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1. EUROPOS SAJUNGOS ATEITIS - APMASTYMU LAIKOTARPIS
•

Nuomones projektas del rekomendaciju 2006 m. birželio 15–16 d. Europos
Vadovu Tarybai – apmastymu laikotarpis

–

Pranešejas Henri Malosse (Darbdaviu gr. – FR)

–

Nuorodos: CESE 513/2006 fin – CESE 745/2006

–

Dokumento esme
2006 m. birželio 15–16 d. vyksiancios Europos Vadovu Tarybos metu valstybiu ir vyriausybiu
vadovai visu pirma aptars svarstymu laikotarpiu, kuri 2005 m. birželio men. pasiule Europos
Vadovu Taryba žlugus Sutarties del Konstitucijos Europai ratifikavimo procesui Prancuzijoje ir
Nyderlanduose, pradetu iniciatyvu rezultatus ir tarsis del kitu vykstancio proceso etapu.
Todel EESRK išreiške nora prisideti prie diskusiju, ne tik dar karta patvirtindamas anksciau
išsakytas savo pozicijas, palankias Sutarciai del Konstitucijos Europai, bet ir pateikdamas kai kurias
rekomendacijas Europos Vadovu Tarybai ir Europos Komisijai.
Šios rekomendacijos remiasi teiginiu, kad tapatybes krize, kuria šiuo metu išgyvena Europos
Sajunga, ir pilieciu rodomos abejones Sajungos atžvilgiu susidare daugiausia del Sajungos veikimo
ir dabartiniu politikos krypciu ir del pacios Sutarties del Konstitucijos Europai.
EESRK mano, kad:

•

viena vertus, „krizes iveikimo“ sprendimu turi buti apsaugota Sutartimi del Konstitucijos pasiekta
pažanga ir pusiausvyra, be to, juo turi buti atsižvelgta i tai, kad šiuo metu Sutarti yra ratifikavusios
15 valstybiu nariu.

•

antra vertus, butent Europos Komisija ir Europos Vadovu Taryba, laikydamosi savo igaliojimu,
turetu pateikti atitinkamu pasiulymu, kuriais butu padetas Europos pilieciams palankios ateities
vizijos pagrindas ir suteikta turinio Europos Sajungos politikos kryptims, kad jos galetu geriau
tenkinti Europos gyventoju lukescius.
Todel EESRK del keturiu pagrindiniu sriciu pateikia keleta rekomendaciju Europos Vadovu
Tarybai, kuriomis siekiama:

•

skatinti geresni Europos valdyma diegiant naujoviškiausius Sutarties del Konstitucijos Europai
elementus ir visu pirma skiriant daugiau demesio pilietines visuomenes organizacijoms bei joms
atstovaujancioms institucijoms politikos krypciu formavimo ir Bendrijos sprendimu rengimo
procesuose.
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•

papildyti Bendrijos politikos krypciu ir Europos pilietybes turini ir vystyti realias bendros
politikos kryptis tokiose srityse, kuriose europines naudos nebereikia irodinet.

•

visiškai igyvendinti dabartines sutartis naudojant Nicos sutarties jungiamasias salygas, kurios
leidžia pereiti prie kvalifikuotos balsu daugumos kai kuriose socialines politikos ir Teisingumo
bei vidaus reikalu srityse stiprinant ekonomini valdyma ir vejantis velavima ar net spragas, vis dar
esancias daugelyje Bendrijos veiklos sriciu.

•

skatinti valstybes nares igyvendinti Europos patikimo ir nuoseklaus informavimo politika
remdamosi pilietines visuomenes organizaciju tinklais.
Apibendrindamas EESRK mano, kad ikvepti naujo pasitikejimo Europos projektu ir suteikti naujo
teisetumo integracijos procesui yra butina siekiant iveikti tapatybes krize, kuria šiuo metu
išgyvena ES.

−

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

2. VIDAUS RINKA IR SANGLAUDA
•

Lengviesiems automobiliams ES taikomi mokesciai

–

Pranešejas Virgilio Ranocchiari (Darbdaviu gr. – IT)

–

Nuorodos: COM(2005) 261 final – 2005/0130 CNS – CESE 749/2006

–

Dokumento esme
EESRK visapusiškai remia ši pasiulyma priimti direktyva, kuria siekiama pagerinti vidaus rinkos
veikima ir tuo paciu skatinti aplinkos tvaruma. EESRK ypac pritaria tam, kad pir ma karta yra
naudojamasi treciuoju ramsciu (fiskalinemis priemonemis) išmetamo anglies dvideginio (CO2)
kiekiui mažinti ir sutinka su Europos Komisijos vertinimu del pasiulymo galimos naudos laisvam
pilieciu judejimui ir automobiliu pramonei.
EESRK kviecia Europos Komisija dalyvauti dialoge ir nuolat bendradarbiauti su valstybemis
naremis siekiant koordinuotai idiegti nauja lengvuju automobiliu apmokestinimo sistema ir priimti
integruota pozicija, kad pageretu aplinkos tvarumas lengvuju automobiliu transporto sektoriuje.
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Asmuo pasiteirauti Imola Bedo
(Tel. 00 32 2 546 83 62 – el. paštas imola.bedo@eesc.europa.eu)

•

Mokesciai imones buveines šalyje (MVI)

