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Pilnsapulcē piedalījās Spānijas Ekonomikas un sociālo lietu padomes priekšsēdētājs Marcos PEÑA 
kgs, kas uzstājās par tematu "Sociālā iekļautība un līdzdalības demokrātija Eiropā", Eiropas Komisijas 
priekšsēdētāja vietnieks Günter VERHEUGEN kgs, kas iepazīstināja ar pašreiz īstenojamiem un jau 
veiktajiem pasākumiem "Labāka regulējuma" iniciatīvas ietvaros, kā arī Eiropas Komisijas 
priekšsēdētaja vietniece Margot WALLSTRÖM kdze, kas iepazīstināja ar "Konstitucionālā procesa 
ceļvedi" un ar Komisijas locekļu pieņemtajiem stratēģiskajiem mērķiem 2008. gadam. Komisāre un 
Komitejas priekšsēdētājs Dimitriadis kgs parakstīja EK un EESK 2005. gadā noslēgtā sadarbības 
līguma protokola pielikumu.  
 
 
1. REZOLŪCIJA PAR IEGULDĪJUMU EIROPADOMES 2007. GADA 

21. UN 22. JŪNIJA SANĀKSMES DARBĀ 
 

− Galvenais ziņotājs: FRERICHS kgs (Darba devēju grupa – DE) 
− Atsauce: CESE 640/2007 
 
− Galvenie jautājumi: 

 
EESK atbalsta Vācijas prezidentūras nodomu šī gada 21. un 22. jūnijā paredzētajā 
Eiropadomes sanāksmē iesniegt ceļvedi turpmākajai rīcībai, lai meklētu krīzes risinājumu, un 
atzinīgi vērtē faktu, ka 2007. gada 25. martā pieņemtajā "Berlīnes deklarācijā" noteikts, ka 
jaunajam Līgumam jāstājas spēkā pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2009. gadā. 
 
Viņš uzskata, ka pašreizējā krīzes situācijā ir jāatrisina nekavējoties, pieņemot jaunu Līgumu, 
kas atbilst Eiropas Savienības 27 un vairāk dalībvalstu prasībām un rada iespēju vienoties par 
jaunām politikām un pieņemt lēmumus, kas sekmētu ES problēmu risinājumu.  
 
Tā kā divas trešdaļas dalībvalstu, kas pārstāv Eiropas Savienības iedzīvotāju pārliecinošu 
vairākumu, ir ratificējušas Konstitucionālo līgumu, EESK uzsver, ka šim līgumam ir jābūt par 
pamatu turpmākajām sarunām, lai to rezultātā tiktu saglabāts valstu un valdību vadītāju 
parakstītā Eiropas Konventa saturs. 
 
Šajā sakarā EESK atkārtoti pauž atbalstu Konstitucionālajam līgumam un apstiprina 
Komitejas iepriekšējo nostāju attiecībā uz minēto līgumu, ko tā uzskata par galveno 
instrumentu Eiropas Savienības problēmu risināšanai un iestāžu darbības efektivitātes 
uzlabošanai. 
 
Tādēļ ziņotājs uzskata, ka, pirmkārt, šim līgumam jābūt par pamatu pašreizējām sarunām, 
kuru mērķis ir pārvarēt šībrīža politisko un institucionālo krīzi un, otrkārt, jāsaglabā līguma 
saturs, tostarp sasniegumi demokrātijas, iestāžu, procedūru un pamattiesību jomā. Tas 
nozīmē, ka I sadaļai (ES mērķi, iestādes un struktūra), II (Pamattiesību harta) un IV sadaļai 
(vispārējie un nobeiguma noteikumi) jāpaliek nemainīgai. Tā kā III sadaļas (ES politikas) 
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noteikumi attiecībā uz iestādēm un procedūrām ir plašāki nekā pašreiz spēkā esošajos tiesību 
aktos, tie būtu jāiekļauj I sadaļā.  
 
Ņemot vērā atsevišķās dalībvalstīs jau iepriekš radušos pārpratumus saistībā ar jēdzienu 
"Konstitūcija" un uzskatot, ka Līguma jaunais saturs ir būtiskāks par tā nosaukuma maiņu, 
EESK neatbalsta Līguma nosaukuma maiņu.  
 
Komiteja apstiprina savu nodomu sekot līdzi sarunu gaitai, paužot tajā organizētas pilsoniskās 
sabiedrības viedokli saskaņā ar Komitejas uzdevumu. Komiteja ir gatava rīkot sadarbībā ar 
Padomes prezidentvalsti Portugāli informatīvas tikšanās un dialogu ar pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, kā tas tika darīts Eiropas Konventa ietvaros. 

 
− Kontaktpersona: FÈVE kgs 

(Tālr.: 00 32 2 546 96 16 – e-pasts: patrick.feve@eesc.europa.eu) 
 
 

2. GLOBALIZĀCIJA UN EIROPAS SAVIENĪBA 
 

• ES izaicinājumi un iespējas saistībā ar globalizāciju 
 

− Ziņotājs: MALOSSE kgs (Darba devēju grupa – FR) 
− Atsauce: izpētes atzinums – CESE 
 
− Galvenie jautājumi: 

 
Šis atzinums par tematu "ES izaicinājumi un iespējas saistībā ar globalizāciju" ir izstrādāts 
pēc prezidentvalsts Vācijas pieprasījuma. REX specializētā nodaļa atzinumu pieņēma 2007. 
gada 4. maijā. 
 
Atzinumā ir izklāstīts, ka starptautiskā līmenī globalizācijas apstākļos ES jāveic pasākumi, lai 
vairāk sekmētu tādu "tiesisku valstu" attīstību, kas veicina humānu globalizāciju, kura 
pamatojas uz daudzpusēju pieeju, indivīda pamattiesību ievērošanu, lielāku finanšu tirgu 
pārskatāmību, kā arī augstu veselības un pārtikas drošības līmeni visām iedzīvotāju grupām. 
Attiecībā uz starptautiskās tirdzniecības jomu EESK uzskata, ka divpusēju pieeju 
piemērošana ir lietderīga tikai tiktāl, ciktāl tās papildina PTO veicināto multilaterālismu. 
 
