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W sesji plenarnej udzial wzial komisarz europejski Vladimir ŠPIDLA, którego wystapienie 
dotyczylo priorytetów politycznych w dziedzinie zatrudnienia, spraw spolecznych i równosci szans. 
Uczestniczyli w niej równiez przedstawiciele zorganizowanego spoleczenstwa obywatelskiego 
przyszlych panstw czlonkowskich Unii (Bulgarii i Rumunii). 
 
 

1. POLITYKA PRZEMYSLOWA 
 
• Wspólczesna polityka przemyslowa 
– Sprawozdawca: Ernst Erik EHNMARK (Pracownicy – SE) 
 
– Dokumenty: COM(2005) 474 koncowy – CESE 595/2006 
 
– Glówne punkty: 

 
Strategia lizbonska zawiera dlugi szereg horyzontalnych srodków majacych na celu stworzenie 
odpowiednich ram, aby uczynic Europe bardziej konkurencyjna. Brakowalo jak dotad podejscia 
sektorowego. Komunikat Komisji w sprawie ram zintegrowanej polityki przemyslowej jest zatem 
szczególnie pozadany. 
 
EKES popiera zawarta w komunikacie szeroka analize niezbednych srodków wsparcia w 27 
sektorach przemyslu wytwórczego. EKES popiera takze utworzenie 14 sektorowych 
i miedzysektorowych grup zadaniowych, których celem bedzie nakreslenie bardziej konkretnych 
srodków zmierzajacych do zwiekszenia konkurencyjnosci europejskiego przemyslu. 
 
Kwestie „kto co robi” pozostawiono jednakze do rozstrzygniecia w przyszlosci.  
 
W szczególnosci komunikat nie podkresla koniecznej dystrybucji pracy pomiedzy szczeblem UE 
a szczeblami krajowymi. EKES podkresla koniecznosc ustanowienia koordynacji.  
 
Rola rzadów w zakresie innowacji i konkurencyjnosci oraz granica pomiedzy przemyslem 
wytwórczym a uslugami to dwa zagadnienia, co do których komunikat nie podaje zbyt wielu 
wskazówek. 
 
EKES uwaza za konieczne, aby partnerzy spoleczni mogli osiagac porozumienia dotyczace 
przemian przemyslowych i innowacji, jak to ma juz miejsce w niektórych krajach UE. 
 
EKES jest gotów uwzgledniac kwestie europejskiej polityki przemyslowej w ramach sieci 
utworzonej na rzecz strategii lizbonskiej. 

 
– Kontakt : João Pereira dos Santos  

(tel. : 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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• Przemiany w przemysle w obszarach transgranicznych 
– Sprawozdawca: Marian KRZAKLEWSKI (Pracownicy – PL) 

 
– Dokumenty: Opinia rozpoznawcza – CESE 586/2006 

 
– Glówne punkty: 

 
Rzad Austrii zglosil formalny wniosek, aby Komisja Konsultacyjna (CCMI) przygotowala 
rozpoznawcza opinie na temat: „Zmiany przemyslowe w rozszerzonej EU: analiza skutków 
w regionach transgranicznych”. 
 
Komitet uwaza, ze w okresie nowej prezydencji nalezy stworzyc wyodrebniona i precyzyjna 
definicje, co oznacza „REGION” w transgranicznym i przemyslowym kontekscie. Odrebnie 
nalezy odniesc sie do regionów lezacych na styku z krajami nie bedacymi czlonkami EU 
i uwzglednic to, czy kraj sasiadujacy jest lub nie jest panstwem kandydujacym. 
 
Nalezy odpowiedziec na pytanie, gdzie i jak przechodzi linia oddzielajaca efekty zmian w tych 
regionach przeprowadzonych w latach 90-ych i efekty zmian uzyskane w zwiazku z akcesja 
nowych panstw do EU, a takze z jakim skutkiem byly stosowane tam instrumenty wspólnotowe 
przed i po akcesji oraz jakie byly opóznienia w stosowaniu polityk UE w tych regionach 
w stosunku do pozostalych.  
 
