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W obradach Zgromadzenia Plenarnego udział wzięła wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej 
Margot WALLSTRÖM,.  Wystąpienie pani komisarz oraz dyskusja, która po nim nastąpiła, dotyczyły 
stosunków międzyinstytucjonalnych, demokracji uczestniczącej i polityki informacyjnej. 
 
Komisarz WALLSTRÖM zaproponowała w szczególności wprowadzenie zasady ścisłej współpracy 
między Komisją a EKES-em. Wpływ Komitetu na wnioski przedstawiane przez Komisje, na jej 
pomysły i legislację powinien być większy. Wzrost udziału EKES-u należy sformalizować w nowym 
protokole o współpracy między obiema instytucjami, który jest obecnie w trakcie negocjowania. Pani 
komisarz podkreśliła również znaczenie Komitetu – zwłaszcza w umacnianiu strategii na rzecz 
rozwoju i zatrudnienia. Oświadczyła, iż Komitet może odegrać rolę decydującą, przekazując 
w odpowiedni sposób europejskie przesłanie określonym grupom odbiorców i że jest on ważnym 
podmiotem kształtującej się właśnie ogólnej strategii informacyjnej Unii Europejskiej. Zaproponowała 
również organizowanie „szczytów społeczeństwa obywatelskiego” i wezwała EKES do aktywnego 
udziału w wypełnianiu żywą treścią pojęcia demokracji uczestniczącej. 
 
 
1.  FUNDUSZE STRUKTURALNE I ROZWÓJ SEKTOROWY 

 
• Fundusze (postanowienia ogólne) 
− Sprawozdawca: Henri MALOSSE (pracodawcy – FR) 

 
− Dokumenty: COM(2004) 492 końcowy – 2004/0163 (AVC) – CESE 389/2005 
 
− Główne punkty: 

 
Doceniając wniosek Komisji, który zmierza do harmonizacji polityki spójności z naczelnymi 
celami strategicznymi Unii poprzez ustanowienie odpowiednich ram technicznych i finansowych 
dla polityki spójności w rozszerzonej Unii, Komitet zgłasza jednak ogólną uwagę, iż w tekście tym 
należałoby położyć silniejszy nacisk na priorytety; w przeciwnym bowiem razie grozi 
niewykonanie programów ze względu na fakt, iż środki mogą okazać się niedostateczne 
w stosunku do potrzeb. 
 
Komitet pragnie ponadto wyrazić zaniepokojenie propozycją przekazania na szczebel krajowy 
decyzji o wyborze kryteriów kwalifikowalności oraz regionów uprawnionych do korzystania 
z funduszy strukturalnych; ubolewa również nad brakiem dbałości o zaangażowanie wszystkich 
zainteresowanych podmiotów w ramach lokalnych partnerstw. 
 
Z drugiej strony, omawiając swe uwagi co do ustanowienia jednego funduszu, 
zdecentralizowanego zarządzania oraz trybu anulowania niewykorzystanych przydziałów środków 
finansowych, Komitet pozytywnie ocenia propozycje zmierzające do kształtowania krajowych ram 
strategicznych, rozwiązania dotyczące zasady dodatkowości oraz dostosowywania wskaźników 
i metody subwencji ogólnych. Konieczne wydaje się przeprowadzenie pogłębionej analizy 
oddziaływania zaproponowanych zmian wynikających z charakteru partnerstwa publiczno-
prywatnego, aby uniknąć ryzyka umniejszenia czy wręcz całkowitego zaniku udziału sektora 
prywatnego. 

 
− Kontakt: Roberto Pietrasanta 
                    (tel.: 00 32 2 546 93 13; e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
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• Fundusz Spójności 
− Sprawozdawca: Francisco João SILVA (różne interesy – PT) 

 
− Dokumenty: COM(2004) 494 końcowy – 2004/0166 (AVC) – CESE 390/2005 
 
− Główne punkty: 

 
Komitet popiera przyjęte podejście, zakładające skoncentrowanie się w rozporządzeniu jedynie na 
podstawowych celach oraz głównych wytycznych w zakresie stosowania i dostępu.  
 
W imię bardziej efektywnej i przyśpieszonej realizacji celu „zbieżność”, EKES zaleca Komisji 
współpracę z państwami członkowskimi.  
 