Eiropas Savienībā globalizācija varētu veicināt Eiropas integrāciju, paātrinot ekonomikas 
integrāciju un veicinot solidaritāti, kas ir Lisabonas stratēģijas nozīmīgākie aspekti. 
Organizētas pilsoniskās sabiedrības uzdevums ir veicināt globalizāciju ar "humānu ievirzi". 
EESK uzsver nepieciešamību pilnīgi iesaistīt sociālos partnerus un dažādos organizēto 
pilsonisko sabiedrību pārstāvošos dalībniekus. 
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Globalizācija un Eiropas integrācija "ar humānu ievirzi" ir procesi, kuros jāiesaista iedzīvotāji 
un organizēta pilsoniskā sabiedrība. Iedzīvotāji, kas ir labāk informēti un kuri sistemātiskāk 
tiek iesaistīti un biežāk izsaka savu viedokli, īstenos stratēģiju, ko viņi paši ir veidojuši un 
kuru viņi var uzskatīt par savējo. 
 
Ar atzinuma secinājumiem iepazīstinās prezidentvalsts Vācijas 12. jūnijā Berlīnē rīkotajā 
konferencē par globalizācijas jautājumiem. Atzinums būs arī ieguldījums debatēs, kas 
uzsāktas pēc Komisijas Paziņojuma "Global Europe: Competing in the World" publicēšanas. 

 
− Kontaktpersona: FINANA kdze 

(Tālr: 00 32 2 546 089 – e-pasts: celia.finanaguzman@eesc.europa.eu) 
 
 
3. KOPIENAS SOCIĀLIE UN STATISTISKIE RĀDĪTĀJI 

 

• Kvalitātes normas – pētījums par ietekmes sociālajiem aspektiem 
 
– Ziņotājs: RETUREAU kgs (Darba ņēmēju grupa – FR) 
– Atsauce: izpētes atzinums– CESE 794/2007 
 
– Galvenie jautājumi: 

 
ES Vācijas prezidentūra 2006. gada 19. septembrī iesniedza Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai pieprasījumu izstrādāt izpētes atzinumu par tematu "Kvalitātes normas, kuras no 
sociālo partneru un citu pilsoniskās sabiedrības pārstāvju viedokļa ir jāievēro attiecībā uz 
sociālās ietekmes pētījumu saturu, procedūrām un metodēm". 

 
Lūgums liecina par Vācijas valdības vēlmi īpašu uzmanību pievērst uzlabotam regulējumam. 

 
Pievērst politikas veidotāju uzmanību turpmāko tiesību aktu sociālajai ietekmei ir nepieciešams 
faktors — tas ir apsveicami un tas ir jādara, bet Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 
uzskata, ka īpašas pūles jāiegulda attiecībā uz metodoloģiju, kura vēl ir jānosaka. 

 
Komiteja uzskata, ka šajā izstrādes posmā Komisijas uzmanība jāpievērš arī tam, lai rādītājs 
atbilstu šādiem kvalitātes kritērijiem. 

 
Komiteja lūdz Komisiju, lai Eiropas Savienības tiesību aktu un politikas ierosmju sociālās 
ietekmes novērtējums tiktu iekļauts visās Kopienas politikās. Tas ir īpaši svarīgi, ja mēs patiešām 
vēlamies ar pilsoņu atbalstu izveidot sociālu Eiropu. 
Īpaši svarīgi veikt regulārus novērtējumus un, iespējams, labojumus attiecībā uz visu tiesību aktu 
īstenošanu, par kuriem jāveic iepriekšējs novērtējums, kā arī tajā iesaistīt sociālos partnerus un 
vajadzības gadījumā attiecīgās NVO. 
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Īpašos un sociāli svarīgos gadījumos (piemēram, darba tiesības) būtu jāparedz konsultācijas ar 
sociālajiem partneriem jau agrākā posmā. 

 
Šajā sakarā vispiemērotākais pamats ir ierosme "Tiesību aktu labāka izstrāde", kas ļauj ierosināt 
vajadzīgos tiesību aktus, kas ir efektīvi, kuru sekas ir paredzamas un drošas, kas ir saistīti ar 
ietekmes analīzes un pārbaudes procesu, ko veic Kopienas padomdevēja iestādes (EESK un RK). 

 
− Kontaktpersona: FAURE kgs 

(Tālr.: 00 32 2 546 96 15 – e-pasts: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 

• Kopienas statistikas programma no 2008. līdz 2012. gadam 
 

− Ziņotājs: SANTILLAN CABEZA kgs (Darba ņēmēju grupa – ES) 
− Atsauce: COM(2006) 687 galīgā redakcija – 2006/0229 (COD) – CESE790/2007 
 
− Galvenie jautājumi: 

 
EESK atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu. Saskaņota un salīdzināma statistika ir 
nepieciešama, lai veicinātu sabiedrības izpratni par Eiropu, rosinātu iedzīvotāju līdzdalību 
diskusijās un iesaistītu uzņēmumus vienotajā tirgū. 

 
− Kontaktpersona: PIETRASANTA kgs 

(Tālr.: 00 32 2 546 93 13 – e-pasts: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
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• Brīvo darbavietu statistika 

 
− Ziņotāja: FLORIO kdze (Darba ņēmēju grupa – IT) 
 
− Atsauce: COM (2007) 76 galīgā redakcija – 2007/0033 (COD) – CESE 791/2007 
 
− Galvenie jautājumi: 

 
Ar priekšlikumu Regulai COM (2007) 76 galīgā redakcija, kas izstrādāts pēc Nodarbinātības 
komitejas iniciatīvas, paredzēts ieviest regulu, ar kuras palīdzību noteiktos termiņos varētu 
četras reizes gadā iegūt salīdzināmus statistikas datus par brīvajām darbavietām. 
 