Komitet stwierdza, ze bardzo waznym, a nawet decydujacym czynnikiem wplywajacym na 
prowadzenie i rozwój polityki przemyslowej w regionach transgranicznych w rozszerzonej 
Europie byla w przeszlosci i jest obecnie mozliwosc wykorzystania przez zainteresowane strony 
na tych obszarach srodków z funduszy strukturalnych UE. Zwiekszenie ich udzialu w tych 
regionach jest bezwzglednie potrzebne. Nowa szansa w tej dziedzinie jest Rozporzadzenie PE 
i Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Ugrupowania Wspólpracy Transgranicznej – EUWT. 
Komitet ze szczególna moca podkresla koniecznosc wlaczenia do grona tych, którzy tworza 
EUWT podmiotów gospodarczych i spolecznych i innych zainteresowanych organizacji 
spoleczenstwa obywatelskiego, a w szczególnosci instytucji edukacyjnych. Powstanie takich osób 
prawnych pomogloby w zwiekszeniu motywacji do transgranicznej wspólpracy i daloby takim 
regionom wieksze poczucie podmiotowosci i zachete do harmonizowania przepisów.  
 
Komitet jest przekonany, iz rozwój rynków pracy w tych regionach stanowi czynnik wplywajacy 
na przemiany w przemysle, którego nie nalezy lekcewazyc. Obecnie pracownicy 
przemieszczajacy sie z jednego kraju do drugiego wewnatrz UE nadal napotykaja na tymczasowe 
przeszkody. Komitet nawoluje panstwa czlonkowskie, aby powaznie przeanalizowaly, czy nie jest 
mozliwe skrócenie okresów przejsciowych. Decyzje takie wymagaja odpowiedniego 
zaangazowania partnerów spolecznych oraz konsultacji z nimi na wszelkich wlasciwych 
szczeblach. Wsród innych instrumentów oddzialywania na polityke przemyslowa Komitet 
podkresla znaczenie mozliwego wprowadzenia Wspólnej Skonsolidowanej Bazy Podatku od Osób 
Prawnych (CCCTB). 
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Komitet w swojej opinii wielokrotnie podkresla, ze niezwykle wazna dla zarzadzania polityka 
przemyslowa w omawianych regionach jest rola dialogu spolecznego i zaangazowanie 
spoleczenstwa obywatelskiego. Zarówno w trakcie stosowania dynamicznych polityk 
przemyslowych jak i w przezwyciezaniu problemów dotyczacych wzajemnych stosunków miedzy 
róznymi grupami narodowosciowymi, etnicznymi i kulturowymi.  
 

− Kontakt : Pol Liemans 
 (tel. : 00 32 2 546 82 15 – e-mail : pol.liemans@esc.eu.int) 
 
 

• Emisja gazów cieplarnianych a przemiany w przemysle 
– Sprawozdawca: Josef ZBORIL (Pracodawcy – CZ) 
– Wspólsprawozdawca: Pavel CINCERA (Interesy Rózne– CZ) 
 
– Dokumenty: opinia z inicjatywy wlasnej – CESE 593/2006 

 
– Glówne punkty: 

 
Zmiana klimatu jest specyficznym problemem, z którym ludzkosc nie spotkala sie wczesniej 
w swojej nowoczesnej historii. Jest problemem globalnym, dlugookresowym (trwajacym nawet 
kilkaset lat) oraz oznacza zlozone wspóldzialanie procesów klimatycznych, srodowiskowych, 
ekonomicznych, politycznych, instytucjonalnych, spolecznych i technologicznych. Wyplywaja 
z tego znaczne miedzynarodowe i miedzypokoleniowe konsekwencje w kontekscie szerszych 
celów spolecznych, jakimi sa równosc i rozwój zrównowazony. Reakcje na zmiany klimatyczne 
charakteryzuje proces decyzyjny o znacznej niepewnosci i duzym ryzyku, obejmujacym 
mozliwosc nielinearnych, czy nieodwracalnych zmian.  
 
O ile przy ustanawianiu kolejnych polityk majacych na celu obnizenie emisji gazów 
cieplarnianych nie zostana wziete pod uwage wszystkie szacunki ekonomiczne, panstwom, które 
ratyfikowaly Protokól z Kioto grozi niebezpieczenstwo przeniesienia czesci produkcji 
przemyslowej do panstw rozwinietych, które nadal wahaja sie nad podpisaniem protokolu, lub do 
krajów rozwijajacych sie, dla których z Protokolu z Kioto nie wynikaja jak dotad zadne 
zobowiazania ilosciowe. Rezultatem tego moga byc straty ekonomiczne oraz utrata 
konkurencyjnosci przy braku pozadanego globalnego obnizenia emisji.  
 
