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I
(Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma)

REGLAMENTAI
KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 369/2007
2007 m. balandžio 2 d.
nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti
įvežimo kainą
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą
(EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1),
ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,
kadangi:
(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos
derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato
kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines
importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo
priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės
importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta
šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. balandžio 3 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 2 d.
Komisijos vardu
Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius

(1) OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais
pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62,
2005 3 9, p. 3).
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PRIEDAS
prie 2007 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo
vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą
(EUR/100 kg)
KN kodas

Trečiosios šalies kodas

(1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL
MA
SN
TN
TR
ZZ

171,0
106,7
320,6
143,7
157,6
179,9

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

171,8
108,8
152,9
144,5

0709 90 70

MA
TR
ZZ

58,7
100,3
79,5

0709 90 80

EG
IL
ZZ

242,2
80,8
161,5

0805 10 20

CU
EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

38,6
43,5
56,6
45,6
53,9
51,4
48,3

0805 50 10

IL
TR
ZZ

61,3
52,4
56,9

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
NZ
US
UY
ZA
ZZ

82,2
77,2
101,7
86,8
84,3
121,8
108,5
67,4
82,0
90,2

0808 20 50

AR
CL
CN
ZA
ZZ

71,8
90,0
54,2
77,3
73,3

(1) Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą
kilmę“.
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 370/2007
2007 m. balandžio 2 d.
iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 361/2007, nustatantį importo muitus grūdų
sektoriuje, galiojančius nuo 2007 m. balandžio 1 d.
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

(2)

Apskaičiuotam importo muitų vidurkiui ir nustatytam
mokesčiui skiriantis 5 EUR/t arba daugiau, daromas
atitinkamas Reglamente (EB) Nr. 361/2007 nustatytų
importo muitų patikslinimas.

(3)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą
(EB) Nr. 361/2007,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1),
atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą
(EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92
taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų srityje) (2),
ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

1 straipsnis
Reglamento (EB) Nr. 361/2007 I ir II priedai pakeičiami šio
reglamento priedu.

kadangi:
(1)

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

Komisijos reglamente (EB) Nr. 361/2007 (3) buvo nustatyti grūdų sektoriaus importo muitai, taikomi nuo
2007 m. balandžio 1 d.

2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. balandžio 3 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 2 d.
Komisijos vardu
Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius

(1) OL L 270, 2003 9 29, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19,
p. 11).
2
( ) OL L 161, 1996 6 29, p. 125. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1110/2003 (OL L 158,
2003 6 27, p. 12).
(3) OL L 91, 2007 3 31, p. 3.
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PRIEDAS
„I PRIEDAS
Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, importo muitai, taikomi nuo 2007 m.
balandžio 3 d.
KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muitas (1)
(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės

0,00

vidutinės kokybės

0,00

žemos kokybės

0,00

Paprastieji KVIEČIAI, skirti sėjai

0,00

Paprastieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus
sėjai

0,00

1002 00 00

RUGIAI

0,00

1005 10 90

KUKURŪZAI, skirti sėjai, išskyrus hibridus

12,61

1005 90 00

KUKURŪZAI, išskyrus sėklą (2)

12,61

1007 00 90

Grūdinis SORGAS, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

0,00

1001 90 91
ex 1001 90 99

(1) Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4
dalis), importuotojui muitas gali būti sumažintas:
— 3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje,
— 2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Danijoje, Estijoje, Airijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.
(2) Importuotojui muitas gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje
nurodytų sąlygų.
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II PRIEDAS
I priede nustatyto muito apskaičiavimo komponentai
2007 m. kovo 30 d.
1. Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:
(EUR/t)
Kietieji kviečiai, Kietieji kviečiai, Kietieji kviečiai,
žemos
vidutinės
aukščiausios
kokybės (***)
kokybės (**)
kokybės

Paprastieji
kviečiai (*)

Kukurūzai

Prekių birža

Minneapolis

Chicago

—

—

—

—

Kotiruojama

152,25

110,71

—

—

—

—

—

—

180,60

170,60

150,60

152,43

26,80

7,02

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

FOB kaina JAV
Meksikos įlankos priedas
Didžiųjų ežerų priedas

(*) Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).
(**) 10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).
(***) 30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

2. Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:
Gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka – Roterdamas:

30,97 EUR/t

Gabenimo išlaidos: Didieji ežerai – Roterdamas:

31,35 EUR/t“

Miežiai
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 371/2007
2007 m. balandžio 2 d.
iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 950/2006, nustatantį išsamias tam tikrų tarifinių
kvotų ir lengvatinių susitarimų, taikomų cukraus sektoriaus produktų importui ir rafinavimui
2006–2007, 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metais, taikymo taisykles
cijos originalą. Siekiant ūkio subjektui leisti naudoti pagal
importo licenciją likusius kiekius ir supaprastinti užstato
už importo licenciją grąžinimo tvarką, ta valstybė narė
turėtų pasilikti tik importo licencijos kopiją.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 40 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktį,

(4)

Valstybių narių pranešimuose Komisijai pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 8 straipsnio b dalies i punktą
taip pat turėtų būti nurodyti baltojo cukraus pavidalu
importuoti kiekiai.

(5)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 10 straipsnio 1
dalies b punktą nuo birželio 30 d. iki prekybos metų
pabaigos visos Bendrijos nuolatinės rafinavimo įmonės
gali pateikti paraiškas rafinuoti skirto cukraus importo
licencijai gauti visose valstybėse narėse, neviršydamos
valstybei narei nustatyto kiekio, kuriam gali būti išduodamos rafinuoti skirto cukraus importo licencijos. Tokiais
atvejais nereikėtų taikyti to reglamento 4 straipsnio 2
dalies antroje pastraipoje nustatyto įsipareigojimo
paraišką pateikti valstybės narės, kurioje jos yra įsiregistravusios PVM mokėtojais, kompetentingoms valdžios
institucijoms.

(6)

Jei cukrus, importuojamas kaip rafinuoti skirtas cukrus,
nėra rafinuojamas per Reglamento (EB) Nr. 950/2006
4 straipsnio 4 dalies b punkte nustatytą laikotarpį,
500 EUR už toną nerafinuoto cukraus mokestį moka
tik importo licencijos turėtojas. Todėl reikėtų išbraukti
tokią pat patvirtintam cukraus gamintojui skirtą baudą,
nustatytą 11 straipsnio 3 dalies a punkte.

(7)

Pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1894/2006, dėl Europos bendrijos ir Brazilijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl nuolaidų Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos
Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų
sąrašuose pakeitimo joms stojant į Europos bendriją
įgyvendinimo, iš dalies keičiančio ir papildančio Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (4) Bendrija įsipareigojo Brazilijai suteikti 10 124 tonų rafinuoti
skirto žaliavinio cukranendrių cukraus importo tarifinę
kvotą, kuriai taikoma 98 EUR už toną muito norma.

kadangi:

(1)

(2)

(3)

2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamento (EB) Nr.
1301/2006, nustatančio žemės ūkio produktų importo
tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų
sistema, administravimo bendrąsias taisykles, (2) 6
straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pareiškėjai, prašantys
suteikti importo licencijas, vienu metu pateikia ne
daugiau kaip vieną paraišką importo licencijai gauti dėl
to paties kvotos eilės numerio, skirtą tam tikram importo
tarifinės kvotos laikotarpiui. Reglamentas (EB) Nr.
1301/2006 yra taikomas nepažeidžiant papildomų
sąlygų arba leidžiančių nukrypti nuostatų, kurios gali
būti nustatytos sektorių reglamentuose. Visų pirma
siekiant užtikrinti sklandų Bendrijos rinkos aprūpinimą,
Komisijos reglamente (EB) Nr. 950/2006 (3) nustatyti
laikotarpiai, kai turi būti teikiamos paraiškos importo
licencijai gauti, turėtų būti ir toliau taikomi, todėl reikia
nukrypti nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 6
straipsnio 1 dalies.

Pirmųjų mėnesių patirtis taikant Reglamentą (EB) Nr.
950/2006 rodo, kad reikėtų patobulinti tame reglamente
numatytas bendrąsias administravimo taisykles.

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 950/2006 7 straipsnio 2
dalimi, jei produktas į laisvą apyvartą išleidžiamas ne
valstybėje narėje, išdavusioje importo licenciją, valstybė
narė, kurioje jis į ją išleidžiamas, pasilieka importo licen-

(1) OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 247/2007 (OL L 69,
2007 3 9, p. 3).
(2) OL L 238, 2006 9 1, p. 13. Reglamentas su pakeitimais, padarytais
Reglamentu (EB) Nr. 289/2007 (OL L 78, 2007 3 17, p. 17).
(3) OL L 178, 2006 7 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2031/2006 (OL L 414, 2006 12 30,
p. 43).

(4) OL L 397, 2006 12 30, p. 1.
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Šią kvotą reikėtų atidaryti ir naudoti pagal Reglamentą
(EB) Nr. 950/2006 kaip „CXL lengvatinį cukrų“. Kadangi
pagal to reglamento 24 straipsnį CXL lengvatinio cukraus
tarifinės kvotos atidaromos konkretiems prekybos
metams, reikėtų pakeisti Brazilijos kilmės žaliavinio
cukranendrių cukraus metinę tarifinę kvotą atsižvelgiant
į tai, kad 2006–2007 prekybos metus sudaro 15
mėnesių.

(8)

L 92/7

i) faktiškai importuotą bendrą kiekį:

— skirto rafinuoti cukraus pavidalu, išreikšto esamu
svoriu ir baltojo cukraus ekvivalentu,

— neskirto rafinuoti cukraus pavidalu, išreikšto
esamu svoriu ir baltojo cukraus ekvivalentu,
Todėl reikia atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB)
Nr. 950/2006.

(9)

— baltojo cukraus pavidalu;
(10)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus
vadybos komiteto nuomonę,

ii) faktiškai rafinuoto cukraus kiekį, išreikštą esamu
svoriu ir baltojo cukraus ekvivalentu.“;

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

4) 10 straipsnio 1 dalyje įterpiama tokia pastraipa:
1 straipsnis
Reglamentas (EB) Nr. 950/2006 iš dalies keičiamas taip:

1) 4 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Paraiškų, pateiktų pagal pirmos pastraipos b punktą ir nukrypstant nuo 4 straipsnio 2 dalies antros pastraipos, atveju
pareiškėjai gali pateikti savo paraiškas licencijai gauti valstybių narių, kuriose jie nėra įregistruoti PVM mokėtojai,
kompetentingoms valdžios institucijoms. Tokiu atveju pagal
Komisijos reglamento (EB) Nr. 952/2006 (*) 7 straipsnio 1
dalies d punktą pareiškėjas pateikia patvirtinimą, kad jis yra
nuolatinė rafinavimo įmonė.
___________
(*) OL L 178, 2006 5 1, p. 39.“;

„2.
Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 6
straipsnio 1 dalies, paraiškos importo licencijai gauti pateikiamos kiekvieną savaitę nuo pirmadienio iki penktadienio,
nuo šio straipsnio 5 dalyje nustatytos dienos iki licencijų
išdavimo nutraukimo, kaip nurodyta šio reglamento 5
straipsnio 3 dalies antrojoje pastraipoje.“;

2) 7 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.
Jeigu produktas į laisvą apyvartą išleidžiamas ne valstybėje narėje, išdavusioje importo licenciją, valstybė narė,
kurioje jis į ją išleidžiamas, pasilieka importo licencijos
kopiją ir, jei reikia, papildomą dokumentą, užpildytą pagal
22 ir 23 straipsnius, o jo kopiją perduoda valstybei narei,
išdavusiai importo licenciją. Tokiais atvejais originalą pasilieka licencijos turėtojas.“;

3) 8 straipsnio b punktas pakeičiamas taip:

„b) iki kovo 1 d. ir atitinkamai už praėjusius prekybos metus
ar už paėjusį tiekimo laikotarpį:

5) 11 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.
Pasibaigus konkretiems prekybos metams iki kitų
metų birželio 1 d. patvirtinti cukraus gamintojai moka
500 EUR už toną mokestį už cukraus kiekį, už kurį jie negali
pateikti valstybei narei tinkamų įrodymų, kad 2 dalies c
punkte nurodytas cukrus yra rafinuoti neskirtas neimportuotas cukrus arba kad tai yra rafinuoti skirtas cukrus,
kuris nebuvo rafinuotas dėl išskirtinių techninių aplinkybių
arba dėl force majeure.“;

6) 24 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.
Kiekvienais prekybos metais 106 925 tonų rafinuoti
skirto žaliavinio cukranendrių cukraus, kurio KN kodas yra
1701 11 10, tarifinės kvotos atidaromos kaip CXL lengvatiniam cukrui, kurio tonai taikomas 98 EUR muitas.

Tačiau 2006–2007 prekybos metams, žaliavinio cukranendrių cukraus kiekis yra 144 388 tonos.
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2.
1 dalyje nurodyti kiekiai pagal kilmės šalis paskirstomi
taip:
— Kuba

58 969 tonos,

— Brazilija

34 054 tonos,

— Australija

9 925 tonos,

— kitos trečiosios šalys

3 977 tonos.

Tačiau 2006–2007 prekybos metams kiekiai pagal kilmės
šalis paskirstomi taip:

2007 4 3

— Kuba

73 711 tonų,

— Brazilija

47 630 tonų,

— Australija

17 369 tonos,

— kitos trečiosios šalys

5 678 tonos.“.

2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 2 d.
Komisijos vardu
Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė

2007 4 3
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 372/2007
2007 m. balandžio 2 d.
nustatantis dangčių, turinčių sąlytį su maisto produktais, tarpinėse naudojamų plastifikatorių
pereinamojo laikotarpio migracijos lygius
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

(6)

Be to, teisinė šių produktų situacija šiuo metu yra neapibrėžta. Direktyva 2002/72/EB taikoma medžiagoms ir
gaminiams ar jų dalims, sudarytoms tik iš plastiko arba
sudarytoms iš dviejų ar daugiau sluoksnių, kurių kiekvienas yra tik iš plastiko. Metalinių dangčių tarpinės
gali būti laikomos tiek plastikine medžiagos dalimi ar
gaminiu, ir tokiu atveju jos patenka į Direktyvos
2002/72/EB taikymo sritį, tiek plastikine danga ant metalinio pagrindo, ir tokiu atveju jos nepatenka į Direktyvos
2002/72/EB taikymo sritį.

(7)

Dėl šių priežasčių valstybės narės šiuo metu taiko skirtingas taisykles, kurios gali sudaryti kliūtis prekybai.

(8)

Todėl tikslinga nustatyti tam tikrų plastifikatorių, naudojamų dangčių tarpinėse, besiliečiančiose su riebiais maisto
produktais, suminius pereinamojo laikotarpio SML; kad
nebūtų pakenkta laisvai šių produktų apyvartai, dangčiai
ir maisto produktai, keliantys didelę riziką, nedelsiant
pašalinami iš rinkos, o pramonė tuo pat metu turi pakankamai
laiko
tarpinių,
atitinkančių
Direktyvoje
2002/72/EB, iš dalies pakeistoje Direktyva 2007/19/EB,
nustatytus SML reikalavimus, tobulinimui užbaigti.

(9)

Turėtų būti nustatyti tokie pereinamojo laikotarpio SML,
kurie leistų užtikrinti, kad normaliomis sąlygomis LPN
nebūtų viršijama, atsižvelgiant į vidutinį atitinkamų
maisto produktų suvartojimo kiekį ir atsižvelgiant į
2006 m. kovo 16 d. EMSA pateiktą nuomonę, kurioje
nurodoma, kad 90 % atvejų plastifikatorių kiekis
riebiuose maisto produktuose stikliniuose induose yra
mažiau kaip 300 mg/kg maisto produkto.

(10)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto
grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto
nuomonę,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių,
skirtų liestis su maistu, ir panaikinantį direktyvas 80/590/EEB ir
89/109/EEB (1), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį,
pasikonsultavusi su Europos maisto saugos tarnyba (toliau –
tarnyba),
kadangi:
(1)

1999 m. Maisto produktų mokslinis komitetas nustatė
epoksidinto sojos aliejaus (ESBO) leistiną paros normą
(LPN) – 1 mg/kg kūno svorio per parą. Komisijos direktyvoje 2002/72/EB (2) ši LPN paversta specifinės migracijos lygiu (SML), kuris plastikinėms medžiagomis ir
gaminiams yra lygus 60 mg/kg maisto produkto.

(2)

2007 m. kovo 30 d. Komisijos direktyvoje 2007/19/EB,
iš dalies keičiančioje Direktyvą 2002/72/EB dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, galinčių liestis su maisto
produktais (3), patikslinama, kad dangčių tarpinės patenka
į Direktyvos 2002/72/EB taikymo sritį. Šioje direktyvoje
nurodoma, kad valstybės narės iki 2008 m. balandžio
1 d. turi imtis priemonių, kad būtų sudarytos galimybės
laisvai dangčių tarpinių, atitinkančių nurodytus SML
reikalavimus, apyvartai. Reikalavimų neatitinkančios
dangčių tarpinės draudžiamos nuo 2008 m. birželio 1 d.

(3)

Būtina reglamentuoti šių produktų tiekimą į rinką iki tol,
kol bus įgyvendinta Direktyva 2007/19/EB.

(4)

Neseniai iš valstybių narių ir Šveicarijos gauti duomenys
parodė, kad ESBO koncentracija riebiuose maisto produktuose, pavyzdžiui, padažuose, aliejuje paruoštose daržovėse ir žuvyje siekia 1 150 mg/kg. Esant tokiai didelei
koncentracijai, gali būti viršyta LPN vartotojams.

(5)

(1)

Pastaruoju metu verslo atstovai susidomėjo galimybe
naudoti kitus plastifikatorius – ESBO pakaitalus, kurių
LPN yra didesnė arba kurių migracijos lygis yra mažesnis.
Todėl būtinos specialios taisyklės ir šiems pakaitalams.