EKES wzywa Komisję do należytego rozważenia zasadności zastosowania warunku dotyczącego 
„nadmiernego deficytu budżetowego” w odniesieniu do celów Państw Członkowskich 
uzyskujących pomoc z Funduszu Spójności.  
 
EKES odpowiada się wreszcie za przydzieleniem większych środków budżetowych na Fundusz 
Spójności.  

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

 

• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
− Sprawozdawca: Vladimir MATOUSEK (pracownicy – CZ) 

 
− Dokumenty: COM(2004) 495 końcowy – 2004/0167 (COD) – CESE 391/2005 
 
− Główne punkty: 

 
Komitet ogólnie popiera szerokie podejście przyjęte przez Komisję. 
 
W szczególności Komitet z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż działania wspierane przez Fundusz 
koncentrować się będą na priorytetowych celach Wspólnoty określonych na szczytach w Lizbonie i 
w Göteborgu.   
 
Uważa ponadto, iż priorytet należy przyznać badaniom i rozwojowi technologicznemu, 
innowacjom i przedsiębiorczości, przede wszystkim, by wspierać rozwój małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP). 
 
Propozycje wspierania europejskiej współpracy terytorialnej mają poparcie Komitetu i należy 
rozszerzać ich zakres. 
 

− Kontakt: Roberto Pietrasanta 
                     (tel.: 00 32 2 546 93 13; e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
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• Europejskie ugrupowanie współpracy transgranicznej (EUWT) 
– Sprawozdawca: Michel NOLLET (pracownicy – BE) 

 
− Dokumenty: COM(2004) 496 końcowy – 2004/0168 (COD) – CESE 388/2005 
 
− Główne punkty: 
 

Komitet uważa za pożyteczne, aby lokalne i regionalne podmioty gospodarcze i społeczne zostały 
w wyraźnie włączone w tworzenie europejskich ugrupowań współpracy transgranicznej (EUWT).  
 
EKES popiera wniosek Komisji i zgadza się z celami, jakim ma on służyć. Ubolewa jednak nad 
brakiem wyraźnego postanowienia dotyczącego udziału partnerów społecznych w monitoringu.  

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

 

• Europejskie okręgi przemysłowe 
– Sprawozdawca: Antonello PEZZINI (pracodawcy – IT) 
 
– Dokumenty: opinia z inicjatywy własnej – CESE 374/2005 

 
– Główne punkty: 

 
Komitet oczekuje powołania europejskiej platformy dla okręgów przemysłowych, która 
zapewni niezbędne ramy programowe. 
 
EKES jest zdania, że należy zastanowić się nad wspólnotowym uznawaniem europejskich 
metaokręgów opartych na wiedzy w celu ustalenia typologii europejskich konsorcjów, które 
powinny  pobudzać ducha przedsiębiorczości, odpowiedzialność społeczną, nowe działania oraz 
rozwój kształcenia ustawicznego, a także zachęcać do tworzenia partnerstw transgranicznych.   
 
Podsumowując, Komitet stwierdza, że doświadczenie zdobyte w okręgach, a obecnie 
koncentrujące się w metaokręgach opartych na wiedzy, stwarza znakomite warunki dla: 
 
− wzrostu zatrudnienia; 
− poprawy stosunków społecznych na rynku pracy; 
− poprawy kwalifikacji zawodowych pracowników na wszystkich szczeblach; 
− poprawy bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy; 
− rozwoju i rozszerzenia certyfikacji związanej z etyką i ochroną środowiska naturalnego 

(normy ISO 14000 i EMAS);  
− lepszego rozwiązywania problemów kredytowych i uwzględnienia wytycznych Basel II; 
− poprawy jakości i konkurencyjności produktów wytwarzanych w Europie; 
− wspierania i poszerzania możliwości eksportowych; 
− potwierdzenia prymatu pracy, pracowników i przedsiębiorstw nad biurokracją. 
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W związku z powyższym EKES uważa, że wskazane byłoby zorganizowanie na podstawie 
obecnej opinii publicznego przesłuchania, na które zaproszone byłyby podmioty okręgowe i inne 
zainteresowane organizacje z różnych szczebli terytorialnych. 

