roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu)
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4. DARBO TEISĖ
• Darbo teisės modernizavimas
−
−

Pranešėjas Daniel Retureau (Darbuotojai – FR)
Nuoroda. COM(2006) 708 galutinis – CESE 805/2007

−

Dokumento esmė

Svarbiausios nuomonės nuostatos
Komitetas su susidomėjimu priėmė Komisijos iniciatyvą pradėti svarstymus. Tačiau jis apgailestauja,
kad konsultacijoms skirta mažai laiko ir daugelis parengiamųjų darbų nebus atlikta.
Naudinga prisiminti pačius įvairiausius 2003 m. lapkričio mėn. Tarybos patvirtintų Wim Kok išvadų
aspektus, kadangi jos padeda susidaryti visapusiškesnę nuomonę apie darbo rinkos reformas, kuriomis
siekiama atitikti persvarstytą Lisabonos strategiją; iš Komisijos žaliosios knygos tokios nuomonės
susidaryti negalima, kadangi joje daugiausiai dėmesio skiriama siauriems savarankiško darbo teisės
klausimams.
Komisijos nuomone, reikėtų numatyti pakeisti standartinėse sutartyse (neterminuotoje darbo sutartyje
(NDS) dėl darbo visą darbo dieną) nustatytą lankstumo lygį, ypač kalbant apie įspėjimo laikotarpį,
individualaus ar kolektyvinio atleidimo iš darbo išlaidas ir procedūras arba neteisėto atleidimo iš
darbo apibrėžtį, kadangi šie aspektai nuo seno yra darbuotojo profesinio saugumo pagrindas.
Komitetui susirūpinimą kelia išvada, kad dabartinė darbo teisė neatitinka persvarstytos Lisabonos
strategijos, kadangi daro kliūtis užimtumui, ir kad kol kas ši darbo teisė nepajėgi užtikrinti pakankamą
įmonių ir darbuotojų prisitaikymą.
Komitetas mano, kad Komisija, remdamasi ankstesniais reikalavimais, turėtų inicijuoti diskusijas dėl
darbo teisės modernizavimo ir su darbo sutartimi paprastai susijusių apsauginių nuostatų (sveikatos
apsaugos ir saugos, nelaimingų atsitikimų darbe, darbo laiko organizavimo, mokamų atostogų ir pan.).
Bet kokie samprotavimai, kad daug apsaugos priemonių numatanti darbo teisė yra kliūtis augimui ir
užimtumui, yra ribota vizija, pagal kurią darbo teisė tėra paprasta darbo rinkos politikos priemonė
arba ekonominis rodiklis. Kadangi darbuotojai visada priklauso nuo darbdavių, reikėtų dar kartą
pabrėžti apsauginį ir emancipacinį darbo teisės vaidmenį. Jos taikymas turėtų būti geriau užtikrintas,
kad darbuotojai išvengtų sunkumų atsižvelgiant į naujas globalizacijos ir gyventojų senėjimo keliamas
problemas. Šioje srityje tam tikras vaidmuo tenka ir Europos Sąjungai jos valstybių narių atžvilgiu.
Komitetas jaučia pareigą atkreipti dėmesį į įvairius svarbius trūkumus, kurie labai silpnina žaliojoje
knygoje išdėstytus argumentus ir perspektyvas. Komitetas pabrėžia kai kuriuos klausimus, kurie, deja,
nepakankamai gerai išnagrinėti arba visai nepaminėti:
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−
−
−
−
−

−

spartaus ekonomikos augimo siekis nėra nesuderinamas su Europos integracijos
socialiniu aspektu ir jos vystymusi;
darbo teisę sudaro ne vien tik savarankiško darbo sutartys, bet ir kolektyvinės darbo teisės
nuostatos;
padoraus darbo sąvoka neturėtų likti tuščiais žodžiais;
socialiniai partneriai savo kolektyvinėmis sutartimis ir susitarimais jau prisidėjo prie
naujų sutartinių įdarbinimo formų;
socialinis dialogas yra bendro reguliavimo priemonė;
saugumas darbo santykiuose yra didesnio našumo sąlyga;
atsakymo nereikėtų ieškoti samprotavimuose, kurie supriešina darbuotojus jiems
užkraunant atsakomybę patiems spręsti nedarbo problemą, kai jų pasirengimas neatitinka
reikalaujamų įgūdžių;
pagal Komisijos numatyta nauja standartinė sutartis nepanaikintų tikrų darbo vietų
kūrimo kliūčių.

