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-1W sesji plenarnej udzial wzial komisarz europejski Joaquín ALMUNIA, którego wystapienie
dotyczylo problemów gospodarczych i walutowych Unii.

1. ZARZADZANIE GOSPODARCZE
• Wzmocnienie zarzadzania gospodarczego – reforma paktu na rzecz
stabilnosci i wzrostu
−
−

Sprawozdawca: Susanna FLORIO (Pracownicy – IT)
Wspólsprawozdawca: Umberto BURANI (Pracodawcy – IT)

−

Dokumenty: opinia z inicjatywy wlasnej – CESE 244/2006

−

Glówne punkty:

Komitet jest w powaznym stopniu zaniepokojony faktem, ze europejskie zarzadzanie gospodarcze
utknelo obecnie w martwym punkcie. Z pomoca tego dokumentu Komitet zamierza zatem:
− nakreslic rózne punkty widzenia, które stanowily sile napedowa debaty politycznogospodarczej w ciagu szesciu lat oddzialywania paktu na rzecz stabilnosci i wzrostu,
− dokonac oceny procesu reform, którym poddany zostal pakt na rzecz stabilnosci i wzrostu
w ciagu ostatnich miesiecy,
− okreslic wytyczne mogace wzmocnic europejskie zarzadzanie gospodarcze.
Zdaniem EKES-u od czasu swego ustanowienia pakt na rzecz stabilnosci i wzrostu odgrywal
fundamentalna role w gwarantowaniu ciaglosci europejskiego wzrostu gospodarczego we
wspólnych ramach stabilnosci walutowej.
Powodzenie i porazke tego przedsiewziecia podczas pierwszych szesciu lat mozna strescic
w dwóch slowach, które tworza nazwe Paktu: stabilnosc walutowa jest niezaprzeczalnym
sukcesem, natomiast wzrost gospodarczy okazal sie równie ewidentnym rozczarowaniem.
Niestety w trakcie tego procesu brakowalo koordynacji europejskiego zarzadzania gospodarczego
w okresie, gdy napiecia miedzynarodowe byly – i wciaz sa – silne zarówno z gospodarczego, jak
i politycznego punktu widzenia.
W ciagu szesciu lat obowiazywania paktu widoczna byla presja ze strony niektórych panstw
wzywajacych do jego zreformowania.
Nalezy uznac, ze proces reform nie zostal jeszcze zakonczony, poniewaz nie udalo sie dzieki
niemu zagwarantowac rzeczywistego wzmocnienia procesu koordynacji europejskiej polityki
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-2gospodarczej, który pozwolilby jak najlepiej wykorzystac mozliwosci stworzone przez Unie
Gospodarcza i Walutowa pod wzgledem wzrostu gospodarczego oraz tworzenia miejsc pracy.
−

•

Kontakt : Roberto Pietrasanta
(tel. : 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

Ogólne wytyczne polityki gospodarczej (2005-2008)
−

Sprawozdawca: Arno METZLER (Grupa interesów róznych – DE)

−

Dokumenty: opinia z inicjatywy wlasnej – CESE 245/2006

−

Glówne punkty:

Zdaniem Komitetu do rozwiazania aktualnych problemów UE z koniunktura i bezrobociem
niezbedna jest skoordynowana makropolityka, silnie wspierajaca wzrost izatrudnienie. Zarazem
popiera on polityke budzetowa panstw UE, wychodzaca naprzeciw podjetym zobowiazaniom.
Wazna role do odegrania maja partnerzy spoleczni oraz rzady panstw czlonkowskich, mogacy
wypracowac równowage pomiedzy elastycznoscia a poczuciem pewnosci. Oprócz wlasciwej
polityki makroekonomicznej na rzecz wspierania wzrostu i zatrudnienia, dla zwiekszenia
potencjalu wzrostu potrzebne sa takze reformy mikroekonomiczne. Nalezy do nich, poza
dzialaniami na rzecz konkurencji i zmniejszeniem biurokracji, dalszy rozwój rynku wewnetrznego
UE. Dla spoleczenstwa opartego na wiedzy podstawowe znaczenie ma wskazanie wlasciwych
priorytetów w takich dziedzinach jak: ksztalcenie ustawiczne, równosc szans, polityka
prorodzinna, edukacja oraz badania i innowacje. Ponadto Komitet podkresla, ze na szczególna
uwage zasluguje krzewienie przedsiebiorczosci.
−

