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W sesji plenarnej udział wzięli Michael GLOS, federalny minister gospodarki i technologii Niemiec, 
którego wystąpienie dotyczyło niemieckiej prezydencji Rady UE i Viviane REDING, komisarz 
europejski ds. Społeczeństwa informacyjnego i mediów, w związku z dwiema przyjmowanymi 
opiniami. 
 
 
1. PRZYJĘCIE REZOLUCJI: REALIZACJA ODNOWIONEJ STRATEGII 

LIZBOŃSKIEJ 
 
− Dokumenty: Rezolucja – CESE 298/2007 

− Główne punkty: 

Rezolucja EKES-u w sprawie wdrożenia odnowionej strategii lizbońskiej stanowi bezpośrednie 
sprawozdanie na wiosenny szczyt Rady Europejskiej w 2007 r. Rezolucja stanowi część 
inicjatywy Komitetu na rzecz zwiększenia odpowiedzialności za strategię lizbońską w Unii 
Europejskiej i odzwierciedla nieustanne zaangażowanie EKES-u w pomoc przy realizacji tejże 
odnowionej strategii. 

EKES zdecydowanie popiera krajowe programy reform (KPR) i ich pełną realizację. Podkreśla 
znaczenie politycznej odpowiedzialności państw członkowskich za strategię lizbońską. Komitet 
wzywa do wzmocnienia skutecznych partnerstw oraz nowych sojuszy z partnerami społecznymi 
i społeczeństwem obywatelskim, w szczególności z krajowymi radami społeczno-gospodarczymi 
oraz podobnymi organami doradczymi. Należy zapewnić skuteczne zarządzanie 
wielopoziomowe, ściśle nadzorowane przez Komisję Europejską. 

EKES jest zdania, że cała strategia jest dynamicznym procesem, wymagającym ciągłego 
dostrajania w ramach państw członkowskich, Rady oraz Komisji. Kilka kwestii wymaga 
natychmiastowej uwagi: na szczeblu krajowym i regionalnym państwa członkowskie powinny 
jaśniej określić w budżetach krajowych priorytety związane ze strategią lizbońską. Należy 
przeanalizować cały łańcuch systemu oświaty oraz zająć się oddziaływaniem zmian 
demograficznych na gospodarkę, rynek pracy oraz systemy ochrony zdrowia. Na szczeblu 
unijnym pilnymi kwestiami są: ustalenie harmonogramów i terminów dla uzgodnionych 
priorytetów, ustanowienie wspólnej polityki energetycznej oraz przeciwdziałanie zmianom 
klimatycznym. 

EKES wzywa Radę Europejską, aby poparła naszkicowane wyżej podejście i aktywniej 
angażowała zorganizowane społeczeństwo obywatelskie w realizację odnowionej strategii 
lizbońskiej Latem bieżącego roku EKES przedstawi cztery sprawozdania w sprawie: zwiększania 
inwestycji w wiedzę i innowacje, potencjału gospodarczego – szczególnie potencjału MŚP, 
możliwości zatrudnienia grup priorytetowych oraz  europejskiej polityki energetycznej jako 
podstawę swojego sprawozdania podsumowującego na rok 2008 dla Rady Europejskiej. 

− Kontakt: Gilbert Marchlewitz 
(Tel.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail : gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu 

Juri Soosaar 
(Tel.: 00 32 2 546 96 28 – e-mail : juri.soosaar@eesc.europa.eu) 
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2. OCHRONA ZDROWIA I ZABEZPIECZENIA SOCJALNE 
 
• Minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
 
− Sprawozdawca: Daniel VERBOVEN (Pracownicy – BE) 

− Dokumenty: COM(2006) 652 końcowy – 2006/214 COD – CESE 59/2007 fin – CESE 208/2007 

− Główne punkty: 

Komitet zasadniczo popiera omawiany wniosek, wzywa Komisję do uwzględnienia dwóch 
zastrzeżeń oraz do zmodyfikowania treści motywów i pragnie, by wniosek został wkrótce 
zatwierdzony przez Parlament i Radę. 

