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W obradach Zgromadzenia Plenarnego wziął udział członek Komisji Europejskiej, László 
KOVÁCS, w ramach debaty na temat polityki fiskalnej UE. 
 
 

1. POLITYKA FINANSOWA I FISKALNA UE 
 

• Uproszczenie podatku VAT 
 
− Sprawozdawca: Umberto BURANI (Pracodawcy – IT) 
 
− Dokumenty: COM(2004) 728 końcowy - 2004/0261 (CNS) – 2004/0262 (CNS) – CESE 

531/2005 
 

− Główne punkty: 
 

EKES popiera wniosek Komisji, pragnie jednak zwrócić uwagę decydentów na następujące 
kluczowe zagadnienie: jeśli system pojedynczy (OS) ma być jedyną płaszczyzną wspólną dla 
operatorów i różnych administracji krajowych, musi być on również jedynym 
odpowiedzialnym za procedury i obsługę sum należnych oraz sum, które winny wpłynąć. 
Niezależnie od tego, proces nie zostanie zakończony, dopóki stawki podatku i przepisy 
krajowe nie zostaną zharmonizowane; jest to również niezbędne dla stworzenia prawdziwie 
jednolitego rynku. 

 
− Kontakt: Borbala Szij 

 (tel.: 00 32 2 546 92 54; e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 
 
 

• System środków własnych 

 
– Sprawozdawca: Umberto BURANI (Pracodawcy – IT) 

 
− Dokumenty: COM(2004) 501 końcowy – 2004/0170 (CNS) – CESE 533/2005 

 
− Główne punkty: 

 
 Biorąc pod uwagę aspekty dotyczące sprawiedliwości systemu wkładów finansowych, 

mechanizmów dokonywania wpłat oraz podziału kosztów i korzyści pomiędzy Państwa 
Członkowskie, Komitet zastanawia się, czy racjonalne jest utrzymywanie podatku VAT jako 
jednego ze środków własnych UE, a także czy stosowne jest utrzymywanie jako jednego ze 
środków własnych UE - ostatnio stale zmniejszającego się - dochodu z TOR (tradycyjnych 
środków własnych), zamiast zastąpić go dostosowaniem podatków pochodzących z PKB, 
odwrotnie niż proponuje to Komisja. Komitet powtarza swój wyrażany już kilkukrotnie 
sprzeciw wobec wprowadzenia podatku od źródeł energii powodujących emisję 
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zanieczyszczeń i zwiększenia obciążeń podatkowych, zwłaszcza jeśli podwyżka ta bazuje na, 
zdaniem Komitetu, błędnym przekonaniu, że zbliżyłoby to obywateli do Europy i że UE 
zyskałaby w ten sposób na widoczności. 

 
 Co się tyczy zobowiązań, przyszłe kierunki działań powinny być zdeterminowane przez dwie 

koncepcje: powszechnej solidarności i powszechnego rozwoju. Jeśli chodzi o zmianę 
ogólnego mechanizmu korekty, to powinien on, zdaniem Komitetu, stanowić element 
integralny kryteriów dokonywania wpłat, dzięki zastosowaniu zrównoważonych, 
przejrzystych i uzasadnionych rozwiązań. Rozwiązania te należy określić w taki sposób, aby 
zapewnić kompromis pomiędzy „sprawiedliwym zwrotem” a solidarnością, zdając sobie 
sprawę z potrzeby wykazania szczególnej wrażliwości politycznej wobec opinii publicznej 
w Europie, szczególnie w nowych Państwach Członkowskich. 

