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Zgromadzenie plenarne swoja obecnoscia zaszczycila Neelie KROES, czlonek Komisji Europejskiej, 
która zabrala glos na temat „Reforma pomocy panstwa w perspektywie Lizbony: zagadnienie 
innowacji”. 
 

1. DEMOKRACJA, DIALOG I DEBATA: PLAN „D” DLA EUROPY 
SC/026 
 
• Okres refleksji i plany na przyszlosc: Plan D jak demokracja, dialog i debata 

 
– Sprawozdawca: Jillian VAN TURNHOUT (Grupa interesów róznych – IE) 

 
– Dokumenty: COM(2005) 494 koncowy – CESE 1390/2005 fin – CESE 1499/2005 

 
– Glówne punkty: 
 

 Komitet celowo zdecydowal sie na krótka i w pelni praktyczna odpowiedz na komunikat 
Komisji Europejskiej. Przedstawia ona kilka konkretnych dzialan w obszarach, w których 
Komitet, sam badz we wspólpracy z innymi instytucjami, móglby wniesc znaczacy wklad 
do szerokiej dyskusji w okresie refleksji i pózniej. Oto jej dwa podstawowe przeslania: 
antycypowanie przepisów traktatu konstytucyjnego odnoszacych sie do zycia demokratycznego 
Unii, poprzez urzeczywistnianie juz teraz demokracji uczestniczacej za pomoca dwóch filarów, 
a mianowicie dialogu obywatelskiego i wzmocnionego europejskiego dialogu spolecznego; oraz 
zapewnienie, by w tej szerokiej debacie byl slyszalny glos zorganizowanego spoleczenstwa 
obywatelskiego i jego przedstawicieli.  

 
– Dalsze informacje: Martin Westlake 
(tel. 00 32 2 546 92 26 – e-mail: martin.westlake@esc.eu.int) 

 
 

2. WIEDZA, INNOWACJE, KONKURENCYJNOSC, ZATRUDNIENIE: 
STRATEGIA LIZBONSKA I POMOC PANSTWA 

 
• W kierunku europejskiego spoleczenstwa opartego na wiedzy – udzial 

zorganizowanego spoleczenstwa obywatelskiego w realizacji strategii 
lizbonskiej 

 
− Sprawozdawca: Jan OLSSON (Grupa interesów róznych – SE) 

 
− Wspólsprawozdawcy: Eva BELABED (Pracownicy - AT) 

Joost VAN IERSEL (Pracodawcy – NL) 
 

− Dokumenty – CESE 1500/2005 
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− Glówne punkty: 
 

 Panstwa czlonkowskie, Komisja Europejska, Parlament Europejski i parlamenty krajowe, 
przedsiebiorstwa, instytucje finansowe, jak równiez spoleczenstwo obywatelskie musza 
zaangazowac sie we wspólny europejski obszar wiedzy obejmujacy wszystkich obywateli, 
organizacje i przedsiebiorstwa w oparciu o jasno sformulowane cele, standardy porównawcze, 
harmonogramy oraz wyrazne okreslenie zakresów odpowiedzialnosci.    

 
 Interakcja pomiedzy wspólnym europejskim obszarem wiedzy a rynkiem wewnetrznym 

spowoduje wyzwolenie sie nowego potencjalu wzrostu. Konieczne jest zatem jak najszybsze 
usuniecie przeszkód na rynku wewnetrznym, które utrudniaja przejscie do gospodarki opartej 
na wiedzy. 

 
 Nalezy stymulowac swobodny przeplyw pracowników, badaczy i studentów, któremu 

towarzysza godne wynagrodzenia i warunki pracy.  
 
 UE, panstwa czlonkowskie i regiony musza przekierowac swoje wydatki publiczne na 

inwestycje wzmacniajace wzrost gospodarczy. Panstwa czlonkowskie we wspólpracy 
z podmiotami prywatnymi powinny zobowiazac sie do wprowadzania w zycie krajowego 
programu promowania wiedzy przy wsparciu finansowym ze strony UE; 

 
 EKES wzywa do tego, by propozycje Komisji Europejskiej dotyczace perspektyw finansowych 

na lata 2007-2013 w zakresie finansowania badan, innowacji i ksztalcenia zostaly podtrzymane.   
 
 EKES zacheca przedsiebiorstwa, instytucje finansowe i prywatne fundacje do zwiekszenia 

inwestycji w gospodarke oparta na wiedzy oraz wzywa, by towarzyszyly temu zachety 
podatkowe. 

 
 Komisja Europejska powinna miec wieksze uprawnienia do nadawania kierunku polityce 

i monitorowania postepów.  
 
 EKES sugeruje zainicjowanie stalej i uporzadkowanej debaty w celu motywowania decydentów 

na wszystkich szczeblach oraz promowania dialogu ze spoleczenstwem. 
 
 Parlamenty krajowe, jak i krajowe komitety ekonomiczno-spoleczne maja do odegrania 

kluczowa role i musza brac udzial w debacie. Zaangazowac powinny sie takze podmioty lokalne 
i regionalne.   

 
 Zainteresowane podmioty prywatne powinny dzialac i brac na siebie odpowiedzialnosc poprzez 

prawdziwy wspóludzial. Dialog spoleczny i obywatelski to wazne narzedzia promowania polityk 
dotyczacych ksztalcenia przez cale zycie, innowacji i technologii.   

 Solidna polityka makroekonomiczna skupiajaca sie na wzroscie i zatrudnieniu powinna stwarzac 
warunki dla tworzenia spoleczenstwa wiedzy, jak równiez priorytetowo traktowac polityke 
wplywania na nowe technologie poprzez popyt.   
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EKES powtarza swoje wezwanie do wdrozenia na wszystkich szczeblach karty ksztalcenia 
przez cale zycie. Powinno to byc wspierane przez inwestycje publiczne i prywatne, jak równiez 
z funduszy strukturalnych. Polityka zatrudnienia i nowe formy ochrony socjalnej powinny 
tworzyc korzystne warunki, umozliwiajace pracownikom pelne uczestnictwo w ksztalceniu 
przez cale zycie.  

 
 Nalezy promowac regiony przemyslowe, parki technologiczne i inne innowacyjne srodowiska. 
 