Zmiana klimatu jest zjawiskiem globalnym i w taki tez sposób nalezy do niej podchodzic. 
Konieczne jest uzycie wszystkich politycznych narzedzi oraz negocjacji dla zaangazowania 
wszystkich glównych swiatowych emitentów gazów cieplarnianych w starania o obnizenie 
globalnego poziomu stezenia gazów cieplarnianych w atmosferze. Skutecznosc wprowadzania 
srodków ograniczajacych zmiany klimatyczne moze sie poprawic, jezeli srodki polityk 
dotyczacych zmian klimatu beda zintegrowane z innymi, nie zwiazanymi z klimatem celami 
polityk krajowych i sektorowych oraz stana sie szeroka strategia przechodzenia do osiagania 
dlugookresowych zmian spolecznych i technologicznych, pozadanych nie tylko ze wzgledu na 
idee zrównowazonego rozwoju, ale takze ograniczanie zmian klimatycznych.  
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Problemów tych nie da sie rozwiazac bez wyraznego poglebienia wiedzy tak o przyczynach 
zjawisk, jak i o mozliwosciach ograniczania wplywów antropogenicznych. Bez przeznaczenia 
wystarczajacych srodków na nauke, badania, monitoring i systematyczna obserwacje nie jest 
mozliwe zapewnienie zadanego szybszego rozwoju stanu wiedzy na temat faktycznych przyczyn 
zmian klimatycznych. Jest pewne, ze pod wieloma wzgledami kluczowym czynnikiem tak 
wzrostu gospodarczego jak i stopniowego obnizania emisji gazów cieplarnianych jest oszczedna 
produkcja, a przede wszystkim oszczedne zuzywanie energii.  
 
Opinia proponuje róznorodne narzedzia, które beda wymagac znacznych nakladów na nauke 
i badania oraz ogromnych wysilków implementacyjnych, jezeli UE faktycznie chce przyjac 
wiodaca pozycje w walce ze zmianami klimatycznymi. Wszystkie srodki nalezy przyjmowac po 
przeprowadzeniu dokladnej analizy powiazan i skutków, aby niewlasciwe kroki nie zagrozily 
konkurencyjnosci i w rezultacie takze zdolnosci do dzialania UE jako calosci oraz poszczególnych 
panstw czlonkowskich. Dla zapewnienia bezpieczenstwa ludnosci konieczne jest przygotowanie, 
z uwzglednieniem warunków regionalnych, planów ograniczania wrazliwosci na zmiany 
klimatyczne oraz wspieranie opracowywania systemów ostrzegania i alarmowych, w powiazaniu 
z monitorowaniem i systematyczna obserwacja. 
 

− Kontakt : José Miguel Cólera Rodríguez 
 (tel. : 00 32 2 546 96 29 – e-mail : josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 
 
2. ZABEZPIECZENIE SPOLECZNE 

 

• Strategia otwartej koordynacji w dziedzinie opieki spolecznej 
− Sprawozdawca: Jan OLSSON (Interesy Rózne – SE) 
 
− Dokumenty: COM(2005) 706 koncowy – CESE 596/2006 
 
− Glówne punkty: 
 

Zasadniczo Europejski Komitet Ekonomiczno-Spoleczny zgadza sie z propozycjami 
przedstawionymi w komunikacie. Projekt Komisji przyczyni sie do wzmocnienia wymiaru 
socjalnego strategii lizbonskiej, o ile za pomoca nowych ram panstwa czlonkowskie przyznaja 
wyzszy priorytet polityczny modernizacji i usprawnieniu ochrony socjalnej. 
 
Chociaz Komitet z zadowoleniem przyjmuje opiniowana inicjatywe, to zwraca uwage na fakt, iz 
nalezy uwzglednic specyficzne cechy trzech obszarów skladowych, rózny stopien ich 
zaawansowania oraz róznice pomiedzy panstwami czlonkowskimi.  
 