Komiteja uzsver, cik svarīgi ir iegūt iespējami saskaņotus un ticamus datus par stāvokli 
nodarbinātības jomā Eiropā. Tādēļ Komiteja atzinīgi vērtē un atbalsta Komisijas centienus 
izveidot tiesisko pamatu, kas dotu iespēju Eiropas līmenī iegūt aktuālākus, salīdzināmus un 
lietderīgus statistikas datus par brīvajām darbavietām un atzinīgi vērtē Eiropas regulas kā 
tiesību instrumenta izvēli. 
 
Komiteja uzskata, ka, ņemot vērā vajadzību vienkāršot statistikas datu apkopošanu un 
samazināt izmaksas, nav pilnībā saprotams, kādēļ sezonālās nozarēs, īpaši tādās, kas saistītas 
ar lauksaimniecību, zvejniecību un mežsaimniecību, datu apkopošana nav obligāta. 
 
Turklāt jāņem vērā, ka darba līgumu noteikumi ES dalībvalstīs ir atšķirīgi, un tāpēc pašreiz ir 
ļoti daudz dažādu darba attiecību veidu. Šī iemesla dēļ būtu vēlams zināt, tieši kāda veida 
darbavietas ir brīvas (darbavietas uz nenoteiktu laiku, noteiktu laiku, nepilna darba laika 
nodarbinātība, darbs atsevišķos projektos, brīvo līdzstrādnieku darbavietas u.t.t.). 
 
Patiesībai atbilstošāks stāvokļa atspoguļojums par iespējām darba tirgū, tā attīstības 
tendencēm un problēmām atsevišķās ekonomikas nozarēs vai reģionos ļautu veltīt vairāk 
uzmanības stratēģijām Lisabonas mērķu sasniegšanai. 
 
Tādēļ Komiteja uzskata, ka tieši minētajās jomās ir nepieciešama Eiropas sociālo partneru 
uzklausīšana un tieša līdzdalība. 

 
− Kontaktpersona: THYSSEN kgs 

(Tālr.: 00 32 2 546 84 11 – e-pasts: marco.thyssen@eesc.europa.eu) 
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• NUTS (Bulgārija un Rumānija) 
 
− Ziņotājs: BURANI kgs (Darba devēju grupa – IT) 
− Atsauce: COM(2007) 95 galīgā redakcija – 2007/0038 (COD) – CESE 792/2007 
 
− Galvenie jautājumi: 
 
EESK pieņem zināšanai Komisijas priekšlikumu un, ņemot vērā faktu, ka tas ir kļuvis 
nepieciešams sakarā ar jaunu dalībvalstu pievienošanos un ir tīri tehniskas dabas, var tikai to 
apstiprināt. 

 
− Kontaktpersona: Roberto Pietrasanta kgs 

(Tālr.: 00 32 2 546 93 13 – e-pasts: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
 
 
4. DARBA TIESĪBAS 

 
• Darba tiesību attīstība 
 
− Ziņotājs: RETUREAU kgs (Darba ņēmēju grupa – FR) 
− Atsauce: COM(2006) 708 galīgā redakcija – CESE 805/2007 
 
− Galvenie jautājumi: 
 
Komiteja pauž nožēlu, ka pārrunām paredzētais laiks ir tik neliels un ka netiek veikti vairāki 
sagatavošanas pasākumi. 
 
Padomes apstiprinātie Wim Kok secinājumu dažādie elementi sniedz pilnīgāku pārskatu par 
darba tirgus reformām, nekā Komisijas Zaļā grāmata, kurā uzmanība pievērsta tikai 
atsevišķiem individuālo darba tiesību jautājumiem. 
 
Komiteja izsaka bažas par norādi, ka šobrīd darba tiesības, kavējot nodarbinātību, it kā 
neatbilst pārskatītajai Lisabonas stratēģijai. 
 
Komiteja uzskata, ka Komisijai, debatēs par darba tiesību modernizāciju un sociālās 
aizsardzības pamatformām, ir jābalstās uz darba līgumu, veselības aizsardzību, nelaimes 
gadījumiem darba vietā, darba laika noteikšanu, apmaksāto atvaļinājumu u.c. 
 
Jebkāds apgalvojums, ka aizsargājošās darba tiesības ir šķērslis izaugsmei un nodarbinātībai, 
ir vienkāršots skatījums. 
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Komiteja konstatē dažādas nozīmīgas nepilnības, kas viennozīmīgi vājina Zaļajā grāmatā 
paustos viedokļus un noteiktās perspektīvas. Komiteja norāda, ka, diemžēl, nav pietiekami 
padziļināti vai uzsvērti šādi punkti: 
 
− sociālā dimensija; 
− kolektīvās darba tiesības; 
− pienācīgs darba jēdziens; 
− sociālie partneri un koplīgumi; 
− sociālais dialogs bija kopregulācijas instruments; 
− drošība darba attiecībās; 
 
Komiteja uzskata, ka ir pienācis laiks veikt visaptverošu un nopietnu analīzi, kurā jāņem vērā 
šādi galvenie aspekti: 
 
− to dalībvalstīs spēkā esošo tiesību sistēmu pārskats; 
− sociālā dialoga sniegtais ieguldījums; 
− sabiedriskie pakalpojumi; 
− uzņēmumu pārvaldības un darba ņēmēju līdzdalība; 
− vispārēji atzītā pašnodarbinātu darba ņēmēju nozīme; 
− Starptautiskās darba organizācijas (ILO) 2006. gada Ieteikums par darba attiecībām (Nr. 

198); 
− nedeklarēta darba ietekme; 
− migrācijas kustību ietekme; 
− risinājumi "ieguvējs-ieguvējs"; 
− darba ņēmēju izglītība, pamatapmācība un turpmākā apmācība. 

