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W sesji plenarnej udzial wzial José Manuel BARROSO, Przewodniczacy Komisji Europejskiej,  
którego wystapienie dotyczylo strategii lizbonskiej i przygotowania wiosennej Rady.  
 
 

1. RYNEK EUROPEJSKI: KONSOLIDACJA I OZYWIENIE  
 

• Sprawozdanie na temat polityki konkurencji (2004) 
 
− Sprawozdawca: Henri MALOSSE (Pracodawcy – FR) 
 
Dokumenty: SEC(2005) 805 wersja ostateczna – CESE 401/2006 
 
− Glówne punkty: 
 
Po przeprowadzeniu reformy przepisów dotyczacych przeciwdzialania praktykom ograniczajacym 
konkurencje i naduzywaniu pozycji dominujacej, Komisja Europejska przystapila do reformy systemu 
pomocy panstwa, na podstawie planu dzialania. Publikacja sprawozdania z 2004 r. daje EKES-owi 
mozliwosc calosciowej refleksji nad celami i metodami wspólnotowej polityki konkurencji, zwlaszcza 
w odniesieniu do ponizszych kwestii: 
 
− globalizacja handlu, 

− rozszerzenie UE wraz z poglebieniem sie róznic w poziomie rozwoju, 

− rosnace opóznienie UE w dziedzinie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w stosunku do jej 
glównych konkurentów gospodarczych, 

− uzasadnione obawy obywateli dotyczace poprawy zarzadzania sprawami publicznymi, 
zwiekszenia legitymizacji realizowanych polityk i szerszego uczestnictwa w podejmowaniu 
decyzji.  

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

• JEREMIE (Joint Resources for Micro to Medium Enterprises) 

 
− Sprawozdawca: Antonello PEZZINI (Pracodawcy – IT) 

 
− Dokumenty: opinia rozpoznawcza – CESE 408/2006 
 
− Glówne punkty: 
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Proponuje sie, by JEREMIE stanowil „inteligentne” narzedzie koordynacji i racjonalizacji 
dostepnych instrumentów kredytowych, sluzace zapewnieniu mikroprzedsiebiorstwom i MSP 
wiekszego dostepu do kredytów.  
 
Stanowisko Komitetu odnosnie do tej inicjatywy mozna podsumowac w nastepujacy sposób: 
 

− niezbedne jest wspieranie wykorzystania instrumentów niebedacych dotacjami, takich jak 
pozyczki, finansowanie zabezpieczonego dlugu dla dlugów podporzadkowanych, instrumenty 
zamienne (dlug mezzaninowy) oraz kapital podwyzszonego ryzyka (np. kapital zalazkowy oraz 
kapital typu venture); 
 

− dotacje powinny zostac przeznaczone na budowe i utrzymanie infrastruktury ulatwiajacej dostep 
do finansowania (np. biura transferu technologii, inkubatory, sieci „aniolów biznesu”, programy 
gotowosci inwestycyjnej itp.); 
 

− nalezy wspierac równiez mechanizmy gwarancji i gwarancji wzajemnych, w szczególnosci 
w celu ulatwienia MSP dostepu do mikrokredytów.  Cenny wklad moga wniesc w tym zakresie 
EBI i EFI; 
 

− niezbedne jest równiez zapewnienie pomocy okreslonym grupom, takim jak mlodzi 
przedsiebiorcy  lub kobiety podejmujace wlasna dzialalnosc gospodarcza, lub tez 
przedsiebiorcy wywodzacy sie z grup mniej uprzywilejowanych, w tym mniejszosci  etnicznych; 
 

− szczególnie istotne znaczenie ma bliska wspólpraca z EFI  ze wzgledu na mozliwosc skorzystania 
z bogatej wiedzy fachowej zgromadzonej przez lata przez te instytucje, w celu udzielenia MSP 
niezbednego wsparcia, a takze rozwijania europejskiego rynku kapitalu ryzyka; 

 
− nalezy wspierac i poszerzac zakres stosowania sekurytyzacji wierzytelnosci, w celu zwiekszenia 

potencjalu kredytowego konsorcjów kredytowych. 
 
− Kontakt:  Roberto Pietrasanta 
 (tel.: 00 32 2 546 93 13 - e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 
 

• Finansowanie normalizacji europejskiej 
 
− Sprawozdawca:  Antonello PEZZINI (Pracodawcy – IT) 
 
Dokumenty: COM(2005) 377 wersja ostateczna – 2005/0157 COD – CESE 402/2006 
 
− Glówne punkty: 
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EKES z zadowoleniem przyjmuje propozycje Komisji polegajaca na wyposazeniu finansowania 
normalizacji europejskiej w pewne, jasne i przejrzyste ramy prawne. 