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

• Stworzenie wspólnej skonsolidowanej podstawy wymiaru opodatkowania
przedsiebiorstw w UE
−

Sprawozdawca: Lars Allan NYBERG (Pracownicy – SV)

−

Dokumenty: opinia rozpoznawcza – CESE 241/2006

–

Glówne punkty:

Przedstawiane rozwazania dotycza czesciowo natury prawnej, czesciowo odnosza sie do technik
podatkowych, czesciowo zas maja charakter ekonomiczny. Komitet zwraca sie do Komisji
i panstw czlonkowskich, aby pomimo wielosci szczególowych zagadnien technicznych i duzych
róznic pomiedzy panstwami czlonkowskimi kierowaly sie korzysciami gospodarczymi, jakie
oferuje wspólna skonsolidowana podstawa wymiaru opodatkowania.
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-3Dotychczasowa debate podsumowac mozna przy pomocy zasad wspólnej skonsolidowanej
podstawy wymiaru opodatkowania: szerokie podstawy, neutralnosc, prostota, efektywnosc,
stabilnosc, legitymizacja, sprawiedliwosc, konkurencja miedzynarodowa, obligatoryjnosc,
postanowienia posrednie / przejsciowe, elastyczne reguly podejmowania decyzji. Komitet
zdecydowal sie skupic na tych zasadach, gdyz jego zdaniem, przyjecie ich ulatwi dokonanie
wyboru sposród róznych rozwiazan technicznych.
–

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

2. SPOLECZENSTWO OBYWATELSKIE, PRAWA OBYWATELI
• Reprezentatywnosc
europejskich
organizacji
obywatelskiego w ramach dialogu obywatelskiego
–

Sprawozdawca generalny: Jan OLSSON (Grupa interesów róznych – SV)

–

Dokumenty: CESE 238/2005 fin – CESE 240/2006

−

Glówne punkty:

spoleczenstwa

Prawo uczestnictwa w zarzadzaniu sprawami publicznymi, którego od dawna domagaja sie
europejskie organizacje spoleczenstwa obywatelskiego, nabiera obecnie szczególnego znaczenia.
Wyzwania, przed jakimi stoi Unia Europejska, wymagaja bowiem mobilizacji wszystkich
podmiotów lokalnych i ich przedstawicieli.
EKES wielokrotnie podkreslal w tym kontekscie, ze jedynie jasno okreslona reprezentatywnosc
moze nadawac podmiotom spoleczenstwa obywatelskiego prawo do efektywnego udzialu
w procesie ksztaltowania polityk i przygotowywania decyzji wspólnotowych. Wymóg
reprezentatywnosci – oprócz tego, ze stanowi podstawowa zasade demokracji – jest równiez
odpowiedzia na potrzebe wiekszej czytelnosci i zwiekszenia wplywu organizacji spoleczenstwa
obywatelskiego na plaszczyznie europejskiej.
W zwiazku z powyzszym opracowanie niniejszej opinii wpisuje sie przede wszystkim
w perspektywe wiekszej przejrzystosci i racjonalizacji stosunków miedzy EKES-em a europejskimi
organizacjami i sieciami spoleczenstwa obywatelskiego, zas celem opinii jest zapewnienie
dialogowi ze zorganizowanym spoleczenstwem obywatelskim wiekszej wiarygodnosci poprzez
wzmocnienie legitymizacji tych organizacji. Wspomniana perspektywa wpisuje sie w ramy
dalszego wdrazania wzmocnionego i uporzadkowanego dialogu miedzy EKES-em a europejskimi
organizacjami i sieciami spoleczenstwa obywatelskiego.
Opinia ta moze równiez:
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• stanowic uzyteczna podstawe do refleksji, a nawet punkt odniesienia dla innych instytucji,
zwlaszcza w perspektywie konsolidacji demokracji uczestniczacej na szczeblu europejskim
i ustanowienia prawdziwego europejskiego dialogu obywatelskiego;
• wyznaczyc obszar wspólpracy instytucjonalnej obejmujacy wymiane dobrych praktyk,
w szczególnosci z Komisja i Parlamentem Europejskim, przy czym EKES nie musi ingerowac
w sposób organizowania dialogu tych instytucji z europejskim zorganizowanym
spoleczenstwem obywatelskim.
Biorac m.in. pod uwage swe poprzednie opinie poswiecone tym zagadnieniom, EKES uwaza, ze
nalezy wdrozyc jasna, jednolita i prosta procedure oceny reprezentatywnosci europejskich
organizacji spoleczenstwa obywatelskiego, która umozliwi przeprowadzenie analizy kryteriów
w sposób dostosowany do struktury i metod dzialania obowiazujacych w europejskich
organizacjach. Powinna ona równiez uwzgledniac udzial samych organizacji w przedmiotowym
procesie oceny oraz opierac sie na zasadach przejrzystosci, obiektywizmu, braku dyskryminacji,
mozliwosci weryfikacji oraz wspóludzialu organizacji europejskich.
EKES proponuje, aby ocena reprezentatywnosci europejskich organizacji spoleczenstwa
obywatelskiego dokonywana byla na podstawie nastepujacych trzech kryteriów:
•