 
− Kontaktpersona: Anna Redstedt kdze 

(Tālr.: 00 32 2 546 92 33 – e-pasts: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
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5. UZŅĒMĒJDARBĪBAS TIESĪBAS 
 

• Akciju sabiedrību apvienošana un sadalīšana 
 

− Ziņotāja: SÁNCHEZ MIGUEL kdze (Darba ņēmēju grupa – ES) 
− Atsauce: COM(2007) 91 galīgā redakcija – 2007/0035 (COD) – CESE 796/2007 
 
− Kontaktpersona: BELAROVA-CARABIN kdze 

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

 
 

6. APLIKŠANA AR NODOKĻIEM 
 

• Spirta un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likmju saskaņošana 
 

− Ziņotājs: IOZIA kgs (Darba ņēmēju grupa – IT) 
− Atsauce: COM(2006) 486 galīgā redakcija – 2006/0165 (CNS) – CESE 789/2007 
 
− Galvenie jautājumi: 
 
Komiteja uzskata, ka nav pareizi piemērot automātisku 1992.gada 12 valstu ES inflācijas 
likmes pielāgojumu, ņemot vērā, ka 1995. gadā ES ir pievienojušās 3 valstis, 2004. gada 1. 
maijā — 10 valstis, bet 2007. gada 1. janvārī — vēl divas. 
 
Komitejā notikušās uzklausīšanas laikā visi dalībnieki ne vien apstiprināja savu noliedzošo 
nostāju pret Komisijas priekšlikumu, bet arī pieprasīja, lai turpmāk Komisija veiktu rūpīgu 
ietekmes novērtējumu. Komiteja vēlas priekšlikuma atsaukšanu. 
 
− Kontaktpersona: Imola Bedö kdze 

(Tālr.: 00 32 2 546 83 62 – e-pasts: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
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7. IEKŠĒJAIS TIRGUS 
 

• Iekšējais tirgus pakalpojumu jomā 
 

− Ziņotāja: ALLEWELDT kdze (Darba ņēmēju grupa – DE) 
− Atsauce: pašiniciatīvas atzinums – CESE 793/2007 
 
− Galvenie jautājumi: 
 
ES Pakalpojumu direktīva ir radījusi ievērojamas domstarpības. Lielā mērā tas ir noticis tādēļ, 
ka direktīvai ir tālejošas sekas attiecībā uz valstu darba tirgiem. 
 
VTNO rīkotās aptaujas rezultāti liecina, ka valda liela interese par to, kā risināt jaunās 
problēmas, kas saistībā ar vienotā pakalpojumu tirgus veidošanu jārisina darba tirgū, kā arī 
nodarbinātības un patērētāju aizsardzības jomā. 
 
Šķiet, ka informācija par jaunās iekšējā tirgus stratēģijas iespējamo ietekmi uz nodarbinātību 
ir nepietiekama, kopumā galvenokārt tiek sagaidītas pārmaiņas nodarbinātības jomā un arī 
darba vietu skaita samazināšanās. 
 
Lielākā daļa aptaujāto paredz pārmaiņas darba un nodarbinātības nosacījumu jomā valstu 
līmenī, piemēram, lielāku darba attiecību elastīgumu un nodarbinātības uz noteiktu laiku 
īpatsvara pieaugumu. Aptaujātie pozitīvi vērtē darba piedāvājuma paplašināšanos, valodu 
apguvi un kvalifikācijas paaugstināšanu kopumā. 
 
Respondenti bieži norāda, ka liela problēma ir trūkumi Norīkoto darba ņēmēju direktīvas 
noteikumu piemērošanā. 
 
Lielāka darba ņēmēju mobilitāte palielinās pieprasījumu pēc konsultāciju pakalpojumiem. 
 
Patērētāji augsti novērtē kvalitāti un juridisko noteiktību, kam ES Pakalpojumu direktīvā 
tomēr nav pievērsta atbilstoša uzmanība. 
 
Vienotajā pakalpojumu tirgū lielāka uzmanība jāvelta patērētāju tiesību aizsardzības 
jautājumiem, kā arī ir nepieciešama valstu un ES līmeņa stratēģija informētības palielināšanai. 
 
EESK arī turpmāk vērtēs vienotā pakalpojumu tirgus ietekmi, jo īpaši uz nodarbinātību un 
patērētāju aizsardzību. 

 
− Kontaktpersona: Claudia Drewes-Wran kdze 

(Tālr.: 00 32 2 546 80 67 – e-pasts: claudia.DrewesWran@eesc.europa.eu) 
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8. TRANSPORTS – TEHNISKIE STANDARTI UN DROŠĪBAS 
NORMAS 

 

• Satiksmes drošība – profesionāli transportlīdzekļu vadītāji 
 

− Ziņotājs: ETTY kgs (Darba ņēmēju grupa – NL) 
− Atsauce: pašiniciatīvas atzinums – CESE 809/2007 
 
− Galvenie jautājumi: 
 
Eiropas satiksmes drošības politikas, ieskaitot "Trešo Eiropas rīcības programmu satiksmes 
drošības jomā (2003) un Eiropas rīcības programmas ceļu satiksmes drošības jomā termiņa 
vidusposma pārskatu (2006)", mērķauditoriju veido arī motociklisti, gājēji, jaunieši, kā arī 
profesionāli transportlīdzekļu vadītāji. Komisija tomēr nav ņēmusi vērā dažus būtiskus 
aspektus, no kuriem vienam ir izšķiroša nozīme, raugoties no sociālo partneru viedokļa. Šāds 
aspekts ceļu infrastruktūras drošības ietvaros ir zonas vai laukumi profesionālo 
transportlīdzekļu vadītāju atpūtai. Un, jo īpaši, drošas un apsargātas atpūtas zonas. 
 
Satiksmes drošības, noziedzības novēršanai autokravu pārvadājumu jomā un kravas 
automobiļu vadītāju veselības un drošības labad visā ES jābūt pieejamam lielākam skaitam 
drošu un apsargātu stāvvietu profesionāliem autovadītājiem. 
 
Starptautiskā Autotransporta apvienība (IRU) un Eiropas Transporta darbinieku federācija 
(ETF) noteikusi kopīgus kritērijus, kas ir saprotami un praktiski izmantojami, un kuri jāņem 
vērā, ierīkojot šādas atpūtas zonas. 
 