− Kontakt: Torben Bach Nielsen 
(Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail : torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 

 
 
• Azbest 
 
− Sprawozdawca: Daniel VERBOVEN (Pracownicy – BE) 

− Dokumenty: COM(2006) 664 końcowy – 2006/222 COD – CESE 61/2007 fin – CESE 209/2007 

− Główne punkty: 

EKES: 

• popiera wniosek i pragnie, by został on wkrótce przyjęty przez Parlament i Radę; 

• ponawia swój postulat, by państwa członkowskie ratyfikowały konwencję MOP nr 162 
dotyczącą bezpieczeństwa w stosowaniu azbestu. 

− Kontakt: Torben Bach Nielsen 

(Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail : torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
 
 
3. OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
• Normy jakości środowiska w dziedzinie polityki wodnej 
 
− Sprawozdawca: Stéphane BUFFETAUT (Pracodawcy – FR) 

− Dokumenty: COM(2006) 397 końcowy -2006/0129 COD – CESE 204/2007 

− Główne punkty: 

EKES popiera ogólną linię proponowanej dyrektywy. 

Zgadza się z zaproponowaną wstępną listą substancji priorytetowych i zaproponowanymi 
normami dotyczącymi tych substancji. Jednakże nawołuje do działań celem uzupełnienia 
brakujących norm dotyczących ołowiu i niklu oraz do zainicjowania procesu zapewniającego 
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stały przegląd listy i norm, tak aby w razie potrzeby możliwa była ich szybka i skuteczna 
aktualizacja. 

Osiągnięcie celów jakości środowiska do 2015 r. będzie trudnym zadaniem. EKES wzywa 
państwa członkowskie do zwiększenia wysiłków zmierzających do osiągnięcia tych celów. 

Komitet nalega na konieczność utworzenia systemu sprawozdawczego i kontrolnego dla działań 
podejmowanych przez państwa członkowskie we wdrażaniu dyrektywy i realizowaniu jej celów. 
Pochwala inicjatywę Komisji, aby rozwinąć „System informacyjny na temat wody dla Europy” 
(WISE – Water Information System for Europe). 

Zaleca monitorowanie uzgodnienia nowego wniosku z obowiązującymi już przepisami, jak 
również przyjęcie przepisów unijnych dostosowanych do pewnych źródeł zanieczyszczeń, nie 
ujętych w istniejącym prawodawstwie (np. zanieczyszczeń pochodzących z artykułów 
gospodarstwa domowego). 

− Kontakt: Filipa Pimentel 
(Tel. : 00 32 546 84 44 – e-mail : filipa.pimentel@eesc.europa.eu) 

 
 
• Zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej 
 
− Sprawozdawca: Lutz RIBBE (Inne podmioty – DE) 

− Dokumenty: COM(2006) 216 końcowy – CESE 205/2007 

− Główne punkty: 

EKES i Komisja zgadzają się co do opisu sytuacji: zachowanie różnorodności biologicznej jest 
ważnym i kluczowym zadaniem, którego realizacja jest naszym obowiązkiem nie tylko z etyczno-
moralnego punktu widzenia. Istnieje także wiele czynników ekonomicznych, które sprawiają, że 
szybkie i skuteczne działanie staje się koniecznością. Straty gospodarcze, wynikające z faktu 
podupadania usług ekosystemowych, już szacuje się na setki miliardów euro. Jest to 
marnotrawstwo, na które naszej gospodarki po prostu nie stać. 

Zanikanie gatunków w Europie jest wynikiem milionów pojedynczych decyzji podjętych 
w ostatnich dziesięcioleciach, które w absolutnej większości były zgodne z obowiązującym 
prawem. Ilość nielegalnych działań powodujących utratę różnorodności biologicznej w Europie 
jest minimalna. 