 
− Kontakt: Roberto Pietrasanta 

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

 

• Pranie pieniędzy 
 

− Sprawozdawca: John SIMPSON (Grupa różnych interesów – UK) 
 

− Dokumenty: COM(2004) 448 końcowy -2004/0137 (COD) – CESE 529/2005 
 

− Główne punkty: 
 

 W miarę zdobywania doświadczenia w zakresie zastosowania dyrektyw mających na celu 
zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terrorystów, Unia Europejska będzie 
prawdopodobnie musiała rozważyć niektóre powiązania i synergie polityk z innymi 
aspektami zachowania przestępczego i jego zapobiegania. W niniejszej Komitet odnotował 
następujące sugestie: 

 
- porównanie projektu dyrektywy z pracami Rady Europy w zakresie prawa karnego; 
- objaśnienie sposobu konfiskowania środków finansowych pochodzących z działalności 

przestępczej; 
- więcej szczegółów na temat udzielania pomocy państwom trzecim w zakresie problemów 

z przestępczością zorganizowaną; 
- konkretne, szczególnie narażone dziedziny, takie jak transgraniczne uchylanie się od 

płacenia podatków. 
 

− Kontakt: Borbala Szij 
 (tel.: 00 32 2 546 92 54; e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 
 

2. WSPÓLNOTOWE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
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• Perspektywy finansowe a rozwój zrównoważony 
 

– Sprawozdawca: Ulla SIRKEINEN (pracodawcy – FI) 
 

– Współsprawozdawca: Ernts Erik EHNMARK (Pracownicy – SE) 
  Lutz RIBBE (Grupa różnych interesów – DE) 

 
– Dokumenty: opinia rozpoznawcza – CESE 528/2005 

 
– Główne punkty: 
 

 EKES oczekuje, że waga rozwoju zrównoważonego znajdzie prawdziwe odzwierciedlenie we 
wdrażaniu budżetu, a nie będzie to jedynie wykonywanie tych samych czynności pod 
zmienioną nazwą. Niezmiernie ważne jest by nowe perspektywy finansowe wyraźnie 
odzwierciedlały cele strategii lizbońskiej i priorytety zrównoważonego rozwoju. Musi 
nastąpić znaczna restrukturyzacja wydatków, niezależnie od ostatecznie przyjętego poziomu 
środków własnych. Jeżeli perspektywy finansowe nie nakierują właściwie rozwoju UE, to 
małe jest prawdopodobieństwo, że uda się to dzięki innym politykom i późniejszym 
dostosowaniom finansowym. 

 
 EKES podziela opinię Komisji co do nadawania rangi priorytetu wzrostowi i zatrudnieniu 

w perspektywie lizbońskiej na lata do roku 2010. Konkurencyjność i rozwój gospodarczy nie 
są celami samymi w sobie, lecz narzędziami promowania celów społecznych 
i środowiskowych. Priorytetowe obszary strategii zrównoważonego rozwoju jak i inne 
obszary, w którym widoczne są niezrównoważone trendy – zmiany klimatu, transport, 
zdrowie publiczne, zasoby naturalne, zwalczanie ubóstwa, starzenie się społeczeństwa oraz 
zależność od paliw kopalnych - muszą być traktowane priorytetowo również w politykach 
budżetowych. 

 
 Pozycja budżetowa jako taka nie jest ani “zrównoważona” ani “niezrównoważona”. Skutki 

dla zrównoważonego rozwoju zależą od szczegółowego sposobu opracowania programów, 
celów i kryteriów, na podstawie których projekty mają być finansowane. Ważnym 
instrumentem zapewnienia spójności polityki z celami zrównoważonego rozwoju jest ocena 
oddziaływania w przypadku każdego programu w budżecie i jego celów, włącznie z takimi 
kryteriami, jak wpływ danego projektu na środowisko naturalne, ochronę zdrowia, tworzenie 
lub utratę nowych miejsc pracy oraz konkurencyjność UE. W tym kontekście powinno się 
zaprzestać wspierania działań niezrównoważonych. 

 
 EKES podkreśla kluczową rolę wiedzy, badań i rozwoju oraz najnowszych technologii. 

Podkreślając znaczenie tych celów, a także przeznaczając na nie znaczące środki, Europa ma 
niezwykłą szansę na zwiększenie produktywności, konkurencyjności, wzrostu i zatrudnienia 
w obliczu zażartej konkurencji z innych stron globu, ale także na zmniejszenie obciążenia dla 
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środowiska i eksploatacji zasobów naturalnych poprzez wykorzystanie bardziej ekologicznie 
wydajnych technologicznych sposobów zaspokojenia potrzeb społeczeństwa, które 
zapewniają zdrowie i bezpieczeństwo. 

