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Zgromadzenie Plenarne zaszczycili swoja obecnoscia Francois BILTGEN, minister pracy i zatrudnienia, 
który przedstawil program Prezydencji luksemburskiej, oraz Jose Manuel BARROSO, przewodniczacy 
Komisji, który przedstawil program Komisji.  
 

1. KSZTALCENIE I ZATRUDNIENIE 
 
• Polityka zatrudnienia: Rola EKES po rozszerzeniu UE i w kontekscie 

procesu lizbonskiego 

− Sprawozdawca: Wolfgang GREIF (Pracownicy – AT) 
 

− Dokumenty: opinia z inicjatywy wlasnej – CESE 135/2005 
 
− Glówne punkty: 
 

Strategia lizbonska wszakze nie tyle po prostu ukazala perspektywe wiekszej liczby miejsc pracy, 
lecz takze wprowadzila poglad, zgodnie z którym wydajnosc i konkurencyjnosc maja zostac 
osiagniete przede wszystkim poprzez wspieranie innowacji i poprawe jakosci zatrudnienia. 
Inwestycjom w zasoby ludzkie, badania, technologie i innowacje nadano zatem taki sam priorytet jak 
rynkowi pracy i politykom strukturalnym.  

 
Pomimo kilku poczatkowych sukcesów, Europa wciaz jest jeszcze daleka od osiagniecia swoich 
ambitnych celów. 

 
Strategia Lizbonska zakladala, ze rzeczywisty wzrost PKB bedzie wynosil srednio 3% rocznie. 
Jednak zamiast oczekiwanego ozywienia, sytuacja gospodarcza sie gwaltownie pogorszyla od roku 
2000. 
 
Za oslabienie wzrostu gospodarczego w ostatnich trzech latach odpowiedzialne byly przede 
wszystkim czynniki makroekonomiczne, a nie wzgledy zwiazane z polityka strukturalna. Dlatego tez 
Komitet wielokrotnie nawolywal, by glówne zarysy polityki gospodarczej uwzglednialy ten fakt w 
swoich zaleceniach. 
 
Aby utrzymac cel stworzenia wiekszej ilosci i lepszych miejsc pracy, powinno sie w obecnej sytuacji 
zadbac o ozywienie gospodarki i wspieranie inteligentnego projektu reform strukturalnych. Tylko w 
ten sposób mozna zwiekszyc skutecznosc i akceptacje reform. Makropolityka i reformy strukturalne 
maja sie wzajemnie uzupelniac, a nie zastepowac. 
 
Nalezy takze uwzglednic projekty reform Komisji dotyczace zwiekszonego ukierunkowania Paktu na 
rzecz stabilnosci i rozwoju na wzrost gospodarczy, jak równiez usuniecia strategicznych inwestycji 
(przede wszystkim edukacja, B&R) z kalkulacji deficytu. 
 
Powinno dojsc do odczuwalnego ozywienia najwazniejszych elementów popytu, inteligentnego 
projektowania reform strukturalnych. 

 
Nalezy tez nadac priorytet wspieraniu zdolnosci do zatrudnienia, usuwaniu braków kwalifikacji, jak 
równiez integracji grup poszkodowanych na rynku pracy, raczej niz wzywac do zamrozenia plac, 
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demontowania norm prawa przemyslowego, tworzenia atypowych stosunków pracy i ograniczania 
wydatków na opieke spoleczna. 

 
EKES jest w ramach europejskiej polityki zatrudnienia gotowy zaoferowac swoja wiedze fachowa i 
dokonac swojego wkladu do ekspertyzy i do niezbednego przekazywania informacji o Strategii 
Lizbonskiej obywatelom Europy. 

 
– Kontakt:  Alan Hick 
 (tel.: 00 32 2 546 93 02; e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 

 
• Zintegrowany program dzialan w zakresie ksztalcenia ustawicznego 
− Sprawozdawca: Christoforos KORYFIDIS (Pracownicy – EL) 

 
− Dokumenty: COM(2004) 474 koncowy -2004/0153 (COD) – CESE 139/2005 
 
– Glówne punkty: 
 

Kreatywna analiza omawianego wniosku Komisji jest z pewnoscia smialym przedsiewzieciem. 
Zaklada ono ogólna i szczególowa znajomosc celów, instrumentów oraz trudnosci przy tworzeniu 
europejskiej polityki edukacji. Wymaga równiez zdolnosci do kompleksowego powiazania 
rozpatrywanych opcji w dziedzinie polityki ksztalcenia z glównymi celami Unii na XXI wiek, a w 
szczególnosci na biezaca dekade. Wymaga wreszcie odpowiedniej dalekowzrocznosci dla 
prawidlowego dokonania wyborów na przyszlosc. 
 
EKES ma jasne zdanie w kwestii hierarchii aktualnych glównych celów Unii oraz konkretne 
wyobrazenie na temat sposobu polaczenia ksztalcenia ustawicznego z tymi celami. Komitet wyrazil 
swoje poglady w opinii rozpoznawczej w sprawie: Ksztalcenie a wydajnosc, opracowanej niedawno 
na wniosek holenderskiej prezydencji Rady. W zwiazku z tym zaangazowanie EKES w sprawe 
omawianego wniosku jest w znacznym stopniu zdeterminowane tymi punktami widzenia oraz 
opiniami. 
 
Ponadto poglady EKES wynikaja równiez z jego szczególowej wiedzy o wynikach dotychczasowej 
realizacji polityk wspólnotowych w dziedzinie edukacji, ksztalcenia zawodowego, mlodziezy i sportu 
oraz realizacji odpowiednich programów. 
 