OL L 338, 2004 11 13, p. 4.
(2) OL L 220, 2002 8 15, p. 18. Direktyva su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Direktyva 2005/79/EB (OL L 302, 2005 11 19, p. 35).
(3) OL L 91, 2007 3 31, p. 17.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Dangčiai, kuriuose yra plastiko sluoksnis arba plastikinė danga,
suformuojanti šių dangčių tarpinę, ir kurie, kartu paėmus, yra
sudaryti iš dviejų ir daugiau skirtingų medžiagų sluoksnių, gali
būti tiekiami į Bendrijos rinką tik tokiu atveju, jeigu atitinka šio
reglamento priede nustatytus apribojimus ir specifikacijas.
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2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Reglamentas taikomas iki 2008 m. birželio 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 2 d.
Komisijos vardu
Markos KYPRIANOU

Komisijos narys

2007 4 3
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PRIEDAS
Dangčių tarpinėse naudojamiems plastifikatoriams taikomi apribojimai ir specifikacijos

Nuor. Nr.

CAS Nr.

Pavadinimas

Apribojimai ir (arba) specifikacijos

(1)

(2)

(3)

(4)

88640

008013-07-8

Sojų aliejus, epoksidintas (ESBO)

Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis arba besiliečiančių su
maisto produktais, kurių modelinio tirpalo D tyrimas privalomas pagal Direktyvą 85/572/EEB, SML(T) (1) (2) yra lygus
300 mg/kg maisto produkto arba maisto produkto modelinio
tirpalo, arba 50 mg/dm2 bendrojo maisto produkto ir dangčio
bei uždaros talpyklos lietimosi paviršiaus.
Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis arba besiliečiančių su mišiniais kūdikiams iki 4–6 mėnesių ir mišiniais kūdikiams, vyresniems kaip 4 mėnesiai, kaip nustatyta Komisijos direktyvoje
91/321/EEB dėl mišinių iki 4–6 mėnesių amžiaus kūdikiams
ir kūdikiams, vyresniems kaip 4 mėnesių, bei produktų pagal
Direktyvą 96/5/EB dėl perdirbtų grūdinių maisto produktų ir
maisto kūdikiams bei mažiems vaikams, SML yra lygus
30 mg/kg maisto produkto arba maisto produkto modelinio
tirpalo.
Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis arba besiliečiančių su
visomis kitomis maisto produktų rūšimis, SML(T) (2) yra
lygus 60 mg/kg maisto produkto arba maisto produkto
modelinio tirpalo, arba 10 mg/dm2 bendrojo maisto produkto
ir dangčio bei uždaros talpyklos lietimosi paviršiaus.

30401

—

Acetilinti riebalų
rūgščių mono- ir digliceridai

Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis arba besiliečiančių su
maisto produktais, kurių modelinio tirpalo D tyrimas
privalomas pagal Direktyvą 85/572/EEB, SML(T) (2) yra lygus
300 mg/kg maisto produkto arba maisto produkto modelinio
tirpalo, arba 50 mg/dm2 bendrojo maisto produkto ir dangčio
bei uždaros talpyklos lietimosi paviršiaus.
Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis arba besiliečiančių su
visomis kitomis maisto produktų rūšimis, SML(T) (2) yra
lygus 60 mg/kg maisto produkto arba maisto produkto
modelinio tirpalo, arba 10 mg/dm2 bendrojo maisto produkto
ir dangčio bei uždaros talpyklos lietimosi paviršiaus.

76815

—

Adipo rūgšties poliesteris su gliceroliu arba
pentaeritritoliu, esteriai
su lyginį skaičių turinčiomis nešakotosiomis
C12–C22 rūgštimis

Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis arba besiliečiančių su
maisto produktais, kurių modelinio tirpalo D tyrimas privalomas pagal Direktyvą 85/572/EEB, SML(T) (2) yra lygus
300 mg/kg maisto produkto arba maisto produkto modelinio
tirpalo, arba 50 mg/dm2 bendrojo maisto produkto ir dangčio
bei uždaros talpyklos lietimosi paviršiaus.
Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis arba besiliečiančių su
visomis kitomis maisto produktų rūšimis, SML(T) (2) yra
lygus 60 mg/kg maisto produkto arba maisto produkto
modelinio tirpalo, arba 10 mg/dm2 bendrojo maisto produkto
ir dangčio bei uždaros talpyklos lietimosi paviršiaus.

93760

000077-90-7

Tri-n-butilacetilo
citratas

Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis arba besiliečiančių su
maisto produktais, kurių modelinio tirpalo D tyrimas privalomas pagal Direktyvą 85/572/EEB, SML(T) (2) yra lygus
300 mg/kg maisto produkto arba maisto produkto modelinio
tirpalo, arba 50 mg/dm2 bendrojo maisto produkto ir dangčio
bei uždaros talpyklos lietimosi paviršiaus.
Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis arba besiliečiančių su
visomis kitomis maisto produktų rūšimis, SML(T) (2) yra
lygus 60 mg/kg maisto produkto arba maisto produkto
modelinio tirpalo, arba 10 mg/dm2 bendrojo maisto produkto
ir dangčio bei uždaros talpyklos lietimosi paviršiaus.
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(1)

(2)

(3)

(4)

56800

030899-62-8

Glicerolio monolaurato
diacetatas

Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis arba besiliečiančių su
maisto produktais, kurių modelinio tirpalo D tyrimas privalomas pagal Direktyvą 85/572/EEB, SML(T) (2) yra lygus 300
mg/kg maisto produkto arba maisto produkto modelinio
tirpalo, arba 50 mg/dm2 bendrojo maisto produkto ir dangčio
bei uždaros talpyklos lietimosi paviršiaus.
Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis arba besiliečiančių su
visomis kitomis maisto produktų rūšimis, SML(T) (2) yra
lygus 60 mg/kg maisto produkto arba maisto produkto
modelinio tirpalo, arba 10 mg/dm2 bendrojo maisto
produkto ir dangčio bei uždaros talpyklos lietimosi paviršiaus.

30340

330198-91-9

12-(Acetoksi)stearino
rūgštis, 2,3-bis(acetoksi)propilo esteris

Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis arba besiliečiančių su
maisto produktais, kurių modelinio tirpalo D tyrimas privalomas pagal Direktyvą 85/572/EEB, SML(T) (2) yra lygus 300
mg/kg maisto produkto arba maisto produkto modelinio
tirpalo, arba 50 mg/dm2 bendrojo maisto produkto ir dangčio
bei uždaros talpyklos lietimosi paviršiaus.
Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis arba besiliečiančių su
visomis kitomis maisto produktų rūšimis, SML(T) (2) yra
lygus 60 mg/kg maisto produkto arba maisto produkto
modelinio tirpalo, arba 10 mg/dm2 bendrojo maisto produkto
ir dangčio bei uždaros talpyklos lietimosi paviršiaus.

76866

—

1,2-propandiolio ir (ar)
1,3- ir (ar) 1,4-butandiolio ir (ar) polipropilenglikolio poliesteriai
su adipo rūgštimi, taip
pat grandinės pabaiga
su acto rūgštimi ar
riebiosiomis rūgštimis
C12–C18 ar n-oktanoliu
ir (ar) n-dekanoliu

SML yra lygus 30 mg/kg maisto produkto arba maisto
produkto modelinio tirpalo, arba 5 mg/dm2 bendrojo maisto
produkto ir dangčio bei uždaros talpyklos lietimosi paviršiaus.

(1) „SML“ – specifinis migracijos lygis.
(2) SML(T) – šiuo atveju reiškia, kad medžiagų, kurių nuorodos numeriai yra 88640, 30401, 76815, 93760, 56800 ir 30340, specifinių
migracijos lygių suma negali viršyti šio specifinio migracijos lygio.
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 373/2007
2007 m. balandžio 2 d.
iš dalies keičiantis ir pataisantis Reglamentą (EB) Nr. 795/2004, nustatantį išsamias bendrosios
išmokos schemos, pateiktos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, įgyvendinimo taisykles
Todėl turėtų būti laikoma, kad šių kultūrų plotai atitinka
reikalavimus, ir nereikalaujama pateikti paraišką pagal
energetinių augalų schemą. Tikslinga cukranendrių
neįtraukti į Reglamento (EB) Nr. 795/2004 2 straipsnyje
pateiktą daugiamečių kultūrų apibrėžimą, įtraukiant jas į
kultūrų, kurios Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III dalyje
priskiriamos daugiametėms kultūroms, sąrašą.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos
schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį
tam tikras paramos schemas ūkininkams bei iš dalies keičiantį
reglamentus (EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB)
Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB)
Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB)
Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001 (1), ypač į jo 60 straipsnio
2 dalies antrą sakinį ir 145 straipsnio c bei d punktus,

(4)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 52 straipsnį nuo
2007 m. sausio 1 d. nepluoštines kanapes bus leidžiama
auginti, atitinkamam žemės plotui taikant bendrosios
išmokos schemą. Išmokos turėtų būti suteikiamos atsižvelgiant į tam tikrų rūšių patvirtintų sėklų panaudojimą.
Todėl reikėtų atitinkamai pritaikyti Reglamento (EB) Nr.
795/2004 29 straipsnį.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 795/2004 30 straipsnio 5 dalies,
kuria nustatomi valstybių narių įpareigojimai imtis Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 29 straipsnio taikymui
būtinų priemonių tais atvejais, kai gamintojai, už dalį
metų pateikdami neįprastai mažus gyvulių vienetų (GV)
skaičius, dirbtinai patenkina minimalios žemės ūkio
veiklos reikalavimus, tekste padaryta klaida. Šis įpareigojimas turėtų būti taikomas neįprastai dideliems galvijų
vienetų skaičiams. Todėl pirmiau pateikta nuostata turėtų
būti ištaisyta.

(6)

Remiantis atitinkamų valstybių narių Komisijai pateiktais
duomenimis, Reglamento (EB) Nr. 795/2004 II priede
nustatytas hektarų skaičiaus vidurkis, minimas Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 60 straipsnio 2 dalyje.
Malta ir Slovėnija perdavė atitinkamus duomenis. Todėl
ir šioms valstybėms narėms tikslinga nustatyti hektarų
skaičių.

(7)

Kadangi parama už cukrinius runkelius, cukranendres ir
cikorijas į bendrosios išmokos schemą integruojama nuo
2006 m. sausio 1 d., tikslinga numatyti, kad iš dalies
pakeista nuostata dėl cukranendrių plotų atitikimo bendrosios išmokos schemos reikalavimams būtų taikoma
nuo tos datos atgaline data.

(8)

Kadangi Reglamentu (EB) Nr. 795/2004 nuo 2005 m.
sausio 1 d. nustatomos bendrosios išmokos schemos
įgyvendinimo taisyklės, 30 straipsnio 5 dalies pataisymas
turėtų būti taikomas nuo minėtos datos.

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 795/2004 (2) nustatomos
nuo 2005 m. taikytinos bendrosios išmokos schemos
įgyvendinimo taisyklės. Atsižvelgiant į šios schemos
administracinio įgyvendinimo ir veiklos vykdymo valstybėse narėse patirtį, tam tikrais aspektais būtinos papildomos išsamios taisyklės, o kitais aspektais reikia patikslinti ir pritaikyti jau galiojančias taisykles.

(2)

Cukranendrės žemės plote auginamos penkerius metus ar
ilgiau, nuimant ne vieną jų derlių, todėl jos galėtų būti
laikomos daugiametėmis kultūromis. Pagal Reglamento
(EB) Nr. 1782/2003 44 straipsnio 2 dalį daugiamečių
kultūrų plotai paprastai neatitinka reikalavimų, taikomų
norintiems įgyti teises į išmokas. Tačiau Reglamento (EB)
Nr. 795/2004 3b straipsnio 2 dalyje numatyta, kad
daugiametės kultūros gali atitikti bendrosios išmokos
schemos reikalavimus, jei atitinkamam plotui taikoma
paraiška gauti pagalbą už energetinius augalus, numatytus
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 88 straipsnyje.

(3)

Reglamente (EB) Nr. 1782/2003 su pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 319/2006 (3), yra nustatytos nuo gamybos apimčių atsietos paramos taisyklės ir
numatytas paramos už cukrinius runkelius, cukranendres
ir cikorijas integravimas į bendrosios išmokos schemą.

(1) OL L 270, 2003 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2013/2006 (OL L 384,
2006 12 29, p. 13).
2
( ) OL L 141, 2004 4 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1291/2006 (OL L 236, 2006 8 31,
p. 20).
(3) OL L 58, 2006 2 28, p. 32.
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(9)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 795/2004 reikėtų atitinkamai
iš dalies pakeisti ir pataisyti.

(10)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tiesioginių išmokų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2007 4 3

3) 30 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:
„5.
Valstybės narės imasi Reglamento (EB) Nr. 1782/2003
29 straipsnio taikymui būtinų priemonių tais atvejais, kai
gamintojai, už dalį metų pateikdami neįprastai didelius GV
skaičius, dirbtinai įvykdo minimalios žemės ūkio veiklos
reikalavimus.“;
4) II priedas keičiamas šio reglamento priedu.

Reglamentas (EB) Nr. 795/2004 iš dalies keičiamas taip:
2 straipsnis

1) lentelės 2 straipsnio d punkte įrašoma tokia eilutė:
„1212 99 20

cukranendrės“

1 straipsnio 1 punktas taikomas nuo 2006 m. sausio 1 d.

2) 29 straipsnio antras sakinys pakeičiamas taip:
„Sėkla
sertifikuojama
pagal
Tarybos
2002/57/EB (*), ypač jos 12 straipsnį.
___________
(*) OL L 193, 2002 7 20, p. 74.“;

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

direktyvą

1 straipsnio 2 punktas taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

1 straipsnio 3 punktas taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 2 d.
Komisijos vardu
Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė

LT
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PRIEDAS
„II PRIEDAS
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 60 straipsnio 2 dalyje nurodytas hektarų skaičius
Valstybė narė ir regionai

DANIJA
VOKIETIJA

Hektarų skaičius

33 740
301 849

Badenas-Viurtembergas

18 322

Bavarija

50 451

Brandenburgas ir Berlynas

12 910

Hesenas

12 200

Žemutinė Saksonija ir Brėmenas

76 347

Meklenburgas-Pomeranija

13 895

Šiaurės Reinas-Vestfalija

50 767

Reino kraštas-Pfalcas

19 733

Saro kraštas

369

Saksonija

12 590

Saksonija-Anhaltas

14 893

Šlėzvigas-Holšteinas ir Hamburgas

14 453

Tiuringija
LIUKSEMBURGAS
SUOMIJA
A regionas

4 919
705
38 006
3 425

B–C1 regionas

23 152

C2–C4 regionas

11 429

MALTA
SLOVĖNIJA

3 640
11 437

ŠVEDIJA
1 regionas

9 193

2 regionas

8 375

3 regionas

17 448

4 regionas

4 155

5 regionas

4 051

JUNGTINĖ KARALYSTĖ
Anglija (kita)
Anglija (Moorland SDA)
Anglija (Upland SDA)
Šiaurės Airija

241 000
10
190
8 304“
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II
(Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma)

SPRENDIMAI

KOMISIJA
KOMISIJOS SPRENDIMAS
2007 m. kovo 29 d.
iš dalies keičiantis Sprendimus 2001/405/EB, 2002/255/EB, 2002/371/EB, 2004/669/EB, 2003/31/EB ir
2000/45/EB, siekiant pratęsti ekologinių kriterijų, taikomų tam tikriems produktams suteikiant
Bendrijos ekologinį ženklą, galiojimą
(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 532)
(Tekstas svarbus EEE)

(2007/207/EB)
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

(3)

2002 m. gegužės 15 d. Komisijos sprendimo
2002/371/EB, nustatančio Bendrijos ekologinio ženklo
suteikimo ekologinius kriterijus tekstilės gaminiams, ir
iš dalies pakeičiančio Sprendimą 1999/178/EB (4), galiojimo laikas baigiasi 2007 m. gegužės 31 d.

(4)

2004 m. balandžio 6 d. Komisijos sprendimo
2004/669/EB, nustatančio patikslintus ekologinius kriterijus, taikomus suteikiant šaldytuvams ekologinius
ženklus,
ir
iš
dalies
keičiantis
Sprendimą
2000/40/EB (5), galiojimo terminas baigiasi 2007 m.
gegužės 31 d.

(5)

2002 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimo
2003/31/EB, nustatančio patikslintus ekologinius kriterijus, taikomus suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą
indų plovyklėse naudojamiems plovikliams, ir iš dalies
keičiančio Sprendimą 1999/427/EB (6), galiojimo
terminas baigiasi 2007 m. gruodžio 31 d.

(6)

1999 m. gruodžio 17 d. Komisijos sprendimo
2000/45/EB, nustatančio ekologinius kriterijus, taikomus
skalbimo mašinoms suteikiant bendrijos ekologinį
ženklą (7), galiojimo terminas baigiasi 2007 m. lapkričio
30 d.

(7)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1980/2000 šiais sprendimais
nustatyti ekologiniai kriterijai ir atitinkami įvertinimo bei
tikrinimo reikalavimai buvo laiku persvarstyti.

(4)
(5)
(6)
(7)

OL L 133, 2002 5 18, p. 29.
OL L 306, 2004 10 2, p. 16.
OL L 9, 2003 1 15, p. 11.
OL L 16, 2000 1 21, p. 74. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Sprendimu 2005/384/EB.

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1980/2000 dėl pakeistos Bendrijos
ekologinio ženklo suteikimo sistemos (1), ypač į jo 6 straipsnio
1 dalies antrąją pastraipą,
pasikonsultavusi su Europos Sąjungos ekologinio ženklinimo
valdyba,

kadangi:

(1)

(2)

Produktų grupės apibrėžties ir ekologinių kriterijų, nurodytų 2001 m. gegužės 4 d. Komisijos sprendime
2001/405/EB dėl ekologinių kriterijų, pagal kuriuos
vyniojamajam popieriui suteikiamas Bendrijos ekologinis
ženklas (2), galiojimo laikas baigiasi 2007 m. gegužės 4 d.
2002 m. kovo 25 d. Komisijos sprendimo 2002/255/EB,
nustatančio ekologinius kriterijus, taikomus suteikiant
televizoriams Bendrijos ekologinius ženklus (3), galiojimo
laikas baigiasi 2007 m. kovo 31 d.

(1) OL L 237, 2000 9 21, p. 1.
(2) OL L 142, 2001 5 29, p. 10. Sprendimas su pakeitimais, padarytais
Sprendimu 2005/384/EB (OL L 127, 2005 5 20, p. 20).
(3) OL L 87, 2002 4 4, p. 53. Sprendimas su pakeitimais, padarytais
Sprendimu 2005/384/EB.
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Atsižvelgiant į persvarstytus kriterijus ir reikalavimus,
visais šešiais atvejais reikėtų pratęsti ekologinių kriterijų
ir reikalavimų galiojimo laiką vieneriems metams.

