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p. Atzo Nicolaï, Nyderlandu valstybes sekretorius Europos reikalams, pabreže Nyderlandu 
pirmininkavimo prioritetus. 
 

1. EUROPOS EKONOMINIS VALDYMAS 
 
• Geresnis ekonominis valdymas ES  

 
–   Pranešejas: p. van Iersel (Darbdaviai – NL) 
 
− Nuoroda i: Nuomone savo iniciatyva – CESE 1203/2004 
 
− Esminiai punktai:  
 
1. Veiksminga politika ir integracija yra neisivaizduojami be aiškiu ir itikinamu instituciniu 

pagrindu, kurie užtikrintu tolesni Europos isipareigojimu vykdyma. Del šios priežasties EESRK 
savo nuomoneje pateikia platu svarstyma del instituciniu ir administraciniu išankstiniu salygu, t.y. 
gero valdymo. 

 
2. Komisijai žinoma reikes tvirtesnio pagrindo darbui išsipletusioje Sajungoje.Tarpvyriausybine 

reakcija turi tendencija stipreti.  EESRK griežtai ispeja del šios tendencijos. Šiuo lemiamu 
laikotarpiu kvalifikuotos balsu daugumos metodo išpletimas tures teigiama poveiki.  EESRK 
pateikia argumentus, kad visuose renginiuose Konkurencingumo Taryba turetu tapti skaidresne..   

 
3. Europos Vadovu Taryba pastebi, kad Komisija ruošiasi parengti „žemelapi“ Lisabonos strategijos 

stiprinimui ir igyvendinimui. EESRK pateikia argumentus, kad „naujo stiliaus“ Lisabonos 
procesas turetu pasiskolinti programos „Europe '92“ sekmingus metodus. Kitos temos, kurios 
nepriklauso nuo taisykliu priemimo ir kartais tik iš dalies nuo viešo valdymo, taciau yra susijusios 
su konkurencingumu, žiniomis ir ekonominiu pajegumu, nusipelno tureti vieta „naujo stiliaus“ 
Lisabonos procese; jos apima: 

 
– sektorine pramones politika, kylancia iš bendru pramones šaku tarpusavio konsultaciju (iskaitant 

socialines konsultacijas), Komisijos ir Tarybos; 
– ES technologiju programu ir platformu pajegumus, didesni tarpsienini bendradarbiavima tarp mokslo 

tyrimo institutu ir mokslininku Sajungoje, o taip pat bendradarbiavimo tarp universitetu it verslo 
skatinima; 

– regionine politika, ypatingai pabrežiant žinias ir inovacijas. 
 
4. „Partneryste pokyciams“ turi didžiuli potenciala.. Tai gali salygoti nauja pranešimo ruši ir 

naujas sajungas tarp daugelio Europos integracijos procese dalyvaujanciu grupiu. Tai taip pat yra 
dalis „gero valdymo".  

 
− Asmuo pasiteirauti: p. Gilbert Marchlewitz 
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  (Tel.: 00 32 2 546 93 58 – el.paštas: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 

• 2007-2013 m. finansines perspektyvos 
 

–   Pranešejas: p. Dassis (Darbuotojai– EL) 
− Nuorodos i: KOM(2004) 101 galutinis – CESE 1204/2004 
 
− Esminiai punktai:  

 
Komitetas teigiama vertina Komisijos komunikata Tarybai ir Europos Parlamentui tema „ Kurti musu 
bendra ateiti: politiniai iššukiai ir išplestos Sajungos biudžeto lešos 2007-2013 m.“  Visgi Komitetas 
išskiria kai kuriuos pastebejimus, susijusius su komunikatu, ypac finansu trukuma skatinant Lisabonos 
strategija ir tvaria pletra.  
 