przepisy statutowe organizacji i ich stosowanie;

•

zasieg poparcia organizacji w panstwach czlonkowskich;

•

kryteria jakosciowe umozliwiajace ocene zdolnosci konsultacyjnej organizacji na podstawie
stopnia ich zaangazowania w procesy konsultacyjne prowadzone przez instytucje europejskie.

EKES uwaza, ze w oparciu o te zasady i podstawy oceny da sie opracowac procedure oceny
reprezentatywnosci europejskich organizacji spoleczenstwa obywatelskiego, która mozna by
zastosowac poprzez wdrozenie specjalnego instrumentu oceny we wspólpracy przede wszystkim
z powolana przez Komitet grupa lacznikowa z europejskimi organizacjami i sieciami
spoleczenstwa obywatelskiego.
−

•

Kontakt : Patrick Fève
(tel.: 00 32 2 546 96 16, e-mail: patrick.feve@esc.eu.int)

Utworzenie Agencji ds. Praw Podstawowych
−
−

Sprawozdawca: Sukhdev Sharma (Grupa interesów róznych - UK)
Wspólsprawozdawca: An LE NOUAIL MARLIÈRE (Pracownicy – FR)

−

Dokumenty: COM(2005) 280 koncowy – 2005/0124 CNS – CESE 239/2006
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Glówne punkty:

Komitet przyjmuje z zadowoleniem decyzje Rady Europejskiej o utworzeniu Agencji Unii
Europejskiej ds. Praw Podstawowych w celu udoskonalenia realizacji unijnych zasad i praktyk
zapisanych w art. 6 TUE. Stworzy to mechanizm monitorowania praw podstawowych w Unii,
który bedzie mógl poprawic koordynacje polityk dotyczacych praw podstawowych prowadzonych
przez poszczególne panstwa czlonkowskie.
Komitet jest powaznie zaniepokojony faktem, ze wniosek nie promuje ani nie wspiera szerszej
reprezentacji zorganizowanego spoleczenstwa obywatelskiego w zarzadzie ani forum praw
podstawowych nowej agencji.
Agencja powinna zawsze uwzgledniac walke z rasizmem i ksenofobia w obszarach tematycznych
swojej dzialalnosci ustanowionych w wieloletnich ramach dzialania.
Komitet niepokoi sie o niezaleznosc agencji nie tylko w relacjach z instytucjami UE, ale takze
w stosunku do panstw czlonkowskich.
−

Kontakt: Pierluigi Brombo
(tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

• Reprezentacja kobiet
−

Sprawozdawca: Thomas ETTY (Pracownicy – NL)

−

Dokumenty: opinia na wniosek PE – CESE 238/2006

−

Glówne punkty:

W styczniu 2003 r. Parlament Europejski zwrócil sie do Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpolecznego z prosba o wydanie opinii w sprawie reprezentacji kobiet w organach decyzyjnych
grup interesów gospodarczych i spolecznych reprezentowanych w EKES-ie. EKES odniósl sie do
wiekszosci prósb i zadan Parlamentu w odniesieniu do pracodawców, pracowników i calego
zorganizowanego spoleczenstwa obywatelskiego w UE w badaniu, opartym na kwestionariuszu,
który zostal wyslany w 2003 roku do wszystkich (wówczas) 222 czlonków EKES-u.
• EKES zgadza sie z Parlamentem Europejskim, ze niezmiernie istotne jest wzmocnienie
reprezentacji kobiet w organach decyzyjnych grup interesów spolecznych i gospodarczych
w UE oraz aby same zainteresowane organizacje jak i Komisja Europejska bardziej
systematycznie zwracaly baczniejsza uwage na te kwestie.
• EKES zaleca, by wszystkie reprezentowane organizacje regularnie udostepnialy Komisji
informacje o wynikach podejmowanych przez siebie wysilków oraz by Komisja rozszerzyla
swoja baze danych i ustalila odpowiednie wskazniki;
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-6• EKES uwaza, ze warto promowac wydzielone i pomocnicze struktury, jak równiez sieci
pracowników i czlonków plci zenskiej;
• priorytetem pozostaje promowanie przez Komisje polityk dotyczacych rozwiazan w zakresie
laczenia szkolen i edukacji oraz pracy i opieki; organizacje pracodawców oraz zwiazki
zawodowe maja tutaj do odegrania istotna role;
• EKES zaleca, by system kwot, który okazal sie byc skuteczny w niektórych panstwach
zarówno w sferze polityki jak i w organizacjach spolecznych, zostal dokladnie
przeanalizowany przez zainteresowane organizacje oraz Komisje;
• EKES z zadowoleniem przyjalby ustanowienie minimalnego celu 30% udzialu osób plci
niedostatecznie reprezentowanej w Komitecie w ramach nominacji dokonywanych przez
panstwa czlonkowskie na okres kadencji 2006-2010, z mozliwoscia zwiekszenia tego
docelowego poziomu do 40% na kolejna kadencje;
• EKES ponownie przyjrzy sie wynikom badania w latach 2006/2007, aby sprawdzic, czy
polityki i praktyki organizacji w nowych panstwach czlonkowskich róznia sie znacznie od tych
w starych panstwach czlonkowskich; Komitet proponuje, by Parlament równiez dokonal
przegladu sytuacji.
−

•

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

Europejski Rok Osób Niepelnosprawnych 2003
−

Sprawozdawca: Gunta Anca (Grupa interesów róznych - LV)

−

Dokumenty: COM(2005) 486 wersja ostateczna – CESE 236/2006

−

Glówne punkty:

EKES z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji jako okazje do podsumowania sukcesów
i niedociagniec zwiazanych z organizacja Europejskiego Roku Osób Niepelnosprawnych 2003
oraz do wyciagniecia wniosków na potrzeby przygotowania kolejnych wydarzen tego typu.
EKES podziela poglad, iz sukces Europejskiego Roku 2003, w porównaniu z poprzednimi
przedsiewzieciami tego rodzaju, wynika z faktu, ze zostal on ogloszony na wniosek samych
organizacji zrzeszajacych osoby niepelnosprawne, jak równiez z ich zaangazowania w proces
planowania i realizacje wydarzen.
EKES z ubolewaniem przyjmuje brak informacji w tresci komunikatu na temat dzialan
podejmowanych na szczeblu krajowym i regionalnym oraz fakt, ze kroki podejmowane celem
edukacji spoleczenstwa i zwiekszenia obecnosci niepelnosprawnych w mediach poddano ocenie
pod wzgledem ilosciowym, pomijajac aspekt jakosciowy.
Zdaniem EKES-u sukces Europejskiego Roku Osób Niepelnosprawnych 2003 przekladac sie
powinien na obszar polityki i prawodawstwa, w rzeczywistosci natomiast reakcje polityczne
rozczarowuja, biorac pod uwage oczekiwania, jakie wzbudzil Rok Europejski.
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-7Europejski Rok Osób Niepelnosprawnych 2003 zmobilizowal Komitet do podjecia szeregu
inicjatyw: stworzenia grupy zadaniowej ds. niepelnosprawnosci, uwzglednienia problemu
niepelnosprawnosci w swoich pracach, przyjecia opinii z in icjatywy wlasnej dotyczacych osób
niepelnosprawnych, uwzglednienia wymogów dostepnosci/latwosci poruszania sie po budynkach
w czasie remontu swojej nowej siedziby, a takze dokonania zmian w regulaminie pracowniczym
dotyczacych zatrudnienia osób niepelnosprawnych.
− Kontakt: Ewa Kaniewska
(tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@esc.eu.int)
•