(8)

L 92/17

3 straipsnis
Sprendimo 2002/371/EB 5 straipsnis pakeičiamas taip:
„5 straipsnis

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1980/2000 reikalavimas
persvarstyti taikomas tik ekologiniams kriterijams ir įvertinimo bei tikrinimo reikalavimams, todėl Sprendimai
2001/405/EB,
2002/255/EB,
2002/371/EB,
2004/669/EB, 2003/31/EB ir 2000/45/EB toliau galioja.

(9)

Ekologiniai kriterijai ir atitinkami įvertinimo bei tikrinimo
reikalavimai, nustatyti tekstilės gaminių produktų grupei,
galioja iki 2008 m. gegužės 31 d.“
4 straipsnis
Sprendimo 2004/669/EB 5 straipsnis pakeičiamas taip:

(10)

(11)

Sprendimai 2001/405/EB, 2002/255/EB, 2002/371/EB,
2004/669/EB, 2003/31/EB ir 2000/45/EB turėtų būti
atitinkamai iš dalies pakeisti.

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka pagal
Reglamento (EB) Nr. 1980/2000 17 straipsnį įsteigto
komiteto nuomonę,

„5 straipsnis
Ekologiniai kriterijai ir atitinkami įvertinimo bei tikrinimo
reikalavimai, nustatyti šaldytuvų produktų grupei, galioja iki
2008 m. gegužės 31 d.“
5 straipsnis
Sprendimo 2003/31/EB 5 straipsnis pakeičiamas taip:
„5 straipsnis

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

Ekologiniai kriterijai ir atitinkami įvertinimo bei tikrinimo
reikalavimai, nustatyti indų ploviklių produktų grupei, galioja
iki 2008 m. gruodžio 31 d.“
1 straipsnis
6 straipsnis

Sprendimo 2001/405/EB 3 straipsnis pakeičiamas taip:

Sprendimo 2000/45/EB 3 straipsnis pakeičiamas taip:
„3 straipsnis

„3 straipsnis

Ekologiniai kriterijai ir atitinkami įvertinimo bei tikrinimo
reikalavimai, nustatyti vyniojamojo popieriaus produktų
grupei, galioja iki 2008 m. gegužės 4 d.“

Ekologiniai kriterijai ir atitinkami įvertinimo bei tikrinimo
reikalavimai, nustatyti skalbimo mašinų produktų grupei,
galioja iki 2008 m. lapkričio 30 d.“
7 straipsnis

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Sprendimo 2002/255/EB 4 straipsnis pakeičiamas taip:
Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 29 d.
„4 straipsnis
Ekologiniai kriterijai ir atitinkami įvertinimo bei tikrinimo
reikalavimai, nustatyti televizorių produktų grupei, galioja
iki 2008 m. kovo 31 d.“

Komisijos vardu
Stavros DIMAS

Komisijos narys
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KOMISIJOS SPRENDIMAS
2007 m. kovo 30 d.
dėl Bendrijos finansinės paramos pirminiam Salmonella paplitimo tarp kalakutų tyrimui atlikti
Bulgarijoje ir Rumunijoje
(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1401)
(Tik tekstai bulgarų ir rumunų kalbomis yra autentiški)

(2007/208/EB)
kad visų valstybių narių duomenis būtų galima analizuoti
vienu metu.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
(5)

Tyrimo tikslas yra pateikti techninę informaciją, reikalingą Bendrijos veterinarijos teisės aktams tobulinti. Atsižvelgiant į palyginamų duomenų dėl Salmonella paplitimo
kalakutų pulkuose Bulgarijoje ir Rumunijoje rinkimo
svarbą, toms valstybėms narėms turėtų būti suteikta
Bendrijos finansinė parama konkretiems tyrimo reikalavimams įgyvendinti. Todėl tikslinga padengti 100 % išlaidų,
patirtų atliekant laboratorinius tyrimus, neviršijant aukščiausiosios ribos. Dėl visų kitų išlaidų, pvz., susijusių su
mėginių ėmimu, kelionėmis ir administravimu, neturėtų
būti teikiama jokia Bendrijos finansinė parama.

(6)

Bendrijos finansinė parama turėtų būti suteikta, jei
tyrimas bus atliekamas laikantis Bendrijos teisės aktų ir
laikomasi tam tikrų nurodytų sąlygų. Finansinę paramą
reikėtų suteikti, jei nustatyti veiksmai vykdomi veiksmingai ir jei institucijos pateikia visą būtiną informaciją
per nustatytus laikotarpius.

(7)

Reikia nustatyti nacionaline valiuta pateiktoms mokėjimo
paraiškoms taikytiną perskaičiavimo kursą, kaip nustatyta
1998 m. gruodžio 15 d. Tarybos reglamento (EB)
Nr. 2799/98, nustatančio žemės ūkio politikos priemones dėl euro (4), 1 straipsnio d punkte.

(8)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto
grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto
nuomonę,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimą
90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 20
straipsnį,

kadangi:

(1)

(2)

(3)

(4)

Sprendime 90/424/EEB nustatyta Bendrijos finansinė
parama konkrečioms veterinarinėms priemonėms. Jame
taip pat nustatyta, kad Bendrija turi taikyti arba padėti
valstybėms narėms taikyti technines ir mokslines priemones, būtinas veterinarijos teisės aktų tobulinimui ir
veterinarinio švietimo ar mokymo plėtrai.

2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamente (EB) Nr. 2160/2003 dėl salmonelles ir kitų
nurodytų zoonozių sukėlėjų per maistą kontrolės nustatyta (2), kad iki 2007 m. pabaigos turi būti nustatyti
Bendrijos tikslai dėl Salmonella paplitimo kalakutų pulkų
populiacijose mažinimo.

Kad būtų nustatytas Bendrijos tikslas, reikia turėti palyginamus duomenis apie Salmonella paplitimą kalakutų
populiacijose Bulgarijoje ir Rumunijoje. Tokios informacijos dabar nėra, todėl reikėtų atlikti specialų tyrimą, per
kurį būtų galima stebėti Salmonella paplitimą tarp kalakutų per tinkamą laikotarpį tose valstybėse narėse.

Pagal 2006 m. rugsėjo 29 d. Komisijos sprendimą
2006/662/EB dėl Bendrijos finansinės paramos pirminiam tyrimui dėl Salmonella paplitimo kalakutų pulkuose,
kuris bus atliekamas valstybėse narėse (3), kitose valstybėse narėse pirminis tyrimas dėl Salmonella kalakutų
pulkuose turi būti atliktas tarp 2006 m. spalio mėn. ir
2007 m. rugsėjo mėn. Tokia pat tvarka turėtų būti
taikoma atliekant pirminį tyrimą Bulgarijoje ir Rumunijoje. Tačiau tyrimo laikotarpis turėtų būti sutrumpintas,

(1) OL L 224, 1990 8 18, p. 19. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363,
2006 12 20, p. 1).
(2) OL L 325, 2003 12 12, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006.
(3) OL L 272, 2006 10 3, p. 22.

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Dalykas ir taikymo sritis
1.
Tyrimas atliekamas siekiant nustatyti Salmonella spp. paplitimą Bulgarijoje ir Rumunijoje šiuose kalakutų pulkuose:
(4) OL L 349, 1998 12 24, p. 1.
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a) mėsinių kalakutų pulkuose, iš kurių mėginiai imami likus ne
daugiau kaip trims savaitėms iki išvežimo iš pasirinkto ūkio
skersti datos;

b) veislinių kalakutų pulkuose, iš kurių mėginiai imami likus ne
daugiau kaip 9 savaitėms iki pulkų skerdimo datos.

2.
Salmonella paplitimo tyrimas pulkuose, nurodytuose 1
dalyje (toliau – pulkai), atliekamas nuo 2007 m. balandžio 1 d.
iki 2007 m. rugsėjo 30 d.

3.
Šiame sprendime „kompetentinga institucija“ yra valstybės
narės institucija arba institucijos, kaip nustatyta Reglamento (EB)
Nr. 2160/2003 3 straipsnyje.

L 92/19

Tačiau, jei NEL negali atlikti visų tyrimų arba laboratorija aptikimus atlieka nereguliariai, kompetentingos institucijos gali
paskirti ribotą kitų laboratorijų, kurios vykdo oficialią Salmonella
kontrolę, skaičių tyrimams atlikti.

Šios laboratorijos turi turėti įrodytos reikiamo aptikimo metodo
naudojimo patirties, jose įdiegta ISO 17025 standartą atitinkanti
kokybės užtikrinimo sistema, o jų darbą prižiūri NEL.

2.
Salmonella spp. aptinkama taikant Bendrijos etaloninės
Salmonella tyrimo laboratorijos rekomenduojamą metodą.

3.
Atitinkamų izoliatų serotipų nustatymas atliekamas pagal
Kaufmann-White sistemą.

2 straipsnis
Mėginių ėmimo sistema

4 straipsnis

1.
Tyrimui atlikti skirti mėginiai imami ūkiuose, kuriuose
laikoma ne mažiau kaip 500 mėsinių kalakutų arba 250 veislinių kalakutų. Kiekviename pasirinktame mėsinių kalakutų
ūkyje mėginiai imami iš vieno atitinkamo amžiaus kalakutų
pulko.

Duomenų rinkimas, vertinimas ir ataskaitų teikimas

Tačiau jei apskaičiuotas pulkų, iš kurių turi būti imami mėginiai
kaip nustatyta techninėse specifikacijose, skaičius yra didesnis už
esamų ūkių, kuriuose laikoma ne mažiau kalakutų nei nustatyta
pirmoje dalyje, skaičių, tame pačiame ūkyje gali būti imami nuo
vieno iki keturių pulkų mėginiai, kad būtų ištirtas apskaičiuotas
pulkų skaičius. Jei įmanoma, papildomi to paties ūkio pulkai
pasirenkami iš skirtingų kalakutidžių ir mėginiai imami skirtingais mėnesiais.

Jei pulkų, iš kurių turi būti imami mėginiai, skaičius yra nepakankamas, galima tirti daugiau nei keturis tame pačiame ūkyje
esančius pulkus, pasirenkant didesniuosius ūkius.

1.
Kompetentinga institucija renka ir vertina rezultatus,
gautus taikant šio sprendimo 3 straipsnį ir pagal 2 straipsnyje
nustatytą ėminių ėmimo tvarką, ir Komisijai teikia visų reikalingų suvestinių duomenų ir jų vertinimo ataskaitą.

Šiuos valstybių narių parengtus rezultatus ir nacionalinius suvestinius duomenis bei vertinimus Komisija perduoda Europos
maisto saugos tarnybai, kuri juos nagrinėja.

2.
Sudaroma galimybė visuomenei susipažinti su 1 dalyje
nurodytais nacionaliniais suvestiniais duomenimis ir rezultatais
taip, kad būtų užtikrintas konfidencialumas.

5 straipsnis
Techninės specifikacijos

Jei pulkų, iš kurių turi būti imami mėginiai, skaičius vis dar yra
nepakankamas, mėginius galima imti iš pulkų tuose ūkiuose,
kuriuose laikoma mažiau kalakutų nei nurodyta pirmoje dalyje.

2.
Mėginius ima kompetentinga institucija arba kitos institucijos jai prižiūrint.

Šio sprendimo 2, 3 ir 4 straipsniuose nurodytos užduotys ir
veiksmai
vykdomi
laikantis
techninių
specifikacijų
SANCO/2083/2006, kurios buvo pateiktos 2006 m. liepos
18 d. vykusiame Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto posėdyje ir yra paskelbtos Komisijos tinklalapyje
http://europa.eu.int/comm/food/food/biosafety/salmonella/impl_
reg_en.htm

3 straipsnis

6 straipsnis

Salmonella spp. nustatymas ir atitinkamų izoliatų serotipų
nustatymas

Bendrijos finansinė parama

1.
Salmonella spp. aptinkamos ir atitinkamų izoliatų serotipai
nustatomi nacionalinėse etaloninėse Salmonella tyrimo laboratorijose (NEL).

1.
Bendrija skiria finansinę paramą Bulgarijai ir Rumunijai už
išlaidas, patirtas atliekant laboratorinius tyrimus, t. y. bakteriologinį Salmonella spp. aptikimą ir atitinkamų izoliatų serotipų
nustatymą.
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Didžiausia Bendrijos finansinės paramos suma yra:

2.
Bulgarijos ir Rumunijos prašymu gali būti iš anksto išmokama 50 % visos sumos, nurodytos I priede.

a) 20 EUR už kiekvieną bakteriologinio Salmonella spp. aptikimo tyrimą;

3.
Jei nesilaikoma 1 dalies c punkte nustatytų terminų,
mokėtina Bendrijos finansinė parama palaipsniui mažinama:
iki 2007 m. lapkričio 15 d. – 25 % visos sumos, iki 2007 m.
gruodžio 1 d. – 50 % ir iki 2007 m. gruodžio 15 d. – 100 %.

2.

b) 30 EUR už kiekvieną atitinkamų izoliatų serotipų nustatymą.

8 straipsnis
Tačiau Bendrijos finansinė parama neviršija I priede nustatytų
sumų.
7 straipsnis
Bendrijos finansinės paramos skyrimo sąlygos
1.
6 straipsnyje nustatyta finansinė parama skiriama Bulgarijai ir Rumunijai su sąlyga, kad tyrimas atliekamas pagal atitinkamas Bendrijos teisės nuostatas, įskaitant konkurencijos ir
viešųjų sutarčių sudarymo taisykles, ir jei laikomasi šių sąlygų:
a) tyrimui atlikti reikalingi įstatymai ir kiti teisės aktai įsigalioja
vėliausiai iki 2007 m. balandžio 1 d.;
b) pirmų trijų tyrimo mėnesių pažangos ataskaita pateikiama iki
2007 m. liepos 31 d.; Pažangos ataskaitoje turi būti pateikta
visa informacija, nurodyta 5 straipsnyje minėtų Techninių
specifikacijų 6 skyriuje „Ataskaitos“;
c) galutinė techninio tyrimo vykdymo ataskaita ir patvirtinamieji dokumentai dėl patirtų išlaidų ir pasiektų rezultatų
laikotarpiu nuo 2007 m. balandžio 1 d. iki 2007 m. rugsėjo
30 d. pateikiama ne vėliau kaip 2007 m. spalio 31 d.;
patvirtinamuosiuose dokumentuose dėl patirtų išlaidų pateikiama bent II priede nurodyta informacija;

Išlaidoms taikomas keitimo kursas
Siekiant administracinio veiksmingumo, visos išlaidos, kurias
Bendrijos prašoma iš dalies finansuoti, turi būti nurodytos
eurais. Remiantis 2006 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu
(EB) Nr. 1913/2006, nustatančiu išsamias žemės ūkio pinigų
politikos sistemos taikymo taisykles eurui žemės ūkyje ir iš
dalies keičiančiu kai kuriuos reglamentus (1), išlaidoms, taikomas
keitimo į kitą valiutą nei euro, kursas turi būti Europos centrinio
banko paskutinis nustatytas kursas iki to mėnesio, kurį atitinkama valstybė narė pateikė prašymą, pirmos dienos.
9 straipsnis
Taikymas
Šis sprendimas taikomas nuo 2007 m. balandžio 1 d.
10 straipsnis
Adresatai
Šis sprendimas skirtas Bulgarijos Respublikai ir Rumunijai.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 30 d.
Komisijos vardu
Markos KYPRIANOU

d) tyrimas turi būti atliktas veiksmingai.

Komisijos narys

(1) OL L 365, 2006 12 21, p. 52.
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I PRIEDAS
Didžiausia Bendrijos finansinė parama Bulgarijai ir Rumunijai
(EUR)
Valstybė narė

Suma

Bulgarija

2 990

Rumunija

3 250
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II PRIEDAS
Salmonella spp. paplitimo kalakutų pulkuose pirminio tyrimo atlikimo sertifikuota finansinė ataskaita
Ataskaitinis laikotarpis: Nuo 2007 m. balandžio 1 d. iki 2007 m. rugsėjo 30 d.

Pažyma dėl tyrimo metu patirtų išlaidų, atitinkančių reikalavimus Bendrijos finansinei paramai gauti:
Komisijos sprendimo, nustatančio Bendrijos finansinę paramą, nuorodos numeris: ......................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

Patirtos išlaidos vykdant funkcijas

Tyrimų skaičius

Bendrosios tyrimo išlaidos, patirtos ataskaitiniu laikotarpiu (nacionaline valiuta)

Bakteriologinis Salmonella spp. tyrimas
Salmonella izoliatų serotipo nustatymas

Paramos gavėjo deklaracija
Patvirtiname, kad
— išlaidų pažymoje nurodytos išlaidos yra tikros ir buvo patirtos vykdant šiame Komisijos sprendime 2007/208/EB
nurodytas užduotis, ir buvo būtinos, siekiant sklandžiai įvykdyti šias užduotis,
— visi patvirtinamieji išlaidų dokumentai gali būti pateikti auditui atlikti.
Data: ..........................................................................................................................................................................................................................

Už finansus atsakingas asmuo: .........................................................................................................................................................................

Parašas: .....................................................................................................................................................................................................................
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REKOMENDACIJOS

TARYBA
TARYBOS REKOMENDACIJA
2007 m. kovo 27 d.
dėl valstybių narių ir Bendrijos bendrųjų ekonominės politikos gairių atnaujinimo 2007 m. ir dėl
valstybių narių užimtumo politikos įgyvendinimo
(2007/209/EB)
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 99 straipsnio 2 dalį ir 128 straipsnio 4 dalį,
atsižvelgdama į Komisijos rekomendaciją,
atsižvelgdama į 2007 m. kovo 8 ir 9 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas,
atsižvelgdama į Užimtumo komiteto nuomonę,
kadangi:

(1)

2005 m. pavasario Europos Vadovų Taryba atnaujino
Lisabonos strategiją, kurioje dėmesį sutelkė į augimą ir
užimtumą Europoje.

(2)

2005 m. liepos mėn. Taryba priėmė rekomendaciją dėl
valstybių narių ir Bendrijos bendrųjų ekonominės politikos gairių (2005–2008 m.) (1) bei sprendimą dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių (2), kurie kartu
sudaro „Jungtines ekonomikos augimo ir darbo vietų
kūrimo gaires“.