− Asmuo pasiteirauti: p. Roberto Pietrasanta 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – el.paštas: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 
2. PAGYVINANT EKONOMINE VEIKLA  
 
• Veiksmu planas Europos verslininkystei  
 
– Pranešejas: p. Butters (Darbdaviai – UK) 
 
– Nuorodos i: KOM(2004) 70 galutinis – CESE 1198/2004 
 
– Esminiai punktai: 
 

Komitetas remia Komisijos veiksmu plana ir išreiškia padeka Imoniu GD už didžiuli darba nuo 2002 
m. pradžios. Visgi Komitetas išskiria ypatingus veiksmu plano punktus kiekvienoje strategineje 
srityje, kurie užtikrintu sekminga jo igyvendinima. Komitetas pripažista, kad daugelio reikalingu 
testiniu veiksmu turi imtis atsakingi asmenys, nepriklausantys Imoniu generaliniam direktoratui.  
 
Veiksmu planas yra ilgo, testinio proceso pradžia Šis procesas bus sekmingas tik jeigu jis horizontaliai 
sujungs ivairias politikos sritis, o vertikaliai susies ivairius atsakingus asmenis skirtingais lygiais. 
Veiksmu planas ir kitos busimos Komisijos iniciatyvos turi paskatinti teigiama tokiu atsakingu asmenu 
reakcija. Komitetas ypac ragina kitus Komisijos Generalinius direktoratus ir valstybiu nariu valdžios 
organus vaidinti aktyvu vaidmeni šioje srityje. 
 

 
–    Asmuo pasiteirauti:  p. Aleksandra Klenke 
  (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – el.paštas: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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• Turizmo politika ir valstybinio bei privataus sektoriu bendradarbiavimas 
 

–   Pranešejas: p. Mendoza (Darbuotojai – ES) 
 
–   Nuoroda i: Nuomone savo iniciatyva – CESE 1199/2004 
 
–   Esminiai punktai: 
 

Komitetas išskiria ivairius sektorinius, socialinius, ekonominius ir aplinkosaugos tikslus valstybinio ir 
privataus sektoriu bendradarbiavimui.  
 
Jis pateikia keleta principu ir kriteriju bendradarbiavimui:  
 

Principai:  

− Kompetencijos sritys 
− Bendra atsakomybe  
− Savanoriškas bendradarbiavimo pobudis 
− Demokratija.  

  

Kriterijai:  

− Konkretus tikslai  
− Aktualumas 
− Rezultatu stebejimas  
− Proporcingumas. 
 

Taip pat aprašo tiek oficialia tie neoficialia partnerystes rušis.  
 
Komitetas cituoja sekmingus tokio bendradarbiavimo pavydžius.  
 
Išvadose, Komitetas ragina Komisija patikrinti Europos turizmo tarybos ikurimo galimybe ir išreiškia 
savo parama, per kasmetine deklaracija, Pasaulinei turizmo dienai, kuria inicijavo Pasaulio turizmo 
organizacija.  

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

 

3. DEMOGRAFINIU IR SOCIALINIU POKYCIU VALDYMAS  
 
• Demografiniai pokyciai ir tyrimu poreikis 

 
–   Pranešejas: p. Heinisch (Ivairus interesai – DE) 
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–   Nuoroda i: Nuomone savo iniciatyva  – CESE 1206/2004 
 
–   Esminiai punktai: 

 
Atsižvelgdamas i demografinius pokycius ir i pagyvenusiu žmoniu galimybes bei pavojus, didejant 
pagyvenusiu žmoniu skaiciui Europoje Komitetas ragina::  
 
a) itraukti i šia tema kaip vedanciaja akcija i 7-aja tyrimu programa ir 
 
b) imtis reikiamu priemoniu, siekiant sukurti tvirtus ir svarius pagrindus savalaikiam politiniam 

planavimui, sprendimu priemimui ir veiksmams tiek Europos, tiek nacionaliniame lygmenyje. 
 

