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W sesji plenarnej wzial udzial Louis MICHEL, czlonek Komisji Europejskiej, który zabral glos na 
temat przyszlosci polityki rozwoju UE, w ramach przyjmowania opinii w sprawie konsensusu 
europejskiego.  
 
 

1. PRAWO EUROPEJSKIE 
 

• Lepsze wdrazanie prawodawstwa 
– Sprawozdawca: Joost VAN IERSEL (pracodawcy – NL) 
 
– Dokumenty: opinia z inicjatywy wlasnej – CESE 1069/2005 
 
– Glówne punkty: 
 

W niniejszej opinii EKES stwierdza, ze lepsze prawodawstwo oraz wdrazanie i egzekwowanie 
prawa scisle sie z soba wiaza: dobre prawo to prawo egzekwowalne i egzekwowane. W Europie 
istnieja odmienne kultury i kompetencje oraz róznice stopnia zaangazowania w skuteczne wdrazanie 
prawa. 
 
EKES wyróznia rozmaite grupy dzialan, jakie powinny zostac podjete przez Panstwa Czlonkowskie 
i Komisje. W przypadku Panstw Czlonkowskich chodzi przede wszystkim o kwestie woli 
politycznej. Postawa krajowych administracji powinna ukazywac, ze same przynaleza do Unii 
Europejskiej i ze zatem angazuja sie w unijny proces decyzyjny. Powinny one powstrzymac sie od 
„pozlacania” (gold-plating) i od „wybierania co lepszych kasków” (cherry-picking), ponadto 
potrzebna jest poprawa przeplywu informacji. EKES jest oredownikiem aktywnej roli Komisji w 
promowaniu wzajemnego zaufania miedzy instancjami egzekwujacymi prawo, w zakresie 
wspierania sieci wladz publicznych, systematycznej oceny efektów ich dzialania oraz okreslania i 
upowszechniania najlepszych praktyk. 
 
Zdaniem EKES-u, konieczna jest zmiana kulturowa, w tym przesuniecie akcentu z tworzenia 
nowego prawa UE na jego efektywne wdrazanie, co mialoby zapewnic pelna skutecznosc 
przyjetego prawodawstwa i polityki UE. 
 

–    Kontakt: Jean-Pierre Faure  
                    (tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jeanpierre.faure@esc.eu.int) 
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• Lepsze stanowienie prawa (OMU) 
– Sprawozdawca: Daniel RETUREAU (pracownicy – FR) 
 
– Dokumenty: opinia rozpoznawcza – CESE 1068/2005 
 
– Glówne punkty: 
 

Lepiej stanowic prawo znaczy postawic sie w sytuacji uzytkownika normy prawnej. Stad 
koniecznosc podejscia partycypacyjnego. 
 
Pojecie to obejmuje równiez przyjmowanie mniejszej ilosci przepisów, gdyz nadmierna ilosc 
przepisów prawnych prowadzi do braku przejrzystosci prawnej, bedacego zródlem barier 
hamujacych wymiane, a takze upewnienie sie, ze wprowadzenie danej normy bedzie proste i 
skuteczne (patrz opinia CESE 606/2005 fin, sprawozdawca: Joost Van Iersel). Jednoczesnie 
nalezy jednak uwzglednic oczekiwania spoleczenstwa obywatelskiego w zakresie poczucia 
bezpieczenstwa oraz potrzebe bezpieczenstwa prawnego i stabilnosci ze strony przedsiebiorstw.  
 
Kazda Dyrekcja Generalna Komisji powinna zaproponowac odpowiednio dostosowany program 
uproszczenia, precyzujac niezbedny charakter i przewidywany wplyw na odbiorce propozycji 
prawodawstwa zgloszonego do uproszczenia oraz okreslajac proponowane srodki w odniesieniu do 
kazdej wybranej grupy tekstów oraz szacowane srodki niezbedne do realizacji przedstawionego 
programu. 
 
Doglebna zmiana lub zlagodzenie przepisów prawnych, których skutki praktyczne odbiegaja od 
realizowanych celów nie jest przejawem oslabienia wladzy prawodawcy, a raczej wyrazem 
inteligencji politycznej, która moze wzmocnic zaufanie odbiorców i przestrzeganie prawa. Zreszta 
ocena legislacyjna moze jedynie przybrac ksztalt praktyki o charakterze pluralistycznym i 
partycypacyjnym, aby nadac jej niepodwazalna zasadnosc polityczna i praktyczna. 
 