Komitetas mano, kad atėjo laikas atlikti visapusę ir rimtą analizę, visų pirma paremtą:
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

valstybių narių teisinių sistemų įvertinimu;
socialinio dialogo indėliu;
viešųjų paslaugų ir aktyvaus vaidmens, kurį veiksmingos ir kokybiškos viešosios
paslaugos atlieka užimtumo ir augimo požiūriu, įvertinimu;
įmonių valdymo, darbuotojų dalyvavimo ir darbininkams atstovaujančių institucijų (ypač
įmonių komitetuose) kontrolės ir perspėjimo mechanizmų prisitaikant prie pokyčių ir
vykdant restruktūrizavimą įvertinimu;
tikrai savarankiškai dirbančių asmenų statuso pripažinimu;
2006 m. TDO rekomendacijos dėl darbo santykių (Nr. 198) propagavimu;
neoficialaus darbo poveikiu;
migracijos srautų poveikiu;
padėtimi, kurioje visi laimi (angl. win-win), t. y. tinkamai taikyti lankstumą atsižvelgiant į
įmonių ir darbuotojų poreikius;
svarstymais ir iniciatyvomis dėl pradinio ir visą gyvenimą trunkančio darbuotojų ugdymo
ir mokymo.

− Asmuo pasiteirauti Anna Redstedt
(Tel. 00 32 2 546 92 33 – el. paštas anna.redstedt@eesc.europa.eu)
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5.

BENDROVIŲ TEISĖ

• Akcinių bendrovių jungimas ir skaidymas
– Pranešėja María Candelas Sánchez Miguel (Darbuotojai – ES)
– Nuoroda. COM(2007) 91 galutinis – 2007/0035 COD – CESE 796/2007
–

6.

Asmuo pasiteirauti Magdaléna Belarova-Carabin
(Tel. 00 32 2 546 83 03 – el. paštas magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu)

MOKESČIAI

• Alkoholiui taikomų akcizo tarifų suderinimas
−
−

Pranešėjas Edgardo Maria Iozia (Darbuotojai – IT)
Nuoroda. COM(2006) 486 galutinis – 2006/0165 (CNS) – CESE 789/2007

−

Dokumento esmė

Komitetas mano, kad būtų klaidinga revaliorizacijai automatiškai taikyti 12 ES valstybių narių
infliacijos lygį nuo 1992 m., atsižvelgiant į tai, kad 1995 m. į Sąjungą įstojo trys naujos valstybės
narės, 2004 m. gegužės 1 d. – dešimt naujų valstybių narių, o 2007 m. sausio 1 d. – dar dvi valstybės
narės.
Komitete įvykusio klausymo dalyviai ne tik pareiškė savo prieštaravimus dėl Komisijos pasiūlymo,
bet ir paragino ateityje atlikti išsamų poveikio vertinimą. Komitetas mano, kad pasiūlymo būtina
atsisakyti.
− Asmuo pasiteirauti Imola Bedö
(Tel. 00 32 2 546 83 62 – el. paštas imola.bedo@eesc.europa.eu)

7.

VIDAUS RINKA

• Paslaugų vidaus rinka
– Pranešėja Karin Alleweldt (Darbuotojai – DE)
– Nuoroda. Nuomonė savo iniciatyva – CESE 793/2007
– Dokumento esmė
Siūloma ES paslaugų direktyva sukėlė nemažai ginčų. Tokia padėtis didele dalimi susiklostė dėl to,
kad direktyvos poveikis nacionalinėms darbo rinkoms būtų didžiulis.
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Atsakymai į klausimyne pateiktus klausimus rodo, kad tikrai norima spręsti naujas su darbo rinka,
užimtumu ir vartotojų apsauga susijusias paslaugų vidaus rinkos problemas. Buvo nurodyta daug
galimų problemų, taip pat ir būsimų galimybių.
Naujosios vidaus rinkos strategijos poveikis užimtumui nebuvo pakankamai išdėstytas. Apskritai,
žmonės tikėjosi darbo vietų perkėlimo, bet taip pat ir jų sumažėjimo.
Respondentų nuomone, MVĮ dirbs sėkmingai ir bus sukuriama vis daugiau darbo vietų, tačiau ES
paslaugų direktyva veiks šį procesą nežymiai.
Respondentai tikėjosi, kad dėl vidaus paslaugų rinkos plėtros gerokai pasikeis valstybių narių darbo ir
užimtumo sąlygos: atsiras daugiau darbo vietų, kuriose bus taikomas lankstus darbo grafikas, ir
trumpalaikio darbo vietų. Galima nauda – geresnės galimybės įsidarbinti, kalbų mokymasis ir
apskritai profesinis ugdymas.
Esant šioms aplinkybėms, svarbų vaidmenį atlieka galiojančios komandiravimo nuostatos.
Netinkamas šių nuostatų įgyvendinimas dažnai minimas kaip pagrindinė problema.
Dėl didėjančio darbuotojų judumo teikiant paslaugas per sieną ir nepakankamo savo teisių išmanymo
didės konsultavimo paslaugų paklausa. Tokios paslaugos turi būti teikiamos visoje ES.
ES paslaugų direktyvą vartotojai vertina skirtingai. Didelė reikšmė teikiama kokybei ir teisiniam
aiškumui, tačiau, respondentų nuomone, šie aspektai ES paslaugų direktyvoje skatinami
nepakankamai.
Pagrindinė problema – užtikrinti teisinį aiškumą ir teisių įgyvendinimą. Nors ES paslaugų direktyva
nacionalinės vartotojų apsaugos nuostatos nekeičiamos, 52 proc. respondentų mano, kad nacionaliniai
teisės aktai ateityje gali būti pakeisti. Pageidaujama aiškių teisės aktų apie garantijų užtikrinimą,
atsakomybę ir greitą sprendimų atlyginti žalą vykdymą, taip pat garantuojant galimybę gauti
pakankamai informacijos apie paslaugą ir jos teikėją.
Mažai respondentų buvo susidūrę su Europos vartotojų konsultavimo tarnybomis ar
bendradarbiavimu per sieną. Iš esmės pritariama dabartinei praktikai, tačiau ji nepakankama, nes
priemonės nėra pakankamai veiksmingos ir nelabai naudingos įgyvendinant teisę ar esant
sudėtingiems atvejams.
Vartotojų apsaugos aspektams paslaugų vidaus rinkoje turėtų būti teikiama daugiau reikšmės.
Akivaizdus teisinis neaiškumas paslaugų per sieną srityje turėtų būti sprendžiamas parengiant
informavimo nacionaliniu ir ES lygiu strategiją.
EESRK Bendrosios rinkos observatorija glaudžiai bendradarbiaudama su kitais skyriais toliau stebės,
kaip paslaugų vidaus rinka veikia valstybių narių tarpusavio prekybos paslaugomis plėtotę, užimtumą
ir vartotojų apsaugą, taip pat atidžiau stebės tam tikrus sektorius ar šakas.
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–Asmuo pasiteirauti Claudia Drewes-Wran
(Tel. 00 32 2 546 80 67 – el. paštas claudia.DrewesWran@eesc.europa.eu)