Tendencje dotyczące różnorodności biologicznej są – pomimo obietnic politycznych – niestety 
nadal negatywne, a przyczyną tego nie jest brak wiedzy. Brakuje jak dotąd woli politycznej, by 
faktycznie wprowadzić w życie działania, których podjęcie już od dawna uznaje się za konieczne. 
Doświadczenia związane z siecią Natura 2000 mówią same za siebie. 

Zdaniem Komitetu głównym przedmiotem krytyki wobec komunikatu Komisji jest brak 
strategicznej debaty wobec pytania, dlaczego pomiędzy potrzebami, zapowiedziami 
i rzeczywistymi działaniami w zakresie zachowania różnorodności biologicznej istnieją tak rażące 
rozbieżności. EKES ubolewa nad tym, że problem ten został w komunikacie i planie działań 
niemal całkowicie pominięty. 
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Zdaniem EKES-u jest zatem szczególnie ważne, by priorytetowo potraktować czwarty obszar 
polityczny, tj. „poprawę podstaw wiedzy”, tak aby zarówno obywatele, jak i politycy byli 
świadomi rzeczywistych konsekwencji swojego postępowania. 

− Kontakt: Annika Korzinek  
(Tel. : 00 32 2 546 80 65 – e-mail : annika.korzinek@eesc.europa.eu) 

 
 
• Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola (IPPC) – wersja skodyfikowana 
 
− Sprawozdawca: Derek OSBORN (Inne podmioty – UK) 

− Dokumenty: COM(2006) 543 końcowy – 2006/0170 COD – CESE 206/2007 

− Kontakt: Annika Korzinek 
(Tel. : 00 32 2 546 80 65 – e-mail : annika.korzinek@eesc.europa.eu) 

 
 
4. STOSUNKI ZEWNĘTRZNE 
 
• Stosunki UE – Japonia: rola społeczeństwa obywatelskiego 
 
− Sprawozdawca: Eve PÄÄRENDSON (Pracodawcy – EE) 

− Dokumenty: opinia z inicjatywy własnej – CESE 214/2007 

− Główne punkty: 

Komisja Europejska zachęciła Komitet do przeprowadzenia analizy zmian zachodzących 
w społeczeństwie obywatelskim Japonii i do rozważenia sposobów współpracy między Unią 
Europejską (UE) a Japonią w celu dalszego wzmocnienia ich kontaktów. 

Rola społeczeństwa obywatelskiego w Japonii nabiera stopniowo coraz większego znaczenia, 
chociaż najczęściej nadal koncentruje się ona wokół spraw lokalnych i regionalnych. 

Nawiązanie większej liczby ściślejszych kontaktów zajmie dużo czasu, a kluczowe znaczenie 
będzie miało zidentyfikowanie najlepszych partnerów. Istotnym pierwszym krokiem w tym 
kierunku mogłoby być zorganizowanie spotkania mającego na celu wyłonienie wspólnych 
problemów i rozważenie, w jaki sposób można by zacząć je rozwiązywać. 

W miarę upływu czasu można by zaplanować bardziej zorganizowany dialog w oparciu o model 
okrągłego stołu. 

− Kontakt: Loïc Defaye 
(Tel : 00 32 2 546 83 57 – e-mail : loic.defaye@eesc.europa.eu) 
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5. SIECI KOMUNIKACJI 
 
• Informacje statystyczne – Komitet konsultacyjny 
 
− Sprawozdawca: Susanna FLORIO (Pracownicy – IT) 

− Dokumenty: CESE 202/2007 

− Główne punkty: 

Wzmocnienie roli strategicznej CEIES w kontekście wyboru priorytetów i oceny oraz stworzenie 
możliwości powoływania grup roboczych ad hoc należy uznać za istotne kroki w kierunku 
powierzenia tej instytucji właściwych obowiązków i przyznania niezbędnych środków. 

EKES wyraża jednakże swoje obawy co do nowego składu CEIES, z uwagi na znaczną liczbę 
instytucji mających swoich przedstawicieli w tym komitecie. Przewidywany skład nie zapewnia 
prawidłowego odzwierciedlenia poglądów takich instytucji jak Parlament Europejski lub 
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, ponieważ wyrażają one poglądy różnych frakcji 
politycznych i grup interesów. 

