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EESK 412. plenārsēdē ir ievēlēts EESK jaunais prezidents un atjaunots birojs un pārējās komitejas 
struktūras. 
 
 

1.  EIROPAS KONSTITŪCIJAS IZVEIDOŠANAS LĪGUMS 
 
• Atzinuma projekts par Eiropas Konstitūcijas izveidošanas līgumu 
– Galvenais ziņojuma sniedzējs: Malosse kungs (Darba devēji – FR) 

 
– Atsauce: CESE 1373/2004 galīgā red. – CESE 1445/2004 
 
– Galvenie jautājumi:  
 

Parlaments ir lūdzis izstrādāt šo atzinumu, pēc Konstitucionālo lietu komisijas ierosmes pieņemot 
lēmumu lūgt EESK atzinumu par Eiropas Konstitūcijas izveidošanas līgumu. 

 
Pirmkārt, EESK apraksta galvenos iemeslus savam lēmumam atbalstīt dalībvalstis Konstitūcijas 
ratificēšanā, proti: 

 
• Konstitucionālā līguma sastādīšanas metode pati par sevi pārstāv soli uz priekšu Eiropas 

demokratizācijas procesā un ir patiesi demokrātisku debašu auglis. 

• Konstitūcija sniedz jaunu Savienības darbības sistēmu un padara ES daudz vieglāk saprotamu 
un pieejamāku visiem; 

• Konstitūcija stiprina ES demokrātisko leģitimitāti; 

• Eiropas Pamattiesību hartas ietveršana Konstitūcijā ir nozīmīgs solis uz priekšu fizisko un 
juridisko personu tiesību aizsardzībā; 

• Realizējot demokrātisko progresu, Konstitūcija piedāvā nepieciešamību pašiem lemt par tās 
politikas un darbības saturu, kāds īstenojams Savienības praksē, lai ievērotu viņu prasības.  

 
Tā arī uzskata, ka liels skaits pilsoniskās sabiedrības prasību nebija iespējams ņemt vērā 
Konvencijā un starpvaldību konferencē (IGC), EESK uzskata, ka Konstitūcijas noraidīšana raidītu 
negatīvu signālu attiecībā uz Eiropas kopību un nozīmētu atteikšanos no demokrātiskā progresa, 
ko panāca pilsoniskā sabiedrība ar Konvencijas metodi un ka ir iespējams balstīties uz 
Konstitūcijas izveidoto institucionālo sistēmu un pilnveidot to darba pasākumu rezultātā.   
 
EESK tālāk apsver, kura stratēģija saziņas jomā jāīsteno, lai labāk izmantotu Konstitūciju, 
uzskatot, ka saziņas stratēģijas kvalitāte būs noteicošais faktors, lai Eiropas iedzīvotaji pieņemtu 
Konstitucionālo līgumu. EESK ierosina šādus četrus darbības virzienus: 
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• tādu informācijas līdzekļu sagatavošana, kas varētu būt Konstitūciju skaidrojošas 
rokasgrāmatas, kas pielāgotas dažādo iedzīvotāju grupu vajadzībām katrā dalībvalstī (3.1.3. 
punkts); 

• publisku informatīvu kampaņu uzsākšana, izmantojot informācijas nesējus un 
pamatorganizāciju sakaru kanālus (vietējo un reģionālo varas iestāžu, politisko grupu un 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju) (3.2 un 3.2.1. punkts); 

• tādu decentralizētu debašu organizēšana, kas ir pieejamas visiem sabiedrības locekļiem, lai 
veicinātu ideju apmaiņu un iedzīvotāju pārliecināšanu (3.3. punkts); 

• Eiropas institūciju aktīva iesaiste kopā ar dalībvalstīm saziņas stratēģijas izstrādē un 
īstenošanā, lai piešķirtu nacionālajām debatēm un Konstitūcijas ratificēšanai patiesi 
transnacionālu dimensiju (3.4.3. un 3.4.2. punkts). 

 
− Kontaktpersona:   Patrick Fève kungs 
           (Tālr.: 00 32 2 546 96 16 – e-pasts: patrick.feve@esc.eu.int) 
 
 

2. LISABONAS STRATĒĢIJA 
 
 
•  Lisabonas stratēģijas īstenošanas pilnveidošana  
− Ziņojuma sniedzējs: Vever kungs (Darba devēji – Francija) 
− Ziņojuma līdzsniedzējs: Ehnmark kungs (Darba ņēmēji – Zviedrija) – Simpson kungs (dažādas 

intereses – AK) 
 
– Atsauce: Eiropadome – CESE 1438/2004 
 
–  Galvenie jautājumi: 
 

Eiropadome 2004. gada 25. un 26. marta sanāksmē uzaicināja Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komiteju izskatīt Lisabonas stratēģijas efektīvākas īstenošanas veidus un līdzekļus. 
 
Atzinumā ir ierosināts konkrētu darbību saraksts, ko apspriest nākamā gada pavasara augstākā 
līmeņa sanāksmē, attiecībā uz “izaugsmes un kohēzijas pastiprināšanu”, “efektīvāku iekšējā tirgus 
izveides īstenošanu”, “inovāciju un kvalitātes veicināšanu”, “privātā un valsts sektora 
partnerattiecību veicināšanu pētniecības jomā”, “sociālās politikas pilnveidošanu” un “aktīvāku 
vides aizsardzību”. 
 
Minētie priekšlikumi pamatojas uz diviem visaptverošiem principiem: 
 
Pirmkārt, atsevišķām dalībvalstīm stratēģija vairāk jāpārņem savā ziņā. Plašāk jāpiemēro tā sauktā 
atklātā koordinēšanas metode. Otrkārt, organizētā pilsoniskā sabiedrība un Eiropas pilsoņi plašāk 
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jāinformē par Lisabonas stratēģiju. Organizētajai pilsoniskajai sabiedrībai un sociālajiem 
partneriem jāpiešķir skaidrākas un aptverošākas funkcijas Lisabonas stratēģijas īstenošanā. 

 
– Kontaktpersona:    Gilbert Marchlewitz kungs 
             (Tālr.: 00 32 2 546 93 58 - e-pasts: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 
 
• Uzņēmējdarbības konkurētspēja  
− Ziņojuma sniedzējs: Vever kungs (Darba devēji – Francija) 
 
− Atsauce: Eiropas Komisijas prezidenta pieprasītais atzinums pirms galīgā lēmuma pieņemšanas – 

CESE 1439/2004 
 
− Galvenie jautājumi: 
 

EESK uzskata, ka uzņēmējdarbības konkurētspējas atgūšanai Eiropā būtiski svarīgas ir četras 
savstarpēji saistītas lietas: 
 
• Pirmā prioritāte ir atjaunot Eiropas tirgus dalībnieku uzticēšanos. 