8.

TRANSPORTAS: TECHNINIAI IR SAUGOS STANDARTAI

• Saugaus eismo automobilių keliais − profesionalūs vairuotojai
−
−

Pranešėjas Thomas Etty (Darbuotojai – NL)
Nuoroda. Nuomonė savo iniciatyva – CESE 809/2007

−

Dokumento esmė

Europos saugaus eismo automobilių keliais politika, įskaitant „Trečiąją Europos saugaus eismo
automobilių keliais programą“ (2003 m.) ir „Europos kelių eismo saugumo veiksmų programą.
Laikotarpio vidurio ataskaita“ (2006 m.), skirta tikslinei auditorijai, be kita ko, motociklininkams,
pėstiesiems ir jaunimui, taip pat ir profesionaliems vairuotojams. Tačiau Komisija neatkreipė dėmesio
į keletą svarbių klausimų; vieną jų socialiniai partneriai laiko itin aktualiu. Tai poilsio vietos
profesionaliems vairuotojams, kurios priklauso kelių infrastruktūros saugos sričiai. Pirmiausia,
saugios, saugomos poilsio vietos.
Kad automobilių keliai taptų saugesni, sumažėtų nusikalstamumas vežant krovinius keliais ir
sunkvežimių vairuotojų sveikatos ir saugumo sumetimais visoje Europoje profesionaliems
vairuotojams turėtų būti įrengta saugesnių ir geriau saugomų stovėjimo vietų.
Tarptautinė kelių transporto sąjunga (IRU) ir Europos transporto darbuotojų federacija (ETF) parengė
bendrus kriterijus, kuriems buvo pritarta, jie yra realūs ir, statant tokius poilsio infrastruktūros
objektus, į juos turi būti atsižvelgta.
EESRK pritaria Europos Parlamento iniciatyvai, kurią parėmė Europos Komisija, parengti
eksperimentinį projektą galimybėms patikrinti ir skirti pradinę pagalbą įrengti profesionaliems
vairuotojams skirtas saugias ir saugomas stovėjimo vietas.
− Asmuo pasiteirauti Agota Bazsik
(Tel. 00 32 2 546 86 58 – el. paštas agota.bazsik@eesc.europa.eu)