 Jednym z trzech nadrzednych celów jest „wzmocnienie procesu zarzadzania, przejrzystosci oraz 
zaangazowania zainteresowanych stron w tworzenie, wdrazanie oraz kontrole omawianej 
polityki”. We wszystkich kluczowych aspektach tego procesu w wiekszym stopniu nalezy 
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angazowac partnerów spolecznych i innych waznych przedstawicieli spoleczenstwa 
obywatelskiego. 
W ramach swoich biezacych prac EKES powinien monitorowac nowe ramy otwartej koordynacji 
oraz wydac raport na temat postepów przed wiosennym szczytem w 2007 r. 

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

• Przenoszenie uprawnien do dodatkowych emerytur lub rent 
− Sprawozdawca: Ursula ENGELEN-KEFER (Pracownicy – DE) 
 
− Dokumenty: COM(2005) 507 koncowy -2005/0214 COD – CESE 589/2006 
 
− Glówne punkty: 
 

EKES pozytywnie ocenia zaproponowane przez Komisje cele i popiera projekt dyrektywy, 
pomimo mieszanych uczuc odnosnie do niektórych srodków sluzacych ich osiagnieciu. 
 
W trakcie dalszych prac nad projektem dyrektywy nalezy uwzglednic nastepujace kwestie: 
 

• W celu eliminacji barier dla mobilnosci pracowników konieczne jest nabywanie, utrzymanie 
i przenoszenie dodatkowych uprawnien emerytalno-rentowych. Nalezy przy tym wziac pod 
uwage skutki dla róznorodnych dodatkowych systemów emerytalno-rentowych w panstwach 
czlonkowskich. 
 

• Finansowy udzial pracodawców w tworzeniu dodatkowych zabezpieczen emerytalnych jest 
konieczny i pozadany. W celu unikniecia negatywnych konsekwencji, niezbedne sa przepisy 
przejsciowe, umozliwiajace pracodawcom sukcesywne dostosowanie systemów emerytalnych. 
 

• Aby uwzglednic zasadnicze cele dyrektywy, terminy wdrozenia powinny byc jak najkrótsze 
i uzaleznione od faktycznych potrzeb krajowych. 
 

• Ponadto nalezy zastanowic sie nad ogólnym i nieograniczonym czasowo wylaczeniem niektórych 
modeli ubezpieczenia. 
 

• Dzialaniom na rzecz eliminacji barier dla mobilnosci w zakresie dodatkowych systemów 
emerytalno-rentowych powinno towarzyszyc opracowanie odpowiednich przepisów w zakresie 
opodatkowania tych systemów. 

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



- 6 - 

Greffe CESE 73/2006   FR-EN – MS/ab 

3. RÓWNOSC SZANS 
 

• Polozenie osób niepelnosprawnych – plan dzialan 2006-2007  
− Sprawozdawca: Tatjana GREIF (Interesy Rózne - SL) 
 
− Dokumenty: COM(2005) 604 koncowy – CESE 591/2006 
 
− Glówne punkty: 
 

EKES popiera dzialania proponowane przez Komisje Europejska i uwaza, ze monitorowanie 
dyrektywy w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy powinno pozostac 
priorytetem.  
 
Komitet wzywa Komisje do przedstawienia projektu szczególowej dyrektywy dotyczacej 
niepelnosprawnosci w oparciu o wyniki studium wykonalnosci dotyczacego opracowania 
prawodawstwa antydyskryminacyjnego na szczeblu europejskim.  
 
Zmienione cele europejskiej strategii zatrudnienia powinny doprowadzic do szerszego wlaczenia 
problematyki niepelnosprawnosci do wytycznych dotyczacych zatrudnienia oraz krajowych 
programów reform.  
 
UE musi zobowiazac sie do przestrzegania zasady wlaczania tej problematyki do inicjatyw takich jak: 
− fundusze strukturalne, zapewniajac przestrzeganie zasady niedyskryminacji oraz dostepnosci.  
− siódmy program ramowy, zapewniajac realizacje projektów badawczych w takich dziedzinach 

jak projektowanie do powszechnego uzytku, systemy ICT, usamodzielnianie sie itd.  
− transport, w którym wspierane beda dzialania na rzecz zapewnienia latwiej dostepnego 

transportu kolejowego, miedzynarodowych polaczen autobusowych i transportu morskiego.  
 