• Vēl viena prioritāte ir pabeigt vienotā tirgus pamatus. To vairs nevar atlikt līdz Lisabonā 
noteiktajam termiņam pēc 2010. gada, kaut arī vēlāk būs vajadzīga precizēšana. 

• ES uzņēmējsabiedrību konkurētspējas izveide nozīmē arī dinamiskas ekonomikas savienības 
izveidi ap eiru, izmantojot pieeju, kas pielāgota 2010. gada galīgajam termiņam un kuras 
mērķis ir pastiprināt izaugsmi un palielināt darba vietu skaitu ar atbilstošas monetārās 
politikas atbalsta starpniecību. 

• Visbeidzot, noteiktāk un konsekventāk ir jāīsteno Lisabonas stratēģijas strukturālās reformas. 
 

Nobeigumā EESK atzīmē, ka konkurētspējas trūkumi ES uzņēmējdarbībā atspoguļo augsto cenu, 
kas šodien maksājama par Eiropu, kura nav pietiekami uzņēmīga, kura lēni pieņem lēmumus un 
lēni pielāgojas starptautiskām izmaiņām, kura daudzās jomā vel nav pabeigta, kura kavējas ar 
savām reformām un kura ārkārtīgi nepiemēroti, bieži vien bailīgi, dažreiz neatbilstoši un tādēļ 
neproduktīvi izmanto savus trumpjus. Stāvokļa noregulēšanai ir nepieciešama rīcība. Lai gūtu 
panākumus, būs nepieciešama tāda pieeja, kas būs vairāk koncentrēta uz izaugsmi, pastiprinot 
piedāvājuma un pieprasījuma ekonomiskos faktorus vienmērīgākas darbības un efektīvākā 
vienotajā Eiropas tirgū. EESK īpaši atbalsta pagājušā pavasara augstākā līmeņa sanāksmē izteikto 
uzaicinājumu veicināt tādas jaunas partnerattiecības reformai valstu un Eiropas līmenī, kurās 
ciešāk iekļautos sociālie partneri. EESK uzsver, ka vienmēr jāpatur prātā 2010. gada termiņš, līdz 
kuram jāpabeidz gan Lisabonas reformu īstenošana, gan vienotā tirgus un faktiskas, 
konkurētspējīgas ekonomikas savienības izveide, pilnībā izmantojot monetāro savienību un 
vienlaikus pilnībā ņemot vērā ilgtspējīgas attīstības prasības. 

 
− Kontaktpersona:   Alberto Allende kungs 
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                     (Tālr.: 00 32 2 546 96 79  - e-pasts: alberto.allende@esc.eu.int) 
 
 

• Apmācība un ražīgums 
− Ziņojuma sniedzējs: Koryfidis kungs (Darba ņēmēji – Grieķija) 
 
− Atsauce: atzinums pirms galīgā lēmuma pieņemšanas – CESE 1435/2004 
 
− Galvenie jautājumi: 
 

Neskatoties uz visām atšķirībām to izglītības sistēmās, ES dalībvalstīm jāaplūko sevi kā tādām, 
kas veido “apmācības sfēru”.  

 
Lai vispārējā un vienotā veidā apskatītu vilcināšanos, kas pastāv attieksmē pret Lisabonas 
mērķiem, iepriekšminētā pastiprinātas Eiropas izglītības sadarbības perspektīva iepriekšpieņem 
šādas īpašas politiskas izvēles:  

 
• pietiekamus resursus, lai aptvertu dažādās piesaistītās strādnieku darbības sfēras un apmācības 

apjomu; 

• vajadzīgo mācību spēku atrašana Eiropas mērogā;  

• mūsdienīgas mācību struktūras un vides izveide;  

• visu līmeņu pārvaldes, sabiedrisko partneru un vispār pilsoniskās sabiedrības informētība, 
aktīva klātbūtne un dalība;  

• skaidrāka lomu un atbildības noteikšana, kas piešķirama jebkuriem izglītības iniciatīvu 
saņēmējiem un to apgādātājiem, kā arī pasākumi visu iniciatīvu pārraudzībai vietējā, valsts un 
Eiropas līmenī;  

• un visbeidzot, pastiprināta mobilizēšanās, lai sekmētu visu iniciatīvu kopumā un tās 
satura un uzdevumu organisku saistību. 

 
Šādu progresu palielinātu tradicionālo izglītības aktivitātes jomu – ģimenes, skolas un darba – 
plašāka izmantošana un labāka sadarbība. Šī veida atbalsts ir neapšaubāmi svarīgs, lai sasniegtu 
galveno uzdevumu – izveidot Savienību par visdinamiskāko uz zināšanām balstīto ekonomiku 
pasaulē līdz 2010. gadam.  

 
–   Kontaktpersona:   Stefania Barbesta kundze 
    (Tālr: 00 32 2 546 95 10 – e-pasts: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 
 
• Vide – ekonomikas izdevība 
− Ziņojuma sniedzējs: Buffetaut kungs (Darba devēji – Francija) 
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− Atsauce: atzinums pirms galīgā lēmuma pieņemšanas – CESE 1446/2004 
 
− Galvenie jautājumi: 
 

Ar 2004. gada aprīlī rakstītu vēstuli nākamā Nīderlandes prezidentūra uzdeva EESK izstrādāt 
pētniecisku atzinumu par tēmu "Vide kā ekonomikas izdevība". Nīderlandes prezidentūra vēlētos 
uzsvērt izdevības, kurās abas puses ir ieguvējas, izdevības, caur kurām progress vides tehnoloģiju 
jomā var palīdzēt sasniegt Lisabonas stratēģijas ekonomikas un sociālos mērķus.  
 
Par vidi un konkurētspēju vēl tiek diskutēts – debates, kas ir spēcīgas un skar visu sabiedrību un 
vispirms jau ekonomikas aprindas, sociālos partnerus un vides aizsardzības organizācijas. 
Uzdotais jautājums ir skaidrs: vai vides prasību ievērošana ir vienīgi šķērslis uzņēmumu 
konkurences spējai, vai arī tā var būt izdevība jaunu profesiju, jaunu tirgu un jaunu tehnoloģiju 
attīstībai?   
 