• Žemės ūkio traktorių apšvietimo įtaisai (kodifikuota redakcija)
– Nuoroda. COM(2007) 192 galutinis – 2007/0066 COD – CESE 798/2007
− Asmuo pasiteirauti Jean-Pierre Faure
(Tel. 00 32 2 546 96 15 – el. paštas jean-pierre.faure@eesc.europa.eu)
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• Bendros taisyklės teikiant oro susisiekimo paslaugas
– Pranešėjas Thomas McDonogh (Darbdaviai – IE)
– Nuoroda. COM(2006) 396 galutinis – 2006/0130 COD – CESE 808/2007
– Dokumento esmė
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Turėtų būti reikalaujama, kad visos oro transporto įmonės, turinčios su viešąja paslauga
susijusių įsipareigojimų (SVPSĮ), įsipareigotų juos vykdyti tinkamai.
Oro uostai, aptarnaujantys pagal SVPSĮ vykdomus skrydžius, ir susitariančioji valstybė turėtų
sudaryti susitarimus dėl paslaugų lygio.
Pagal SVPSĮ vykdomų skrydžių keleiviams turėtų būti mokamos didesnės kompensacijos nei
numatyta Reglamente (EB) 261/2004, kadangi kitos transporto rūšys jiems gali būti
neprieinamos.
Konkursų dėl SVPSĮ taisyklėse turėtų būti numatyta, kad juose dalyvauja mažiausiai du
konkurso dalyviai.
Europos teritorijoje skrydis į priekį turėtų kainuoti tiek pat, kiek skrydis atgal. Jeigu skrydžio į
priekį ir skrydžio atgal kaina skiriasi gerokai, tokį skirtumą reikia pagrįsti.
Pagal SVPSĮ vykdomų skrydžių bilietai turėtų būti grąžinami ir atlyginami, kaip ir kitų
skrydžių bilietai, taikant atitinkamas sąlygas.
Bilieto kainos sudėtinės dalys, pavyzdžiui, oro uosto ir kiti mokesčiai ir pan., turi būti aiškiai
nurodytos ant bilieto.
Įvairių transporto rūšių derinimo metodas turėtų užtikrinti vienodas sąlygas visoms transporto
rūšims.
Aviacijai tenka neproporcinga saugumo išlaidų našta. Šią padėtį reikėtų taisyti.
Turėtų būti išsaugota nuoroda į greitąjį geležinkelio transportą, nes kelete valstybių narių tokie
traukiniai nekursuoja.
Komisija turėtų atlikti patikrinimus, kad nustatytų, ar nacionalinės aviacijos reguliavimo
institucijos eina savo pareigas vienodai ir sąžiningai ir ar jų veiksmai neiškraipo
konkurencijos.
Reikėtų įvesti per keletą Europos oro uostų vykstančių keleivių vienkartinį patikrinimą, kaip iš
pradžių siūlė Komisija.
Reikėtų keisti keleivių tikrinimo oro uostuose tvarką, įvedant greito patikrinimo sistemą
(taikant biometriją), kad būtų lengviau patikrinti dažnai skraidančius keleivius.
Bilietus, nusipirktus anksčiau nei prieš mėnesį, keleiviai turėtų turėti galimybę grąžinti per 48
val. nesumokėję baudos. Bilietą anuliavusiam keleiviui turėtų būti gražinti visi oro uosto
mokesčiai.

− Asmuo pasiteirauti Siegfried Jantscher
(Tel. 00 32 2 546 82 87 – el. paštas siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)
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9.

ŽEMĖS ŪKIS

• Vaisiai ir daržovės
–
–

Pranešėjas Campli Mario (Įvairūs interesai– IT)
Nuoroda. COM(2007) 17 galutinis – 2007/0012 CNS – CESE 802/2007

–

Dokumento esmė

EESRK remia Komisijos strategiją iki 2013 m. paversti visą pirmąjį ramstį vienalyte ir subalansuota
visuma; šiam tikslui pasiekti jis ragina Komisiją parengti tinkamą perėjimą vaisių ir daržovių
sektoriuje, kad visi šio sektoriaus suinteresuoti ūkio subjektai būtų supažindinti su nauja sistema, o
Europos vartotojui būtų užtikrinta tiek kokybės, tiek kiekybės požiūriu tinkamas pasiūlos saugumas.
EESRK pastebi, kad Komisija parengė savo pasiūlymus neviršydama biudžeto lėšų. Be to, jis pastebi,
kad Komisija, panaikindama galimybes pašalinti iš rinkos produktus ir panaikindama eksporto
grąžinamąsias išmokas, padidina galimas lėšas, kurios gali būti skirtos būsimoms veiklos programoms
finansuoti, tačiau esama pavojaus, kad jos liks nepanaudotos ir jų negalės investuoti veiksmingiau
dirbančios gamintojų organizacijos.
Be to, EESRK pastebi, kad šiuo pasiūlymu, viena vertus, į veiklos programas įtraukiamos naujos,
didelės politinės ir ekonominės svarbos priemonės (rinkos krizių valdymas, aplinkos apsaugos
politika, produktų vartojimo skatinimas), kita vertus, bendro finansavimo lygis padidinamas (iki 60
proc.) tam tikroms priemonėms, kurios įvardytos kaip strateginės. Ši nauja politika kartu su Bendrijos
finansine parama, skiriama veiklos programoms ir kuri negali viršyti 4,1 proc. kiekvienos gamintojų
organizacijos rinkoje parduodamos produkcijos vertės, de facto mažina investicijoms skirtas lėšas.
Dėl minėtų priežasčių Komitetas mano, kad reikia atlikti ne mažiau kaip du pataisymus, tačiau
bendras poveikis biudžetui turi išlikti neutralus:
−
−

−

Į gamintojų organizacijų veiklos programas neįtraukti rinkos krizių valdymo finansavimo.
Turėtų būti leidžiama nukrypti nuo 4,1 proc. viršutinės ribos, esant bendram 60 proc.
finansavimui, jei tvirtas pozicijas turinčios gamintojų organizacijos gali toliau atlikti savo
1
vaidmenį ir atsilaikyti prieš stambių mažmeninės prekybos įmonių tinklus .
įtraukti bendras dviejų arba daugiau gamintojų organizacijų, tarp jų tas, kurioms
skiriamas 60 proc. Bendrijos bendras finansavimas, priemones, kad būtų skatinamas
gamintojų organizacijų bendradarbiavimas ir pasiūlos koncentracija.