(3)

(moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra bei inovacijos,
verslo aplinka, užimtumo galimybės bei integruota energetikos politika), kuriose susitarė dėl aiškiai apibrėžtų
konkrečių veiksmų, ir paragino valstybes nares atlikti
šiuos veiksmus iki 2007 m. pabaigos.

(6)

Valstybės narės, vadovaudamosi 2006 m. pavasario
Europos Vadovų Tarybos išvadomis, pateikė savo metines
nacionalinių reformų programų įgyvendinimo ataskaitas.

(7)

Komisija išnagrinėjo šias metines įgyvendinimo ataskaitas
ir pateikė išvadas savo 2007 m. metinėje pažangos ataskaitoje (3).

(8)

Remiantis šia analize, reikėtų paskelbti tam tikras rekomendacijas. Siekiant nuosekliai ir integruotai vykdyti Lisabonos strategiją dėl augimo ir darbo vietų kūrimo, šiuo
metu reikėtų patvirtinti kiekvienai šaliai skirtas ekonominės politikos ir užimtumo politikos rekomendacijas
priimant vieną bendrą dokumentą. Toks požiūris taip
pat atspindi integruotą nacionalinių reformų programų
ir jų įgyvendinimo ataskaitų struktūrą bei būtiną
užimtumo gairių darną su 99 straipsnio 2 dalyje numatytomis bendrosiomis ekonominės politikos gairėmis,
kaip pabrėžiama 128 straipsnio 2 dalies paskutiniame
sakinyje.

Valstybių narių buvo paprašyta atsižvelgti į Jungtines
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gaires savo
nacionalinėse reformų programose, susijusiose su ekonomine ir užimtumo politika.

(4)

Visos valstybės narės iki 2005 m. spalio mėn. pateikė
savo nacionalines reformų programas (NRP), kurias
Komisija įvertino ir pateikė ataskaitą savo pranešime
2006 m. pavasario Europos Vadovų Tarybai.

(5)

2006 m. pavasario Europos Vadovų Taryba atsižvelgė į
šiuos dokumentus ir nustatė keturias prioritetines sritis

(1) OL L 205, 2005 8 6, p. 28.
(2) OL L 205, 2005 8 6, p. 21.

(3) COM(2006) 816, II dalis.
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(9)

Siekiant visiškai įgyvendinti Lisabonos strategiją dėl augimo ir darbo vietų kūrimo, šioje rekomendacijoje taip pat reikėtų pateikti konkrečias rekomendacijas euro zonai priklausančioms valstybėms
narėms.

(10)

Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl šios rekomendacijos (1),

REKOMENDUOJA, kad valstybės narės imtųsi atitinkamų veiksmų, vadovaudamosi priede pateiktomis

gairėmis, ir praneštų apie savo tolesnius veiksmus būsimose metinėse pažangos ataskaitose, skirtose nacionalinių reformų programų įgyvendinimui pagal atnaujintą Lisabonos strategiją dėl augimo ir darbo vietų
kūrimo.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 27 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
P. STEINBRÜCK

(1) Nuomonė pateikta 2007 m. vasario 15 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).
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PRIEDAS
BELGIJA
1. Atsižvelgiant į Komisijos 2007 m. metinės pažangos ataskaitos II dalyje pateiktą analizę ir vadovaujantis Jungtinėmis
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairėmis, galima padaryti šias išvadas:

2. Belgija daro didelę pažangą įgyvendindama ir stiprindama savo 2005–2008 m. nacionalinę reformų programą. Nors
dėl senėjančios visuomenės kyla tam tikra rizika viešųjų finansų tvarumui, bendra vykdoma politika iš esmės yra
tinkama. Nors pažanga mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje yra nedidelė, Belgija įgyvendina numatytas
priemones mikroekonomikos srityje ir stiprina šiuo metu vykdomas reformas, siekdama didinti investicijas. Padėtis
užimtumo srityje yra nevienoda, ir būtina imtis priemonių, siekiant užimtumo (ypač vyresnio amžiaus žmonių) lygio
visoje ES tikslų. Belgija ėmėsi tam tikrų priemonių, siekdama įvykdyti įsipareigojimus, dėl kurių susitarė 2006 m.
pavasario Europos Vadovų Taryba.

3. Belgijos nacionalinės reformų programos ir jos įgyvendinimo privalumai: tolesnis skolos santykio mažėjimas; mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros intensyvumo tendencijos stabilizavimas po 2002–2003 m. mažėjimo; grupių ir
konkurencingumo polių kūrimas; geresnis vidaus rinkos direktyvų perkėlimas į nacionalinę teisę; tolesnės priemonės,
taikomos geresnio reglamentavimo ir administravimo supaprastinimo srityje; naujų įmonių steigimą skatinanti politika;
pakaitinio mokymosi sistemos tobulinimo priemonės taip pat palankiai vertinamas oficialus įgytų gebėjimų pripažinimas bei techninio mokymo sistemos kokybė.

4. Belgijos nacionalinės reformų programos politikos sritys, kuriose problemos turėtų būti sprendžiamos pirmiausia, yra:
darbo apmokestinimo naštos mažinimas ir regioninių nedarbo bei užimtumo skirtumų mažinimas. Atsižvelgiant į tai,
Belgijai rekomenduojama:

— toliau tobulinant fiskalinę sistemą, toliau stengtis sumažinti darbo apmokestinimo naštą, siekiant priartinti ją prie
kaimyninių šalių vidurkio, visų pirma sumažinant dėl mokesčių atsirandančius skirtumus, kurie daro poveikį žemos
kvalifikacijos darbuotojams,

— imtis tolesnių priemonių, kuriomis siekiama mažinti regioninius nedarbo ir užimtumo skirtumus pasitelkiant
išsamią ekonominę strategiją, įskaitant aktyvią darbo rinkos politiką, reintegracijos ir švietimo politiką.

5. Be to, nacionalinės reformų programos laikotarpiu Belgijai bus svarbu sutelkti dėmesį į šiuos uždavinius: užtikrinti
ilgalaikį viešųjų finansų tvarumą; nustatyti tolesnes emisijų kiekio mažinimo politikos kryptis ir priemones; sustiprinti
konkurenciją dujų ir elektros energijos rinkose, taip pat paskiriant nepriklausomus bei veiksmingus reguliuotojus ir
taikant papildomas priemones, skirtas perdavimo ir skirstymo operatoriams; ir didinti vyresnio amžiaus darbuotojų ir
socialiai pažeidžiamų grupių užimtumo lygį, visų pirma toliau griežtinant ankstyvo išėjimo į pensiją schemų taikymo
kriterijus ir stiprinant prevencinę (švietimo, mokymo) bei aktyvią darbo rinkos politiką.

ČEKIJOS RESPUBLIKA
1. Atsižvelgiant į Komisijos 2007 m. metinės pažangos ataskaitos II dalyje pateiktą analizę ir vadovaujantis Jungtinėmis
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairėmis, galima padaryti šias išvadas:

2. Čekija daro ribotą pažangą įgyvendindama savo nacionalinę reformų programą: kai kuriose srityse pasiekta pažanga
nėra pakankamai aiškiai nurodyta ataskaitoje, kai kurių reformų vykdymas buvo atidėtas, kai kurios iki šiol nepradėtos
vykdyti. Vis dėlto spartus ekonomikos augimas turėtų palengvinti reformų vykdymą. Makroekonomikos srityje yra tam
tikra rizika, ypač susijusi su biudžeto konsolidavimu vidutinės trukmės laikotarpiu ir ilgalaikiu viešųjų finansų tvarumu
senėjančios visuomenės sąlygomis. Čekija apskritai daro palyginti neblogą pažangą mikroekonomikos srityje. Nors
plėtojamos privačios investicijos į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, bendra pažanga mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros srityje yra nedidelė. Užimtumo srityje būtina dėti daugiau pastangų siekiant pagrindinio uždavinio – padidinti darbo rinkos lankstumą. Taip pat nevienodos pažangos pasiekta vykdant įsipareigojimus, dėl kurių
susitarė 2006 m. pavasario Europos Vadovų Taryba.
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3. Čekijos nacionalinės reformų programos ir jos įgyvendinimo privalumai: teigiamos priemonės, kuriomis siekiama
didinti viešųjų finansų kontrolę ir skaidrumą; gerinti reglamentavimą ir verslo aplinką; reformuoti pradinio ir vidurinio
mokymo programas ir skatinti stojimą į aukštojo mokslo įstaigas, padaryti darbą finansiškai patraukliu.
4. Čekijos nacionalinės reformų programos politikos sritys, kuriose problemos turėtų būti sprendžiamos pirmiausia, yra:
viešųjų finansų tvarumas, kadangi prognozuojama, jog 2007 m. bus viršytos aukščiausios biudžeto išlaidų ribos ir
padidės deficitas; moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai skirtų viešųjų išlaidų dydžio ir veiksmingumo didinimas; užimtumo garantijų ir lankstumo darbo rinkoje gerinimas; švietimo bei mokymo veiksmingumo bei lygių teisių
į švietimą stiprinimas ir gausesnis dalyvavimas mokymosi visą gyvenimą sistemoje. Atsižvelgiant į tai, Čekijai rekomenduojama:
— kad būtų pagerintas ilgalaikis viešųjų finansų tvarumas, imtis pensijų ir sveikatos priežiūros sistemų reformų
įgyvendinimo priemonių, visų pirma vadovaujantis 2005 m. bendrąja pensijų ataskaita, ir nustatyti jų įgyvendinimo
tvarkaraštį,
— sustiprinti pastangas siekiant gerinti įmonių, universitetų ir viešųjų mokslinių tyrimų bei technologinės plėtros
įstaigų bendradarbiavimą, didinant viešųjų investicijų į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą dydį bei veiksmingumą,
— toliau modernizuoti užimtumo apsaugą, įskaitant teisės aktus ir mokesčių bei išmokų sistemas, didinti švietimo bei
mokymo veiksmingumą ir lygių teisių į švietimą, visų pirma prisitaikymo prie darbo rinkos poreikių srityje, suteikti
paskatų investuoti į mokymą, visų pirma vyresnio amžiaus ir žemos kvalifikacijos darbuotojų mokymą, ir didinti
aukštojo mokslo paslaugų diversifikavimą.
5. Be to, nacionalinės reformų programos laikotarpiu Čekijai bus svarbu sutelkti dėmesį į šiuos uždavinius: tobulinti
patentų sistemą ir intelektinės nuosavybės teisių apsaugą; spartinti pažangą informacinių ir ryšių technologijų srityje,
taip pat įgyvendinant e. vyriausybei visapusiškai veikti būtiną teisinę aplinką ir stebint jos raidą; įvykdyti įmonių
administracinės naštos sumažinimo tikslus; toliau gerinti pažangių bendrovių galimybes gauti finansavimą; plėtoti
ryšius tarp užsienio ir šalies bendrovių; į mokymo programas įtraukti verslumo ugdymą; geriau integruoti į darbo
rinką nepalankioje socialinėje padėtyje esančias grupes; mažinti regioninius užimtumo skirtumus; sudaryti sąlygas
derinti profesinę veiklą su šeimos gyvenimu; mažinti su lytimi susijusius darbo užmokesčio skirtumus ir įgyvendinti
aktyvaus senėjimo strategiją.

DANIJA
1. Atsižvelgiant į Komisijos 2007 m. metinės pažangos ataskaitos II dalyje pateiktą analizę ir vadovaujantis Jungtinėmis
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairėmis, galima padaryti šias išvadas:
2. Danija daro labai didelę pažangą įgyvendindama savo nacionalinę reformų programą ir 2006 m. pavasario Europos
Vadovų Tarybos išvadas. 2006 m. birželio mėn. Susitarimu dėl socialinio aprūpinimo Danija dar labiau sustiprino savo
reformų strategiją, apimančią tiek makroekonomikos, tiek užimtumo politikos sritis, ir padarė labai didelę pažangą
pasiekdama nacionalinį bendrą sutarimą dėl reformų. Danija taip pat padarė pažangą mikroekonominės politikos,
įskaitant konkurencingumą, srityje.
3. Danijos nacionalinės reformų programos ir jos įgyvendinimo privalumai: visapusiškas ir integruotas reformų strategijos
pobūdis, kurį galima laikyti pavyzdžiu kitoms valstybėms narėms; vidutinės trukmės ir ilgalaikio požiūrio derinimas,
kurį dar labiau sustiprina tai, jog nuolat atsižvelgiama į suinteresuotų subjektų nuomones; darbo rinkos lankstumo ir
užimtumo garantijų pusiausvyra grindžiamas požiūris į darbo rinką; bendra makroekonominė strategija, kurios tikslas
– ilgalaikis fiskalinis tvarumas, įskaitant išlaidų ribojimą, fiskalinį perteklių ir spartų valdžios sektoriaus skolos mažinimą; ir nuoseklios priemonės, kuriomis siekiama pagerinti ilgalaikę darbo jėgos pasiūlą, visų pirma susitarimas atidėti
ankstyvą išėjimą į pensiją.
4. Nacionalinės reformų programos laikotarpiu Danijai bus svarbu sutelkti dėmesį į šiuos uždavinius: priemones, skirtas
padidinti darbo jėgos pasiūlą vidutinės trukmės laikotarpiu iki 2015 m., įskaitant tolesnes iniciatyvas, kuriomis
siekiama padidinti paskatas dirbti, ir papildomas vyresnio amžiaus darbuotojų bei imigrantų integravimo į darbo
rinką priemones; įvykdyti siūlomas konkurencijos teisės reformas ir užtikrinti, kad atitinkamos valdžios institucijos
aktyviai vykdytų naujus su konkurencija susijusius savo įgaliojimus; taikyti papildomas su energijos rūšių suderinimo
paslaugos teikimu susijusias priemones, siekiant pagerinti elektros energijos bei dujų rinkų veikimą; nustatyti tolesnes
emisijų kiekio mažinimo politikos kryptis ir priemones; ir sustiprinti šiuo metu taikomas kryptingas priemones, skirtas
pagerinti pradinį bei vidurinį mokymą ir padidinti vidurinę mokyklą arba aukštojo mokslo studijas baigiančių moksleivių (studentų) skaičių, paaiškėjus, kad priemonių nepakanka siekiant užsibrėžtų plataus užmojo tikslų.
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VOKIETIJA
1. Atsižvelgiant į Komisijos 2007 m. metinės pažangos ataskaitos II dalyje pateiktą analizę ir vadovaujantis Jungtinėmis
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairėmis, galima padaryti šias išvadas:

2. Iš esmės Vokietija daro didelę pažangą įgyvendindama savo nacionalinę reformų programą, ypač spręsdama pagrindines makroekonomikos bei mikroekonomikos sričių problemas ir imdamasi prioritetinių veiksmų. Jos daroma
pažanga užimtumo srityje yra lėtesnė. Vokietija taip pat palyginti gerai vykdo įsipareigojimus, dėl kurių susitarė
2006 m. pavasario Europos Vadovų Taryba.

3. 2006 m. vykdytų reformų privalumai yra pažanga viešųjų finansų konsolidavimo ir tvarumo srityje, taip pat įvairių
geresnio reglamentavimo priemonių įgyvendinimas, pavyzdžiui, nepriklausomos poveikio įvertinimo tarybos (Normenkontrollrat) įsteigimas federaciniu lygiu ir naujų įmonių steigimui skirta internetinė informacijos priemonė „Starthotek“.
Kiti privalumai – veikla žinių visuomenės srityje (moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra bei inovacijos) ir didesnis
vyresnio amžiaus bedarbių integravimo priemonių matomumas.

4. Vokietijos nacionalinės reformų programos politikos sritys, kuriose problemos turėtų būti sprendžiamos pirmiausia,
yra: ilgalaikio viešųjų finansų tvarumo gerinimas; konkurencijos stiprinimas, visų pirma reglamentuojamų amatų ir
profesijų srityje bei naujose plačiajuosčio ryšio rinkose; struktūrinio nedarbo problemos sprendimas. Atsižvelgiant į tai,
Vokietijai rekomenduojama:

— gerinti ilgalaikį viešųjų finansų tvarumą, toliau vykdant fiskalinį konsolidavimą ir taip mažinant skolą, taip pat
įgyvendinant sveikatos priežiūros reformą, siekiant kontroliuoti išlaidų augimą bei stiprinti sveikatos priežiūros
sektoriaus veiksmingumą,

— stiprinti konkurencijos produktų ir paslaugų rinkose sąlygas, ypač toliau švelninant reglamentuojamiems amatams
ir profesijoms taikomas ribojamąsias taisykles ir veiksmingai reguliuojant didmeninę duomenų srauto prieigą,

— spręsti struktūrinio nedarbo problemą, be kita ko, integruojant į darbo rinką žemos kvalifikacijos darbuotojus,
suteikiant jiems didesnes galimybes įgyti kvalifikacijų, vykdant pasiūlytą mokesčių bei išmokų reformą ir teikiant
veiksmingesnes įdarbinimo paslaugas ilgalaikiams bedarbiams, ir didinti profesinį jaunimo integravimą.

5. Be to, nacionalinės reformų programos laikotarpiu Vokietijai bus svarbu sutelkti dėmesį į šiuos uždavinius: tobulinti
viešųjų pirkimų procedūras; gerinti konkurencijos geležinkelių sektoriuje ir dujų bei elektros energijos tinkluose sąlygas,
kadangi konkurencija šiuose sektoriuose nepakankama dėl didelės koncentracijos; paspartinti naujų įmonių steigimą ir
palengvinti pirmojo darbuotojo įdarbinimą; remiantis esamomis priemonėmis, gerinti mokymąsi visą gyvenimą, be kita
ko, skatinant suaugusiųjų profesinį mokymą; didinti galimybes naudotis vaikų priežiūros paslaugomis.

ESTIJA
1. Atsižvelgiant į Komisijos 2007 m. metinės pažangos ataskaitos II dalyje pateiktą analizę ir vadovaujantis Jungtinėmis
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairėmis, galima padaryti šias išvadas:

2. Estija daro labai didelę pažangą įgyvendindama priemones, skirtas vykdyti pagrindinius su moksliniais tyrimais ir
technologine plėtra bei inovacijomis ir užimtumu susijusius šalies uždavinius ir atsižvelgti į 2006 m. pavasario Europos
Vadovų Tarybos suformuluotas keturias prioritetinių veiksmų kryptis. Ji taip pat deda dideles pastangas siekdama
sustiprinti nacionalinės reformų programos suderinamumą su sanglaudos politika; šiuo atžvilgiu įgyvendinimo ataskaitą galima laikyti geru pavyzdžiu kitoms valstybėms.