− Pranešejas Philippe Levaux (Darbdaviu gr. – FR)
−

Nuorodos: COM(2005) 702 final – CESE 742/2006

− Dokumento esme
EESRK pritaria per ilgesni laikotarpi numatomam atlikti mokesciu harmonizavimui Europos
Sajungos lygmeniu. Deja, šis procesas susiduria su daugybe kliuciu, todel EESRK:
•

•

•

dar karta pritaria Komisijos nuostatoms ir priemonems, skirtoms palengvinti mažu ir
vidutiniu imoniu veiklos pletra, taciau kartu kelia klausima del pasiulyto mechanizmo
veiksmingumo ir taikymo apimties,
laikosi nuomones, kad, kalbant apie bandomaja patirti, derejo pasiulyti labiau apibrežta
sistema, pagrista konkrecia patirtimi, igyta savanoriškai dalyvaujant kai kurioms šalims ir
mažu bei vidutiniu imoniu profesinems organizacijoms, ir nustatyti 5 metu
eksperimentini laikotarpi, kad butu padarytos naudingos išvados ir tuomet butu
igyvendinti taikytini elementai,
siulo Komisijai atsižvelgti i toliau nurodytose ivairiose nuomonese pateiktus pasiulymus,
kad ilgainiui galetu suformuluoti pagrindines gaires, kurios mažoms ir vidutinems
imonems pasiulytu nuoseklius sprendimus, visu pirma tuos, kuriu pagrindu butu
parengtas Europos mažu ir vidutiniu imoniu istatai.

− Asmuo pasiteirauti Imola Bedo
(Tel. 00 32 2 546 83 62 – el. paštas imola.bedo@eesc.europa.eu)
•

Sanglaudos fondas (kodifikuota redakcija)

–

Pranešejas Angelo Grasso (Ivairiu interesu gr. – IT)

–

Nuorodos: COM(2006) 5 final – 2003/0129 (AVC) – CESE 743/2006

–

Dokumento esme
EESRK patvirtina jau ne karta išsakyta nuomone, kad Bendrijos teises aktu kodifikavimas
padeda priartinti Europos piliecius prie Europos Sajungos priemoniu. Tai ypac svarbu kalbant
apie sanglaudos politika, kuri yra itin svarbi kuriant Europa.
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Asmuo pasiteirauti Roberto Pietrasanta
(Tel. 00 32 2 546 93 13 – el. paštas roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu)

•

Keleiviu vežimo viešosios paslaugos

–

Pranešejas Stephane Buffetaut (Darbdaviu gr. – FR)

–

Antrasis pranešejas Ott Erhard (Darbuotoju gr. – DE)

–

Nuorodos: COM(2005) 319 final – 2000/0212 COD – CESE 734/2006

–

Dokumento esme
Europos ekonomikos ir socialiniu reikalu komitetas mano, kad Komisijos pateiktas pasiulymas
priimti reglamenta del keleiviu vežimo keliais ir geležinkeliais viešuju paslaugu yra pažangesnis
palyginus su ankstesnemis versijomis del galimybes tiesiogiai sudaryti sutarti. Taciau siekiant
igyvendinti teisinio saugumo tiksla reiketu, kad butu dar paaiškinti tam tikri punktai:
−

konkretus viešojo transporto veiklos geografinio apribojimo ir konkreciu konkurencijos
salygu neiškraipymo igyvendinimas tiesiogiai sudarant sutartis su kontroliuojamu vietos
operatoriumi,

−

išimtis, daroma bendriesiems principams tiesiogiai sudarant sutartis del susisiekimo
geležinkeliais, kuri, atrodo, yra nelabai teiseta ir turetu buti bent jau geriau apibrežta,

−

grižti prie 2002 m. vasario men. pasiulymo priimti reglamenta1 del paslaugu kokybes ir
socialines srities teises aktu laikymosi, nekvestionuojant subsidiarumo principo,

−

aiškiau apibrežti regionini ar tolimojo susisiekimo transporta,

−

reglamenta taikyti visoms viešojo transporto sutartims, kuriose kalbama apie viešuju
paslaugu ipareigojimus (VPI) ar kurios suteikia išskirtiniu teisiu.

−

Asmuo pasiteirauti Anna Wagner
(Tel. 00 32 2 546 83 06 – el. paštas anna.wagner@eesc.europa.eu)

•

Paslaugu teikimo vieta

–

Pranešejas Metzler Arno (Ivairiu interesu gr. – DE)

1

COM (2000) 7 final – 2000/0212 (COD), su pakeitimais, padarytais COM (2002) 107 final.
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Nuorodos: COM(2005) 334 final – 2003/0329 CNS – CESE 741/2006

–

Dokumento esme
Nagrinejamu dokumento projektu siekiama supaprastinti ir išaiškinti kai kurias taisykles, kurios
ypatingai PVM ir paslaugu teikimo vietos nustatymo srityse gali sukelti gincu. Komitetas pritaria
šiai iniciatyvai, iš dalies keicianciai Šeštaja PVM direktyva. Ji yra žingsnis pirmyn igyvendinant
Lisabonos procesa ir vykdant vidaus rinkos direktyvoje iškeltus tikslus.
Antra vertus reiketu ištaisyti trukumus (pavyzdžiui, idiegti sistema, kuri padetu veiksmingiau
surinkti PVM, keisti nevienoda požiuri i piliecius ir (arba) vartotojus, panaikinti konkurencijos
iškraipymus, neaiškumus del koncepciju).