EESK atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta izstrādāto un Komisijas atbalstīto iniciatīvu izveidot 
izmēģinājuma projektu, lai pārbaudītu īstenošanas iespējas un sniegtu sākotnējo atbalstu 
profesionāliem autovadītājiem paredzētu drošu un apsargātu stāvvietu izveidei. 
 
− Kontaktpersona: BAZSIK kdze 

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

• Lauksaimniecības traktori — apgaismes ierīces (kodificēta versija) 
 

− Atsauce: COM(2007) 192 galīgā redakcija – 2007/0066 (COD) – CESE 798/2007 
− Kontaktpersona: FAURE kgs 

(Tālr.: 00 32 2 546 96 15 – e-pasts: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
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• Kopīgie noteikumi par gaisa transporta pakalpojumiem 
 
− Ziņotājs: McDONOGH kgs (Darba devēju grupa – IE) 
− Atsauce: COM(2006) 396 galīgā redakcija – 2006/0130 (COD) – CESE 808/2007 

 
− Galvenie jautājumi: 

 
No visām aviosabiedrībām, kas pilda sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības, 
jāpieprasa saistību izpildes garantijas. 
 
Starp lidostām, kas apkalpo atbilstīgi sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām 
organizētus reisus, un līgumslēdzēju valsti jābūt noslēgtam līgumam par pakalpojumu līmeni. 
 
Tā kā citi transporta veidi var būt nepieejami, pasažieriem, kurus apkalpo, pildot sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistības, jāsniedz lielāka kompensācija nekā Regulā (EK) 
261/2004 paredzētā. 
 
Konkursos par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu jābūt vismaz diviem piedāvājumiem. 
 
Teritorijā veiktos lidojumos turpbrauciena un atpakaļbrauciena cenai jābūt vienādai. Ja 
turpbrauciena un atpakaļbrauciena cena ir atšķirīga, tad šādai atšķirībai jābūt pamatotai. 
 
Atbilstīgi sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām pārdotām biļetēm jābūt tādām, par 
kurām iespējams saņemt kompensāciju tāpat kā par visām citām lidmašīnas biļetēm, ja ir 
ievēroti nosacījumi. 
 
Uz biļetēm skaidri jāuzrāda braukšanas maksas aprēķins, piemēram, nodokļi, lidostas nodevas 
utt. 
 
Jāīsteno vairākveidu pārvadājumu pieeja, nodrošinot vienlīdzīgus darbības nosacījumus 
visiem transporta veidiem. 
 
Gaisa transportam ir neproporcionāli lielas drošības izmaksas. Tās ir jāpārskata. 
 
Jāsaglabā atsauce uz ātrgaitas vilcienu satiksmi, jo dažās dalībvalstīs tā nav izveidota. 
 
Komisijai jāveic pārbaudes, lai noskaidrotu, vai aviopārvadājumu jomu regulējošās valsts 
iestādes savus pienākumus veic neitrāli un godīgi un vai to veiktie pasākumi neizkropļo 
konkurenci. 
 
"Vienas pieturas drošības" princips, kuru sākotnēji ierosināja Komisija, būtu jāattiecina uz 
tranzīta pasažieriem, kas Eiropas lidostās nokļūst caurbraucot. 
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Tajā ir jāievieš izmaiņas attiecībā uz pasažieru drošības pārbaudi lidostās, iekļaujot operatīvās 
pārbaudes sistēmu (biometriju), lai atvieglotu minēto pārbaudi pastāvīgajiem pasažieriem. 
 
Uz biļetēm, kas pirktas 1 mēnesi iepriekš, jānorāda uzteikuma termiņš, lai pasažieris varētu 
tās anulēt 48 stundu laikā, nemaksājot soda naudu. Biļetes anulēšanas gadījumā klientam 
jābūt tiesīgam saņemt arī visu ar lidojumu saistīto nodokļu atlīdzinājumu.  

 
− Kontaktpersona: Siegfried Jantscher kgs 

(Tālr.: 00 32 2 546 82 87 – e-pasts: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
 

9. LAUKSAIMNIECĪBA 
 

• Augļi un dārzeņi 
 

− Ziņotājs: CAMPLI kgs (Dažādu interešu grupa– IT) 
− Atsauce: COM(2007) 17 galīgā redakcija – 2007/0012 (CNS) – CESE 802/2007 
 
− Galvenie jautājumi: 

 

EESK atbalsta Komisijas stratēģiju, kuras uzdevums ir līdz 2013. gadam izveidot pirmo 
pīlāru par saskaņotu un līdzsvarotu kopumu; šajā nolūkā tā aicina Komisiju arī augļu un 
dārzeņu sektorā izstrādāt atbilstošus pārejas nosacījumus, lai sagatavotu visus nozares 
dalībniekus jaunajai sistēmai. 
 
EESK konstatē, ka Komisija savus priekšlikumus pieņēma budžeta ierobežojumu ietvaros, 
kas netika pārsniegti. Tāpat tā norāda, ka, atceļot izņemšanu no tirgus un kompensācijas par 
eksportu, Komisija nosaka iespējamo resursu palielināšanu, kas būtu nākamo darbības 
programmu rīcībā un kuri var palikt neizmantoti, un kurus produktīvākās RO nevarēs 
investēt. 
 
Tāpat EESK konstatē, ka priekšlikums ievieš darbības programmās gan jaunus pasākumus, 
kuriem ir liela politiska un ekonomiska nozīme (tirgus krīžu vadība, vides politika, patēriņa 
veicināšana), gan paaugstina līdzfinansējumu (līdz pat 60%) dažiem, par stratēģiskiem 
atzītiem pasākumiem. Šī novatoriskā politika apvienojumā ar darbības programmām piešķirtā 
Kopienas finansiālā atbalsta robežvērtības saglabāšanu 4,1% apmērā no katras ražotāju 
organizācijas pārdotās produkcijas vērtības (PPV) patiesībā rada investīcijām paredzēto 
līdzekļu samazināšanos. 
 