 
Normalizacje europejska nalezy traktowac jako jedna z polityk Unii o fundamentalnym znaczeniu 
dla realizacji strategii lizbonskiej.  

 
EKES podkresla, ze normalizacja europejska ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania 
i konsolidacji rynku wewnetrznego. 

 
EKES uwaza, ze zaproponowana laczna kwota na utrzymanie calego systemu normalizacji 
europejskiej w rozwazanym okresie piecioletnim powinna zostac zwiekszona ponad obecny próg 
2%, tak aby byla ona dostosowana do sytuacji po rozszerzeniu Unii do 25 krajów i do perspektyw 
zwiazanych z akcesja panstw kandydackich w przyszlosci.  
 

− Kontakt: Magdalena Bêlarová-Carabin 
 (tel.: 00 32 2 546 83 03 - e-mail: magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int) 
 
 

2.  ZARZADZANIE FINANSOWE  
 

• Zasady wykonania – Rozporzadzenie finansowe 
 
− Sprawozdawca: Umberto BURANI (Pracodawcy – IT)  
 
− Dokumenty: SEC(2005) 1240 def. – CESE 409/2006 
 
− Glówne punkty: 

 
EKES gratuluje Komisji wykonania zlozonej i drobiazgowej pracy majacej na celu uproszczenie 
procedur administracyjnych. 

 
Wiele zmian „technicznych” posiada znaczenie i zasieg o charakterze „politycznym”: sa one 
oznakami przeobrazen w zarzadzaniu sprawami publicznymi, z których mozna jedynie wyrazic 
zadowolenie.  

 
EKES przypomina o koniecznosci zachowania ostroznosci. W dazeniu do przyniesienia korzysci 
partnerom spolecznym nalezy uwzglednic fakt, ze wobec zarzadzajacych finansami publicznymi 
powinno istniec ograniczenie co do elastycznosci; tzn. potencjalne straty nalezy zestawic 
z rzeczywistymi oszczednosciami w ramach tego trudnego, niemniej koniecznego dzialania, jakim 
jest oszacowanie ryzyka. 
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Kontakt:  Roberto Pietrasanta 
 (tel.:  00 32 2 546 93 13, e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 
 

• Zielona ksiega – fundusze inwestycyjne 

 
− Sprawozdawca: M. GRASSO (Grupa Róznych Interesów – IT) 
 
Dokumenty: COM(2005) 314 koncowy – CESE 403/2006 
 
− Glówne punkty: 

Omawiana zielona ksiega szacuje wplyw przyjetego prawodawstwa europejskiego na ulatwienie 
rozwoju najbardziej powszechnego rodzaju funduszy inwestycyjnych na rynku europejskim: UCITS 
(przedsiebiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartosciowe). 

Opinia Komitetu odpowiada na zielona ksiege, przedstawiajac liczne i konkretne propozycje.  
 
− Kontakt:  Magdalena Bêlarová-Carabin 
 (tel.: 00 32 2 546 83 03 - e-mail: magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int) 
 
 

3. SPOLECZENSTWO INFORMACYJNE: CZYNNIK WZROSTU I 
ZATRUDNIENIA 

 

• i2010 – europejskie spoleczenstwo informacyjne na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia 

 
− Sprawozdawca: Göran LAGERHOLM (Pracodawcy – SE) 
 

Dokumenty: COM(2005) 229 koncowy – CESE 415/2006 
 
− Glówne punkty : 
 
EKES w pelni popiera trzy priorytetowe cele wskazane w komunikacie Komisji. Ze wzgledu na 
znaczenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) dla procesu lizbonskiego EKES 
pragnie podkreslic potrzebe wzmozenia wysilków w celu zarówno wspierania, jak i wywierania 
nacisku na panstwa czlonkowskie. Bez przeznaczenia znacznych srodków finansowych, zwlaszcza na 
B+R w dziedzinie ICT, realizacja celów wyznaczonych w komunikacie nie bedzie mozliwa. Badania 
i rozwój oraz dzialania innowacyjne maja podstawowe znaczenie zarówno dla przemyslu ICT, jak 
i dla uzytkowników ICT. 
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W komunikacie slusznie porusza sie równiez zagadnienia konwergencji i interoperacyjnosci. Zdaniem 
Komitetu badania i rozwój, jak równiez dzialalnosc normalizacyjna, wykazuja znaczny potencjal 
w tej dziedzinie. Kierunki dzialalnosci normalizacyjnej jednakze w dalszym ciagu powinien 
wyznaczac rynek, powinny w nich uczestniczyc wszystkie zainteresowane strony oraz powinny sie 
one koncentrowac na potrzebach uzytkowników. 
 