Biorąc pod uwagę specyficzną rolę i skład EKES-u, jego znaczenie w fazie konsultacji powinno 
być większe, nie tylko ze względu na jego rolę instytucjonalną, ale także z uwagi na fakt, że ma 
on możliwość wyrażania poglądów europejskiego społeczeństwa obywatelskiego. 

− Kontakt: Roberto Pietrasanta 
(Tel. : 00 32 2 546 93 13 –  e-mail : roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 

 
 
• Strategia na rzecz bezpiecznego społeczeństwa informacyjnego 
 
− Sprawozdawca: Antonello PEZZINI (Pracodawcy – IT) 

− Dokumenty: COM(2006) 251 końcowy – CESE 211/2007 

− Główne punkty: 

Komitet uważa, że Komisja powinna podejmować dalsze starania w celu realizacji innowacyjnej 
i rozbudowanej strategii, biorąc pod uwagę wielkość zjawiska oraz jego konsekwencje dla 
gospodarki i życia prywatnego. Komitet podkreśla, że bezpieczeństwo informatyczne nie może 
w żaden sposób być traktowane rozdzielnie od kwestii wzmocnienia ochrony danych osobowych 
i zachowania wolności, które są prawami gwarantowanymi przez europejską Konwencję 
o ochronie praw człowieka i podstawowych wartości. EKES zastanawia się, co nowego wnosi 
omawiana propozycja i przypomina konkluzje przyjęte na Światowym Szczycie Społeczeństwa 
Informacyjnego w Tunisie w 2005 r. i zatwierdzone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w marcu 
2006 r. Komitet podkreśla, że wspólnotowa strategia powinna wziąć pod uwagę także takie 
zagadnienia jak działania prewencyjne, normalizację techniczną, cyfrową identyfikację, ocenę 
zagrożeń, działania pilotażowe w szkołach, wzmocnienie koordynacji na szczeblu europejskim 
i międzynarodowym itp. 

− Kontakt: Siegfried Jantscher 
(Tel. : 00 32 2 546 82 87 –  e-mail : siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
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• Ramy regulacyjne UE dotyczące sieci i usług łączności elektronicznej 
 
− Sprawozdawca: Thomas McDONOGH (Pracodawcy – IE) 

− Dokumenty: COM(2006) 334 końcowy – CESE 212/2007 

− Główne punkty: 

Komitet zasadniczo popiera propozycje Komisji i uważa, że ramy regulacyjne powinny być 
zharmonizowane ze strategią rozwoju sektora ICT. W szczególności EKES dostrzega znaczenie 
ram regulacyjnych dla stworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej zapewniającej 
bezpieczną łączność szerokopasmową po przystępnych cenach, bogatą i zróżnicowaną zawartość 
oraz usługi cyfrowe; dla osiągnięcia światowego poziomu badań i innowacji w dziedzinie ICT 
poprzez zrównanie się z głównymi konkurentami Europy. Ponadto należy powołać europejską 
agencję ds. widma radiowego w celu utworzenia spójnego i zintegrowanego systemu 
ogólnoeuropejskiego zarządzania widmem, a Komisja powinna zwiększyć kontrolę środków 
regulacyjnych stosowanych przez krajowe organy regulacyjne, by zmierzać ku zróżnicowaniu 
oferty. Komitet jest zdania, że ze względu na rosnące znaczenie usług szerokopasmowych dla 
rozwoju społeczno-gospodarczego, dostęp do łączy szerokopasmowych powinien zostać 
włączony do zakresu definicji usługi powszechnej. 

