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Zgromadzenie Plenarne przyjęło nowych bułgarskich i rumuńskich członków Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. W zgromadzeniu uczestniczył p. Olli REHN, członek Komisji 
Europejskiej, którego wystąpienie dotyczyło rozszerzenia.  
 

1. WSKAŹNIKI SPOŁECZNE 
 
• Analiza realiów współczesnego społeczeństwa europejskiego 
− Sprawozdawca: Jan OLSSON (Inne Podmioty – SE) 
 
− Dokumenty: opinia rozpoznawcza – CESE 94/2007 
 
− Główne punkty:  
 
EKES zauważa, że analiza realiów społeczeństwa europejskiego stanowi przykład szerszego 
podejścia niż tylko przegląd kwestii społecznych w tradycyjnym sensie. Analiza taka może być 
ważnym narzędziem przybliżenia UE do obywateli i spełnienia ich oczekiwań co do tego, jakie 
powinny być owoce europejskiej polityki. 
 
Omawianej analizie powinny podlegać także różne metody i instrumenty polityki społecznej UE oraz 
ich skuteczność w podejmowaniu nowych wyzwań społecznych. Należy znaleźć właściwą 
równowagę między rozgraniczeniem a komplementarnością kompetencji UE i państw członkowskich 
oraz między stosowaniem europejskich działań legislacyjnych a otwartą metodą koordynacji (OMK). 
Jednocześnie niezbędne jest wdrażanie istniejącego dorobku wspólnotowego. Na szczeblu 
europejskim należy w pełni wykorzystać możliwości dialogu społecznego, który ma podstawę 
w Traktacie. Na przeprowadzenie analizy trzeba także przewidzieć wystarczająco dużo czasu, aby 
zaangażować zorganizowane społeczeństwo obywatelskie na wszystkich szczeblach.  
 
Aby przeprowadzić ocenę konkretnych oraz ogólnych realiów społecznych, jak też dokonać pomiaru 
skuteczności środków swojej polityki, UE musi dysponować wskaźnikami, które dadzą wystarczająco 
szczegółowy i wierny obraz rzeczywistości. EKES ponownie wnosi, by do udziału w procesie 
tworzenia i oceniania wskaźników zaproszono zainteresowane strony.  
 
EKES może odgrywać aktywną rolę zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim, czyniąc to za 
pośrednictwem swoich członków i reprezentowanych przez siebie organizacji. Należy ponadto 
zmobilizować rady społeczno-gospodarcze w krajach, w których takowe istnieją. Na szczeblu 
europejskim EKES może zorganizować we współpracy z Komisją forum uczestników, tak aby na 
początku procesu ustalić „mapę drogową” działań oraz zapewnić ich monitorowanie, kiedy proces 
będzie dobiegał końca. 
 
EKES sugeruje, aby w ramach podsumowania procesu analizy Komisja Europejska zorganizowała 
poświęcony realiom społecznym „szczyt obywateli”, na którym byliby obecni przedstawiciele 
wszystkich uczestników. EKES sugeruje także, by w następstwie procesu analizy zorganizowano 
drugie specjalne posiedzenie Rady Europejskiej poświęcone europejskiemu modelowi społecznemu 
(Hampton Court 2). W celu stworzenia podstawy nowego konsensu w sprawie wyzwań społecznych 
stających przed Europą, można wstępnie opracować nowy „program działania w dziedzinie 
społecznej”, uwzględniając zarówno realia ekonomiczne, jak i społeczne oczekiwania. 
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− Osoba kontaktowa: Susanne Johansson i Anna Redstedt 
(tel.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail: susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
(tel.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 

 
 
2. SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA I RÓWNOŚĆ SZANS 
 

• Równe szanse dla osób niepełnosprawnych 
− Sprawozdawca: Meelis JOOST (Inne Podmioty – EE) 
 
− Dokumenty: opinia rozpoznawcza – CESE 91/2007 
 
− Główne punkty: 
 
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) z zadowoleniem przyjmuje wniosek rządu 
austriackiego, sprawującego przewodnictwo w Radzie UE, o sporządzenie opinii na temat równych 
szans dla osób niepełnosprawnych. Propagowanie idei równych szans dla osób niepełnosprawnych 
musi być postrzegane jako jeden z trwających procesów, który powinien zyskać ważne miejsce 
w programie prac każdej prezydencji Rady UE. 
 