 
– Kontakt: Johannes Kind 

 (tel.: 00 32 2 546 91 11; e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 

• Europejski Fundusz Rybołówstwa 
 

− Sprawozdawca : Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE (Grupa różnych interesów– ES) 
 

− Dokumenty: COM(2004) 497 końcowy – 2004/0169 (CNS) – CESE 43/2005 – 
CESE 532/2005 

 
− Główne punkty: 

 
 Komitet popiera projekt rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Rybołówstwa 

(EFR), ponieważ stanowi on instrument finansowy, który będzie towarzyszył działaniom 
w zakresie zarządzania zasobami, a także pomagał dopasować struktury sektora 
produkcyjnego zgodnie ze wspólną polityką rybołówstwa.  

  
 Projekt rozporządzenia zawiera pięć osi priorytetowych, co do których Komitet ma 

następujące uwagi: 
  

1. Działania na rzecz adaptacji wspólnotowej floty rybackiej  
 
• Unia Europejska musi nieustannie utrzymywać sprawną i konkurencyjną flotę rybacką, 

zarówno wewnątrz jak i poza swoją wyłączną strefą ekonomiczną (EEZ).  
• Należy zastosować sprawiedliwsze kryteria obliczania poziomu pomocy publicznej na 

złomowanie kutrów. 
• Należy uznać wymianę silnika głównego jako inwestycję na pokładzie kutra uprawnioną 

do dofinansowania.  
  

2. Akwakultura, przetwarzanie i obrót produktami rybołówstwa oraz akwakultury  
 
• Dać Państwom Członkowskim prawo do samodzielnego decydowania 

o najskuteczniejszym wykorzystaniu środków ekonomicznych Funduszu. 
• Pierwszeństwo powinny mieć inwestycje mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw, 

a jedynym kryterium winna być ekonomiczna i komercyjna opłacalność prezentowanych 
projektów tak, aby poprawić konkurencyjność przedsiębiorstw.  

  
3. Działania służące wspólnemu interesowi  
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• Finansowanie działań wspólnych o ograniczonym zasięgu czasowym, o które wnioskują 

przedsiębiorstwa prywatne, a także inwestycje na rzecz doradztwa naukowego 
i technicznego w zakresie zarządzania rybołówstwem na szczeblu wspólnotowym.  

  
4. Trwały rozwój obszarów rybołówstwa przybrzeżnego  
 
• Znieść wymóg wykluczający z uprawnionych obszarów gminy miejskie o liczbie 

ludności przekraczającej 100.000 mieszkańców.  
• Przyznać każdemu Państwu Członkowskiemu prawo do ustanowienia, według jego 

własnych kryteriów, wykazu uprawnionych obszarów przybrzeżnych. 
 

5. Pomoc techniczna 
 
• EFR powinien również obejmować w sposób wyraźny pomoc w finansowaniu 

działalności rybackiej na wodach wewnętrznych lub kontynentalnych. 
 

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

3. POLITYKA ZATRUDNIENIA 
 

• Organizacja czasu pracy 
 

− Sprawozdawca: Ursula ENGELEN-KEFER (Pracownicy – DE) 
 

− Dokumenty: COM(2004) 607 final – 2004/0209 (COD) – CESE 527/2005 
 

− Główne punkty: 
 
 EKES chciałby podkreślić, że podstawowym zadaniem stron układów zbiorowych na 

płaszczyźnie krajowej jest uzgadnianie elastycznych modeli czasu pracy uwzględniających 
specyficzne potrzeby danej branży, przestrzegając podstawowych praw. 

 
 Z rozważań na temat ogólnej oceny projektu Komisji wynikają zdaniem EKES uzasadnione 

wątpliwości, czy jest on właściwy do tego, by rzeczywiście móc osiągnąć postawione cele. 
Jednym z tych celów jest zapewnienie wysokiego standardu bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia w związku z czasem pracy. 