EKES uwaza, ze zadanie uczynienia wspólnotowego korpusu prawnego bardziej prostym, spójnym i 
trafnym jest problemem o glebokim podlozu politycznym, który wymaga intensywnej mobilizacji 
miedzyinstytucjonalnej, przy równie silnym wsparciu partycypacyjnym ze strony zorganizowanego 
spoleczenstwa obywatelskiego.  

 
– Kontakt:. Jean-Pierre Faure  

              (tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jeanpierre.faure@esc.eu.int)  
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• Zielona ksiega – prawo wlasciwe w sprawach rozwodowych 
− Sprawozdawca: Daniel RETUREAU (pracownicy – FR) 
 
− Dokumenty: COM(2005) 82 koncowy – CESE 1064/2005 
 
− Glówne punkty:  

 
Wobec duzego zróznicowania w prawie krajowym poszczególnych Panstw Czlonkowskich w kwestii 
prawa dotyczacego rozwodu, separacji lub tez warunków i skutków uniewaznienia malzenstwa 
Zielona ksiega nie proponuje (slusznie zreszta) harmonizacji prawa materialnego. 

 
Komitet zachowuje otwartosc w tym tak waznym dla obywateli i ich mobilnosci zagadnieniu; z 
uwaga bedzie sledzil wyniki rozpoczetych przez Komisje konsultacji i zapozna sie z bardziej 
szczególowymi propozycjami przepisów, jakie powstac moga w wyniku tej konsultacji. Mozna tu 
brac pod uwage nowelizacje II rozporzadzenia brukselskiego lub wydanie odrebnego rozporzadzenia 
dotyczacego rozwodów.  

 
− Kontakt: Pierluigi Brombo 
                     (tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int) 

 
 

2. PRAWA SPOLECZNE I SOCJALNE 
 

• Dialog spoleczny a przemiany w przemysle 
– Sprawozdawca: Gustav ZÖHRER (pracownicy– AT) 
 
− Dokumenty: opinia z inicjatywy wlasnej – CESE 1073/2005 

 
– Glówne punkty: 

 
Komitet wyraza swe zadowolenie z wysilków czynionych, by zaciesnic dialog spoleczny, zwlaszcza 
w nowych Panstwach Czlonkowskich. Jest to kluczowy element zarzadzania przemianami w 
przemysle, gdyz stanowi on bodziec dla innowacji i konkurencyjnosci, dzieki czemu przyczynia sie 
on do realizacji celów strategii lizbonskiej. Sukces tego procesu przemian nie mierzy sie tylko i 
wylacznie konkurencyjnoscia przedsiebiorstwa lub sektora, ale takze rozwiazaniem problemów 
spolecznych z tych przemian wynikajacych. 
  
Komitet przywiazuje duza wage do inicjatyw sektorowych i popiera Komisje w jej zamierzeniu, aby 
zachecac kolejne sektory do podejmowania dialogu spolecznego i przyczynienia sie do realizacji 
celów strategii lizbonskiej. Zaleca on równiez, by nie ograniczac sie tylko do obszarów gospodarki, 
które przechodza kryzys, gdyz wazne jest, by przygotowac sie na te zmiany i proaktywnie tymi 
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zmianami zarzadzac. W tym kontekscie nalezy wzmocnic instrumenty analityczne, którymi 
dysponuja partnerzy spoleczni.  
 
Komitet podkresla role, jaka maja odgrywac europejskie rady zakladowe, z zainteresowaniem 
oczekuje zapowiedzianego komunikatu w sprawie odpowiedzialnosci spolecznej przedsiebiorstw i z 
zadowoleniem przyjmuje calosciowe i przekrojowe podejscie wybrane przez Komisje w 
komunikacie „Restrukturyzacje i zatrudnienie”, na podstawie którego Komitet przygotowuje swa 
opinie. 
 