EKES zaleca Komisji, by uwzglednila nastepujace kwestie szczególowe w swojej agendzie na przyszlosc: 
− koncepcje niezaleznego zycia oraz prawa osób niepelnosprawnych, by nie byly wykluczane 

w instytucjach lub i w spoleczenstwie. W zwiazku z tym za jeden z priorytetów nalezy uznac 
modernizacje systemu ochrony socjalnej.  

− aktywny udzial osób niepelnosprawnych w zyciu politycznym i spolecznym; Nalezy 
wzmocnic role wlasciwych organizacji pozarzadowych (równiez mniejszych i slabszych), 
zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym.  

− w przyszlosci nalezy zajac sie innymi dziedzinami poza zatrudnieniem, takimi jak edukacja, 
kultura, czas wolny/wypoczynek itd. 

− oddzialywanie dyskryminacji opartej na wielu podstawach, róznic kulturowych, ubóstwa itd. 
− odpowiednie dostosowanie stanowisk pracy (za pomoca m.in. technologii wspomagajacych czy 

szkolen przygotowujacych do pracy) oraz wyznaczenie w przedsiebiorstwach specjalistów ds. 
równouprawnienia sprzyjaloby zapewnieniu równych szans w zakresie zatrudnienia. 

− bezpieczenstwo w miejscu pracy w kontekscie zapobiegania niepelnosprawnosci.  
 
– Kontakt : Anna Redstedt 
 (tel.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail : anna.redstedt@esc.eu.int) 
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4. SPÓJNOSC GOSPODARCZA I SPOLECZNA 
 

• Strategiczne wytyczne polityki spójnosci (2007-2013) 
− Sprawozdawca: Bruno VEVER (Pracodawcy – FR) 

 
− Dokumenty: COM(2005) 299 koncowy – SEC(2005) 904 – CESE 592/2006 
 
− Glówne punkty: 
 

EKES stwierdza, ze nie zostaly wyjasnione powiazania miedzy priorytetami strategicznych 
wytycznych na lata 2007-2013 a celami funduszy strukturalnych. Wobec ograniczonego budzetu 
wspólnotowego EKES zaleca urozmaicenie srodków polityki spójnosci, wieksza koncentracje jej 
interwencji finansowych oraz zmodernizowanie jej metod zarzadzania celem zwiekszenia 
przejrzystosci i sprawniejszego wspóldzialania.  

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

 

• O nowa umowe spoleczna w Ameryce Lacinskiej 
− Sprawozdawca: Thomas ZUFIAUR NARVAIZA (Pracownicy – ES) 
 
− Dokumenty: Raport Informacyjny – CESE 68/2006 fin 
 
− Glówne punkty: 

 
Kolejny szczyt UE-ALK, który odbedzie sie w Wiedniu, stanowic bedzie okazje do poglebienia 
partnerstwa strategicznego. Wymaga to wyraznej woli politycznej oraz ogólnego podejscia 
strategicznego, aby poczynic postepy w dziedzinie umów stowarzyszeniowych i rozwijania 
nowych mechanizmów instytucjonalnych, mechanizmów solidarnosci i wspólpracy na rzecz 
rozwoju. 
 
Zorganizowane spoleczenstwo obywatelskie bedzie kluczowym uczestnikiem dzialan na rzecz 
wzmacniania demokracji, zapewnienia funkcjonowania gospodarki i godziwej pracy dla kazdego, 
natomiast instytucje je reprezentujace – EKES i jego odpowiednicy z ALK – gotowe sa odegrac 
role strategicznych sojuszników w tych dzialaniach.  
 
Dla organizacji spoleczenstwa obywatelskiego z krajów ALK europejski model spoleczny wciaz 
stanowi punkt odniesienia; z kolei dla europejskich organizacji spoleczenstwa obywatelskiego 
wspieranie modelu zrównowazonego rozwoju w Ameryce Lacinskiej jest sprawa zasadnicza, nie 
tylko ze wzgledów solidarnosci, ale takze w celu umocnienia europejskiego modelu spolecznego.  
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Komitet uwaza za bardzo zachecajace zalecenie Parlamentu Europejskiego, by wesprzec 
organizowanie forów spolecznych z udzialem przedstawicieli przedsiebiorców, pracowników, 
konsumentów itp., a takze jego zaproszenie skierowane do Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Spolecznego, aby nasilil swoje dzialania w dziedzinie ustanawiania dialogu na 
temat spójnosci spolecznej oraz by dzielil sie swoimi doswiadczeniami ze swoimi 
latynoamerykanskimi odpowiednikami.  
 