3. Estijos nacionalinės reformų programos ir jos įgyvendinimo privalumai: tam tikrų politikos tikslų atnaujinimas,
rodantis deramą plataus užmojo požiūrį; įgyvendinimui stiprinti skirtos naujos Strategijų tarnybos įsteigimas, kuris
yra geras pavyzdys kitoms valstybėms; sėkmingai vykdoma nacionalinėje reformų programoje pasiūlyta makroekonominė politika siekiant fiskalinio tvarumo ir palankių sąlygų užimtumo augimui; didelės pastangos padidinti tiek
viešąsias, tiek privačiąsias išlaidas mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje bei pagerinti pagrindines sąlygas
moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai versle; priemonės, skirtos palengvinti naujų įmonių steigimą ir finansuoti pažangias MVĮ; taip pat pažanga, pasiekta įvairiais aplinkosaugos klausimais, ypač ekologijos mokesčių reforma.
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4. Nacionalinės reformų programos laikotarpiu Estijai bus svarbu sutelkti dėmesį į šiuos uždavinius: nustatyti aiškesnius
prioritetus ir gerinti ministerijų bendradarbiavimą, siekiant veiksmingai panaudoti moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai bei inovacijoms numatytas išlaidas; sustiprinti pastangas siekiant užtikrinti, kad rezultatai mokslinių tyrimų
ir technologinės plėtros srityje būtų panaudojami kuriant pažangias paslaugas arba produktus; skatinti glaudesnį
universitetų ir įmonių bendradarbiavimą; ryžtingai įgyvendinti planuojamą iniciatyvią konkurencijos politiką; gerinti
darbo rinkos lankstumą, toliau atnaujinant darbo įstatymus; stiprinti aktyvią darbo rinkos politiką ir toliau didinti
darbo jėgos gebėjimų lygį, stiprinant švietimo bei mokymosi visą gyvenimą reformas.

GRAIKIJA
1. Atsižvelgiant į Komisijos 2007 m. metinės pažangos ataskaitos II dalyje pateiktą analizę ir vadovaujantis Jungtinėmis
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairėmis, galima padaryti šias išvadas:

2. Graikija daro tam tikrą pažangą įgyvendindama savo nacionalinę reformų programą, tačiau mažesnės pažangos
pasiekta mikroekonomikos ir užimtumo srityse. Graikija palyginti sparčiai žengia į priekį makroekonomikos srityje,
tačiau reikia daryti tolesnę pažangą mikroekonomikos ir užimtumo reformų srityje. Graikija iš dalies vykdo įsipareigojimus, dėl kurių susitarė 2006 m. pavasario Europos Vadovų Taryba. Valdymo srityje geresnis įvairių administracinių
lygių koordinavimas galėtų padėti toliau konstruktyviai bendradarbiauti, o įvairūs suinteresuoti subjektai jau bendradarbiauja.

3. Graikijos nacionalinės reformų programos ir jos įgyvendinimo privalumas yra didelė viešųjų finansų konsolidavimo
pažanga. Taip pat yra teigiamų ženklų, rodančių pažangą viešųjų išteklių paskirstymo gerinimo, verslo aplinkos
gerinimo, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bei inovacijų, informacinių ir ryšių technologijų, moterų dalyvavimo darbo rinkoje, bendro nedarbo lygio mažinimo ir švietimo bei mokymo srityse. Kokybiniai ekonomikos augimo
aspektai buvo pagerinti, prie to daugiausia prisidėjo privačios investicijos.

4. Graikijos nacionalinės reformų programos politikos sritys, kuriose problemos turėtų būti sprendžiamos pirmiausia, yra:
ilgalaikio viešųjų finansų tvarumo gerinimas reformuojant pensijų sistemą; viešojo administravimo modernizavimas;
ryžtingesnės priemonės, kuriomis siekiama didinti užimtumo lygius, spręsti nedarbo bei nedeklaruoto darbo problemas, modernizuoti užimtumo apsaugą ir skatinti darbo jėgos mobilumą; švietimo bei mokymo kokybės didinimas ir
jų atitikimas darbo rinkos poreikiams. Atsižvelgiant į tai, Graikijai rekomenduojama:

— užtikrinti, kad būtų toliau vykdomas fiskalinis konsolidavimas bei mažinama skola, ir nustatyti pensijų reformos
įgyvendinimo tvarkaraštį, siekiant pagerinti ilgalaikį fiskalinį tvarumą,

— modernizuoti viešąjį administravimą, stiprinant veiksmingo reglamentavimo, kontrolės bei vykdymo užtikrinimo
pajėgumus (taip pat ir tobulinant gebėjimus), siekiant, be kita ko, užtikrinti veiksmingą struktūrinių fondų lėšų
panaudojimą,

— modernizuoti užimtumo apsaugą, įskaitant teisės aktus, mažinti darbo apmokestinimo skirtumus ir stiprinti aktyvią
darbo rinkos politiką, siekiant skatinti lankstumą bei užimtumo garantijas darbo rinkoje ir paversti nedeklaruotą
darbą oficialiu užimtumu,

— skatinti švietimo sistemos reformas ir didinti investicijas į privalomąjį švietimą ir aukštąjį mokslą, spartinti mokymosi visą gyvenimą reformos įgyvendinimą ir gerinti prisitaikymą prie darbo rinkos poreikių, mažinti mokyklos
nebaigusių asmenų skaičių ir didinti suaugusiųjų dalyvavimą.

5. Be to, nacionalinės reformų programos laikotarpiu Graikijai bus svarbu sutelkti dėmesį į šiuos uždavinius: paspartinti
pastangas sukurti mokslinių tyrimų bei inovacijų strategiją ir padidinti investicijas į mokslinius tyrimus ir technologinę
plėtrą; pagerinti vidaus rinkos direktyvų perkėlimą į nacionalinę teisę; paspartinti pažangą siekiant 2006 m. pavasario
Europos Vadovų Tarybos nustatytų MVĮ politikos tikslų; įgyvendinti moterų užimtumą skatinančią politiką; ir įdiegti
nuoseklią aktyvaus senėjimo strategiją.
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ISPANIJA
1. Atsižvelgiant į Komisijos 2007 m. metinės pažangos ataskaitos II dalyje pateiktą analizę ir vadovaujantis Jungtinėmis
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairėmis, galima padaryti šias išvadas:

2. Ispanija daro didelę pažangą įgyvendindama savo nacionalinę reformų programą ir įsipareigojimus, dėl kurių susitarė
2006 m. pavasario Europos Vadovų Taryba. Šiuo metu svarbu toliau įgyvendinti naujus įstatymus ir priemones
septyniose pagrindinėse politikos srityse, siekiant didinti užimtumą bei našumą ir siekiant visiškos BVP vienam
asmeniui konvergencijos su ES-25.

3. Ispanijos nacionalinės reformų programos įgyvendinimo bei stiprinimo privalumai: spartesnis negu nustatytas valdžios
sektoriaus skolos mažinimas; pasiekta didelė pažanga įgyvendinant moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai bei
inovacijoms skirtą planą; verslumo įtraukimas į visų švietimo lygių nacionalines mokymo programas; pažanga plėtojant socialinį dialogą, kaip nurodyta išsamiame 2006 m. gegužės mėn. trišaliame susitarime, ir pakankama pažanga
siekiant kiekybinių tikslų, ypač susijusių su moterų užimtumu.

4. Ispanijos nacionalinės reformų programos politikos sritys, kuriose problemos turėtų būti sprendžiamos pirmiausia, yra:
konkurencijos stiprinimas elektros energijos rinkose ir tolesnis darbo rinkos susiskaidymo mažinimas; tolesnis švietimo
ir mokymo sistemų tobulinimas. Atsižvelgiant į tai, Ispanijai rekomenduojama:

— taikyti papildomas konkurencijos didinimo energetikos sektoriuje priemones, ypač gerinant tarpvalstybinio tinklų
sujungimo pajėgumus, siekiant užtikrinti energijos tiekimo patikimumą,

— modernizuoti užimtumo apsaugą, remiantis pastarojo meto priemonėmis, įskaitant teisės aktus, siekiant skatinti
lankstumą ir užimtumo garantijas darbo rinkoje; kovoti su susiskaidymu ir padidinti darbo ne visą darbo dieną
patrauklumą,

— toliau įgyvendinti naują mokymo metodą, apimantį profesinį mokymą, siekiant geresnio prisitaikymo prie darbo
rinkos poreikių; ir užtikrinti veiksmingą švietimo reformų įgyvendinimą, be kita ko, ir regioniniu lygiu, siekiant
sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių.

5. Be to, nacionalinės reformų programos laikotarpiu Ispanijai bus svarbu sutelkti dėmesį į šiuos uždavinius: poreikį
neleisti didėti infliacijai vidutinės trukmės laikotarpiu; stiprinti konkurenciją profesinių paslaugų sektoriuje ir mažmeninėse rinkose; gerinti reglamentavimo sistemą; įgyvendinti aplinkosaugos priemones, visų pirma sumažinti CO2
išmetimą į aplinką; didinti gebėjimų lygius bei našumą ir integruoti imigrantus į darbo rinką; didinti galimybes
naudotis vaikų priežiūros paslaugomis, įgyvendinti numatytas būsto rinkos priemones, kad palaipsniui būtų mažinamas būsto kainų spaudimas vidutinės trukmės laikotarpiu; ir vykdyti pensijų bei sveikatos priežiūros reformas,
kurios taip pat daro teigiamą poveikį ilgalaikiam fiskaliniam tvarumui.

PRANCŪZIJA
1. Atsižvelgiant į Komisijos 2007 m. metinės pažangos ataskaitos II dalyje pateiktą analizę ir vadovaujantis Jungtinėmis
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairėmis, galima padaryti šias išvadas:

2. Prancūzija daro didelę pažangą įgyvendindama savo nacionalinę reformų programą ir vykdydama veiksmus, dėl kurių
susitarė 2006 m. pavasario Europos Vadovų Taryba. Esant palankiai ekonominei padėčiai, Prancūzija toliau stengiasi
konsoliduoti biudžetą, kartu siekdama toliau didinti savo ekonomikos augimo potencialą, ypač prisiimdama naujus
įsipareigojimus mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje. Pažanga užimtumo srityje yra didesnė, tačiau vis dar iš esmės
nevienoda.
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3. Vykdomų reformų privalumai yra ypač perspektyvūs kuriami konkurencingumo poliai ir naujos mokslinių tyrimų bei
inovacijų struktūros, taip pat tikslas iki 2010 m. moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai iš viso numatyti 3 %
BVP išlaidų. Neseniai įgyvendinta viešuosius finansus reglamentuojančių teisės aktų reforma turėtų veiksmingai pagerinti viešųjų išlaidų valdymą. Teigiamas pokytis yra pirmą kartą nuo 2001 m. sumažėjęs nedarbo lygis, o naujos darbo
ieškančiam jaunimui taikomos priemonės, atrodo, duoda teigiamų rezultatų. Pirmieji veiksmai, susiję su vyresnio
amžiaus darbuotojų užimtumo klausimu, yra vykdomi pagal nacionalinį veiksmų planą, dėl kurio susitarta 2006 m.
birželio mėn.

4. Prancūzijos nacionalinės reformų programos politikos sritys, kuriose problemos turėtų būti sprendžiamos pirmiausia,
yra: pagerėjusios viešųjų finansų būklės stabilizavimas, laikantis centrinės valdžios prisiimtų įsipareigojimų ir stebint
vietos lygiu finansavimo bei socialinės apsaugos išlaidų pokyčius; konkurencijos kai kurių tinklų pramonės srityse ir kai
kuriuose transporto sektoriuose sąlygos; bendros strategijos įgyvendinimas, siekiant užtikrinti didesnį darbo rinkos
lankstumą ir karjeros saugumą bei skatinti vyresnio amžiaus darbuotojų tolesnį užimtumą, visų pirma didinant
mokymosi visą gyvenimą galimybes. Atsižvelgiant į tai, Prancūzijai rekomenduojama:

— atsižvelgiant į gyventojų senėjimą, užtikrinti viešųjų finansų tvarumą, toliau stiprinant biudžeto konsolidavimą ir
mažinant skolą. 2008 m. persvarstant pensijų sistemas, reikėtų išsaugoti su 2003 m. įgyvendinta reforma susijusius
privalumus,

— gerinti konkurencijos dujų, elektros energijos ir krovinių gabenimo geležinkeliais sektoriuose sąlygas,

— sustiprinti mokymąsi visą gyvenimą ir modernizuoti užimtumo apsaugą, siekiant skatinti darbo rinkos lankstumą
bei užimtumo garantijas ir užkirsti kelią susiskaidymui pagal darbo sutarčių rūšis bei palengvinant perėjimą nuo
darbo pagal terminuotą darbo sutartį prie darbo pagal neterminuotą sutartį.

5. Be to, nacionalinės reformų programos laikotarpiu Prancūzijai bus svarbu sutelkti dėmesį į šiuos uždavinius: stiprinti
konkurenciją reglamentuojamų amatų ir profesijų srityje; stiprinti geresnio reglamentavimo politiką ir skatinti verslumą, ypač teikiant paramą jaunoms įmonėms ir skatinant verslumo dvasios ugdymą visuomenėje; ir imtis tolesnių
priemonių siekiant didinti darbo jėgos pasiūlą.

AIRIJA
1. Atsižvelgiant į Komisijos 2007 m. metinės pažangos ataskaitos II dalyje pateiktą analizę ir vadovaujantis Jungtinėmis
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairėmis, galima padaryti šias išvadas:

2. Airija daro labai didelę pažangą įgyvendindama savo nacionalinę reformų programą ir įsipareigojimus, dėl kurių
susitarė 2006 m. pavasario Europos Vadovų Taryba. Be to, ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos
valdymas tapo politiniu požiūriu matomas, ypač neseniai sudarius 2006–2016 m. socialinės partnerystės susitarimą
(„Towards 2016“).

3. Airijos nacionalinės reformų programos ir jos įgyvendinimo privalumai: neseniai priimta 2007–2013 m. mokslo,
technologijų bei inovacijų strategija ir reikšmingas viešųjų investicijų į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą
padidėjimas; pripažinimas, kad reikia suteikti prioritetą viešosioms investicijoms į infrastruktūrą ir kitoms ekonomikos
augimą skatinančioms išlaidoms; priemonės, kuriomis siekiama mažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių ir didinti
darbo jėgos gebėjimus, pvz., sveikintinas įsipareigojimas iki 2007 m. sukurti ilgalaikę nacionalinę gebėjimų didinimo
strategiją.

4. Nacionalinės reformų programos laikotarpiu Airijai bus svarbu sutelkti dėmesį į šiuos uždavinius: sparčiau formuluoti
konkrečias pensijų sistemos reformos priemones; imtis tolesnių priemonių emisijoms mažinti; sparčiau didinti dalyvavimą darbo rinkoje, taip pat sukuriant visapusišką vaikų priežiūros paslaugų infrastruktūrą, toliau formuojant darbo
rinkai ir migrantų socialinei integracijai skirtą politiką ir daug dėmesio skiriant paramai vyresnio amžiaus bei žemos
kvalifikacijos darbuotojams. Turėtų būti nustatytas tarpinis investicijų į MTTP lygis 2010 m. bei reikėtų atidžiai stebėti
būsto rinkos pokyčius, galinčius turėti poveikį vidutinės trukmės ekonomikos augimo perspektyvoms.
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ITALIJA
1. Atsižvelgiant į Komisijos 2007 m. metinės pažangos ataskaitos II dalyje pateiktą analizę ir vadovaujantis Jungtinėmis
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairėmis, galima padaryti šias išvadas:

2. Italija daro pažangą įgyvendindama savo nacionalinę reformų programą. Palyginti su pernai metų nacionaline reformų
programa, šioje Italijos įgyvendinimo ataskaitoje pateikiama aiškesnė ir platesnio užmojo strategija, apimanti visas
politikos sritis bei jų tarpusavio sąveiką. Didžiausią pažangą Italija pasiekė mikroekonomikos srityje. Siūlomos strategijos ir priemonės makroekonomikos srityje yra iš esmės tinkamos, tačiau lemiamos reikšmės turi jų įgyvendinimas. Būtina sustiprinti užimtumo politiką tam tikrose pagrindinėse srityse. Vykdant įsipareigojimus, dėl kurių susitarė
2006 m. pavasario Europos Vadovų Taryba, pasiekta nevienoda pažanga.

3. Italijos įgyvendinimo ataskaitos privalumai: konkurencijos profesinių ir kitų paslaugų sektoriuose didinimo priemonės;
informacinių ir ryšių technologijų naudojimo plėtros iniciatyvos; ir priemonės, kuriomis siekiama stiprinti veiksmų
koordinavimą, siekiant pagerinti verslo aplinką.

4. Italijos nacionalinės reformų programos politikos sritys, kuriose problemos turėtų būti sprendžiamos pirmiausia, yra:
fiskalinis tvarumas (šios srities įsipareigojimus būtina paversti efektyviais veiksmais); konkurencija produktų ir paslaugų
rinkose, kuriose tolesnės pažangos pagrindu turėtų tapti ryžtingas siūlomų reformų įgyvendinimas; oficialaus
užimtumo lygio bei darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyros didinimas; ir švietimo bei mokymosi
visą gyvenimą gerinimas. Atsižvelgiant į tai, Italijai rekomenduojama:

— ryžtingai vykdyti fiskalinį konsolidavimą, siekiant, kad pradėtų mažėti skolos ir BVP santykis, ir iki galo įgyvendinti
pensijų reformas, siekiant pagerinti ilgalaikį viešųjų finansų tvarumą,

— toliau įgyvendinti neseniai paskelbtas reformas ir toliau daryti pažangą liberalizavimo strategijos srityje, siekiant
sustiprinti konkurenciją produktų ir paslaugų rinkose,

— mažinti regioninius užimtumo skirtumus, kovojant su nedeklaruotu darbu, didinant galimybes naudotis vaikų
priežiūros paslaugomis ir užtikrinant efektyvų įdarbinimo paslaugų teikimą visoje šalyje,

— sukurti išsamią mokymosi visą gyvenimą strategiją ir gerinti švietimo kokybę bei švietimo pritaikymą prie darbo
rinkos poreikių.