Pomimo gloszonych róznych zastrzezen, z doswiadczen tych wynika ogólnie pozytywny obraz, w 
którym programy te: 
 
• stanowia wysokiej jakosci i skutecznosci instrument komunikacji organów UE, a przede 

wszystkim Komisji, z obywatelami Unii; 
 
• sa podstawowymi obszarami dzialania dla praktycznego rozwoju mobilnosci osób wewnatrz 

Wspólnoty oraz rozpowszechniania idei i dobrych praktyk; 
 
• tworza pole dzialania, które przynosi duza wartosc dodana w skali Europy zarówno teraz, jak i 

w przyszlej perspektywie. 
Warto zauwazyc, ze uruchomione do tej pory unijne programy edukacyjne nalezaly do nielicznych 
instrumentów polityki wspólnotowej adresowanych bezposrednio do obywateli europejskich. Stan 
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ten nalezy utrzymac w ramach nowego programu. Celem, do jakiego nalezy dazyc, jest stworzenie 
obywatelom mozliwosci rozwoju osobistego i zawodowego, aby mogli oni rozszerzac swój potencjal 
i lepiej go wyzyskiwac. Z punktu widzenia Unii i jej stosunków z obywatelami wazne jest wdrozenie 
zintegrowanego programu, zawierajacego odpowiednie propozycje dla róznych grup wiekowych, 
pojedynczych obywateli,  dla swiata pracy, malych i srednich przedsiebiorstw oraz partnerów 
spolecznych. 

 
– Kontakt: Stefania Barbesta 
  (tel.: 0032 2 546 95 10; e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 

 
2. RÓWNOSC PLCI 

 

• Pekin, dziesiec lat pózniej: Przeglad postepów w zakresie zapewnienia 
równosci plci w Europie i krajach rozwijajacych sie 

− Sprawozdawca: Susanna FLORIO (Gr.I-IT) 
 
− Dokumenty: opinia z inicjatywy wlasnej – CESE 128/2005 

 
− Glówne punkty:  
 

Kwestia równosci plci zyskala wymiar miedzynarodowy glównie dzieki zaangazowaniu Narodów 
Zjednoczonych. 49 sesja Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Statusu Kobiet w dniach 28 lutego - 
11 marca 2005 r. poswiecona bedzie przegladowi stosowania platformy dzialania i Deklaracji 
Pekinskiej, przyjetych na Czwartej Swiatowej Konferencji w sprawach kobiet (Pekin, 1995 r.). Ze 
wzgledu na doswiadczenie Komitetu zdobyte dzieki stalemu monitorowaniu kwestii dotyczacych 
równosci plci, wskazany wydaje sie jego udzial w delegacji Komisji Europejskiej na 49 sesje Komisji 
Narodów Zjednoczonych ds. Statusu Kobiet. 
 
Jakkolwiek system Narodów Zjednoczonych ustanowil prawne ramy w zakresie zapewniania 
równosci plci, praktyczne stosowanie przyjetych zasad przez poszczególne panstwa, oraz 
prowadzone przez nie polityki handlu i rozwoju, niekiedy przecza zlozonym na papierze deklaracjom. 
 
Zasada równosci plci w Unii Europejskiej zostala poddana dalszej kodyfikacji w Traktacie 
amsterdamskim, w którym przyjeto „podejscie kombinowane”, przewidujace z jednej strony 
uwzglednienie kwestii plci we wszystkich politykach wspólnotowych, z drugiej zas wprowadzenie 
specjalnych srodków na rzecz poprawy sytuacji kobiet. Jednakze srodki sluzace poprawie jakosci 
pracy i perspektyw zawodowych, rozwijaniu przedsiebiorczosci kobiet, zmniejszeniu róznicy 
wynagrodzen oraz promowaniu znaczenia kobiet w sektorze nowych technologii maja charakter 
wybiórczy. W odniesieniu do laczenia zycia zawodowego z prywatnym, istnieja projekty zmierzajace 
do poprawy dostepu do placówek zajmujacych sie opieka nad dziecmi, jednak tylko kilka z nich jest 
szczególnie ukierunkowanych na kwestie opieki nad ludzmi w podeszlym wieku lub osobami 
bedacymi na utrzymaniu rodziny.  
W odniesieniu do polityk handlu i rozwoju - niezbedne jest przyjecie podejscia zakladajacego ogólnie 
zaangazowanie spoleczenstwa obywatelskiego, w  szczególnosci uwzgledniajacego role kobiet. Grupy 
reprezentujace interesy kobiet musza miec zagwarantowany pelny udzial w ksztaltowaniu polityk 
rozwojowych oraz opracowywaniu krajowych dokumentów strategicznych w zainteresowanych 
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panstwach. Szczególne znaczenie ma takze zwiekszenie funduszy przeznaczonych dla kobiet, by 
podniesc ich status ekonomiczny i spoleczny. Efekty umów handlowych i polityk rozwojowych 
nalezy poddawac stalemu monitoringowi, w tym w skali makroekonomicznej, poprzez szczególowe 
analizowanie ich oddzialywania na warunki zycia najmniej uprzywilejowanych grup spolecznych oraz 
uwzglednienie róznicy plci.  
 
Niestety, chociaz wspólnotowe polityki sluzace wspieraniu kobiet ulegly wzmocnieniu, 
zagwarantowanie faktycznego osiagniecia rezultatów wymaga dalszych dzialan oraz najwyzszych 
staran po stronie Panstw Czlonkowskich, gdyz to one ponosza glówna odpowiedzialnosc za 
wdrazanie tych polityk.  
 

− Kontakt:  Maarit Laurila 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 39 – e-mail: maarit.laurila@esc.eu.int) 

 
3. RYNEK WEWNETRZNY - USLUGI 

 
• Uslugi na rynku wewnetrznym 
– Sprawozdawca: pan METZLER (Rózne grupy interesów – DE) 
– Wspólsprawozdawca: pan EHNMARK (Pracownicy – SE) 
 
– Dokumenty: COM(2004) 2 koncowy -2004/001 (COD) – CESE 137/2005 
  
– Glówne punkty: 

 
Komitet popiera cele zawarte w proponowanym projekcie dyrektywy, a mianowice 
urzeczywistnienie rynku wewnetrznego i uczynienie kolejnego kroku w realizacji strategii lizbonskiej. 
Komitet jest ponadto zdania, ze projekt dyrektywy powinien uwzglednic zaproponowane tu zmiany, 
aby cel ten rzeczywiscie osiagnac. 
 
Harmonizacja podczas dwustopniowej fazy przejsciowej w przypadku okreslonych uslug: Komitet 
jest zdania, ze powszechne stosowanie zasady panstwa pochodzenia w zakresie uslug 
transgranicznych jest przedwczesne. Komitet zaleca generalne zbadanie mozliwosci wprowadzenia 
tej zasady w róznych sektorach. 
 