−

Asmuo pasiteirauti Imola Bedo
(Tel. 00 32 2 546 83 62 – el. paštas imola.bedo@eesc.europa.eu)

•

Nedideliu prekiu siuntu atleidimas nuo mokesciu

–

Pranešejas Henriks Danusevics (Ivairiu interesu gr. – LV)

–

Nuorodos: COM(2006) 12 final – CESE 733/2006

–

Asmuo pasiteirauti João Pereira dos Santos
(Tel. 00 32 2 546 92 45 – el. paštas joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu)

3. APLINKOS APSAUGA
•

Biologines ivairoves išsaugojimas

–

Pranešejas Lutz Ribbe (Ivairiu interesu gr. – DE)

–

Nuoroda. Tiriamoji nuomone – CESE 752/2006

–

Dokumento esme
Biologine ivairove yra musu gyvenimo šioje planetoje pagrindas ir garantas. Jau vien del
ekonominiu paskatu žmogus privalo siekti išsaugoti ekosistemu stabiluma. Ta daryti ipareigoja jo
atsakomybe visai visatai − išsaugoti biologine ivairove. Biologines ivairoves apsauga nera
„prabanga“, kuria žmogus gali sau leisti arba kurios galetu atsisakyti.
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-6EESRK entuziastingai pritare tam, kad ne tik visos Europos institucijos, bet ir ES valstybes nares,
pasirašiusios Biologines ivairoves konvencija isipareigojo ne tik sustabdyti, bet ir pakeisti šias
neigiamas tendencijas. Vis delto EESRK neigiamai vertina tai, kad tarp tikroves ir noru tvyro
praraja: viešasis sektorius biologinei ivairovei išsaugoti lig šiol nesieme jokiu priemoniu, kuriu iš
jo tikimasi. Nors valstybe privalo rodyti pavyzdi saugant biologine ivairove, taciau planavimo
sprendimai ir remimo programos biologinei ivairovei neretai sukelia dar didesne gresme. Reikia
pridurti, kad 2007–2013 m. finansineje perspektyvoje numatoma ypatingai taupyti kaip tik tose
politikos srityse, kurios susijusios su biologines ivairoves apsauga.
Reikia daugiau teigiamu praktiniu pavyzdžiu ir modeliniu projektu, daugiau aprašymu, galinciu
apskritai padeti isisamoninti gamtovaizdžiu ir biologines ivairoves prasme ir nauda, taip pat reikia
pateikti placiosios visuomenes aktyvumo pavyzdžiu. Pagaliau juk sprendžiamas žmogaus
egzistencijos pagrindu išsaugojimo klausimas.
−

Asmuo pasiteirauti Annika Korzinek
(Tel. 00 32 2 546 80 65 – el. paštas annika.korzinek@eesc.europa.eu)

•

Tvaraus vystymosi strategijos peržiura

–

Pranešejas Lutz Ribbe (Ivairiu interesu gr. – DE)

–

Antrasis pranešejas Olivier Derruine (Darbuotoju gr. – BE)

–

Nuorodos: COM(2005) 658 final – CESE 736/2006

–

Dokumento esme
EESRK keleta kartu atkreipe demesi i didele tvaraus vystymosi svarba Europos ateiciai ir
visuotiniam vystymuisi, todel palankiai vertina pateikta veiksmu programa, kurioje Komisija
nagrineja šia tema. Taciau EESRK labai apgailestauja, kad komunikatas iš tikruju neskatina
tvaraus vystymosi politikos ir netgi parodo, kad šiuo metu veikiau trypciojama vietoje.
Komitetas pažymi, kad neaiškus Lisabonos strategijos ir tvaraus vystymosi strategijos saryšis.
Reikia atlikti aiškinamaji darba ir užtikrinti saryši, kad pilieciams strategijos butu suprantamos.
Reikia reformuoti poveikio analizes priemone, kad butu galima vienodai atsižvelgti ne tik i
socialini ir ekologini, bet ir i ekonomini aspekta. Lisabonos strategijoje rekomenduojami vykdyti
tyrimai ir naujoves turetu ypac padeti siekti tvaraus vystymosi. Paprastai strategija numato budus,
kaip pasiekti tikslus. Kai nera tikslu, neišvengiamai kyla sunkumu pasirenkant priemones. Tai yra
svarbiausias komunikato trukumas. Nežinodamas, kur nori nueiti, negali nuspresti, kaip pasiekti
tiksla.
EESRK savo ruožtu išreiškia ketinima inešti indeli i diskusija palaipsniui kurdamas duomenu
baze: ji turetu sudaryti salygas skleisti geriausios praktikos pavyzdžius, fiksuoti kliutis, su
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-7kuriomis subjektai gali susidurti vietos lygiu ir t. t. siekiant sukaupti kuo daugiau dalykiniu žiniu,
kuriomis galetu pasinaudoti Komisija ir suinteresuoti subjektai.
−

Asmuo pasiteirauti Annika Korzinek
(Tel. 00 32 2 546 80 65 – el. paštas annika.korzinek@eesc.europa.eu)

•

Biomases naudojimo veiksmu planas

–

Pranešejas Bernd Voss (Ivairiu interesu gr. – DE)