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

• Polityka turystyczna w rozszerzonej UE 
– Sprawozdawca: Juan MENDOZA (pracownicy – ES) 
  
– Dokumenty: opinia z inicjatywy własnej – CESE 375/2005 
  
– Główne punkty: 

 
EKES jest zdania, że turystyka, jako sektor ekonomiczny i kluczowa branża dla efektywnej 
budowy rozszerzonej Europy, powinna rozwijać się w oparciu o kryteria zrównoważonego 
rozwoju w jego najszerszym znaczeniu oraz skutecznie przyczyniać się do wzmacniania 
europejskiej spójności społecznej. 
 
Nowe państwa członkowskie postrzegają turystykę jako wielką szansę rozwoju gospodarczego, 
która jest w stanie skrócić dzielący je od starych państw UE dystans w zakresie dochodów. 
Wnoszona przez nie wielka różnorodność kultury, dziedzictwa i przyrody przyczyni się do 
wzrostu zarówno podaży, jak i popytu w turystyce krajowej i zagranicznej. 
   
EKES uważa, że rozszerzenie o nowe państwa wywrze bardzo pozytywny wpływ na przyszłość 
branży turystycznej, zwłaszcza jeśli europejski model turystyki będzie kształtowany w zgodzie 
z wymogami rozwoju zrównoważonego. 
   
Jedną z propozycji, którą Komitet pragnie przedstawić do akceptacji wszystkim instytucjom 
państw członkowskich, jest przeprowadzenie szerokiej kampanii edukacyjnej, opartej na 
założeniu, że turystyka jest strategiczną branżą dla Europy. 

 
–  Kontakt:   Nemesio Martinez 
                     (tel.: 00 32 2 546 95 01; e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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• MEDIA 2007 
–  Rapporteur: M. PEGADO LIZ (Activités diverses – PT) 

 
 –    Dokumenty: COM(2004) 470 końcowy – 2004/0151 COD – CESE 380/2005 

 
–  Główne punkty: 

 
EKES wyraża zadowolenie z powodu inicjatywy Komisji, która w dużym stopniu uwzględnia 
różnorakie sugestie i zalecenia EKES-u wyrażone w poprzednich opiniach. 

 

EKES uważa jednak, że w nowym wniosku nie zostały dostatecznie uwzględnione pewne aspekty, 
w tym: 
 
− wzmocnienie inicjatyw zmierzających do zapobieżenia zbyt dużej koncentracji, szkodzącej 

pluralizmowi i różnorodności kulturowej, 
− zagwarantowanie komplementarności i zgodności z innymi działaniami wspólnotowymi 

zmierzającymi do wspólnej strategii; 
− szczególne wsparcie rozwoju technologicznego, innowacji i transgranicznego przepływu 

utworów audiowizualnych; 
− stałe i większe ułatwianie dostępu ludności do dorobku audiowizualnego Europy poprzez 

tworzenie sieci na szczeblu ogólnoeuropejskim; 
− zagwarantowanie regularnej i systematycznej oceny realizacji programu w celu zapewnienia 

najlepszego wykorzystania dostępnych środków finansowych; 
− efektywne promowanie filmów europejskich w Europie oraz na całym świecie poprzez 

systematyczne informowanie o festiwalach filmowych. 
 

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

 
 

2. ZATRUDNIENIE I KSZTAŁCENIE 
 

• Rola zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego w walce z pracą 
nielegalną 

− Sprawozdawca: Erik HAHR (pracodawcy – SE) 
 
− Dokumenty: opinia z inicjatywy własnej – CESE 385/2005 
 
− Główne punkty: 
 

• Komitet z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż Rada swoją uchwałą ponownie uczyniła to 
zagadnienie tematem dyskusji. Jednocześnie stwierdza, że Komisja w 2003 roku 
przeprowadziła pogłębioną analizę nielegalnego zatrudnienia w rozszerzonej Europie. 
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Komitet pragnie zwrócić tu uwagę na pewną liczbę dziedzin, którym należy przyjrzeć się 
z bliska w celu znalezienia właściwego podejścia do tego problemu: 

 
• konieczność większych zachęt do zgłaszania pracy oraz wzmocnienia skuteczności 

obowiązujących sankcji; 
 
• bardzo często to przede wszystkim kobiety są nielegalnie zatrudniane i źle wynagradzane. 