Kwestie zwiazane z wymiarem spolecznym: Projekt dyrektywy nie powinien prowadzic do obnizenia 
istniejacych standardów opieki spolecznej, wynagrodzen i bezpieczenstwa w miejscu pracy, w 
szczególnosci standardów zawartych w dyrektywie w sprawie delegowania pracowników. 
 
Zakres obowiazywania i normy kolizyjne: Zakres obowiazywania, derogacje i kolizje w stosowaniu 
zasady panstwa pochodzenia powinny byc w zakresie przeplywu uslug jeszcze dokladniej 
dopracowane i jeszcze ostrzej odgraniczone od siebie. Wszystkie uslugi uzytecznosci publicznej 
musza zostac wylaczone z zakresu dyrektywy o uslugach do czasu ustanowienia ram 
wspólnotowych. 
Centralny rejestr dzialalnosci transgranicznej: Zdaniem Komitetu nalezy rozwazyc, czy 
ustanowienie centralnego, ogólnounijnego rejestru wymogów i uchybien w ramach dzialan 
regulacyjnych jest skutecznym i uzytecznym srodkiem spelnienia wymogów zawartych w projekcie 
dyrektywy w sprawie monitorowania okreslonych dostawców uslug, takich jak przedstawicieli 
wolnych zawodów.  
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Udoskonalenie rejestracji praktycznej. 
 
Zapewnienie jakosci i przejrzystosc cen: Ochrone konsumentów nalezy utrzymywac na wysokim 
poziomie. 

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

 
• Biala ksiega nt. uslug uzytecznosci publicznej 
– Sprawozdawca: pan HENCKS (Pracownicy – LU) 
– Sprawozdawca: pan HERNÁNDEZ BATALLER (Rózne grupy interesów – ES) 
 
– Dokumenty: COM(2004) 374 koncowy – CESE 121/2005 

 
– Glówne punkty: 

 
Uslugi uzytecznosci publicznej stanowia nie tylko kluczowy element konkurencyjnosci gospodarczej, 
lecz równiez polityki spolecznej i ekologicznej. Sa one istotnym i niezbednym uzupelnieniem trzech 
filarów strategii lizbonskiej (gospodarka, spoleczenstwo, ochrona srodowiska), warunkujacym 
przeksztalcenie Unii Europejskiej w najbardziej konkurencyjne i dynamiczne spoleczenstwo oparte 
na wiedzy. 
 
EKES z zadowoleniem odnotowuje ogloszenie bialej ksiegi. EKES docenia zwlaszcza umieszczenie 
w bialej ksiedze precyzyjnego kalendarza propozycji i dzialan, które Komisja Europejska podejmuje 
sie wdrozyc dla zastosowania tych zasad i wytycznych w przyszlych latach. 
 
Przyjmuje do wiadomosci zasady i nowe kierunki, jakie Komisja proponuje dla nadania trwalych 
podstaw funkcjonowaniu uslug uzytecznosci publicznej. Ubolewa jednak nad tym, ze powtarzane 
przez niego w tych ostatnich latach postulaty przyjecia ramowej dyrektywy lub ustawy 
gwarantujacej dalsze istnienie uslug uzytecznosci publicznej, wolnosc ich okreslania i organizacji 
przez panstwa czlonkowskie, swobode wyboru sposobu zarzadzania, dlugoterminowego 
finansowania, oceny wyników, praw konsumentów itp. nie zostaly dotad uwzglednione, chociaz 
Komisja podjela sie sporzadzenia do konca 2005 r. sprawozdania na ten temat. 
 
Prawo obywateli do korzystania z powszechnie dostepnych, przystepnych cenowo i dobrych 
jakosciowo uslug uzytecznosci publicznej winno byc chronione i umacniane w imie solidarnosci i 
spójnosci spoleczno-gospodarczej, gwarantowanych przez traktaty jako zasady podstawowe.  
 
Dlatego wlasnie wskazane jest opracowanie dla uslug tych - niejednorodnych i swiadczonych na 
rózne sposoby w róznych panstwach czlonkowskich - korpusu powszechnie obowiazujacych zasad 
przy pelnym poszanowaniu zasady pomocniczosci.  

 
– Kontakt: Raffaele Del Fiore 
 (tel.: 00 32 2 546 97 94; e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
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• Pakiet kolejowy 
– Sprawozdawca: pan CHAGAS (Pracownicy – PT) 

 
– Dokumenty:  COM(2004) 139 koncowy – 2004/0047 COD – CESE 130/2005 
 COM(2004) 142 koncowy – 2004/0048 COD – CESE 131/2005 

 COM(2004) 143 koncowy – 2004/0049 COD – CESE 119/2005 
  COM(2004) 144 koncowy – 2004/0050 COD – CESE 120/2005 
 
– Glówne punkty: 

 
EKES uwaza, iz wszelkie decyzje w sprawie deregulacji miedzynarodowych uslug pasazerskich 
winny opierac sie na rozleglej i klarownej wiedzy dotyczacej ogólnych skutków dla kolejowego 
transportu pasazerskiego oraz wplywu wybranych srodków w obrebie pierwszego i drugiego pakietu 
kolejowego. 
Uwaza zatem, ze Komisja powinna byla przeprowadzic gruntowna analize korzysci i niekorzysci, 
zanim zaproponowala deregulacje. Analiza ta wydaje sie konieczna szczególnie w dziedzinach 
regionalnych przewozów kolejowych jako uslug lezacych w interesie ogólu, w dziedzinie jakosci 
uslug oferowanych klientom, zatrudnienia i warunków pracy zwlaszcza w przypadku operatorów 
kolejowych w nowych panstwach czlonkowskich. 
EKES wzywa Komisje do przedstawienia sprawozdania w sprawie otwarcia rynku na uslugi 
kolejowego transportu towarowego, wymaganego przez dyrektywe nr 91/440/EWG (zmienionej 
dyrektywa nr 2004/51/WE). 
 