–

Nuorodos: COM(2005) 628 final – CESE 747/2006
Europos ekonomikos ir socialiniu reikalu komitetas teigiamai vertina Komisijos pateikta
Biomases naudojimo veiksmu plana iki 2010 m. pasiekti Europos Sajungos tiksla, kad
atsinaujinanti energija sudarytu 12 proc. viso energijos sunaudojimo. Koordinuojant žemes ukio,
strukturine, regionine ir energetikos politika, ateityje ir ukininkai gales labiau isitraukti i energijos
gamyba. Taip pat reikia panaudoti prekybos priemones (kuriomis siekiama užtikrinti patekima i
kvalifikuota rinka pagal PPO susitarimus) ir mokesciu priemones (siekiant suderinti valstybiu
nariu teises aktu del PVM lengvatu naudojant šildymo ar šaldymo atsinaujinancius išteklius). Be
to, reiketu didinti ES strukturiniu fondu investuojamu lešu dali i biomase ir kitus atsinaujinancius
energijos šaltinius, kad 2013 m., pasibaigus programavimo laikotarpiui, jos sudarytu 10 proc. ES
strukturiniu fondu lešu. Reiketu netrukus vedant derybas del BŽUP indeksuoti išmokas už
energetinius augalus. EESRK mano, kad butina imtis biomases naudojimo privalomu veiksmu
planu, kurie padetu nustatyti valstybiu nariu potenciala. Komitetas rekomenduoja aprašyti
produktu kilmes saugaus sertifikavimo reikalavimus. EESRK džiaugiasi, kad Komisija tiek
bioenergijai, tiek iškastiniams energijos ištekliams taiko tas pacias emis ijos normas. Jis pripažista,
kad siekiant biomases konkurencingumo butina taikyti visoje Europoje vienodai pasitvirtinusias
prekybos priemones.

−

Asmuo pasiteirauti Siegfried Jantscher
(Tel. 00 32 2 546 97 94 – el. paštas siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)

•

Temine strategija del oro kokybes

–

Pranešejas Stephane Buffetaut (Darbdaviu gr. – FR)

–

Nuorodos: COM(2005) 447 final – 2005/0183 COD – CESE 750/2006

–

Dokumento esme
EESRK pritaria bendriesiems temines strategijos tikslams del oro taršos ir pasiulymui priimti
direktyva, kuri yra strategijos teisine išraiška.
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-8Kalbant apie temine strategija, kuri, kaip tai aiškiai nurodyta strategijos 4.1.1 punkte, yra
neatsiejama nuo teises akto pasiulymo:
−

Komitetas visiškai pritaria siekiui integruoti aplinkosaugos problemas i kitas
Bendrijos politikos kryptis ir programas.

Del pasiulymo priimti direktyva:
−

−

−

Komitetas siulo perkelti nustatytas suderinimo su direktyvos isipareigojimais datas iš
2010 m. i 2015 m. del PM 2,5 koncentracijos ribiniu verciu ir iš 2015 m. i 2020 m.
del poveikio žmogui sumažinimo, kadangi reikia laiko teisekuros procesui užbaigti,
numatyti butinus terminus matavimo stotims valstybese narese isteigti, o taip pat
reikalingos investicines sanaudos,
mano, kad prieš nustatant privalomas viršutines ribas butu buve naudinga numatyti
pereinamaji laikotarpi, per kuri valstybes nares turetu priarteti prie siekiamu
koncentracijos dydžiu,
prašo, kad naturaliai susidarancios smulkiosios dalelytes butu išbrauktos direktyvos
taikymo srities.

−

Asmuo pasiteirauti Annika Korzinek
(Tel. 00 32 2 546 80 65 – el. paštas annika.korzinek@eesc.europa.eu)

•

Potvyniu vertinimas ir rizikos valdymas

–

Pranešeja Maria Candela Sanchez Miguel (Darbuotoju gr. – ES)

–

Nuorodos: COM(2003) 15 final/2 – 2006/0005 COD – CESE 737/2006

−

Asmuo pasiteirauti Yvette Azzopardi
(Tel. 00 32 2 546 98 18 – el. paštas yvette.azzopardi@eesc.europa.eu)

•

Alternatyvus degalai (keliu transportas)

–

Pranešejas Virgilio Ranocchiari (Darbdaviu gr. – IT)

