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412-oje plenarinėje sesijoje buvo išrinktas naujas EESK Pirmininkas ir naujas Biuras bei atnaujinti 
kiti komiteto darbo organai. 
 
 

1. Nuomonė dėl „Sutarties dėl Konstitucijos Europai“  
 
• Nuomonės projektas dėl „Sutarties dėl Konstitucijos Europai“ 
– Pagrindinis pranešėjas: p. MALOSSE (Darbdaviai – Prancūzija) 
 
– CESE 1373/2004 gal. – CESE 1445/2004 
 
– Pagrindiniai punktai: 
 

Europos Parlamentas, konstitucinių klausimų komiteto iniciatyva, nutarė įgalioti EESRK pateikti 
nuomonę dėl „Sutarties dėl Konstitucijos Europai“. 

 
Iš pradžių EESRK išdėsto svarbiausias priežastis, kurios jį paskatino, pasisakyti už Konstitucijos 
sutarties ratifikavimą valstybėse narėse. Komitetas mano, kad 

 
− Konstitucijos sutarties parengimo būdas yra jau pats savaime pažanga Europos 

integracijos demokratizacijos atžvilgiu, tai yra vertingų demokratiškų debatų rezultatas;  
 
− Konstitucijos sutartis siūlo naują Sąjungos funkcionavimo modelį ir Sąjungos 

funkcionavimas tampa kiekvienam labiau suprantamas ir aiškesnis;  
 
− Konstitucijos  sutartis stiprina Sąjungos demokratinį legitimumą;  
 
− Pagrindinių teisių Chartijos įtraukimas į sutartį – didelė fizinių ir juridinių asmenų 

apsaugos pažanga; 
 
− Konstitucijos demokratinės pažangos dėka piliečiai turi galimybę patys nuspręsti, koks 

bus Sąjungos politikų ir veiksmų turinys, atspindintis jų lūkesčius.  
 
EESRK nuomone, į ženklų skaičių pilietinės visuomenės prašymų skaičių nei Konventas, nei TK 
neatsižvelgė, tačiau komitetas vis tik mano, kad Konstitucijos sutarties atmetimas tik duotų 
neigiamą signalą Europos kūrimui ir tai būtų demokratinės pažangos, kurią pilietinė visuomenė 
pasiekė įprastiniais metodais, atsisakymas. Be to įmanoma padidinti pasiūlytos institucinės 
sąrangos vertę ir netgi ją pagerinti įgyvendinamomis priemonėmis 
 
Be to, EESRK nagrinėja komunikacijos strategiją, kurią reikia įgyvendinti, norint teigiamai 
pristatyti Konstitucijos sutartį. Komunikacijos strategijos kokybė bus lemiamas veiksnys, 
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apspręsiantis, ar Europos gyventojai priims Konstitucijos sutartį. Komitetas siūlo strategiją, 
paremtą keturiais veiksmais:  
 
– Informacijos instrumentų sukūrimas, kurie kaip Konstitucijos skaitymo modeliai, atitiktų 

skirtingų kiekvienos valstybės narės gyventojų sluoksnių lūkesčius (3.1.3 punktas); 
 
– Komunikacijos kampanijų organizavimas žiniasklaidos priemonėmis ir artimais piliečiui 

kanalais (regionų ir vietos valdžios institucijos, politinės partijos ir pilietinės visuomenės 
organizacijos) (3.2 ir 3.2.1 punktai); 

 
– Organizuoti atvirus debatus visiems piliečiams, kad būtų pradėti idėjų mainai ir kad būtų 

leista susidaryti įsitikinimams (3.3 punktas); 
 
– Aktyvesnis ES institucijų dalyvavimas - kartu su valstybėmis narėmis - rengiant ir 

įgyvendinant komunikacijos strategiją, suteiktų nacionaliniams debatams bei Konstitucijos 
sutarties ratifikavimui tikrą tarptautinę dimensiją (3.4.3 ir 3.4.2 punktai). 

 
– Asmuo pasiteirauti: p. Patrick Fève 
   (Tel.: 00 32 2 546 96 16 – el. paštas: patrick.feve@esc.eu.int) 
 
 

2. LISABONOS STRATEGIJA 
 

• Lisabonos strategijos įgyvendinimo gerinimas 
– Pranešėjas: p. VEVER (Darbdaviai – Prancūzija) 
– Kiti pranešėjai: p. EHNMARK (Darbuotojai – Švedija) – p. SIMPSON (Įvairūs interesai – 

Jungtinė Karalystė) 
 
– Europos Vadovų Tarybos pavedimu – CESE 1438/2004 
 
– Pagrindiniai punktai: 
 

Europos Vadovų Taryba savo 2004 m. kovo 25/26 d. posėdyje pakvietė EESRK išnagrinėti  
būdus ir priemones, kaip veiksmingiau įgyvendinti Lisabonos strategiją.  
 
Nuomonėje siūloma visa eilė specialių priemonių, kurias turėtų nagrinėti ateinančių metų 
pavasario ES viršūnių susitikimas, tokių kaip „Ekonominio augimo ir sanglaudos stiprinimas“, 
„veiksmingas bendros rinkos įgyvendinimas“, „Inovacijų ir kokybės skatinimas“, „tyrimų 
partnerystės tarp viešojo ir privataus sektoriaus skatinimas“, „socialinės politikos pertvarkymas“, 
„aktyvesnė aplinkosaugos politika“.   
 
Šie pasiūlymai remiasi dviem pagrindiniais principais:  
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Visų pirma, valstybės narės turėtų laikyti šia strategiją sava. Taip vadinamas atviro koordinavimo 
metodas reikalauja daugiau pastangų.  Visų antra, Lisabonos strategijos klausimu turi būti 
informuojama organizuota pilietinė visuomenė bei Sąjungos piliečiai. Organizuota pilietinė 
visuomenė bei socialiniai partneriai turėtų būti labiau įtraukiami į Lisabonos strategijos 
įgyvendinimą. 