− Kontakt:: Agota Bazsik 

(Tel. : 00 32 2 546 86 58 – e-mail : agota.bazsik@eesc.europa.eu) 
 
 
6. TRANSPORT I LOGISTYKA 
 
• Polityka europejska dotycząca logistyki 
 
− Sprawozdawca: Virgilio RANOCCHIARI (Pracodawcy – IT) 

− Dokumenty: Opinia rozpoznawcza – CESE 210/2007 

− Główne punkty: 

Komitet uważa, że rozwój logistyki transportowej i rozwiązań intermodalnych należy do działań 
mających związek przede wszystkim z przedsiębiorstwami, dlatego ich realizacją powinni zająć 
się przedstawiciele sektora. Niemniej jednak także władze mają do odegrania wyraźną rolę, jeżeli 
chodzi o stworzenie właściwych warunków ramowych oraz stałe utrzymywanie miejsca polityki 
w dziedzinie logistyki transportowej i intermodalności wśród priorytetowych tematów agendy 
politycznej. Strategia ta powinna koncentrować się na usprawnieniu ram instytucjonalnych 
sprzyjających tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w logistyce, przy zapewnieniu właściwej 
równowagi pomiędzy potrzebami gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi, natomiast 
kwestię wewnętrznego zarządzania operacjami logistycznymi w przedsiębiorstwach należy 
pozostawić im samym. W związku z tym EKES z zadowoleniem przyjmuje zatem idącą 
w różnych kierunkach – lecz zawsze w ramach zrównoważonej mobilności – zmianę w sposobie 
myślenia Komisji, która znalazła wyraz w opublikowanym w czerwcu 2006 r. komunikacie 
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Komisji. Główny cel stanowi zapewnienie koordynacji różnych rodzajów transportu tam, gdzie to 
możliwe i gdzie możliwe jest pełne wykorzystanie wydajności i specyficznych zalet 
poszczególnych rodzajów transportu, przy czym muszą zaistnieć odpowiednie warunki 
techniczne, praktyczne i gospodarcze. Przyjęcie wspólnej strategii pozwalającej na stworzenie 
czy rozwinięcie tych warunków stanowi wyzwanie dla UE. 

− Kontakt:: Maria José Lopez Grancha 

(Tel. : 00 32 2 546 87 13 – e-mail : mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
 
 
• Wzmocnienie norm pracy na morzu 
 
− Sprawozdawca: Thomas ETTY (Pracownicy – NL) 

− Dokumenty: COM(2006) 287 końcowy – CESE 213/2007 

− Główne punkty: 

Komitet mógłby pochwalić Komisję za wsparcie udzielone pracom MOP, które zaowocowały 
przyjęciem nowej Konwencji. Komitet zauważa, że Konwencja jest wynikiem osiągnięcia 
delikatnej równowagi w procesie podejmowania decyzji na szczeblu międzynarodowym oraz 
w ramach trójstronnej struktury. 

Z uwagi na to, że Unia Europejska nie jest członkiem MOP, ratyfikacja pozostaje wyłącznie 
sprawą państw członkowskich. Komitet oczekuje, że państwa członkowskie jak najszybciej 
dokonają ratyfikacji, licząc, iż będzie to w 2008 r., dzięki pomocy Komisji w osiągnięciu 
porozumienia. 

EKES zauważa, że niezależnie od tego, jakie rozwiązanie przyjmie Komisja dla zapewnienia 
wspólnotowej koordynacji w trójstronnym procesie podejmowania decyzji, nie powinno ono 
w żadnej mierze osłabić założeń trójstronnej struktury MOP na szczeblu krajowym. 

EKES zaleca Komisji wspieranie spotkań ekspertów w sprawie opracowania wytycznych 
dotyczących działań w zakresie kontroli przeprowadzanej przez państwo bandery i portu. 

− Kontakt: Maria José Lopez Grancha  

(Tel. : 00 32 2 546 87 13 – e-mail : mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
 
 
7. ROLNICTWO I HODOWLA 
 
• Zwierzęta hodowlane czystorasowe z gatunku bydła 
 
− Sprawozdawca: Gilbert BROS (Inne podmioty – FR) 

− Dokumenty: COM(2006) 749 końcowy – 2006/0250 (CNS) – CESE 207/2007 

− Kontakt: Arturo Iñiguez Yuste 

(Tel. : 00 32 2 546 87 68 – e-mail : arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 

_____________ 