Chodzi więc o dokładniejsze określenie ich sytuacji, aby móc podjąć odpowiednie 
działania; 

 
• władze mają obowiązek jednoznacznie informować imigrantów o ich prawach 

i obowiązkach oraz zapewnić im dostęp do legalnego rynku pracy, szkolenia i kształcenia 
przez całe życie; niektórym osobom odbiera się dokumenty w celu przymuszenia ich do 
spłacenia kosztu „przerzutu” przez granicę; 

 
• przepisy dotyczące przedsiębiorstw powinny ulec zmianie w celu zmniejszenia 

biurokratycznych ograniczeń, szczególnie w przypadku tworzenia nowych 
przedsiębiorstw; osoby zakładające formy powinny dysponować podstawową 
znajomością wymogów prawnych dotyczących kierowania przedsiębiorstwem; w ich 
skład wchodzi prawo pracy i zabezpieczenia społecznego dla pracowników najemnych; 

 
• należy poczynić działania mające na celu ukazanie producentom i konsumentom 

negatywnego wpływu pracy nielegalnej na przychody państwa, systemy ubezpieczeń 
społecznych i inne świadczenia socjalne; 

 
• należy wzmocnić skuteczność kontroli prowadzonej przez właściwe organy, m.in. na 

drodze nasilenia działań dochodzeniowych oraz współpracy pomiędzy wszystkimi 
zainteresowanymi organami; 

 
• wskazane byłoby przeprowadzenie pogłębionej analizy porównawczej związków między 

podatkami i składkami a występowaniem nielegalnego zatrudnienia; 
 

• przedsiębiorcy z krajów UE powinni brać pod uwagę fakt, że niektóre państwa trzecie nie 
przestrzegają ogólnie przyjętych standardów socjalnych; 

 
• ważne jest, by europejska strategia zatrudnienia rzeczywiście była wprowadzana w życie; 

dobrze funkcjonujący rynek pracy, na którym panuje pełne zatrudnienie i są miejsca pracy 
wysokiej jakości, to najlepszy sposób walki z nielegalnym zatrudnieniem. 

 
− Kontakt: Torben Bach Nielsen 
         (tel.: 00 32 2 546 96 19; e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
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• Wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – 

PROGRESS 
– Sprawozdawca: Wolfgang GREIF (pracownicy – AT) 

 
– Dokumenty: COM(2004) 488 końcowy – CESE 386/2005 
 
− Główne punkty: 

 
EKES generalnie przyjmuje z zadowoleniem rozpatrywany wniosek Komisji, zgłaszając jednakże 
zastrzeżenia co do niektórych konkretnych punktów. 
 
Chodzi tu przede wszystkim o: a) zwiększenie spójności programu z innymi obszarami polityki 
Wspólnoty, b) zwiększenie wyposażenia w środki finansowe i podział tych środków (który został 
właśnie określony), c) rozszerzenie dostępu i wygody użytkowników końcowych, pomimo 
racjonalizacji na poziomie Komisji, d) przejrzystość i uczestnictwo w komitecie programowym 
oraz e) udział społeczeństwa obywatelskiego – zarówno na szczeblu krajowym, jak 
i europejskim. 

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

 

• Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym 
−  Sprawozdawca: Mário SOARES (pracownicy – PT) 

 
−  Dokumenty: COM(2004) 642 końcowy – 2004/0239 COD – CESE 387/2005 
 
−  Główne punkty: 

 
Wymóg zapewnienia wysokiej jakości oświaty i kształcenia ma zasadnicze znaczenie dla 
osiągnięcia celów strategii lizbońskiej. W związku z tym EKES ponownie podkreśla znaczenie 
zwiększenia mobilności studentów oraz pracowników dla tworzenia europejskiego społeczeństwa 
opartego na wiedzy. Mobilność ta może być kluczowym czynnikiem budowy ogólnoeuropejskiego 
rynku pracy oraz bardziej konkurencyjnego społeczeństwa opartego na wiedzy.  
 
Wnioskowane zalecenie ma podobną wymowę, jako że dla osiągnięcia w pełni wspomnianej 
mobilności konieczne jest wzajemne uznawanie kwalifikacji i dyplomów, co z kolei wymaga w 
całej Europie zapewnienia efektywnych i spójnych mechanizmów, obejmujących wszystkie 
zainteresowane strony. Szczególnie istotne jest tutaj opracowanie właściwych metod oceny jakości 
oraz akredytacji szkolnictwa wyższego w Europie. 