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

 
 

• Europos įmonių konkurencingumas 
– Pranešėjas: p. VEVER (Darbdaviai – Prancūzija) 
 
– Tyriamoji nuomonė Europos Komisijos Pirmininko prašymu – CESE 1439/2004 
 
– Pagrindiniai punktai: 
 
Siekiant padidinti įmonių konkurencingumą Europoje, Komitetas pabrėžia keturis reikalavimus, 
kuriuos jis mano esant neatskiriamus vienas nuo kito: 
 

– Pirmasis prioritetas yra grąžinti ekonominių veikėjų pasitikėjimą  
 

– Kitas prioritetas yra užtikrinti svarbiausių vienos rinkos nuostatų užbaigimą, kuris daugiau 
neturėtų būti atidėliojamas vėlesniam laikotarpiui, negu Lisabonoje konkurencingumui 
nustatytas laikotarpis iki 2010 m. – tačiau nepamirštant būtinybės ją nuolat puoselėti ateityje.  

 
– Europos įmonių konkurencingumas taip pat reiškia būtinumą plėtoti, laikantis į 2010 m. 

konkurencingumo gairę orientuotos tolydaus sinchronizavimo koncepcijos, euru pagrįstą 
dinamišką ekonominę sąjungą, galinčią stimuliuoti augimą ir užimtumą, paremtus adekvačia 
pinigų politika. 

 
– Pagaliau norint sėkmingai įvykdyti Lisabonos strategijos struktūrines reformas, reikalingas 

didesnis ryžtas ir tvirtesnė sanglauda. 
 

Išvadoje Komitetas konstatuoja, kad Europos įmonių konkurencingumo trūkumas yra pernelyg didelė 
kaina Europai, stokojančiai verslumo, lėtai priimančiai sprendimus ir lėtai prisitaikančiai prie 
tarptautinių pokyčių, iki šiol neužbaigtai daugelyje sričių, vėluojančiai vykdyti reformas, labai 
nepakankamai, dažnai vangiai, kartais nenuosekliai, taigi neproduktyviai, išnaudojančiai savo pačios 
privalumus. Norint pataisyti šią padėtį, reikalingas ryžtingas veiksmas.  
Siekiant to reikia teikti kuo daugiau svarbos ekonominiam augimui, ekonominių rodiklių gerinimui 
produktyvioje bendrojoje Europos rinkoje. Komitetas visiškai pritaria paskutiniojo Pavasario viršūnių 
susitikimo kvietimui tiek nacionaliniu tiek europiniu lygmeniu skatinti naujas partnerystes reformos 
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labui, labiau suartinant socialinius partnerius. Komitetas pabrėžia būtinybę tvirtai laikytis 2010 metų 
gairės kurso, kuris turi aprėpti tiek Lisabonos reformų įgyvendinimą, tiek vienos rinkos užbaigimą ir 
sukūrimą tikros konkurencingos ekonominės sąjungos, išnaudojančios visas pinigų sąjungos 
pasekmes, visapusiškai integruojančios tvaraus vystymosi reikalavimus. 
 
• Asmuo pasiteirauti: p.  Alberto Allende 
   (Tel.: 00 32 2 546 96 79  –  el.paštas: alberto.allende@esc.eu.int) 
 
 

• Mokymas ir produktyvumas 
– Pranešėjas: p. KORYFIDIS (Darbuotojai – Graikija) 
 
– Tyriamoji nuomonė – CESE 1435/2004 
 
– Pagrindiniai punktai: 
 
Nepaisant ES valstybių narių švietimo sistemų skirtumų, už jas atsakingi asmenys privalo suvokti, kad 
drauge jos sudaro „mokymo teritoriją“. 
 
Norint užtikrinti aktyvesnį Europos bendradarbiavimą švietimo srityje, kuriuo siekiama bendrai ir  
vieningai spręsti vėlavimo įgyvendinant Lisabonos tikslus problemą, visų pirma būtini tokie 
konkretūs politiniai sprendimai: 
 
– pakankami ištekliai, kurie leistų pasiekti platesnį darbuotojus spektrą ir užtikrinti išsamesnį 

mokymą; 
 
– reikiamo mokymo personalo paieška Europos mastu; 
 
– šiuolaikiškos mokymo struktūros ir aplinkos suformavimas; 
 
– visų lygių administracijų, socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės apskritai suvokimas ir 

aktyvus dalyvavimas; 
 
– vaidmenų ir atsakomybės, tenkančios bet kokiems švietimo iniciatyvų gavėjams, jų tiekėjams, 

nustatymas ir visų iniciatyvų stebėjimas vietos, nacionaliniu ir Europos lygiu; 
 
– ir, galiausiai, intensyvi mobilizacija siekiant populiarinti visą iniciatyvą ir jos turinio bei tikslų 

reikšmę. 
Galiausiai, tokią pažangą paskatintų geresnis įprastų švietimo veiklos taškų – šeimos, mokyklos, 
darbo vietos – panaudojimas ir geresnis jų koordinavimas. Toks paskatinimas yra gyvybiškai būtinas 
siekiant itin svarbaus uždavinio – kad iki 2010 m. Sąjunga taptų dinamiškiausia žiniomis pagrįsta 
ekonomika pasaulyje.  
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– Asmuo pasiteirauti: p. Stefania Barbesta 
  (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – el. paštas: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

• Aplinkosauga - ekonomikos galimybė 
– Pranešėjas: p. BUFFETAUT (Darbdaviai – Prancūzija) 
 
– Tiriamoji nuomonė – CESE 1446/2004 
 
– Pagrindiniai punktai: 

 
2004 m. balandžio mėn. laišku Tarybai pirmininkausiantys Nyderlandai paprašė EESRK pateikti 
tiriamąją nuomonę dėl aplinkos kaip ekonomikos galimybės. Pirmininkaujanti Nyderlandų karalystė 
siekia atkreipti dėmesį į tas galimybes, kurios sudaro sąlygas laimėti abiem pusėms ir kurių dėka 
pažanga aplinkosaugos ir aplinkosaugos technologijų srityje gali padėti pasiekti Lisabonos strategijoje 
numatytų ekonominių ir socialinių tikslų. 
 
Taigi, vyksta ginčas. Jis audringas ir apima visą visuomenę, pirmoje eilėje ekonomikos, socialinę ir 
aplinkos apsaugos sferas. Klausimas keliamas labai aiškiai: ar aplinkosaugos reikalavimų laikymasis 
tėra tik kliūtis įmonių našumui konkurencinėje kovoje, ar jis vis dėlto gali tapti faktoriumi, 
užtikrinančiu naujų verslų, naujų rinkų ir naujų technologijų kūrimą? 