Mobilnosc ponadnarodowa dla edukacji i ksztalcenia – europejska karta
mobilnosci
−

Sprawozdawca: Tomasz CZAJKOWSKI (Grupa interesów róznych - PL)

−

Dokumenty: COM(2005) 450 koncowy – 2005/0179 (COD) – CESE 235/2006

−

Glówne punkty:

EKES z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczacy zalecenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie mobilnosci we Wspólnocie w celach edukacji i ksztalcenia
zawodowego: Europejska karta na rzecz jakosci mobilnosci.
EKES proponuje, aby szczególna uwage poswiecic:
− informacji dotyczacej programów – na szczeblu krajowym oraz lokalnym przez Panstwa
czlonkowskie,
− informacji o równych szansach dla kandydatów,
− jasnym, transparentnym, precyzyjnym procedurom dla uczestników,
− jasnemu sprecyzowaniu zakresu odpowiedzialnosci poszczególnych podmiotów programu, co
pozwoli uniknac przyszlych roszczen badz nieporozumien pomiedzy organizacjami
wysylajacymi, goszczacymi itp.
− dalszej koordynacji polityki mobilnosci na poziomie europejskim, (a nie poszczególnych
krajów czlonkowskich), która pozwoli na realizacje celów Komisji oraz przyczyni sie do
efektywnej realizacji postanowien strategii lizbonskiej.
EKES jest zdania, iz Komisja powinna zalecic date wejscia w zycie Karty, aby tym samym
zmobilizowac Panstwa Czlonkowskie do dzialania.
–

Kontakt: Ewa Kaniewska
(tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@esc.eu.int)
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• Zarzadzanie przeplywami migracyjnymi
−

Sprawozdawca: An LE NOUAIL-MARLIÈRE (Pracownicy – FR)

−

Dokumenty: COM(2005) 123 wersja ostateczna – 2005/0046 (COD) – 2005/0047 (COD) –
2005/0048 (CNS) – 2005/0049 (COD) – CESE 234/2006

−

Glówne punkty:

Komitet:
–

popiera wniosek dotyczacy ustanowienia Europejskiego Funduszu Integracji Obywateli
Panstw Trzecich na lata 2007-2013, Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodzców
kontynuujacego dzialalnosc obecnego funduszu o tej nazwie oraz Funduszu Granic
Zewnetrznych;

–

zwraca sie do Rady o przeanalizowanie i laczne przyjecie projektu komunikatu ustalajacego
ramy dla programu ogólnego „Solidarnosc i zarzadzanie przeplywami migracyjnymi” oraz
decyzji w sprawie ustanowienia poszczególnych funduszy sluzacych realizacji tegoz
programu ogólnego;

–

zacheca Komisje do uwzglednienia w swym planie dzialan dotyczacym programu haskiego
zalecen sformulowanych przez EKES;

–

zaleca Radzie i Komisji:

−

−

zadbanie o przejrzyste zasady funkcjonowania tych nowych funduszy strukturalnych
poprzez wyrazne uzgodnienie programu haskiego i rozpatrywanego komunikatu;

−

zawarcie w decyzjach powolujacych poszczególne fundusze konkretne rozwiazania
zapewniajace wlaczenie podmiotów pozarzadowych na jak najwczesniejszym etapie
w ksztaltowanie przez panstwa czlonkowskie i sama Komisje wytycznych corocznych
i wieloletnich.

Kontakt: Susanne Johansson
(tel.: 00 32 2 546 84 77; e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)

3. ENERGIA
•

Efektywnosc energetyczna
–

Sprawozdawca: Stéphane BUFFETAUT (Pracodawcy – FR)
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Dokumenty: opinia rozpoznawcza – CESE 242/2006

–

Glówne punkty:

Znaczny wzrost efektywnosci energetycznej stanowi kluczowy element przyszlej europejskiej
polityki energetycznej. Komitet zdecydowanie popiera dazenie, by zuzycie energii zmniejszyc
o 20%. Jego zdaniem konieczne jest nie tylko jak najszybsze osiagniecie celu corocznego
zmniejszenia zuzycia energii o 1%, lecz równiez wyznaczenie w nastepnym etapie celu
rzeczywistego zmniejszenia zuzycia o 2%.
Przydatne moglyby tu byc kampanie uczulajace spoleczenstwo na te zagadnienia; powinny one byc
organizowane na poziomie bliskim konsumenta – platnika podatników i przedmiotowej branzy.
Tak wiec odpowiedzialnosc za te dziedzine powinny ponosic wladze krajowe i lokalne.
Dazenie do racjonalizacji zuzycia energii stalo sie dla przedsiebiorstw koniecznoscia. Zatem
dobrowolnie zawierane porozumienia, w przeciwienstwie do regulacji ustawowych, pozwalaja
w wiekszosci przypadku na znalezienie wlasciwego rozwiazania; przyjeto juz wiele instrumentów
prawnych i nalezy zajac sie podsumowaniem ich wdrazania.
Branze najbardziej energochlonne to transport i budownictwo, wobec czego to pod ich katem nalezy
czynic najwiecej wysilków i poszukiwac nowatorskich rozwiazan.
Unia Europejska i panstwa czlonkowskie musza z zaangazowaniem wlaczyc sie do realizowania
zbieznych polityk majacych na celu promowanie racjonalizacji zuzycia energii, stalego
i stopniowego wprowadzania skutecznych innowacji w zakresie racjonalizacji zuzycia energii,
wymiany dobrych praktyk i rozpowszechnianie najlepszych technologii, jak i do organizowania
skierowanych na gospodarstwa domowe i na konsumentów kampanii informacyjnych
i zachecajacych do racjonalizacji zuzycia energii. Unia Europejska moze odegrac w tej dziedzinie
szczególnie wazna role.
–

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

4. ZDROWIE I OCHRONA KONSUMENTÓW
• Zdrowie i ochrona konsumentów
–

Sprawozdawca: Jorge PEGADO LIZ (Grupa interesów róznych – PT)

–

Dokumenty: COM(2005) 115 wersja ostateczna – 2005/0042 COD – CESE 230/2006

–

Glówne punkty:

EKES wyraza ogólna opinie, ze wniosek dotyczacy decyzji ustanawiajacej wspólny program
dzialan w dziedzinie zdrowia i ochrony konsumentów nie jest wystarczajaco uzasadniony ani nie
zawiera objasnien wielu aspektów; przyjete argumenty nie wydaja sie przekonujace, by
uzasadniac slusznosc dokonanego wyboru.
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- 10 Te dwie polityki, zdefiniowane odpowiednio w art. 152 i 153 traktatu, maja zupelnie inny
charakter prawny. Nalezy zatem uwazac, aby uniknac negatywnych skutków, z jednej strony,
podporzadkowania polityki ochrony konsumentów surowym kryteriom komplementarnosci
i pomocniczosci, stosowanym w polityce zdrowotnej, na niekorzysc wlasnych kompetencji UE
w dziedzinie ochrony konsumentów; z drugiej strony, doprowadzenia do niepozadanej
„konsumentyzacji” zdrowia publicznego, poprzez pomieszanie pojec „uzytkownik”
i „konsument”, jako dwóch aspektów wspólnego pojecia „obywatelstwa”.
–

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

• Oznakowanie ekologiczne dla produktów rybolówstwa
–

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

–

Dokumenty: COM(2005) 275 koncowy – CESE 237/2006

–

Glówne punkty:

Komitet uwaza, ze w obecnej chwili lepiej jest wybrac trzecia z opcji przedstawionych
w komunikacie Komisji, tj. ustalenie minimalnych wymogów dla dobrowolnych programów
oznakowania ekologicznego. Stwierdza jednak, ze te minimalne wymogi musza byc dosc
rygorystyczne i poparte przepisami, które beda zapobiegac ich lamaniu i przewidywac za to
sankcje.
Komitet uwaza, ze:
− oznakowanie ekologiczne musi wyraznie
o oznakowaniu produktów spozywczych.

odrózniac

sie

od

ogólnych

przepisów

−

oznakowanie ekologiczne produktów rybolówstwa, podobnie jak jakiegokolwiek innego
produktu eksploatowanego z zasobów naturalnych czy pochodzacego z akwakultury,
mogloby byc przyznawane zarówno produktom nieprzetworzonym, jak i przetworzonym.
W pierwszym przypadku, oznaczenie ekologiczne powinno stanowic gwarancje, ze metody
polowów przeprowadzonych przez rybaków sa zgodne z Kodeksem Odpowiedzialnego
Rybolówstwa FAO. W drugim przypadku, oznaczenie ekologiczne musi gwarantowac
poprawne zastosowanie zasad odtwarzania historii produktów spozywczych.