 
 Dlatego też EKES zwraca się do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i do Rady 

UE z prośbą o to, by przy rewizji dyrektywy kierować się następującymi aspektami: 
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• pierwszoplanowa rola stron układów zbiorowych w przypadku analizy okresu 
rozliczeniowego służącego do obliczania i przestrzegania maksymalnego tygodniowego 
wymiaru czasu pracy w ramach obecnych granic dyrektywy; 

 
• zapewnienie takiego zdefiniowania czasu dyżurowania, które byłoby zgodne 

z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz dawało pierwszeństwo 
rozwiązaniom opartym na układach zbiorowych; 

 
• odpowiednie działania w zakresie organizacji czasu pracy mające na celu lepsze 

pogodzenie życia zawodowego i życia rodzinnego; 
 

• zweryfikowanie opcji indywidualnej rezygnacji pod kątem tego, czy jej utrzymanie nie 
jest sprzeczne z duchem i celami samej dyrektywy. 

 
− Kontakt : Torben Bach Nielsen 

 (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail : torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
 

4. STOSUNKI ZEWNĘTRZNE 
 

• Stosunki Indie- UE 
 

– Sprawozdawca: Sukhdev SHARMA (Grupa różnych interesów - UK) 
 

– Dokumenty: opinia z własnej inicjatywy – CESE 530/2005 
 

– Główne punkty: 
 

• UE i Indie są zdecydowane jak nigdy wcześniej, aby rozszerzyć i zacieśnić współpracę. 
 

• Niniejsza opinia z inicjatywy własnej nie ogranicza się do aktualizacji raportu 
informacyjnego na temat stosunków Indie-UE z 2000 r. Podkreśla ona również 
konieczność pełnego wykorzystania przez EKES silnego poparcia politycznego, ze strony 
zarówno instytucji unijnych, jak i rządu Indii, dla bliższej współpracy między 
społeczeństwami obywatelskimi Europy i Indii.  

 
• W tym celu opinia z inicjatywy własnej zauważa dotychczasowy wkład EKES 

w zbliżanie się w konstruktywnym dialogu społeczeństw obywatelskich Indii i Europy. 
Określa ona również możliwy dalszy wkład EKES, zwłaszcza w przygotowanie 
wspólnego planu działania na rzecz strategicznego partnerstwa UE-Indie, 
w szczególności poprzez organizację okrągłego stołu. 

 
– Kontakt: Susanna Baizou  
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 (Tel.:  00 32 2 546 98 52 – e-mail : susanna.baizou@esc.eu.int) 
 
 

5. PRZEMYSŁOWE I SEKTOROWE POLITYKI PRODUKCYJNE 
 

• Przemiany w przemyśle budowy maszyn 
 

– Sprawozdawca: Joost VAN IERSEL (Pracodawcy – NL) 
 

– Współsprawozdawca: José Luis CASTAÑEDA (Grupa różnych interesów – ES) 
 

– Dokumenty: opinia z inicjatywy własnej – CESE 526/2005 
 

– Główne punkty: 
 
 Budowa maszyn stanowi nie tylko sektor sam w sobie, ale także działa jako stymulator 

wymiany doświadczeń, będąc dostawcą środków produkcji oraz wspólnych technologii 
używanych przez różne rodzaje przemysłu. Powoduje w ten sposób swoisty efekt domina dla 
znacznie większej ilości sektorów europejskich. Stanowi kluczowy przemysł innowacyjny 
i jako taki musi być postrzegany przez jakąkolwiek politykę przemysłową jako sektor 
strategiczny. Wpasowuje się idealnie w konkretny program ustalonych celów na poziomie 
regionalnym, krajowym oraz europejskim, które to mają za zadanie realizację agendy 
lizbońskiej. Wymaga to wprowadzenia zarówno polityki horyzontalnej, jak i polityki 
specyficznej dla sektorów oraz umiejętnego połączenia ich obu. Polityki tego rodzaju 
powinny pomóc sektorowi budowy maszyn wyróżnić się nie tylko w Europie, ale i na całym 
świecie. 