 
EESRK savo tiriamojoje nuomonėje pabrėžia, kad aplinkos apsaugą paversti tikru ekonomiką 
skatinančiu faktoriumi – ne vien tik aplinkos apsaugos specialistų uždavinys. Ji jau yra tokių svarbių 
ekonomikos sričių kaip turizmas ir laisvalaikio industrija pamatinis elementas. Kalbant apie 
ekologines technologijas, sėkmės raktas slypi sugebėjime sukurti tikrą rinką ir skatinti įmonių 
reagavimą. Čia reikėtų tinkamiau išryškinti laisvanoriškas iniciatyvas, kurių imasi įmonės ar atskiros 
pramonės sritys, įgyvendindamos inovacines technologijas ir aplinkos apsaugos priemones. 

 
Akivaizdu, kad jei ekologinės technologijos iš tikrųjų leidžia sumažinti gamybos kaštus mažesnėmis 
energijos ir žaliavų sąnaudomis, suteikia galimybę pagerinti įmonės bei jos gaminamų gaminių 
įvaizdį, padidina pardavimų apimtis ir sumažina išlaidas aplinkos apsaugai, įmonės būtinai jomis 
susidomės ir užtikrins jų įdiegimą. Vis dėlto dar būtina, kad jos sužinotų apie šias technologijas ir 
sugebėtų įvertinti jų veikimo efektyvumą. Čia ir matome būtinumą sukurti realiai funkcionuojantį 
tinklą, kuriuo bus keičiamasi informacija apie geriausius gamybos būdus ir aplinką saugančias 
technologijas. Tokie tinklai galėtų jungti valstybinės valdžios institucijas, profesines asociacijas, 
techninius centrus ir mokslinio tyrimo centrus. 

 
Būtina mobilizuoti verslininkus ir profesijų atstovus. Tiek pat svarbu mobilizuoti klientus ir 
vartotojus. Be jų rinka neegzistuoja. Todėl ekologinės technologijos plačiajai publikai turi būti 
pristatytos kaip efektyviai veikiančios tiek aplinkosaugos, tiek gamybos atžvilgiu, nes jei šis 
įtikinimas nebus atliktas, jos liks šalutiniu ekonominio vystymosi elementu, keliančiu tik palankų 
susidomėjimą, bet bus laikomasi nuomonės, kad ir be jų šis vystymasis sėkmingai vyks. 
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Būtina, kad aplinkos apsaugos politika atsižvelgtų į savo pačios daromą ekonominį poveikį, ir tiek pat 
būtina, kad ekonominė politika įsisąmonintų aplinkos apsaugos būtinybę. Tam tikra prasme jos turi 
būti interaktyvios, nes jokia sėkmė neįmanoma, jei nebus atsižvelgiama į ekonominę realizavimo 
galimybę bei į vykdomos politikos padarinius, palankius aplinkos apsaugai. 

 
– Asmuo pasiteirauti: p. Robert Wright  
   (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – el. paštas: robert.wright@esc.eu.int) 

 
 

• Ekonomikos augimas 
– Pranešėja: p. FUSCO (Įvairūs interesai – Italija) 
 
– Tiriamoji nuomonė – CESE 1425/2004 
 
– Pagrindiniai punktai: 
 
EESRK nuomone, MVĮ yra Europos ekonomikos ir užimtumo pagrindas, todėl pirmiausiai joms tenka 
pagrindinis vaidmuo įgyvendinant Lisabonos strategiją. SEĮ vaidmuo socialinės santarvės ir vietinės 
bendruomenės ekonominio vystymosi procese vis labiau auga. Iki šiol MVĮ ir SEĮ tarpusavio sąveikos 
galimybės, ypač kai MVĮ aktyviai naudojasi SEĮ struktūromis, su abipuse nauda, nebuvo pakankamai 
išnaudojamos. 
 
Todėl EESRK siūlo Komisijai toliau analizuoti jau esančią ir potencialiai galimą MVĮ ir SEĮ 
tarpusavio sąveiką ir stengtis parodyti, kad ši sąveika palankiai veikia abiejų tipų įmonių vystymąsi 
šiuo metu, kai vyksta pokyčiai, kuriuos sąlygoja ekonomikos augimas, teigiamai įtakodama regioninio 
vystymosi, socialinės santarvės ir inovacijų politiką. 
 
– Asmuo pasiteirauti: p. Nemesio Martinez 
  (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – el. paštas: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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3. TRANSPORTAS 
 
• Visos Europos transporto koridoriai 
– Pranešėja: p. ALLEWELDT (Darbuotojai – Vokietija) 
 
– Nuomonė savo iniciatyva – CESE 1426/2004 
 
– Pagrindiniai punktai: 

 
2004 m. gegužės mėn. įvykusi Europos Sąjungos plėtra, o taip pat Pietų Europos valstybių stojimo 
perspektyvos keičia bendrąsias infrastruktūros politikos bei bendradarbiavimo transporto koridorių 
srityje sąlygas.  
 
Per sekančius dvejus metus EESRK veikla turi apimti praktinį bendradarbiavimą bei įtraukti vietos 
pilietinės visuomenės organizacijas. Pagrindinis uždavinys yra įgalinti pilietinės visuomenės 
organizacijas bendradarbiauti siekiant transporto politikos tikslų 
 
Turi būti stiprinamas EESRK bendradarbiavimas su koridoriaus priežiūros komisijomis ir Europos 
Komisija. Nuolatinė tyrimo grupė turi šiou atveju 

 
– prisiimti naują vaidmenį padedantį sukurti  Pietryčių Europos vidaus regioninį transporto 

tinklą; 
 

– ieškoti būdų ir priemonių užtikrinti, kad transporto versle būtų glaudžiai atsižvelgiama į 
veiklos aspektus kuriant pan-europinius transporto koridorius. Ypač turi būti sudaryta 
galimybė apibrėžti specifinius koridorių politikos aspektus, susijusius su intermodalumu, 
aplinkosauga, saugumu, socialinėmis sąlygomis ir efektyvumu; 

 
– bendradarbiauti planuojant naujus koridorius Europos kaimynystės politikos (EKP) kontekste. 