−

Nalezy ustanowic jasny mechanizm akredytacji dla organizacji zajmujacych sie certyfikacja,
a takze wydawania oznakowan, rozwiazywania konfliktów, nadzoru i sankcji wobec
niestosowania sie do regul i naduzyc. Mechanizm ten powinien sluzyc za kryterium
odrózniania oznakowanych produktów ryboló wstwa od innych produktów rybolówstwa.

−

Male i srednie przedsiebiorstwa lub przedsiebiorstwa z krajów rozwijajacych sie moga miec
w pewnych okolicznosciach trudnosci z dostepem do oznakowania ekologicznego, dlatego
tez przyjete przepisy powinny zawierac mechanizmy interwencyjne za posrednictwem
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- 11 organizacji producentów, zrzeszen rybaków lub umów o partnerstwie. Reguly te powinny
szczególnie uwzgledniac ewentualna mozliwosc wykorzystania oznakowania ekologicznego
produktów rybolówstwa jako srodka umozliwiajacego wsparcie branzy rybolówstwa, którego
koszty mozna rozlozyc w lancuchu handlowym, bez uszczerbku dla konsumentów.
−

Konieczne sa znaczne wysilki edukacyjne i informacyjne, dlatego instytucje publiczne
powinny sfinansowac kampanie informacyjne skierowane do podmiotów dzialajacych na tym
rynku i do konsumentów.

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

• Wymogi w zakresie zdrowia zwierzat akwakultury
–

Sprawozdawca: Christos FAKAS (Grupa interesów róznych – EL)

–

Dokumenty: COM(2005) 362 wersja ostateczna – 2005/0153– 154 CNS – CESE 233/2006

–

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

5. STOSUNKI ZEWNETRZNE
•

Stosunki UE - Meksyk

–

Sprawozdawca: José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (Pracodawcy – ES)

–

Dokumenty: opinia z inicjatywy wlasnej – CESE 246/2006

–

Glówne punkty:
Od czasu przyjecia przez EKES pierwszej opinii w tej sprawie w grudniu 1995 r., w stosunkach
UE-Meksyk nastapil znaczny postep. Jego wyrazem jest Umowa o partnerstwie gospodarczym,
koordynacji politycznej i wspólpracy miedzy UE a Meksykiem podpisana w pazdzierniku 2000 r.,
która ustanowila strefe wolnego handlu.
Jednym ze szczególnych aspektów ujetych w tej umowie jest rozwój silniejszych powiazan
pomiedzy spoleczenstwem obywatelskim obydwu regionów, co moze doprowadzic do utworzenia
wspólnego komitetu konsultacyjnego UE-Meksyk, dajacego wyraz tym kontaktom.
W tym kontekscie, opinia EKES-u ma sluzyc jako podstawa wdrazania tej inicjatywy oraz oceny
dalszego, znacznego rozwoju w stosunkach UE-Meksyk od 1995 r., z uwzglednieniem
zobowiazan zawartych w deklaracji przyjetej podczas Trzeciego Zjazdu Organizacji
Spoleczenstwa Obywatelskiego Unii Europejskiej, Ameryki Lacinskiej i Karaibów, z których
EKES musi sie teraz wywiazac.
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- 12 Jak glosi wspomniana deklaracja z Meksyku, EKES musi dazyc poprzez swoje dzialania do
osiagniecia potrójnego celu, obejmujacego: poglebianie partnerstwa pomiedzy Unia Europejska,
Ameryka Lacinska i Karaibami, stworzenie programu promowania spójnosci spolecznej
i wzmocnienie roli zorganizowanego spoleczenstwa obywatelskiego. Opinia ta jest zatem
uzasadniona, gdyz pozwala EKES-owi na konsekwentne wypelnianie podjetych zobowiazan.
Zdaniem EKES-u, aby umozliwic udzial spoleczenstwa obywatelskiego w wypelnianiu tych
zadan, mozna by stworzyc WKK UE-Meksyk. EKES jest ponadto zdecydowanym oredownikiem
stworzenia w Meksyku organu bedacego jego odpowiednikiem. WKK UE-Meksyk powinien byc
organem konsultacyjnym Wspólnej Rady, uczestniczacym w rozwijaniu, monitorowaniu
i stosowaniu umowy ogólnej. Jego zadaniem byloby wydawanie opinii na wniosek Wspólnego
Komitetu lub Wspólnej Rady, w dziedzinach do dalszego okreslenia. Ponadto móglby on
wydawac z wlasnej inicjatywy opinie lub zalecenia na temat kwestii dotyczacych umowy.
Z mysla o przeanalizowaniu ewentualnego skladu WKK UE-Meksyk, EKES rozwaza mozliwosc
rozpoczecia, w krótkim terminie, nieformalnych rozmów ze zorganizowanym spoleczenstwem
obywatelskim Meksyku i w zwiazku z tym zaprasza jego dzialaczy do wyznaczenia, po
odpowiednich uzgodnieniach, trzech przedstawicieli z kazdej grupy spoleczenstwa
obywatelskiego (pracodawców, pracowników i trzeciego sektora). Ze swojej strony EKES
wybierze, jako ich rozmówców, trzech przedstawicieli z kazdej ze swoich trzech grup. Zadaniem
tej wspólnej grupy roboczej EKES-u i przedstawicieli spoleczenstwa obywatelskiego Meksyku
mialoby byc wypracowanie propozycji dotyczacej utworzenia, skladu, zadan i regulaminu WKK
UE-Meksyk.
Ponadto, EKES jest sklonny wesprzec – w miare swych mozliwosci i pod warunkiem konsensusu
w spoleczenstwie meksykanskim – utworzenie w Meksyku organu bedacego jego
odpowiednikiem o zasiegu krajowym. Zdaniem EKES-u, organ ten powinien odzwierciedlac
róznorodnosc meksykanskiego spoleczenstwa obywatelskiego i w zwiazku z tym skladac sie
z przedstawicieli wszystkich trzech wspomnianych sektorów. Powinien on opierac sie, podobnie
jak EKES, na zasadach reprezentatywnosci, niezaleznosci i legitymizacji.
−

