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W sesji plenarnej udzial wzial – w imieniu aktualnej prezydencji Rady – Martin BARTENSTEIN, 
federalny minister gospodarki i pracy Austrii, którego wystapienie dotyczylo priorytetów programu 
prezydencji austriackiej. 
 
 

1. PRAWA OBYWATELI 
• Prawa podstawowe a wymiar sprawiedliwosci 

 
− Sprawozdawca: Brenda KING (Pracodawcy – UK) 
 
− Dokumenty: COM(2005) 122 koncowy – 2005/0037 (COD) – 2005/038 (CNS) – 2005/0040 

(COD) – CESE 32/2006 
 
− Glówne punkty:   
 
EKES uwaza, ze perspektywy finansowe odzwierciedlaja brak równowagi miedzy wymiarami wolnosci, 
bezpieczenstwa i sprawiedliwosci, poniewaz wiekszosc budzetu przeznaczona jest na bezpieczenstwo. 
 
EKES nie jest przekonany, czy wniosek Komisji zostal sporzadzony w wystarczajacym stopniu zgodnie 
z zasada pomocniczosci ujeta w art. 5 Traktatu WE, poniewaz, jak sie wydaje, brak w nim 
dostatecznego uznania obszarów, którymi najlepiej zajmowac sie na szczeblu krajowym, regionalnym 
i/lub lokalnym we wspólpracy z odpowiednimi partnerami spolecznymi.  
 
Komisja nawiazuje do bardziej skoordynowanych dzialan przeciwko rasizmowi, ksenofobii 
i antysemityzmowi, a takze proponuje wieksze wsparcie dla miedzywyznaniowych i wielokulturowych 
form dialogu celem zwalczania tych zjawisk. EKES zaleca zatem uwzglednienie islamofobii, by 
podkreslic potrzebe zajecia sie tym szczególnym rodzajem rasizmu, w wypadku którego kultura laczy 
sie z religia. 
 
Wreszcie, istnieje ryzyko odwrócenia uwagi od przemocy wobec dzieci, kobiet i osób mlodych, a takze 
od handlu ludzmi w celu wykorzystania seksualnego, jako ze dziedziny te wiaza sie ze zwalczaniem 
narkomanii i handlu narkotykami, zwlaszcza wziawszy pod uwage, ze alokacja budzetu na programy nie 
zostala jeszcze zatwierdzona. EKES zaleca wyznaczenie na walke z przemoca celu i linii budzetowej. 
 
Kontakt : Susanne Johansson 
(tel.: 00 32 2 546 84 77, e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 
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2. OCHRONA SRODOWISKA 
• Rozwój zrównowazony a zmiany klimatu 
 
− Sprawozdawca: Seppo KALLIO (Rózne interesy – FI) 
 
− Dokumenty: opinia z inicjatywy wlasnej – CESE 33/2006 
 
− Glówne punkty: 
EKES uwaza, ze UE musi zdwoic wysilki w walce ze zmianami klimatycznymi i przystapic 
do opracowywania strategii adaptacyjnych w sposób spójny dla róznych dziedzin polityki. UE moze 
przyczynic sie do przygotowania branzowych strategii adaptacyjnych, zapewniajac dobra koordynacje 
i oparcie w porozumieniach miedzynarodowych, co pomogloby takze zdwoic wysilki w tym celu na 
szczeblu ogólnoswiatowym. 
 
Udzial gospodarki obszarów wiejskich, rolnictwa, lesnictwa i rybolówstwa w emisjach gazów 
cieplarnianych byl calkiem niewielki, wskutek czego sektory te zostaly pominiete w unijnej polityce 
w zakresie zmian klimatycznych. Komitet uwaza przeto za istotne, by UE przygotowala takze grunt dla 
srodków adaptacyjnych w tych branzach. EKES uwaza, ze: 
− wazne jest zbadanie niebezposredniego wplywu zmian klimatu na gospodarke obszarów wiejskich; 
− nalezy wziac pod uwage niepewnosc zwiazana ze zmianami klimatu tych galezi przemyslu, 

szczególnie przy planowaniu przyszlej unijnej polityki wspierania rolnictwa i produkcji, polityki 
handlowej i polityki energetycznej; 

− polityka wobec rybolówstwa bedzie takze musiala ocenic dostosowania, jakie sektor musi poczynic 
w obliczu zmian w zasobach wodnych i warunkach rybolówstwa; 

− powinno sie potraktowac powaznie role lasów w powstrzymywaniu zmian klimatu; wazne jest 
zwiekszenie zalesien, zarówno w UE, jak i w skali globalnej. 

 
Za zasadnicza sprawe EKES uwaza potrzebe znaczacego zwiekszenia przez Unie zasobów badawczych 
przeznaczonych na analizowanie zmian klimatu i polityk dostosowawczych oraz wdrozenia programów 
bezpieczenstwa. Odnosi sie to w szczególnosci do galezi przemyslu bazujacych na zasobach 
naturalnych. 
 
Komitet sugeruje, aby Komisja zaproponowala uruchomienie zakrojonej na szeroka skale kampanii 
informacyjno-edukacyjnej zarówno w UE jak i na szczeblu miedzynarodowym, co mialoby takze na 
celu zwiekszenie swiadomosci podmiotów spoleczenstwa obywatelskiego i decydentów politycznych. 
Mogloby to przyczynic sie do szybszego przygotowania i wprowadzenia strategii przystosowawczych. 
 
