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1. POLITYKA PRZEMYSŁOWA A INNOWACJE  
 

• Zapewnienie trwałej wydajności pracy w Europie 
− Sprawozdawca: Leila KURKI (Pracownicy – FI) 
 

− Dokumenty: opinia z własnej inicjatywy – CESE 1257/2007 
 
− Główne punkty: 
 
Komitet 
 

− Jest zdania, Ŝe tradycyjne czynniki wzrostu gospodarczego naleŜy uzupełnić o nowe elementy, 
dzięki którym moŜliwe będzie osiągnięcie trwałego wzrostu. Tempo wzrostu wydajności musi 
być większe, trzeba znaleźć sposób, aby przynajmniej powstrzymać spadek podaŜy siły roboczej, 
a takŜe uatrakcyjnić świat pracy. 

 

− UwaŜa, Ŝe zadaniem Unii Europejskiej jest wspieranie wszystkich państw członkowskich 
i przedsiębiorstw w ich wysiłkach na rzecz zwiększenia trwałej wydajności, która jest głównym 
elementem strategii lizbońskiej. NaleŜy aktywnie popularyzować koncepcję, Ŝe innowacje 
w zakresie jakości i innowacje społeczne wdraŜane w miejscu pracy mają znaczący wpływ na 
sukces ekonomiczny. 

 

− Ponawia swój wniosek o opracowanie europejskiego wskaźnika opisującego jakość Ŝycia 
zawodowego, który stanowiłby podstawę dla nowych inicjatyw w zakresie poprawy jakości Ŝycia 
zawodowego. Solidna i obejmująca wiele dziedzin specjalistyczna wiedza, jaką dysponuje EKES, 
moŜe stanowić dobrą podstawę dla tych działań. 

 

− Wzywa Komisję do zlecenia dalszych badań na temat powiązań między jakością Ŝycia 
zawodowego a wydajnością. 

 

− UwaŜa, Ŝe warto byłoby podkreślić znaczenie innowacji w miejscu pracy i nowych rodzajów 
umiejętności zawodowych oraz wzorców zarządzania w inicjatywach UE w zakresie innowacji 
i szkoleń. 

 

− Postuluje, aby państwa członkowskie wdroŜyły programy na rzecz poprawy jakości i wydajności 
pracy w ramach swoich programów w dziedzinie zatrudnienia i polityki w zakresie innowacji. 

 

− Jest zdania, Ŝe naleŜy kontynuować debatę i konkretne inicjatywy w zakresie trwałej wydajności. 
Komitet moŜe wnieść w ten proces istotny wkład poprzez przedstawienie poglądów 
społeczeństwa obywatelskiego na ten temat.  

 

− Kontakt: Torben Bach Nielsen 
 (tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
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• Zmiany w europejskim przemyśle chemicznym 
– Sprawozdawca: Josef ZBOŘIL (Pracodawcy – CZ) 
 
– Dokumenty: raport informacyjny – CESE 733/2007 fin 
 
– Główne punkty: 
 
Raport informacyjny zawiera przegląd rozwoju sektora chemicznego w latach 2000-2005 na 
podstawie wniosków z analizy statystycznej przeprowadzonej przez firmę konsultingową Reckon 
oraz publicznego wysłuchania, które odbyło się w Dreźnie w maju 2007 r. 
 
Pierwsza część raportu przedstawia pozycję przemysłu chemicznego w UE i na rynkach światowych. 
 
Europejski przemysł chemiczny nadal moŜna oceniać jako silny. Europejski rynek wewnętrzny 
wywiera bardzo pozytywny wpływ. Przemysł chemiczny stanowi podstawę dla praktycznie 
wszystkich sektorów gospodarki, zaś jego strategie mają bezpośredni wpływ na późniejszych 
uŜytkowników chemikaliów. Przemysł chemiczny jest źródłem zatrudnienia dla około 4 mln osób. Na 
światowym rynku unijny przemysł chemiczny utracił pierwsze miejsce w rankingu na rzecz Azji.  
 
Kolejna część raportu informacyjnego omawia kwestie związane z zatrudnieniem, B+R oraz 
inwestycjami, energią i ochroną środowiska. 
 
W ostatnim pięcioleciu zatrudnienie w przemyśle chemicznym UE 25 zmniejszyło się o 5%. Wiek 
osób zatrudnionych nieznacznie wzrósł w latach 2001-2005. Wzrosła liczba pracowników 
wykonujących niezwiązane z pracą fizyczną zajęcia wymagające wysokich kwalifikacji. 
Inwestycje oraz badania i rozwój (B+R) to elementy kluczowe dla zabezpieczenia przyszłości 
przemysłu chemicznego. Przemysł chemiczny to największy inwestor w B+R w europejskim 
przemyśle wytwórczym. 
Europejski przemysł chemiczny jest jednym z najbardziej energochłonnych sektorów przemysłu. UE 
i jej przemysł chemiczny otaczają regiony/państwa, gdzie ceny energii są znacznie niŜsze; te niskie 
ceny energii stanowią „ukrytą dotację” dla ich krajowego przemysłu chemicznego. 
 
Wnioski z raportu przedstawiają główne tendencje, szanse i zagroŜenia. NaleŜy wśród nich wymienić 
stałe opracowywanie nowych, ulepszonych produktów i procesów, utowarowienie (ang. 
commoditisation), stały poziom wydatków na B+R, spadek poziomu zatrudnienia, wolne tempo 
wzrostu produkcji. 
Jednym z bardzo istotnych problemów, na jakie zwraca uwagę raport jest fakt, Ŝe sektor chemiczny 
jest postrzegany w raczej w złym świetle i nie cieszy się dobrą reputacją. Sektor chemiczny UE 
bezwzględnie potrzebuje bardziej aktywnej strategii kreowania wizerunku, wspieranej takŜe na 
szczeblu instytucji UE. 
Obecne środowisko regulacyjne UE nie wspiera zbytnio konkurencyjności unijnego przemysłu 
chemicznego. EKES oraz przemysł z zadowoleniem przyjmują inicjatywy dotyczące „lepszych 
uregulowań prawnych” oraz oceny wpływu uregulowań prawnych (RIA).  
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Według raportu, w związku z rozporządzeniem REACH z pewnością zmniejszy się ryzyko wzrostu 
kosztów nieprodukcyjnych, powstawania porozumień kartelowych oraz nadmiernego obciąŜania 
MŚP. Wydaje się, Ŝe koszty wdraŜania REACH będą akceptowalne. Na podstawie wyników badań 
przeprowadzonych w ramach REACH EKES oczekuje, Ŝe w niedalekiej przyszłości nastąpi 
zmniejszenie się ryzyka zawodowego i częstotliwości występowania chorób zawodowych, co 
spowoduje ograniczenie związanych z nimi kosztów ekonomicznych i społecznych. 
 