  
 Pagaliau Europos Komisijos ir koridorių bei transporto sričių priežiūros komitetų veiklą turi 

būti glaudžiau susijusi. Būtų gerai glaudžiau bendradarbiauti su Europos Parlamentu. 

 
 
– Asmuo pasiteirauti: p. Luis Lobo  
   (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – el. paštas: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 
 

• Uostų apsauga/Pakeitimas 
– Pranešėja: p. BREDIMA SAVOPOULOU (Darbdaviai – Graikija) 
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– KOM(2004) 393 gal. – 2004/0031 (COD) – CESE 1428/2004 
 
– Asmuo pasiteirauti: p. Luis Lobo  
   (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – el. paštas: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

4. ENERIJA 
 

• Elektros energijos tiekimo saugumas/Investicijos į infrastruktūrą 
– Pranešėja: p. SIRKEINEN (Darbdaviai – Suomija) 

 
– KOM(2003) 740 gal. – 2003/0301 (COD) – CESE 1444/2004 

 
– Asmuo pasiteirauti: p. Siegfried Jantscher  
   (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – el. paštas: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

• Energijos galutinio vartojimo efektyvumas/ Energetikos paslaugos 
– Pranešėja: p. SIRKEINEN (Darbdaviai – Suomija) 
 
– KOM(2003) 739 gal. – 2003/0300 COD – CESE 1443/2004 
 
– Asmuo pasiteirauti:  p. Siegfried Jantscher  
    (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – el.paštas: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

5. Pramonės permainos 
 

• Valstybės pagalba plieno sektoriuje 
– Pranešėjas: p. LAGERHOLM (Darbdaviai – Švedija) 
– Antrasis pranešėjas: p. KORMANN (Deleguotas asmuo – Vokietija) 
 
– Nuomonė savo iniciatyva – CESE 1431/2004 
 
 
– Pagrindiniai punktai: 
 
Šioje nuomonėje savo iniciatyva dėmesys sutelktas į pramonės permainų ir valstybės pagalbos sąryšį 
remiantis plieno pramonės pavyzdžiu. 
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Kaip rodo Europos plieno pramonės pertvarkymo patirtis, valstybės pagalba bendrovėms turi dvi 
medalio puses: ji yra naudinga tik atskiroms bendrovėms ir sukelia netinkamą lėšų paskirstymą, 
kadangi vidutiniu laikotarpiu versle yra išlaikomas neekonomiški gamybos pajėgumai. Tačiau jeigu 
valstybės pagalba yra suderintos pertvarkymo programos dalis, ji gali palengvinti socialinius 
sunkumus ir tuo būdu skatinti pramonės permainų priimtinumą ir pasekmes. Šio proceso kontrolei 
buvo pritarta per socialinį dialogą. 
 
Naujų valstybių narių stojimo kontekste dar svarbiau siekti, kad būtų griežtai laikomasi taisyklių, 
kurios taikomos plieno pramonės sektoriaus. Negalima kartoti klaidų, kurias darė penkiolika ES 
valstybių narių. 
 
Šiuo metu egzistuoja bendras sutarimas dėl to, kad pramonės permainos neišvengiamos ir kad būtina 
formuoti tokias permainas pasitelkiant tarptautinius bendruosius susitarimus. Derybos OECD rėmuose 
yra prasmingos tik jeigu jos leidžia dabartinę situaciją pagerinti ilgam laikui, t.y.: 
 
– jokių pernelyg didelių nuolaidų besivystančioms ir pereinamojo laikotarpio šalims, tokioms kaip 

Kinija, 
 
– jokių draudimų priimti reikiamą reglamentavimą ES tiriant ir kuriant aplinkosaugines priemones 

(pvz. nustatytų reikalavimų taikomų bendrovėms, laikymosi kaštai siekiant užtikrinti, kad 
aplinkos priemonės neiškreiptų konkurencijos) bei atsisakant neekonomiškų pajėgumų , ir 

 
– jokių kompensuojančių muitų plieno eksportui dėl tokių paskirstymų. 
  
 
– Asmuo pasiteirauti: p. Jakob Andersen  
   (Tel.: 00 32 2 546 92 58 – el.paštas: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 

6. Sveikata 
 

• Sveikatos sauga: kolektyvinis įsipareigojimas ir nauja teisė 
– Pranešėjas: p. BEDOSSA (Įvairūs interesai – Prancūzija) 
 
– Nuomonė savo iniciatyva – CESE 1432/2004 
 
– Pagrindiniai punktai: 
 

 Europos lygmenyje sveikatos priežiūros administravimas yra nepakankamas, o jo teisinė bazė labai 
silpna. Jam taip pat trūksta medicininio teisėtumo dėl išteklių stokos. Visa tai turi būti pagerinta. 
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Europos visuomenės sveikatos priežiūros tinklo sukūrimas liudija apie visų Europos valdžios 
institucijų norą suvienyti visuomenės sveikatos priežiūros dalyvius ir padidinti nacionalinių sveikatos 
priežiūros budrumo priemonių nuoseklumą ir veiksmingumą. 
 
Atsižvelgdamas į visuomenės sveikatos krizes, kurios per paskutiniuosius du dešimtmečius sukrėtė 
pasaulį, EESRK siūlo nuolat rengti aukšto lygio Europos kongresus visuomenės sveikatos klausimais. 

 
Šių konferencijų tikslas bus aptarti kolektyvines priemones, kurių būtina imtis, suteikti tikslią 
informaciją apie šias krizes, nustatyti koordinuotus reagavimo būdus, įvertinti išorinių pavojų 
keliamas grėsmes, pagreitinti diagnozavimą ir užtikrinti deramą reagavimą. 

 
EESRK rekomenduoja, kad būsimam Europos sveikatos stebėsenos centrui Stokholme būtų nuo šiol 
suteikti platūs įgaliojimai parengti tikslines ir nuolatines ataskaitas apie visuomenės sveikatą, ir kad 
ES šalys imtųsi reikiamų priemonių, atsižvelgdamos į subsidiarumo principą. 