−  Kontakt: Gilbert Marchlewitz 
(tel. (Tel.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 

 
 

•  Parki technologiczne a przemiany w przemysle 
 

– Sprawozdawca: János TÓTH (Grupa róznych interesów – HU) 
 

– Wspólsprawozdawca: Jiri KUBÍCEK (kat. II – CZ) 
 

− Dokumenty: opinia z inicjatywy wlasnej – CESE 1494/2005 
 

– Glówne punkty: 
 
 Niniejsza opinia z inicjatywy wlasnej zmierza do przedstawienia, w swietle misji, jakie 

spoczywaja na UE, potencjalu parków przemyslowych i elementów, które je wzajemnie lacza. 
Infrastruktury te, promujac spójnosc gospodarcza i spoleczna, zasluguja na specjalna uwage w 
aspekcie przemian w przemysle. 

 
 Parki przemyslowe, technologiczne, naukowe i inne struktury podobnego rodzaju pelnia role 

biegunów innowacji i przyczyniaja sie w ten sposób do osiagania priorytetów biezacej fazy 
wdrazania OWPG 2005-2008 oraz strategii lizbonskiej. Za pomoca niniejszej opinii z inicjatywy 
wlasnej, Europejski Komitet Ekonomiczno-Spoleczny pragnie poprzec wspólprace pomiedzy 
strukturami tego samego typu istniejacymi w pietnastu starych i dziesieciu nowych panstwach 
czlonkowskich UE, a takze ich rozwój. Poza tym, Komitet pragnie polepszyc dostepnosc 
srodków pomocowych oferowanych przez Komisje Europejska i inne instytucje unijne dla 
parków przemyslowych, technologicznych, naukowych i innych we wszystkich panstwach 
czlonkowskich UE. 

 
 Parki przemyslowe charakteryzuje szczególna rola, jaka odgrywaja w promowaniu 

innowacyjnosci.  Z tego powodu nie wystarczy tylko, by tworzac sieci parków przemyslowych, 
zajmowac sie kwestiami dotyczacymi przemyslu i rolnictwa sensu stricte; do sprostania 
wyzwaniom, przed którymi stoi gospodarka, coraz bardziej niezbedna staje sie mobilizacja 
intelektualnego potencjalu uczelni wyzszych i osrodków akademickich. 
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 Centra innowacji i agencje transferowe tworza pomosty miedzy nauka a gospodarka, poprzez 

oferowane uslugi (czy to bez nastawienia na zysk, czy komercyjnie) dla przedsiebiorstw danego 
regionu czy kraju. Centra i agencje stymuluja dzialalnosc przedsiebiorstw pomagajac im w 
korzystaniu z dorobku naukowego, odgrywajac w tym procesie niemalze role posrednika.  

 
 Wiele parków badawczych i naukowych posluzylo w miejscach, w których powstaly, za 

fundament dobrobytu, udostepniajac wielorakie mozliwosci naukowe. 
 

 Zdaniem EKES-u Unia Europejska musi odgrywac aktywna role w promowaniu zakladania 
i rozwoju parków przemyslowych i technologicznych, które stanowia bieguny innowacji 
w panstwach czlonkowskich i ich regionach. Chodzi o zapewnienie pelnej integracji starych 
i nowych panstw czlonkowskich w rozszerzonym rynku wewnetrznym, co stanowi jedna 
z podstawowych skladowych nowego partnerstwa dla wzrostu i rozwoju w ramach odnowionej 
strategii lizbonskiej.  

 
 EKES uwaza, ze polityke europejska zmierzajaca do faktycznego rozwoju sieci parków 

przemyslowych i technologicznych nalezy prowadzic na trzech poziomach – europejskim, 
krajowym i regionalnym/lokalnym. 

 
 Komitet optuje za wspólpraca – z agencjami zatrudnienia na szczeblu panstw czlonkowskich, a 

na szczeblu europejskim ze wszystkimi podmiotami systemu instytucji pracujacymi na rzecz 
tworzenia miejsc pracy – po to, by parki przemyslowe byly w stanie tworzyc nowe miejsca 
pracy, korzystajac z mozliwosci plynacych z pracy w sieci.  

 
 EKES podkresla znaczenie utworzenia europejskiej platformy parków i okregów 

przemyslowych jako biegunów innowacji (europejskiej platformy biegunów innowacji) w celu 
wypracowania wspólnego stanowiska strategicznego i wspólnych dzialan na rzecz rozwoju 
potencjalu, a takze w celu umozliwienia kulturowego rozwoju zwiazków zawodowych i 
przemyslowych organizacji zawodowych, we wspólpracy z kompetentnymi podmiotami 
zorganizowanego spoleczenstwa obywatelskiego. 

 
− Dalsze informacje: Pol Liemans 
(tel. : 00 32 2 546 82 15 – e-mail : pol.liemans@esc.eu.int) 

 
 

• Restrukturyzacja i zatrudnienie 
 

– Sprawozdawca:  Gustav ZÖHRER (Pracownicy – AT) 
 

– Wspólsprawozdawca: Daniel SOURY–LAVERGNE (kat. I – FR) 
 

− Dokumenty: COM(2005) 120 koncowy – CESE 1495/2005 
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– Glówne punkty: 

 
Europejski Komitet Ekonomiczno-Spoleczny z zadowoleniem przyjmuje calosciowe, 
wieloaspektowe podejscie Komisji. Przeksztalcenia w przemysle oraz zdolnosc 
zainteresowanych podmiotów do przystosowania sie do tych zmian stanowia zasadnicze 
czynniki utrzymania konkurencyjnosci. Powodzenie tego procesu zalezy jednak od tego, jak w 
wymiarze spolecznym zarzadza sie tymi przemianami.  

 
Komitet generalnie zgadza sie z dokonana przez Komisje analiza tego zjawiska, jednak 
oczekuje jeszcze bardziej poglebionej oceny. Podziela w szczególnosci przekonanie Komisji, ze 
restrukturyzacji nie wolno utozsamiac z regresem spolecznym i stratach w substancji 
gospodarczej, lecz powinny sie one wpisywac w bardziej ogólne ramy strategii na rzecz wzrostu 
i zatrudnienia. 

 
Jesli chodzi o reforme instrumentów finansowych, to Komitet przychyla sie do tego, by 
w wiekszym stopniu przeznaczac je na antycypowanie restrukturyzacji i zarzadzanie nimi.  