    –   Kontakt: José Miguel Cólera 
                (tel.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail : josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 
 

• Polityka spoleczna/Zegluga sródladowa 
– Sprawozdawca: Thomas ETTY (pracownicy – NL) 
–   Wspólsprawozdawca: Jan SIMONS (pracodawcy – NL) 
 
–    Dokumenty: opinia z inicjatywy wlasnej – CESE 1071/2005 
 
–  Glówne punkty: 

 
Komitet jasno opowiada sie za utworzeniem wspólnotowej polityki socjalnej dla zeglugi sródladowej, 
najlepiej w kontekscie ogólnoeuropejskim, dla wszystkich dróg wodnych w Europie. System prawny 
zeglugi sródladowej w Europie jest bardzo rozdrobniony i powinien zostac odpowiednio 
zharmonizowany i ujednolicony – zwlaszcza teraz, kiedy rozszerzenie Unii Europejskiej moze 
powodowac jeszcze wiecej komplikacji. Obecnie priorytetami wydaja sie przepisy dotyczace zalóg 
oraz czasu pracy i odpoczynku, jak tez zapoczatkowanie autentycznego i aktywnego dialogu 
spolecznego. Ich znaczenie wzrasta wraz z powaznym nasileniem sie konkurencji, nie tylko w 
sektorze zeglugi sródladowej, lecz równiez pomiedzy zegluga sródladowa i innymi srodkami 
transportu. Ksztaltujac nowy projekt unijnej polityki socjalnej w europejskiej zegludze sródladowej, 
Komisja Europejska powinna scisle wspólpracowac z partnerami spolecznymi, CCNR, Komisja 
Dunaju i miedzynarodowymi organizacjami pracy. Podejscie to wymaga, aby Panstwa 
Czlonkowskie reprezentowane w CCNR i Komisji Dunaju umozliwily tym instytucjom poszerzenie 
zakresu dzialania o zagadnienia polityki socjalnej. Dialog spoleczny na szczeblu branzowym 
(krajowym i europejskim) jest najwazniejszym sposobem uzgadniania opinii pracodawców, osób 
pracujacych na wlasny rachunek i pracowników najemnych oraz celów polityki unijnej. EKES 
zaleca wiec zwrócenie szczególnej uwagi na ksztalcenie zawodowe i ustawiczne w tym sektorze. 
Podkresla tez, ze ze wzgledu na specyfike branzy nalezaloby przewidziec porozumienia pomiedzy 
partnerami spolecznymi, które uzupelnilyby minimalne przepisy ustalone przez Rade. 
 

–   Kontakt:. Siegfried Jantscher  
                      (tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int)  

• Systemy zabezpieczenia spolecznego pracowników najemnych oraz osób 
prowadzacych dzialalnosc na wlasny rachunek 
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− Sprawozdawca: José Isaías RODRIGUEZ GARCIA CARO (pracodawcy – ES) 
 

− Dokumenty: COM(2004) 830 koncowy – 2004/0284 COD – CESE 1065/2005 
 
− Glówne punkty:  

 
Ogólnie rzecz biorac Komitet przyjmuje z zadowoleniem wniosek rozporzadzenia, z zastrzezeniem 
uwag zawartych w niniejszej opinii. Komitet zdaje sobie sprawe z koniecznosci uproszczenia i 
poprawienia tresci rozporzadzen nr 1408/71 i nr 574/72 tak, aby ulatwic swobodny przeplyw 
obywateli Unii. Uwaza on jednak, ze wprowadzenie w zycie rozporzadzenia nr 883/2004, które juz 
samo w sobie przynosi uproszczenia i ma duze znaczenie w dziedzinie koordynacji systemów 
zabezpieczen spolecznych, byloby jeszcze bardziej korzystne. 
 
Majac na uwadze, iz Komitet nie mógl wypowiedziec sie w sprawie ostatecznej tresci wspomnianego 
rozporzadzenia nr 883/2004 bedacego wynikiem dlugiej procedury legislacyjnej, Komitet uwaza, iz 
powinna niezwlocznie powstac opinia z inicjatywy wlasnej w tej sprawie, zanim zacznie sie proces 
legislacyjny dotyczacy nowego rozporzadzenia wykonawczego, który Komisja ma wlasnie 
opublikowac. 
 
Komitet uprasza Komisje, by zakonczyla jak najwczesniej prace nad rozporzadzeniem 
wykonawczym. Prosi równiez Rade i Parlament Europejski, by dzialaly sprawnie w czasie procesu 
legislacyjnego prowadzacego do przyjecia wyzej wymienionego dokumentu, tak aby nie powtórzyla 
sie sytuacja spowolnionej procedury, do której doszlo odnosnie rozporzadzenia nr 883/2004, 
szczególnie w kontekscie roku mobilnosci pracowników, jakim bedzie rok 2006. 
 
W sprawie reform zawartych w zalacznikach do rozporzadzenia nr 1408/71, Komitet wyraza 
zyczenie, by odniesienia do rozdzialu II zalacznika II, dotyczace zasilków specjalnych z tytulu 
urodzenia dziecka i z tytulu adopcji, zostaly jak najszybciej usuniete dzieki dzialaniom samych 
Panstw Czlonkowskich, w których jeszcze panuje w tej sprawie sytuacja wyjatkowa. 