EESRK atkreipia dėmesį į Komisijos pasiūlymą perduoti krizių valdymą gamintojų organizacijoms ir
ragina Komisiją parengti skaidrius krizių valdymo kriterijus ne valstybių narių gamintojams paremti ir
1

OL C 255 2005 10 14, p. 44, nuomonė CESE 381/2005 - Didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų sektoriaus – tendencijos ir
poveikis ūkininkams ir vartotojams.

Registry CESE 83/2007 (EN) JT/ua

.../...

- 13 užtikrinti, kad tam skirtomis priemonėmis galėtų pasinaudoti visi gamintojai, kad bet kuri
intervencija, susidarius kritinei padėčiai, būtų veiksminga ir leistų iš tiesų susigrąžinti ankstesnes
rinkas.
–

10.

Asmuo pasiteirauti Arturo Iñiguez Yuste
(Tel. 00 32 2 546 87 68 – el. paštas arturo.iniguez@eesc.europa.eu)

SVEIKATA IR VARTOTOJŲ APSAUGA

• Europos strategija dėl alkoholio daromos žalos
− Pranešėjas Jillian van Turnhout (Įvairūs interesai – IE)
− Bendrapranešėjis Geert Janson (Darbuotojai – SE)
– Nuoroda. COM(2006) 625 galutinis – CESE 807/2007
−

Dokumento esmė

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) teigiamai vertina Komisijos
komunikatą dėl ES strategijos remti valstybes nares mažinant alkoholio daromą žalą. Vis dėlto
EESRK apgailestauja, kad Komisija anaiptol neparengė „išsamios strategijos“, kurią 2001 m. birželio
5 d. Tarybos išvadose buvo raginama parengti.
Nuomonėje nagrinėjamas visuomenės sveikatos klausimas – kaip sumažinti alkoholio daromą žalą:
pavojingas ir žalingas alkoholio vartojimas ir nepilnamečių girtavimas prisideda prie alkoholio
daromos žalos.
EESRK ragina Komisiją pripažįstant įsipareigojimus pagal Sutartį tvirtai imtis vadovavimo
iniciatyvos ir aktyviai remti valstybių narių pastangas sukurti aukšto lygio sveikatos apsaugą mažinant
alkoholio daromą žalą ir užtikrinti, kad Bendrijos veiksmai papildytų nacionalines politikos
priemones.
EESRK teigiamai vertina tikslą sukurti bendrą įrodymų bazę, įskaitant duomenų rinkimui skirtas
standartizuotas apibrėžtis, suteiksiančią tvirtą ES pridėtinės vertės aspektą. EESRK apgailestauja, kad
į daugelį prioritetinėmis apibrėžtų sričių neįtraukti konkretūs tikslai, apimantys aiškiai įvertinamus
tikslinius rodiklius ir tvarkaraščius.
EESRK ragina siekiant didesnės vaikų apsaugos įtraukti konkretų tikslą sumažinti alkoholio produktų,
reklamos ir pardavimo skatinimo informacijos prieinamumą vaikams.
EESRK ragina Komisiją apsvarstyti alkoholio daromos žalos pasekmes ekonomikai. Neigiami
padariniai prieštarauja Lisabonos strategijos tikslams ir daro poveikį darbo vietoms, visuomenei ir
ekonomikai.

Registry CESE 83/2007 (EN) JT/ua

.../...

- 14 EESRK primygtinai reikalauja, kad švietimo ir sąmoningumo ugdymo iniciatyvos būtų įtrauktos į
bendrą integruotą strategiją alkoholio daromai žalai mažinti.
EESRK pripažįsta, kad papročiai Europoje yra nevienodi. Siūlant įvairias iniciatyvas ir veiksmus, į
šiuos skirtumus derėtų atsižvelgti.
–

Asmuo pasiteirauti Ewa Kaniewska
(Tel. 00 32 2 546 81 17 – el. paštas ewa.kaniewska@eesc.europa.eu)