– Kontakt:  
  (tel.: 00 32 2 546 86 28 – e-mail: ccmi@eesc.europa.eu) 
 
 

2. ENERGETYKA  
 

• Plan działania na rzecz racjonalizacji zuŜycia energii 
– Sprawozdawca: Edgardo Mária IOZIA (Pracownicy – IT) 
 
– Dokumenty: COM(2006) 545 wersja ostateczna – CESE 1243/2007 
 
– Główne punkty: 
 
EKES przyjmuje z zadowoleniem środki zaproponowane przez Komisję Europejską oraz uwaŜa za 
poŜądane, by podejmować wszelkie wysiłki w celu zmniejszenia zuŜycia energii i uzyskania 
technicznie osiągalnych oszczędności powyŜej 20%. Celowi temu muszą towarzyszyć krajowe plany 
działania, tak by zagwarantować równy podział celów między państwa członkowskie zgodnie z ich 
potencjałem. 
EKES przedstawia szereg konkretnych zaleceń i sugestii dotyczących działań na róŜnych szczeblach. 
 

− Na szczeblu poziomym i ogólnym EKES proponuje zainicjować specjalną dyskusję na temat 
„stylu i jakości Ŝycia” oraz „odpowiedzialnego zuŜycia energii” celem zwiększenia powszechnej 
świadomości. NaleŜy takŜe poświęcać o wiele więcej uwagi kształceniu na wszystkich etapach 
i szczeblach, badaniom i rozwojowi oraz wymiarowi międzynarodowemu (partnerstwa, 
porozumienia ramowe, programy AKP, kontynuacja wysiłków wynikających z protokołu 
z Kioto). 
 

− Na poziomie politycznym i społeczno-gospodarczym Komitet zaleca stopniowe wprowadzanie 
zachęt oraz strategii finansowych i podatkowych sprzyjających inicjatywom na rzecz 
zmniejszenia zuŜycia energii, dobrych rozwiązań w dziedzinie odpowiedzialności społecznej 
przedsiębiorstw, itp. Koordynacja polityki transportowej i energetycznej nadal pozostaje 
niewystarczająca.  
 

− Na poziomie technicznym Komitet zgłasza szereg zaleceń i sugestii, jak np.: 
 
− priorytetowe traktowanie rejonowych sieci grzewczych i chłodniczych; upowszechnianie 

trójgeneracji oraz mikrokogeneracji, 
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− nowe zintegrowane usługi energetyczne i profile zawodowe, 

− objęcie praktyką ekoprojektowania takŜe sektora budownictwa mieszkaniowego oraz 
transportu itp., 

− wprowadzenie inteligentnych liczników, zdalne sterowanie dystrybucją energii 
i optymalizacja zarządzania obciąŜeniem sieci, 

− itp. 
 
– Kontakt: Siegfried Jantscher 
  (tel.: 00 32 2 546 82 87; e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
 

• ZrównowaŜona produkcja energii z paliw kopalnych 

– Sprawozdawca: Josef ZBOŘIL (Pracodawcy – CZ) 
 
– Dokumenty: COM(2006) 843 wersja ostateczna – CESE 1246/2007 
 
– Główne punkty: 
 
EKES zgadza się z analizą i obrazem sytuacji przedstawionymi przez Komisję. Perspektywy 
opracowania i skomercjalizowania tego rodzaju technologii węglowych o niemal zerowej emisji 
w ciągu najbliŜszych dwudziestu lat są obiecujące. Nie powinno to jednak doprowadzić do sytuacji, 
w której juŜ teraz strategie i cele polityki energetycznej są przyjmowane jako „środki obowiązujące” 
na podstawie szerokiego zastosowania technologii CCS, poniewaŜ nie istnieją obecnie sprawdzone 
i opłacalne sposoby usuwania i wychwytywania znacznej części emisji CO2 z elektrowni węglowych 
(przez co ramy czasowe Komisji dla CCS uznaje się za zbyt optymistyczne). Kolejnym waŜnym 
zagadnieniem jest poprawa warunków pracy. Komisja powinna stworzyć niezawodne i jednocześnie 
niezbyt restrykcyjne ramy dla CCS, które obejmowałyby najwaŜniejsze zagroŜenia. Przy stałym 
zwiększaniu wydajności elektrowni w krótkim i średnim okresie oraz opracowaniu technologii niemal 
zerowej emisji węgiel przyczyni się do spełnienia wymogów zapobiegawczej ochrony klimatu 
i odegra waŜną rolę w zaspokajaniu zapotrzebowania na energię w przyszłości.  
 
– Kontakt: Siegfried Jantscher 
  (tel.: 00 32 2 546 82 87; e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
 

3. PRODUKTY PRZEMYSŁOWE – RAMY REGULACYJNE  
 

• Uproszczenia środowiska regulacyjnego w sektorze maszynowym 

– Sprawozdawca: Edgardo Mária IOZIA (Pracownicy – IT) 
 
– Dokumenty: Opinia rozpoznawcza – CESE 1238/2007 
 
– Główne punkty: 
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Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margot WALLSTRÖM i Günter VERHEUGEN zwrócili 
się do Komitetu z wnioskiem o sporządzenie opinii rozpoznawczej w sprawie uproszczenia 
środowiska regulacyjnego w sektorze maszynowym. Komisja Europejska przywiązuje szczególną 
wagę do upraszczania i udoskonalania wspólnotowego dorobku prawnego.  
 
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny gwarantuje, zdaniem Komisji, przeprowadzenie 
w sposób przejrzysty analizy ogólnej spójności ram prawnych dla sektora maszynowego wychodzącej 
poza przepisy dotyczące tego sektora.  
 
Komitet popiera inicjatywy Komisji mające na celu wzmocnienie konkurencyjności i udoskonalenie 
ram prawnych dzięki lepszym i skuteczniejszym uregulowaniom, przy uwzględnieniu charakteru tej 
branŜy, w której występują dziesiątki tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw.  
 
Komitet oczekiwałby zwiększenia personelu Komisji zajmującego się koordynacją, monitoringiem 
i w pewnych przypadkach równieŜ kontrolą zarządzania w odniesieniu do działalności akredytacyjnej, 
działalności podmiotów notyfikujących i jakości wydawanych przez nich certyfikatów.  
Komitet wnioskuje, by w ramach działalności normalizacyjnej stworzyć warunki pozwalające 
wszystkim zainteresowanym podmiotom uczestniczyć ex ante w definiowaniu norm.  
 