Šo iemeslu dēļ EESK uzskata, ka ir jāievieš vismaz trīs labojumi, saglabājot "īstu" budžeta 
neitralitāti: 
 
− RO darbības programmā neierēķināt tirgus krīžu vadību, 
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− atkāpties no 4,1% noteikuma, ja darbības tiek līdzfinansētas 60% apmērā, 
− iekļaut kopīgus pasākumus ar divu vai vairāku ražotāju organizāciju līdzdalību, kas ir 

tiesīgas saņemt Kopienas līdzfinansējumu 60% apmērā, lai tādējādi veicinātu ražotāju 
organizāciju sadarbību un piedāvājuma koncentrēšanu. 

 
Turklāt EESK atzinīgi uztver Komisijas priekšlikumu uzticēt krīžu vadību RO un aicina 
Komisiju paredzēt pārredzamus krīžu vadības kritērijus un rūpēties par to, lai šim mērķim 
izmantojamos instrumentus varētu lietot visi ražotāji, nodrošinot to, ka iespējamā intervence 
krīzes situācijās būtu efektīva un ļautu atgūt iepriekšējo tirgus situāciju. 

 
 Kontaktpersona: YUSTE kgs 

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

10. VESELĪBAS UN PATĒRĒTĀJU TIESĪBU AIZSARDZĪBA 
 

• Eiropas stratēģija alkohola radītā kaitējuma mazināšanai 
 

− Ziņotājs: van TURNHOUT kdze (Dažādu interešu grupa – IE) 
− Līdzziņotājs: JANSON kgs (Darba ņēmēju grupa – SE) 
− Atsauce: COM(2006) 625 galīgā redakcija – CESE 807/2007 
 
− Galvenie jautājumi: 
 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu 
"ES stratēģija dalībvalstu atbalstam alkohola radītā kaitējuma mazināšanai". EESK tomēr 
izsaka nožēlu par to, ka paziņojumā trūkst "visaptverošas stratēģijas", kuru sagatavot Padome 
aicināja savos 2001. gada 5. jūnija secinājumos. 
 
Šis atzinums pievēršas sabiedrības veselības aizsardzības aspektam saistībā ar alkohola radītā 
kaitējuma mazināšanu: kaitīgs un bīstams alkohola patēriņš un alkohola lietošana 
nepilngadīgo vidū. 
 
EESK aicina kā īpašu mērķi attiecībā uz bērnu aizsardzību noteikt to, ka jāsamazina alkohola 
produktu, reklāmas un tirdzniecības veicināšanas akciju ietekme uz bērniem. 
 
EESK aicina Komisiju pievērsties alkohola izraisīta kaitējuma ietekmei uz ekonomiku. 
Negatīvās sekas ir pretrunā Lisabonas stratēģijas mērķiem un mazina tās ietekmi uz 
darbavietu radīšanu un sociālo jomu, kā arī ekonomiku. 
 
EESK aicina izglītošanas un izpratnes veidošanas iniciatīvas īstenot tādas vispārējas 
integrētas stratēģijas ietvaros, kuras mērķis ir alkohola radītā kaitējuma mazināšana. 
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EESK atzīst, ka Eiropā pastāv atšķirīgas alkohola lietošanas kultūras. Šīs atšķirības būtu 
jāņem vērā, ierosinot dažādas iniciatīvas un pasākumus. 

 
− Kontaktpersona: KANIEWSKA kdze 

(Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-pasts: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 
 
 

• Patērētāju aizsardzība saistībā ar distances līgumiem 
 

− Ziņotājs : LIZ kgs (Dažādu interešu grupa – PT) 
− Atsauce: COM(2006) 514 galvenā redakcija – CESE 795/2007 
 
− Galvenie jautājumi: 

 
Kaut arī EESK atzīmē, ka paziņojums ir publicēts vēlāk par direktīvā noteiktajiem termiņiem, 
tā pozitīvi vērtē šādu iniciatīvu un piekrīt daudzām Komisijas piezīmēm. Tā uzskata, ka 
minētos tiesību aktus būtu lietderīgi pārskatīt nekavējoties un vienlaicīgi ar noteikumiem par 
finanšu pakalpojumu tālpārdošanu, kā arī dažiem elektroniskas tirdzniecības juridiskiem 
aspektiem, negaidot, kad tiks pārskatīts Kopienas acquis par patērētāju līgumiem. 
 
EESK  
 
− aicina Komisiju veikt publiskas apspriešanas rezultātā saņemto atbilžu sīkāku analīzi un 

sarīkot visu ieinteresēto pušu atklātu uzklausīšanu, un 
− atkārtoti uzsver, ka direktīva jāattiecina ne tikai uz profesionāļu un patērētāju attiecībām; 

direktīva būtu pilnīgāka, ja tās piemērošanas jomas tiktu paplašinātas, lai tās pamataspekti 
atbilstu elektroniskās tirdzniecības noteikumiem. 

 
EESK nepiekrīt tam, kā Komisija vērtē "noteikuma par prasību minimumu" izmantošanas 
sekas, kas, pēc Komitejas domām, nav pamatoti uzsvērto direktīvas īstenošanas problēmu 
iemesls. Komiteja tomēr nenoliedz iespēju ar regulas palīdzību panākt pilnīgu saskaņošanu, ja 
patērētājiem tādējādi tiek garantēts augstāks aizsardzības līmenis. 
 
Visbeidzot, EESK vēlas vērst uzmanību arī uz nepieciešamību uzsvērt to, ka līgumslēdzējām 
pusēm, jo īpaši mazāk informētiem patērētājiem, ir jāsaņem atbilstīga informācija un ir 
jāizveido efektīva sistēma tādu darbību sankcionēšanai, kas ir pretrunā ar spēkā esošajiem 
tiesību aktiem. 