Kontakt : Yvette Azzopardi  
(tel. : 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 

3. ZDROWIE PUBLICZNE – ROLA SPOLECZENSTWA 
OBYWATELSKIEGO 
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• Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii 
(nowelizacja) 

 
− Sprawozdawca: Jan OLSSON (Grupa Róznych Interesów – SE) 
 
− Dokumenty: COM(2005) 399 final – 2005/0166 COD – CESE 44/2006 
 
− Glówne punkty: 
EKES podkresla, ze w prace EMCDDA powinny zostac zaangazowane organizacje spoleczenstwa 
obywatelskiego, które zajmuja sie problematyka narkotyków i narkomanii.  
 
EKES z zadowoleniem przyjal zmiane podstawy prawnej wniosku. Wspólpraca z Parlamentem 
Europejskim wydaje sie w tym przypadku naturalnym trybem postepowania, chocby celem 
zagwarantowania przejrzystosci dzialalnosci EMCDDA w oczach spoleczenstwa. Nowy wniosek 
przewiduje zwiekszenie roli Parlamentu, któremu przyznaje sie miedzy innymi prawo do desygnowania 
dwóch niezaleznych ekspertów o szczególnych kompetencjach w dziedzinie narkotyków na czlonków 
zarzadu EMCDDA. Komitet zdecydowanie zaleca, by ci niezalezni eksperci byli czlonkami organizacji 
pozarzadowej, zajmujacej sie problematyka narkomanii.  
 
Siec europejska sklada sie z krajowych punktów kontaktowych pelniacych role laczników pomiedzy 
krajami uczestniczacymi w projekcie a Centrum Monitorowania. Komitet zaleca, by w swoich 
wytycznych i umowach z Panstwami Czlonkowskimi Centrum Monitorowania wymagalo, by punkty 
kontaktowe wspólpracowaly z krajowymi organizacjami, takze pozarzadowymi, zajmujacymi sie 
problematyka narkomanii.  
 
Kontakt: Susanne Johansson 
(tel.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 
 

4. SPOLECZENSTWO INFORMACYJNE 
• Zatrzymywanie danych elektronicznych 
 
− Sprawozdawca: Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER (Rózne Grupy Interesów – ES) 
 
− Dokumenty: COM(2005) 438 koncowy – CESE 35/2006 
 
− Glówne punkty: 
 
Komitet wyraza zdziwienie i zaniepokojenie wobec przedstawienia wniosku legislacyjnego, którego tresc 
jest dysproporcjonalna i narusza prawa podstawowe. 
EKES uwaza, ze: 
 
− przedstawiony we wniosku sposób traktowania praw czlowieka, a w szczególnosci prawa do 

prywatnosci, nie jest odpowiedni i w pewnych aspektach moze prowadzic do sprzecznosci; 
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− pojawia sie tu ryzyko podkopania zaufania uzytkowników do srodków komunikacji elektronicznej i 

zmniejszenia ich sklonnosci do korzystania z technologii informatyczno-komunikacyjnych (ICT); 
taka utrata zaufania ze strony konsumentów pociaga za soba grozbe zahamowania na dluzsza mete 
przyszlego rozwoju spoleczenstwa informacyjnego, zagrazajac tym samym powodzeniu strategii 
lizbonskiej; 

 
− nalezaloby znacznie zmodyfikowac ten wniosek, który, zdaniem EKES-u, nie respektuje w pelni 

praw podstawowych ani zasad dostepu do danych, ich uzytkowania lub wymiany. 
 
Kontakt:  Raffaele Del Fiore  
(tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

5. HARMONIZACJA PODATKOWA 

•  Podatek akcyzowy od alkoholu 
 
−  Sprawozdawca: Clive WILKINSON (Pracodawcy – UK) 
 

−  Dokumenty: COM(2004) 223 koncowy – CESE 34/2006 
 
−  Glówne punkty: 
Obecny system prowadzi czesto do problemów zwiazanych z ustaleniem miejsca niektórych produktów 
w obecnie uzgodnionych strukturach. 
 
Brak przekonywajacych dowodów na to, ze wysokie stawki akcyzowe prowadza w dluzszej 
perspektywie do ograniczenia problemów wynikajacych z naduzywania alkoholu. Z tego wzgledu nalezy 
uzyc innych srodków, opartych zasadniczo na edukacji i profilaktyce, w celu podjecia tych problemów 
i polepszenia zdrowia spoleczenstwa. 
 
Zaleca sie, by Komisja rozwazyla wprowadzenie podzialu napojów alkoholowych na dwie zasadnicze 
kategorie wraz z wdrozeniem standardowej podstawy dla wszystkich napojów alkoholowych (czyli 
takze w tych dwu kategoriach), gdzie wszystkie napoje alkoholowe podlegaja opodatkowaniu zaleznie 
od rodzaju, przy uwzglednieniu srodków ich produkcji, skutków dla zdrowia oraz zawartosci alkoholu. 
Nalezy jednak przyjac odrebne podejscie w wypadku wina i innych napojów fermentowanych (piwo, 
jablecznik i gruszecznik). 
 

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

 