5. Be to, nacionalinės reformų programos laikotarpiu Italijai bus svarbu sutelkti dėmesį į: mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą (nepaisant teigiamų politikos pokyčių atskirose srityse, bendra strategija dar turi būti užbaigta); veiksmingas priemones, skirtas pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarumą, kartu išlaikant priimtiną kokybę ir
prieinamumą; tvarų išteklių naudojimą – labai svarbu įgyvendinti ir toliau stiprinti galiojančias priemones; infrastruktūros gerinimo planų įgyvendinimą; siūlomų reglamentavimo priemonių poveikio įvertinimo sistemos stiprinimą ir
visišką įgyvendinimą.

KIPRAS
1. Atsižvelgiant į Komisijos 2007 m. metinės pažangos ataskaitos II dalyje pateiktą analizę ir vadovaujantis Jungtinėmis
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairėmis, galima padaryti šias išvadas:

2. Kipras daro didelę pažangą įgyvendindamas savo nacionalinę reformų programą ir prioritetinius veiksmus pagal
keturias sritis, suformuluotas 2006 m. pavasario Europos Vadovų Taryboje. Atrodo, jog dauguma veiksmų iš esmės
yra įgyvendinami taip, kaip numatyta.

3. Kipro nacionalinės reformų programos ir jos įgyvendinimo 2006 m. privalumai: pasiekta pažanga fiskalinio konsolidavimo srityje; nauja bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemos plėtojimo politika; ir geri bendri užimtumo
rodikliai, taikant labai įvairias aktyvias darbo rinkos priemones.
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4. Kipro nacionalinės reformų programos politikos sritys, kuriose problemos turėtų būti sprendžiamos pirmiausia, yra: su
senėjančia visuomene susijusių išlaidų problemos sprendimas, kadangi šioje srityje taikomos priemonės neduoda
reikiamų rezultatų, ir galimybių jaunimui darbo rinkoje didinimas. Atsižvelgiant į tai, Kiprui rekomenduojama:

— imtis pensijų ir sveikatos priežiūros sistemų reformų įgyvendinimo veiksmų ir nustatyti jų įgyvendinimo tvarkaraštį,
siekiant pagerinti ilgalaikį tvarumą,

— stiprinti mokymąsi visą gyvenimą ir toliau didinti jaunimo užimtumo bei profesinio mokymo galimybes, paspartinant profesinio švietimo bei mokymo sistemų ir gamybinės praktikos sistemos reformas.

5. Be to, nacionalinės reformų programos laikotarpiu Kiprui bus svarbu sutelkti dėmesį į priemones, skirtas skatinti
rizikos kapitalo investicijas ir stiprinti konkurenciją reglamentuojamų amatų ir profesijų srityje.

LATVIJA
1. Atsižvelgiant į Komisijos 2007 m. metinės pažangos ataskaitos II dalyje pateiktą analizę ir vadovaujantis Jungtinėmis
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairėmis, galima padaryti šias išvadas:

2. Latvija daro pažangą įgyvendindama savo nacionalinę reformų programą, ypač mikroekonomikos ir užimtumo srityse.
Tačiau politikos priemonės, kuriomis siekiama spręsti pagrindinę makroekonomikos srities problemą, yra ne tokios
išsamios. Pažanga, susijusi su 2006 m. pavasario Europos Vadovų Tarybos išvadomis, yra nevienoda. Nuo tada, kai
buvo patvirtinta nacionalinė reformų programa, ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos valdymas tapo
politiniu požiūriu matomas, taip pat pagerėjo suinteresuotų subjektų dalyvavimas.

3. Latvijos nacionalinės reformų programos ir jos įgyvendinimo privalumai: kelios priemonės, skirtos palengvinti
pažangių MVĮ steigimą ir finansavimą, apimančios naujų garantijų nustatymą bei rizikos kapitalo fondų steigimą ir
tolesnį „vieno langelio“ principo taikymą bendrovių steigimui. Latvija taip pat įgyvendino priemones, kuriomis
sėkmingai sustiprino darbo rinkos veikimą.

4. Latvijos nacionalinės reformų programos politikos sritys, kuriose problemos turėtų būti sprendžiamos pirmiausia, yra:
konkretesnės priemonės, skirtos užtikrinti makroekonominį stabilumą ir užkirsti kelią ekonomikos perkaitimui;
tolesnis mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros strategijos plėtojimas, siekiant pagerinti prioritetų nustatymą ir
padidinti privačiojo sektoriaus dalyvavimą; ryžtingesnės priemonės, kuriomis siekiama didinti darbo jėgos pasiūlą ir
stiprinti darbo jėgos gebėjimus. Atsižvelgiant į tai, Latvijai rekomenduojama:

— išlaikyti ekonomikos ir biudžeto tvarumą, vykdant griežtesnę fiskalinę politiką, siekiant apsisaugoti nuo ekonomikos perkaitimo, ir kruopščiai paskirstyti išlaidas pagal prioritetus,

— sparčiau įgyvendinti mokslinių tyrimų bei inovacijų politikos reformas, siekiant sėkmingai įvykdyti nacionalinėje
reformų programoje užsibrėžtus plataus užmojo tikslus. Tai ypač taikytina politikos kryptims, skirtomis skatinti
partnerystes tarp mokslinių tyrimų, švietimo institucijų ir įmonių,

— sustiprinti pastangas didinti darbo jėgos pasiūlą bei našumą, gerinant regioninį gyventojų mobilumą, didinant
švietimo bei mokymo sistemų prisitaikymą prie darbo rinkos poreikių ir įdiegiant mokymosi visą gyvenimą
sistemą.

5. Be to, nacionalinės reformų programos laikotarpiu Latvijai bus svarbu sutelkti dėmesį į šiuos uždavinius: greičiau
paskirti vieną instituciją, atsakingą už administracinius formalumus, siejamus su pirmojo darbuotojo įdarbinimu;
skatinti verslumo ugdymą; vykdyti aktyvią darbo rinkos politiką; ir didinti galimybes naudotis vaikų priežiūros
paslaugomis.
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LIETUVA
1. Atsižvelgiant į Komisijos 2007 m. metinės pažangos ataskaitos II dalyje pateiktą analizę ir vadovaujantis Jungtinėmis
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairėmis, galima padaryti šias išvadas:

2. Lietuva daro didelę pažangą įgyvendindama nacionalinę reformų programą daugumoje svarbiausių makroekonomikos,
mikroekonomikos ir užimtumo politikos sričių. Tačiau dauguma priemonių yra vis dar koncepcinio lygmens, todėl dar
reikės daug nuveikti siekiant jas įgyvendinti. Pažanga, padaryta vykdant įsipareigojimus, dėl kurių susitarė 2006 m.
pavasario Europos Vadovų Taryba, nedidelė.

3. Lietuvos nacionalinės reformų programos ir jos įgyvendinimo privalumai: pensijų, sveikatos priežiūros ir mokesčių
reformos; kelių ir geležinkelių infrastruktūros modernizavimo priemonės; atnaujintos nacionalinės energetikos strategijos patvirtinimas; aktyvios darbo rinkos politikos stiprinimas, ypač naujos darbuotojų rotacijos priemonės; pirminio
švietimo ir mokymo sistemos modernizavimo priemonės.

4. Lietuvos nacionalinės reformų programos politikos sritys, kuriose problemos turėtų būti sprendžiamos pirmiausia, yra:
priemonių, skirtų investicijoms į MTTP didinti, stiprinimas (esamų priemonių kol kas nepakanka, norint pasiekti
užsibrėžtą plataus užmojo tikslą); didesnis dėmesys darbo jėgos mobilumą skatinančioms priemonėms; papildomos
priemonės, skirtos didinti dalyvavimą (ypač vyresnio amžiaus darbuotojų) mokymosi visą gyvenimą sistemoje. Atsižvelgiant į tai, Lietuvai rekomenduojama:

— toliau stengtis sustiprinti MTTP sistemą ir pasiekti plataus užmojo bendrųjų investicijų į MTTP tikslą, ypač didinant
šiai sričiai skirtas viešąsias išlaidas ir skatinant privačiojo sektoriaus investicijas šioje srityje,

— labiau stengtis padidinti kvalifikuotos darbo jėgos pasiūlą, gerinant regioninį darbo jėgos mobilumą ir skatinant
mokymąsi visą gyvenimą, ypatingą dėmesį skiriant vyresnio amžiaus darbuotojų dalyvavimui.

5. Be to, nacionalinės reformų programos laikotarpiu Lietuvai bus svarbu sutelkti dėmesį į šiuos uždavinius: padidinti
makroekonominį stabilumą ir neleisti didėti infliacijai; didinti tiesiogines užsienio investicijas; palengvinti naujų įmonių
steigimo procesą; aplinkos apsaugą; didinti jaunimo galimybes įsidarbinti; plėsti verslumo ugdymą; didinti galimybes
naudotis vaikų priežiūros paslaugomis; stiprinti darbuotojų saugą ir sveikatą.

LIUKSEMBURGAS
1. Atsižvelgiant į Komisijos 2007 m. metinės pažangos ataskaitos II dalyje pateiktą analizę ir vadovaujantis Jungtinėmis
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairėmis, galima padaryti šias išvadas:

2. Liuksemburgas daro labai didelę pažangą įgyvendindamas nacionalinę reformų programą ir veiksmus, dėl kurių susitarė
2006 m. pavasario Europos Vadovų Taryba, tačiau, atsižvelgiant į 2005 m. nustatytus trūkumus, galima dar daug
aspektų pagerinti. Priimtos priemonės makroekonomikos srityje leidžia tikėtis fiskalinio konsolidavimo ir mažesnės
infliacijos. Mikroekonomikos srityje šiuo metu įgyvendinamos įvairios perspektyvios priemonės. Tačiau reikia didesnių
pastangų įgyvendinant kontrolės ir metinės pažangos stebėsenos ir vertinimo sistemą, taip pat reikės įgyvendinti tam
tikras priemones, pvz., skirtas naujoms įmonėms ir MVĮ. Nepaisant kai kurių sėkmingų užimtumo srities reformų,
ataskaitoje neminima nė viena nauja vyresnio amžiaus darbuotojų užimtumą skatinanti iniciatyva; be to, vis dar
laukiama didesnių švietimo sistemos reformų įgyvendinimo.

3. Vienas iš nacionalinės reformų programos kūrimo, įgyvendinimo ir stiprinimo privalumų yra vyriausybės susitarimas
su socialiniais partneriais dėl darbo užmokesčio bei socialinių išmokų indeksavimo laikino apribojimo sistemos, skirtos
sumažinti nuo 2002 m. užfiksuotas infliacijos tendencijas. Šiuo trišaliu susitarimu taip pat sukurta pagalbos įmonėms
sistema, padedanti įmonėms, kurios stengiasi išlaikyti darbuotojus užimtumo sistemoje, kai darbuotojui kyla pavojus
būti atleistam iš darbo. Be to, Liuksemburgas gali didžiuotis savo išvystytomis vaikų priežiūros struktūromis. Taip pat
sveikintina tai, kad MTTP tapo prioritetine sritimi. Galiausiai buvo pradėtos taikyti tvarų vystymąsi užtikrinančios
išsamios priemonės ir tinkamai vykdoma energetikos strategija.
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4. Nacionalinės reformų programos laikotarpiu Liuksemburgui taip pat bus svarbu sutelkti dėmesį į šiuos uždavinius:
sukurti strategiją, kuria siekiama toliau didinti vyresnio amžiaus darbuotojų užimtumo lygį; sukurti išsamią strategiją,
daugiausia skirtą toliau reformuoti esamas ankstyvo išėjimo į pensiją sistemas; būtinos papildomos pastangos siekiant
sumažinti mokyklos (ypač vidurinio ugdymo sistemos) nebaigusių moksleivių skaičių ir siekiant sumažinti kliūtis tarp
įvairių švietimo sistemos tipų; atidžiai stebėti neseniai priimtų jaunimui skirtų priemonių poveikį jaunimo nedarbui;
siekiant ekonominės aplinkos patrauklumo, reikia labiau remti konkurencingas rinkas, geriau perkelti ES direktyvas į
nacionalinę teisę bei remti MVĮ.

VENGRIJA
1. Atsižvelgiant į Komisijos 2007 m. metinės pažangos ataskaitos II dalyje pateiktą analizę ir vadovaujantis Jungtinėmis
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairėmis, galima padaryti šias išvadas:

2. Vengrija padarė ribotą pažangą įgyvendindama savo nacionalinę reformų programą. Tačiau reikėtų pažymėti, kad
2006 m. spalio mėn. Vengrija pateikė persvarstytą nacionalinę reformų programą. Po didelių biudžeto neatitikimų
vyriausybė buvo priversta iš esmės pakeisti savo fiskalinio koregavimo planą. Buvo įgyvendintos kai kurios reformos
tiek užimtumo, tiek mikroekonominės politikos srityse. Tačiau dar yra daug darbo, kurį reikia nuveikti šiose srityse bei
didinant makroekonomikos stabilumą. Siekiant įvykdyti įsipareigojimus, dėl kurių susitarė 2006 m. pavasario Europos
Vadovų Taryba, buvo pasiekta ribota pažanga.

3. Nacionalinės reformų programos ir jos įgyvendinimo privalumai: neseniai priimtos korekcinės priemonės, įskaitant
įplaukų padidinimą ir didesnį išlaidų mažinimą, siekiant sumažinti biudžeto deficitą; bedarbių pašalpų sistemos
reforma; pirmieji užimtumo ir socialinių paslaugų sistemų integracijos veiksmai; kai kuriose srityse taikomų patekimo
į rinką apribojimų panaikinimas, visų pirma mažmeninės prekybos vaistais sektoriuje.

4. Vengrijos nacionalinės reformų programos politikos sritys, kuriose problemos turėtų būti sprendžiamos pirmiausia,
yra: įgyvendinti planuojamą biudžeto konsolidavimo strategiją ir padėti pagrindus ilgalaikiam viešųjų finansų tvarumui
(šiuo metu jam yra iškilęs didelis pavojus); sustiprinti aktyvią darbo rinkos politiką; didinti paskatas dirbti; gerinti
švietimo bei mokymo kokybę ir labiau pritaikyti juos prie darbo rinkos poreikių. Atsižvelgiant į tai, Vengrijai
rekomenduojama:

— toliau įgyvendinti būtinas priemones, reikalingas užtikrinti patikimą valdžios sektoriaus biudžeto deficito ir bendrosios skolos santykio mažėjimą, vis didesnę reikšmę teikiant išlaidoms, taip pat nustatant nuoseklesnes bei
išsamesnes išlaidoms skirtas taisykles,

— reformuoti viešojo administravimo, sveikatos priežiūros, pensijų bei švietimo sistemas, siekiant užtikrinti ilgalaikį
fiskalinį tvarumą ir pagerinti ekonominį veiksmingumą. Turėtų būti taikomos priemonės, toliau ribojančios ankstyvą išėjimą į pensiją, mažinančios naujų neįgalumo pensijų gavėjų skaičių ir padedančios toliau pertvarkyti
sveikatos priežiūrą,

— stiprinti aktyvią darbo rinkos politiką, sukurti papildomų paskatų dirbti ir toliau dalyvauti darbo rinkoje; taip pat
užbaigti kurti integruotą užimtumo ir socialinių paslaugų sistemą,

— užtikrinti, kad visi turėtų prieigą prie aukštos kokybės švietimo ir mokymo, padidinti gebėjimų lygį, didinti
dalyvavimo švietimo ir mokymo sistemose galimybes bei jų prisitaikymą prie darbo rinkos poreikių, visų pirma
užtikrinant pakankamą technologijų ir gamtos bei tiksliųjų mokslų studijas baigiančių žmonių skaičių.

5. Be to, nacionalinės reformų programos laikotarpiu Vengrijai bus svarbu sutelkti dėmesį į šiuos uždavinius: reformuoti
valstybinę mokslinių tyrimų sistemą; mažinti ir perorientuoti valstybės pagalbą; sukurti nuoseklesnę MTTP, inovacijų ir
IRT strategiją; toliau mažinti įmonėms tenkančią administracinę naštą; gerinti nepalankioje socialinėje padėtyje esančių
žmonių padėtį darbo rinkoje; paversti nedeklaruotą darbą oficialiu užimtumu; sumažinti tebesančius užimtumo skirtumus tarp regionų; ir įgyvendinti Vengrijos mokymosi visą gyvenimą strategiją.
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MALTA
1. Atsižvelgiant į Komisijos 2007 m. metinės pažangos ataskaitos II dalyje pateiktą analizę ir vadovaujantis Jungtinėmis
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairėmis, galima padaryti šias išvadas:

2. Malta daro didelę pažangą įgyvendindama savo nacionalinę reformų programą. Ji taip pat vykdo daugumą įsipareigojimų, dėl kurių susitarė 2006 m. pavasario Europos Vadovų Taryba. Didelė įgyvendinimo pažanga pasiekta fiskalinio
tvarumo srityje, kurį valdžios institucijos laiko esminiu elementu siekiant sustiprinti ekonomikos augimą bei darbo
vietų kūrimą ir įvesti eurą. Įgyvendinimo pastangos mikroekonomikos ir užimtumo srityje yra ne tokios didelės.

3. Maltos nacionalinės reformų programos ir jos įgyvendinimo privalumai: pastaruoju metu paskelbtos mokesčių
reformos; toliau plėtojamos pagrindinės MTTP ir inovacijų strategijos; nauja verslumo įgūdžių ugdymo sistema;
daug žadančios visapusiškos mokymo srities iniciatyvos.