 
− Kontaktpersona: LOBO kgs 

(Tālr.: 00 32 2 546 97 17 – e-pasts: luis.lobo@eesc.europa.eu) 
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• Pārtikas produktu higiēna/cenu diskriminācijas novēršana un 
pārvadāšanas noteikumi 

 
− Ziņotājs: GKOFAS kgs (Dažādu interešu grupa – EL) 
− Atsauce: COM(2007) 90 galīgā redakcija – 2007/0037 (COD) – CESE 797/2007 
− Kontaktpersona: FAURE kgs 

(Tālr.: 00 32 2 546 96 15 – e-pasts : jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 
 

11. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 
 

• Bīstamas ķīmiskās vielas — eksports un imports 
 
− Ziņotājs: PEZZINI kgs (Darba ņēmēju grupa – IT) 
− Atsauce: COM(2006) 745 galīgā redakcija - 2006/0246 (COD) – CESE 799/2007 
 
− Galvenie jautājumi: 
 
Komiteja piekrīt, ka ir nepieciešama saskaņota Komisijas pieeja, kas vērsta uz cilvēka 
veselības un vides aizsardzības uzlabošanu importētājvalstīs, īpaši jaunattīstības valstīs, un ka 
ir jāizmanto elastīgi, skaidri un pārredzami mehānismi, kas balstīti uz ātrām un saskaņotām 
procedūrām, lai bez sarežģījumiem un kavējumiem nodrošinātu atbilstošu informāciju par 
valstīm, kas importē bīstamas ķīmiskās vielas. 
 
Komiteja uzskata, ka stingrāki noteikumi, kas bija paredzēti Regulā (EK) Nr. 304/2003 un 
kuri no jauna iekļauti Regulas priekšlikumā, ir būtiski svarīgi vispārējai drošībai un bīstamu 
ķīmisku vielu pārvaldībai. 
 
Komiteja piekrīt Komisijas nodomam izmantot Regulas juridiskā pamata labojumu, lai 
palielinātu Kopienas regulējuma efektivitāti un tiesisko drošību, ciešā saistībā ar Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006 par likumdošanu attiecībā uz ķīmiskiem produktiem (REACH), kas stāsies 
spēkā 2007. gada jūnijā. 
 
Komiteja uzskata, ka jaunajiem tiesību aktiem būtu jāparedz gan ieviešanas rokasgrāmatu un 
informatīva materiāla izstrāde, gan apmācības pasākumu organizēšana, pamatojoties uz 
Kopienas standartiem, kas galvenokārt būtu paredzēti muitas ierēdņiem, ar Komisijas 
dienestu un — jo sevišķi — ar Kopīgā pētniecības centra (KPC) amatpersonu līdzdalību. 
Turklāt Komiteja uzsver importētājvalsts valodas izmantošanas nozīmi marķējumā un 
tehniskajā dokumentācijā. 
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Komiteja uzskata, ka galvenais efektīvas, pareizas un pārredzamas ierosināto mehānismu 
darbības priekšnoteikums ir muitas kontroles sistēmas, kā arī muitas iestāžu un izraudzīto 
valsts iestāžu (IVI) pilnīga sadarbība Regulas piemērošanā. 
 
− Kontaktpersona: PIMENTEL kdze 

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

• Augu aizsardzības līdzekļu laišana tirgū 
 

− Ziņotājs: van OORSCHOT kgs (Darba ņēmēju grupa – NL) 
− Atsauce: COM(2006) 388 galīgā redakcija – 2006/0136 (COD) – CESE 800/2007 
 
− Galvenie jautājumi: 
 
EESK atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas priekšlikumu direktīvai par augu aizsardzības līdzekļu 
laišanu tirgū. Komiteja uzskata, ka Direktīvas priekšlikuma preambulā būtu skaidri jāmin 
nozīme, kāda ir pietiekamai augu aizsardzības līdzekļu pieejamībai, lai ES patērētajiem, 
kuriem ir augstas prasības, garantētu drošu un kvalitatīvu pārtikas produktu piegādi.  
 
EESK pauž bažas par to, ka paredzēts ieviest augu aizsardzības līdzekļu apstiprināšanas 
kritērijus. Šādi apstiprināšanas kritēriji, kas pamatojas tikai uz minēto līdzekļu sastāvā esošo 
aktīvo vielu raksturīgajām īpašībām un kuros nav ņemta vērā praktiskā izmantošana un 
ietekme uz lietotāju, apdraud principu, ka lēmumu pieņem, pamatojoties uz riska 
novērtējumiem. EESK nevar atbalstīt minēto pieeju, jo tā nevajadzīgi kavē jaunu un labāku 
produktu izstrādi. 
 
EESK uzskata, ka ierosinātā atļauju savstarpējā atzīšana starp zonām ir pirmais solis ceļā uz 
pilnīgu atļauju saskaņošanu Eiropā. Komiteja ierosina dot iespēju veikt atļauju savstarpējo 
atzīšanu starp zonām, ja kaimiņvalstīs ir līdzīgi ražošanas nosacījumi. 
 
EESK atbalsta principu, ka jāveic to augu aizsardzības līdzekļu salīdzinošais novērtējums, 
kuru sastāvā ir aizstāšanas kandidāti. Komiteja aicina retāk veikt novērtējumu un piemērot 
parasto datu aizsardzības periodu, lai arī turpmāk nodrošinātu uzņēmumu gatavību veikt 
ieguldījumus saistībā ar šādām vielām un tādējādi novērstu deficīta rašanos lauksaimniecības 
nozarē.  
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EESK uzskata, ka priekšlikumā nav iekļauti pietiekami stimuli, lai apstiprinātu augu 
aizsardzības līdzekļus, kas paredzēti niecīgai izmantošanai un ierosina divus situācijas 
uzlabošanas pasākumus: (i) pirmais pieprasījuma iesniedzējs var izmantot garāku datu 
aizsardzības periodu atkarībā no iekļauto niecīgas izmantošanas gadījumu skaita; (ii) aicina 
Komisiju sekmēt dalībvalstīm paredzēta saraksta izveidi, kas tiek regulāri atjaunots un kurā 
uzskaitīti visi atļautie (niecīgas) izmantošanas gadījumi.  