Savā izpētes atzinumā EESK atzīmē, ka panākt lai vides aizsardzība būtu ekonomiska izdevība, 
nav tikai vides speciālistu lieta. Tā jau ir būtisks ekonomiskā sektora elements, vienlīdz nozīmīgs 
kā tūrisms un izklaide. Savukārt tajā, kas attiecas uz ekotehnoloģijām, panākumu atslēga rodama 
īsta tirgus radīšanā un uzņēmumu reaģēšanā. Būtu nepieciešams likt labāk novērtēt brīvprātīgās 
iniciatīvas tehnoloģiju jaunievedumu un vides aizsardzības jomā, ko ir izrādījuši uzņēmumi vai 
profesionālie sektori.  

 
Ir skaidrs, ka, ja ekotehnoloģijas ļaus efektīvi samazināt ražošanas izmaksas caur mazāku 
enerģijas un izejmateriālu izmantošanu, veidos labāku uzņēmuma un tā produktu tēlu, attīstīs 
pārdošanu un samazinās ar vidi saistītās izmaksas, uzņēmumi būs tajās ieinteresēti un nodrošinās 
to attīstību. Vēl ir nepieciešams, lai uzņēmumi šīs tehnoloģijas pazītu un spētu novērtēt to 
efektivitāti. Tas rada nepieciešamību īstenot patiesu informācijas un sakaru tīklu par labākajām 
praksēm un vides tehnoloģijām, kas varētu apvienot valsts varas iestādes, profesionālās 
asociācijas, tehniskos un pētījumu centrus.  
 
Ir nepieciešama uzņēmumu un profesionāļu spēku apvienošana. Tas pats jāsaka par klientiem un 
patērētājiem. Bez viņiem tirgus nevar pastāvēt. Ir jāatklāj plašai publikai, ka ekotehnoloģijas ir 
efektīvas gan vides aizsardzības plānā, gan tajā, kas attiecas uz ražošanu; ja tas netiks panākts, šīs 
tehnoloģijas paliks ekonomikas attīstības margināls, simpātisks elements, taču šī attīstība notiks 
bez tām.  
 
Ir nepieciešams, lai ar vidi saistītā politika ņemtu vērā savu iespaidu uz ekonomiku, gluži tāpat kā 
ekonomikas politikai ir jāņem vērā vides vajadzības. Zināmā mērā tām ir jābūt interaktīvām, jo 
nav iespējams gūt panākumus šajā jomā, neņemot vērā ekonomisko rentabilitāti un īstenotās 
politikas pozitīvu ietekmi uz vidi.  

  
–    Kontaktpersona:   Robert Wright kungs 
                       (Tālr: 00 32 2 546 91 09 – e-pasts: robert.wright@esc.eu.int) 
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• Ekonomikas dinamisms (Ekonomiskā izaugsme) 
− Ziņojuma sniedzējs: Fusco kundze (Dažādu interešu grupa – Itālija) 
 
− Atsauce: atzinums pirms galīgā lēmuma pieņemšanas – CESE 1425/2004 
 
− Galvenie jautājumi: 
 

EESK uzskata, ka  MVU ir Eiropas ekonomikas un nodarbinātības pamats, un tādējādi tie ir 
pirmie ekonomikas veidotāji, kurus skar Lisabonas mērķu īstenošana. SEU pilda pieaugošu lomu 
sociālajā kohēzijā un vietējā attīstībā. Mijiedarbības spēja starp MVU un SEU, konkrēti caur 
plašu SEU izmantošanu no MVU puses abu veidu uzņēmumu interesēs, līdz šim ir bijusi ļoti 
nepietiekami izmantota.  

 
Sekojoši EESK piedāvā Komisijai veikt atkārtotu pastāvošās un iespējamās mijiedarbības 
pārbaudi starp MVU un SEU un parādīt, ka šī mijiedarbība ir labvēlīga šo abu veidu uzņēmumu 
attīstībai dziļu izmaiņu apstākļos, ko rada ekonomikas dinamisms, un konkrēti reģionālās 
attīstības, sociālās kohēzijas un jaunievedumu politikā. 

 
–    Kontaktpersona:    Nemesio Martinez kungs 
           (Tālr.: 00 32 2 546 95 01 – e-pasts: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 

3.  TRANSPORTS 
 
 

• Paneiropas (Eiropas) transporta koridori 
− Ziņojuma sniedzējs: Alleweldt kundze (Darba ņēmēji – Vācija) 
 
− Atsauce: atzinums pēc pašu ierosmes – CESE 1426/2004 
 
− Galvenie jautājumi: 

 
ES paplašināšana 2004. gada maijā un dienvidaustrumu Eiropas valstu iestāšanās perspektīva 
maina vispārējo kopīgās infrastruktūras politikas un koridoru darbības saskaņošanas sistēmu.  
Nākošajos divos gados EESK aktivitāšu uzsvars būtu jāliek uz praktisko sadarbību un  
pilsoniskās sabiedrības organizāciju līdzdalību uz vietas. Runa ir par devumu realizēt transporta 
politikas mērķus.  

 
Būtu jāstiprina EESK sadarbība ar koridoru vadīšanas komitejām un ES Komisiju. Šajā kontekstā 
pastāvīgajai izpētes grupai ir: 
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– jāizpilda jaunā loma, palīdzot izveidot “South East Europe Core  Regional Transport 
Network”;  

– jāizpēta ceļi un iespējas, kā labāk var tikt ievēroti transporta  darbības operatīvie aspekti 
paneiropas transporta koridoru realizēšanā. Īpaši būtu jākonkretizē  koridoru politika saistībā 
ar savstarpējo saskaņu, vides aizsardzību, drošību, sociālajiem  noteikumiem un efektivitāti; 

– būtu jāsniedz savs ieguldījums jaunu transporta koridoru plānošanā Eiropas Kaimiņattiecību 
politikas (ENP) kontekstā.  

 
Visbeidzot, savstarpēji ciešāk būtu jāsaista ne tikai ES Komisijas un vadīšanas grupu darbs 
koridoros un transporta teritorijās, bet arī jāiesaista Eiropas Parlaments.  