4. Nacionalinės reformų programos politikos sritys, kuriose problemos turėtų būti sprendžiamos pirmiausia, yra: konkurencijos stiprinimas kai kuriuose sektoriuose, įskaitant profesinių paslaugų sektorių; valstybės pagalbos mažinimas ir
perorientavimas; investicijų į MTTP didinimas; darbo jėgos pasiūlos didinimas. Atsižvelgiant į tai, Maltai rekomenduojama:

— imtis tolesnių priemonių atsižvelgiant į vykdomą peržiūrą, įskaitant konkurencijos institucijos įgaliojimų didinimą
siekiant stiprinti konkurenciją, visų pirma profesinių paslaugų sektoriuje; mažinti valstybės pagalbą ir perorientuoti
ją į horizontaliuosius tikslus, ypač MTTP,

— sustiprinti pastangas pritraukti į darbo rinką daugiau žmonių, ypač moterų; stiprinti pastangas kovoti su nedeklaruotu darbu ir vykdyti tolesnius veiksmus išmokų sistemų srityje, siekiant, kad užimtumas taptų patrauklesnis.

5. Be to, nacionalinės reformų programos laikotarpiu Maltai bus svarbu sutelkti dėmesį į šiuos uždavinius: įgyvendinti ir
sustiprinti sveikatos priežiūros reformos priemones, kurių vykdymas buvo atidėtas; įdiegti sistemingą poveikio vertinimą ir paspartinti teisės aktų supaprastinimą; tiksliau apskaičiuoti išlaidas MTTP; prijungti Maltą prie Europos
energetikos tinklų; naudotis iki šiol pasiektais rezultatais, didinant išsilavinimo lygį ir mažinant mokyklos nebaigusių
moksleivių skaičių; didinti vyresnio amžiaus darbuotojų užimtumo lygį – šioje srityje reikėtų vengti taikyti ankstyvo
išėjimo į pensiją schemas siekiant sumažinti viešąjį sektorių.

NYDERLANDAI
1. Atsižvelgiant į Komisijos 2007 m. metinės pažangos ataskaitos II dalyje pateiktą analizę ir vadovaujantis Jungtinėmis
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairėmis, galima padaryti šias išvadas:

2. Nyderlandai daro didelę pažangą įgyvendindami savo nacionalinę reformų strategiją. Nors makroekonomikos srityje
yra tam tikrų pavojų, ypač susijusių su potencialia darbo užmokesčio infliacija, namų ūkių įsiskolinimu ir darbo rinkos
siaurėjimu, tačiau bendra politikos sistema yra tinkama. Nyderlandai apskritai daro palyginti didelę pažangą mikroekonomikos srityje. Tačiau, nors buvo įdiegtos MTTP ir inovacijas skatinančios politikos kryptys, dar daug reikia
nuveikti atsižvelgiant į vyriausybės nustatytą plataus užmojo MTTP tikslą. Bendra padėtis užimtumo srityje taip pat
yra teigiama ir daugumos grupių užimtumo lygis yra aukštas, tačiau dar galima pagerinti darbo jėgos pasiūlą, visų
pirma moterų, nepalankioje socialinėje padėtyje esančių grupių ir vyresnio amžiaus darbuotojų atžvilgiu. Nyderlandai
stiprina savo nacionalinę reformų programą, siekdami įvykdyti įsipareigojimus, dėl kurių susitarė 2006 m. pavasario
Europos Vadovų Taryba, tačiau tam reikės imtis papildomų priemonių, visų pirma siekiant sukurti vieną viešo
administravimo įstaigą pirmojo darbuotojo įdarbinimui.

3. Nyderlandų nacionalinės reformų programos ir jos įgyvendinimo privalumai yra: konkurencijos stiprinimo priemonės;
standartinio išlaidų modelio taikymas administracinei naštai nustatyti ir inovacijų skatinimo čekių sistema (abi šias
priemones perėmė ir plačiai taiko kitos valstybės narės); pensijų, sveikatos draudimo ir neįgalumo draudimo sistemų
reformavimo priemonės; reformos, kuriomis siekiama didinti išsilavinimo lygį, plėsti mokymosi visą gyvenimą sistemą
ir sukurti geresnes švietimo ir darbo rinkos sąsajas.
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4. Nyderlandų nacionalinės reformų programos politikos sritis, kurioje problemos turėtų būti sprendžiamos pirmiausia,
yra darbo jėgos pasiūlos didinimas. Atsižvelgiant į tai, Nyderlandams rekomenduojama:

— imtis papildomų priemonių siekiant didinti darbo jėgos pasiūlą, ypač vyresnio amžiaus darbuotojų, moterų ir
nepalankioje socialinėje padėtyje esančių grupių.

5. Be to, nacionalinės reformų programos laikotarpiu Nyderlandams bus svarbu sutelkti dėmesį į šiuos uždavinius:
priemones, skirtas padidinti privačiojo sektoriaus išlaidas MTTP; sukurti vieną viešo administravimo įstaigą pirmojo
darbuotojo įdarbinimui. Be to, jeigu, laikui bėgant, dabartinėmis priemonėmis nepavyks padidinti bendro dirbtų
valandų skaičiaus ekonomikoje, reikės apsvarstyti papildomų paskatų galimybę.

AUSTRIJA
1. Atsižvelgiant į Komisijos 2007 m. metinės pažangos ataskaitos II dalyje pateiktą analizę ir vadovaujantis Jungtinėmis
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairėmis, galima padaryti šias išvadas:

2. Austrija daro didelę pažangą įgyvendindama savo nacionalinę reformų programą, visų pirma mikroekonomikos srityje,
kurioje jau yra įgyvendinta nemažai priemonių, išskyrus konkurenciją paslaugų sektoriuje. Makroekonomika yra
pakankamai stabili, nors reikės papildomų pastangų, siekiant toliau mažinti ilgalaikiam viešųjų finansų tvarumui
kylančią riziką. Taip pat pasiekta iš esmės didelės pažangos užimtumo politikos srityje, nors sprendžiant kai kuriuos
klausimus reikės įdėti daugiau pastangų. Iš esmės Austrija pakankamai gerai vykdo įsipareigojimus, dėl kurių susitarė
2006 m. pavasario Europos Vadovų Taryba.

3. Viena perspektyviausių Austrijos reformų sričių, kurios rezultatai galėtų paskatinti veikti ir kitas valstybes, yra geras
atsinaujinančiųjų energijos šaltinių naudojimas. Dar viena sritis – Austrijos pastangos mažinti MVĮ tenkančias administracines išlaidas. Be to, Austrija daro pažangą siekiant 3 % MTTP tikslo, rengdama ypač daug žadančius mokslo ir
pramonės bendradarbiavimo modelius.

4. Austrijos nacionalinės reformų programos politikos sritys, kuriose problemos turėtų būti sprendžiamos pirmiausia, yra
vyresnio amžiaus darbuotojų darbo jėgos pasiūlos didinimas ir nepalankioje socialinėje padėtyje esančio jaunimo
gebėjimų tobulinimas. Atsižvelgiant į tai, Austrijai rekomenduojama:

— vyresnio amžiaus darbuotojams suteikti daugiau paskatų toliau dirbti, ypač įgyvendinant visapusišką mokymosi visą
gyvenimą strategiją, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas su profesija susijusiam mokymui ir mokesčių bei išmokų
sistemų reformai; pagerinti pažeidžiamo jaunimo ugdymo sąlygas.

5. Be to, nacionalinės reformų programos laikotarpiu Austrijai bus svarbu sutelkti dėmesį į šiuos uždavinius: 2008 m.
pasiekti subalansuoto biudžeto tikslą; didinti konkurenciją paslaugų sektoriuje; stiprinti verslumo kultūrą; nustatyti
tolesnes emisijų kiekio mažinimo politikos kryptis ir priemones; spręsti lyčių segregacijos darbo rinkoje problemą, taip
pat didinant galimybes naudotis vaikų priežiūros paslaugomis.

LENKIJA
1. Atsižvelgiant į Komisijos 2007 m. metinės pažangos ataskaitos II dalyje pateiktą analizę ir vadovaujantis Jungtinėmis
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairėmis, galima padaryti šias išvadas:

2. Lenkija daro ribotą pažangą įgyvendindama savo nacionalinę reformų programą. Yra požymių, kad Lenkija pradeda
daryti didelę pažangą mikroekonomikos srityje, nors daugelį priemonių dar tik pradedama įgyvendinti. Reikia sparčiau
įgyvendinti užimtumo reformas. Viešųjų finansų reformos vėluoja, nors Lenkija teisingai suplanavo veiksmus. Nepakankamos yra politikos priemonės vykdant įsipareigojimus, dėl kurių susitarė 2006 m. pavasario Europos Vadovų
Taryba.
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3. Perspektyviausios Lenkijos vykdomos reformos yra mokesčių sistemos supaprastinimas, aiškios geresnio reglamentavimo strategijos rengimas ir pastangos didinti MVĮ galimybes gauti finansavimą.

4. Lenkijos nacionalinės reformų programos politikos sritys, kuriose problemos turėtų būti sprendžiamos pirmiausia, yra:
fiskalinis konsolidavimas; tinklų pramonėje didinimas; MTTP didinimas ir kokybės gerinimas; aktyvios darbo rinkos
politikos didesnis išplėtimas ir jos veiksmingumo didinimas; žmogiškojo kapitalo ir paskatų dirbti gerinimas. Atsižvelgiant į tai, Lenkijai rekomenduojama:

— toliau siekti sustiprinti fiskalinį konsolidavimą ir papildyti valstybės biudžeto deficito nominalųjį stabilumą (deficito
viršutinę ribą) atitinkamais mechanizmais, siekiant stiprinti išlaidų kontrolę,

— pagerinti konkurencijos sąlygas tinklų pramonėje peržiūrint reguliavimo institucijų vaidmenį,

— vykdyti valstybės mokslinių tyrimų sektoriaus reformą siekiant suteikti postūmį MTTP ir inovacijoms ir pagerinti
sąlygas privačiojo sektoriaus MTTP, taip maksimaliai padidinant užsienio tiesioginių investicijų naudą,

— užbaigti valstybinių įdarbinimo paslaugų reformą, siekiant padidinti aktyvios darbo rinkos politikos lygį bei
veiksmingumą, visų pirma vyresnio amžiaus žmonių ir jaunimo atžvilgiu; mažinti darbo apmokestinimo naštą
ir peržiūrėti išmokų sistemas, siekiant pagerinti paskatas dirbti, plėtoti politikos kryptis, skirtas padidinti suaugusiųjų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje, ir modernizuoti švietimo bei mokymo sistemas, atsižvelgiant
į darbo rinkos poreikius.

5. Be to, nacionalinės reformų programos laikotarpiu Lenkijai bus svarbu sutelkti dėmesį į šiuos uždavinius: modernizuoti
transporto infrastruktūrą; sustiprinti aplinkos apsaugą; toliau mažinti ir perorientuoti valstybės pagalbą; užtikrinti
veiksmingą konkurencijos finansų sektoriuje sistemą; sparčiai tęsti energijos rinkų liberalizavimo procesą; paspartinti
įmonių registracijos procesą; užtikrinti, kad sanglaudos politikos priemonėmis būtų paremtos įgyvendinimo ataskaitoje
nurodytos struktūrinės priemonės, siekiant prisidėti prie spartesnio ekonomikos augimo, konkurencingumo, užimtumo
ir socialinės sanglaudos. Reikėtų nustatyti aiškų ir įgyvendinamą bendrų investicijų į MTTP iki 2010 m. tikslą.

PORTUGALIJA
1. Atsižvelgiant į Komisijos 2007 m. metinės pažangos ataskaitos II dalyje pateiktą analizę ir vadovaujantis Jungtinėmis
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairėmis, galima padaryti šias išvadas:

2. Portugalija daro didelę pažangą įgyvendindama savo nacionalinės reformų programos priemones, ypač makroekonomikos ir mikroekonomikos srityse. Taip pat pasiekta pažanga su užimtumu susijusiose politikos srityse, ypač reformuojant švietimą ir mokymą pagal Naujų galimybių programą, tačiau iki šiol nepakankamai dėmesio skiriama svarbiai
darbo rinkos prisitaikymo sričiai bei darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyrai. Apskritai buvo
pasiekta nemaža pažanga vykdant įsipareigojimus, dėl kurių susitarė 2006 m. pavasario Europos Vadovų Taryba.
Siekiant iki galo įvykdyti programos tikslus, reikės skirti nemažai papildomų pastangų visose politikos srityse, atsižvelgiant į plataus užmojo šalies nustatytus tikslus ir į padėtį Portugalijoje prieš pradedant įgyvendinti nacionalinę
reformų programą.

3. Svarbūs Portugalijos reformų proceso privalumai: pradėtos plataus masto reformos viešojo administravimo srityje;
priemonės, sudarančios sąlygas įsteigti įmonę per vieną valandą; besitęsiantis senatvės pensijų schemų sureguliavimas ir
visapusiškos konsolidavimo priemonės sveikatos priežiūros srityje ir priemonės, skirtos kelti jaunimo ir suaugusiųjų
kvalifikacijos lygį. Buvo padidintos pastangos stiprinti MTTP ir, pasitelkiant plataus užmojo Technologijų planą,
susietos į nuoseklią strategiją. Taip pat įgyvendinamos plataus masto reformos švietimo ir mokymo sektoriuje, visų
pirma taikant priemones, skirtas jaunimo raštingumui didinti ir nacionaliniam mokyklų tinklui racionalizuoti bei
nacionalinei profesinio mokymo sistemai stiprinti.
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4. Portugalijos nacionalinės reformų programos politikos sritys, kuriose problemos turėtų būti sprendžiamos pirmiausia,
yra: išsilavinimo lygio didinimas ir mokymosi visą gyvenimą gerinimas; darbo rinkos prisitaikymo gerinimas ir
susiskaidymo problemos sprendimas. Šios problemos turi būti sprendžiamos siekiant tolesnės pažangos vykdant
administracinę reformą ir kontroliuojant didėjančias išlaidas socialinėms išmokoms. Atsižvelgiant į tai, Portugalijai
rekomenduojama:

— remiantis tebevykdomu fiskalinio disbalanso koregavimu ir viešojo administravimo reforma, perorientuoti viešąsias
išlaidas, skiriant jas tikslams, labiau palaikantiems potencialų ekonomikos augimą, ir kartu griežtai kontroliuojant
bendras viešąsias išlaidas,

— įgyvendinti priemones, kuriomis siekiama pastebimai padidinti jaunimo išsilavinimo lygį, ir sukurti profesinio
mokymo sistemą, kuri atitiktų darbo rinkos poreikius ir būtų grindžiama nauju pasiūlymu sukurti „Nacionalinę
kvalifikacijų sistemą“,

— siekti modernizuoti užimtumo apsaugą, įskaitant teisės aktus, siekiant didinti lankstumą bei užimtumo garantijas,
kad būtų galima sumažinti didelį darbo rinkos susiskaidymą.

5. Be to, nacionalinės reformų programos laikotarpiu Portugalijai bus svarbu sutelkti dėmesį į šiuos uždavinius: užtikrinti,
kad būtų iki galo įgyvendintas perspektyvus Technologijų planas; sustiprinti ryšius tarp mokslinių tyrimų bei pramonės
ir privačiojo sektoriaus dalyvavimą; užtikrinti veiksmingą konkurenciją energijos ir finansinių paslaugų rinkose; mažinti
emisijų kiekį; mažinti atsilikimą perkeliant ES teisės aktus į nacionalinę teisę; šalinti socialinei sanglaudai kliudančius
veiksnius.

SLOVĖNIJA
1. Atsižvelgiant į Komisijos 2007 m. metinės pažangos ataskaitos II dalyje pateiktą analizę ir vadovaujantis Jungtinėmis
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairėmis, galima padaryti šias išvadas:

2. Slovėnija daro didelę pažangą įgyvendindama savo nacionalinę reformų programą. Slovėnija taiko tinkamas priemones
kai kuriose pagrindinėse srityse, pavyzdžiui, verslumo ir geresnio reglamentavimo srityse. Pasinaudodama gana palankiomis makroekonominėmis augimo sąlygomis, ji pradėjo vykdyti daugumą pagrindinių užimtumo politikos reformų.
Tam tikros priemonės buvo priimtos atsižvelgiant į viešųjų išlaidų reformą, siekiant išlaidas sumažinti. Tą patį galima
pasakyti ir apie pažangą mikroekonomikos srityje stiprinant inovacijų ir konkurencijos sistemą. Darbo rinkoje įgyvendinant aktyvaus senėjimo strategiją ir šalinant kliūtis jaunimo užimtumui iki šiol nėra pasiekta pakankamai sparčios
pažangos. Įsipareigojimų, dėl kurių susitarė 2006 m. pavasario Europos Vadovų Taryba, įgyvendinimo pažanga taip pat
yra palyginti nedidelė.

3. Nacionalinės reformų programos ir jos įgyvendinimo privalumai yra: pastangos fiskalinių reformų srityje; įvairios
verslumą skatinančios priemonės; tebevykdomas valstybės lėšų restruktūrizavimas funkcijas perkeliant investuotojams
į akcijų portfelius; mažėjanti valstybės pagalbos dalis BVP; pažanga siekiant visiško energijos rinkų liberalizavimo ir
antrojo rinkos dalyvio sukūrimo.

4. Slovėnijos nacionalinės reformų programos politikos sritys, kuriose problemos turėtų būti sprendžiamos pirmiausia,
yra: ilgalaikio fiskalinio tvarumo gerinimas ir vyresnio amžiaus darbuotojų užimtumo lygio didinimas; užimtumo
politikos aktyvinimo ir prevencijos aspektų, kurie šiuo metu pernelyg lėtai prisitaiko prie sparčiai besikeičiančių
darbo rinkos sąlygų, stiprinimas. Atsižvelgiant į tai, Slovėnijai rekomenduojama:

— imtis tolesnių veiksmų stiprinti pensijų sistemos reformą ir skatinti aktyvų senėjimą, siekiant didinti vyresnio
amžiaus darbuotojų užimtumo lygį ir gerinti ilgalaikį tvarumą,

— gerinti įdarbinimo paslaugų kokybę, siekiant pereiti prie lankstesnių darbo sutarčių nuostatų ir jau dabar sugriežtintų išmokų taikymo sąlygų, didelį prioritetą teikiant ankstyvame nedarbo etape teikiamoms įdarbinimo paslaugoms.
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5. Be to, nacionalinės reformų programos laikotarpiu Slovėnijai bus svarbu sutelkti dėmesį į šiuos uždavinius: nustatyti
konkrečius ir įgyvendinamus investicijų į MTTP tikslus; stiprinti naujosios Ekonomikos augimo tarnybos ir Slovėnijos
technologijų agentūros vaidmenį; stiprinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugos teisinės sistemos veikimą; stiprinti
konkurenciją, visų pirma reglamentuojamų amatų ir profesinių paslaugų sektoriuje, ir didinti Konkurencijos apsaugos
tarnybos veiksmingumą; efektyviau skatinti ekologiškų technologijų naudojimą ir energijos vartojimo efektyvumą;
trumpinti laiką, reikalingą naujai įmonei įsteigti, ir mažinti su steigimu susijusias išlaidas; mažinti rinkos susiskaidymą
ir integruoti jaunus žmones į darbo rinką; stiprinti ryšį tarp švietimo sistemos ir darbo rinkos.