EKES podkresla, ze pokonanie „cyfrowej przepasci” jest niezbedne, by ICT mogly wykorzystac 
wlasciwy dla siebie potencjal spoleczno-gospodarczy. Oznacza to równiez, ze ksztaltujac polityke, 
nalezy uwzglednic szczególne potrzeby osób spolecznie defaworyzowanych, zapewniajac tym samym 
stworzenie spoleczenstwa informacyjnego sprzyjajacego integracji i oddanego idei równo-
uprawnienia. 
 
EKES pragnie równiez podkreslic wage silnej swiadomosci bezpieczenstwa, gdyz zaufanie do IT jest 
warunkiem koniecznym czestego poslugiwania sie ta technologia oraz ma szczególne znaczenie dla 
wykorzystania calego potencjalu internetu. 
 
− Kontakt:  Anna Wagner   
  (tel.: 00 32 2 546 83 06 - e-mail: anna.wagner@esc.eu.int) 
 
 

• Dostepnosc elektroniczna 
 
− Sprawozdawca: Miguel Ángel CABRA DE LUNA (Grupa Róznych Interesów – ES) 

 
Dokumenty:  COM(2005) 425 wersja ostateczna – CESE 404/2006 

 
− Kontakt: Raffaele Del Fiore 
 (tel.: 00 32 2 546 97 94 - e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

4. KULTURA  JAKO CZYNNIK ROZWOJU GOSPODARCZEGO I 
SPOLECZNEGO  
 

• Turystyka i kultura: dwie sily sluzace wzrostowi 
 
− Sprawozdawca: Patrizio PESCI (Pracodawcy – IT) 
 
Dokumenty: opinia z inicjatywy wlasnej – CESE 400/2006 
 
− Glówne punkty: 
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Glównym celem omawianej opinii z inicjatywy wlasnej jest dostarczenie instytucjom europejskim 
dodatkowych narzedzi sluzacych promocji europejskiej turystyki kulturalnej, co wiaze sie takimi 
kwestiami jak:   
 
− udoskonalenie informacji i zintegrowanego systemu promocji Europy oraz europejskich atrakcji 

turystycznych; 
− Unia Europejska moze promowac najlepsze praktyki w zakresie zarzadzania uslugami 

turystyczno-kulturalnymi, stosujac systemy konkurencji i nagradzania w ramach wlasnych 
programów; 

− promocja dialogu miedzykulturowego zarówno wewnatrz UE, jak i miedzy UE a innymi 
obszarami swiata, powinna byc takze priorytetem programów turystyczno-kulturalnych; 

− EKES bylby przychylny stworzeniu w jak najblizszym czasie, a takze przy poszanowaniu zasady 
pomocniczosci, europejskiej agencji turystyki.  

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

• Spoleczny wymiar kultury 
 

− Sprawozdawca: Daniel LE SCORNET (Grupa Róznych Interesów – FR) 
 
− Dokumenty: opinia uzupelniajaca – CESE 406/2006 
 
− Glówne punkty: 
 
Celem omawianej opinii uzupelniajacej jest zaprezentowanie pewnych praktycznych konsekwencji 
i narzedzi w zwiazku z opinia w sprawie spolecznego wymiaru kultury przyjeta przez EKES 31 marca 
2004 r. 
 
Podejmuje ona próbe uscislenia pojecia spolecznego wymiaru kultury, poslugujac sie trzema slowami 
kluczowymi, dobrze znanymi Komitetowi, który stale zajmuje sie ich problematyka. Slowami tymi 
sa: spoleczenstwo oparte na wiedzy, globalizacja gospodarki oraz spoleczenstwo obywatelskie. 

 
Nie powracamy w omawianej  opinii z zalozenia do sformulowanych w poprzednim dokumencie 
propozycji dotyczacych ustanowienia nowych struktur w rodzaju „centrum monitorowania”, 
„laboratorium” czy „grupy zadaniowej” (task force). 
 
Zwracamy sie w niej natomiast do Komisji o scisle okreslenie wskazników ilosciowych 
i jakosciowych, na podstawie których jest w stanie twierdzic, ze Wspólnota dysponuje dostatecznymi 
narzedziami do pomiaru: 
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− ksztaltowania sie zatrudnienia w kulturze i sztuce w Unii, jego jakosciowych i ilosciowych 
konsekwencji dla zatrudnienia w ogóle, dla rozwoju gospodarczego, spójnosci spolecznej oraz 
uznania i udzialu wszystkich w zyciu spolecznym, w tym równiez najubozszych warstw i grup; 

− rzeczywistej tendencji poglebiania dialogu miedzy kulturami  – i to nie tylko za pomoca 
mechanicznego podliczania imprez i liczebnosci róznego rodzaju inicjatyw, lecz bardziej 
konkretnie. Komitet motywuje to swym zaniepokojeniem narastajacymi zjawiskami wykluczenia 
spolecznego, rasizmu, rozziewu miedzy partykularnymi interesami a dobrem ogólu – ogólnie 
rozbicia zamiast konwergencji.  