Jesli chodzi o wniosek dotyczacy dyrektywy dotyczacej certyfikacji zalóg pociagów, EKES zaluje, 
iz przedstawia sie srodki spoleczne jako ostatnie ogniwo lancucha europejskich przepisów prawnych 
dotyczacych liberalizacji sektora kolejowego przewozu towarów, oraz zwraca sie do Komisji o 
zredukowanie tej istotnej przepasci czasowej dzielacej calkowite otwarcie rynku kolei towarowych 
od terminów wprowadzenia w zycie certyfikacji.  
EKES z zadowoleniem przyjmuje porozumienie europejskich partnerów spolecznych dotyczace 
„pewnych aspektów warunków pracy zalóg pociagów realizujacych uslugi transgraniczne”. Wzywa 
Komisje, aby przedlozyla to porozumienie Radzie do zatwierdzenia. 
 
Jesli chodzi o prawa i obowiazki podrózujacych koleja, EKES uwaza, ze postanowienia 
dotyczace tego sektora nie moga byc surowsze niz postanowienia dotyczace podrózy lotniczych, i 
dostrzega mozliwosc ulepszenia rozporzadzenia odnosnie poszczególnych postanowien dotyczacych 
odpowiedzialnosci za znaczne szkody oraz okreslenia górnych granic odpowiedzialnosci, a takze 
wyjatków w wypadku odwolania pociagu.  
 
Wreszcie, EKES z zadowoleniem przyjmuje srodki majace poprawic jakosc kolejowego przewozu 
towarów, podkreslajac: 
− ze bodzce pozytywne bylyby bardziej pozadane od rygorystycznych ustalen dotyczacych 

odszkodowan, prowadzacych do prób ominiecia przepisów i tworzacych skomplikowany system 
zwrotów; 

− srodki te nie moga dyskryminowac innych srodków transportu. 
 
Ponadto EKES zwraca sie do Komisji o zbadanie wplywu srodków na przedsiebiorstwa oraz 
instytucje zarzadzajace infrastruktura w nowych panstwach czlonkowskich. 
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– Kontakt:  Luís Lobo 
 (tel.: 00 32 2 546 97 17; e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• Rozmieszczenie i faza operacyjna/Galileo 
– Sprawozdawca: pan RANOCCHIARI (Pracodawcy – IT) 
 
– Dokumenty: COM(2004) 477 koncowy -2004/0156 (COD) – CESE 123/2005 
  
– Kontakt: Raffaele Del Fiore 
 (tel.: 00 32 2 546 97 94; e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 

 
4. POLITYKA KONKURENCJI I OCHRONY KONSUMENTÓW 

 

• XXXIII Raport o konkurencji 
– Sprawozdawca: pan CHIRIACO (Pracownicy – IT) 
 
– Dokumenty: COM(2004) 658 koncowy – CESE 118/2005 
  
– Glówne punkty: 

 
EKES podkresla potrzebe wzmocnienia konkurencyjnosci przemyslowej i zachecania do badan, 
rozwoju i innowacji we wszystkich sektorach. 
 
Komitet popiera ustanowienie bardziej funkcjonalnego zwiazku miedzy polityka konkurencji a 
politykami w zakresie ochrony konsumentów. 
 
Proces reform majacy usprawnic i uproscic procedury kontroli pomocy publicznej znacznie posunal 
sie do przodu, kontynuujac kierunek ustalony przez sztokholmska Rade Europejska polegajacy na 
ograniczeniu pomocy publicznej i przekierowaniu jej na cele poziome lezace w interesie Wspólnoty, 
w tym cele spójnosci.  
 
EKES podkresla potrzebe przyjecia jasnego tekstu prawnego w sprawie uslug uzytecznosci 
publicznej. 
 
Zasada, zgodnie z która osoby swiadczace uslugi wolnych zawodów musza równiez przestrzegac 
zasad konkurencji, jest ogólnie uznana. 
 
EKES wzywa Komisje, by wywiazala sie ze swego zobowiazania do opublikowania nowego raportu 
na temat „postepów w eliminowaniu restrykcyjnych i nieusprawiedliwionych przepisów” w 2005 r. 
 
Proces stopniowego ujednolicania telekomunikacji, IT, radia, telewizji oraz dzialalnosci wydawniczej 
utrudnia okreslenie struktury róznych rynków. Niebezpieczenstwo niewlasciwego zrozumienia tego 
procesu polega na tym, ze normy dotyczace konkurencji ulegna umniejszeniu, a zasada pluralizmu – 
oslabieniu. 
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– Kontakt Aleksandra Klenke 
 (tel.: 00 32 2 546 98 99; e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 

 
• Polityka konsumencka po rozszerzeniu Unii Europejskiej 
– Sprawozdawca: pan PEGADO LIZ (Rózne Grupy Interesów – PT) 
 
– Dokumenty: opinia z inicjatywy wlasnej – CESE 141/2005 
 
– Glówne punkty: 
 
 Wraz z rozszerzeniem UE po przystapieniu ponad dziesieciu panstw czlonkowskich, w wiekszosci 

których ochrona konsumentów jest kwestia wzglednie nowa, trzeba bedzie na nowo przemyslec cala 
polityke konsumencka pod wzgledem jej dostosowania do nowej rzeczywistosci rynku, który bedzie 
liczyl ponad 500 milionów konsumentów. 

  
 EKES w swojej opinii okresla niezwloczne priorytety, w kategoriach polityki konsumenckiej. 

 
 EKES jest zdania, ze stopniowo i nie tracac z oczu koniecznosci utrzymania równowagi miedzy 

danymi interesami, w dziedzinach, które sa szczególowo okreslone w opinii, nalezalo bedzie 
kontynuowac biezace prace legislacyjne badz wyjsc z nowymi inicjatywami ustawodawczymi.  

 
 Ponadto EKES jest zdania, ze nalezaloby przejrzec juz istniejace ustawodawstwo wspólnotowe i 

uzgodnic ze soba jego rózniace sie elementy, tak aby dostosowac je do nowego rozszerzonego rynku 
wewnetrznego, ze szczególnym naciskiem na dziedziny wskazane w opinii.  