• Vartotojų apsauga – nuotolinė prekyba
– Pranešėjas Pegado Liz (Įvairūs interesai– PT)
– Nuoroda. COM(2006) 514 galutinis – CESE 795/2007
– Dokumento esmė
Nors ir pažymėdamas, kad, palyginti su direktyvoje nustatytais galutiniais terminais, direktyvą
paskelbti buvo vėluojama, EESRK teigiamai vertina šią iniciatyvą ir pritaria nemažai Komisijos
pastabų. Vis dėlto EESRK yra nuomonės, kad vertėtų nedelsiant persvarstyti šias taisykles ir teisės
aktus dėl nuotolinės prekybos finansinėmis paslaugomis ir elektroninės komercijos teisinių aspektų
vidaus rinkoje nelaukiant, kol bus peržiūrėta Bendrijos acquis sutarčių teisės srityje, siekiant, kad
visos skirtingos nuostatos taptų prieinamesnės ir suprantamesnės.
Todėl EESRK:
–

ragina Komisiją išsamiau išanalizuoti gautus viešų konsultacijų rezultatus ir išklausyti
suinteresuotas šalis;

–

patvirtina savo poziciją, kad direktyvos taikymo sritis neturėtų apsiriboti verslo ir vartotojų
santykiais, ir kad būtų labai naudinga persvarstyti šį aspektą, kad direktyva svarbiausiais
klausimais būtų suderinta su elektroninės prekybos reglamentų taikymo sritimi.

EESRK nesutinka su tuo, kaip Komisija vertina naudojimosi „minimalių sąlygų nuostata“ padarinius,
ir nelaiko šios nuostatos direktyvos įgyvendinimo problemų priežastimi. Gerai, kad šios problemos
pabrėžiamos. Vis dėlto Komitetas neatmeta galimybės siekti visiško teisinio suderinimo
reglamentavimo būdu, jeigu vartotojams būtų užtikrinta geresnė apsauga..
EESRK taip pat nori pabrėžti, kad susitariančioms šalims, pirmiausia mažiau informuotiems
vartotojams, turėtų būti suteikiama reikiama informacija ir turėtų būti sukurta veiksminga nuobaudų
už teisės nuostatų nesilaikymą taikymo sistema.
–

Asmuo pasiteirauti Luís Lobo
(Tel. 00 32 2 546 97 17 – el. paštas luis.lobo@eesc.europa.eu)
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• Maisto produktų higiena/diskriminacijos kainų atžvilgiu panaikinimas
– Pranešėjas Panagiomis Gkofas (Įvairūs interesai– EL)
– Nuoroda. COM(2007) 90 galutinis – 2007/0037 COD – CESE 797/2007
–

11.

Asmuo pasiteirauti Jean-Pierre Faure
(Tel. 00 32 2 546 96 15 – el. paštas jean-pierre.faure@eesc.europa.eu)

APLINKOSAUGA

• Pavojingų cheminių medžiagų eksportas ir importas
– Pranešėjas Antonello Pezzini (Darbdaviai – IT)
– Nuoroda. COM(2006) 745 galutinis – -2006/0246 COD – CESE 799/2007
– Dokumento esmė
Komitetas pritaria Komisijai, kad, siekiant stiprinti žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį
importuojančiose šalyse, ypač besivystančiose šalyse, būtina laikytis suderinto požiūrio ir taikyti
lankstų, aiškų ir skaidrų, sklandžiomis ir vienodomis procedūromis grindžiamą, mechanizmą, kuris be
papildomos administracinės naštos ir vėlavimo padėtų tinkamai informuoti pavojingas chemines
medžiagas importuojančias šalis.
Komitetas mano, kad griežtesnės nuostatos, kurios numatytos Reglamente (EB) Nr. 304/2003, ir
kurios šiuo metu įtrauktos į naująjį pasiūlymą priimti reglamentą, yra ypač svarbios užtikrinant bendrą
saugą ir pavojingų cheminių medžiagų tvarkymą.
Komitetas pritaria Komisijos siekiui pasinaudoti reglamento teisinio pagrindo pakeitimu stiprinant
Bendrijos veiklos nuostatų veiksmingumą ir teisinį apibrėžtumą ir atsižvelgiant į Reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 dėl teisės aktų, susijusių su cheminėmis medžiagomis (REACH), kuris įsigalios 2007 m.
birželio mėn.
Komitetas mano, kad naujuose teisės aktuose turėtų būti numatyta tvarka, pagal kurią būtų, pirma,
parengtos įgyvendinimo gairės bei informaciniai dokumentai ir, antra, rengiami mokymo kursai apie
Bendrijos standartus, kuriuose dalyvautų kompetentingi Komisijos tarnybų ir Jungtinio tyrimų centro
(JTC) ir, visų pirma, muitinių pareigūnai. Be to, komitetas pabrėžia, kad ypač svarbu, jog etiketėje ir
techniniame duomenų lapei pateikiama informacija būtų užrašyta importuojančios šalies kalba.
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- 16 Komitetas mano, kad esminiai veiksniai, kurie padėtų užtikrinti veiksmingą, sklandų ir skaidrų
siūlomų priemonių funkcionavimą, yra mutinių kontrolės vykdymo sistemos ir muitinės institucijų ir
paskirtųjų nacionalinių institucijų (PNI) glaudus bendradarbiavimas įgyvendinant reglamentą.
– Asmuo pasiteirauti Filipa Pimentel
(Tel. 00 32.546 84 44 – el. paštas filipa.pimentel@eesc.europa.eu)