 
EKES sądzi jednak, iż takie mechanizmy oceny, które są niewątpliwie ważne dla podniesienia 
jakości szkolnictwa wyższego oraz zapewnienia jego wiarygodności, nie mogą nazbyt zależeć od 
bieżących potrzeb rynkowych, ponieważ cele szkolnictwa wyższego mają charakter długofalowy – 
by wspomnieć choćby o badaniach podstawowych.  
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Ponadto EKES podkreśla, że finansowanie szkolnictwa wyższego jest nadal kluczowym 
czynnikiem determinującym realizację zasadniczych celów, o których tutaj mowa. Niewłaściwe 
byłoby uniemożliwienie placówkom szkolnictwa wyższego dostępu do lepszych agencji oceny 
jakości i akredytacji z powodu ograniczeń finansowych. 

 
 EKES ponownie podkreśla znaczenie dwóch kluczowych zasad, bez których nie sposób osiągnąć 

celów w zakresie wzajemnego uznawania; powinny one zostać wyraźnie wymienione w tekście 
zalecenia dla państw członkowskich: 
 
− systemów zapewniania jakości nie należy narzucać z zewnątrz; muszą być one przyjęte przez 

zainteresowane strony, w szczególności wykładowców i władze uczelni, a celem ich musi być 
doskonalenie jakości szkolnictwa wyższego w państwach członkowskich; 

 
−  wyższe uczelnie muszą mieć dostęp do środków potrzebnych do sfinansowania struktur 

promocji, wsparcia i wdrażania metod i technik zapewniania jakości, zwłaszcza wobec 
konieczności zaangażowania w ten proces osób nauczających.  

 
− Kontakt:   Stefania Barbesta 

                (tel.: 00 32 2 546 95 10; e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

3.  JEDNOLITY RYNEK 
 
• Priorytety jednolitego rynku na lata 2005-2010 
– Sprawozdawca: Bryan CASSIDY (pracodawcy – UK) 
 
– Dokumenty: opinia uzupełniająca– CESE 376/2005 
  
– Główne punkty: 

 
Komisja powinna skupić się w swojej pracy na uproszczeniu, skonsolidowaniu i poprawie 
spójności istniejących przepisów prawa europejskiego, tak aby potencjał jednolitego rynku mógł 
być pełni wykorzystany.  
 
Zdaniem EKES główną przeszkodę w osiągnięciu jednolitego rynku stanowią państwa 
członkowskie. Niektóre z nich wdrażają go opieszale, podczas gdy inne wprowadzają go w sposób 
nazbyt szczegółowy, budząc niechęć do jednolitego rynku oraz samej UE. Niektóre praktykują 
obstrukcję, uchwalając przepisy zakazujące np. transgranicznych przejęć instytucji finansowych 
takich jak banki. Inne z kolei pozwalają znacjonalizowanym gałęziom przemysłu dokonywać 
przejęć transgranicznych, nie dopuszczając jednak wzajemności. Umożliwienie w niektórych 
krajach znacjonalizowanym gałęziom przemysłu dostępu do praktycznie nieograniczonych 
funduszy zakłóca konkurencję, a Komisja dotychczas niechętnie zajmowała się tym problemem. 

 
 
–  Kontakt: Jean-Pierre FAURE 
                      (tel.: 00 32 2 546 96 15; e-mail: jean-pierre.faure@esc.eu.int) 
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• Sektor wielkich detalistów – tendencje oraz oddziaływanie na rolników 
i konsumentów 

–    Sprawozdawca: Frank ALLEN (różne interesy – IE) 
 
–    Dokumenty: opinia z inicjatywy własnej – CESE 381/2005 
 
–   Główne punkty: 
 

Przedmiotowa opinia z inicjatywy własnej analizuje przyspieszenie koncentracji, jakie ma miejsce 
w branży dystrybucji artykułów żywnościowych oraz faktyczne i potencjalne jego konsekwencje 
dla poszczególnych grup podmiotów – konsumentów, pracowników supermarketów, rolników 
i dostawców. Podkreślono w niej następujące tendencje i problemy: 
 
Dla konsumentów prowadzona przez wielkie sieci handlu detalicznego polityka stałego obniżania 
cen może krótkofalowo okazywać się pozytywna, w długim okresie jednak może ona przynieść 
negatywne konsekwencje w zakresie jakości produktów żywnościowych, oferowanego 
konsumentom wyboru oraz warunków ekologicznych. 
 