Vertos demesio yra šios taikytinos priemones, tam kad butu laikomasi Europos Konstitucijos 25 
straipsnio, kuris visiems vyresniems ES pilieciams garantuoja teise i oru gyvenima ir i aktyvu 
dalyvavima visuomeniniame gyvenime bei sprendimu priemimo procesuose 
 
– Europos agenturos senatves klausimams sukurimui skirtos bendros stebejimo institucijos 

(European Observatory) isteigimas ir duomenu banko sukurimas, siekiant sudaryti salygas 
žinioms igyti, jas sukaupti ir perduoti toliau,  gerinti ”atviro koordinavimo metoda”, bei daryti 
svarbias praktikai ir politikai išvadas, ir 

 
– Senstancios visuomenes” savokos ivedimas EESRK. 

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

• Moteru organizaciju, kaip nevalstybinio sektoriaus subjektu, vaidmens 
igyvendinant Cotonou susitarima 
 

–   Pranešejas: p. Florio (Darbuotojai – IT) 
 

− Nuoroda i: Nuomone savo iniciatyva – CESE 1205/2004 
 

–   Esminiai punktai:  
 

2000 m. birželio men. buvo pasirašytas Cotonou susitarimas tarp Europos Sajungos ir AKP šaliu.  
Susitarime pirma karta pirma karta nevalstybiniu sektoriaus subjektu (NSS) dalyvavimas buvo 
itrauktas i nacionaliniu pletros strategiju apibrežima, suteikiant jam vaidmeni, kuris papildytu 
valstybiniu instituciju vaidmeni.  
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Šios nuomones tikslas yra pabrežti ypatinga moteru organizaciju indeli AKP šaliu pletros 
strategijose, ir ištirti, kaip sustiprinti ši indeli.  
 
Jei ES nori tureti teigiamos itakos Gerinant moteru ir neturtingu žmoniu gyvenimo kokybe 
besivystanciose šalyse, reikia didesnio aiškumo ir ryžto nustatant tikslus ir siekius bei nustatant 
žingsnius kaip tuos tikslus pasiekti.  

 
Tikslas yra sukurti pagrindus salygoms, leidžiancioms moterims dalyvauti, buti vertinamom, ir kad jos 
galetu siekti lyciu lygybes ju valstybiu pletroje.  
 
Tarp pasiulytu rekomendaciju yra šios: 
 
– Europos Komisijos delegacijoms turetu buti suteikta konkreti atsakomybe skatinti lyciu klausimo 

integravima i bendraji diskursa; 
– Ypatingas demesys taip pat turetu buti skirtas nustatyti dabartine moteru organizaciju bukle ir ju 

charakteristika AKP šalyse; 
– Nacionaliniuose strateginiuose dokumentuose turetu buti aiškiai numatytos priemones, kuriomis 

siekiama sustiprinti moteru grupiu; 
– sukurti specialia biudžeto eilute moteru pilietines visuomenes organizacijoms AKR šalyse; 
– Apskritai yra svarbu sukurti prioritetinius kanalus moteru grupems,;  
– užtikrinti lygu moteru delegaciju dalyvavima EESRK organizuojamuose seminaruose; 
– surengti konferencija, kurios tikslas butu skatinti moteru vaidmeni sprendimu priemimo procese.  
 

− Asmuo pasiteirauti: p. Susanna Baizou 
 (Tel.: 00 32 2 546 98 45  – el.paštas: susanna.baizou@esc.eu.int) 

 

4. ŽEMES UKIS – SOCIO-ECONOMINES PLETROS FAKRTORIUS   
 
• Žemes ukis miesto apylinkese 

 
–   Pranešejas: p. Caball i Subirana  (Ivairus interesai – ES) 
 

 –   Nuorodos i: Nuomone savo iniciatyva– CESE 1209/2004 
 

 –   Esminiai punktai: 
 