SLOVAKIJA
1. Atsižvelgiant į Komisijos 2007 m. metinės pažangos ataskaitos II dalyje pateiktą analizę ir vadovaujantis Jungtinėmis
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairėmis, galima padaryti šias išvadas:

2. Slovakija daro pažangą įgyvendindama savo nacionalinę reformų programą. Nepaisant to, tebėra neišspręstų svarbių
problemų ir vis dar reikia taikyti papildomas priemones, visų pirma mikroekonomikos ir užimtumo srityse. Vykdant
įsipareigojimus, dėl kurių susitarė 2006 m. pavasario Europos Vadovų Taryba, buvo pasiekta nevienodos pažangos.

3. Nacionalinės reformų programos ir jos įgyvendinimo privalumai: šiuo metu pradeda duoti rezultatų politikos kryptys,
skirtos verslo aplinkai gerinti ir informacinei visuomenei kurti; užimtumo didėjimą remia naujos mokesčių paskatos,
gyventojų mobilumo priemonės ir tam tikroms nepalankioje socialinėje padėtyje esančioms grupėms teikiamų paslaugų
pagerėjimas; reformuojant aukštąjį mokslą pasiekta pažanga kartu su naujomis priemonėmis, kuriomis siekiama remti
IRT naudojimą ir nepalankioje socialinėje padėtyje esančių vaikų integraciją į švietimo sistemą.

4. Slovakijos nacionalinės reformų programos politikos sritys, kuriose problemos turėtų būti sprendžiamos pirmiausia,
yra: siekiant fiskalinio konsolidavimo – didesnių išteklių skyrimas MTTP, inovacijoms bei švietimui ir aiškių strategijų
bei prioritetų šiose srityse plėtojimas; veiksmų, kuriais siekiama didinti darbuotojų gebėjimus ir gerinti mokymąsi visą
gyvenimą, stiprinimas; papildomos pastangos mažinti ilgalaikį nedarbą, ypač tokiose socialiai pažeidžiamose grupėse
kaip romų etninė mažuma. Atsižvelgiant į tai, Slovakijai rekomenduojama:

— didesnę išlaidų dalį skirti MTTP bei švietimui ir užbaigti kurti nuoseklią nacionalinę MTTP bei inovacijų strategiją,
nustatant tvirtus tarpusavio ryšius tarp mokslinių tyrimų įstaigų ir verslo,

— pradėti taikyti ugdymą visose švietimo ir mokymo sistemose bei lygiuose apimančią mokymosi visą gyvenimą
strategiją, kurioje būtų atsižvelgiama į darbo rinkos ir atskirų asmenų poreikius ir gerinamos darbuotojų kvalifikacijos bei gebėjimai; taip pat papildyti aukštojo mokslo reformą pradinio ir vidurinio ugdymo reforma,

— sukurti visuotinį ilgalaikio nedarbo problemos sprendimo principą, ypač kuriant kryptingą aktyvią darbo rinkos
politiką, skirtą labiausiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms.

5. Be to, nacionalinės reformų programos laikotarpiu Slovakijai bus svarbu sutelkti dėmesį į šiuos uždavinius: toliau
plėtoti IRT politikos kryptis, ypač susijusias su plačiajuosčio ryšio infrastruktūra; tobulinti geresnio reglamentavimo
sistemą; spręsti darbo užmokesčio skirtumų dėl lyties problemą; plėtoti aktyvaus senėjimo strategiją, siekiant padidinti
vyresnio amžiaus darbuotojų užimtumą.

SUOMIJA
1. Atsižvelgiant į Komisijos 2007 m. metinės pažangos ataskaitos II dalyje pateiktą analizę ir vadovaujantis Jungtinėmis
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairėmis, galima padaryti šias išvadas:

2. Suomija daro labai didelę pažangą įgyvendindama savo nacionalinę reformų programą. Ji taip pat iš esmės gerai vykdo
įsipareigojimus, dėl kurių susitarė 2006 m. pavasario Europos Vadovų Taryba. Ypač didelė pažanga buvo pasiekta
gerinant MVĮ verslo aplinką.
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3. Suomijos nacionalinės reformų programos ir jos įgyvendinimo privalumai yra: tolesnės priemonės, skirtos išėjimą į
pensiją atidėti vėlesniam laikui, papildančios jau taikomas plataus masto priemones, kuriomis siekiama didinti viešųjų
finansų tvarumą ir parengti Suomiją senėjančios visuomenės sukeltiems padariniams; įvairios svarbios priemonės,
kuriomis siekiama toliau tobulinti puikią Suomijos žinių bazę.

4. Nacionalinės reformų programos laikotarpiu Suomijai bus svarbu sutelkti dėmesį į šiuos uždavinius:
reformas siekiant gerinti konkurenciją ir našumą kai kuriuose paslaugų sektoriuose paprastinant įmonėms
įdarbinimo procedūras; skatinti vietos lygio derybų dėl darbo užmokesčio sistemas; spręsti darbo rinkos
ypač siekiant spręsti didelio struktūrinio nedarbo problemas, visų pirma žemos kvalifikacijos darbuotojų
nedarbo problemą.

įgyvendinti
privalomas
problemas,
ir jaunimo

ŠVEDIJA
1. Atsižvelgiant į Komisijos 2007 m. metinės pažangos ataskaitos II dalyje pateiktą analizę ir vadovaujantis Jungtinėmis
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairėmis, galima padaryti šias išvadas:

2. Švedija daro labai didelę pažangą įgyvendindama savo nacionalinę reformų programą, kurią peržiūrėjo naujoji vyriausybė. Ji vykdo daugumą įsipareigojimų, dėl kurių susitarė 2006 m. pavasario Europos Vadovų Taryba. Į stabilumą
orientuota makroekonominė struktūra yra tinkama ir duoda gerų rezultatų. Dedama daug pastangų siekiant sustiprinti
paskatas dirbti. Norint pagerinti konkurenciją paslaugų sektoriuje, reikės taikyti papildomas priemones.

3. Švedijos nacionalinės reformų programos ir jos įgyvendinimo privalumai: didinant viešąsias investicijas į MTTP ir
kuriant inovacijas skatinančias priemones pasiekta pažanga; ryžtingas požiūris į verslumo skatinimą; Švedijos tvaraus
energijos naudojimo skatinimo rezultatai (vieni geriausių visoje ES); pažanga didinant darbo jėgos pasiūlą; priemonės,
skirtos supaprastinti įmonių valdymą ir padaryti jį pelningesnį, laipsniškai panaikinant mokesčius ir mažinant administracinę naštą; taip pat pasiūlymai didinti paskatas dirbti, ypač darbo apmokestinimo ir išmokų sistemų pakeitimai.

4. Nacionalinės reformų programos laikotarpiu Švedijai bus svarbu sutelkti dėmesį į šiuos uždavinius: imtis papildomų
reglamentavimo priemonių konkurencijai sustiprinti, ypač paslaugų sektoriuje; įgyvendinti planuojamus skubius
poveikio įvertinimo sistemos patobulinimus; taikyti nuoseklesnį požiūrį į reglamentavimo gerinimą, stiprinti savo
darbo jėgos pasiūlos ir dirbtų valandų skaičiaus didinimo strategiją, taip pat įgyvendinant pasiūlymus didinti paskatas
dirbti ir griežtesnes priemones, skirtas didinti imigrantų bei jaunimo užimtumo lygį ir reintegruoti žmones, kuriems
buvo taikomos su laikinuoju nedarbingumu susijusios schemos.

JUNGTINĖ KARALYSTĖ
1. Atsižvelgiant į Komisijos 2007 m. metinės pažangos ataskaitos II dalyje pateiktą analizę ir vadovaujantis Jungtinėmis
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairėmis, galima padaryti šias išvadas:

2. Jungtinė Karalystė daro didelę pažangą įgyvendindama savo nacionalinę reformų programą ir įsipareigojimus, dėl kurių
susitarė 2006 m. pavasario Europos Vadovų Taryba. Didelės pažangos pasiekta visose politikos srityse (ypač mikroekonomikos ir užimtumo politikos srityse). Makroekonominės politikos srityje pradėtas fiskalinis konsolidavimas,
parengti ir turėtų būti įgyvendinami tolesnio fiskalinio konsolidavimo planai; taip pat buvo parengti pensijų reformos
planai, teisės aktų projektai jau pateikti Parlamentui. JK įdėjo daugiau pastangų siekdama įtraukti suinteresuotuosius
subjektus.

3. Didžiausi Jungtinės Karalystės reformų įgyvendinimo privalumai yra verslumo bei geresnio reglamentavimo skatinimas
ir socialinio aprūpinimo reformų vykdymas. Taip pat buvo įvykdyta daug kitų sėkmingų reformų, pavyzdžiui, energijos
rinkos atvėrimas, investicijų į transporto infrastruktūrą didinimas ir apmokestinimo politikos taikymas, pvz., Londono
gatvių transporto spūsčių mokesčio įvedimas. Siekdama pagerinti viešųjų išlaidų kokybę, Jungtinė Karalystė taip pat
pradėjo pažangias reformas, kurias įgyvendina iki šiol.
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4. Jungtinės Karalystės nacionalinės reformų programos politikos sritys, kuriose išlieka problemų, kurios turėtų būti
sprendžiamos pirmiausia, yra: atsižvelgiant į kitas ekonomikas, didinti bazinius ir tarpinius gebėjimus; imtis papildomų
priemonių, siekiant mažinti nepalankią padėtį ir atskirtį darbo rinkoje. Atsižvelgiant į tai, Jungtinei Karalystei rekomenduojama:

— didinti bazinius ir tarpinius gebėjimus, aptartus pastarojoje Leitch atliktoje gebėjimų peržiūroje, siekiant didinti
našumą, ir toliau gerinti nepalankiausioje socialinėje padėtyje esančių visuomenės grupių užimtumo perspektyvas.

5. Be to, nacionalinės reformų programos laikotarpiu Jungtinei Karalystei bus svarbu sutelkti dėmesį į šiuos uždavinius:
užtikrinti, kad būtų veiksmingai įgyvendinti dabartiniai pasiūlymai dėl pensijų reformos; laipsniškai didinti būsto
pasiūlą, siekiant sumažinti būsto kainų spaudimą vidutinės trukmės laikotarpiu; įgyvendinti mokslo ir inovacijų
strategiją, reikėtų nustatyti investicijų į MTTP tarpinį lygį ir kokybę iki 2010 m. ir imtis priemonių toliau stiprinti
paskatas investicijoms bei stiprinti privačiojo sektoriaus dalyvavimą; ir toliau didinti galimybes naudotis vaikų priežiūros paslaugomis.

EURO ZONOS VALSTYBĖS NARĖS
1. Atsižvelgiant į pirmiau pateiktą analizę ir remiantis Jungtinėmis ekonomikos augimo bei darbo vietų kūrimo gairėmis,
daroma išvada, kad:

2. Euro zonos valstybių narių įgyvendinimo ataskaitos rodo, kad daroma bendra pažanga, atspindinti daugelio šalių
įvykdytus konkrečius veiksmus. Dėl euro zonos plėtimosi pagal savo galimybes, teigiamų pokyčių darbo rinkose,
kuriuos atspindi mažėjantis nedarbo lygis ir užimtumo lygio augimas, taip pat dėl vykdomų įvairių reformų ženkliai
pagerėjo tolesnio ekonomikos kilimo perspektyvos. Iš dalies šią geresnę ekonominę padėtį sąlygojo praeityje įgyvendintos struktūrinės reformos. Šį tempą reikėtų išlaikyti siekiant neatidėlioti reformos ir biudžeto konsolidavimo
strategijų įgyvendinimo. Dėl didesnės ekonominės ir finansinės tarpusavio priklausomybės, kuri atsirado įvedus bendrą
valiutą, euro zonos valstybės narės turi įgyvendinti plataus užmojo politiką, kuria ne tik siekiama padidinti augimo
potencialą, bet ir numatomos priemonės, užtikrinančios sklandžias pinigų sąjungos koregavimo priemones. Todėl
būtinos veiksmingos ekonominės politikos koordinavimo priemonės euro zonos lygiu. Tai taip pat padėtų skatinti
politikos veiksmus valstybėse narėse, kuriais siekiama užtikrinti fiskalinę drausmę ir struktūrines reformas. Tai būtina
norint padidinti ekonomikos augimo galimybes, pagerinti euro zonos gebėjimą atsigauti po asimetrinių sukrėtimų, taigi
išlaikyti kainų stabilumą, kartu skatinant euro zonos ekonomikos dinamiškumą.

3. Euro zonos valstybių narių nacionalinių reformų programų įgyvendinimo privalumas yra tas, kad šiuo metu yra
vykdomos arba numatytos vykdyti perspektyvios reformos, kurių tikslas – didinti darbo jėgos panaudojimą ir darbo
jėgos produktyvumą, stiprinti MTTP ir skatinti inovacijas, plėtoti žmogiškąjį kapitalą ir kurti patrauklesnę verslo
aplinką, visų pirm vykdant konkurencijos didinimo ir tolesnio reglamentavimo gerinimo politiką. Nacionalinių reformų
programų įtraukimas į nuoseklią ir plataus užmojo bendrą politikos sistemą galėtų joms suteikti papildomos vertės.

4. Remiantis politikos išvadomis, pateikiamomis kiekvienai euro zonos valstybei narei pagal jų nacionalines reformų
programas, būtina skubiausiai imtis veiksmų visų euro zonos šalių mastu tose politikos srityse, kurios pagerintų EPS
veikimą ir padėtų panaikinti nuolatinius infliacijos, konkurencingumo ir augimo skirtumus. Nors biudžeto klausimu
yra daroma pažanga siekiant sumažinti valstybių narių biudžetų deficitą, kai kurios šalys turi paspartinti struktūrinį
biudžeto konsolidavimą ir toliau reformuoti pensijų bei sveikatos priežiūros sistemas, siekiant spręsti senėjančios
visuomenės poveikio biudžetui problemą. Be to, turėtų būti pagerinta viešųjų finansų kokybė, visų pirma siekiant
padidinti produktyvumą ir skatinti inovacijas, taip prisidedant prie ekonomikos augimo ir fiskalinio tvarumo. Siekiant
užtikrinti dinamiškesnius ir rezultatyvesnius EPS vidaus koregavimo mechanizmus, reikėtų pagerinti rinkų veikimo
sąlygas, didinant konkurenciją ir vykdant liberalizavimo priemones, t. y. užtikrinti geresnį gamybos veiksnių mobilumą,
greitą kainų ir darbo užmokesčių prisitaikymą prie sukrėtimų ir tvirtesnį prekybos integravimą. Būtina skatinti inovacijas ir produktyvumo augimą. Pinigų sąjungoje taip pat svarbu prisiimti tvirtą įsipareigojimą užtikrinti stabilumui
palankius darbo užmokesčio pokyčius, kad būtų užtikrintas konkurencingumas ir užimtumas vidutinės trukmės ir
ilgalaikiu laikotarpiu. Todėl būtina ir toliau reguliariai peržiūrėti kainų ir darbo užmokesčių (viešajame ir privačiame
sektoriuose) nustatymo veikimą. Daugiau dėmesio būtina skirti darbo jėgos mobilumui euro zonos šalyse. Finansų ir
produktų rinkos vaidina pagrindinį vaidmenį užtikrinant sklandžias vidaus koregavimo priemones. Euro zonai bus
ypač svarbi būsima Vidaus rinkos apžvalga, taip pat skubus Paslaugų direktyvos ir visapusiškas Finansinių paslaugų
veiksmų plano įgyvendinimas. Konkurencijos paslaugų rinkose didinimas taip pat padėtų siekti sklandaus EPS koregavimo.
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Atsižvelgiant į tai, euro zonos valstybėms narėms, be kita ko atsižvelgiant į konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas,
rekomenduojama:
— pasinaudoti susiklosčiusiomis palankiomis ciklinėmis sąlygomis, siekiant plataus užmojo biudžeto konsolidavimo
arba jį vykdant, kad būtų įvykdyti vidutinės trukmės tikslai pagal Stabilumo ir augimo paktą, t. y. kad metinis
struktūrinis koregavimas būtų ne mažiau kaip 0,5 % BVP ir taptų siektina gaire,
— pagerinti viešųjų finansų kokybę, peržiūrint viešąsias išlaidas ir mokesčių sistemą, visų pirma siekiant padidinti
produktyvumą ir skatinti inovacijas, taip prisidedant prie ekonomikos augimo ir fiskalinio tvarumo,
— veiksmingai įgyvendinti konkurenciją didinančias priemones, ypač paslaugų sektoriuje, ir sustiprinti visapusišką
finansų rinkų integraciją ir konkurenciją mažmeninių finansinių paslaugų sektoriuje skatinančias priemones,
— didinti darbo rinkos lankstumą ir užimtumo garantijas, inter alia, geriau derinant darbo užmokesčio pokyčius su
produktyvumo pokyčiais, rinkoje subalansuojant užimtumo apsaugą bei garantijas ir įdiegiant priemones, skatinančias tarpvalstybinį darbo jėgos mobilumą bei profesinį mobilumą.
5. Atsižvelgiant į daromo poveikio mastą ir sąveikas, kurias sąlygoja nacionalinė politika bei vietiniai pokyčiai pinigų
sąjungoje, euro zonos valstybės narės turėtų siekti veiksmingo politikos koordinavimo, ypač atsižvelgiant į Eurogrupę
ir tam tikrais atvejais bei pagal ankstesnius susitarimus tarptautiniuose forumuose. Tai labai padėtų sėkmingai spręsti
euro zonos ir pasaulio ekonomikos politikos problemas. Euro zonos valstybės narės raginamos atsižvelgti į šias
rekomendacijas vykdant nacionalinę politiką. Eurogrupė reguliariai peržiūrės jų įgyvendinimą.
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