Personel wielkich sieci dystrybucyjnych składa się na ogół głównie z kobiet, osób o niskich 
kwalifikacjach; często bywa zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin. Choć specyficzne 
warunki zatrudnienia w supermarketach dają osobom obciążonym obowiązkami rodzinnymi, 
studentom itp. możliwość dostosowania godzin pracy do swych potrzeb, mogą jednak również 
prowadzić do wyzysku pracowników i do zaniżania wynagrodzeń. Bardzo ważną rzeczą jest 
zadbanie o to, by osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze godzin nie były w żaden sposób 
dyskryminowane. 

 
Opinia analizuje różnice między cenami zakupu od rolników i dostawców a cenami sprzedaży 
konsumentom. Z analizy tej wynika, iż ceny zakupu od producentów wykazują tendencję 
spadkową, choć ceny płacone przez konsumentów za produkty końcowe sprzedawane 
w supermarketach nie ulegają zmianie; oznacza to, że rosną marzże zysku supermarketów. 
Sytuacja taka powoduje wzrost uciążliwości warunków pracy i życia rolników i innych 
dostawców. Presję wywieraną na producentów i dostawców zwiększa dodatkowo praktyka 
agresywnych promocji i sprzedaży ze stratą. 
 
W opinii stwierdza się, że choć branża wielkich detalistów może przynosić gospodarce 
i konsumentom szereg korzyści, bardzo ważne jest, by państwa członkowskie i Komisja miały 
świadomość możliwych problemów i odpowiednio reagowały na ich wystąpienie. Sformułowane 
zostają następujące wnioski: 

 
• Potrzebna jest większa ilość i przejrzystość informacji dotyczących struktury cen i marż zysku 

między detalistami, dostawcami (przetwórcami artykułów spożywczych) a producentami. 
 

• Państwa członkowskie muszą dbać o zachowanie odpowiedniego poziomu konkurencji 
między regionami w obrębie państw członkowskich. 
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• Jednym z obszarów prawa konkurencji, który szczególnie wymaga sprecyzowania, jest 
definicja interesu publicznego, który nie powinien się ograniczać tylko do cen i sił 
rynkowych. 

 
Kontakt:   Annika Korzinek 

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

• Elektroniczne rynki wymiany między przedsiębiorstwami 
– Sprawozdawca: Goran LAGERHOLM (pracodawcy – SE) 
 
– Dokumenty: COM(2004) 479 końcowy – CESE 377/2005 
  
– Główne punkty: 
  
Zdaniem Komitetu: 
 

− komunikat Komisji generalnie omawia istotne kwestie dotyczące akceptacji rynków 
elektronicznych i czyni to w sposób rzetelny; 

− Komitet pragnie jednakże podkreślić, że nie jest to jedyne potrzebne działanie. Pewna 
ostrożność ze strony przedsiębiorców wydaje się do określonego stopnia zrozumiała. 
Zwłaszcza bardziej zaawansowane formy rynków elektronicznych różnią się bowiem od 
tradycyjnych metod prowadzenia działalności gospodarczej przez MŚP; 

− w przypadku handlu transgranicznego istnieją inne, dużo bardziej istotne bariery; 

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

 

• PRISM 2004 (CMJR) 
– Sprawozdawca: Madi SHARMA (pracodawcy – UK) 
 
– Dokumenty: raport informacyjny – CESE 835/2004 fin 
 
–   Główne punkty: 
 

Zdaniem Komitetu należy poprawić skuteczność bazy danych PRISM i dbać o to, by jej zawartość 
odpowiadała oczekiwaniom potencjalnych użytkowników i uwzględniała tendencje i priorytety 
jednolitego rynku. 
 
Opracowany został plan działania na rzecz aktualizacji tego instrumentu oraz wzmocnienia 
i nagłośnienia roli Komitetu. Plan ten działania określa cele krótko-, średnio- i długoterminowe 
oraz harmonogram w celu monitorowania przyszłych postępów: 
 
PRISM wymaga obecnie zgodnych działań na rzecz pozyskania zasobów oraz finansowania, aby 
zyskał znaczącą pozycję oraz aby zagwarantować wykorzystywanie go do celów, dla jakich został 
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stworzony. Rozszerzenie Unii o dziesięć nowych państw członkowskich to idealny moment na 
rozbudowę i wzmocnienie strony internetowej PRISM. 