 
Z punktu widzenia Komitetu polityka przemyslowa ma przede wszystkim za zadanie poglebic 
podejscie sektorowe, pozwalajace na znalezienie rozwiazan dostosowanych do konkretnych 
branz. Udoskonalenie przepisów prawnych dla przedsiebiorstw jest wprawdzie istotnym 
punktem, jednak wymaga on jeszcze bardziej konkretnego i precyzyjnego opracowania. Poza 
tym inicjatywy dotyczace technologii, a zwlaszcza platformy technologiczne, stanowia jeden z 
glównych sposobów poprawy sytuacji. Nalezy takze pamietac o stworzeniu srodowiska 
sprzyjajacego innowacjom. 

 
W odniesieniu zas do polityki konkurencji pojawia sie pytanie o to, czy obecnie dostepne 
instrumenty sa wystarczajace. W zwiazku z panstwowymi dotacjami trzeba w wiekszym 
stopniu zwracac uwage na ich powiazanie z restrukturyzacjami i przenoszeniem produkcji.  

 
Szczególna uwage nalezy skierowac na rozwijanie dialogu spolecznego. Komitet podziela 
stanowisko Komisji, ze partnerzy spoleczni, dzieki ich znajomosci branz, moga pelnic funkcje 
‘ostrzegawcza’. Sektorowy dialog spoleczny nie moze byc jednak narzedziem, po które siega 
sie dopiero w sytuacjach kryzysowych. Europejskie rady zakladowe odgrywaja glówna role w 
restrukturyzacjach. Komitet uwaza, ze trzeba wziac pod uwage przeprowadzenie konsultacji w 
sprawie przegladu dyrektywy dotyczacej europejskich rad zakladowych, skupiajac sie na 
restrukturyzacjach; konsultacje takie powinny jednak objac szerszy kontekst. 

 
Komitet zasadniczo wyraza zadowolenie ze stworzenia „Forum Restrukturyzacji” celem 
zaprezentowania najlepszych praktyk oraz analizy przeszkód na szczeblu lokalnym (przepisy) 
utrudniajacych wprowadzanie tych praktyk w zycie. 
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Komisja zapowiada opracowanie Zielonej ksiegi w sprawie ewolucji prawa pracy. Zwlaszcza w 
kontekscie restrukturyzacji wspomniana ewolucja prawa pracy powinna miec na celu 
równowage pomiedzy elastycznoscia a bezpieczenstwem. 

 
W odniesieniu do promowania mobilnosci pracowników wewnatrz Unii Europejskiej, jedyna 
propozycja sformulowana przez Komisje, a mianowicie przedstawienie wniosku dotyczacego 
dyrektywy w sprawie ulepszenia mozliwosci przenoszenia uprawnien do dodatkowych emerytur 
lub rent, jest niewystarczajaca. 

 
– Kontakt: José Miguel Cólera Rodríguez       
(tel.: 00 32 2 546 96 29; e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 

 
 

• Plan dzialania w sprawie pomocy panstwa 
 

− Sprawozdawca: Antonello PEZZINI (Pracodawcy – IT) 
 

− Dokumenty: COM(2005) 107 koncowy – CESE 1483/2005 
 

– Glówne punkty: 
 

 EKES popiera modernizacje europejskiej polityki pomocy panstwa, oparta na nowym, 
proaktywnym podejsciu i na nowych ogólnych ramach wspólnotowych. W zwiazku z tym 
w swojej opinii umieszcza szczególowe zalecenia.  

 
– Kontakt: Joao Pereira dos Santos 
(tel.: 00 32 2 546 9245 45; e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  

 
• Konkurencyjnosc i innowacje 

 
– Sprawozdawca: Bernhard WELSCHKE (Pracodawcy - DE) 

 
– Wspólsprawozdawca: Lucia FUSCO (Grupa interesów róznych – IT) 

 
– Dokumenty: COM(2005) 121 koncowy -2004/0150 (COD) – CESE 1485/2005 

 
–   Glówne punkty: 

  
W swojej opinii Komitet wzywa Komisje do jeszcze bardziej przejrzystego przedstawienia 
celów i struktury programu ramowego. 

 
Oczekuje, ze poprzez polaczenie wielu programów i pojedynczych srodków uzyska sie wartosc 
dodana. 
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Komitet wzywa Komisje do wyjasnienia powiazan pomiedzy programem ramowym na rzecz 
konkurencyjnosci i innowacji a innymi istniejacymi i przyszlymi inicjatywami.   
 
Komitet bedzie uwaznie sledzil wdrazanie programu ramowego. Przy tym zastrzega sobie takze 
prawo udzielenia dalszych zalecen w momencie, gdy zebrane juz beda pewne doswiadczenia 
lub w ramach oceny sródokresowej. 

 
– Kontakt: Joao Pereira dos Santos 

        (tel.: 00 32 2 546 92 45; e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  
 
 

• Pomoc panstwa na rzecz innowacji 
 

− Sprawozdawca: Antonello PEZZINI (Pracodawcy – IT) 
 

– Dokumenty: COM(2005) 436 koncowy – CESE 1498/2005 
 

− Glówne punkty: 
 

Komitet z zadowoleniem przyjmuje dokument konsultacyjny w sprawie pomocy panstwa na 
rzecz innowacji, w którym Komisja dazy do stworzenia solidnych ram prawnych, zdefiniowania 
kryteriów efektywnego udzielania pomocy oraz do uproszczenia prawa. 

 
Zbyt mala konkurencyjnosc UE w duzej mierze wynika wlasnie z nie dosc rozwinietej 
innowacyjnosci, co czesto wiaze sie niedoskonaloscia mechanizmów rynkowych. Bez innowacji 
Unia Europejska skazana jest na kulturalny i gospodarczy regres. 

 
Wobec wielu wspomnianych przez Komisje kwestii EKES zajal juz stanowisko w poprzednich 
opiniach, przyjetych jednoglosnie lub duza wiekszoscia glosów. 

 
– Kontakt: Joao Pereira dos Santos 

 (tel.: 00 32 2 546 92 45; e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
3. BADANIA I ROZWÓJ, SZCZEGÓLNIE W DZIEDZINIE ENERGETYKI 
     

• Siódmy program ramowy BRT 
 

− Sprawozdawca: Gerd WOLF (Grupa interesów róznych – DE) 
 
− Wspólsprawozdawca: Antonello PEZZINI (Pracodawcy – IT) 

 
− Dokumenty: COM(2005) 119 koncowy – 2005/0043 COD/2005/0044 CNS – CESE 

1484/2005 
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− Glówne punkty: 

 
Wniosek Komisji, aby zwiekszyc dotychczasowe naklady i przeznaczyc na te cele prawie 8% 
ogólnego budzetu Wspólnoty, jest pozadanym i bezwarunkowo koniecznym pierwszym 
krokiem we wlasciwym kierunku. 