 
− Kontakt:  Alan Hick 
                     (tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail : alan.hick@esc.eu.int) 
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3. RÓWNOSC SZANS I TRAKTOWANIA 
• Ubóstwo kobiet w Europie 
− Sprawozdawca: Brenda KING (pracodawcy – UK) 
 
− Dokumenty: Opinia na wniosek Parlamentu Europejskiego – CESE 1074/2005 

 
W kwietniu 2005 r. Parlament Europejski poprosil EKES o sporzadzenie opinii w sprawie ubóstwa 
kobiet w Europie, niezaleznie od sprawozdania przygotowanego przez Parlament i opinii Komitetu 
Regionów. 

 
− Glówne punkty: 
 

• EKES z zadowoleniem przyjmuje Wspólny raport Komisji i Rady na temat integracji 
 spolecznej z 5 marca 2004 roku jednak jest zdania, ze w politykach tych zostalo pominiete 
 fundamentalne zagadnienie, jakim jest identyfikacja i monitorowanie wskazników  oddajacych 
specyfike plci.  

 
• Rozwiazywanie kwestii ubóstwa z perspektywy plci bedzie w zgodzie ze  zobowiazaniem do 
wyeliminowania ubóstwa, poczynionym w trakcie Swiatowego  Szczytu Rozwoju 
Spolecznego, który odbyl sie w Kopenhadze w 1995 r. 

 
• Chociaz wiele Panstw Czlonkowskich znaczaco wzmocnilo swoje rozwiazania 
 instytucjonalne sluzace wlaczaniu problematyki ubóstwa i integracji spolecznej przy 
 ksztaltowaniu glównych polityk krajowych, nalezy zrobic wiecej, angazujac partnerów 
 spolecznych oraz organizacje pozarzadowe w opracowywanie i wdrazanie polityki.  

 
• Celom strategii lizbonskiej dotyczacym zwiekszania poziomu zatrudnienia kobiet powinny 
 towarzyszyc strategie zapewniajace, by kobiety zagrozone ubóstwem nabywaly kwalifikacje 
 poszukiwane na rynku pracy. Ponadto trzeba wyrazniejszych inicjatyw i dzialan dla 
 zapewnienia egzystencji kobiet na wszystkich etapach zycia. 

 
• Znaczne korzysci moze przyniesc dzielenie sie doswiadczeniami przez Panstwa 
 Czlonkowskie w dziedzinach, które maja wplyw na kobiety i ubóstwo, takich jak:  system 
emerytalny, systemy ochrony socjalnej, ciaze wsród nastolatek , handel kobietami itp. 

 
• Europejski Instytut ds. Równosci Plci, który ma zostac otwarty w roku 2007 moze przyniesc 
 konieczne zmiany tylko, jesli bedzie dysponowac wlasciwymi srodkami budzetowymi.  

 
–     Kontakt : Torben Bach Nielsen 
                     (tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail : torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 

• Utworzenie Europejskiego Instytutu ds. Równosci Mezczyzn i Kobiet 
–   Sprawozdawca: Dana Štechová (Pracownicy – CZ) 
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− Dokumenty: COM(2005) 81 koncowy – 2005/0017 COD – CESE 1066/2005  
 
− Glówne punkty:   
 

− EKES popiera propozycje utworzenia Europejskiego Instytutu ds. Równosci Mezczyzn i Kobiet 
, poniewaz wierzy, ze stanie sie on skutecznym narzedziem – o wielkim potencjale – wspierania 
wysilków czynionych przez UE i Panstwa Czlonkowskie, majacych na celu osiagniecie postepu w 
promowaniu równosci kobiet i mezczyzn, zarówno pod wzgledem prawnym, jak i w praktyce. 
 
−  Instytut nie moze zastepowac czy oslabiac juz istniejacych i wypróbowanych 
wyspecjalizowanych agencji czy tez tych, których utworzenie jest przygotowywane na szczeblu 
wspólnotowym. Utworzenie Instytutu nie moze równiez oslabic stosowania zasady wlaczania 
problematyki plci (gender mainstreaming) do dzialalnosci instytucji i do wszystkich polityk i 
programów Wspólnot. 
 
− EKES nalega, by przedstawiciele europejskich partnerów spolecznych oraz wlasciwe 
reprezentatywne organizacje pozarzadowe mialy taka sama pozycje w Zarzadzie jak pozostali 
czlonkowie, tzn. aby mieli prawo do glosowania. 