EKES: 
 
− wzywa do pełnego wykorzystania możliwości związanych z rokiem 2007, ogłoszonym 

Europejskim Rokiem Równych Szans dla Wszystkich, w celu zapewnienia równych szans 
osobom niepełnosprawnym, 

− wzywa do przedłożenia wniosku przewidującego ustanowienie kompleksowych przepisów 
w kwestiach związanych z niepełnosprawnością, poszerzającego zakres ochrony osób 
niepełnosprawnych przed dyskryminacją o dziedziny niezwiązane z zatrudnieniem, a także 
wzmacniającego zasadę włączania problematyki niepełnosprawności we wszystkie dziedziny 
polityki, 

− apeluje do Komisji i państw członkowskich o podjęcie kolejnego kroku w pracach nad 
problemem niepełnosprawności i przejście od planu działania w sprawie niepełnosprawności 
(PDN) do szeroko zakrojonej unijnej strategii na rzecz osób niepełnosprawnych, 

− wzywa państwa członkowskie i Komisję, by w ramach przysługujących im kompetencji 
kontynuowały wysiłki na rzecz zapewnienia pełnej integracji osób dotkniętych 
niepełnosprawnością i ich udziału w życiu społecznym,  

− przypomina o priorytetach, na jakich należy się skoncentrować w celu zapewnienia równych 
szans osobom niepełnosprawnym: informowaniu o prawach osób niepełnosprawnych, 
zapewnianiu im dostępu do budynków publicznych oraz dostępu do społeczeństwa 
informacyjnego i środków transportu, opracowaniu nowych przepisów krajowych oraz wsparciu 
dla rodzin, czyli o priorytetach, które powinny obowiązywać w każdym społeczeństwie. 
Szczególnie ważne jest skoncentrowanie się na dzieciach niepełnosprawnych,  
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− apeluje do Komisji Europejskiej i państw członkowskich o gotowość do znacznie szerszego 
wspierania działalności organizacji osób niepełnosprawnych,  

− wzywa Komisję i państwa członkowskie do udostępniania informacji na temat najlepszych 
praktyk i skutecznych strategii,  

− pozytywnie ocenia determinację Komisji na rzecz uruchomienia w 2008 r. europejskiej 
inicjatywy w zakresie integracji elektronicznej oraz wzywa, by inicjatywa ta była możliwie 
najbardziej dalekosiężna i ambitna oraz by stanowiła decydujący krok na rzecz włączenia 
problematyki eDostępności do wszystkich właściwych dziedzin polityki UE,  

− wzywa do rozwinięcia przepisów dyrektywy 2001/85/WE, aby zapewnić ich zgodność z nowymi 
wspólnotowymi przepisami dotyczącymi praw niepełnosprawnych pasażerów samolotów,  

− wzywa Komisję i państwa członkowskie, by dołożyły wszelkich starań i poświęcenia wszelkich 
zasobów, jakie okażą się niezbędne do zagwarantowania skutecznego wprowadzenia w życie 
dyrektywy 2000/78/WE, ustanawiającej ramy prawne równego traktowania w zakresie 
zatrudnienia,  

− wzywa Komisję i państwa członkowskie do poświęcenia szczególnej uwagi kwestii opieki 
społecznej i pomocy osobistej dla osób niepełnosprawnych.  