 
Komitet apeluje ponadto do szefów panstw i rzadów panstw czlonkowskich, jak równiez do 
przemyslu europejskiego, by przyczynili sie do jak najszybszego osiagniecia docelowych 
nakladów w wysokosci 3%. 

 
Komitet z zadowoleniem przyjmuje dazenie Komisji do uproszczenia procedur 
administracyjnych, do zmniejszenia odpowiadajacych im nakladów administracyjnych i tym 
samym do zwiekszenia efektywnosci europejskich programów na rzecz badan. 

 
Komitet z zadowoleniem przyjmuje dazenie Komisji do jeszcze silniejszego wlaczenia MSP w 
procesy badawcze, rozwojowe i innowacyjne.  
Szersze i doglebniejsze uwagi i zalecenia odnalezc mozna w opinii Komitetu. 
 
– Kontakt: Joao Pereira dos Santos 

 (tel.: 00 32 2 546 92 45; e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  
 
 

• Odnawialne zródla energii 
 

− Sprawozdawca: Ulla Birgitta SIRKEINEN (Pracodawcy - FI) 
 

− Wspólsprawozdawca: Gerd WOLF (Grupa interesów róznych – DE) 
 

− Dokumenty: opinia z inicjatywy wlasnej – CESE 1502/2005 
 

− Glówne punkty: 
 

Odnawialne zródla energii odgrywaja wazna role w kombinacji zródel energii w Europie 
i dysponuja znacznym potencjalem, by zwiekszyc swój udzial zarówno w lacznym zuzyciu, jak 
i w produkcji energii w Europie. UE wymaga zrównowazonej kombinacji zródel energii, w 
której zarówno paliwa stale, jak i gaz, energia jadrowa oraz odnawialna beda mialy swój udzial. 
Zródla odnawialne dysponuja potencjalem, by stanowic znaczacy skladnik przyszlej kombinacji 
energetycznej, niemniej jeszcze dlugo nie beda one alternatywa dla paliw kopalnych i energii 
jadrowej. Wiekszosc odnawialnych zródel energii cechuje sie brakiem ciaglosci wytwarzania 
energii, co niesie ze soba problemy dotyczace rozbudowy sieci oraz zapewnienia 
bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej (jako wartosc graniczna udzialu energii ze zródel 
odnawialnych czesto podaje sie 15-20% calkowitej wytwarzanej energii elektrycznej).  
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Opinia uznaje, ze odnawialne zródla energii wymagac beda wsparcia do czasu, az beda gotowe 
do wprowadzenia na rynek. Z drugiej strony nalezy takze wziac pod uwage pewne istotne 
kwestie, takie jak zmiany na (swiatowych) rynkach energii (tendencje cenowe), 
konkurencyjnosc, oddzialywanie na zatrudnienie oraz wzrost gospodarczy. Obecne regulacje 
dotyczace wsparcia powoduja znaczne koszty, nie uwzgledniajac czesto rynkowej pozycji 
konkurencyjnej poszczególnych zródel energii.  Mechanizmy wsparcia wymagaja biezacego 
monitorowania pod katem ich efektywnosci kosztowej i skutecznosci, a zmianom nastepujacym 
na poszczególnych rynkach towarzyszyc musi ponowna ocena potrzebnego wsparcia i jego 
poziomu. Szczególne znaczenie maja przy tym efekty systemu handlu emisjami w UE. Komitet 
opowiada sie za przyjeciem wspólnego europejskiego podejscia do wsparcia dla pozyskiwania 
energii ze zródel odnawialnych, by uniknac utraty synergii, niepotrzebnie wysokich kosztów 
oraz problemu, jakim jest brak bodzców i impulsów rynkowych. 

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

 
 

4. WOLNOSC, BEZPIECZENSTWO, SPRAWIEDLIWOSC 
 

• Program haski – wolnosc, bezpieczenstwo i sprawiedliwosc 
 
– Sprawozdawca: Luis Miguel PARIZA CASTANOS (Pracownicy – ES) 

 
– Dokumenty: COM(2005) 184 koncowy – CESE 1504/2005 

 
 
 

–  Glówne punkty: 
 

Piec lat po stworzeniu programu z Tampere nie osiagnieto jeszcze zaplanowanych celów. Unia 
Europejska nie jest wspólna przestrzenia wolnosci, bezpieczenstwa i sprawiedliwosci.  Chociaz 
program haski jest mniej ambitny, jego cele sa bardziej znaczace. 

 
Tworzenie wspólnej przestrzeni wolnosci, bezpieczenstwa i sprawiedliwosci wymaga 
zachowania odpowiedniej równowagi miedzy tymi trzema wymiarami.  Program haski nie 
zachowuje tej równowagi w wystarczajacym stopniu. Polityki, które maja zostac przyjete 
w dziedzinie bezpieczenstwa, powinny chronic wartosci wolnosci i sprawiedliwosci.  EKES jest 
zdania, ze podstawa tych polityk powinna byc ochrona praw podstawowych gwarantowanych 
przez Europejska Konwencje Ochrony Praw Czlowieka i Podstawowych Wolnosci oraz Karte 
praw podstawowych UE. 
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EKES pragnie, aby polityka bezpieczenstwa byla skuteczna i chronila obywateli zyjacych 
w spoleczenstwie wolnym i otwartym, pod ochrona sprawiedliwosci, w ramach panstwa prawa. 
W momencie, gdy w imie walki z terroryzmem zostana przyjete niewspólmierne przepisy 
poswiecajace prawa czlowieka na oltarzu bezpieczenstwa, przyznamy terrorystom ich pierwsze 
zwyciestwo. Europejskie spoleczenstwo obywatelskie musi grac aktywna i decydujaca role w 
tym wzgledzie. 

 
EKES pragnie, aby nadal rozwijane bylo aktywne obywatelstwo Unii Europejskiej. 

  
Imigrantom i osobom ubiegajacym sie o azyl nalezy zapewnic sprawiedliwe traktowanie, 
w poszanowaniu praw czlowieka, karty praw podstawowych i prawodawstwa 
antydyskryminacyjnego. Konieczne jest rozwiniecie polityk przyjmowania i integracji nowo 
przybylych. 