 
− EKES jest zdania, ze podstawowe znaczenie ma fakt, aby srodki finansowe przeznaczone dla 
Instytutu umozliwialy mu pelne wykonywanie jego misji obok innych wspólnotowych agencji czy 
programów, które takze zajmuja sie problematyka równosci mezczyzn i kobiet, a w zadnym 
wypadku nie ich kosztem. 

 
− Kontakt: Ewa Kaniewska 
                   (tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
 

4.  SPÓJNOSC TERYTORIALNA 
 

• Wklad turystyki w ozywienie spoleczno-gospodarcze obszarów dotknietych 
kryzysem 

– Sprawozdawca : Juan MENDOZA CASTRO (pracownicy – ES) 
 
– Dokumenty : opinia z inicjatywy wlasnej – CESE 1057/2005 
 
– Glówne punkty: 

  
W swej opinii EKES zaleca: 
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• realizacje projektu pilotazowego opartego o doswiadczenia zakonczone sukcesem, co 
pozwoliloby na praktyczna analize i znalezienie najlepszej metodologii wykorzystania funduszy 
strukturalnych dla promocji turystyki na obszarach dotknietych kryzysem spoleczno-
gospodarczym; 

 
• wzmocnienie koordynacji dzialan na róznych szczeblach administracji: panstwowej, regionalnej i 

lokalnej;  
 
• stworzenie osrodków monitorowania turystyki, zajmujacych sie analizowaniem potencjalu tej 

branzy i wypracowywaniem róznych zintegrowanych strategii i polityk rozwoju turystyki; 
 
•  ustanowienie europejskich polityk majacych na celu stworzenie europejskiego modelu turystyki, 

opartego nie na przepisach, lecz na zasadach zrównowazonego rozwoju, ochrony srodowiska 
naturalnego, wysokiej jakosci uslug, produktów oraz miejsc pracy, bezpieczenstwa 
konsumentów, wspólpracy publiczno-prywatnej, dostepnosci dla wszystkich, wspierania 
lokalnych wartosci kulturalnych i historycznych oraz innych wartosci, co powinno zapewnic, ze 
turystyka w Europie i wszystkich krajach bedzie szanowala i opierala sie na zasadach 
stabilnosci, w krótkiej, sredniej i dlugiej perspektywie czasowej. 

 
EKES uwaza, ze dla róznych obszarów w sytuacji kryzysowej turystyka moze okazac sie dobra 
alternatywa, pozwalajaca na rozpoczecie dzialalnosci o duzym potencjale dla rozwoju spoleczenstwa 
i przedsiebiorstw oraz dla mozliwosci zatrudnienia, Wazne jest przygotowanie oferty produktów i 
uslug zdolnych do wykreowania popytu na tych obszarach. 
 
EKES stwierdza, ze rózne przeszkody stoja na drodze do realizacji rozwiazan alternatywnych na 
obszarach dotknietych kryzysem oraz  ze warunki, jakie musza byc spelnione, by te rozwiazania 
mialy racje bytu, zmieniaja sie w zaleznosci od specyficznej sytuacji w danym regionie. 
 
EKES podkresla wreszcie, ze aby zapewnic rentownosc przedsiebiorstw turystycznych powstalych 
jako alternatywa na obszarach dotknietych kryzysem, istotne jest, by w okolicy prowadzona byla 
dzialalnosc uzupelniajaca na zasadach wspólpracy w perspektywie wspólnego celu. Chodzi o 
rozwijanie prawdziwego „przymierza turystycznego”, w którym kazde przedsiebiorstwo powinno 
byc pojmowane jako czesc calosciowej oferty turystycznej. Forma „szlaku turystycznego”, 
obejmujacego rózne podmioty gospodarcze, jest konkretnym przykladem takiego dzialania. 
  

– Kontakt:  Nemesio Martinez  
               (tel. : 00 32 2 546 95 01 – e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int) 

 
 

5. WSPÓLPRACA ZEWNETRZNA 
 

• Polityka rozwoju Unii Europejskiej: „Konsensus europejski”  
− Sprawozdawca: José María Narvaiza ZUFIAUR (pracownicy – ES) 
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−  Dokumenty: COM(2005) 311 koncowy – CESE 1072/2005 

 
− Glówne punkty:  

 
• EKES proponuje, aby nadac europejskiej polityce rozwojowej range równorzedna do rangi 
 polityki bezpieczenstwa.  