EESRK nuomone savo iniciatyva siulo kad miesto apylinkiu žemes ukio paskirties vietoviu 
konservacijai ir pletrai butu pasiulyti mechanizmai ir irankiai butu remiami ir skatinami.  EESRK 
teigia, kad pirmasis esminis irankis butu Socialinis, politinis ir administracinis pripažinimas, kad 
miesto apylinkiu žemes ukio paskirties vietoves yra kaimo vietoves, susiduriancios su specifiniais 
suvaržymais Kad užtikrinti, kad šios apylinkes butu pripažintos Europoje, EESRK poreiki paremti 
aktyvu ir galinga „tarpiniu miestu“ tinkla“.EESRK siulo pletoti ir skatinti Europos veiksmus miesto 
apylinkiu žemes ukio paskirties vietovese ir jose vykdoma žemes ukio veikla. Tokie veiksmai turi 
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pripažinti šiu vietoviu vertes ir vaidmenis, o taip pat kiekvienai šaliai parengti buda, kaip sukurti 
konkrecius istatymus del ju apsaugos ir pletros, remiantis bendrais pamatiniais kriterijais. EESRK 
požiuriu,  dinamiška ir tvari miesto apylinkiu žemes ukio ir kitu vietoviu, kuriose jis vykdomas, raida 
gali buti užtikrinta tik suteikiant vietos valdžiai pagrindini vaidmeni apjungiant tokius elementus, kaip 
tarpsavivaldybinis valdymas, o tai pat viršsavivaldybinis planavimas.  
 

–    Asmuo pasiteirauti: p. Eleonora Di Nicolantonio  
  (Tel.: 00 32 546 94 54 – el.paštas: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 

5. VIENA BENDRA RINKA – MOKESCIU HARMONIZAVIMAS IR 
PREKYBOS TAISYKLIU SUPAPRASTINIMAS  

 
• Bendra PVM sistema- nauja redakcija  

 
–   Pranešejas: p. Burani (Darbdaviai – IT) 

 
− Nuorodos i: KOM(2004) 246 galutinis – 2004/0079 (CNS) – CESE 1202/2004 

 
− Esminiai punktai:  
 

Šios EESRK nuomones tikslas – ne kritikuoti valstybiu nariu PVM politikos; Komitetas gerai 
suvokia, kad egzistuoja daug vidiniu ekonominiu ir politiniu veiksniu, kurie itakoja šaliu sprendimus.  
Taciau Komitetas ragina artimiausioje ateityje peržiureti ši klausima, kad butu galima idiegti galutinai 
suformuluota sistema ir sumažinti arba pašalinti viena didžiausiu kliuciu siekiant vieningos rinkos.  

 
− Asmuo pasiteirauti: p. Borbála Szij 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – el.paštas: borbala.szij@esc.eu.int) 

 

• Sekla iš treciuju šaliu  – valstybes prižiurimi tyrimai 
 

–   Pranešejas: p. Bros (Ivairus interesai – FR) 
 

–   Nuorodos: KOM(2004) 263 galutinis – 2004/0086 CNS – CESE 1207/2004 
 

–   Asmuo pasiteirauti: p. Katalin Gönczy  
  (Tel.: 00 32 546 98 18 – el.paštas: katalin.gonczy@esc.eu.int) 

 

6. PAGARBA APLINKAI PRAMONEJE IR PREKYBOJE  
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• Motoriniu transporto priemoniu tipo patvirtinimas 
 

–   Pranešejas: p. Ranocchiari (Darbdaviai – IT) 
 
–   Nuorodos: KOM(2004) 162 galutinis – 2004/0053 COD – CESE 1200/2004 
 
–   Asmuo pasiteirauti:   p. Aleksandra Klenke 
    (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – el.paštas: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

• Aplinkos aspektu integravimas 
 

–   Pranešejas: p. Pezzini  (Darbdaviai – IT) 
 
–   Nuorodos: KOM(2004) 130 galutinis  –  CESE 1208/2004 

 
–   Asmuo pasiteirauti: p. Katalin Gönczy 
  (Tel.: 00 32 546 98 18 – el.paštas: katalin.gonczy@esc.eu.int) 
 

7. EUROPOS KULTUROS SKATINIMAS 
  

• Kino paveldas 
 
–   Pranešejas: p. Braghin (Darbdaviai – IT) 
  
–   Nuorodos: KOM(2004) 171 galutinis – 2004/0066 COD  –  CESE 1201/2004 
  
–   Asmuo pasiteirauti:  p. Raffaele Del Fiore  
 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – el.paštas: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

 