 
EESRK primena, kad jo rekomendacijos yra tarpusavyje susijusios ir kad jos reikalauja tvirto ES šalių 
įsipareigojimo jas įgyvendinti, o tai apima:  
 

− administracinių galių sustiprinimą, su visur pripažįstamu ir leidžiamu administravimu ir 
tarpvalstybiniais ryšiais; 

 
− teisines galias ir priemones joms remti; 

 
− skaidrias sprendimų priėmimo procedūras ir griežtesnę etiką, kurios visi laikytųsi 

pranešimų apie sveikatos saugą atžvilgiu; 
 

− daugiau bendradarbiavimo ir pasaulinio tinklo sukūrimą tarp visų priežiūros ir stebėsenos 
struktūrų. 

 
− Asmuo pasiteirauti: p. Alan Hick 
   (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – el. paštas: alan.hick@esc.eu.int) 
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• Pacientų judėjimas ES 
– Pranešėjas: p. BEDOSSA (Įvairūs interesai – Prancūzija) 
 
– KOM(2004) 301 gal. – CESE 1433/2004 
 
– Pagrindiniai punktai: 
 
Komunikate dėl pacientų judėjimo pateikiama konkrečių pasiūlymų visuma, apimanti daugelį sričių ir 
leidžianti integruoti Sutartyje skelbiamą tikslą siekti žmonių sveikatos apsaugos vykdant bendrą 
politiką. 
 
Bendras įstatymų leidimas suteikia piliečiams teises turėti galimybę gauti medicininę priežiūrą kitose 
Europos Sąjungos šalyse ir sulaukti išlaidų apmokėjimo. Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 
jurisprudencijoje, taip pat pasiūlyme dėl direktyvos dėl vidaus rinkos paslaugų išdėstomos sąlygos, 
kurioms esant priežiūra, suteikta vienoje valstybėje narėje, gali būti apmokama paciento šalies 
draudimo įstaigos. Tačiau praktikoje ne visada lengva šias teises įgyvendinti.  

 
EESRK nuomone taip pat būtina sukurti Europos strategiją: 

 
− Siekiant paremti Europos bendradarbiavimą, leidžiantį geriausiai panaudoti lėšas; 
 
− Sukurti bendrą Europoje paciento teisių ir pareigų aiškinimą tiek politinėje, tiek 

socialinėje srityje Europos lygiu; 
 
− Siekiant laisvų galimybių ir tarptautinės sveikatos priežiūros pasidalijimo. 
 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas visiškai sutinka su sprendimu, leisti naudoti 
Europos Sąjungos vienybės ir struktūrinius fondus, siekiant palengvinti investavimą į sveikatos 
priežiūros sritį, sveikatos priežiūros infrastruktūrų, medicinos kompetencijos ir bendrų finansinių 
priemonių poveikio plėtojimą.  

 
Valstybių narių bendradarbiavimas turi pabrėžti bendrus tikslus, palengvinančius nacionalinių planų 
įgyvendinimą, o atitinkamų rodiklių pasirinkimas leis atidžiai sekti sveikatos priežiūros politikos raidą 
kiekvienoje Europos Sąjungos valstybėje. 

 
Komitetas primena, kad viena priemonė tampa būtina: viena stebinčioji institucija arba agentūra turėtų 
fiksuoti stebėjimus, tyrimus ir nacionalinės sveikatos priežiūros politikos pasikeitimus, visiškai 
palaikomus galiojančių subsidiarumo ir nacionalinės kompetencijos susitarimų: priežiūros kokybės 
gerinimo procesą, valdžios institucijų ir vadovų rūpesčius siekiant pagerinti visų viešųjų ar privačių 
priežiūros įstaigų veiksmingumą, geriausių sistemų kūrimą ir jų sujungimą į tinklą turtingoje ar 
skurdžioje Europos Sąjungoje. 
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Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas gali tik pritarti Komisijoskeinimui naudoti Laisvo 
koordinavimo metodą iš anksto subtiliai apibrėžiant jos operacinį veikimo būdą ir sutarties sąlygas, 
susijusias, pavyzdžiui, su tokiais svarbiais aspektais: 
 

− keitimasis informacija apie gerą praktiką; 
− praktikų ir struktūrų atitinkami rodikliai; 
− vaistų, skirtų sveikatos priežiūrai, platinimo gerinimas;  
− nacionalinių sistemų suderinimas siekiant išvengti dempingo pasekmių, kompetentingų 

specialistų nutekėjimo į užsienį; 
− būtinybė sukurti vaistų vidaus rinką. 
 

Tai vienas iš pirmųjų atvejų, kai penki Europos bendrijos generaliniai direktoratai sujungia savo 
politinę valią, kompetenciją, veikimo būdus, susijusius su šiuo tikslu: suteikti įvairioms Europos 
šalims galimybes suvienyti savo sveikatos priežiūros politiką ir socialinę apsaugą visų Europos 
Sąjungos piliečių naudai. 

 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas iš šios programos tikisi sukurti savo stiprų Task, 
paprastą, bet pastovią struktūrą, leidžiančią stebėti pokyčius sveikatos politikoje.  
 
– Asmuo pasiteirauti: p.  Alan Hick 
   (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – el.paštas: alan.hick@esc.eu.int) 
 
 

• Sveikatos priežiūra bei pagyvenusių žmonių priežiūra 
– Pranešėjas: p. BRAGHIN (Darbdaviai – Italija) 
 
– KOM(2004) 340 gal. – CESE 1447/2004 
 
– Pagrindiniai punktai: 
 
Atsižvelgiant į tai, kad neįmanoma parengti Europos teisės aktų dėl ilgalaikės sveikatos priežiūros, 
EESRK mano, kad atviras koordinavimo metodas yra svarbiausias, kad būtų veiksmingai 
modernizuota ir išplėtota lengvai prieinama, ilgalaikė kokybiška sveikatos priežiūra, o taip pat 
užtikrinti visuomenės sveikatos apsaugą esant skirtingoms sąlygoms ir atsižvelgti į didėjantį spaudimą 
ir sunkumus. 
 