• Augalų apsaugos produktų pateikimas į rinką
– Pranešėjas Joost van Oorschot (Darbdaviai – NL)
– Nuoroda. COM(2006) 388 galutinis – 2006/0136 COD – CESE 800/2007
– Dokumento esmė
EESRK palankiai vertina Komisijos pasiūlymą parengti naują reglamentą dėl augalų apsaugos
produktų. Nagrinėjamo dokumento preambulėje išvardijami teiginiai, paskatinę parengti šį pasiūlymą
priimti reglamentą. Taip pat reikėtų aiškiai nurodyti, kaip svarbu užtikrinti pakankamą augalų
apsaugos produktų pasiūlą siekiant saugių, kokybiškų maisto produktų tiekimo reikliems Europos
vartotojams.
EESRK nerimauja dėl augalų apsaugos produktų patvirtinimo kriterijų įvedimo remiantis veikliųjų
medžiagų būdingomis savybėmis. Tokie augalų apsaugos produktų patvirtinimo kriterijai, kurie
remiasi tik veikliųjų medžiagų būdingomis savybėmis ir kuriais neatsižvelgiama nei į faktinį
naudojimą, nei poveikį, menkina principą, kad sprendimai turi būti priimami remiantis rizikos
vertinimu. EESRK tokiai pozicijai negali pritarti, kadangi ji bereikalingai stabdo naujovių diegimą
naujų ir geresnių medžiagų srityje.
EESRK mano, kad siūlomi leidimai pagal zonas ir abipusis pripažinimas yra pirmas žingsnis siekiant
visiško leidimų suderinimo Europoje.
EESRK pritaria, kad reikia atlikti palyginamuosius augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra
keistinų medžiagų, įvertinimus. Vis dėlto Komitetas ragina įvertinimus atlikti rečiau ir taikyti įprastą
duomenų apsaugos laikotarpį keistinoms medžiagoms, kad pramonė galėtų į šias medžiagas investuoti
ir būtų išvengta problemų žemės ūkio sektoriuje.
Pranešėjo nuomone, pasiūlyme priimti reglamentą nėra pakankamai paskatų registruoti mažo
naudojimo augalų apsaugos produktus. EESRK siūlo dvi priemones padėčiai ištaisyti: visų pirma,
įdiegti sistemą, pagal kurią pirmajam pareiškėjui būtų nustatytas ilgesnis duomenų apsaugos
laikotarpis, jeigu užregistruojama daugiau mažo naudojimo būdų; antra, jis prašo Komisiją padėti
valstybėms narėms parengti atnaujinamą sąrašą, kuriame būtų pateikta informacija apie visus
registruojamus (mažo) naudojimo būdus.
− Asmuo pasiteirauti Yvette Azzopardi
(Tel. 0032 2 546 98 18 – el. paštas yvette.azzopardi@eesc.europa.eu)
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• Aviacijos veikla / šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimų
prekybos sistema
− Pranešėjas Richard Adams (Įvairūs interesai– UK)
− Nuoroda. COM(2006) 818 galutinis – 2006/0304 COD – CESE 801/2007
− Dokumento esmė
Komitetas teigiamai vertina pasiūlymą priimti direktyvą, kurioje pateikiamas nuodugniai apsvarstytas
ir pragmatiškas požiūris į sparčiai augančios aviacijos pramonės išmetamų šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekio ribojimą ir kompensavimą.
Įtraukiant aviaciją į Bendrijos prekybos išmetamųjų teršalų leidimais sistemą, potencialiai sustiprėja
pati sistema ir tampa tvirtesniu kovos su CO2 išmetimais pasaulyje pavyzdžiu.
Šis pasiūlymas yra realistiškas. Juo pripažįstamas stiprus politinis, ekonominis ir vartotojų spaudimas
toliau plėsti kelionių ir lėktuvų transporto sektorių kompensuojant vieną svarbiausių žalingų aviacijos
pramonės išorės poveikių prekybos išmetamųjų teršalų leidimais sistemos rinkos mechanizmu.
EESRK pritaria tam, kad nuo 2012 m. į sistemą būtų įtraukti visi į Europą atvykstantys ir iš jos
išvykstantys orlaiviai, tačiau mano, kad didžiausia išmetamųjų teršalų riba, nustatyta maždaug pagal
2005 m. lygį, turėtų būti žemesnė ir labiau derėti su Bendrijos prekybos išmetamųjų teršalų leidimais
sistemos kitiems sektoriams nustatytais reikalavimais.
Komitetas pripažįsta, kad tai sudėtingas klausimas, tačiau mano, kad pasiūlymas yra šiek tiek painus
ir jame nėra aiškiai išdėstyti privalumai. Pasiūlyme įvairiais būdais ir įvairiais lygmenimis kreipiamasi
į visą ES, atskiras valstybes nares, įvairius pramonės sektorius ir visuomenę. Ypač reikėtų pabrėžti
teigiamą direktyvos potencialą remti ir stiprinti Bendrijos prekybos išmetamųjų teršalų leidimais
sistemą. Be to, pastebima, kad reikės ir kitų Komisijos padalinių, visų pirma atsakingų už transportą,
energetiką ir mokslinius tyrimus, aktyvios ir papildomos paramos.
− Asmuo pasiteirauti Annika Korzinek
(Tel. 00 32.546 80 65 – el. paštas annika.korzinek@eesc.europa.eu)