JeŜeli chodzi o „zharmonizowaną” normalizację, Komitet uwaŜa, Ŝe powinna ona zostać udostępniona 
bezpłatnie lub najwyŜej za symboliczną opłatą, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom.  
 
Komitet podkreśla, Ŝe naleŜy wyeliminować wszelkie nieuzasadnione koszty administracyjne, by 
znacznie ograniczyć obciąŜenia dla systemu produkcyjnego. 
 
Komitet oczekuje, Ŝe Komisja weźmie powaŜnie pod uwagę potrzebę działań na rzecz stabilności 
przepisów i uwzględni równieŜ uwagi przekazane przez podmioty gospodarcze i główne 
zainteresowane strony. Komitet zaleca Komisji sprawdzenie przed wydaniem przepisów, czy te same 
cele nie mogłyby zostać osiągnięte w inny sposób, jak na przykład poprzez samoregulację lub 
współregulację. 
 
Komitet wnosi o usunięcie przeszkód technicznych niepozwalających na urzeczywistnienie rynku 
wewnętrznego. 
 
Komitet zaleca, by przyszłe prawodawstwo było zawsze odpowiednio poprzedzone sporządzeniem 
uwaŜnej oceny oddziaływania ex ante, z uwzględnieniem stopnia proporcjonalności, a takŜe 
rygorystycznie monitorowane ex post. 
 
Europejski branŜowy dialog społeczny będzie odgrywał zasadniczą rolę przy opracowaniu wszystkich 
wspólnych inicjatyw słuŜących wspieraniu rozwoju zatrudnienia i konkurencyjności tej branŜy przy 
poszanowaniu nieodzownych zasad bezpieczeństwa pracowników, obywateli i środowiska. 
 
– Kontakt: Jean-Pierre Faure 
 (tel.: 00 32 2 546 96 15; e-mail: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
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Opinia uzupełniająca: 

• CCMI 042 Uproszczenie ram prawnych dotyczących podsektora maszyn  
− Sprawozdawca: Joost VAN IERSEL (Pracodawcy – NL) 

− Dokumenty: Opinia uzupełniająca – CESE 694/2007 fin 

− Kontakt: Pol Liemans (tel.: 00 32 2 546 82 15; e-mail: pol.liemans@eesc.europa.eu) 
 
 

• CARS 21 
– Sprawozdawca: Francis DAVOUST (Pracodawcy – FR) 
 
– Dokumenty: COM(2007) 22 wersja ostateczna – CESE 1239/2007 
 
– Główne punkty: 
 
Komitet jest zadowolony, Ŝe wyraŜona została wola wypracowania całościowego podejścia 
i jednoczesnego uwzględnienia rozmaitych aspektów rozwoju sektora i jego konkurencyjności oraz 
włączenia róŜnych zainteresowanych stron. Przyjmuje on z zadowoleniem redukcję obciąŜeń 
administracyjnych dzięki zastąpieniu 38 dyrektyw wspólnotowych regulaminami EKG ONZ.  
 
Z uwagi na trudności związane z wdraŜaniem omawianego podejścia, a mianowicie: 
 
− poszukiwanie konsensusu prowadzi do tego, Ŝe odkłada się na później podejmowanie róŜnych decyzji, 

 
− treść analizy i zaleceń zaleŜy w bardzo duŜym stopniu od tego, jakie zainteresowane strony 

wzięły udział w ich opracowaniu, 
 

− wybór podejścia zintegrowanego moŜe prowadzić do tego, Ŝe przy analizie postawionych pytań 
ulegną rozmyciu zakresy odpowiedzialności. 

 
Komitet zaleca, aby: 
 
− dać producentom czas na opracowanie technologii koniecznych do sprostania surowszym 

wymaganiom, unikając dzięki temu związanej z nimi znaczącej podwyŜki cen i ostatecznego 
spowolnienia tempa wymiany parków samochodowych, 
 

− nie ograniczać kwestii ochrony środowiska do emisji dwutlenku węgla, a takŜe interesować się 
innymi niŜ techniczne rozwiązaniami w celu wypracowania bardziej całościowego podejścia, 
uwzględniającego pozycję sektora motoryzacyjnego i transportu drogowego w społeczeństwach 
europejskich; 
 

− zorganizować forum ds. restrukturyzacji, przegląd przewidziany na rok 2009 i analizy 
oddziaływania, na których powinien się on oprzeć, zachowując zintegrowane podejście, do 
którego zachęca się w ramach inicjatywy CARS 21, i czuwając nad tym, aby nadać mu większą 
legitymizację w okresie przygotowawczym; 
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− wcześniej i w bardziej bezpośredni sposób angaŜować EKES, jako Ŝe ze względu na swój 

charakter i skład jest on powołany właśnie do takiego włączania róŜnych podmiotów 
społeczeństwa europejskiego w politykę prowadzoną na ich rzecz przez Komisję. 

 
– Kontakt: Luís Lobo 
 (tel.: 00 32 2 546 97 17; e-mail: luis.lobo@eesc.europa.eu) 
 

 

• Pojazdy silnikowe – tabliczki znamionowe i oznakowanie identyfikacyjne 
 opinia kategorii C 
 
– Dokumenty: COM(2007) 344 wersja ostateczna – CESE 1242/2007 
 
– Kontakt: Joăo Pereira dos Santos 
  (tel.: 00 32 2 546 92 45; e-mail: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 
 

4. POLITYKA GOSPODARCZA I PIENI ĘśNA 
 

• Wzmocnienie strefy euro 
− Sprawozdawca: Umberto BURANI (Pracodawcy – IT) 

− Współprawozdawca: Olivier DERRUINE (Pracownicy – BE) 
 
− Dokumenty: COM(2006) 714 wersja ostateczna (SEC(2006) 1490) – CESE 1261/2007 
 

− Główne punkty: 
 
Z uwagi na integrację rynków finansowych, konieczne będzie wprowadzenie norm zapewniających 
optymalną ochronę interesów konsumentów. EKES ma nadzieję, Ŝe uda się doprowadzić do 
konwergencji polityki gospodarczej, pienięŜnej i polityki zatrudnienia dzięki organizacji wspólnych 
spotkań Eurogrupy i Rady ds. Zatrudnienia. Poszczególne rządy powinny promować strefę euro. 
Dobrze byłoby równieŜ, gdyby państwa, które nie przystąpiły do strefy euro na początku, wyraźnie 
przedstawiły swoje zamiary na przyszłość. Zdobycie przez euro silnej pozycji jako waluty 
międzynarodowej powinno pozwolić na wzmocnienie kandydatury UE do Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego. Nie chodziłoby o zastąpienie jednego z obecnych członków, ale raczej 
o zwiększenie ich liczby o jedno miejsce. Kontrowersyjnym pomysłem jest stworzenie europejskiego 
funduszu stabilizacyjnego zasilanego przez nadwyŜki podatkowe w pomyślnych okresach w celu 
finansowania projektów o znaczeniu wspólnotowym. 
 