Atviro koordinavimo metodo taikymas reiškia, kad reikės nustatyti rodiklius, kuriais bus galima 
nustatyti esamus žinių trūkumus, tuo pačiu atsižvelgiant į esamas situacijas ir ilgalaikę socialinę 
dinamiką, darančią poveikį sveikatos priežiūros sistemai. Rodiklių grupė turi apimti visus 
struktūrinius aspektus (paslaugų tinklą, įrangą ir darbuotojus, mokymo ir patirties lygius ir kt.). Grupė 
taip pat turi apimti sveikatos priežiūrai būdingas savybes (paslaugų teikimo ir intervencijų atlikimo 
metodus, darbo gaires, medicinos nuostatus ir praktiką, pacientų teisių apsaugą ir kt.). Ir galiausiai, ji 
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turi apimti aspektus, susijusius su konkrečios sveikatos priežiūros rezultatais, pagal tipą ir socialines 
galimybes. 

 
Komunikate siūlomi „kiti veiksmai“, skirti ypatingai svarbiems problemos aspektams ir išplečiantiems 
diskusiją iki susijusių intereso sričių. Tačiau pasiūlymai yra bendro pobūdžio ir todėl kyla pavojus, 
kad atviras koordinavimo metodas nepasistūmės gerokai į priekį.  

 
EESR tikisi, kad bus tiksliau nustatyti „bendrieji tikslai“, jeigu jie nebus pernelyg nurodomojo 
pobūdžio ir neturės neigiamo poveikio nacionalinių sistemų struktūrai. Be to, siūlomi preliminarūs 
pranešimai turėtų būti naudingi ir nepareikalaus daug papildomų administracinių sąnaudų bei netaps 
našta, nes naujų valstybių narių ištekliai yra riboti. 

 
Ypač svarbu ir neatidėliotina skatinti veiklą, kad būtų tobulinami veiklą vykdančių asmenų ir 
specialistų įgūdžiai rengiant tinkamas profesinio mokymo programas, apimančias bendrą profesinį 
pagrindą tarp sveikatos priežiūros ir su sveikata susijusio socialinio darbo. Ši nuostata apima ne tik 
techninius aspektus ir reikalauja tokių naujų įgūdžių kaip informacijos valdymas, ypač naudojant 
kompiuterinius tinklus ir didelio masto finansų administravimą. Tokias naujas profesinio mokymo 
programas turėtų remti ir skatinti Bendrija, kad pasinaudotų patirtimi, kuria buvo pasikeista taikant 
atvirą bendradarbiavimo metodą. 

 
 
– Asmuo pasiteirauti: p. Stefania Barbesta 
    (Tel.:00  32 2 546 96 19 – el.paštas: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

7. Išorės sienų valdymas ir laisvas asmenų judėjimas 
 

• Leidimas trečiųjų šalių piliečiams vykdyti mokslinius tyrimus Europos 
Bendrijoje 

– Pranešėja: p. KING (Darbdaviai – Jungtinė Karalystė) 
 
– KOM(2004) 178 gal. 2004/0061-0063 (CNS) – CESE 1434/2004 
 
– Pagrindiniai punktai: 
 

EESRK pritaria šiam komunikatui ir remia jo pasiūlymus. Vis dėlto Komitetas nori atkreipti 
dėmesį į tai, kad  
 

− Iki 2010 m. planuojami 700 000 papildomų mokslininkų yra nerealistiškas planas, jei 
nebus koncentruotų veiksmų daugelyje sričių. 

− Turėtų būti pateikti lyginamieji duomenys apie išteklių dydį, kurį tokios šalys kaip 
Japonija ir JAV skiria mokslininkų lavinimui, mobilumui ir kilimui tarnyboje remti. 
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− Komitetas mano, kad Komisijos pateiktas sąvokos „Mokslinių tyrimų organizacija“ 

apibrėžimas nėra neišsamus. Jis turėtų būti išplėstas, kad apimtų viešąsias ar privačias 
organizacijas, kurios skiria dotacijas moksliniams tyrimams, o taip pat tas, kurios atlieka 
mokslinius tyrimus. 

 
− Mokslininko statusas ES gali tam tikrais atvejais būti neišspręstas. Kai kuriems leidimą 

atvykti gavusių asmenų gali tikrai reikėti prieglobsčio ir apsaugos pagal 1951 m. Ženevos 
konvenciją. 

 
− Komisija turėtų ieškoti galimybės, savo srityje pirmaujančius mokslininkus iš trečiųjų 

šalių, kurie jau gyvena ES, pripažinti mokslininkais.  
 

− Dar viena nagrinėtina tema - skaidrumo kvalifikacijoje ir kompetencijoje trūkumas.  
 

− Nepakankamas moterų mokslininkių atstovavimas, ypač valdymo ir vadovaujančiose 
pareigose, turėtų būti pabrėžiamas.  

 
− Komitetas labai susirūpinęs dėl padarinių, susijusių su „protų nutekėjimu“ iš 

besivystančių šalių. 
 

−  Komitetas atkreipia dėmesį į Airijos sprendimą prisijungti prie šios direktyvos ir tikisi, 
kad Jungtinė Karalystė priims tokį patį sprendimą.  

 
– Asmuo pasiteirauti: p. Torben Bach Nielsen 
   (Tel.: 32 2 546 96 19 – el. paštas: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
 

8. Narkotikai ir narkomanija 
 

• ARGO-Programa 
– Pranešėjas: p. PARIZA CASTANÕS (Darbuotojai– Ispanija) 
 
– KOM(2004)384 gal. – 2004/0122 (CNS) – CESE 1436/2004 
 
– Pagrindiniai punktai: 
 
Sunkumai, kuriuos nacionalinės administracijos patyrė bendradarbiaudamos vienos su kitomis pagal 
ARGO programą, išryškino valstybių narių bendradarbiavimo tvarkant išorės sienas stoką. 
EESRK manymu, ateityje reikės peržengti administracinio bendradarbiavimo ribas ir, laikantis 
bendros politikos, sukurti Bendrijos solidarumo sistemą išorės sienų, vizų, prieglobsčio ir imigracijos 
srityse. Rengiant finansines perspektyvas 2007 metams, reikės atsižvelgti į šį požiūrį. 
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EESRK prašo valdžios institucijas užtikrinti, kad, laikantis administracinio bendradarbiavimo išorės 
sienų, vizų, prieglobsčio ir imigracijos srityse, visuomet būtų gerbiamas kiekvieno asmens orumas, 
remiantis ES pagrindinių teisių chartija ir tarptautinėmis žmogaus teisių konvencijomis. 
 