 
− Osoba kontaktowa: Susanne Johansson i Anna Redstedt 

 (tel.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail: susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
 (tel.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 

 

• Upowszechnianie godnej pracy dla wszystkich 
− Sprawozdawca: Thomas ETTY (Pracownicy – NL) 
 
− Dokumenty: COM(2006) 249 wersja ostateczna – CESE 92/2007  
 
− Główne punkty: 
 
EKES z zadowoleniem przyjął komunikat Komisji. Komitet jest przekonany, że Komisja – w ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi – bardzo się przysłuży realizacji idei godnej pracy zarówno 
w UE, jak i w krajach trzecich. Komitet: 
 
- zaleca, by Komisja przedstawiła plan działań w zakresie polityki godnej pracy, zarówno 

wewnątrzunijnej, jak i pozaunijnej, obejmujący dane budżetowe; 

- nawołuje Komisję do opracowania odpowiednich wskaźników oceny wdrażania programu godnej 
pracy przez UE; 

- zaleca, by Komisja jasno określiła konsekwencje finansowe swojego wkładu w upowszechnianie 
godnej pracy, zarówno w UE, jak i poza nią; powinno to obejmować informacje na temat 
sposobu, w jaki zamierza ona wspierać MOP w realizacji programu godnej pracy; 

- zaleca, by Komisja przyjęła takie samo podejście, jakie zalecił Europejski Komitet Ekonomiczno-
Społeczny w swojej opinii z marca 2005 r. w sprawie społecznego wymiaru globalizacji: 
utrzymać i wzmocnić pozytywne oddziaływanie globalizacji, podejmując przy tym odpowiednie 
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działania zmierzające do łagodzenia jej negatywnych skutków; Komitet powtarza zatem swoje 
wnioski przedstawione w opinii z marca 2005 r.; 

- wzywa Komisję do przeanalizowania wraz z państwami członkowskimi przyczyn 
nieratyfikowania Międzynarodowej konwencji ONZ o ochronie praw pracowników migrujących; 

- wzywa Komisję do propagowania znaczenia bezpieczeństwa i higieny pracy jako jednego 
z głównych czynników osiągnięcia godnej pracy. 

 
Pomyślna realizacja polityki godnej pracy, zarówno w UE, jak i poza nią, możliwa jest tylko dzięki 
pełnemu zaangażowaniu partnerów społecznych oraz całego społeczeństwa obywatelskiego. 
W realizacji celu godnej pracy dla wszystkich kluczowe znaczenie ma zachowanie spójności 
politycznej i koordynacji na wszystkich szczeblach, także na szczeblu krajowym. 
 
Jednym z najważniejszych czynników warunkujących upowszechnianie godnej pracy jest 
wzmocnienie systemu kontrolnego MOP-u. Niezbędna jest ratyfikacja i wdrożenie w prawodawstwie 
i praktyce właściwych konwencji MOP-u w ramach UE oraz w odniesieniu do państw trzecich. 
 
Komitet wzywa Komisję do włączenia EKES-u w przygotowanie sprawozdania podsumowującego 
dalsze działania związane komunikatem, mającego się ukazać latem 2008 r. 
 
− Osoba kontaktowa: Anna Redstedt 

 (tel.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 

• Polityka strukturalna a spójność 
− Sprawozdawca: Olivier DERRUINE (Pracownicy – BE) 
 
− Dokumenty: wniosek Parlamentu Europejskiego – CESE 84/2007  
 
− Główne punkty:  
 
EKES przyznaje, że niezaprzeczalny wpływ funduszy strukturalnych i spójnościowych pozwolił 
najsłabiej rozwiniętym krajom i regionom wejść na drogę nadrabiania opóźnień w zakresie 
zatrudnienia, wzrostu i infrastruktury. Wywołały one efekt stymulujący, rozpowszechniły w terenie 
praktykę nawiązywania partnerstwa (wymagającą jeszcze udoskonaleń), przyczyniły się do poprawy 
funkcjonowania administracji lokalnej i do lepszej dostrzegalności UE. 
 