 
• Komitet proponuje, aby w nowym kontekscie globalizacji gospodarczej, propagowanie 
 europejskiego modelu spolecznego stanowilo glówny filar polityki rozwoju UE. 

 
• Proponuje sie, by ograniczenie barier subwencji, m.in. rolnych, powiazane zostalo z cenami 
 eksportowymi, gdyz mogloby to przyczynic sie w znaczacy sposób do zmniejszenia ubóstwa. 

 
• EKES proponuje, aby do Ukladów stowarzyszeniowych Unii Europejskiej z róznymi krajami 
 i regionami swiata wlaczyc wymiar socjalny. Komitet proponuje w zwiazku z tym, aby 
 godziwa praca stala sie dziewiatym milenijnym celem rozwoju. 

 
• Ponadto, proponuje sie, by w regionach, z którymi prowadzi sie wspólprace, w ramach 
 polityki rozwoju znalazly sie srodki majace na celu skuteczna ochrone dzialaczy praw 
 czlowieka, w tym dzialaczy na rzecz praw czlowieka w miejscu pracy. 

 
• Wyraza sie opinie, ze wymiar srodowiskowy powinien zostac wlaczony do wskazników 
 skutecznosci wdrazania strategii na rzecz rozwoju. 

 
• Polityka rozwoju UE powinna przyczynic sie do uregulowanej integracji imigrantów, z 
 zapewnieniem im pelnych praw. 

 
• EKES apeluje o spójnosc calosci polityk UE ze strategia na rzecz rozwoju, a takze o 
 konieczna niezaleznosc i szczególny charakter polityki rozwojowej w stosunku do innych 
 polityk. 

 
• Komitet wzywa Komisje Europejska, Rade Europejska i Parlament Europejski do udzielenia 
 swego poparcia dla rozszerzenia roli EKES-u w stosunku do srodowisk gospodarczych i 
 spolecznych innych regionów swiata niz AKP, m.in. Ameryki Lacinskiej i regionu 
 eurosródziemnomorskiego. 

 
• Podkresla sie, ze propagowanie stalych i demokratycznych ram prowadzenia dialogu 
 spolecznego i relacji pracowników z pracodawcami oraz stymulowanie odpowiedzialnosci 
 spolecznej przedsiebiorstw stanowia podstawowe cele europejskiej polityki rozwojowej. 

 
• Zaleca sie, by europejska polityka rozwojowa poswiecala wiecej uwagi panstwom o srednim 
 dochodzie, które borykaja sie z powaznymi problemami wewnetrznymi dotyczacymi ubóstwa 
 i nierównosci.  
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• EKES proponuje, aby srodki umorzenia dlugu, przyjete przez panstwa grupy G-8,  zostaly 
rozszerzone na wszystkie panstwa ubogie i byly finansowane ze zródel  autentycznie 
dodatkowych. 

 
• Komitet apeluje o instrumentalizacje dodatkowych zródel finansowania, co pomogloby 
 osiagnac cele rozwoju i zachowac swiatowe dobra publiczne. 

 
• EKES jest zdania, ze calkowite uniezaleznienie pomocy musi byc jednym z nadrzednych 
 celów europejskiej strategii rozwoju. 

 
−   Kontakt:  Susanna Baizou  
                    (tel.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail : susanna.baizou@esc.eu.int) 
 

 

• Rola organów doradczych i organizacji spoleczno-zawodowych we 
wdrazaniu ukladów stowarzyszeniowych i europejskiej polityki sasiedzkiej 

–    Sprawozdawca: Giacomina CASSINA (pracownicy – IT) 
 

− Dokumenty: raport informacyjny – CESE 520/2005 fin  
 
− Glówne punkty:  

 
Raport informacyjny Sekcji ds. Stosunków Zewnetrznych wskazuje zakres, warunki i procedury 
uczestnictwa w urzeczywistnianiu ENP wobec wszystkich sasiednich krajów, w tym 
sródziemnomorskich. Wysuwa propozycje w odniesieniu do specyficznej roli, jaka moga odgrywac 
organy doradcze i okresla miejsce nalezne funkcji doradczej. Raport podkresla zakres 
odpowiedzialnosci zarówno krajów trzecich, jak i instytucji europejskich. Podaje równiez 
wskazówki pod adresem rzadów krajów partnerskich basenu Morza Sródziemnego (MPC) i 
instytucji UE, jak zachecic organy doradcze i podmioty spoleczenstwa obywatelskiego do 
zaangazowania sie w proces wdrazania polityk partnerstwa i ENP. Sprawozdanie zaleca zwlaszcza, 
by: 
 