 

W opinii proponuje sie Komisji opracowanie drobiazgowego raportu na temat tego zjawiska oraz 
zalozonego celu, biorac pod uwage fakt, ze rok 2008 ogloszony zostal rokiem dialogu miedzy 
kulturami. EKES gotów jest bardzo aktywnie wspóluczestniczyc w pracach nad takim raportem. 
 
Komitet proponuje zatem podjecie nowej refleksji kulturalnej o kulturze. W swym obecnym ksztalcie 
zdaje sie bowiem ona wylacznie skupiac na spusciznie i zagadnieniach zachowania istniejacego 
dziedzictwa, zbyt malo natomiast – na kwestiach tworzenia, procesu, ksztaltowania nowych swiatów 
wyobrazen. Wciaz zbyt malo miejsca poswieca ona swoistym fermentom kulturalnym powstajacym 
w sferze spolecznej, gospodarczej i ekologicznej. 
 
Komitet zyczy sobie nalezytego wykorzystania w tej dziedzinie prac fundacji dublinskiej. Komitet 
proponuje, by za kazdym razem, gdy bedzie zajmowal sie zagadnieniami, przy okazji których 
wspomina sie o koniecznosci „rewolucji kulturalnych”, „zmian mentalnosci” czy „zmiany 
odziedziczonych po przeszlosci paradygmatów”, hasla te byly poddawane konkretnej analizie i by ich 
omówieniu poswiecony byl co najmniej jeden odrebny akapit. 
 
Komitet podkresla, ze metoda tzw. dobrych, wzglednie najlepszych praktyk moglaby stac sie waznym 
narzedziem dialogu, wymiany i przekazywania wiedzy i kultur – o ile powolywanie sie na nia 
przestaloby sie ograniczac do czystej retoryki.  
 
− Kontakt: Stefania Barbesta 
               (tel.: 00 32 2 546 95 10 - e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

5. SPOLECZENSTWO OBYWATELSKIE: WSPARCIE DLA CHIN  
 

• Stosunki UE-Chiny: rola spoleczenstwa obywatelskiego 

 
− Sprawozdawca: Sukhdev SHARMA (Grupa Róznych Interesów – UK) 
 
− Dokumenty: Opinia rozpoznawcza – CESE 413/2006 
 
− Glówne punkty:  
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7 lutego 2005 r. prezydencja Wielkiej Brytanii poprosila EKES o przedstawienie pogladów Komitetu 
na temat roli spoleczenstwa obywatelskiego w stosunkach UE-Chiny. Komisarz Peter Mandelson 
polozyl równiez nacisk na koniecznosc zbudowania stosunków z Chinami w oparciu o poszanowanie 
praw czlowieka i koncept bardziej rozwinietego pluralistycznego spoleczenstwa obywatelskiego. 
 
UE musi poglebic swa wiedze o zlozonosci rozwoju spoleczenstwa obywatelskiego w Chinach. 
Wobec powyzszego zaleca sie UE, by przyjela wielostronne podejscie pracujac jednoczesnie 
z róznymi rodzajami organizacji pozarzadowych. Powinna tez poszerzyc swe kontakty 
z organizacjami spoleczenstwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym i regionalnym. 
 
W odniesieniu do praworzadnosci w Chinach zaleca sie wobec tego, by UE kladla wiecej nacisku na 
koniecznosc przestrzegania istniejacego prawa. UE powinna kontynuowac wysilki majace na celu 
uswiadomienie rzadowi chinskiemu, ze mozna pogodzic stabilnosc i zywo reagujace spoleczenstwo 
obywatelskie, o ile zachowana jest zasada praworzadnosci.  
 
EKES popiera programy pomocy na rzecz rozwoju spoleczenstwa obywatelskiego w Chinach, które 
opracowuje i proponuje Komisja oraz zaleca, by UE rozwazyla mozliwosc podniesienia pomocy 
finansowej dla organizacji spoleczenstwa obywatelskiego w Chinach. Równie wazne jest stale 
udzielanie przez UE wsparcia programom na rzecz budowania potencjalu organizacyjnego chinskich 
organizacji pozarzadowych. 
 