Polityka strukturalna wspiera jednocześnie rynek wewnętrzny dzięki wymianie handlowej 
i zatrudnieniu, wynikającym z opracowania i realizacji projektów zgodnych z kryteriami funduszy 
strukturalnych. Projekty te często nie zostałyby urzeczywistnione bez interwencji europejskiej, 
odgrywającej tu rolę katalizatora. 
 
EKES zauważa jednak, że historyczna zgoda panująca wokół rozwoju polityki strukturalnej 
(instrumenty, kredyty) w ujęciu z rynkiem wewnętrznym i unią gospodarczo-walutową (UGW) 
w ostatnich latach załamała się. 
 



- 5 - 

Greffe CESE 2/2007   EN,FR – MC/ab 

Jednak, zdaniem EKES-u, w związku z ostatnimi i przyszłymi etapami rozszerzenia należałoby 
zastanowić się nad rozwijaniem innych dynamicznych zgrupowań regionalnych, tak aby objąć całość 
obszaru europejskiego. 
 
Wymaga to infrastruktury łączącej różne strefy, a także ośrodki miejskie z otaczającymi je wiejskimi 
peryferiami. Tymczasem decyzje o ograniczeniach budżetowych w ramach perspektyw finansowych 
oraz paktu na rzecz stabilności i wzrostu hamują tę modernizację. 
 
Komitet uważa, że należy podjąć refleksję na temat parametrów budżetowych określonych w pakcie 
na rzecz stabilności i wzrostu i ich wpływu na finansowanie sieci transeuropejskich.  
 
EKES przypomina tu o swoim postulacie usprawnienia inżynierii finansowej funduszy strukturalnych 
i uważa, iż należałoby porzucić praktykę polegającą na zwracaniu państwom członkowskim 
niewykorzystanych środków z budżetu europejskiego, co pozwala na ograniczenie ich wkładu. 
 
− Osoba kontaktowa: Roberto Pietrasanta 

(tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
 
 
3. OCHRONA ZDROWIA 
 
• Uproszczenie i racjonalizacja sprawozdań z zakresu zdrowia 

i bezpieczeństwa 
− Sprawozdawca: Thomas JANSON (Pracownicy – SE) 
 
− Dokumenty: COM(2006) 390 wersja ostateczna – 2006/0127 (COD) – CESE 93/2007 
 
− Główne punkty: 
 
EKES: 
 
− z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, którego celem jest zracjonalizowanie 

obowiązujących przepisów poprzez przedkładanie co pięć lat jednolitego sprawozdania 
z praktycznego wdrażania wszystkich dyrektyw w sprawie zdrowia i bezpieczeństwa; 
sporządzanie sprawozdań pochłaniało dotąd władzom krajowym wiele czasu, więc rozwiązanie 
proponowane we wniosku niewątpliwie oznacza dla nich oszczędność czasu i kosztów,  

− uważa, że dzięki jednemu sprawozdaniu władze krajowe będą miały lepszy ogląd sytuacji; w ten 
sposób można także lepiej oddać powiązania pomiędzy różnymi zagrożeniami dla zdrowia, 
którym dyrektywy mają zapobiec,  

− uważa, że wniosek Komisji powinien zobowiązać państwa członkowskie, aby konsultowały 
z partnerami społecznymi wszystkie pięć rozdziałów i uwzględniały ich punkt widzenia. 

 
− Osoba kontaktowa: Torben Bach Nielsen 

(tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
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4. KONKURENCJA I JEDNOLITY RYNEK  
 
• Przegląd jednolitego rynku (OMU) 
– Sprawozdawca ogólny: Bryan CASSIDY (Pracodawcy – UK) 
 
– Dokumenty: opinia rozpoznawcza – CESE 89/2007 
 
Niniejsza opinia powstała w odpowiedzi na wniosek z dnia 5 października 2006 r. o sporządzenie 
opinii rozpoznawczej, wystosowany do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego przez 
komisarz Margot Wallström, wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej. 
 