 
– Kontaktpersona:   Luis Lobo kungs 
                      (Tālr.: 00 32 2 546 97 17 – e-pasts: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 
• Ostas(u) drošība/Modifikācija 
− Ziņojuma sniedzējs: Bredima Savopoulou kundze (Darba devēji – Grieķija) 
 
− Atsauces:  COM(2004) 393 galīgā red. – 2004/0031 COD – CESE 1428/2004 
 
− Kontaktpersona:  Luis Lobo kungs 
                      (Tālr.: 00 32 2 546 97 17 – e-pasts: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

4.  ENERĢĒTIKA 
 
• Elektrības apgādes (elektroapgādes) drošība un infrastruktūru investīcijas  
− Ziņojuma sniedzējs: Sirkeinen kundze (Darba devēji – Somija) 
 
− Atsauces: COM(2003) 740 galīgā red. – 2003/0301 COD – CESE 1444/2004 
 
− Kontaktpersona:   Siegfried Jantscher kungs 

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

• Enerģijas gala lietojuma (galapatēriņa) lietderība  un pakalpojumi 
enerģijas jomā 

− Ziņojuma sniedzējs: Sirkeinen kundze (Darba devēji – Somija) 
 
− Atsauces: COM(2003) 739 galīgā red. – 2003/0300 COD – CESE 1443/2004 
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− Kontaktpersona:   Siegfried Jantscher kungs 
                        (Tālr.: 00 32 2 546 82 87 – e-pasts: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

5.  PĀRMAIŅAS RŪPNIECĪBĀ 
 
 
• Valsts atbalsts tērauda nozarei 
− Ziņojuma sniedzējs: Lagerholm kungs (Darba devēji – Zviedrija) 
− Ziņojuma līdzsniedzējs: Kormann kungs (Vācijas delegāts) 
 
− Atsauce: atzinums pēc pašu ierosmes – CESE 1431/2004 

 
− Galvenie jautājumi: 
 

Rūpniecibas pārmaiņu padomdevējas komisijas (CCMI) pēc pašas ierosmes sagatavotajā 
atzinumā ir izskatīta valsts atbalsta vispārējā loma saistībā ar strukturālajām izmaiņām un kāda 
loma tam ir bijusi konkrēti attiecībā uz Eiropas tērauda nozari. 

 
Eiropas tērauda nozares pārstrukturēšanā gūtā pieredze rāda, ka valsts atbalsts 
uzņēmējsabiedrībām ir abpusgriezīgs zobens, jo tas palīdz tikai atsevišķām uzņēmējsabiedrībām 
un rada nepareizu līdzekļu sadali, tā kā vidēji ilgā laika posmā tiek uzturēta saimnieciski 
neizdevīga ražošanas jauda. Ja tas paredzēts saskaņotā pārstrukturēšanas programmā, valsts 
atbalsts tomēr var mazināt sociālās grūtības un tādējādi veicināt rūpniecības pārmaiņu 
pieņemamību un rezultātus. Minētā procesa kontrole ar sociālā dialoga starpniecību ir 
attaisnojusies. 
 
Sakarā ar jauno dalībvalstu pievienošanos aizvien svarīgāk ir pieprasīt skaidri formulēto 
noteikumu par atbalstu tērauda nozarei stingru izpildi. Nedrīkst atkārtot 15 valstu Eiropas 
Savienībā pieļautās kļūdas. 
 
Ir noslēgta vispārēja vienošanās par nenovēršamām rūpniecības pārmaiņām un vajadzību modelēt 
šādas pārmaiņas ar starptautisku pamatnolīgumu starpniecību. Sarunu ar ESAO rezultātā jāpanāk 
pašreizējā stāvokļa stabila uzlabošana, t.i.,: 

 
– nedrīkst piešķirt pārmērīgas koncesijas tādām jaunattīstības, topošajām un pārejas perioda 

valstīm kā, piemēram, Ķīna, 

– Eiropas Savienībā nedrīkst aizliegt nepieciešamo regulējumu pētniecībai un attīstībai, vides 
aizsardzības pasākumus (piem., uzņēmējsabiedrību atbilstības izmaksu maksimālo apjomu, lai 
nepieļautu, ka vides aizsardzības pasākumi rada konkurences izkropļojumus) un saimnieciski 
neizdevīgu ražošanas jaudu darbības pārtraukšanu, 

– šādu atvieglojumu dēļ nedrīkst noteikt kompensācijas maksājumus par tērauda eksportu. 
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− Kontaktpersona:   Jakob Andersen kungs 
                      (Tālr.: 00 32 2 546 92 58 – e-pasts: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 
 

6.  VESELĪBAS AIZSARDZĪBA 
 
 
• Sanitārā drošība: kolektīva atbildība, jaunas tiesības 
− Ziņojuma sniedzējs: Bedossa kungs (Dažādu interešu grupa – Francija) 
 
− Atsauce: atzinums pēc pašu ierosmes – CESE 1432/2004 
 
− Galvenie jautājumi: 
 

Eiropas līmenī sabiedriskās veselības sanitārā administrācija ir nepietiekama, un tai ir vājš 
juridiskais pamats. Tai trūkst arī medicīniska likumīguma līdzekļu trūkuma dēļ. To ir 
nepieciešams uzlabot. 
 
Eiropas sabiedrības veselības tīkla izveidošana liecina par visu Eiropas sabiedrisko institūciju 
vēlmi apvienot visu sabiedrības veselības nozaru darbiniekus un piešķirt katram sanitārās 
uzraudzības instrumentam, kas pastāv ikvienā Eiropas Savienības dalībvalstī, jaunu konsekvenci 
un efektivitāti. 
 
Apzinoties daudzās krīzes, kas satricinājušas pasauli divu pēdējo desmitgažu laikā, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komiteja piedāvā regulāri organizēt augsta līmeņa sabiedrības 
veselībai veltītus Eiropas kongresus.    
 
Konferenču mērķis ir apspriest kopīgos veicamos pasākumus, sniegt precīzu informāciju par 
krīzēm, sniegt saskaņotas atbildes, novērtēt ārējo risku draudus, palīdzēt ātrāk uzstādīt diagnozes 
un sniegt par tām adekvātas atbildes. 
  
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja rekomendē jau kopš šī brīža piešķirt nākamajam 
Eiropas sanitārās uzraudzības centram Stokholma visplašākās pilnvaras un tās pastiprināt, lai 
nodibinātu atbilstošus un nepārtrauktus sakarus sabiedrības veselības jomā un veiktu 

nepieciešamos pasākumus visās Eiropas Savienības valstīs, ievērojot subsidiaritātes principu.    