UE moze pokazac rzadowi chinskiemu i organizacjom pozarzadowym, jak organizacje spoleczenstwa 
obywatelskiego w Europie odgrywaja role rzecznika w pewnych kwestiach, monitoruja dzialania 
rzadu oraz zabieraja glos w sprawie polityki publicznej, tak by Chiny wyniosly pozytywna lekcje 
z europejskiego doswiadczenia. EKES zalecil dalsze utrzymywanie kontaktów i wspólpracy ze 
spoleczenstwem obywatelskim Hong Kongu. 
 
Zaleca sie, by EKES – w scislej wspólpracy z UNICE i ETUC – sledzil przypadki pogwalcenia praw 
podstawowych i zachecal Komisje do wlasciwego zajmowania sie tymi zagadnieniami wspólnie 
z Parlamentem Europejskim i Chinska Rada Spoleczno-Gospodarcza. Zaleca sie, by EKES zbadal, 
jaka role moze odegrac zagadnienie odpowiedzialnosci spolecznej przedsiebiorstw oraz 
miedzynarodowy kod postepowania dla przedsiebiorstw wielonarodowych (zwlaszcza wytyczne 
OECD), by przedsiebiorstwa zagraniczne przyczynily sie do rozwoju systemu stosunków 
pracowniczych w Chinach. 
 
− Kontakt: Gatis Eglitis 
 (tel.: 00 32 2 546 81 69 - e-mail : gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 
 

6.  SPOLECZENSTWO: TROSKA O GRUPY RYZYKA 
 

• Przemoc domowa wobec kobiet 
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− Sprawozdawca: Renate HEINISCH (Grupa Róznych Interesów – DE) 
 
− Dokumenty: opinia z inicjatywy wlasnej – CESE 416/2006 
 
− Glówne punkty: 
 
EKES uwaza za sensowne, by zbadac problem przemocy domowej wobec kobiet w sposób bardziej 
szczególowy, i dlatego postanowil sporzadzic opinie z inicjatywy wlasnej. 
 
Bezpieczenstwo kobiet i ich równe traktowanie, bedace integralna czescia skladowa praw 
podstawowych, powinny byc zasadniczym punktem wyjscia i minimalnym wymogiem dla wszystkich 
panstw, które sa czlonkami UE lub pragna sie nimi stac. Poniewaz reakcje poszczególnych krajów sa 
bardzo rozbiezne, EKES za niezbedne uznaje opracowanie strategii ogólnoeuropejskiej w oparciu o 
istniejace postanowienia. We wszystkich panstwach czlonkowskich, przystepujacych oraz 
kandydujacych jawi sie potrzeba prowadzenia godnych zaufania i porównywalnych statystyk na temat 
przemocy domowej wobec kobiet. Kazde panstwo czlonkowskie powinno w ramach opracowywania 
ogólnoeuropejskiej strategii przygotowac wlasny krajowy plan dzialan na rzecz zwalczania 
przemocy domowej wobec kobiet, zawierajacy konkretne dzialania i terminy wykonania strategii. 
Nalezy przy tym uwzglednic zwlaszcza nastepujace kwestie: 

 
− krajowe regulacje prawne; 
− gromadzenie danych statystycznych dotyczacych przemocy domowej; 
− udzielanie pomocy i wsparcia faktycznym i potencjalnym ofiarom przemocy; 
− ofiary przemocy domowej, wywodzace sie ze specyficznych grup; 
− dzialania prewencyjne oraz sankcje ukierunkowane na sprawców; 
− wsparcie finansowe i organizacyjne dla organizacji pozarzadowych w zapobieganiu przemocy 

domowej wobec kobiet, organizowaniu kampanii informacyjnych oraz szkolen, udzielaniu 
pomocy i wsparcia ofiarom oraz w dzialaniach odnoszacych sie do sprawców; 

− odpowiednie szkolenia dla pracowników, których zadaniem jest wykrycie przemocy domowej 
oraz udzielanie skutecznej pomocy ofiarom; 

− wyznaczenie krajowych sprawozdawców, których zadaniem byloby gromadzenie, wymiana oraz 
opracowywanie informacji i danych statystycznych na temat przemocy domowej wobec kobiet; 

− kampanie informacyjne. 
 

Zdaniem EKES-u konieczne sa nowe sposoby zwalczania przemocy domowej wobec kobiet – 
zarówno poprzez zapobieganie, jak i poprzez sankcje oraz wymiane sprawdzonych praktyk i dzialan 
pomiedzy panstwami czlonkowskimi, przystepujacymi oraz kandydujacymi, a takze na szczeblu 
europejskim. 