Aby pokonać pozostałe przeszkody, zakończenie tworzenia jednolitego rynku wymaga osiągnięcia 
równowagi między osiągnięciami gospodarczymi, wymiarem społecznym a rozwojem 
zrównoważonym. Korzyści z jednolitego rynku powinny być dostępne dla jak największej liczby 
ludzi, a dla tych, którzy ponoszą straty, powinny istnieć mechanizmy kompensacyjne. Środkom 
mającym na celu liberalizację i zwiększenie konkurencji muszą więc towarzyszyć ochronne strategie 
makroekonomiczne na rzecz zatrudnienia i wzrostu oraz działania na rzecz utworzenia społeczeństwa 
opartego na wiedzy. W znaczny sposób pomoże to w utworzeniu jednolitego rynku. 
 
Europa powinna więcej zainwestować w edukację, szkolenia i badania na szczeblu krajowym 
i europejskim. Oprócz istotnego zagadnienia patentów i związanej z tym własności intelektualnej, 
zdaniem Komitetu należy sie również zająć na szczeblu unijnym kwestią informacji gospodarczych.  
 
Lepsze stanowienie prawa może przyczynić się do uproszczenia warunków dla przedsiębiorstw oraz do 
osiągnięcia większej przejrzystości dla obywateli i konsumentów. EKES popiera także stosowanie 
instrumentów prawnych w istotnych dziedzinach, takich jak te objęte minimalnymi przepisami 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
Umowy zbiorowe między partnerami społecznymi, które są kluczowym elementem politycznych 
procesów decyzyjnych w wielu państwach członkowskich, mogą również ułatwić kształtowanie strategii 
politycznych i zapewnić poparcie dla środków na szczeblu europejskim. Na wszystkich etapach prac 
należy konsultować się z partnerami społecznymi, by zapewnić, że w wymaganym stopniu i w 
rozsądnym terminie procedury administracyjne ulegną uproszczeniu, a jakość prawodawstwa – 
poprawie. 
 
Służąca rozstrzyganiu sporów sieć SOLVIT przynosi zadowalające efekty i mogłaby doskonale 
pomóc w usuwaniu barier prawnych, jednak z pewnością potrzeba jej więcej zasobów i personelu 
w stolicach państw członkowskich. Należy przeprowadzić zorganizowaną kampanię reklamową, by 
uświadomić MSP istnienie tego mechanizmu i możliwości z nim związane. 
 
Komitet jest zdania, że z racji swej wiedzy fachowej i reprezentatywności mógłby odgrywać istotną 
rolę w opracowywaniu analiz oddziaływania, których systematyczne sporządzanie leży w zamiarach 
Komisji. Jest sprawą pierwszorzędnej wagi, by propozycje legislacyjne odzwierciedlały pluralizm 
punktów widzenia i opierały się na solidnych, obiektywnych podstawach.  
 



- 7 - 

Greffe CESE 2/2007   EN,FR – MC/ab 

EKES pragnąłby, aby poczyniono szybsze postepy w zakresie udoskonalania jednolitego rynku usług. 
Komitet przyjmuje z zadowoleniem poprawki Parlamentu Europejskiego do dyrektywy w sprawie 
usług, które pokrywają się w dużym stopniu z jego własnymi propozycjami. W dziedzinie usług 
finansowych Komitet wezwał do dynamicznej konsolidacji, jednak bez tzw. pozłacania (ang. gold-
plating – jednostronne wprowadzanie dodatkowych przepisów, które są sprzeczne z zasadą 
jednolitego rynku), w duchu strategii lizbońskiej i z uwzględnianiem indywidualnych cech 
europejskiego modelu społecznego. 
 