− Kontakt: Gilbert Marchlewitz 
 (tel.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
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• Trendy na rynkach finansowych 
− Sprawozdawca: Olivier DERRUINE (Pracownicy – BE) 

 
− Dokumenty: opinia z inicjatywy własnej – CESE 1262/2007 
 
− Główne punkty: 
 
Zalecenia odnoszą się do róŜnych dziedzin: 
 
NaleŜy udoskonalić narzędzia statystyczne umoŜliwiające lepszą ocenę sektora funduszy 
hedgingowych i funduszy PE (private equity). NaleŜałoby zastosować standardy ostroŜnościowe 
w stosunku do funduszy hedgingowych i funduszy PE. NaleŜałoby zmienić dyrektywę w sprawie 
koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe („dyrektywa UCITS ” – 
ang. undertakings for collective investment in transferable securities) w celu objęcia jej zakresem 
funduszy PE i zobowiązania ich do większej przejrzystości. Komisja powinna wspierać i realizować 
inicjatywy mające na celu poprawę poziomu poinformowania wśród uŜytkowników usług 
finansowych. Przedsiębiorstwa notowane na giełdzie, które wykupiono, powinny zawsze być 
zobowiązane do opublikowania pewnego minimum informacji w momencie, kiedy są wycofywane 
z giełdy.  
 
Stosowanie wobec funduszy emerytalnych bodźców podatkowych mogłoby zachęcić je do 
prowadzenia polityki inwestycji finansowych cechującej się jakością i odpowiedzialnością społeczną. 
Komisja i państwa członkowskie muszą dopilnować, by odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw 
obejmowała fundusze inwestycyjne. Dane statystyczne dotyczące pracowników (czy teŜ dochodów) 
powinny być wyraŜane co najmniej w kwintylach. 
 
ZwaŜywszy, Ŝe duŜa część decyzji dotyczących krótkoterminowych inwestycji podejmowana jest 
w rajach podatkowych, Komitet wzywa Radę, Komisję oraz Europejski Bank Centralny do 
rozwaŜenia moŜliwości podjęcia działań na mocy art. 59 Traktatu. Komitet podkreśla znaczenie 
lepszej koordynacji polityki podatkowej wraz z ustaleniem progów minimalnych, w szczególności 
w odniesieniu do róŜnych form opodatkowania dochodów z kapitału. 
 

− Kontakt: Gilbert Marchlewitz 

 (tel.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.Marchlewitz@eesc.europa.eu) 
 

 

• Polityka gospodarcza a strategia przemysłowa 
− Sprawozdawca: Susanna FLORIO (Pracodawcy – IT) 
 

− Dokumenty: opinia z inicjatywy własnej – CESE 1263/2007 
 
− Główne punkty: 
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Ogólne wytyczne polityki gospodarczej (OWPG) powinny w większym stopniu łączyć się 
z inicjatywami agendy lizbońskiej i przewidywać inwestycje w innowacje oraz w nowe technologie 
w sektorze przemysłowym. Europejski Bank Inwestycyjny powinien wnieść swój istotny wkład 
poprzez zachęty na rzecz badań i rozwoju. NaleŜy ograniczać obciąŜenia administracyjne, 
w szczególności wobec MŚP. Instrumenty podatkowe powinny przełoŜyć się na zachęty dla 
przedsiębiorstw do inwestowania w obszarze badań i rozwoju. Trzeba przyjąć instrumenty skutecznie 
regulujące przenikanie świata finansowego do działalności przedsiębiorstw. NaleŜy zwiększyć 
zaangaŜowanie finansowe ze strony UE na rzecz badań i rozwoju. Obrona praw własności 
intelektualnej powinna zostać zagwarantowana za pomocą odpowiednich instrumentów 
wspólnotowych. Szkoły, uniwersytety i uczelnie wyŜsze muszą być świadome konieczności 
umoŜliwienia uczniom i studentom uzyskania kwalifikacji odpowiadających potrzebom 
przedsiębiorstw. Jednym ze sposobów zacieśniania więzi jest tworzenie parków biznesu na terenach 
uczelni. Kolejnym sposobem byłoby wzmocnienie roli europejskich ośrodków doskonałości, a takŜe 
Europejskiego Instytutu Technologii. 
 
− Kontakt: Gilbert Marchlewitz 
 (tel.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu) 
 
 
• Zajmowanie rachunków bankowych (zielona księga) 
– Sprawozdawca: Jorge PEGADO LIZ (Inne Podmioty – PT) 
 
– Dokumenty: COM(2006) 618 wersja ostateczna – CESE 1237/2007 
 
– Kontakt: João Pereira dos Santos 

  (tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 
 

5. HANDEL MI ĘDZYNARODOWY I GLOBALIZACJA  
 

• Integracja handlu światowego i outsourcing 
– Sprawozdawca: Gustav ZÖHRER (Pracownicy – AT) 
– Współsprawozdawca: Göran LAGERHOLM (Kat. 1 – SE) 
 
– Dokumenty: opinia z inicjatywy własnej – CESE 1255/2007 
 
– Główne punkty: 
 
Handel produktami pośrednimi jest jednym z najwaŜniejszych motorów przemian w przemyśle 
i stanowi szczególną formę międzynarodowego podziału pracy. Zjawisko offshore outsourcingu 
(mierzone za pomocą zewnętrznych strumieni handlu produktami pośrednimi) jest synonimem 
organizacji produkcji opartej na podziale pracy, w której przedsiębiorstwa specjalizują się w tym, co 
umieją produkować najlepiej i najbardziej opłacalnie. Opinia koncentruje się wyłącznie na tym 
aspekcie offshore outsourcingu. 
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Opinia analizuje rozwój handlu światowego na podstawie badania przeprowadzonego przez Komisję 
Europejską, opublikowanego w drugiej połowie 2006 r. oraz rozwaŜa przyczyny wzrostu offshore 
outsourcingu, zarówno w zakresie towarów, jak i usług, a takŜe silne i słabe strony UE. Wskazuje ona 
ponadto kraje, którym proces ten przynosi najwięcej korzyści oraz kraje, dla których oznacza on 
najwięcej strat, jak równieŜ przedstawia ona konkretne wnioski i zalecenia dla przemysłu 
europejskiego. 
 