 
Zaden z celów sformulowanych w programie haskim i w planie dzialan nie moze zostac 
osiagniety bez odpowiednich srodków finansowych. Komisja Europejska przedstawila trzy 
programy ramowe (w kwietniu 2005 r.), które sa przedmiotem odpowiednich opinii EKES-u. 

 
– Kontakt: Pierluigi Brombo 
(tel.: 00 32 2 546 96 18; e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 

 
 

• Bezpieczenstwo i ochrona wolnosci  
 

− Sprawozdawca: Miguel CABRA de LUNA (Grupa interesów róznych – ES) 
 

−  Dokumenty: COM(2005) 124 koncowy – 2005/0034 (CNS) – CESE 1496/2005 
 

− Glówne punkty:   
 

EKES jednoznacznie wspiera walke z przestepczoscia i terroryzmem i podkresla, ze nalezy 
przyspieszyc proces konsolidacji w walce przeciw terroryzmowi i przestepczosci w UE.  

 
Powinno sie takze osiagnac prawdziwie skuteczny poziom wspólpracy i koordynacji pomiedzy 
panstwami czlonkowskimi w sprawach policyjnych, informacyjnych oraz sadowych.   

 
Jednak walka z terroryzmem i przestepczoscia zorganizowana nie powinna kwestionowac 
swobód osobistych i zasad panstwa prawa. 

 
Proponowany program ramowy jest spójny z dzialaniami Komisji, która zamierza wspierac 
rozwój przestrzeni wolnosci, bezpieczenstwa i sprawiedliwosci w ramach perspektyw 
finansowych na lata 2007-2013. Rozszerzenie definicji o obywatelstwo rozciaga tradycyjne 
rozumienie kwestii zwiazanych z polityka wewnetrzna i sprawiedliwosci na szerszy kontekst. 
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Wartosc dodana tego programu ramowego opiera sie na jego wymiarze europejskim, co 
pozwala mu na tworzenie synergii miedzy europejskim a krajowym obszarem dzialania. 

 
Dazy sie do uproszczenia formy prawnej oraz zarzadzania zaproponowanymi instrumentami, 
prowadzac w ten sposób do racjonalizacji finansowania, zwiekszajac przejrzystosc oraz 
elastycznosc w przyznawaniu zadan. 

 
Dlatego tez obecnie wysilki Unii powinny koncentrowac sie na aspektach operacyjnych, 
zwlaszcza w kontekscie walki z terroryzmem, który stanowi przejaw wyjatkowo podstepnej 
przestepczosci i wymaga pilnego podjecia dzialan. 
 
− Dalsze informacje: Ewa Kaniewska 
(tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 

 
 

5. SOLIDARNOSC SPOLECZNA 
 

• Europejski Rok na rzecz Równych Szans dla Wszystkich (2007) 
 

– Sprawozdawca: Maria HERCZOG (Grupa interesów róznych – HU) 
 

– Dokumenty: COM(2005) 225 koncowy – 2005/0107 (COD) – CESE 1507/2005 
 
 
 
 
– Glówne punkty: 

 
• EKES zdecydowanie popiera program Europejskiego Roku na rzecz Równych Szans dla 

Wszystkich (2007) oraz jego cele. Rózne wzgledy spoleczne i gospodarcze przemawiaja na 
rzecz zapewnienia równosci szans dla wszystkich. 

 
• EKES konsekwentnie podkreslal i podkresla, ze po to, aby zgodnie z art. 13 Traktatu znikly 

wszelkie formy dyskryminacji, konieczne sa postepy znacznie bardziej konkretne, niz te 
dokonane do chwili obecnej. Aby wprowadzic faktyczne zmiany, podstawowe znaczenie ma 
dokonanie odpowiedniej oceny dotychczasowych postepów i monitorowanie poszczególnych 
edycji Europejskiego Roku. 

 
• EKES uwaza, ze wszystkim osobom zamieszkujacym na terenie UE powinno sie 

zagwarantowac niedyskryminacje i równe szanse w korzystaniu z pelnego zakresu praw 
czlowieka: dyskryminacja z wszelkich powodów wymienionych w art. 13 powinna byc 
zabroniona w dziedzinie zatrudnienia, szkolen, ksztalcenia, ochrony spolecznej, swiadczen 
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spolecznych oraz dostepu do towarów i uslug, aby uniknac powstania hierarchii przyczyn 
dyskryminacji.  

 
• EKES ponownie podkresla koniecznosc udzialu organizacji pozarzadowych i przedstawicieli 

zainteresowanych mniejszosci, pracodawców sektora prywatnego i publicznego, podmiotów 
gospodarki spolecznej, pracowników i przedstawicieli regionów na wszystkich etapach i 
szczeblach wdrazania. 

 
• EKES uwaza, ze przewidziany budzet jest bardzo ograniczony w stosunku do ambicji 

i do potrzeb. Nalezy zwrócic uwage na to, zeby zapewnic odpowiednie srodki do dyspozycji 
dla osób zaangazowanych w program od samego jego poczatku, tak by mogly one miec 
do nich dostep. 

 
− Dalsze informacje: Torben Bach Nielsen 

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

• Wlaczenie aspektów spolecznych do negocjacji porozumien o partnerstwie 
gospodarczym 

 
− Sprawozdawca: Paolo PEZZINI (Pracodawcy – IT) 

 
− Wspólsprawozdawca: Gerard DANTIN (Pracownicy – FR) 

 
− Dokumenty zwiazane ze sprawa: opinia rozpoznawcza – CESE 1497/2005 
− Glówne punkty: 

 
W projekcie opinii zawarte sa nastepujace wnioski i zalecenia: 

 
• Porozumienia o partnerstwie gospodarczym beda w pelni skuteczne i przyniosa pozytywne 

wyniki jedynie w takim stopniu, w jakim udzial podmiotów spoleczno-gospodarczych 
zostanie zagwarantowany na etapie planowania, przygotowania i realizacji porozumien, 
w szczególnosci na etapie sporzadzania analiz oddzialywania, jak równiez w trakcie 
negocjowania i definiowania aspektów spolecznych wynikajacych z tresci EPA.  

 
• EPA stanowia bardzo trudne wyzwanie dla UE i gospodarki swiatowej i zostana 

prawdopodobnie zawarte pózniej, niz to przewidywano. 
 