–

Nuoroda. Nuomone savo iniciatyva CESE – 748/2006

–

Dokumento esme
Europos Komisijos 2001 m. lapkricio men. nustatytas tikslas 2020 m. naudoti 20 proc.
alternatyviu degalu yra grindžiamas dviem pripažintomis technologijomis ir (arba) produktais, t.
y. biodegalais ir gamtinemis dujomis (GD), taip pat viena perspektyvia naujove, t. y. H2 ir kuro
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-9elementais. Biodegalus ir GD, nepaisant tam tikru kliuciu, galima naudoti jau šiandien; šie
alternatyvus degalai gali išspresti problemas, susijusias tiek su degalu paskirstymo pažangiaja
patirtimi, tiek su varikliu technologija.
Biodegalai yra naudingi aplinkai, nes paprastai daro gerokai mažesni, o idealiu atveju nedaro jokio
poveikio klimatui. EESRK taip pat pritaria naujausiam Komisijos komunikatui del ES biodegalu
strategijos, kuriuo skatinama biodegalu gamyba ir ju naudojimas. Taciau taip pat reikia ivertinti,
koks bus poveikis aplinkai, pradejus naudoti daugiau biodegalu.
EESRK pripažista, kad didesnis GD naudojimas automobiliu degalams yra naudinga alternatyva
naftai, kol dar neturime veikianciu vandenilio technologiju. Iki šiol priimtu priemoniu nepakanka
skatinant automobiliu degalams naudoti gamtines dujas. Dabartines kliutys propaguoti gamtinemis
dujomis varomas transporto priemones daugiausia susidaro del nepakankamo tiekimo tinklo ir per
dideles jo ivairoves. Komisija ir valstybes nares turetu rodyti pavyzdi, isigydamos naujas
transporto priemones. EESRK rekomenduoja Komisijai imtis ipareigojanciu priemoniu tuo atveju,
jeigu Biodegalu direktyva, kuria numatoma pataisyti 2006 m., parodytu, kad valstybes nares emesi
nepakankamai veiksmu siekiant igyvendinti numatytus tikslus del biodegalu ir gamtiniu duju.
Atrodo, vandenilis butu tinkamiausias sprendimas, taciau dar daug reikia nuveikti moksliniu
tyrimu ir vystymo srityje, kad butu parengta patikima ir atsiperkanti „vandenilio ekonomika“.
Ilgalaikes alternatyvos, tokios kaip vandenilis, yra vystymo pastangu rezultatas: kitaip sakant,
biodegalai ir gamtines dujos yra pereinamieji degalai prie mišriu tvariu degalu 2020 m. ir veliau.
−

Asmuo pasiteirauti Siegfried Jantscher
(Tel. 00 32 2 546 97 94 – el. paštas siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)

•

Ekologiškos keliu transporto priemones

–

Pranešejas Virgilio Ranocchiari (Darbdaviu gr. – IT)

–

Nuorodos: COM(2005)/634 final – 2005/0283 COD – CESE 735/2006

–

Asmuo pasiteirauti Siegfried Jantscher
(Tel. 00 32 2 546 97 94 – el. paštas siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)

4. SVEIKATA IR VARTOTOJU APSAUGA
•

Europos Sajungos psichikos sveikatos strategija

–

Pranešejas Adrien Bedossa (Ivairiu interesu gr. – FR)
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Nuorodos: COM(2005) 484 final – CESE 739/2006

–

Dokumento esme
EESRK pritaria Komisijos iniciatyvai sukurti kompleksine Europos psichikos sveikatos
strategija. Nera abejoniu del psichikos sveikatos svarbos Europoje. Todel reikia sukurti
strategija, kuri:
− apimtu daugeli aspektu:
• geriau informuoti apie sveikata,
• aktyviau reaguoti i sveikatai kylanti pavoju,
• sumažinti nelygybe sveikatos srityje,
• siekti, kad tarpšakine strategija užtikrintu aukšta socialines apsaugos ir sveikatingumo
lygi;
− apibrežtu tikslus:
• rupintis visu pilieciu psichikos sveikata,
• pripažinti prevencijos svarba,
• pagerinti ligoniu gyvenimo salygas,
• sukurti ES informacijos apie psichikos sveikata rinkimo sistema ir moksliniu tyrimu
programa;
− pateiktu rekomendacijas del:
• bandomojo projekto kuriant visu suinteresuotu subjektu regioninius informacijos
tinklus,
• siekiant efektyviau panaudoti turimus išteklius, skatinti seganciuju psichikos ligomis
gydymo ne specializuotose istaigose procesa.
– nustatytu geriausios socialines integracijos skatinimo ir serganciuju psichikos ligomis teisiu
apsaugos praktikos pavyzdžius ir tai turetu buti pavesta atlikti Europos Sajungos
Pagrindiniu teisiu agenturai.

−

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

•

Pirotechnikos gaminiu pateikimas i rinka

–

Pranešejas Bryan Cassidy (Darbdaviu gr. – UK)

–

Nuorodos: COM(2005) 457 final – 2005/0194 COD – CESE 739/2006
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Dokumento esme
Direktyvos projektu siekiama užtikrinti laisva pirotechnikos gaminiu judejima ES, gerinti
vartotoju ir srities specialistu sauguma, suderinti saugumo reikalavimus visose valstybese narese.
EESRK pritaria Komisijos direktyvos projektui, bet pateikia tokias rekomendacijas.
•

Komisija turetu apsvarstyti galimybe nustatyti ilgesni perkelimo laikotarpi.

•

Už fejerverku bandymus ir CE ženklo gavima ir toliau turi buti atsakingas gamintojas, o
importuotojui tektu antrine atsakomybe.

•

Taip pat butu galima naudotis RAPEX sistema kaip laikina priemone, kol isigalios ši
direktyva.

•

Automobiliniams pirotechnikos gaminiams turetu buti taikomas JTO ir EEK reglamentas
pagal 1958 m. sutarti (WP 29, Ženeva), o ne nustatytas standartas.

•

Komitetas mano, kad automobiliniu pirotechnikos gaminiu srityje Komisija turetu buti
pasirengusi pritarti gaminiu tipu tvirtinimui kokia nors forma.