 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja atgādina, ka šīs rekomendācijas ir saistītas un ir 
nepieciešama spēcīga Eiropas Savienības valstu griba šīs rekomendācijas īstenot, un šīs 
rekomendācijas ir sekojošas:  
 
• Pastiprināt administratīvās iespējas ar pārrobežu sadarbību, un veidot administrāciju, ko atzīst 

un pieņem visur;  

• Kompetences un juridiskie instrumenti tās atbalstam; 
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• Lēmuma pieņemšanas procedūru caurspīdīgums un pastiprināta profesionālā ētika visās jomās, 
sanitārās drošības komunikācija; 

• Pastiprināta sadarbība un visu uzraudzības un vadības organizāciju iesaistīšana kopējā 
pasaules tīklā. 

 
− Kontaktpersona:   Alan Hick kungs 
                      (Tālr.: 00 32 2 546 93 02 – e-pasts: alan.hick@esc.eu.int) 
 
 
• Pacientu mobilitāte ES teritorijā 
− Ziņojuma sniedzējs: Bedossa kungs (Dažādu interešu grupa – Francija) 
 
− Atsauces: COM(2004) 301 galīgā red. – CESE 1433/2004 
 
− Galvenie jautājumi: 
 

Ziņojums par “pacientu mobilitāti” sniedz konkrētus priekšlikumus, pārklājot virkni jomu un 
ļaujot iestrādāt Dibināšanas Līgumos ierakstīto mērķi nodrošināt kvalitatīvu augsta līmeņa 
veselības aprūpi Kopienas politikās.  

 
Kopienas likumdošana pilsoņiem sniedz tiesības, kas viņiem ļauj ārstēties citās dalībvalstīs un 
saņemt kompensāciju par veiktajiem izdevumiem. Taču praksē šīs tiesības ne vienmēr ir viegli 
īstenot.   

 
EESK atbalsta Eiropas stratēģiju, lai: 

 
• Veicinātu sadarbību Eiropas ietvaros, kas ļautu vislabāko resursu izmantošanu.  
• Eiropas līmenī radīt kopēju interpretāciju pacienta tiesībām un pienākumiem gan personīgā, 

gan sociālā plānā. 
• Dalītos pieredzē par pārobežu veselības aprūpi un pieejamām iespējām: 

 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja pilnībā piekrīt lēmumam izmantot Eiropas 
Savienības strukturālo un kohēzijas fondu, meklējot iespējas kā vislabāk tos investēt veselības 
aprūpes jomā, sanitāro infrastruktūru attīstībā un medicīnas kompetencēs, kas kopienas finanšu 
instrumentu pielietošanā ir kļuvuši par prioritātēm. 
 
Sadarbībai starp dalībvalstīm jānoved pie kopēju mērķu attīstības, kas tiktu īstenoti nacionālo 
rīcības plānu ietvaros, un atbilstošu indikatoru izraudzīšanās ļautu uzmanīgi sekot veselības 
aizsardzības politikām, kas īstenojas katrā no Eiropas Savienības valstīm.    
 
Komiteja atgādina, ka viens no instrumentiem ir kļuvis nepieciešams: Uzraudzības institūcijai vai 
Aģentūrai jāsavāc novērojumi, analīzes un informācijas apmaiņa par valstu veselības aizsardzības 
politikām, visu laiku ievērojot spēkā esošos līgumus, subsidiaritāti un valstu kompetenci. 
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Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja var tikai piekrist Komisijas gribai ieviest atklāto 
koordinācijas metodi. Tas aptvers tādus nozīmīgus jautājumus kā: 
 
• Labāko pieredžu apmaiņa; 
• Struktūrām un praksēm nozīmīgie indikatori;; 
• Veselības aprūpes medikamentu pieejamības uzlabošana; 
• Valstu sistēmu koordinācija, lai pārrobežu līmenī novērstu jebkura veida dempingu, 

kompetenču noplūdi; 
• Nepieciešamība izveidot vienotu medikamentu tirgu. 

 
Šī ir viena no pirmajām reizēm, kad piecas Eiropas Komisijas ģenerāldirekcijas apvieno savu 
kopējo politisko gribu, to kompetences, līdzekļus šo mērķu sasniegšanai: sniegt dažādām Eiropas 
valstīm līdzekļus, lai par labu visiem Eiropas Savienības pilsoņiem līdzsvarotu to veselības 
aprūpes un sociālās aizsardzības politikas.   
 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja cer izveidot Task force, kas ir viegla un pastāvīga 
struktūra, un kas sekotu šīm politikām. 

 
− Kontaktpersona: Alan Hick kungs 
                      (Tālr: 00 32 2 546 93 02 – e-pasts: alan.hick@esc.eu.int) 
 
 
• Veco cilvēku veselības aprūpe un ilgtermiņa aprūpe 
− Ziņojuma sniedzējs: Braghin kungs (Darba devēji – Itālija) 
 
− Atsauces: COM(2004) 340 galīgā red. – CESE 1447/2004 
 
− Galvenie jautājumi: 

 
Ievērojot, ka Eiropas likumdošana par ilgtermiņa veselības aprūpi ir neiespējama, EESK uzskata, 
ka atvērta koordinācijas metode ir ļoti svarīga pieejamas un ilgtspējīgas ilgtermiņa, kvalitatīvas 
veselības aprūpes efektīvai modernizācijai un attīstībai un lai nodrošinātu veselības aizsardzību 
dažādos kontekstos un ievērojot augošu spiedienu un izaicinājumus 
 
Atvērtās koordinācijas metodes pielietošana ietver to indikatoru noteikšanu, kas var norādīt uz 
pastāvošu zināšanu deficītu, vienlaikus ņemot vērā dominējošās situācijas un ilgtermiņa sociālās 
dinamikas, kas rada iespaidu uz veselības aprūpes sistēmu. Indikatoru kompleksam ir jāietver visi 
strukturālie apsvērumi (pakalpojumu tīkls, iekārtu un personāla pieejamība, apmācības un 
pieredzes līmeņi u.c.). Tam arī jāietver pašas veselības aprūpes īpašības (pakalpojumu sniegšanas 
un iejaukšanās veikšanas metodes, darbības vadlīnijas, medicīnas noteikumi un prakse, pacientu 
tiesību aizsardzība u.c.). Visbeidzot, tam jāietver konkrētu veselības aprūpes rezultātu kvalitāti, 
atbilstoši veidam un sabiedrības ekspektācijām. 
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“Nākamie soļi”, kas piedāvāti ziņojumā, pieskaras ārkārtīgi svarīgiem problēmas aspektiem un 
paplašina diskusiju līdz attiecīgām interešu sfērām. Tomēr priekšlikumu raksturs ir vispārīgs un 
tādēļ tie rada risku, ka atvērtā koordinācijas metode netiks nozīmīgi attīstīta. 
 