Offshore outsourcing ma wiele przyczyn: niŜsze koszty (płac/zabezpieczenia społecznego), istotną 
rolę odgrywają równieŜ ceny surowców oraz bliskość nowych, szybko rozwijających się rynków. Siłą 
napędową offshore outsourcingu mogą być równieŜ inne zjawiska, takie jak przewaga kosztowa 
wynikająca z mniej rygorystycznych przepisów w zakresie ochrony środowiska lub zachęt 
podatkowych. Podstawowym warunkiem offshore outsourcingu jest opłacalny i efektywny system 
transportu.  
 
UE utrzymała z powodzeniem swoją pozycję lidera w handlu światowym, zarówno w sektorze 
towarów, jak i usług. Gospodarka europejska jest liderem rynku w wielu gałęziach przemysłu 
o średnim poziomie zaawansowania technologicznego oraz w sferze dóbr kapitałochłonnych. 
Powodem do niepokoju jest rosnący deficyt bilansu handlowego z Azją oraz dość słabe wyniki UE 
w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Ogólnie tendencje w handlu 
produktami pośrednimi są dla UE pozytywne, naleŜy jednak zwrócić szczególną uwagę na 
zapewnienie podziału korzyści w ramach UE.  
 
UE musi działać na rzecz sprawiedliwych warunków oraz zrównowaŜonego (pod względem 
gospodarczym, społecznym i ekologicznym) rozwoju w handlu światowym. UE powinna być 
świadoma swoich mocnych stron i starać się je rozbudowywać. Właśnie dziedziny o średnim 
poziomie zaawansowania technologicznego mają często wysoki potencjał innowacyjny. Ponadto 
konieczne są inwestycje w zasoby i pomysły w nowych dziedzinach. 
 
W obliczu rozwoju offshore outsourcingu pilnie potrzeba liczniejszych i bardziej szczegółowych 
analiz. Komitet zaleca Komisji przeprowadzenie analiz obejmujących takŜe moŜliwe scenariusze 
w średnim i krótkim okresie oraz zaangaŜowanie zainteresowanych podmiotów. Analizy te mogą być 
częścią badań sektorowych w ramach nowej polityki przemysłowej i mogłyby słuŜyć za podstawę do 
dyskusji w sektorowym dialogu społecznym. 
 
Istotne odpowiedzi na wyzwania dla Europy, jakie wynikają z integracji handlu światowego oraz 
rosnącego offshoringu produkcji europejskiej, daje strategia lizbońska. Komitet podkreśla następujące 
punkty jako decydujące o zdolnościach dostosowawczych i konkurencyjności Europy: pełne 
urzeczywistnienie i wzmocnienie rynku wewnętrznego, promowanie innowacji, stymulowanie 
zatrudnienia.. 
 

− Kontakt: Amelia Muñoz Cabezón 

 (tel.: 00 32 2 546 8373 – e-mail: amelia.munozcabezon@eesc.europa.eu) 
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6. PODATKI  
 

• Zachęty podatkowe na rzecz badań i rozwoju 
− Sprawozdawca: Peter MORGAN (Pracodawcy – UK) 
 

− Dokumenty: COM (2006) 728 wersja ostateczna – CESE 1260/2007 
 

− Główne punkty:  
 
EKES zaleca, aby kaŜde państwo członkowskie wprowadziło optymalne połączenie moŜliwych 
zachęt podatkowych w celu ułatwienia MŚP przetrwania i rozwoju w gospodarce kraju. W tym 
kontekście Komitet wyraŜa zdziwienie brakiem odniesienia w komunikacie do ulg podatkowych, 
których celem jest wspieranie pozyskiwania kapitału przez nowe przedsiębiorstwa. 
 
EKES zaleca między innymi, by komunikat poszerzyć o zagadnienia patentów i licencji. Państwa 
członkowskie powinny poprawić wykorzystanie zachęt podatkowych słuŜących wspieraniu badań 
i rozwoju dla podmiotów działających w przemyśle, zaangaŜowanych w ponadnarodowe projekty 
badawcze. Powinny one zbadać moŜliwości obniŜenia narzuconych przez nie kosztów w odniesieniu 
do nowopowstałych przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Komitet zaleca, 
by darowizny i środki na badania mogły swobodnie krąŜyć w obrębie UE. NaleŜy wspierać 
transgraniczną mobilność badaczy. Komisja powinna opracować wspólną strukturę wzajemnego 
uznawania zaświadczeń dotyczących działalności badawczo-rozwojowej. NaleŜy podjąć próbę 
opracowania ogólnounijnej definicji działalności badawczo-rozwojowej i innowacji oraz zwiększyć 
poziom publicznych inwestycji w ośrodki uniwersyteckie i państwowe instytuty badawcze. 

 
− Kontakt: Imola Bedı 

 (tel.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@eesc.europa.eu) 

 
 

• Koordynowanie systemów podatków bezpośrednich 

− Sprawozdawca: Lars NYBERG (Pracownicy – SE) 

 
− Dokumenty:  COM(2006) 823 wersja ostateczna  
   COM(2006) 824 wersja ostateczna – {SEC(2006) 1690} – CESE 1264/2007 
   COM(2006) 825 wersja ostateczna  

− Główne punkty: 
 
W odniesieniu do celu i kierunku prac związanych z opodatkowaniem i rynkiem wewnętrznym EKES 
zgadza się z Komisją, Ŝe koordynacja i współpraca między państwami członkowskimi moŜe 
przyczynić się do realizacji celów polityki podatkowej oraz ochrony podstawy opodatkowania. 
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Jeśli chodzi o odliczanie strat poniesionych za granicą, to zdaniem EKES-u róŜne problemy moŜna 
w perspektywie długoterminowej rozwiązać dzięki zastosowaniu wspólnej jednolitej podstawy 
opodatkowania osób prawnych (CCCTB). Stosowanie krajowych uregulowań dotyczących 
rozliczania strat do spraw transgranicznych budzi powaŜne wątpliwości zarówno z prawnego, jak 
i społeczno-gospodarczego punktu widzenia. 
 
Jeśli chodzi o rozwiązania dotyczące przenoszenia niezrealizowanych zysków kapitałowych 
przedsiębiorstw między państwami członkowskimi, EKES kwestionuje propozycję, by podstawą był 
przypadek odnoszący się wyłącznie do osób fizycznych oraz zwraca uwagę na niezbędną współpracę 
między organami podatkowymi w celu zagwarantowania, Ŝe zainteresowane państwa otrzymają 
naleŜny im udział w podatku. 
 