−

Asmuo pasiteirauti Václav Navrátil
(Tel. 00 32 2 546 82 33 – el. paštas vaclav.navratil@eesc.europa.eu)

•

Perfluoroktano sulfonatai (PFOS)

–

Pranešejas David Sears (Darbdaviu gr. – UK)

–

Nuorodos: COM(2005) 618 final – 2005/0244 COD – CESE 731/2006

–

Dokumento esme
EESRK remia Komisijos pasiulyma, bet mano, kad Pavoju sveikatai ir aplinkai mokslinio
komiteto teikimu Komisija privalo peržiureti nuokrypius kiekvienu atskiru atveju (SCHER).
Rizikos ar poveikio vertinimo grafika reikia sudaryti atsižvelgiant i auganti chemines rizikos
vertinimo poreiki pagal cheminiu medžiagu registravimo, vertinimo, leidimu suteikimo ir ribojimo
(REACH) reglamento reikalavimus.

−

Asmuo pasiteirauti Magdalena Bêlarová-Carabin
(Tel. 00 32 2 546 83 03 – el. paštas magdalena.belarovacarabin@eesc.europa.eu)
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•

Medicinos prietaisai

–

Pranešejas Paolo Braghin (Darbdaviu gr. – IT)

–

Nuorodos: COM(2005) 681 final – 2005/0263 COD – CESE 732/2006

–

Dokumento esme
Šiuo projektu iš dalies keiciama Direktyva 93/42/EEB siekiant išaiškinti kai kuriuos dabartinius
reikalavimus ir sudaryti teisini pagrinda numatytoms iniciatyvoms. Kad pagrindu direktyvu del
medicinos prietaisu tekstai butu suderinti, šiuo projektu be kita ko iš dalies keiciama direktyva
90/385/EEB del aktyviuju implantuojamu medicinos prietaisu.
EESRK palankiai vertina Komisijos pasiulyma. Vis delto Komitetas suformulavo keleta konkreciu
patarimu, kuriais siekiama palengvinti tikslu igyvendinima teisinio saugumo, aiškumo,
supaprastinimo ir sveikatos apsaugos srityse.

−

Asmuo pasiteirauti Magdalena Bêlarová-Carabin
(Tel. 00 32 2 546 83 03 – el. paštas magdalena.belarovacarabin@eesc.europa.eu)

5. UŽIMTUMAS, ŠVIETIMAS IR MOKYMAS
•

Užimtumo politikos gaires

–

Pranešejas Wolfgang Greif (Darbuotoju gr. – FR)

–

Nuorodos: COM(2006) 32 final – 2006/0010 (CNS) – CESE 746/2006

–

Dokumento esme
EESRK savo nuomoneje del 2005–2008 m. užimtumo politikos gairiu 2 nustatymo pritare šiam
naujam integruotam metodui ir daugiameciui etapui. Sekme pirmiausia priklauso nuo to, ar
valstybes nares atsakingai laikysis isipareigojimu ir ar nustatyti prioritetai iš tikruju bus
igyvendinti nacionaliniu lygiu, užtikrinant realu parlamentu, socialiniu partneriu ir pilietines
visuomenes dalyvavima.

2

2005 m. gegužes 31 d. EESRK nuomone del pasiulymo priimti Tarybos sprendima del valstybiu nariu užimtumo politikos gairiu
(pagal Bendrijos steigimo sutarties 128 straipsni). Pranešejas Henri Malosse. OL C 286, 2005 11 17.
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- 13 Deja, daugelyje valstybiu nariu pastebimas palyginti mažas pagerejimas darbo rinkoje ir
užimtumo srityje.
EESRK rekomenduoja ekonomikai skatinti imtis veiksmingesniu priemoniu, iskaitant ir viešasias
investicijas, kuriomis butu laikomasi darbuotoju teisiu ir pareigu, kurios realiai itrauktu socialinius
partnerius susijusius socialinius veikejus, ir kuriose butu numatyti privalomi terminai ir
isipareigojimai. Dalyvaujamoji demokratija turi buti tinkamai integruota sudarant ir igyvendinant
nacionalines reformu programas ir i Užimtumo gairiu proceduras. Nuo to labai priklausys, ar
užimtumo politikos srityje bus pasiekta butina Lisabonos proceso pažanga.
−

•

−

Asmuo pasiteirauti Alan Hick
(Tel. 00 32 2 546 93 02 – el. paštas alan.hick@eesc.europa.eu)

Lankstumas ir užimtumo saugumas (flexicurity) – Danijos modelis
−

Pranešeja Anita Vium (Ivairiu interesu gr. – DK)