 
− Kontakt: Torben Bach Nielsen 
          (tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
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• Wymiar sprawiedliwosci wobec nieletnich 
 
− Sprawozdawca: José María ZUFIAUR NARVAIZA (Pracownicy – ES) 
 
− Dokumenty: opinia z inicjatywy wlasnej – CESE 414/2006 
 
− Glówne punkty: 
 
EKES uwaza, ze nalezy podjac nastepujace kroki w celu stworzenia wspólnotowej polityki 
w dziedzinie przestepczosci mlodocianych i wymiaru sprawiedliwosci wobec nieletnich: 
 
Po pierwsze, niezbedne jest dysponowanie aktualnymi i porównywalnymi danymi statystycznymi 
na temat stanu przestepczosci mlodocianych w 25 panstwach czlonkowskich UE, które pozwolilyby 
stworzyc wiarygodny obraz problemu, okreslic jego rozmiary oraz rózne sposoby podejscia do niego, 
z uwzglednieniem, miedzy innymi, ewentualnych róznic miedzy przestepczoscia chlopców 
i dziewczat. 
 
Z jakosciowego punktu widzenia, Komitet jest przekonany o koniecznosci stworzenia minimalnych 
standardów lub wspólnych wytycznych dla wszystkich panstw czlonkowskich, które swoim 
zakresem powinny objac zarówno polityki zapobiegania, sposoby postepowania z nieletnimi 
bedacymi w konflikcie z prawem karnym przez organy policyjne i sadownicze, jak i reedukacje 
i resocjalizacje.  
 
Pierwszym krokiem w kierunku stworzenia takich standardów minimalnych powinno byc zdobycie 
jak najdokladniejszej wiedzy o realiach panujacych w kazdym panstwie czlonkowskim oraz 
o zebranych tam doswiadczeniach. Sposoby zdobywania tej wiedzy moga byc rózne; moga 
np. polegac na gromadzeniu informacji za pomoca ankiet wysylanych do kazdego panstwa 
czlonkowskiego i wypelnianych podczas posiedzen grup ekspertów i profesjonalistów w tej 
dziedzinie, podczas których wymieniano by doswiadczenia i dobre praktyki. Posiedzenia te moglyby 
zyskac charakter staly, poprzez utworzenie sieci ekspertów, o skladzie i funkcjach dostosowywanych 
do konkretnych celów. Wreszcie, aby lepiej nadac kierunek rozwazaniom i debatom na ten temat, 
oraz aby dotrzec do jak najwiekszej liczby instytucji, organizacji i osób prywatnych, bardzo przydatne 
byloby opublikowanie przez Komisje zielonej ksiegi na ten temat. 
 
Równoczesnie z dzialaniami sugerowanymi w powyzszym punkcie, lub przynajmniej jako kolejny 
etap procesu poznawania i ujednolicania modeli wymiaru sprawiedliwosci wobec nieletnich, nalezy 
utworzyc europejskie centrum monitorowania przestepczosci mlodocianych. Ulatwiloby to nie 
tylko stale badania nad tym zjawiskiem, lecz takze rozpowszechnianie ich wyników oraz doradztwo 
i wsparcie dla wlasciwych organów i instytucji przy podejmowaniu przez nie decyzji.  
 
Zwazywszy, ze rózne kwestie zwiazane z przestepczoscia mlodocianych i wymiarem sprawiedliwosci 
wobec nieletnich sa podejmowane w rozmaitym stopniu przez rózne polityki Unii Europejskiej (jak 
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polityka wolnosci, bezpieczenstwa i sprawiedliwosci; polityka mlodziezowa; edukacji i szkolen; 
zatrudnienia i spraw spolecznych), konieczna jest koordynacja operacyjna pomiedzy wszystkimi 
wlasciwymi wydzialami i agencjami, tak aby do zjawiska przestepczosci mlodocianych mozna bylo 
zastosowac najbardziej odpowiednie podejscie, tj. multidyscyplinarne i miedzyinstytucjonalne, co 
podkreslano juz wielokrotnie w niniejszej opinii.  
 
Biorac ponadto pod uwage, ze problem ten ma oczywisty wymiar spoleczny i obywatelski, nie mozna 
pominac w tym procesie udzialu wszelkich organizacji i dzialaczy spoleczenstwa obywatelskiego 
bezposrednio powiazanych z ta dziedzina (organizacje tzw. trzeciego sektora, stowarzyszenia, 
rodziny, organizacje pozarzadowe itp.), gdyz powinny one uczestniczyc w tworzeniu odpowiednich 
programów i strategii UE, a nastepnie w ich wdrazaniu. 
 