Kontakt: Beatriz Porres
(Tel.: 00 32 2 546 91 31 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int)

6. WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI
• Doreczanie dokumentów w sprawach cywilnych lub handlowych
–

Sprawozdawca: María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL (Pracownicy – ES)

–

Dokumenty: COM(2005) 305 koncowy – 2005/0126 COD – CESE 231/2006
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Glówne punkty:

EKES z zadowoleniem przyjmuje tresc zaproponowanej przez Komisje zmiany, która zapewnia
wieksza przejrzystosc i ulatwia stosowanie tego rozporzadzenia, tak istotnego dla
urzeczywistniania przestrzeni wolnosci, bezpieczenstwa i sprawiedliwosci w UE. Jednakze
niektóre z nowych ustepów wprowadzaja pewien zamet co do interpretacji jego tresci.
EKES wyraza zaniepokojenie faktem, ze Komisja nie przeprowadzila oceny sytuacji dotyczacej
wdrozenia rozporzadzenia w nowych Panstwach Czlonkowskich, pomimo tego, ze dostosowala
jego zalaczniki do tej nowej sytuacji.
W kazdym razie EKES pragnie podkreslic, ze procedura przyjeta w reformie jest procedura
odpowiednia.
– Kontakt: João Pereira dos Santos
(Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

• Postepowanie w sprawie drobnych roszczen
–

Sprawozdawca: Jorge PEGADO LIZ (Grupa interesów róznych – PT)

–

Dokumenty: COM(2005) 87 koncowy – 2005/0020 COD – CESE 243/2006

–

Glówne punkty:

EKES gratuluje Komisji starannego przygotowania techniczno-prawnego wniosku, osiagniecia
równowagi pomiedzy róznymi interesami oraz dodania ustrukturyzowanej, przemyslanej i jasno
przedstawionej oceny oddzialywania.
Uwagi ogólne i szczególowe wyrazane tutaj przez EKES maja na celu jedynie wzmocnienie
wniosku i udoskonalenie niektórych z jego mechanizmów.
–

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

7. TRANSPORT
• Rola dworców kolejowych w rozszerzonej UE
–

Sprawozdawca: Janos TÓTH (Grupa interesów róznych – HU)

–

Dokument: opinia z inicjatywy wlasnej – CESE 232/2006

–

Kontakt: Anna Wagner
(Tel.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@esc.eu.int)
_____________
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