 
 EKES ponawia swoja propozycje majaca na celu utworzenie Europejskiego Instytutu Badawczego w 

kwestiach dotyczacych konsumentów, którego zadaniem byloby dostarczanie podstawowej wiedzy 
niezbednej dla polityki konsumenckiej. 

 
 EKES zaleca Komisji zachowanie w pamieci propozycji i sugestii sformulowanych w niniejszej opinii 

przy okazji okreslenia nowych wytycznych w dziedzinie polityki konsumenckiej, jak równiez 
okresowe wydawanie raportów w sprawie konsumpcji i konsumentów w Europie. 

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

• Uslugi audiowizualne/ochrona nieletnich i godnosci ludzkiej 
– Sprawozdawca: pan PEGADO LIZ (Rózne grupy interesów – PT) 
  
– Dokumenty: COM(2004) 341 koncowy -2004/0117 (COD) – CESE 134/2005 
  
– Kontakt:   Raffaele Del Fiore 
 (tel.: 00 32 2 546 97 94; e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 

 
5. JEDNOLITY RYNEK – HARMONIZACJA PRZEPISÓW 

WSPÓLNOTOWYCH 
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• Aktualny stan wspólregulacji i samoregulacji na jednolitym rynku 
– Sprawozdawca: pan VEVER (Pracodawcy – FR) 
 
– Dokumenty: raport informacyjny – CESE 1182/2004 fin 
 
– Glówne punkty: 
 

Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska zgodzily sie uznac i nadac ramy 
sposobom podejscia koregulacyjnemu i samoregulacyjnemu, które moga uzytecznie uzupelniac 
ustawodawstwo. Przyjete 16 grudnia 2003 r. porozumienie miedzyinstytucjonalne1 organizuje te 
uzupelniajaca role poprzez postanowienia dotyczace ram prawnych i monitorowania. 

Mozliwosci i ograniczenia 

Koregulacja i samoregulacja przedstawiaja w istocie kilka potencjalnych korzysci, upraszczajac 
reguly rynku wewnetrznego, usuwajac przeszkody legislacyjne, przyczyniajac sie do przyspieszenia 
adaptacji do zmian, rozwijajac wspólodpowiedzialnosc aktorów gospodarczych i spoleczenstwa 
obywatelskiego oraz wzmacniajac w ten sposób fundamenty procesu integracji europejskiej. 

Istnieja jednak ograniczenia wspólregulacji i samoregulacji, dotyczace przede wszystkim warunków 
zastosowania zasad i ewentualnych sankcji w przypadku nieprzestrzegania tychze zasad. Moga sie 
nasunac inne kwestie wymagajace kontroli, takie jak zgodnosc z istniejacymi uregulowaniami lub 
skutki dla konkurencji.  

Rzeczywista sytuacja wspólregulacji i samoregulacji na jednolitym rynku pozostaje jeszcze slabo 
znana. Raport informacyjny Komitetu i przesluchania zorganizowane ostatnio przez istniejace w 
ramach EKES-u Centrum Monitorowania Jednolitego Rynku, zasadniczo maja na celu lepsze 
poznanie i lepsze propagowanie wiedzy o biezacym stanie wspólregulacji i samoregulacji oraz 
ulatwienie rozpowszechniania dobrych praktyk. 

 
– Kontakt:   Jean-Pierre FAURE 
 (tel.: 00 32 2 546 96 15; e-mail: jean-pierre.faure@esc.eu.int) 
 
 

• Clearing i rozliczenia 
– Sprawozdawca: pan BURANI (Pracodawcy – IT) 
 
– Dokumenty: COM(2004) 312 koncowy – CESE 138/2005 
  
– Glówne punkty: 
  
 Utworzenie zintegrowanego i skutecznego europejskiego rynku kapitalowego stanowi jeden z 

najwazniejszych i najambitniejszych projektów gospodarczych obecnie realizowanych w Unii 
Europejskiej. 
 

                                                 
1  Dz.U. WE C321 z 31.12.2003. 
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W Unii Europejskiej dzialalnosc zwiazana z clearingiem i rozliczeniami prowadzona na szczeblu 
scisle krajowym jest wzglednie dochodowa i pewna. Z kolei mechanizmy transgraniczne sa zlozone i 
fragmentaryczne, co jest zródlem znacznych dodatkowych kosztów, ryzyka i nieefektywnosci.  
 
Komitet z duza uwaga przyjrzal sie dokumentowi Komisji, który przeanalizowal przede wszystkim z 
punktu widzenia reprezentowanych w jego wlasnym gronie partnerów spolecznych: aprobuje 
charakteryzujace go sposób ujecia oraz glówne kierunki.  
 
Wszelako Komitet uwaza, ze istniejace zasady ostatecznie pozwolily rynkowi az do dzisiaj 
przezwyciezac chwile kryzysu, natomiast wladze byly w stanie pokierowac nawet najbardziej 
delikatnymi sytuacjami.  
 
Komitet uwaza, ze decyzje nie moga byc podejmowane w sposób niezalezny jedynie przez organy 
odpowiedzialne za konkurencje: wiazaca opinia organów kontroli powinna juz teraz miec 
powszechne zastosowanie, nawet jesli nie dzieje sie tak zawsze i wszedzie. Pragnienie otwarcia 
rynków i jednoczesnego przestrzegania regul konkurencji nie moze prowadzic do zaniedbywania 
bezpieczenstwa tychze rynków – ten aspekt sa w stanie ocenic tylko organy odpowiedzialne za te 
dziedzine. 

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

 
• Nakaz zaplaty 
– Sprawozdawca: pan PEGADO LIZ (Rózne Grupy Interesów – PT) 
 
– Dokumenty: COM(2004) 173 koncowy -2004/0055 (COD) – CESE 133/2005 
  
– Glówne punkty: 
 
 EKES przyjmuje z zadowoleniem wniosek dotyczacy rozporzadzenia, w którym uwzgledniono 

wiekszosc uwag poczynionych przez Komitet przy okazji omawiania Zielonej ksiegi.  
 EKES usilnie wzywa Komisje do tego, by rozwazyla mozliwosc objecia tym wnioskiem 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 

 Komisja jest zdania, ze europejska procedura nakazu zaplaty bedzie mogla wspólegzystowac z 
innymi procedurami tej samej natury, sluzacych temu samemu celowi i nalezacych do krajowych 
praw panstw czlonkowskich. Wedlug EKES wszakze powinna istniec tylko jedna procedura nakazu 
zaplaty – ta przewidziana w rozwazanym wniosku dotyczacym rozporzadzenia. 
 