EESK iestājas par konkrētāku “kopējo mērķu” noteikšanu, ja tie nesatur pārāk daudz priekšrakstu 
un neietekmē negatīvi nacionālo sistēmu organizāciju un kamēr “valstu ziņojumi” attīstās par 
vērtīgu instrumentu bez palielinātām administratīvām izmaksām vai izdevumiem, kas apgrūtina 
jauno dalībvalstu ierobežotos līdzekļus. 
 
Īpaši svarīga un akūta vajadzība ir darbību veicināšana, kuru mērķis ir operatoru un profesionāļu 
iemaņu uzlabošana, attīstot atbilstošas apmācības shēmas, kas aptver veselības aprūpes un ar 
veselību saistītā sociālā darba kopējo profesionālo darbības lauku. Tas sniedzas ārpus tehniskiem 
aspektiem un prasa iegūt tādas jaunas iemaņas kā informācijas pārvaldīšana, īpaši lietojot 
datortīklus un uz plašiem pamatiem balstīta finansu vadīšana. Kopienai ir jāatbalsta un jāveicina 
šādas jaunas apmācību sistēmas, lai izmantotu pieredzi, kas tiek apmainīta atvērtās koordinācijas 
metodes ietvaros.  

 
− Kontaktpersona: Stefania Barbesta kundze 
  (Tālr.: 32 2 546 96 19 – e-pasts: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

7.  ĀRĒJO ROBEŽU KONTROLE UN PERSONU BRĪVA 
PĀRVIETOŠANĀS 

 
 

• Trešās valsts pilsoņu uzņemšana zinātnisku pētījumu veikšanai Eiropas 
Kopienā  

− Ziņojuma sniedzējs: King kundze (Darba devēji – AK) 
 
− Atsauces: COM(2004) 178 galīgā red. 2004/0061-0063 CNS – CESE 1434/2004 
 
− Galvenie jautājumi: 
 

EESK atbalsta Komisiju un tās iesniegtos priekšlikumus. Komiteja tomēr vēlas uzsvērt šādus 
jautājumus: 
 
• Mērķis attiecībā uz 700 000 papildu pētniekiem līdz 2010. gadam neliekas reāli sasniedzams 

bez saskaņotiem centieniem daudzās jomās. 

• Jānodrošina salīdzinošie dati par resursiem, ko pētnieku mācību, mobilitātes un karjeras 
pilnveidošanas atbalstam iedala tādas valstis kā Japāna un ASV. 
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• Komisijas paredzētā “zinātniskās pētniecības organizācijas” definīcija ir jāpaplašina, lai 
iekļautu valsts un privātās organizācijas, kas atvēl dotācijas pētniecībai. 

• Dažos gadījumos neatrisināts joprojām ir jautājums par pētnieka statusu; dažiem no 
uzņemtajiem pētniekiem saskaņā ar 1951. gada Ženēvas konvenciju varbūt ir vajadzīgs 
patvērums vai aizsardzība. 

• Komisijai jānosaka procedūra, lai tos pētniekus no trešām valstīm, kas jau atrodas ES, var 
identificēt un atzīt par pētniekiem. 

• Jāpievēršas jautājumam par pārredzamības neesamību saistībā ar kvalifikāciju un kompetenci. 

• Pētnieku vidū, īpaši saistībā ar vadības un pārvaldības funkcijām pārāk maz ir pārstāvētas 
sievietes, un tas īpaši attiecas uz pētniekiem no trešām valstīm. 

• Bažas izraisa intelektuālā darbaspēka emigrācija no jaunattīstības valstīm. 

• Lūgums Apvienotajai Karalistei izvēlēties pievienošanos direktīvas darbības jomām, kā to jau 
ir izdarījusi Īrija. 

 
− Kontaktpersona: Torben Bach Nielsen kungs 
  (Tālr.: 32 2 546 96 19 – e-pasts: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
 

8.  NARKOTIKAS UN NARKOMĀNIJA 
 
 
• ARGO programma 
− Ziņojuma sniedzējs: Pariza Castanõs kungs (Darba ņēmēji – Spānija) 
 
− Atsauces: COM(2004)384 galīgā red. – 2004/0122 (CNS) – CESE 1436/2004 
 
− Galvenie jautājumi: 
 

Grūtības, ar ko saskārušās nacionālās administrācijas, sadarbojoties savā starpā saskaņā ar ARGO 
programmu, ir uzsvērušas sadarbības trūkumu starp dalībvalstīm, pārvaldot ārējās robežas. 
 
EESK uzskata, ka nākotnē būs nepieciešams, kas vairāk kā administratīvā sadarbība un jārada 
Kopienas solidaritātes sistēma ārējo robežu, vīzu, patvēruma un imigrācijas jomā, saskaņā ar 
kopīgu politiku. Izstrādājot 2007. gada finanšu plānu, ir jāņem vērā šī pieeja. 

 
EESK pieprasa iestādes nodrošināt, ka saskaņā ar administratīvo sadarbību ārējo robežu, vīzu, 
patvēruma un imigrācijas jomā, pret visiem indivīdiem izturas humāni un ar cieņu, saskaņā ar ES 
Pamattiesību hartu un starptautiskajām cilvēktiesību konvencijām.  

 
− Kontaktpersona:   Pierluigi Brombo kungs 
            (Tālr.: 32 2 546 97 18 – e-pasts: pierluigi.brombo@esc.eu.int ) 
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• Eiropas Narkotisko vielu (Narkotiku) un narkomānijas uzraudzības centrs 
− Galvenais ziņojuma sniedzējs:  Olsson (Dažādu interešu grupa – Zviedrija) 
 
− Atsauces: COM(2003) 808 galīgā red. – 2003/0311 CNS – CESE 1437/2004 
 
− Galvenie jautājumi:  
 

Komiteja atbalsta priekšlikumu par Regulu, jo tās mērķis ir paplašināt Centra lomu, pielāgot tā 
sastāvā esošo orgānu funkcijas un novērst vairākas nepilnības, kas izriet no sākotnēji pieņemtās 
Regulas. Augstāk minētais atspoguļo jau pausto uzskatu agrākajos EESK atzinumos par riska, kas 
saistīts  ar atkarību no narkotiskajām vielām, novēršanu un samazināšanu.  