Konieczne wydaje sie zharmonizowanie podstawy podatkowej stosowanej do opodatkowania 
przedsiębiorstw i unikanie podwójnego opodatkowania. W systemie jednolitego rynku nie ma miejsca 
na podwójne opodatkowanie.  
 
Jedną z przeszkód w finalizacji jednolitego rynku są utrzymujące się znaczne ograniczenia 
w swobodnym przepływie pracowników. EKES wzywa państwa członkowskie, które nie pozwalają 
na swobodny przepływ pracowników, by usunęły utrudniające ich mobilność przeszkody.  
 
Wreszcie głównym zadaniem w procesie stopniowej finalizacji rynku wewnętrznego powinno być 
ukazywanie pozytywnych aspektów, które rynek taki przedstawia dla konsumentów, oraz zachęcanie 
ich do korzystania z jego dobrodziejstw. 
 
– Osoba kontaktowa: Jean-Pierre Faure 

 (tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 

• Procedury odwoławcze w dziedzinie udzielania zamówień publicznych 
– Sprawozdawca: Joost van IERSEL (Pracodawcy – NL) 
 
– Dokumenty: COM(2006) 195 wersja ostateczna/2 – 2006/0066 COD – CESE 87/2007 
 
W przypadku braku podjęcia działania legislacyjnego na poziomie wspólnotowym utrzymałyby się 
lub nawet uległy pogorszeniu bardzo zróżnicowane, w zależności od państwa członkowskiego, 
sytuacje w zakresie skuteczności procedur odwoławczych zapewnionych przedsiębiorstwom. Brak 
pewności prawnej i poważne lub powtarzające się naruszenia dyrektyw w sprawie zamówień 
publicznych miałyby nadal miejsce. 
 
Trybunał Sprawiedliwości zalecił już w 1999 r., aby rozwiązania wprowadzane w obu dyrektywach 
odwoławczych (89/665 EWG, 92/13 EWG) wspierały istniejące regulacje w celu zapewnienia 
skutecznego zastosowania dyrektyw o zamówieniach publicznych, w szczególności na etapie, na którym 
możliwe jest jeszcze skorygowanie przypadków naruszenia przepisów. 
 
Aby wywrzeć nacisk na sektor publiczny i podnieść poziom profesjonalizmu po obu stronach, EKES 
zgadza się z propozycją Komisji w zakresie wprowadzenia okresu zawieszenia. Rozwiązanie takie na 
szczeblu unijnym mogłoby promować z jednej strony skuteczność, jasność i pewność prawną, a z 
drugiej bardziej otwarty i przejrzysty system zamówień publicznych.  
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Należy znaleźć rozwiązanie, które dawałoby podmiotom gospodarczym rozsądny czas na zgłoszenie 
protestu, a jednocześnie nie rodziłoby niepotrzebnej zwłoki w realizacji zamówień, w przypadku 
których nie ma podobnych problemów. Definicja okresu zawieszenia powinna bazować na dniach 
roboczych, ale tu pojawia się kwestia rozbieżnych dni świątecznych w państwach członkowskich. 
 
Panuje szeroko podzielane przekonanie, że pożądana byłaby jakaś alternatywna forma rozwiązywania 
sporów. Dokładniejsza analiza alternatywnych metod stosowanych w takich przypadkach w innych 
państwach lub w innych sytuacjach mogłaby pozwolić na stworzenie skutecznych rozwiązań. 
 
Automatyczna wyszukiwarka internetowa wykorzystywana w celu zwrócenia uwagi oferentów na 
opublikowane ogłoszenia, które prawdopodobnie mogłyby ich zainteresować, znacząco zwiększyłaby 
skuteczność tych ogłoszeń.  
 
EKES jest zdecydowanie przeciwny praktyce polegającej na wymaganiu od oferentów pragnących 
złożyć ofertę uiszczenia opłaty. Takie działania są nie tylko niekorzystne dla MŚP, ale także zbyt 
łatwo mogą stać się środkiem ukrytej dyskryminacji, sprzecznej z duchem – i być może także 
z literą – dyrektyw. 
 