 
 Należy poruszyć wiele spraw w obecnym procesie konsultacji i formułowania zasad polityki 

na poziomie UE (jeśli chodzi o budowę maszyn). Będą one miały efekt stymulujący na 
podobne procesy zachodzące na poziomie krajowym i regionalnym w całej Europie. Wśród 
określonych warunków do spełnienia na szczeblu UE wymienić można: lepsze stanowienie 
prawa, włączając w to wcześniejszą analizę oddziaływania aktów prawnych oraz 
odpowiednią implementację i egzekwowanie istniejącego ustawodawstwa UE; efektywny 
nadzór rynku; ustanowienie platformy technologicznej, aby wypełnić lukę pomiędzy centrami 
badawczymi i uniwersytetami a przemysłem; politykę konkurencji sprzyjającą rozwojowi 
oraz rozwiązaniom innowacyjnym w MSP; poprawę dostępu do rynków finansowych oraz 
politykę handlową gwarantującą swobodę dostępu do inwestycji na rynkach krajów Trzeciego 
Świata. Dostosowanie umiejętności do obowiązujących standardów jest także bardzo istotne. 

 
 Dialog pomiędzy Komisją a wszystkimi interesariuszami na poziomie UE dotyczący skutków 

dla przemysłu może stworzyć ramy korzystne dla budowy maszyn w UE. Przysłuży się także 
do wspierania oraz rozwoju instytucji europejskich, zwłaszcza zaś Komisji. 
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– Kontakt: Miguel Colera 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail : josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 
 

• Produkty lecznicze stosowane w pediatrii 
 

– Sprawozdawca: Paolo BRAGHIN (Pracodawcy – IT) 
 

– Dokumenty: COM(2004) 599 końcowy -2004/0217 (COD) – CESE 525/2005 
 

– Główne punkty: 
  

 Komitet uznaje ochronę populacji dziecięcej za najwyższy priorytet, ponieważ stanowi ona 
wrażliwą grupę, różniącą się pod względem rozwoju, fizjologii i psychiki. Dlatego EKES 
uważa, że decyzja o prowadzeniu badań klinicznych powinna mieć uzasadnienie w wypadku 
jasno określonych potrzeb, popartych wynikami badań naukowych. Należy też zapewnić 
poszanowanie wymogów etycznych związanych z takimi badaniami. 

 
 EKES zgadza się z propozycją ustanowienia wewnątrz EMEA (Europejskiej Agencji ds. 

Leków, ang. European Medicines Agency) Komitetu Pediatrycznego, uważając go za 
narzędzie gwarantujące wysokiej jakości badania oparte na naukowych i etycznych 
podstawach. 

 
 EKES popiera zaproponowane procedury udzielania pozwoleń na dopuszczenie leków do 

obrotu, w szczególności nową procedurę PUMA (tj. Dopuszczenie do Obrotu i Zastosowania 
Pediatrycznego, ang. Paediatric Use Marketing Authorisation) przewidzianą dla leków 
dopuszczonych już do sprzedaży.  

 
 EKES popiera propozycję polegającą na zwiększeniu dostępności informacji na temat leków i 

ich stosowania – dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia, między innymi dzięki 
szerszemu wykorzystaniu wspólnotowej bazy danych EudraCT1. 

 
 EKES uważa za konieczne przeprowadzenie szczegółowej analizy sytuacji epidemiologicznej 

wśród dzieci, metod leczniczych oraz aktualnych niedostatków w dostępności leków 
pediatrycznych, a także zjawiska przepisywania leków pediatrycznych niezgodnie 
z zatwierdzonymi zaleceniami. 

 
 EKES zaleca zatem, by Komisja aktywnie uczestniczyła w procesie tworzenia sieci między 

właściwymi organami a wyspecjalizowanymi ośrodkami badawczymi w celu powiększenia 
wiedzy na temat mechanizmów rządzących zapotrzebowaniem na leki i na temat lepszych 
praktyk terapeutycznych.  

 

                                                 
1  European Clinical Trials Database (Europejska Baza Danych o Badaniach Klinicznych). 
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 Wreszcie EKES pragnie, by pogłębiono współpracę z WHO i dialog z właściwymi organami 
międzynarodowymi w celu przyśpieszenia procesu zatwierdzania leków pediatrycznych. 

 
– Kontakt: Nemesio Martinez 

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

 