Opinia Komitetu zawiera szczególowa analize artykulów wniosku dotyczacego rozporzadzenia. 

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

 
6. POLITYKA SPÓJNOSCI 
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• Regiony o trwale niekorzystnych warunkach strukturalnych 
– Sprawozdawca: pan BARROS VALE (Pracodawcy - PT) 

 
− Dokumenty: opinia z inicjatywy wlasnej – CESE 140/2005 
 
− Glówne punkty: 
 
 Jesli chodzi o kwestie zwiazane z transportem, telekomunikacja, infrastruktura i dostepem do uslug 

uzytecznosci publicznej, ze srodowiskiem naturalnym i sytuacja w sektorze zatrudnienia, z 
mozliwosciami oferowanymi przede wszystkim przez turystyke, Komitet uwaza, ze skuteczna 
polityka adresowana do regionów o trwale niekorzystnych warunkach musi sie charakteryzowac 
trzema zasadami „trwalosci”, „pozytywnej dyskryminacji” i „proporcjonalnosci” oraz szeregiem 
celów natury spolecznej, gospodarczej i ekologicznej. 
 

 Polityka ta musi jednakze przewidziec szereg srodków dzialania majacych na celu mozliwie istotne 
zredukowanie stopnia ich narazenia i utworzenie prawdziwie „równych szans” miedzy tymi 
regionami a reszta Unii. Polityke taka, stanowiaca odpowiedz na obiektywne uwarunkowania 
naturalne, nalezy odmierzac w funkcji stopnia intensywnosci róznych niekorzysci. Z tego samego 
powodu nie nalezy zastepowac, lecz uzupelniac tradycyjne srodki dzialania realizowane w ramach 
polityki spójnosci gospodarczej i spolecznej. 

 
− Kontakt:   Roberto Pietrasanta 
  (tel.: 00 32 2 546 93 13; e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
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7.  OCHRONA SRODOWISKA 
 

• Finansowanie sieci NATURA 2000 
– Sprawozdawca: pan RIBBE (Rózne Grupy Interesów – DE) 

 
– Dokumenty: COM(2004) 431 koncowy – CESE 136/2005 

 
– Glówne punkty: 

 
 EKES twierdzi, ze europejski krajobraz kulturowy i przyrodniczy stanowi wyjatkowe i samo w sobie 

godne zachowania naturalne dziedzictwo. Ochrona przyrody nie jest jednak celem samym w sobie: 
przyroda jest niezbywalna podstawa zycia i gospodarki oraz, last but not least, sluzy jako wazny 
zasób dla dzialalnosci gospodarczej. 
 

 EKES moze zrozumiec wybrana przez Komisje opcje finansowania, polegajaca na rozwijaniu 
obecnych instrumentów wsparcia. Zgodne z potrzeba ochrony przyrody ksztaltowanie i 
wykorzystanie istniejacych funduszy wsparcia stwarza kompetentnym organom w panstwach 
czlonkowskich elastyczne mozliwosci dzialania. Nalezy jednak przy tym zapewnic, ze w przyszlosci 
juz zaden szkodliwy dla przyrody plan nie bedzie wspólfinansowany ze srodków UE, zeby nastepnie 
znów z pieniedzy unijnych wyrównywac powstale stad szkody dla natury i srodowiska. 
 

 Debata o finansowaniu obszarów sieci NATURA 2000 musi miec za tlo spodziewana walke o 
wysokosc budzetu UE i podzial srodków miedzy regiony i rózne polityczne dziedziny kompetencji. 
W przypadku finansowania przez panstwa czlonkowskie, ochrona natury nie moze zostac 
podporzadkowana innym zadaniom. Ochrona przyrody w Europie jest – jak to czesto podkreslali 
szefowie rzadów i panstw – zadaniem calego spoleczenstwa i politycznym obowiazkiem, na który 
musza sie znalezc fundusze. 
 

 Na specyficzne dziedziny kompetencji sieci NATURA 2000 (np. rekompensaty lub zachety dla 
wlascicieli badz uzytkowników ziemi) nalezy jednoznacznie zarezerwowac srodki.  W przeciwnym 
razie EKES móglby nie udzielic poparcia zasadzie uwzglednienia srodków sieci NATURA 2000 w 
istniejacych funduszach i musialby – jak wielu uczestników zaangazowanych na wstepnych etapach 
programu – opowiedziec sie za odrebnym instrumentem finansowania. 
 

– Kontakt:   Johannes Kind 
 (tel.: 00 32 2 546 91 11; e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 

 
• Wspieranie zbytu produktów rolnych 
– Sprawozdawca: pan NIELSEN (Rózne Grupy Interesów – DK) 

 
– Dokumenty: COM(2004) 712 koncowy -2004/0254 (CNS) – CESE 127/2005 

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

• Przepisy dotyczace substancji chemicznych (REACH) 
– Sprawozdawca: pan SEARS (Pracodawcy – UK) 
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– Wspólsprawozdawca: pan HOSMAN (delegat – NL) 
  
– Dokumenty: raport informacyjny – COM(2003) 644 koncowy -2003/0256-0257 COD, - CESE 

242/2004 fin rev. 
  

– Glówne punkty: 
 

Niniejszy raport informacyjny zajmuje sie zatem implikacjami wplywajacymi na konkurencyjnosc i 
przemiany w przemysle w odniesieniu do sektorów, które zarówno realizuja dostawy jak i konkuruja 
z przemyslem chemicznym.  
 
Zasadniczo jedna ze slabosci wniosku dotyczacego REACH jest brak przejrzystosci i 
nieprecyzyjnosc definicji. Wniosek oparty jest glównie na definicjach „substancji” i „preparatu” 
opracowanych w polowie lat 60. ubieglego wieku; slowo „chemiczny”, mimo iz jest powszechnie 
stosowane w tym dokumencie, wcale nie zostalo zdefiniowane.  
 