Co sie tyczy integracji spolecznej i ponownego wlaczenia nieletnich i mlodocianych sprawców 
wykroczen do zycia spolecznego, to wszelkie ewentualnie przyjete polityki wspólnotowe powinny tez 
brac pod uwage role zwiazków zawodowych i organizacji przedsiebiorców – wraz z wlasciwymi im 
formami prowadzenia dialogu – przy ustanawianiu sposobów urzeczywistniania integracji spolecznej 
i ponownego wlaczania do zycia spoleczno-zawodowego nieletnich znajdujacych sie w sytuacji 
wykluczenia spolecznego. W tym celu konieczne jest zaangazowanie wszystkich wlasciwych 
podmiotów, poniewaz integracja spoleczno-zawodowa jest jednym z najwazniejszych sposobów 
ponownego wlaczenia tych nieletnich w zycie spoleczenstwa. 

 
− Kontakt: Stefania Barbesta 
                (tel.: 00 32 2 546 95 10 –  e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

7. SRODOWISKO NATURALNE : ZWALCZANIE ZANIECZYSZCZEN 
I WYKORZYSTANIE ZASOBÓW NATURALNYCH 

 

• Surowce odnawialne 

 
− Sprawozdawca: Bernd VOSS (Grupa Róznych Interesów – DE) 
 
− Dokumenty: opinia z inicjatywy wlasnej – CESE 410/2006 
 
− Glówne punkty: 
 
Mianem surowców odnawialnych okresla sie produkty gospodarki rolnej, lesnej i rybolówstwa, które 
sa przetwarzane dla celów innych niz spozywcze lub paszowe. W ten sposób do tej dziedziny zalicza 
sie wszystkie produkty fotosyntezy i wynikajacych z niej procesów zyciowych. Jest to 
zmagazynowana energia sloneczna. Biomasa moze byc wykorzystana jako material lub nosnik 
energii.  
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Pozyskiwanie surowców odnawialnych nalezy, obok produkcji zywnosci i pasz, do najwazniejszych 
zadan gospodarki rolnej. Tymczasem obecnie, w oparciu o tradycyjna wiedze oraz nowe technologie 
i innowacyjne badania, pojawiaja sie zróznicowane nowe sposoby wykorzystania biomasy w zakresie 
produkcji energii, farmacji, chemii, budownictwa i transportu. 
 
Komitet stwierdza, ze obecnie czynnikiem hamujacym nie jest bynajmniej ilosciowa podaz 
wyprodukowanych juz czy mozliwych do wytworzenia surowców odnawialnych, ale brak 
rozwinietych technologii ich przetwarzania na potencjalne produkty rynkowe. Jest zatem 
problematyczne, ze w szóstym ramowym programie badan znacznie zaniedbano badania i rozwój 
technologii surowców odnawialnych. Komitet wzywa wiec, by w ramach siódmego programu 
ramowego przewidziano konkretne dzialania, a zwlaszcza fundusze, na rzecz rozwoju surowców 
odnawialnych i zastosowan przemyslowych, oprócz srodków na wytwarzanie energii z biomasy. 
Wymaga to znacznie wyzszych nakladów finansowych. 
Komitet zdecydowanie opowiada sie za okresleniem przez UE celów w odniesieniu do wielkosci 
udzialu odnawialnych zródel surowców. Komitet proponuje cel 4x25 do 2020 roku, 
tzn. wykorzystanie po 25% energii elektrycznej, energii cieplnej, paliw i nowych materialów, 
np. kompozytów, tworzyw sztucznych wzmacnianych wlóknami naturalnymi lub innych produktów 
oleochemii.  
 
Komitet podkresla, ze decydujace znaczenie ma opracowanie i realizacja skutecznych sposobów 
wprowadzenia na rynek dla wszystkich zakresów wykorzystania (energii elektrycznej, energii 
cieplnej, paliw oraz wykorzystania materialowego). Dobrym przykladem moga byc ustawy 
o wykorzystaniu energii, z powodzeniem wprowadzone przez niektóre panstwa czlonkowskie.  Istotna 
jest elastycznosc, zachecajaca i dajaca inwestorom w nowe technologie bezpieczenstwo oraz 
uwzgledniajaca np. etapy rozwoju róznych technologii i wynikajace z tego zmniejszenie kosztów. 
 