- wspierac rozwój reprezentacji partnerów spolecznych w MPC; 
- oceniac, wraz z organami doradczymi, te punkty NAP, które moga/musza byc realizowane z 
 pomoca organizacji spoleczenstwa obywatelskiego, oraz sprzyjac mobilizacji tych  organizacji 
na kazdym odpowiednim szczeblu; 
- traktowac funkcje doradcza jako filar demokracji uczestniczacej; 
- informowac partnerów spolecznych, organizacje pozarzadowe i inne podmioty spoleczno-
 gospodarcze, zasiegac ich opinii oraz angazowac ich w przygotowywanie róznych srodków, 
 jakie maja byc wprowadzone w zycie w ramach planów dzialania. 
 

− Kontakt: Jacques Kemp 
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                   (tel.: 00 32 2 546 98 10 – e-mail : jacques.kemp@esc.eu.int) 
 

 

•  Wymiar pólnocny i zwiazany z nim plan dzialania 
–    Sprawozdawca: Filip HAMRO-DROTZ (pracodawcy – FI) 

 
−  Dokumenty: opinia z inicjatywy wlasnej – CESE 1067/2005 
 
−  Glówne punkty:  

 
UE oczekuje zaangazowania EKES-u w realizacje zadan planu Wymiaru pólnocnego (NDAP). 
EKES zaproszony zostanie do udzialu w IV Konferencji Ministerialnej organizowanej przez 
prezydencje brytyjska w listopadzie 2005 r. 
 
Ogólny poziom wiedzy o WP i o NDAP II jest nadal bardzo niski, a rzady, wladze i inne podmioty 
podejmuja niewiele inicjatyw w celu informowania i angazowania organizacji spoleczenstwa 
obywatelskiego w NDAP II. 
 
EKES wspiera inicjatywy polaczenia Wymiaru Pólnocnego ze wspólpraca UE - Rosja oraz z 
czterema wspólnymi przestrzeniami. W tym kontekscie nalezy wziac pod uwage mechanizmy 
wspólpracy, jak np. ustanowienie wspólnej rady kierujacej. 
 
Zagadnieniom zwiazanym ze spoleczenstwem obywatelskim nalezy przyznac wyzsza range w 
mapach drogowych UE – Rosja, tak aby do przyszlego mechanizmu wymiaru pólnocnego wlaczyc 
sformalizowane konsultacje z organizacjami spoleczenstwa obywatelskiego. 
 
Istniejace organy regionalne w regionie Morza Baltyckiego, przede wszystkim Rada Panstw Morza 
Baltyckiego, powinny odgrywac glówna role w przyszlych dzialaniach zwiazanych z Wymiarem 
Pólnocnym. 
 
Nalezy skuteczniej rozpowszechniac informacje publiczne o Wymiarze Pólnocnym. Do tego celu 
konieczne jest polozenie wiekszego nacisku na system NDIS. 
 
Finansowanie partnerstw w ramach WP powinno byc ustalane indywidualnie w kazdym przypadku, 
a glówna role powinny tu odgrywac rzady i Miedzynarodowe Instytucje Finansujace (IFI). 
 

− Kontakt: Gatis Eglitis 
                   (tel.: 00 32 2 546 81 69 – e-mail : gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 
 

6. ZDROWIE 
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• Otylosc w Europie – Rola i zadania podmiotów spoleczenstwa 
obywatelskiego 

–   Sprawozdawca: Madi SHARMA (pracodawcy– UK) 
 

− Dokumenty: opinia z inicjatywy wlasnej – CESE 1070/2005 
 
− Glówne punkty:  
 

• Liczba otylych ludzi wzrosla bardzo wyraznie w ciagu ostatnich 30 lat. W 2000 r. Swiatowa 
Organizacja Zdrowia (WHO) uznala otylosc za „najwieksze zagrozenie zdrowotne na 
Zachodzie”. 

 
• EKES proponuje ograniczenie otylosci poprzez promowanie w Europie kampanii walki z 

otyloscia pod nazwa „Obesity Check”, która ma zwiekszyc swiadomosc korzysci wynikajacych 
ze zdrowego stylu zycia oraz odpowiedzialnosc wszystkich stron za zapobieganie otylosci.  