− Kontakt: Imola Bedı 

 (tel.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@eesc.europa.eu) 

 
 

7. ZDROWIE I OCHRONA KONSUMENTA  
 

• Prawa pacjenta 
− Sprawozdawca: Lucien BOUIS (Inne Podmioty – FR) 
 
– Dokumenty: opinia z inicjatywy własnej – CESE 1256/2007 
 
− Główne punkty: 
 
Uwzględniając europejską Kartę praw podstawowych, komunikat Komisji w sprawie konsultacji 
dotyczącej działań wspólnotowych w dziedzinie usług zdrowotnych, deklarację Rady Europejskiej ds. 
zdrowia z 1 czerwca 2006 r. w sprawie wspólnych wartości i zasad dotyczących systemów opieki 
zdrowotnej w Unii Europejskiej, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczące 
mobilności pacjentów, sprawozdanie Parlamentu Europejskiego w sprawie mobilności pacjentów 
i przemian w zakresie opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej oraz rezolucję Parlamentu 
Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r., EKES zwraca się do Komisji Europejskiej o podjęcie 
inicjatyw pozwalających na wdroŜenie polityki zdrowotnej opracowanej z poszanowaniem praw 
pacjenta, co wymaga takich kroków jak:  
 

− zestawienie porównawcze zobowiązań prawnych i zasad deontologicznych stosowanych 
w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej i ich analiza, 

− odpowiednie sformułowanie wspólnotowych zasad postępowania do wdroŜenia 
w poszczególnych krajach, 

− planowa ocena stosowania przyjętych tekstów i działań, 

− rozpowszechnianie wyników tych prac wśród decydentów krajowych i przedstawicieli 
poszczególnych kategorii społeczno-zawodowych oraz zainteresowanych uŜytkowników, 
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− ustanowienie europejskiego dnia praw pacjenta. 
 
Skuteczność praw indywidualnych zaleŜeć będzie w znacznym stopniu od inicjatyw zbiorowych 
wspierających takie podejście i dlatego konieczne jest działanie na rzecz wdraŜania demokracji 
zdrowotnej, co wiąŜe się ze zbiorową mobilizacją uŜytkowników i reprezentowaniem ich interesów 
na róŜnych płaszczyznach systemu. 
 
Prawa pacjenta są jednym z wielu przejawów praw człowieka, ale w Ŝadnym wypadku nie są odrębną 
kategorią. Mówią one o tym, Ŝe pacjent nie chce być traktowany inaczej, a szczególnie czuć się 
wykluczonym ze społeczeństwa. 
 
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe uŜytkownicy systemu ochrony zdrowia wyraŜają coraz Ŝywiej ich wyczulenie na 
warunki leczenia, opierając się na własnym doświadczeniu, takŜe dlatego, Ŝe otrzymują coraz więcej 
informacji. 
 
NaleŜy się więc zastanowić nad miejscem pacjenta w systemie decyzyjnym, który go dotyczy, 
w trosce o przejrzystość procedur i poszanowanie kaŜdej osoby. 
 
Nie chodzi o zajmowanie postaw prawno-konsumenckich, ale o uznanie, Ŝe pacjent jest wystarczająco 
dojrzały, by uczestniczyć w podejmowaniu dotyczących go decyzji, w trosce o poszanowanie jego 
praw. 
 
Oddanie głosu uŜytkownikom i ich przedstawicielom okazuje się tym bardziej konieczne, Ŝe 
zagadnienia dotyczące zdrowia wchodzą w zakres innych dziedzin, takich jak metody produkcji, styl 
Ŝycia, warunki pracy, ochrona środowiska itp. WiąŜe się to z wyborami społecznymi, gospodarczymi, 
etycznymi, które nie naleŜą do samego tylko zakresu odpowiedzialności pracowników słuŜby 
zdrowia. 
 

− Kontakt: Alan Hick 

 (tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@eesc.europa.eu) 

 
 

• NajwyŜsze dopuszczalne poziomy pozostałości substancji w środkach 
spoŜywczych pochodzenia zwierzęcego  

– Sprawozdawca: Hervé COUPEAU (Inne Podmioty – FR) 
 
– Dokumenty: COM(2007) 194 wersja ostateczna – 2007/0064 COD – CESE 1251/2007 
 
– Kontakt: Yvette Azzopardi 
 (tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
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8. STOSUNKI ZEWNĘTRZNE 
 

• Udział społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym we wdraŜaniu 
planu działań europejskiej polityki sąsiedztwa w perspektywie 
zrównowaŜonego i trwałego rozwoju 

− Sprawozdawca: Giuseppe Antonio Maria IULIANO (Pracownicy – IT) 
 

− Dokumenty: raport informacyjny – CESE 504/2007 fin 
 

− Główne punkty: 
 
Omawiany raport informacyjny, który zostanie przedstawiony na szczycie rad społeczno-
gospodarczych krajów Euromed w Atenach w dniach 15-16 października 2007 r., został opracowany 
we współpracy z przedstawicielami rad społeczno-gospodarczych Grecji, Francji, Tunezji, Izraela 
i Palestyny.  
 
Raport koncentruje się na południowych sąsiadach UE i podkreśla potrzebę zaangaŜowania 
społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym i regionalnym w krajach partnerskich 
w realizację europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS). Do krajowych planów działania (KPD) naleŜy 
włączyć równieŜ cel spójności gospodarczej i społecznej, a administracja szczebla lokalnego 
i krajowego powinna podjąć wszelkie środki konieczne do wspierania i zwiększania uczestnictwa 
partnerów społecznych oraz organizacji społeczno-gospodarczych na szczeblu lokalnym 
i regionalnym. ZaangaŜowanie to powinno zacząć się od opracowania KPD i trwać przez cały proces 
decyzyjny, aŜ po etap realizacji i oceny dokonanych reform. 
 
Rola organów doradczych ma decydujące znaczenie dla propagowania uczestnictwa i nadania 
rozwojowi terytorialnemu zrównowaŜonego i trwałego charakteru pod względem społecznym 
i ekologicznym, tak na szczeblu krajowym, jak lokalnym i regionalnym. Ich zaangaŜowanie rozbudza 
silne poczucie współodpowiedzialności państw partnerskich za realizację EPS i przyczynia się 
ogólnie do pomyślnej realizacji tejŜe polityki. 
 
EKES – w koordynacji z eurośródziemnomorskimi radami społeczno gospodarczymi – udostępni swą 
wiedzę i doświadczenie w dziedzinie promowania spójności społeczno-gospodarczej oraz będzie 
ściśle współpracować z Komitetem Regionów w celu rozwinięcia wszystkich przydatnych synergii 
między administracją a zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim na szczeblu lokalnym 
i regionalnym. 
 

− Kontakt: Laila Wold 
 (tel.: 00 32 2 546 91 58 – e-mail: laila.wold@eesc.europa.eu) 
 
 
 



- 15 - 

Greffe CESE 149/2007   EN,FR – KK(WN)/ab .../... 

9. SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA I WSKAŹNIKI SPOŁECZNE  
 

• Ujednolicenie wskaźników dotyczących niepełnosprawności 
– Sprawozdawca: Meelis JOOST (Inne Podmioty – EE) 
 
– Dokumenty: opinia rozpoznawcza – CESE 1259/2007 
 
– Główne punkty: 
 
Właściwym sposobem na poczynienie postępów w kierunku rzeczywistej realizacji równych szans dla 
osób niepełnosprawnych byłoby przyjęcie planu działań wraz z opracowaniem zestawu wskaźników 
i celów ilościowych, które państwa członkowskie powinny spełnić w wielu uzgodnionych 
dziedzinach priorytetowych. 
 
Komisja i państwa członkowskie powinny skupić wysiłki na opracowaniu przez kaŜde państwo 
członkowskie w określonym terminie zestawu rzetelnych i spójnych wskaźników, jak równieŜ celów 
ilościowych w obrębie kaŜdego obszaru statystycznego i ustalonych celów politycznych.  
 
Grupa wysokiego szczebla ds. niepełnosprawności powinna przyjąć listę priorytetów w zakresie 
gromadzenia danych na podstawie zestawu juŜ istniejącej listy ISTAT.  
 
Państwa członkowskie powinny kontynuować wysiłki na rzecz gromadzenia danych dotyczących 
niepełnosprawności w oparciu o regularne badania ankietowe, przeprowadzane np. co dwa lata.  
 
Ankieta Unii Europejskiej w sprawie siły roboczej powinna oceniać czynione postępy w sposób 
bardziej regularny.  
 
Komisja Europejska powinna uwzględniać w badaniach Eurostatu spójną część dotyczącą 
niepełnosprawności, która obejmowałaby wspomniane powyŜej elementy, wraz z regularnymi 
sprawozdaniami umoŜliwiającymi właściwą ocenę polityk oraz określenie priorytetów. 
 
Stowarzyszenia osób niepełnosprawnych w państwach członkowskich powinny być włączane w prace 
nad określeniem wskaźników priorytetowych, które są najwaŜniejsze w poszczególnych państwach 
członkowskich. 
 
– Kontakt: Ewa Kaniewska 
 (tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 

 
 

10. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO  
 

• Ochrona środowiska poprzez prawo karne 
– Sprawozdawca: Daniel RETUREAU (Pracownicy – FR) 
 
–  Dokumenty: COM(2007) 51 wersja ostateczna – 2007/0022 COD – CESE 1248/2007 
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–  Główne punkty: 
 
Komitet zgadza się z zamysłem, by powaŜne przestępstwa przeciwko środowisku mogły zostać objęte 
systemem sankcji karnych. Powtarza, Ŝe jego zdaniem Komisja powinna posiadać kompetencje 
umoŜliwiające jej zmuszanie państw członkowskich do zastosowania proporcjonalnych 
i odstraszających sankcji karnych, ilekroć to konieczne do zapewnienia realizacji polityki 
wspólnotowej, zwłaszcza w dziedzinie ochrony środowiska przed powaŜnymi przestępstwami, przy 
czym sankcje te powinny być stosowane w ramach systemu prawa karnego poszczególnych państw 
członkowskich. Komisja powinna wreszcie być uprawniona do kontroli skuteczności prawa karnego 
stosowanego w tej dziedzinie i aktywnie wykorzystywać te uprawnienia. 
 
Komitet nie zaprzecza, Ŝe przestępstwa popełnione w ramach przestępczości zorganizowanej powinny 
być przedmiotem sankcji lub zbliŜenia przepisów prawa karnego państw członkowskich, ale traktat 
i orzecznictwo zawierają jasne postanowienia na ten temat: zbliŜenie przepisów prawa karnego 
państw członkowskich moŜe odbywać się tylko w ramach współpracy policyjnej i sądowej 
w sprawach karnych, ustanowionej w tytule VI traktatu o Unii Europejskiej, a nie w ramach 
postanowień traktatu o WE, jak to proponuje Komisja. 
 
Komitet jest zdania, Ŝe kompetencje wspólnotowe powinny ograniczać się do zdefiniowania 
obowiązków, których naleŜy przestrzegać, oraz do określenia sankcji karnych. Aby podjąć dalsze kroki 
i określać system sankcji, naleŜałoby skorzystać z decyzji ramowej opartej na tytule VI traktatu o UE. 
 
Komitet ma wątpliwości co do tego, czy prawo wspólnotowe moŜe ustalać tak daleko idące 
zagadnienia, jak maksymalny poziom sankcji. 
 
Komitet pragnąłby, aby oczywiste kwestie polityczne związane z podziałem kompetencji i rolą, którą 
zdaniem Komitetu powinien odgrywać Parlament w odniesieniu do wszelkiego prawodawstwa 
obejmującego elementy prawa karnego, mogły stać się przedmiotem precyzyjniejszego orzecznictwa 
Trybunału bądź teŜ porozumienia międzyinstytucjonalnego lub reformy, która mogłaby zostać 
włączona do reformy traktatów przez trwającą konferencję międzyrządową. Ta ostatnia moŜliwość 
byłaby według Komitetu najkorzystniejsza, ze względu na pilną potrzebę przyjęcia skutecznych 
sankcji w celu chronienia środowiska. 
 

− Kontakt: Yvette Azzopardi 
  (tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 
 

• Związki o działaniu hormonalnym lub tyreostatycznym w gospodarstwach 
hodowlanych 

– Sprawozdawca: Ludvik JIROVEČ (Inne Podmioty – CZ) 
 
– Dokumenty: COM(2007) 292 wersja ostateczna – 2007/0102 COD – CESE 1253/2007 
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– Kontakt: Yvette Azzopardi 
  (tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 

 

• Oświadczenia Ŝywieniowe i zdrowotne dotyczące Ŝywności 
 opinia kategorii C 

 
– Dokumenty: COM(2007) 368 wersja ostateczna – CESE 1254/2007 
 
–  Kontakt: Eleonora Di Nicolantonio 
 (tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu) 
 

11. RYBOŁÓWSTWO  
 

• Zarządzanie danymi w sektorze rybołówstwa 
– Sprawozdawca: Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE (Inne Podmioty – ES) 
 
– Dokumenty: COM(2007) 196 wersja ostateczna – 2007/0070 CNS – CESE 1252/2007 
 
– Główne punkty: 
 
EKES zasadniczo z zadowoleniem przyjmuje omawiany wniosek dotyczący rozporządzenia. 
Niemniej jednak z zatroskaniem obserwuje stale rosnącą liczbę przepisów wspólnotowych, 
pociągających za sobą coraz większe nakłady pracy administracyjnej. W związku z tym EKES ma 
pewne wątpliwości co do tego, czy proponowane rozporządzenie faktycznie spowoduje uproszczenie 
polegające na korzystnym zmniejszeniu obciąŜeń administracyjnych, zarówno dla państw 
członkowskich, jak i dla podmiotów, których te wymogi dotyczą. 
 