–    Kontakt: Annika Korzinek   
                     (tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail : annika.korzinek@esc.eu.int) 
 

• Drewno jako zródlo energii w rozszerzonej Europie 

 
− Sprawozdawca: Seppo KALLIO (Grupa Róznych Interesów – FI) 
 
− Dokumenty: opinia rozpoznawcza – CESE 411/2006 
 
− Glówne punkty: 
 
Zasoby drzewne (objetosc drewna w metrach szesciennych bez pozostalosci) w Europie wzrosly 
o okolo 30% wraz z przystapieniem do UE 10 nowych Panstw Czlonkowskich w 2004 roku. Prawie 
30% przyrostu pozostaje niewykorzystywane, a zatem zasoby lesne UE stale rosna w tym samym 
tempie, w jakim rosly przez ostatnie 50 lat. Czesc tego niewykorzystywanego drewna (170 mln m3) to 
drewno niskiej jakosci, które moze znalezc zastosowane wylacznie w produkcji energii.  
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Kazdego roku 173 mln m3 pozostalosci po wyrebie i innego drewna z wycinki, nadajacego sie do 
produkcji energii, pozostaje w lasach. Przy uwzglednieniu ograniczen technicznych, gospodarczych 
i ekologicznych z tej ilosci drewna mozna wykorzystac ok. 70 mln m3, w postaci pozostalosci po 
wyrebie i pniaków. Ponadto produkty uboczne przemyslu lesnego (lug czarny, kora, trociny etc.) oraz 
odzyskane drewno oferuja ogromny potencjal i juz sa skutecznie wykorzystywane w wielu krajach, 
zwlaszcza w kontekscie zintegrowanego przemyslu lesnego. Wykorzystanie produktów ubocznych 
i odzyskanego drewna dla celów produkcji energii moze odpowiadac w 30-50% wykorzystaniu 
drewna okraglego. 
 
Europejski Komitet Ekonomiczno-Spoleczny jest zatem zdania, ze wykorzystanie drewna jako paliwa 
to przede wszystkim kwestia eksploatowania niewykorzystanego potencjalu energii w Europie przy 
jednoczesnym obnizeniu emisji gazu cieplarnianego, jakim jest dwutlenek wegla. Istotne jest takze, 
by pamietac o roli lasów w zabezpieczaniu interesu publicznego (funkcje ochronne 
i bioróznorodnosc). Zwiekszone stosowanie paliw drzewnych sprawia takze, ze nieeksploatowane 
surowce staja sie dostepne dla przetwórstwa przemyslowego. Wykorzystanie energii z drewna 
pomaga walczyc ze zmianami klimatu, poprawiac niski poziom samowystarczalnosci energetycznej 
UE oraz zwiekszac bezpieczenstwo dostaw – wszystko to sa cele polityki energetycznej UE. 
 
Komitet uwaza, ze zwiekszone stosowanie drewna jako paliwa wymaga dlugoterminowej strategii 
opartej na usunieciu regulacji zapobiegajacych i ograniczajacych jego szersze stosowanie. Musza 
zostac stworzone równe warunki konkurencji dla wykorzystania energii pochodzacej z drewna 
poprzez zniesienie udogodnien podatkowych i dotacji, które sprzyjaja paliwom kopalnym. Duze 
znaczenie ma tu europejska norma dotyczaca specyfikacji i klasyfikacji jakosci biopaliwa stalego. 
Wazne jest takze to, by w kazdym panstwie wzroslo zrównowazone wykorzystanie drewna oraz by 
rynek paliwowy zostal otworzony dla produktów ubocznych przemyslu, dla drewna uzyskanego 
z lasów w celu produkcji energii oraz przetworzonych paliw drzewnych. 
 
Komitet zauwaza brak swiadomosci co do potencjalu i zastosowan zasobów paliwa drzewnego w Unii 
Europejskiej. Nalezy poprawic ocene sytuacji w zakresie zasobów energii drzewnej we wszystkich 
obecnych i przyszlych Panstwach Czlonkowskich, poniewaz informacje takie stanowia podstawe 
zrównowazonego rozwoju. Nie mozna jednak postepowac tylko wedlug jednego modelu. Na duzych 
przestrzeniach lasów lisciastych w Europie Srodkowej trzeba pozostawic wystarczajacy potencjal 
drzewa, aby zapewnic róznorodnosc gatunkowa w lasach. 
 
EKES jest zdania, ze zwiekszone wykorzystanie drewna jako paliwa jest wazne na niektórych 
obszarach w kontroli pozarów lasów. Bardziej intensywne jego wykorzystanie – zwlaszcza do 
produkcji energii – prawdopodobnie moze pomóc zmniejszyc ryzyko i czestotliwosc wystepowania 
pozarów lasów. 
 
− Kontakt: Filipa Pimentel   
                     (tel.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail : filipa.pimentel@esc.eu.int) 
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• Przydzial kontyngentów wodorochlorofluoroweglowodorów 

 
− Sprawozdawca: Giacomina CASSINA (Pracownicy – IT) 
 
− Dokumenty: COM(2004) 550 koncowy – CESE 405/2006 
 
− Kontakt:  Maarit Laurila   

               (tel.: 00 32 2 546 97 39 – e-mail: maarit.laurila@esc.eu.int) 
 

____________ 