 
• EKES uwaza, ze konieczne jest podejscie „wlaczenia wszystkich” w strategie walki z 

problemem wspólnymi silami, poswiecajac swój czas, srodki finansowe lub srodki w naturze. 
 

• Wszystkie odnosne instytucje, poczynajac od Komisji Europejskiej a konczac na 
poszczególnych czlonkach rodziny, moga zostac poproszone o wlaczenie sie do kampanii w celu 
dokonania analizy swoich dzialan pod katem mozliwosci ich modyfikacji, tak aby zapobiec 
ryzyku otylosci.  

 
• Dzialania te maja na celu stworzenie srodowiska wspierajacego zdrowe odzywanie sie i 

aktywnosc fizyczna w calej Europie, bez obwiniania. 
 
−  Kontakt: Ewa Kaniewska 
                    (tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@esc.eu.int) 

 

• Ptasia grypa 
–  Sprawozdawca: John DONNELLY (rózne grupy interesów – IE) 

 
–    Dokumenty: COM(2005) 171 koncowy – 2005/0062-63 CNS – CESE  

 
–    Glówne punkty: 
 
 EKES z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie wspólnotowych srodków zwalczania 

ptasiej grypy uznajac go za wazna odpowiedz na coraz czestsze powstawanie ognisk tej choroby. 
Komitet uwaza nowa definicje ptasiej grypy oraz wymóg nadzorowania i zwalczania grypy ptasiej 
za wazny krok w walce przeciwko wirusowi i jego potencjalnie ujemnemu wplywowi. EKES 
docenia wiedze nabyta w odniesieniu do szczepien i przyjmuje z zadowoleniem wprowadzenie 
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polityki szczepienia interwencyjnego i ochronnego jako dodatkowego instrumentu stosowanego w 
zwalczaniu ptasiej grypy. Ponadto przyjmuje z zadowoleniem propozycje obowiazkowego 
powiadamiania wladz ds. zdrowia publicznego o ptasiej grypie. EKES dostrzega potencjalne 
zagrozenia w dziedzinie zdrowia zwierzat, zwlaszcza jako nastepstwo nowych granic UE w wyniku 
rozszerzeniu. W zwiazku z tym EKES zaleca wyasygnowanie przez Komisje odpowiednich 
srodków na kontrole oraz audyt wdrozenia i transpozycji przedmiotowych dyrektyw. EKES 
rozumie miedzynarodowy wymiar ptasiej grypy i wzywa Komisje do staran o wprowadzenie 
ekwiwalentnych srodków zwalczania ptasiej grypy w skali swiatowej.  

 
– Kontakt: Yvette Azzopardi   

              (tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail : yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
 

7. TRANSPORT I UPRAWNIENIA PASAZERÓW 
 

• Informowanie pasazerów o tozsamosci przewoznika lotniczego 
– Sprawozdawca: Thomas McDONOGH (pracodawcy – IE) 

 
 –   Dokumenty: COM(2005) 48 koncowy – 2005/08 COD – CESE 1060/2005 

 
– Kontakt:  Luís Lobo  

             (tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

• Prawa osób o ograniczonej mobilnosci w podrózach lotniczych 
– Sprawozdawca: Miguel CABRA DE LUNA (rózne grupy interesów – ES) 

 
 –   Dokumenty: COM(2005) 47 koncowy – 2005/07 COD – CESE 1059/2005 

  
– Kontakt: Luís Lobo  

              (tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

8. ROLNICTWO I RYBOLÓWSTWO 
 

• WOR/surowiec tytoniowy 

–   Sprawozdawca: Christos FAKAS (rózne grupy interesów – EL) 
 

–   Dokumenty: COM(2005) 235 koncowy – 2005/0105 CNS – CESE  1062/2005 
 
– Kontakt: Eleonora Di Nicolantonio  

               (tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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• Licencje polowowe/kraje trzecie 
–   Sprawozdawca: Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE (rózne grupy interesów – ES) 

 
–   Dokumenty: COM(2005) 238 koncowy – 2005/0110 CNS – CESE  1063/2005 

 
– Kontakt: Yvette Azzopardi  

              (tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail : yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
 

9. RYNKI 
 

• Zamówienia publiczne na roboty budowlane, dostawy i uslugi 
– Sprawozdawca: Francesco PETRINGA (rózne grupy interesów – IT) 
 
– Dokumenty: COM(2005) 214 koncowy – 2005/0100 COD – CESE 1058/2005 
 
–    Kontakt: Aleksandra Klenke 
          (tel: 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
  

 
  