– Asmuo pasiteirauti: p.Pierluigi Brombo 
   (Tel.: 32 2 546 97 18 – el. paštas : pierluigi.brombo@esc.eu.int ) 
 
 

• Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras 
– Pagrindinis pranešėjas:  p. OLSSON (Įvairūs interesai– Švedija) 
 
– Nuorodos: KOM(2003) 808 gal. – 2003/0311 CNS – CESE 1437/2004 
 
– Pagrindinis punktas:  
 
Komitetas pritaria siūlomam reglamentui, kuriuo siekiama išplėsti Centro vaidmenį, pritaikyti jo 
struktūrinių padalinių veiklą ir pašalinti daug neaiškumų, atsirandančių įgyvendinant pradinį 
reglamentą. Jame atsispindi nuostatos, kurios jau buvo išdėstytos ankstesnėse EESRK nuomonėse dėl 
su narkomanija susijusio pavojaus prevencijos ir jo sumažinimo.  
 
EESRK primygtinai ragina suinteresuotas pilietinės visuomenės organizacijas dalyvauti ENNSC 
darbe. 
 
Be to, EESRK siūlo, kad Centras turėtų Ryšių palaikymo komitetą, kurį sudarytų Europos tinklų, 
aktyviai veikiančių toje srityje ir galinčių pateikti papildomos informacijos be tos, kurią pateikia 
nacionaliniai informaciniai tinklai, atstovai. Nacionaliniai informaciniai tinklai yra Europos narkotikų 
ir narkomanijos stebėsenos centro (REITOX) dalis ir jie yra Centro žinioje. 
 
– Asmuo pasiteirauti: p. Stefania Barbesta 
    (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – el. paštas : stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

9. Mokesčių politika ir finansinės paslaugos  
 

• Produktų apmokestinimas akcizo mokesčiais 
– Pranešėjas:  p. WILKINSON (Darbdaviai – Jungtinė Karalystė) 
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– KOM(2004) 227 gal. – 2004/0072 (CNS) – CESE 1441/2004 
 
– Pagrindiniai punktai: 

 
Bendros rinkos veikimas akcizo mokesčiais apmokestintų prekių atžvilgiu iš esmės tapoo 
sudėtingas dėl detalių, kurios lemdavo abejones, kaip kai kuriais atvejais reikėtų taikyti 
reglamentus, o įmonėms būdavo užkraunama sunki administracinė našta.  
 
Komisijos pasiūlymai apima prekybinius sandorius, pardavimus privatiems asmenims bei 
nuotolinius pardavimus ir siekia išaiškinti, supaprastinti ir suderinti esamas ES vidaus pervežimų, 
kai pervežamų konkrečių produktų akcizo mokesčiai jau sumokėti valstybėse narėse, taisykles ir 
liberalizuoti tokį judėjimą, kad ES vartotojai galėtų pasinaudoti vidaus rinkos teikiama nauda.  
 
Komitetas pritaria abiem šiems tikslams. 

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

• PVM darbui imlioms paslaugoms – naujos valstybės narės 
– Pranešėjas: p. PEZZINI (Darbdaviai– Italija) 
 
– KOM(2004) 295 gal. – 2004/0810 (CNS) – CESE 1442/2004 
 
– Pagrindiniai punktai:  

 
EESRK apgailestauja, kad Taryba negalėjo pritarti Europos Komisijos pasiūlymui bei pritaria 
Komisijos pasiūlytai išimčiai, taikant Direktyvą 1999/85/EB.. 
 
– Asmuo pasiteirauti: p. Borbála Szij 
    (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – el. paštas: borbala.szij@esc.eu.int) 
 
 

• Perdraudimas 
– Pranešėjas: p. FRANK von FÜRSTENWERTH (Darbdaviai – Vokietija) 
 
– KOM(2004) 273 gal. – 2004/0097 COD – CESE 1423/2004 
 
– Asmuo pasiteirauti: p. Jean-Pierre Faure 
   (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – el. paštas: jeanpierrre.faure@esc.eu.int) 
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10. Konkurencijos politika 
 
• Konzesijos bei viešos ir privačios partnerystės 
– Pranšėjas: p. LEVAUX (Darbdaviai – Prancūzija) 
 
– KOM(2004) 327 gal. – CESE 1440/2004 
 
– Pagrindiniai punktai: 

 
EESRK mano, kad šiuo metu daugelyje valstybių egzistuoja specifinė VPP teisė ir kad turint omenyje 
šiuo metu besikaupiančią patirtį būtina: 
 

a) kelis metus leisti plėtotis įvairioms VPP formoms, 
 

b) siekti, kad valstybės narės sistemingai informuotų apie įvairias VPP formas ir jų 
problemas, 

 
c) dalyvaujant valstybių, Komisijos ir pilietinės visuomenės, taip pat ir EESRK 

atstovams sukurti VPP raidos stebėjimo centrą,  

 

d) pabrėžti, kad VPP ir koncesijų atžvilgiu taikomi europiniai slenksčiai (darbai, 
paslaugos) konkursuose visos Europos mąstu; žemiau šių europinių slenksčių 
kiekviena valstybė gali taikyti savo nuosavas taisykles, siekiant išvengti nereikalingo 
biurokratizmo, 

 
e) paskelbti aiškinamąjį komunikatą iki 2007 m. išaiškinantį: 

 
− koncesijų ir VPP apibrėžimą, 
− konkurencinę mišriųjų ar pusiau viešųjų subjektų padėtį, 
− konkurencinį dialogą ir reklaminę procedūrą, 
− inovaciją skatinančią sąlygą „steigėjui“; 
− valstybės paramos mišriesiems ar pusiau vešiesiems subjektams svarbą. 

 
– Asmuo pasiteirauti: p. Aleksandra Klenke 
    (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – el. paštas : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

11. Žemės ūkis ir Trečiosios šalys 
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• Žemės ūkis ir maisto sauga Europos ir Viduržemio jūros regiono 
partnerystės kontekste 

– Pranešėjas: p. Nilsson (Įvairūs interesai – Švedija) 
 
– Informacinis pranešimas CESE 731/2004 gal. 
 