−

Nuoroda. Nuomone savo iniciatyva – CESE 740/2006

Dokumento esme
Lankstumas ir užimtumo saugumas (angl. flexicurity) pagal Danijos modeli galetu buti
pavyzdžiu, kaip suderintomis socialinemis priemonemis galima pasiekti ekonomikos augimo,
aukšto užimtumo lygio ir tvariu viešuju finansu.
Danijos lankstumo ir užimtumo saugumo sistema suderina santykinai aukšta nedarbo draudimo
išmoku lygi su lanksciu liberaliu atleidimo iš darbo taisykliu nustatymu.
Žinoma, negalima Danijos lankstumo ir užimtumo saugumo modelio nagrineti atsiejus ji nuo
bendro geroves valstybes konteksto ir stiprios organizacines strukturos. Danijos darbo rinkos
veikimo budas priklauso nuo pagrindinio socialiniu partneriu vaidmens priimant politinius
sprendimus ir igyvendinant darbo rinkos ir mokymo politika, plataus viešosiomis lešomis
finansuojamo socialinio aprupinimo tinklo ir gyventoju kvalifikacijos lygio.
Todel Danijos lankstumo ir užimtumo saugumo sistema remiasi ivairialypemis augima ir
užimtuma skatinanciomis makroekonominemis priemonemis. Dideli pajamu mokesciai yra
Danijos lankstumo ir užimtumo saugumo sistemos sine qua non salyga.
Nagrinejant lankstuma ir užimtumo sauguma pagal Danij os modeli Europos kontekste tampa
aišku, kad del skirtingu kulturiniu, strukturiniu ir ekonominiu santykiu šio modelio negalima
šimtu procentu perkelti i kitas šalis. Taciau tam tikrus socialinius standartus pasiekusios šalys ir
regionai turi galimybe kaip politine strategija perimti keleta bendru elementu, ypac tos šalys,
kuriose socialinis kapitalas, suprantamas kaip standartu, tinklu, individu ir organizaciju
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partneriu bendradarbiavima ir pilieciu pasirengima nesipriešinti pokyciams.
−

Asmuo pasiteirauti Gilbert Marchlewitz
(Tel. 00 32 2 546 93 58 – el. paštas gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu)

•

Bendrieji visa gyvenima trunkancio mokymosi gebejimai

–

Pranešeja Maria Herczog (Ivairiu interesu gr. – HU)

–

Nuorodos: COM(2005) 548 final – 2005/0221 (COD) – CESE 754/2006

–

Dokumento esme
Europos ekonomikos ir socialiniu reikalu komitetas vienareikšmiškai palaiko Komisijos
rekomendacijas del bendruju visa gyvenima trunkancio mokymosi gebejimu, kurios visiškai
atitinka žiniu visuomenes siekiancia Lisabonos strategija ir 2005–2008 m. užimtumo politikos
gaires.
EESRK mano, kad pasiulymas (jeigu jis bus igyvendintas) gali sušvelninti šiuo metu darbo
rinkoje kylancias problemas.
EESRK laikosi nuomones, jog svarbiausia jauniems asmenims, per anksti pasitraukusiems iš
mokyklinio ugdymo sistemos, suteikti galimybe pasiulyme minimus bendruosius gebejimus igyti
pagal neformalaus mokymo programas.
Turint omenyje tai, kad gyventojai seneja, butina prailginti pagyvenusiu darbuotoju profesines
veiklos laikotarpi. EESRK mano, jog ypac svarbu, kad valstybiu nariu vyresnio amžiaus
darbuotojai taip pat turetu galimybe igyti trukstamus gebejimus ir kad valstybes nares sukurtu
švietimo ir mokymo infrastruktura, kuri leistu taikyti ir lavinti jau igytus gebejimus.
EESRK pripažista, kad socialiniai partneriai, kaip svarbiausi darbo rinkos veikejai, atlieka
pagrindini vaidmeni igyvendinant nustatytus tikslus ir prižiurint, kaip jie vykdomi.
EESRK taip pat ragina visame procese aktyviau dalyvauti nevyriausybines organizacijas ir
rekomenduoja stiprinti dialoga su pilietine visuomene.
Iš esmes svarbu, kad stebint ir vertinant tikslu, susijusiu su visa gyvenima trunkanciu mokymusi,
igyvendinima butu galima naudotis patikimais statistiniais duomenimis.

−

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

Pilietines visuomenes padetis Vakaru Balkanuose

–

Pranešejas Dimitrios Dimitriadis (Darbdaviu gr. – EL)

–

Nuoroda. Tiriamoji nuomone – CESE 754/2006

–

Dokumento esme
Paskutiniame praejusio amžiaus dešimtmetyje Balkanuose sumažejo pasitikejimas Europos
Sajunga, bet ji atlieka svarbu vaidmeni remdama regiono pilietines visuomenes organizacijas.
Politinis nestabilumas, korupcija ir investiciju stygius stabdo ekonomini vystymasi.
EESRK yra pasirenges padeti vystyti pilietines visuomenes organizaciju tinkla regione ir su
ivairiomis šalimis steigti jungtinius konsultacinius komitetus.
EESRK ragina Europos Komisija labiau padeti, visu pirma finansiškai, Vakaru Balkanu pilietines
visuomenes organizacijoms ir užtikrinti geresni aktyviai šioje srityje dirbanciu ivairiu istaigu ir ES
instituciju koordinavima.
EESRK ragina regiono šaliu vyriausybes labiau atsižvelgti i pilietines visuomenes organizaciju
pozicijas.

−

Asmuo pasiteirauti Loïc Defaye
(Tel. 00 32 2 546 83 57 – el. paštas loïc.defaye@eesc.europa.eu)

•

Pirmenybes Afrikai: Europos pilietines visuomenes požiuris

–

Pranešejas Adrien Bedossa (Ivairiu interesu gr. – IT)

–

Nuoroda. Nuomone savo iniciatyva – CESE 753/2006

–

Dokumento esme
EESRK sutinka su pagrindiniais 2005 m. Europos Komisijos priimtos Europos Sajungos
strategijos Afrikai principais ir pritaria šiam išsamiam ir daug siekianciam dokumentui.
Taciau praeityje Afrikai duoti ir neigyvendinti pažadai vercia EESRK elgtis apdairiai: pirmoji
paslauga, kuria ES gali suteikti šiam žemynui, yra laikytis savo nauju pažadu.