– Osoba kontaktowa: Jean-Pierre Faure 

 (tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 
 
5. FINANSE I SYSTEM PODATKOWY 
 

• Ocena ostrożnościowa przypadków nabycia udzialów 
– Sprawozdawca: Daniel RETUREAU (Pracownicy – FR) 
 
– Dokumenty: COM(2006) 507 wersja ostateczna – 2006/0166 COD – CESE 88/2007 
 
– Główne punkty: 
 
Należy utrzymać zasadę zamkniętej listy kryteriów oraz przejrzystości wymaganych informacji. We 
wszystkich państwach członkowskich powstałby zharmonizowany lub nawet ujednolicony system, ale 
jedynie do celów operacji transgranicznych dotyczących nabycia lub zwiększenia udziałów 
w przedsiębiorstwach sektora finansowego (sektor bankowy, ubezpieczeniowy i papierów 
wartościowych). 
 
Zainteresowani inwestorzy powinni móc wnioskować o dodatkowy termin, aby dostarczyć brakujące 
elementy. 
 
Metoda wybrana przez Komisję mogłaby rzeczywiście okazać się zbyt sztywna w praktyce. 
 
Szybka ocena niesie za sobą ryzyko powierzchowności. Kontrola ze strony Komisji nie powinna 
ograniczać się do przypadków odrzucenia, ale raczej stosować od czasu do czasu sondaże w celu 
oceny właściwego stosowania dyrektywy w państwach członkowskich. 
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– Osoba kontaktowa: João Pereira dos Santos 
(tel.: 00 32 2 546 92 02 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 

 
• FISCALIS 2013 
− Sprawozdawca: Umberto BURANI (Pracodawcy – IT) 
 
− Dokumenty: COM (2006) 202 wersja ostateczna – CESE 83/2007  
 
− Główne punkty:  
 
Komitet zasadniczo zgadza się z przedstawionym przez Komisję dokumentem. W kwestii szkoleń, 
uwagi Komitetu odnoszą się do skuteczności dotychczasowych działań. Kształcenie kadry 
wykładowców powinno stać się priorytetem programu wspólnotowego.  
 
Zastrzeżenia dotyczą pewnych niejasnych aspektów udostępniania danych organom publicznym innym 
niż administracja podatkowa. Warunki i zasady dostępu do danych przez takie organy nie zostały 
dokładnie określone i budzą wątpliwości, szczególnie ze względu na ochronę prywatności. Należałoby 
równiez wyjaśnić kwestię własności i udostępniania danych. Ponadto nie ma informacji dotyczących 
kryteriów ustalania kosztów, którymi byłyby obciążane osoby trzecie pragnące uzyskać dostęp do danych. 
 
- Osoba kontaktowa: Imola Bedo 

(tel.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 
• Odzyskiwanie wierzytelności 
− Sprawozdawca: Umberto BURANI (Pracodawcy – IT) 
 
− Dokumenty: COM(2006) 605 wersja ostateczna – 2006/0192 (CNS) – CESE 85/2007 
 
− Główne punkty :  
 
EKES popiera przedłożony wniosek, choć podkreśla trudność przeprowadzenia dokładnej oceny 
pracy kodyfikacyjnej wykonanej przez służby Komisji Europejskiej. 
 
- Osoba kontaktowa: Roberto Pietrasanta 

(tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
 
 

6. RYBOŁÓWSTWO 
 
• Rybołówstwo / wyrównanie dla regionów najbardziej oddalonych 
– Sprawozdawca generalny:  Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE (Inne Podmioty – ES) 
 
– Dokumenty: COM(2006) 740 wersja ostateczna – 2006/0247 CNS – CESE 90/2007  
 
- Osoba kontaktowa: Yvette Azzopardi  

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