Wniosek jest nadmiernie skomplikowany pod wzgledem porzadku mysli i kompozycji,  zas problemy 
zakresu i definicji poglebia fakt, ze wniosek, choc oparty na przemysle chemicznym, nie przedstawia 
fizycznych realiów obecnych lub planowanych praktyk w sektorach, których bedzie dotyczylo 
niniejsze wprowadzenie.  

 
 Oddzialywanie wniosku bedzie najpowazniej odczuwalne dla malych i srednich przedsiebiorstw, jak 

to zostalo szczególowo zanalizowane w raporcie. W szczególnosci nieproporcjonalne koszty i 
minimalny przewidywany dochód dla pracowników lub konsumentów sprawia, ze europejskie MSP 
straca kluczowa przewage konkurencyjna nad swoimi konkurentami spoza UE. 

 
 We wniosku stwierdza sie, ze jego sila napedowa jest pragnienie zapewnienia ochrony pracowników, 

konsumentów i srodowiska naturalnego. Skutki usuwania odpadów oraz emisji gazów dla 
srodowiska naturalnego, odpowiednio objete szeregiem istniejacych ustaw unijnych dotyczacych 
spraw ogólnych i konkretnych sektorów, zostaly w duzym stopniu wylaczone z zakresu wniosku, a 
przeto nie moga byc wlaczone do kalkulacji planowanych korzysci.  

 
 Zasadniczo co sie tyczy wszystkich sektorów, nalezy zadbac o to, by trwajaca dyskusja nad 

wnioskiem w sprawie REACH nie doprowadzila do niedopuszczalnej utraty impetu w zakresie 
testowania substancji stanowiacych prawdziwe priorytety. Wprowadzanie w zycie istniejacego 
ustawodawstwa jest równie wazne jak tworzenie nowych inicjatyw, które beda rywalizowac o te 
same zasoby. 

 
 Wydaje sie zasadnicze, by w analizach oddzialywania uznawanych dzis za niezbedne, dokonano 

rozpoznania realiów danych sektorów gospodarki. Analizy te powinny sie stosowac – w sposób 
klarowny i akceptowany – do odpowiednich metodologii, takich jak np. te, które ustanowily 
organizacje w rodzaju OECD. 

 
Jesli uda sie osiagnac porozumienie w kwestii celów i zakresu REACH oraz w kwestii metodologii, 
które nalezy przyjac w celu oszacowania kosztów i zysków, wtedy bedzie mozna miec pewnosc, ze 
obrano najlepsze podejscie, które pozwoli uzyskac najwieksze korzysci dla wszystkich 



- 14 - 

Greffe CESE 22/2005  FR-EN-DE-IT – DW/ab …/… 

zainteresowanych. Tak jednak nie jest obecnie. W najlepszym razie kosztom bezposrednim i 
posrednim dorównuja potencjalne, lecz zle zdefiniowane zyski spodziewane gdzie indziej.  
 

– Kontakt:  Jakob Andersen 
 (tel.: 00 32 2 546 92 58; e-mail: Jakob.Andersen@esc.eu.int) 

 
• Zarzadzanie ryzykiem powodziowym 
– Sprawozdawca: pani SÁNCHEZ MIGUEL (Pracownicy-ES) 

 
– Dokumenty: COM(2004) 472 koncowy – CESE 125/2005 
 
– Kontakt:   Annika Korzinek 
  (tel.: 00 32 2 546 80 65; e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 

 
• Wykorzystanie energii geotermicznej 
– Sprawozdawca: pan WOLF (Rózne Grupy Interesów – DE) 
  
– Dokumenty: opinia z inicjatywy wlasnej – CESE 122/2005 
  
– Kontakt:   Siegfried Jantscher 

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

 
• INSPIRE 
– Sprawozdawca: pan RETUREAU (Pracownicy – FR) 

 
– Dokumenty: COM(2004) 516 koncowy -2004/0175 (COD) – CESE 124/2005 
 
– Kontakt:   Johannes Kind 
 (tel.: 00 32 2 546 91 11; e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 

 
8.  WSPÓLNA POLITYKA ROLNA 

 

• Finansowanie WPR 
– Sprawozdawca: pan KIENLE (Pracodawcy – DE) 
 
– Dokumenty: COM(2004) 489 koncowy - 2004/0164 (CNS) – CESE 126/2005 

 
– Glówne punkty: 
 
 EKES postrzega we wniosku Komisji wiele róznych innowacyjnych elementów majacych na celu 

ulepszenie realizacji od strony budzetowej oraz jej uproszczenie. Sposób realizacji poprzez 
utworzenie dwóch funduszy z jasnym podzialem merytorycznym jest zdaniem EKES sluszny i 
sensowny. Zdaniem EKES jednak: 
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• uproszczenie powinno byc przede wszystkim odczuwalne na wszystkich szczeblach. Korzysc 
musza z tego miec zarówno UE jak i Panstwa Czlonkowskie UE oraz beneficjenci;  

• pilne jest osiagniecie szybkiego i nieskomplikowanego wsparcia beneficjentów koncowych; 
• pozadany cel polegajacy na uproszczeniu jest osiagniety z punktu widzenia Komisji, natomiast 

nie jest w dostatecznym stopniu uzyskiwany, jesli chodzi o jego skutek dla panstw 
czlonkowskich;  