 
− Kontaktpersona: AZZOPARDI kdze 

(Tālr.: 0032 2 546 98 18 – e-pasts: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 
 

• Aviācijas darbības un siltumnīcas efekta gāzu emisijas kvotu 
tirdzniecība 

 
− Ziņotājs: ADAMS kgs (Dažādu interešu grupa – UK) 
− Atsauce: COM(2006) 818 galīgā redakcija – 2006/0304 (COD) – CESE 801/2007 
 
− Galvenie jautājumi: 
 
Komiteja atzinīgi vērtē ierosināto direktīvu, kurā ir izmantota rūpīgi apsvērta un pragmatiska 
pieeja, lai ierobežotu un kompensētu ātri augošo, aviācijas nozarē emitēto siltumnīcefekta 
gāzu apjomu. 
 
Iekļaujot aviāciju ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (ETS), iespējams, pati sistēma kļūst 
stabilāka un nostiprināsies kā izcils modelis CO2 emisijas samazināšanai pasaules mērogā. 
 
Komiteja uzskata, ka priekšlikums ir īstenojams. Tajā ir atzītas politikas, tautsaimniecības un 
patērētāju uzstājīgās prasības turpināt gaisa satiksmes un transporta attīstību un tajā pašā laikā 
izmantot ETS tirgus mehānismu, lai kompensētu vienu no svarīgākajiem, nelabvēlīgajiem 
ārējiem efektiem, ko rada aviācijas nozare. 
 
EESK atzinīgi vērtē to, ka, sākot ar 2012. gadu, visi lidojumi uz Eiropu vai no tās tiks iekļauti 
minētajā sistēmā, taču tā uzskata, ka emisijas robežvērtībai, kas noteikta aptuveni 2005. gada 
līmenī, būtu jābūt zemākai un atbilstīgākai ETS ietvaros pārējās nozarēs noteiktajai vērtībai. 
 
Komiteja atzīst minētā jautājuma sarežģītību, tomēr uzskata, ka priekšlikums nav pietiekami 
pārskatāms un tajā nav pietiekami skaidri parādītas tā priekšrocības. Priekšlikums dažādos 
veidos un atšķirīgos līmeņos ir vērsts uz Eiropas Savienību kopumā, atsevišķām dalībvalstīm, 
dažādām rūpniecības nozarēm un sabiedrību. Jo īpaši būtu jāuzsver direktīvas pozitīvais 
potenciāls, lai atbalstītu un veicinātu ETS. Tāpat jāpiebilst, ka būs nepieciešams aktīvs un 
papildu atbalsts no pārējiem Komisijas dienestiem, jo īpaši no Transporta un enerģētikas, kā 
arī Pētniecības ģenerāldirektorāta. 
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– Kontaktpersona: KORZINEK kdze 
(Tālr.: 00 32 546 80 65 – e-pasts: annika.korzinek@eesc.europa.eu) 

 
 

• Bateriju un akumulatoru atkritumi 
 

− Atsauce: COM(2007) 93 galīgā redakcija – 2007/0036 (COD)– CESE 803/2007 
− Kontaktpersona: Jakob Andersen kgs 

(Tālr.: 00 32 546 92 58 – e-pasts: jakob.andersenl@eesc.europa.eu) 
 
 
12. INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS 

 

• Paredzamie tiesību akti e-pieejamības jomā 
 

− Ziņotājs: HERNÁNDEZ BATALLER kgs (Dažādu interešu grupa – ES) 
− Atsauce: izpētes atzinums – CESE 810/2007 
 
− Galvenie jautājumi: 
 
Pēc Komisijas lūguma EESK izstrādāja izpētes atzinumu par "turpmāko tiesisko regulējumu 
e-pieejamības jomā", pievēršot īpašu uzmanību gados vecākiem cilvēkiem. 
 
Mērķis būtībā ir noteikt sekundārā tiesību akta veidu, balstoties uz kuru pašreizējā situācijā, 
ko raksturo ātra ekonomikas un sociāla pārstrukturēšanās, tiks īstenots ES mērķis izveidot 
pilnībā iekļaujošu sabiedrību. 
 
EESK uzskata, ka, ņemot vērā pārmaiņas, kas pēdējos gados notika politiskajā un sociālajā 
jomā, Kopienas līmenī īstenotai darbībai e-pieejamības jomā ir prioritāra nozīme un ka 
piekļuve IKT publiskajos dienestos ir jānostiprina kā pamattiesības. 
 
Kopienas darbībā vienlaikus jāparedz gan tiesiskais instruments, kas nostiprinātu pašreizējos 
tiesību aktus, gan jāveic citi, neobligāti pasākumi visdažādākajās politikas jomās, ņemot vērā 
Kopienas darbības pievienoto vērtību. 
 
EESK uzskata, ka pilsoniskās sabiedrības organizāciju līdzdalībai sekmīgas e-pieejamības 
politikas īstenošanā ir būtiska nozīme sakarā ar to spēju ietekmēt papildu pasākumus, īpaši 
saistībā ar rīcības kodeksu vai kopregulējumu. 

 
− Kontaktpersona: BAZSIK kdze 

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

• Mūžizglītība 
 

− Ziņotājs: GARCIA-CARO kgs (Darba ņēmēju grupa – ES) 
− Atsauce: COM(2006) 479 galīgā redakcija – 2006/0163 (COD) – CESE 806/2007 
 
− Galvenie jautājumi: 
 
Komiteja atzīst, ka Priekšlikums par Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu ir 
nepieciešams. Pienācīga kvalifikāciju un kompetenču pārredzamība Eiropas Savienībā veicina 
mobilitāti un nodrošina standartizētu un vispārēju pieeju Eiropas darba tirgum. 
 
EESK pieņem zināšanai, ka priekšlikumam izvēlētā juridiskā forma ir ieteikums, kas saskaņā 
ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 249. pantu neuzliek saistības. 
 
EESK uzskata, ka modelī izmantotajiem deskriptoriem, it īpaši profesionālo kvalifikāciju 
deskriptoriem, ir jābūt skaidrākiem un vienkāršākiem, lai tie būtu saprotamāki uzņēmumiem, 
ekspertiem, kā arī visiem iedzīvotājiem kopumā. 

 
− Kontaktpersona: KANIEWSKA kdze 

(Tālr.: 00 32 2 546 81 17 – e-pasts: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 
 

_____________ 