• Pierwszym i podstawowym zobowiazaniem, którego trzeba dotrzymac za posrednictwem 
porozumien o partnerstwie, jest wzmocnienie w róznych regionach stowarzyszen 
skupiajacych pracowników, przedsiebiorców i konsumentów, a takze organizacji równych 
szans i wielu innych, które przyczyniaja sie do tworzenia kultury i uzyskania porozumienia 
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w sprawie srodków majacych na celu przyspieszenie postepu w sferze humanitarnej, 
spolecznej i gospodarczej. 

 
• Glówne aspekty spoleczne, aspekty plci, rozwój mozliwosci w zakresie zatrudnienia oraz 

gwarancje ochrony socjalnej powinny zostac wlaczone do negocjacji i urzeczywistnic sie 
pózniej w dzialaniach z nich wynikajacych. 

 
• Róznice w dzialaniach spoleczenstwa obywatelskiego miedzy krajami powinny doprowadzic 

do powstania EPA rózniacych sie miedzy soba pod wzgledem tresci.  
 

• EKES proponuje „utworzenie komitetów regionalnych ds. dialogu spolecznego” 
obejmujacych podmioty spoleczno-zawodowe, które wnioslyby wklad w opracowanie 
i proponowanie programu rozwoju spolecznego oraz zapewnienie jego monitorowania 
i wdrazania. Upowaznienia tych komitetów moglyby dotyczyc wplywu gospodarczego, 
spolecznego i regionalnego EPA. 

 
• Trzeba podkreslic, ze stopien rozwoju osiagniety przez rózne panstwa AKP rózni sie 

w zaleznosci od kraju. Zjawisko to stwarza koniecznosc dolozenia usilnych staran ze strony 
Komisji w celu znalezienia pewnych specyficznych cech okreslajacych tozsamosc 
poszczególnych regionów, wokól których powinny sie koncentrowac uwaga i interes 
spoleczenstwa obywatelskiego. 

 
• Wreszcie, chociaz wolny handel sam w sobie nie stanowi niewatpliwie panaceum na glód i 

ubóstwo i nie jest optymalnym instrumentem osiagniecia zrównowazonego rozwoju, nalezy 
go postrzegac w ramach projektu partnerstwa jako jeden z czynników mogacych wspierac 
konkurencyjnosc. 

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

 
 

• Usprawnienie mechanizmów wspólnotowych w dziedzinie ochrony ludnosci 
 

− Sprawozdawca: Maria Candelas Sánchez Miguel (Pracownicy - ES) 
 

– Dokumenty: COM(2005) 137 koncowy – CESE 1491/2005 
 

– Kontakt: Annika Korzinek 
(tel.: 00 32 2 546 80 65; e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 

 
 

6. USLUGI FINANSOWE, PODATKI I HANDEL 
 

• Uslugi finansowe 
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– Sprawozdawca: Guido RAVOET (Pracodawcy - BE) 

 
− Dokumenty: COM(2005) 177 koncowy – CESE 1508/2005 

 
– Glówne punkty: 

 
EKES sadzi, ze dzialanie dokonywania bilansu tego, co zostalo osiagniete oraz co pozostaje do 
zrobienia w dziedzinie uslug finansowych jest dla UE okazja do poczynienia znacznych 
postepów w kierunku ozywienia gospodarki UE. 

 
W zakresie uslug finansowych UE moze poczynic znaczace kroki w kierunku realizacji celów 
z Lizbony poprzez zajecie sie szeregiem zagadnien, które sa szczególowo przedstawione 
w opinii. 

 
EKES zywo popiera wysilki w zakresie wzmocnienia i poglebienia dialogu ustawodawczego ze 
swiatowymi konkurentami UE, takimi jak Stany Zjednoczone, Japonia, Chiny i Indie. 

 
– Kontakt:   Aleksandra Klenke 
(tel.: 00 32 2 546 98 99; e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 

 
 

• Kredyt hipoteczny 
 

– Sprawozdawca: Umberto BURANI (Pracodawcy – IT) 
− Dokumenty: COM(2005) 327 koncowy – CESE 1503/2005 

 
− Glówne punkty: 

 
Komitet, popierajac cele proponowane przez Komisje, uwaza, ze pelna integracja bedzie trudna 
do osiagniecia w krótkim okresie czasu. Opinia zajmuje sie szeregiem zagadnien, 
w szczególnosci ochrona konsumenta, aspektami prawnymi, zabezpieczeniem hipotecznym 
i finansowaniem kredytów hipotecznych. 
 
– Kontakt: Aleksandra Klenke 
(tel.: 00 32 2 546 98 99; e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 

 
 

• Racjonalizacja odstepstw i srodków zapobiegania uchylaniu sie od placenia 
podatków w swietle szóstej dyrektywy o VAT 

 
− Sprawozdawca: Viliam PÁLENÍK (Grupa interesów róznych – SK) 
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− Dokumenty: COM(2005) 89 koncowy -2005/0019 (CNS) – CESE 1501/2005 
 

− Glówne punkty: 
 

EKES popiera uproszczenie systemu VAT w ramach rynku wewnetrznego zgodnie 
z postanowieniami komunikatu Komisji COM(2000) 348 wersja ostateczna. 

 
W swoich uwagach EKES odwoluje sie do nastepujacych kwestii: zmniejszenie liczby 
specjalnych odstepstw, zapobieganie problemowi uchylania sie od placenia podatków i unikania 
zobowiazan podatkowych, stosowanie procedury uznawania za jednego podatnika (ang. 
grouping of businesses), przejecie jako dzialajace przedsiewziecie (ang. transfers of going 
concern) oraz opodatkowanie zlota inwestycyjnego, ustanawianie kwoty podlegajacej 
opodatkowaniu na poziomie wartosci rynkowej, (stwierdzajac potrzebe jednoznacznych 
definicji na okreslenie „wartosc rynkowej” i „znacznej róznicy”), zastosowanie do uslug korekty 
odliczen naliczonego podatku VAT od dóbr inwestycyjnych, zasada samonaliczania podatku 
jako narzedzie zapobiegania unikania zobowiazan podatkowych i uchylania sie od placenia 
podatków. 