 
EESK uzstāj, lai EMCDDA darbā tiktu iesaistītas arī pilsoniskās sabiedrības organizācijas.  

 
Turklāt EESK izsaka priekšlikumu, ka Centram ir jāizveido Sakaru komiteja, kuras sastāvā būtu 
pārstāvji no Eiropas tīkliem, kuri aktīvi darbojas šajā jomā un kuri spēj sagādāt papildu 
informāciju tam, ko piedāvā nacionālie kontaktpunkti 
(Nacionālie kontaktpunkti ir daļa no Eiropas Narkotisko vielu un narkomānijas uzraudzības 
centra(REITOX) un kuri atrodas centra pārziņā). 

 
− Kontaktpersona:    Stefania Barbesta kundze 

                   (Tālr.: 00 32 2 546 95 10 – e-pasts: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 
9.  NODOKĻI UN FINANŠU PAKALPOJUMI 
 
 
• Ar akcīzes nodokli apliekamie(-o) izstrādājumi(-u) aprite  
− Ziņojuma sniedzējs: Wilkinson kungs (Darba devēji – AK) 
 
− Atsauces: COM(2004) 227 galīgā red. – 2004/0072 CNS – CESE 1441/2004 
 
− Galvenie jautājumi: 

 
Vienotā tirgus darbība attiecībā uz precēm, kas apliekamas ar akcīzes nodokli, savās detaļās bijusi 
sarežģīta, ar izrietošu nenoteiktību par to, kā dažos gadījumos regulas piemērot, un attiecīgajās 
nozarēs uzlikusi ievērojamus administratīvus apgrūtinājumus.  
 
Komisijas priekšlikumi attiecas uz komerciāliem darījumiem, pārdošanu privātpersonām un 
attālināto tirdzniecību, un priekšlikumu mērķis ir izskaidrot, vienkāršot un saskaņot esošos 
noteikumus attiecībā uz tādu izstrādājumu pārvietošanu ES iekšienē, par kuriem kādā dalībvalstī 
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akcīzes nodoklis jau ir nomaksāts, un liberalizēt šādu pārvietošanu tā, lai ES patērētāji varētu gūt 
lielāku labumu no iekšējā tirgus.  
 
Komiteja atbalsta abus šos mērķus. 

 
− Kontaktprsona:   Borbála Szij kundze 

                  (Tālr.: 00 32 2 546 92 54 – e-pasts: borbala.szij@esc.eu.int) 
 
 
• PVN – darbietilpīgi pakalpojumi (pakalpojumi, kuriem vajadzīgs liels 

darbinieku skaits) – iestājušās valstis(valstis, kas pievienojas)  
− Ziņojuma sniedzējs: Pezzini kungs (Darba devēji – Itālija) 
 
− Atsauces: COM(2004) 295 galīgā red. – 2004/0810 CNS – CESE 1442/2004 
 
− Galvenie jautājumi: 
 

Izsakot nožēlu par to, ka Padome nav spējusi panākt vienošanos attiecībā uz priekšlikumu par 
pamatdirektīvu, komiteja apstiprina Komisijas ierosināto Direktīvas 1999/85/EK grozījumu. 

 
− Kontaktpersona:   Borbála Szij kundze 
                       (Tālr.: 00 32 2 546 92 54 – e-pasts: borbala.szij@esc.eu.int) 
 
 
• Pārapdrošināšana 
− Ziņojuma sniedzējs: Frank von Fürstenwerth kungs (Darba devēji – Vācija) 
 
− Atsauces: COM(2004) 273 galīgā red. – 2004/0097 COD – CESE 1423/2004 
 
− Kontaktpersona:   Jean-Pierre Faure kungs 

            (Tālr.: 00 32 2 546 96 15 – e-pasts: jeanpierrre.faure@esc.eu.int) 
 
 
10. KONKURENCES POLITIKA 
 
• Sabiedriskās (valsts)/privātās koncesijas un partnerattiecības 
− Ziņojuma sniedzējs: Levaux kungs (Darba devēji – Francija) 
 
− Atsauces: COM(2004) 327 galīgā red. – CESE 1440/2004 
 
− Galvenie jautājumi: 
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Veicinot Komisijas uzsāktās debates par Zaļo grāmatu par valsts un privātā sektora 
partnerattiecībām (PPP), Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja uzskata, ka pašreiz 
daudzās valstīs parādās specifiskas sabiedrisko/privāto partnerattiecību tiesības un, ka izmantojot 
pašreizējo pieredzi, būtu vēlams:   
  
a) vairāku gadu garumā ļaut attīstīties dažādām sabiedrisko/privāto partnerattiecību formām; 

b) panākt dalībvalstīs sistemātisku komunikāciju par dažādiem sabiedrisko/privāto 
partnerattiecību veidiem un sastaptajām grūtībām; 

c) ar valstu, Komisijas un civilās sabiedrības pārstāvjiem, tai skaitā Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komiteju, veikt sabiedrisko/privāto partnerattiecību attīstības novērošanu; 

d) uzsvērt, ka sabiedriskajās/privātajās partnerattiecībās un koncesijās tiek piemēroti Eiropas 
publikācijas sliekšņi (darbi, pakalpojumi); zem šiem sliekšņiem katra valsts piemēros savus 
personiskos noteikumus, lai izvairītos no nelietderīgas administratīvas nastas; 

e) līdz 2007. gadam publicēt interpretējošu, skaidrojošu ziņojumu par: 
 

– koncesiju un sabiedrisko/privāto partnerattiecību definīciju, 

– jaukto vai parasabiedrisko vienību konkurences pozīciju, 

– konkurences dialogu un publicēšanu, 

– “sponsora”, kurš sekmē jauninājumu ieviešanu, nosacījumus, 

– valsts pabalstu piešķiršanas iespējas jauktajām vai parasabiedriskajām vienībām. 

 
− Kontaktpersona:   Aleksandra Klenke kundze 
                       (Tālr.: 00 32 2 546 98 99 – e-pasts: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

11. LAUKSAIMNIECĪBA UN TREŠĀS VALSTIS 
 
• Euromed augstākā līmeņa apspriede Lauksaimniecība un pārtikas drošība 

(Lauksaimniecība un pārtikas nekaitīgums Eiropas un Vidusjūras reģiona 
valstu partnerības ietvaros) 

− Ziņojuma sniedzējs: Nilsson kungs (Dažādu interešu grupa – Zviedrija) 
 
− Atsauce: informatīvais ziņojums - CESE 731/2004 galīgā red. 
 