Greffe CESE 87/2006 (FR/EN) IK/ua

.../...

- 16 -

EESRK nustate dvi pagrindines sritis, kuriose pilietines visuomenes organizacijos gali daug
nuveikti: valdymas pagal labai konkrecius reikalavimus ir kova su AIDS.
Abiem atvejais EESRK kviecia nuolat burtis vystymo srityje dirbancius pagrindinius
tarptautinius veikejus ir suteikti galimybe gauti Bendrijos finansavima aktyvioms Afrikos
pilietines visuomenes organizacijoms.
−

Asmuo pasiteirauti Loïc Defaye
(Tel. 00 32 2 546 83 57 – el. paštas loïc.defaye@eesc.europa.eu)

•

Europos Sajungos išores veikla – organizuotos pilietines visuomenes
vaidmuo

–

Pranešejas Christoforos Koryfidis (Darbuotoju gr. – EL)

–

Nuoroda. Nuomone savo iniciatyva CESE 744/2006

–

Dokumento esme
Nuomones savo iniciatyva tikslas yra nustatyti nauja vaidmeni, kuri EESRK ir apskritai
organizuota pilietine visuomene turi atlikti Europos Sajungos išores veiklos srityje, iskaitant ir
BUSP.
Nuomone yra teorines ir praktines analizes ilgo proceso bei EESRK igytos patirties užmezgus
santykius su konsultaciniais organais ir su kitomis pilietines visuomenes organizacijoms šalyse
kandidatese i Europos Sajunga ir kai kuriose treciosiose šalyse rezultatas.
EESRK mano, kad globalizacija, suderinta su mokslo ir technologiju pažanga, ypac informacijos
srityje, pasireiškia strukturine ryšiu „visuomene visuomenei“ integracija i klasikinius ryšius
„valstybe valstybei“.
Komitetui, kaip organizuotos pilietines visuomenes pozicijos skleidejui Europos lygiu, tenka
trejopa misija:
–

–
–

ivertinant Europos demokratijos igyti ir kurybiškai derinant ivairius interesus buti visos
organizuotos pilietines visuomenes atstovu Sajungos politinese institucijose,
perteikianciu visuomenes pozicija Sajungos išores veiklos klausimais,
aktyviai dalyvauti planuojant ir rengiant su išores veikla susijusias Sajungos politikos
kryptis,
užtikrinti Sajungos išores politikos igyvendinimo stebesena ir jo ekonomini bei socialini
poveiki.
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politines institucijas priimti ir populiarinti nuolatinio tarpinstitucinio dialogo metoda, kurio
tikslas:
–
–

−

pateikti skaidria ir prieinama informacija bei sukaupti patikimu kolektyviniu žiniu apie
Sajungos išores veikla,
pasiekti bendra ir nuoseklu sutarima del to, kokia veikla, kodel ir kaip turi buti
pletojama.

Asmuo pasiteirauti Beatriz Porres
(Tel. 00 32 2 546 91 31 – el. paštas beatriz.porresdemateo@eesc.europa.eu)

7. TEISINGUMAS
•

Civiline sauga

–

Pranešeja Maria Candela Sanchez Miguel (Darbuotoju gr. – ES)

–

Nuorodos: COM(2006) 29 final – 2006/0009 CNS – CESE 744/2006

−

Asmuo pasiteirauti Annika Korzinek
(Tel. 00 32 2 546 80 65 – el. paštas annika.korzinek@eesc.europa.eu)

8. MOKSLINIAI TYRIMAI
•

Bendrijos moksliniu tyrimu ivertinimas

–

Pranešejas Paolo Braghin (Darbdaviu gr. – IT)

–

Nuorodos: COM(2005) 387 final – CESE 729/2006

–

Dokumento esme
2004 m. antra pusmeti trylikos nariu aukšto lygio ekspertu grupe atliko Bendrijos moksliniu
tyrimu veiklos 1999–2003 m. penkeriu metu ivertinima, kaip tai numatyta Šeštojoje pagrindu
programoje.
•

EESRK vertina ir palaiko i treciaji penkeriu metu veiklos vertinima idetas pastangas ir
reikšminga tokio aukšto lygio intelektualu dalyvavima jame.
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•

•
•

−

EESRK keleta kartu pasisake už tai, kad butu iš esmes padidinta Europos moksliniams
tyrimams ir technologiju pletrai (MTTP) skirta biudžeto dalis, todel apgailestauja del
numatomo šio biudžeto mažinimo.
EESRK pabrežia platesnio pramones sektoriaus dalyvavimo ir isitraukimo i mokslinius
tyrimus ir novatoriška vystyma svarba kaip Barselonos Europos Vadovu Tarybos tikslu
realizavimo išankstine salyga.
EESRK prašo vystyti priemones, kurios paskatintu privacius asmenis finansuoti MTTP.
EESRK palaiko ekspertu grupes pozicija, jog butina tyrejams suteikti daugiau
savarankiškumo ir atsakomybes.

Asmuo pasiteirauti Václav Navrátil
(Tel. 00 32 2 546 82 33 – el. paštas vaclav.navratil@eesc.europa.eu)
_____________
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