 
Wniosek dotyczacy dyrektywy Rady jest realistyczny pod wzgledem wdrozenia i zbiezny 
z celem Komisji wyrazonym w komunikacie dla Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 
7 czerwca 2000 r. dotyczacym racjonalizacji niektórych z wielu obowiazujacych obecnie 
odstepstw od szóstej dyrektywy w sprawie podatku VAT. EKES zwraca jednak uwage, ze to 
bardziej rozlegla rewizja przepisów dotyczacych podatku VAT oraz dalsza harmonizacja prawa 
podatkowego uczynilaby wspólny system VAT o wiele prostszym i efektywniejszym. 
Zdaniem EKES-u wniosek Komisji jest krokiem we wlasciwym kierunku, zakladajac 
oczywiscie, ze zostanie on szybko i wlasciwie wdrozony. Zdaniem EKES-u, powinny isc za 
tym dalsze dzialania na rzecz uproszczenia wspólnego systemu VAT. 

 
− Kontakt: Imola Bedo 
(tel. : 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@esc.eu.int) 

 
 

• Przywóz piwa do Finlandii 
 

– Sprawozdawca: Harry BYRNE (Pracodawcy – IE) 
 

– Dokumenty: COM(2005) 427 wersja ostateczna – 2005/0160 CNS – CESE 1487/2005 
 

–  Kontakt: Joao Pereira dos Santos 
(tel.: 00 32 2 546 92 45; e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 
 

7. TRANSPORT 
 



- 16 - 

Greffe CESE 192/2005  FR-EN – AB/ao .../... 

• Bezpieczenstwo w galeziach transportu 
 

− Sprawozdawca: Jan SIMONS (Pracodawcy – NL) 
 

− Dokumenty: - opinia rozpoznawcza – CESE 1488/2005 
 

− Glówne punkty: 
 

W swojej opinii rozpoznawczej EKES podkresla, ze: 
 
• W zakresie bezpieczenstwa w galeziach transportu ladowego konieczne dzialania 

pozostaly jeszcze do wykonania, zwlaszcza odnosnie do wysokiego stopnia 
wspólzaleznosci pomiedzy róznymi galeziami transportu i wrazliwosci multimodalnych 
punktów magazynowania i przeladunku. 

 
• Odpowiedzialnosc za przedsiewziecie srodków bezpieczenstwa spoczywa na panstwach 

czlonkowskich. Wladze publiczne powinny ustanowic specjalny organ dla zapewnienia 
ujednolicenia tych srodków i zagwarantowania ich stosowania. 

 
• Rola Unii Europejskiej polega glównie na koordynacji srodków na szczeblu unijnym 

i miedzynarodowym, zas rola wladz krajowych i lokalnych polega raczej na podejmowaniu 
konkretnych srodków, kontrolowaniu ich wdrazania, na informowaniu oraz promowaniu 
na wszystkich poziomach swiadomosci kwestii zwiazanych z terroryzmem i 
przestepczoscia. 

• Uzytkownicy transportu odgrywaja w kwestii bezpieczenstwa kluczowa role. Nalezy 
zachecac pasazerów i klientów, za pomoca kampanii informacyjnych, do zwiekszenia 
czujnosci i aktywnosci, a pracownicy transportu ladowego powinni przechodzic specjalne 
szkolenie pod katem ich roli w zapewnianiu bezpieczenstwa w danej galezi transportu. 

 
• Rola kierownictwa przedsiebiorstw obejmuje przede wszystkim wlaczenie pojec 

z zakresu bezpieczenstwa do filozofii i kultury przedsiebiorstwa, umozliwienie 
pracownikom odbycia szkolenia w tej dziedzinie oraz dopilnowanie, by w szkoleniach 
z zakresu technik zarzadzania znalazla sie czesc poswiecona „zarzadzaniu sytuacjami 
kryzysowymi”. 

 
W dziedzinie finansowania Komitet uwaza, ze: 
 
− koszty zwiazane z bezpieczenstwem powinny znalezc odbicie w koncowej cenie towaru, 

tak by poniósl je konsument lub za posrednictwem budzetu krajowego ostatecznie 
obywatel – w formie podatku, jesli srodki bezpieczenstwa podejmowane sa przez wladze 
publiczne; 

 
− towarzystwa ubezpieczeniowe odgrywaja drugorzedna role i ze nalezy czuwac nad tym, by 

poziom stawek odzwierciedlal ryzyko rynkowe; 
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− rola Unii Europejskiej jako instancji finansujacej powinna przede wszystkim sprowadzac 
sie do finansowania programów badawczych, informacyjnych i uswiadamiajacych w 
omawianej dziedzinie. 

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

 
 

• Rejestracja pojazdów mechanicznych – SIS II 
 

− Sprawozdawca: Virgilio RANOCCHIARI (Pracodawcy – IT) 
 

− Dokumenty: COM(2005) 237 koncowy – 2004/0104 (COD) – CESE 1486/2005 
 

− Glówne punkty: 
 

EKES potwierdza, ze zgadza sie z Komisja, iz dostep do SIS II powinien zostac rozszerzony, 
tak aby obejmowal krajowe organy odpowiedzialne za wydawanie i sprawdzanie dowodów 
rejestracyjnych pojazdów. Ponadto prywatne sluzby odpowiedzialne za rejestracje pojazdów 
powinny uzyskiwac informacje posrednio poprzez jeden z organów publicznych dysponujacych 
dostepem do SIS, przy zastrzezeniu, ze zostanie zagwarantowana ochrona danych.  
Istotne jest równiez, aby stworzyc dostep panstwom czlonkowskim, które nie sa 
sygnatariuszami konwencji z Schengen oraz zwiekszyc wspólprace z Interpolem i Europolem.  

 
– Kontakt: Aleksandra Klenke 
(tel.: 00 32 2 546 98 99; e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

8. SEKTOR RYBOLÓWSTWA 
 

• Wdrazanie Wspólnej Polityki Rybolówstwa/ Srodki finansowe 
 

− Sprawozdawca: Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE (Grupa interesów róznych – ES) 
 

− Dokumenty: COM(2005) 117 koncowy – 2005/0045 CNS – CESE 1490/2005 
 

− Kontakt: Yvette Azzopardi   
(tel.: 00 32 2 546 98 18; e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 

 
 

• Spólki mieszane w sektorze rybolówstwa 
 

− Sprawozdawca: Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE (Grupa interesów róznych – ES) 
 

− Dokumenty: opinia z inicjatywy wlasnej – CESE 1492/2005 
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− Kontakt: Yvette Azzopardi   
(tel.: 00 2 2 546 98 18; e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 

 
 

9. BEZPIECZENSTWO ZYWNOSCI 
 
• Zasady higieny a rzemieslnicze przetwórstwo zywnosci 

 
− Sprawozdawca: Lutz RIBBE (Grupa interesów róznych – DE) 

 
− Dokumenty: opinia z inicjatywy wlasnej – CESE 1489/2005 

 
− Glówne punkty: 

 

Opinia ma zbadac wplyw nowych uregulowan prawnych dotyczacych zasad higieny zywnosci 
pochodzenia zwierzecego, które zaczna obowiazywac w UE od 1 stycznia 2006 r. 
(rozporzadzenia nr WE 852/2004, WE 853/2004 i 854/2004) na przedsiebiorstwa rzemieslnicze 
sektora spozywczego. Uregulowania te sa mniej szczególowe niz poprzednio i daja wiecej 
uprawnien uznaniowych lokalnym wladzom wydajacym koncesje, niz mialo to miejsce do tej 
pory. Sytuacja ta moze wywolac zaklócenia na rynku, gdyz przepisy sa stosowane w sposób 
odmienny przez rózne wladze. Czesto interpretacje sa bardziej rygorystyczne od tych 
zamierzonych przez legislatora.  