• Baterijų ir akumuliatorių atliekos
− Nuoroda. COM(2007) 93 galutinis – 2007/0036 COD – CESE 803/2007
− Asmuo pasiteirauti Jakob Andersen
(Tel. 00 32.546 92 58 – el. paštas jakob.andersenl@eesc.europa.eu)
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12.
•

INFORMACIJOS IR KOMUNIKACIJOS TECHNOLOGIJOS
Būsimi teisės aktai dėl e. prieinamumo

− Pranešėjas Hernández Bataller (Įvairūs interesai– ES)
− Nuoroda. Tiriamoji nuomonė – CESE 810/2007
− Dokumento esmė
Komisijos prašymu EESRK parengė tiriamąją nuomonę dėl būsimų teisės aktų dėl e. prieinamumo,
daugiausia dėmesio skirdamas vyresnio amžiaus žmonėms.
Visų pirma siekiama nustatyti antrinės teisės aktų tipą, kuriuo remiantis bus įgyvendinamas ES tikslas
sukurti visiškai integruotą visuomenę šiuo metu sparčiai vykstant ekonominiams ir socialiniams
pokyčiams.
EESRK mano, kad svarbiausia – Bendrijos lygiu imtis veiksmų e. prieinamumo srityje atsižvelgiant į
reikšmingus pastarųjų metų politinius ir socialinius pokyčius, kad galimybė naudotis informacijos ir
ryšių technologijomis (IRT) būtų pripažinta pilietine teise viešųjų paslaugų srityje.
Šie Bendrijos veiksmai turėtų apimti teisines priemonės, kurios sustiprintų jau esamus teisės aktus, ir
kitas neprivalomas priemones įvairiose politikos srityse atsižvelgiant į Bendrijos lygiu įgyvendinamų
veiksmų papildomą naudą.
Įgyvendinant tinkamą e. prieinamumo politiką, svarbus organizuotos pilietinės visuomenės
organizacijų dalyvavimas skatinant rėmimo priemones, pvz., elgesio kodeksų ar bendrojo
reglamentavimo požiūriu.
− Asmuo pasiteirauti Agota Bazsik
(Tel. 00 32 2 546 86 58 – el. paštas agota.bazsik@eesc.europa.eu)

13.

ŠVIETIMAS

• Visą gyvenimą trunkantis mokymasis
− Pranešėjas José Isaías Rodrigues Garcia-Caro (Darbdaviai – ES)
– Nuoroda. COM(2006) 479 galutinis – 2006/0163 (COD) – CESE 806/2007
−

Dokumento esmė

Komitetas mano, kad pasiūlymas, nustatantis Europos kvalifikacijų sąrangą, yra reikalingas, nes
tinkamas kvalifikacijų ir kompetencijos skaidrumas, vienoje valstybėje narėje išduotą pažymėjimą
leidžiant naudoti kitoje valstybėje narėje, skatina judumą ES ir užtikrina standartizuotą ir plačią
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- 19 galimybę patekti į Europos darbo rinką. Tačiau Komitetas nustatė ir šiame dokumente išdėstė su
siūlomu modeliu susijusias problemas, kurios gali trukdyti jį įgyvendinti.
EESRK atkreipia dėmesį į tai, kad pasiūlymui priimti pasirinkta teisinė forma yra rekomendacija,
kuri, kaip nurodyta Europos bendrijos steigimo sutarties 249 straipsnyje, nėra teisiškai privaloma.
EESRK mano, kad modelių aprašai, pirmiausia ten, kur kalbama apie profesinę kvalifikaciją, turėtų
būti aiškesni ir paprastesni, kad juos suprastų plačioji visuomenė, verslininkai ir ekspertai; be to,
turėtų būti pateiktas priedas, kuriame būtų nurodyti atskaitos taškai, kuriais valstybės narės galėtų
grįsti savo nacionalines kvalifikacijų sąrangas ir taip užtikrinti kurtinų orientacinių sistemų
suderinamumą.
− Asmuo pasiteirauti Ewa Kaniewska
(Tel. 00 32 2 546 81 17 – el. paštas ewa.kaniewska@eesc.europa.eu)
_____________
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