− Galvenie jautājumi: 
 

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu ikgadējās augstākā līmeņa sanāksmēs, kurās piedalās EESK 
un līdzīgas organizācijas un kuras notiek kopš 1995. gada, dalībnieki cenšas pilnveidot izpratni 
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par galvenajiem jautājumiem, kas izraisa Eiropas un Vidusjūras reģiona partneru interesi, un 
apmainīties ar attiecīgo informāciju par ekonomisko un sociālo stāvokli. 
 
Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu pēdējā notikušajā augstākā līmeņa sanāksmē Maltā pieņema 
lēmumu, ka nākamā augstākā līmeņa sanāksme notiks 2004. gadā Valensijā, Spānijā. 
 
Papildus EESK augstākā līmeņa sanāksmes sagatavošanas grupā ietilpst Spānijas Karalistes 
Ekonomikas un sociālo lietu padome, Maltas Ekonomiskās un sociālās attīstības padome 
(MCESD) un Tunisijas Ekonomikas un sociālo lietu padome. EESK ir Eiropas un Vidusjūras 
reģiona valstu augstākā līmeņa sanāksmju sagatavošanas grupas pastāvīga locekle un cita starpā 
izstrādā arī dokumentu informatīvā ziņojuma veidā. 
 
Šogad EESK informatīvais ziņojums ir par tēmu “Lauksaimniecība un pārtikas nekaitīgums 
Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu partnerības ietvaros”, un tas ir sagatavots sadarbībā ar 
Grieķijas Ekonomikas un sociālo lietu padomi (OKE), Izraēlas Ekonomikas un sociālo lietu 
padomi, Itālijas CNEL, Palestīnas delegāciju un Turcijas delegāciju ES un Turcijas JCC. 
 
Spānijas Karalistes Ekonomikas un sociālo lietu padome sadarbībā ar Francijas Ekonomikas un 
sociālo lietu padomi, Grieķijas Ekonomikas un sociālo lietu padomi (OKE), Itālijas CNEL un 
Tunisijas Ekonomikas un sociālo lietu padomi iesniegs dokumentu par tēmu “Reģiona valstu 
savstarpējā imigrācija un sadarbība”. 

 
Vidusjūras valstis veido otru svarīgāko eksporta tirgu ES lauksaimniecības ražojumiem un 
pārtikas precēm. Informatīvais ziņojums balstās uz pārtikas drošību un dažādā veidā izceļ 
nepieciešamību dot iespēju lauksaimniecības organizācijām, pārtikas rūpniecībai, patērētājiem un 
strādājošajiem veidot daļu no attīstības procesa.  
 
EESK varētu izmantot savu struktūru un tīklus, lai organizētu konferenci “Sadarbība pārtikas 
drošības uzlabošanai”. 
 
Lai sasniegtu vēlamo attīstību un rezultātus pārtikas ražošanā un pārtikas drošībā, tiek ieteikts 
noteikt un izpētīt vairākas jomas, tādas kā inter alia, vairāk apmācības, atbalsta un izpētes 
programmas. 
 
Pamatnoteikumam ir, ka šīm jomām ir jābūt Barselonas Procesa mērķu politiskajai prioritātei, lai 
MEDA programma arī varētu radīt labvēlīgu klimatu arī lauksaimniecības attīstībai un pārtikas 
drošībai.  

 
− Kontaktpersona:   Michael Wells kungs 
             (Tālr.:  00 32 2 546 82 83 – e-pasts: michael.wells@esc.eu.int) 
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• Informācija par lauksaimniecības produktiem un to reklāma – trešās 
valstis un iekšējais tirgus  

− Ziņojuma sniedzējs: Nielsen kungs (Dažādu interešu grupa – Dānija) 
 
− Atsauces: COM(2004) 233 galīgā red. – 2004/0073 CNS – CESE 1430/2004 
 
− Kontaktpersona:   Eleonora Di Nicolantonio kundze 
                       (Tālr.: 00 32 2 546 94 54 – e-pasts: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
12. PATĒRĒTĀJU AIZSARDZĪBA 
 
 
• PAH (PAO) eļļas un riepas 
− Ziņojuma sniedzējs: Sears kungs (Darba devēji – AK) 

 
− Atsauces: COM(2004) 98 galīgā red. – 2004/0036 COD – CESE 1429/2004 

 
− Kontaktpersona:   Robert Wright kungs 

                   (Tālr.: 00 32 2 546 91 09 – e-pasts: robert.wright@esc.eu.int) 
 
 

• Toluols un trihlorobenzols (trihlorbenzols) 
− Ziņojuma sniedzējs: Sears kungs (Darba devēji – AK) 
 
− Atsauces: COM(2004) 320 galīgā red. – 2004/0111 COD – CESE 1424/2004 
 
− Kontaktpersona:   João Pereira dos Santos kungs 
           (Tālr.: 00 32 2 546 92 45 – e-pasts: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

13. INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS 
 
 
• Eiropa lielā ātrumā 
− Ziņojuma sniedzējs: McDonogh kungs (Darba devēji – Īrija) 
  
− Atsauces:  COM(2004) 61 galīgā red. – CESE 1427/2004 
  
− Galvenie jautājumi: 
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Komiteja uzaicina Komisiju: 
 
− turpināt sistēmas pilnīgu ieviešanu visās dalībvalstīs, ieskaitot jaunās dalībvalstis, 

− noteikt termina “platjoslas” precīzu definīciju lietošanai Savienībā, 

− iekļaut “platjoslas’ precīzajā definīcijā savienojuma kvalitātes obligāto standartu, 

− veicināt platjoslu tīklu paplašināšanu, lai savlaicīgi aptvertu visu ES, un turpmākajos 
ziņojumos norādīt tīklu atšķirības, 

− patērētāju un resursu efektīvas izmantošanas interesēs ES apsvērt noteikumus par iekārtu 
kopīgu lietošanu G3 operatoriem, piekļuves pieejamības paātrināšanu, vides negatīvo 
traucējumu samazināšanu, pakalpojumu sniegšanas izmaksu pazemināšanu, 

− ņemt vēra patērētāju drošības problēmas, uzsākot jaunus pakalpojumus, veicināt patērētāju 
uzticēšanos jaunajām tehnoloģijām un pakalpojumiem. 

 
− Kontaktpersona:   Raffaele Del Fiore kungs 
                         (Tālr.: 00 32 2 546 97 94 – e-pasts: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

 