– Pagrindiniai punktai 
 
Nuo 1995 m. kasmet vykstantys Ekonomikos ir socialinių reikalų tarybų, panašių Europos ir 
Viduržemio jūros šalių institucijų vadovų susitikimų tikslas – geriau suprasti Europos ir Viduržemio 
jūros partnerystės svarbiausiais temas ir pasikeisti žiniomis apie ekonominę ir socialinė padėtį. 
 
Paskutiniame  Europos-Viduržemio jūros viršūnių susitikime Maltoje buvo nutarta sekantį viršūnių 
susitikimą surengti 2004 m. Valecijoje (Ispanija).  
 
Be Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, paruošiamojoje grupėje dalyvauja Ispanijos 
ekonomikos ir socialinių reikalų taryba, Maltos ekonominio ir socialinio vystymo taryba (MCESD) ir 
Tuniso ekonomikos ir socialinių reikalų taryba. EESRK yra nuolatinis Europos-Viduržemio jūros 
viršūnių susitikimus rengiančio komiteto  narys ir prisideda tuo, kad kasmet išleidžia monografiją, 
informacinį pranešimą. 
 
Šių metų informacinis pranešimas tema „ Žemės ūkis ir maisto sauga Europos-Viduržemio jūros 
regiono partnerystės kontekste“ buvo parengtas kartu su Graikijos ekonomikos ir socialinių reikalų 
taryba (OKE), Izraelio ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, Italijos CNEL, Palestinos delegacija 
ir Turkijos delegacija prie Jungtinio konsultacinio komiteto (JKK).  
 
Ispanijos karalystės ekonomikos ir socialinių reikalų taryba  kartu su Prancūzijos ekonomikos ir 
socialinių reikalų taryba,  Graikijos ekonomikos ir socialinių reikalų taryba (OKE), Italijos CNEL ir 
Tuniso ekonomikos ir socialinių reikalų taryba perėmė pranešimo tema „Imigracija ir 
bendradarbiavimas tarp regiono šalių“ paruošimą. 
 
Viduržemio jūros regionas yra antra svarbiausia ES žemės ūkio ir maisto produktų eksporto rinka. Šis 
informacinis pranešimas koncentruojasi į maisto saugą ir pabrėžia ypatingą žemės ūkio organizacijų, 
maistto pramonės, vartotojų ir darbuotojų dalyvavimo svarbą vystymuisi. 
 
EESRK, turėdamas tinkamą struktūrą ir platų kontaktų tinklą, galėtų surengti konferenciją tema 
„Bendradarbiavimas dėl geresnės maisto saugos“.   
 
Norint pasiekti norimos raidos maisto pramonėje ir maisto saugoje, reikia apibrėžti keletą sričių ir jas 
nuodugniai ištirti, įskaitant mokymo, konsultavimo bei tyrimų programas.  
Pagrindinė sąlyga – politikos prioritetas šioms sritims kaip Barselonos proceso daliai. Tik taip MEDA 
programa iš tiesų padės žemės ūkio bei maisto saugos raidai.  
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– Asmuo pasiteirauti: p.  Michael Wells 
   (Tel.:  00 32 2 546 82 83 – el. paštas: michael.wells@esc.eu.int) 
 
 

• Žemės ūkio produktų pardavimo skatinimas trečiosiose šalyse 
– Pranešėjas: p. NIELSEN (Verschiedene Įvairūs interesai – Danija) 
 
– KOM(2004) 233 gal. – 2004/0073 (CNS) – CESE 1430/2004 
 
– Asmuo pasiteirauti:  p. Eleonora Di Nicolantonio  
 Tel.: 00 32 2 546 94 54 – el. paštas: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

12. Vartotojų apsauga 
 

• PAA/Alyva ir padangos 
– Pranešėjas: p. SEARS (Darbdaviai – Jungtinė Karalystė) 
 
– KOM(2004) 98 gal. – 2004/0036 (COD) – CESE 1429/2004 
 
– Asmuo pasiteirauti: p. Robert Wright  
   (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – el. paštas: robert.wright@esc.eu.int) 
 
 

• Trichlorbenzenas 
– Pranešėjas : p. SEARS (Darbdaviai – Jungtinė Karalystė) 
 
– KOM(2004) 320 gal. – 2004/0111 (COD) – CESE 1424/2004 
 
– Asmuo pasiteirauti: p.  João Pereira dos Santos 
   (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – el. paštas: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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13. INFORMACIJOS IR KOMUNIKACIJOS TECHNOLOGIJOS 
 

• Didelio greičio Europa 
– Pranešėjas: p. McDONOGH (Darbdaviai – IE) 
 
– KOM(2004) 61 gal. – CESE 1427/2004 
 
– Pagrindiniai punktai: 
 

Komitetas siūlo Komisijai:  
 
– Toliau siekti įdiegimo visose, taip pat ir naujai įstojusiose, valstybėse;  
– Įteisinti  Sąjungoje naudojamo termino „plačiajuostis ryšys“ tikslų ir smulkmenišką 

apibrėžimą;  
– Į tikslų „plačiajuočio ryšio“ apibrėžimą įtraukti minimalaus ryšio kokybės standartą; 
– Skatinti plačiajuosčio ryšio tinklų išplėtmą, kad jie greitai aprėptų visą Sąjungą, ir kad 

ataskaitose ateityje būtų atkreipiamas dėmesys į tinklų spragas; 
– Vartotojų labui ir veiksmingo ES išteklių naudojimo labui, mes norėtume, kad Komisija 

apsvarstytų 3G operatorių įrangos bendro naudojimosi, kur tai realu, įteisinimo galimybę. 
Tokia politika pagreitintų prieigos prieinamumą, keltų mažesnį susirūpinimą dėl aplinkos 
apsaugos ir sumažintų paslaugos teikimo kainas; 

– Teikti reikiamą svarbą saugumo klausimams. Vartotojų pasitikėjimas naujomis 
technologijomis ir paslaugomis priklausys nuo duotų vartotojų interesų apsaugos garantijų. 

 
– Asmuo pasiteirauti: p. Raffaele Del Fiore  

    (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – el. paštas: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

_____________________ 