 
 EKES ubolewa nad tym, ze agencje platnicze beda musialy nadal prowadzic dwa systemy 

zarzadzania finansowego ze wzgledu na rózne sposoby platnosci i rózne procedury zobowiazania 
budzetowego. EKES uwaza, ze zasadnicze jest, by oba te systemy byly „równolegle”. Z tego 
wzgledu niezbedne sa dalsze dostosowania, w szczególnosci w przypadku rozporzadzenia w sprawie 
wspierania obszarów wiejskich. 
Zasadniczo EKES przyjmuje z zadowoleniem fakt, ze dzieki uregulowaniu w zakresie windykacji 
srodków odpowiedzialnosc za wyplacone srodki wsparcia nie spoczywa tylko i wylacznie na UE, 
lecz równiez na panstwach czlonkowskich. Wiedzac, ze wiele panstw czlonkowskich krytykuje te 
zwiekszona odpowiedzialnosc, EKES bedzie bardzo dokladnie zwracal uwage na to, by te panstwa 
czlonkowskie nie stracily zainteresowania tymi programami, co mogloby sie niekorzystnie odbic na 
potencjalnych beneficjentach koncowych.  
EKES zwraca uwage na to, ze rozbudowanie pomocy technicznej odciaga srodki od wlasciwego 
celu, jakim jest wspieranie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Wedlug Komitetu nie powinno 
sie dopuscic do tego, by takie „wspieranie posrednie” wzielo góre. Wrecz przeciwnie – powinno sie 
ono ograniczac do sytuacji naprawde koniecznych. EKES krytykuje przy tym w szczególnosci 
wspieranie tworzenia badz rozbudowy struktur administracyjnych i kontrolnych panstwa 
czlonkowskiego przez Wspólnote. Nalezy to niewatpliwie do obowiazków panstw czlonkowskich. 
EKES domaga sie w tym przypadku raportu ze strony Komisji, by móc tego rodzaju wspieranie 
monitorowac. 

 
− Kontakt:   Eleonora di Nicolantonio 
 (tel.: 00 32 2 546 94 54; e-mail: eleonoradinicolantonio@esc.eu.int) 

 
9.  HANDEL ZEWNETRZNY 

 

• Wniosek dotyczacy rozporzadzenia Rady wprowadzajacego plan 
ogólnych preferencji taryfowych (GSP) 

– Sprawozdawca: pan PEZZINI (Pracodawcy – IT) 
 

− Dokumenty: COM(2004) 699 koncowy – 2004/0242 (CNS) – CESE 132/2005 
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– Glówne punkty: 
 
 20 pazdziernika 2004 r. Komisja Europejska przyjela wniosek zawierajacy szczególy unijnego 

systemu preferencji handlowych (system ogólnych preferencji) na okres 2006-2008. Wniosek ten 
opiera sie na wytycznych wydanych przez Komisje w lipcu 2004 r. Komisja proponuje udoskonalic 
aktualny system w niektórych dziedzinach: uproszczenie (redukcja z pieciu do trzech odrebnych 
porozumien); rozszerzenie listy produktów objetych preferencjami; koncentracja korzysci na 
najbardziej potrzebujacych krajach rozwijajacych sie; oraz ustanowienie dodatkowego systemu 
ogólnych preferencji („GSP+”) w celu sprzyjania zrównowazonemu rozwojowi.  

 
 EKES opowiada sie za uproszczeniem istniejacego systemu i wprowadzeniem jego wiekszej 

przejrzystosci oraz uznaje, ze nalezy skorzystac z okazji i dokonac harmonizacji, ujednolicenia i 
usprawnienia funkcjonowania wszystkich zasad i procedur GSP. Uwaza, ze proponowany system 
stanowilby istotna poprawe w tym zakresie i pod tym wzgledem popiera wnioski Komisji.  

 
 EKES akceptuje fakt zmniejszenia sie liczby panstw-beneficjentów, ale obawia sie, ze redukcja ta 

moze nie przybrac wystarczajacych rozmiarów. 
 

 EKES uwaza, ze nowe rozwiazanie SIA na rzecz wspierania zrównowazonego rozwoju bedzie mialo 
niewiele wieksze oddzialywanie na zachowanie krajów-beneficjentów niz te porozumienia, które ono 
zastepuje. 

 
 EKES obawia sie, ze nie zajeto sie w sposób skuteczny kwestia oszustw wystepujacych w 

istniejacym systemie i uwaza, ze mozna bylo dokonac wiecej w tym zakresie. 
 

 EKES wyraza rozczarowanie, ze nie opublikowano, a w niektórych przypadkach najwyrazniej nie 
przeprowadzono szczególowej oceny konsekwencji tych wniosków. 

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

 
10. OBRONA 

 
• Zamówienia publiczne w dziedzinie obrony 
–  Sprawozdawca: pan WILKINSON (Pracodawcy – UK) 
 
–  Dokumenty: COM(2004) 608 koncowy – CESE 129/2005 
  
–  Glówne punkty: 

 
 Konkluzje Komisji mozna strescic nastepujaco: 

 
- Sprzet obronny to tylko jeden warunek pomyslnego „funkcjonowania obrony”. Aby przemysl w 

pelni odgrywal swoja role, bedzie mu potrzeba jasnych wytycznych, zharmonizowanych 
wymogów i ciaglosci. Musi on takze byc w pierwszej kolejnosci odpowiedzialny za niezbedne 
restrukturyzacje. Przemyslowi potrzeba takze jak najmniej nadmiernie przeciazonych procedur 
regulacji.  
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- Nalezy jasno okreslic, które czesci procesu zaopatrzenia w sprzet obronny beda objete 
uzgodnionymi regulami.  

 
- Artykul 296 Traktatu pozostanie konieczny. Zeby zapewnic coraz rzadsze z niego korzystanie, 

Komisja musi ustanowic wskaznik po zbadaniu aktualnych wyników. Nie jest mozliwe 
prowadzenie listy sprzetu i procedur, do których moze miec zastosowanie artykul 296. 

 
- W pierwszym rzedzie Komisja powinna jak najszybciej sporzadzic „komunikat objasniajacy” w 

sprawie art. 296. Dopiero po doswiadczeniu pracy nad tym komunikatem, mozna bedzie 
zdecydowac, czy potrzeba takze instrumentu prawnego. 

 
- Sprzet „podwójnego uzytku” staje sie coraz bardziej powszechny i ta tendencja jest mile 

widziana szczególnie ze wzgledu na potencjal, jaki dla uzytku cywilnego przedstawiaja BTR, 
które sa stosowane w odniesieniu do sprzetu wojskowego. 

 
- Komitet z zadowoleniem przyjmuje fakt, ze przewidziano istotna role dla Europejskiej Agencji 

Obrony; bedzie nalezalo jasno okreslic, jaka role maja odgrywac wszystkie obecnie 
zaangazowane agencje.  

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

 