 
EKES z zadowoleniem przyjmuje elastycznosc nowych rozporzadzen. Zwraca jednak uwage, 
ze ta swoboda manewru wiaze sie równoczesnie z ryzykiem dla rzemieslniczych 
przedsiebiorstw sektora spozywczego. Zarówno wladze krajowe, jak i lokalne, moga 
interpretowac owe przepisy na niekorzysc takich przedsiebiorstw. EKES uwaza, ze wlasciwe 
wladze powinny skoncentrowac sie na wynikach koncowych (tj. odpowiednich standardach 
higieny) w miejsce kontrolowania sposobu ich osiagniecia.  
 
Zdaniem EKES wystepuje koniecznosc zmiany pewnych przepisów zawartych 
w rozporzadzeniach: 

 

• rzemieslniczy ubój pojedynczych sztuk zwierzat nalezy uznac za „tradycyjna metode 
produkcji”; 

 

• pomieszczenia wykorzystywane przez sprzedawców detalicznych do przygotowywania i/lub 
rozbierania wiekszych ilosci produktów spozywczych pochodzenia zwierzecego, po to aby 
produkty te przekazac nastepnie innym sprzedawcom detalicznym, nalezy bez wyjatku 
wlaczyc w zakres rozporzadzenia; 

 

• odnosnie wymogów konstrukcyjnych, zaklady rzemieslnicze samodzielnie dokonujace uboju 
nie sa zobowiazane do zapewnienia miejsc postoju i wystarczy, ze zapewnia proste 
oprzyrzadowanie do karmienia i pojenia zwierzat; 
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• w przypadku, gdy przedsiebiorstwo moze wykazac, ze ubój i rozbiór oddalone sa od siebie 
w czasie, powinno ono byc zwolnione z obowiazku zapewnienia oddzielnego pomieszczenia; 

 

• nalezy zrezygnowac z obowiazku utrzymywania stalej temperatury w pomieszczeniach, 
w których dokonuje sie rozbioru miesa, jezeli jest ono wyjmowane z chlodni i rozbierane 
porcjami, jak to ma zazwyczaj miejsce w przedsiebiorstwach rzemieslniczych. 

 

EKES zacheca takze do przeprowadzenia badan porównawczych celem: 1) analizy stosowania 
rozporzadzenia w poszczególnych panstwach czlonkowskich posiadajacych rózna strukture 
sektora spozywczego oraz 2) opracowania na tej podstawie propozycji zmierzajacych do 
poprawy pozycji konkurencyjnej rzemieslniczych przedsiebiorstw branzy spozywczej. W 
szczególnosci nalezy równiez sprawdzic dostepnosc szkolen zawodowych i doskonalacych dla 
malych przedsiebiorstw sektora spozywczego. Ponadto konieczne jest przesledzenie kanalów, 
którymi wytyczne Komisji trafiaja do odbiorców i zadbac, by male przedsiebiorstwa byly 
nalezycie poinformowane o wprowadzonych na ich korzysc uelastycznieniach. 

 

– Dalsze informacje: Annika Korzinek 
(tel. (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 

10. KODYFIKACJA I UPROSZCZENIE PRAWODAWSTWA 
WSPÓLNOTOWEGO 
 

• EU/214 Agencje – Kadencje prezesów i dyrektorów 
 

− Sprawozdawca: Agnes CSER (Pracownicy – HU) 
 

− Dokumenty zwiazane ze sprawa: COM((2005) 190 wersja ostateczna – 2005/0077(CNS) 
– 2005/0078(CNS) – 2005/0089(CNS) – 2005/0085(COD) – 2005/0086(COD) – 
2005/0087(COD) – 2005/0088(COD) – 2005/0080(CNS) – 2005/0072(COD) – 
2005/0073(COD) – 2005/0074(COD) – 2005/0075(COD) – 2005/0076(COD) – 
2005/0081(COD) – 2005/0082(COD) – 2005/0083(COD) – CESE 1506/2005 

 
Glówne punkty:   

 
− EKES z zadowoleniem przyjmuje opracowanie przez Komisje wniosku dotyczacego zmian 

rozporzadzen Rady pozwalajacego na harmonizacje rozbieznych obecnie zasad 
okreslajacych procedury mianowania i przedluzania kadencji dyrektorów wykonawczych i 
ich zastepców w osiemnastu agencjach europejskich. 

 
Komitet ma jednak kilka zastrzezen, szczególnie w odniesieniu do ogólnego porzucenia 
procedury oglaszania oficjalnych konkursów, faktu, ze oznaczaloby to wedlug wszelkiego 
prawdopodobienstwa, iz zaden obywatel z dziesieciu nowych panstw czlonkowskich nie 
bedzie mial szans na mianowanie na stanowisko dyrektora, dyrektora wykonawczego, 
zastepcy dyrektora lub zastepcy dyrektora wykonawczego agencji oraz w odniesieniu do 
krótkiej kadencji przewidzianej dla Europejskiej Agencji ds. Bezpieczenstwa Sieci 
i Informacji.   
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− Dalsze informacje: Alan Hick 

(tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 
 

• Tusze doroslego bydla – kodyfikacja 
 

− Sprawozdawca: Frank ALLEN (Grupa interesów róznych – IE) 
 

− Dokumenty: COM(2005) 402 wersja ostateczna – 2005/0171 CNS – CESE 1493/2005 
 

− Kontakt:   Filipa Pimentel 
(tel.: 00 32 2 546 84 44; e-mail: filipa.pimentel@esc.eu.int) 

 