Komitet jest zdania, Ŝe: 
 
− Przedstawiona przez Komisję Europejską definicja pojęcia „uŜytkowników końcowych” jest 

nieprecyzyjna, gdyŜ mówi o „osobach fizycznych lub prawnych lub organizacjach 
zainteresowanych naukową analizą danych dotyczących sektora rybołówstwa” i zgodnie z tą 
definicją kaŜdy moŜe być uŜytkownikiem końcowym. Dlatego teŜ proponuje Komisji 
Europejskiej, aby zmieniła tę definicję i znacznie bardziej ją uściśliła.  
 

− Komisja powinna jaśniej i precyzyjniej określić przyczyny nieprawidłowości, które pociągają za 
sobą sankcje dla państw członkowskich, oraz odpowiednio dostosować związane z nimi korekty 
finansowe. 

 
− Komisja powinna wyraźnie uwzględnić finansowanie za pośrednictwem państw członkowskich 

programów związanych z obecnością obserwatorów na morzu oraz ograniczyć do niezbędnego 
minimum programy pobierania próbek przez załogi statków, gdyŜ moŜe to zbytnio obciąŜyć je 
obowiązkami. 
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− Co się tyczy oceny wpływu działalności połowowej na środowisko naturalne, Komitet jest zdania, 

Ŝe Komisja powinna jasno określić, jakie dane będą potrzebne oraz kto ma je zbierać. 
 

− W odniesieniu do zarządzania zgromadzonymi danymi i ich wykorzystywania, Komitet pragnie 
podkreślić znaczenie poufnego charakteru tych danych dla wszystkich, którzy – zgodnie z treścią 
wniosku dotyczącego rozporządzenia – mają do nich dostęp. 

 

− Wzmianka o wolnym dostępie do siedzib przedsiębiorstw osób pobierających próbki danych 
ekonomicznych powinna zostać usunięta, ze względu na problemy prawne, jakie moŜe to 
wywoływać. 

 
EKES wyraŜa zadowolenie z faktu, Ŝe wniosek jest ściśle związany z aspektami środowiskowymi 
działalności połowowej i Ŝe pozwoli na uzyskanie danych koniecznych do zastosowania 
w zarządzaniu rybołówstwem podejścia opartego na ekosystemie. 
 

− Kontakt: Yvette Azzopardi 
  (tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 
 

12. TRANSPORT 
 

• Opłaty lotniskowe 
– Sprawozdawca: Thomas McDONOGH (Pracodawcy – IE) 
 
– Dokumenty: COM(2006) 820 wersja ostateczna – 2007/013 COD – CESE 1244/2007 
 

– Główne punkty: 
 
Komisja powinna ustalić kryteria projektowe dla róŜnych typów portów lotniczych, tak by były one 
praktyczne i funkcjonalne oraz by ich działanie było uzasadnione z komercyjnego punktu widzenia 
w przypadku, gdy koszty są pokrywane przez opłaty lotniskowe. 
 
Państwo powinno pokrywać koszty zapewnienia bezpieczeństwa w portach lotniczych. Jest to kwestia 
bezpieczeństwa narodowego. 
 
NaleŜy zachęcać do budowy i eksploatacji regionalnych portów lotniczych. Odgrywają one istotną 
rolę w gospodarce regionalnej. Zmniejszają one równieŜ zatłoczenie w największych portach 
lotniczych, jak teŜ często udzielają cennej pomocy w operacjach ratowniczych. 
 
Porty lotnicze naleŜy uznać za podstawową infrastrukturę uŜyteczności publicznej, która 
niekoniecznie musi przynosić dochód i moŜe potrzebować pomocy finansowej stosownie do 
okoliczności. 
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Komisja powinna uznać konieczność pobierania wysokich opłat w celu osiągnięcia zgodności 
z obowiązującymi przepisami w przypadku najmniejszych portów lotniczych, gdzie liczba pasaŜerów 
moŜe nie być wystarczająca dla zapewnienia opłacalności. 
 
Porty lotnicze są zobowiązane do stałego przestrzegania określonych minimalnych wymogów 
ustawowych. Naciski ze strony tanich linii lotniczych, które oczekują niŜszego poziomu usług i, co za 
tym idzie, niŜszych opłat lotniskowych, nie zawsze mogą być uwzględnione, biorąc pod uwagę koszty 
dostosowania do obowiązujących przepisów. Porty lotnicze powinny zatem mieć prawo do 
odzwierciedlenia kosztów lotniskowych w swej strukturze opłat i do ich pokrycia w ten sposób bez 
względu na poziom usług wymagany przez linię lotniczą. 
 
NaleŜy wprowadzić biometryczne systemy kontroli bezpieczeństwa, tak by umoŜliwi ć szybką obsługę 
osobom często podróŜującym. JeŜeli to konieczne, moŜna wprowadzić stosowną opłatę. 
 
Zgodnie z obowiązującym europejskim prawodawstwem porty lotnicze muszą zadbać o to, by 
wyposaŜenie i usługi odpowiadały szczególnym potrzebom pasaŜerów niepełnosprawnych 
i niedołęŜnych. 
 
– Kontakt: Sven Dammann  
  (tel.: 00 32 2 546 93 66 – e-mail: sven.dammann@eesc.europa.eu) 
 
 

• Usługi autokarowe i autobusowe (przekształcenie) 
– Sprawozdawca: Frank ALLEN (Inne Podmioty – IE) 
 
– Dokumenty: COM(2007) 264 wersja ostateczna – 2007/0097 COD – CESE 1247/2007 
 
– Kontakt: Sven Dammann 

  (tel.: 00 32 2 546 93 66 – e-mail: sven.dammann@eesc.europa.eu) 
 
 

13. MASZYNY ROLNICZE  
 

• Konstrukcje zabezpieczające w ciągnikach rolniczych 
 opinia kategorii C 
 
– Dokumenty: COM(2007) 310 wersja ostateczna – CESE 1240/2007 
 
– Kontakt: João Pereira dos Santos 
  (tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
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• Urządzenie sprzęgające ciągników rolniczych 
 opinia kategorii C 
 
– Dokumenty: COM(2007) 319 wersja ostateczna – 2007/0117 COD – CESE 1241/2007 
 
– Kontakt: João Pereira dos Santos 

  (tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 

_____________ 