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

4. OCHRONA ŚRODOWISKA I KONSUMENTÓW 
 

•   LIFE+ 
– Sprawozdawca: Lutz RIBBE (różne interesy – DE) 

 
– Dokumenty: COM(2004) 621 końcowy – 2004/0218 COD – CESE 382/2005 

 
– Główne punkty: 
 

Zasadniczo EKES przyjmuje z zadowoleniem zamysł włączenia polityki ochrony środowiska do 
wszystkich innych obszarów polityki, ponieważ przy pomocy samych tylko skromnych środków z 
programu LIFE ochrona środowiska w UE nie mogłaby się rozwijać. 

  
EKES widzi jednak w projekcie Komisji i w ogóle w prowadzonej obecnie dyskusji na temat 
perspektyw finansowych na lata 2007-2013 bardzo duże potencjalne zagrożenia dla sukcesu 
programu LIFE w przyszłości. Z jednej strony nie istnieje żadna gwarancja, że zagadnienia 
związane ze środowiskiem w innych działach budżetu zostaną rzeczywiście sfinansowane, 
a z drugiej strony planowane przeniesienie kompetencji na szczebel państw członkowskich 
powoduje, że UE traci dotychczasowy, co prawda skromny, lecz niezwykle skuteczny instrument 
sterowania. EKES domaga się zatem, aby innowacyjne elementy programów LIFE-Środowisko i 
LIFE-Natura pozostały nadal w gestii funduszu prowadzonego samodzielnie przez Komisję. 

 
– Kontakt:   Johannes Kind 

                (tel.: 00 32 2 546 91 11; e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)  
 
• Europejski Rejestr Zanieczyszczeń 
–    Sprawozdawca: María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL (pracownicy – ES) 

 
–    Dokumenty: COM(2004) 634 końcowy – 2004/0231 COD – CESE 383/2005 
 
– Kontakt:   Annika Korzinek 
 (tel.: 00 32 2 546 80 65; e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
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• Produkty w opakowaniach jednostkowych 
– Sprawozdawca: Madi SHARMA (pracodawcy – UK) 
 
– Dokumenty: COM(2004) 708 końcowy – 2004/0248 COD – CESE 379/2005 
  
– Główne punkty: 

 
Zdaniem Komitetu nowa dyrektywa stwarza szersze pole manewru dla innowacji, badań i rozwoju 
rynku, co sprzyja rozszerzaniu oferty dla konsumentów. 
 
Komitet odnotowuje również z zadowoleniem zapowiadaną korektę wymogów metrologicznych 
dotyczących ilości, uznając ją za istotny element ochrony konsumentów i przemysłu 
europejskiego. 
 
Z drugiej strony niektórych konsumentów może dezorientować nadmierne zróżnicowanie 
rozmiarów opakowań, a także opakowania, które – choć nie wprowadzają w błąd w ścisłym 
znaczeniu tego słowa – sprawiają wrażenie większej pojemności. 
 
Niezależnie od tego, czy rozmiary opakowań zostaną ostatecznie uregulowane, bezwzględnie 
konieczne jest osiągnięcie założonych celów dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów 
opakowaniowych. 
 

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

 

•  Dodatki do żywności i substancje słodzące 
–    Sprawozdawca: Ann DAVISON (różne interesy – UK) 

 
–    Dokumenty: COM(2004) 650 końcowy – 2004/0237 COD – CESE 384/2005 

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

 

• Niektóre substancje niebezpieczne (CMR) 
– Sprawozdawca: David SEARS (pracodawcy – UK) 
 
– Dokumenty: COM(2004) 638 końcowy – 2004/0225 COD – CESE 378/2005 
  
– Główne punkty: 

 
EKES popiera zawarte we wniosku ograniczenia we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu 
niektórych substancji. 
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Jednakże, podobnie jak w przypadku poprzednich zmian dyrektywy Rady 76/769/EWG, EKES 
ubolewa, że w jednym tekście umieszczono niepowiązane ze sobą produkty, co w innych 
okolicznościach mogłoby wymagać szczególnych i ciągłych zmian, aby móc sprostać zewnętrznej 
rzeczywistości. 

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

 