Spoleczenstwo obywatelskie Europy, jak równiez poszczególnych krajów lub regionów Ameryki 
Lacinskiej, jest zainteresowane nie tylko uczestnictwem w monitorowaniu ukladów 
o stowarzyszeniu, lecz takze zagwarantowaniem, ze zawarty zostanie w nich wymiar spoleczny. 
Na wymiar ten zlozylyby sie: zestaw norm odniesienia gwarantujacych przestrzeganie 
podstawowych praw w zakresie pracy, klauzule zwiazane z ochrona praw czlowieka, praw 
demokratycznych i ochrona srodowiska, które sa nierozerwalnie zwiazane z tymi ukladami, oraz 
wprowadzenie mechanizmów konsultacyjnych, takich jak wspomniane uprzednio. 

 
− Kontakt : Gatis Eglitis 
 (tel.: 00 32 2 546 81 69 – e-mail : gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 
 
5. ZDROWIE I OCHRONA KONSUMENTÓW 

 

• Ramy prawne polityki konsumenckiej 
– Sprawozdawca: Jorge PEGADO LIZ (Interesy Rózne – PT) 
 
– Dokumenty: opinia z inicjatywy wlasnej – CESE 594/2006 
 
– Glówne punkty: 
 

Polityka konsumencka jest jedna z dziedzin polityki najblizszych obywateli europejskich. Moze 
ona znacznie wplynac na akceptacje przez nich idealów europejskich, o ile zgodne sa one z ich 
potrzebami i dazeniami, a nie zawsze tak bylo. 
 
Komitet w swojej opinii stwierdza, ze: 
• niezbedna jest wola polityczna do uzyskania postepu w zakresie polityki ochrony interesów 

konsumentów 
• konieczne jest takze przeprowadzenie doglebnej analizy co do nowelizacji ram prawnych, by 

nadac polityce ochrony interesów konsumentów solidne podstawy, wobec braku stosownych 
ustalen w traktacie z Maastricht (art. 129 A) i z Amsterdamu (art. 153). 

 
Dzieki licznym opracowaniom wielu prawników europejskich, których kompetencje w tej 
dziedzinie sa ogólnie uznawane, Europejski Komitet Ekonomiczno-Spoleczny przedstawia 
propozycje nowej podstawy prawnej polityki konsumenckiej. 

 
– Kontakt : Luis Lobo  
 (tel. : 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
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6. TRANSPORT 
 

• Zegluga sródladowa w Europie 
– Sprawozdawca: Jan SIMONS (Pracodawcy – NL) 
 
– Dokumenty: Opinia z inicjatywy wlasnej – CESE 599/2006 
 
– Glówne punkty: 

 
EKES popiera wszelkie dazenia do ustanowienia – w fazie ostatecznej – niezaleznej organizacji, 
ustanowionej droga umowy, do której przynajmniej nalezalyby organizacje miedzynarodowe, jak 
np. sama UE, Panstwa Czlonkowskie UE zaangazowane w zegluge sródladowa, oraz panstwa 
trzecie, takie jak Szwajcaria i niewchodzace w sklad UE panstwa lezace w dorzeczu Dunaju. 
W ramach organizacji objetej takim traktatem, w której sklad wchodzilyby rózne strony, decyzje 
polityczne mozliwe do prawnego wyegzekwowania moga byc podejmowane na posiedzeniach 
ministrów; organizacja ta moglaby równiez nadzorowac krajowe systemy kontroli. Proponowana 
organizacja moglaby równiez zgromadzic cala wiedze i doswiadczenie z róznych istniejacych 
organizacji; nalezaloby przy tym zapewnic, ze utrzymany bedzie przynajmniej dotychczasowy 
poziom ochrony i bezpieczenstwa, oraz ze nadal prowadzony bedzie dialog spoleczny w zakresie 
tematyki dotyczacej tego sektora. 
 
Warunkiem ostatecznego wprowadzenia jednolitego systemu prawnego regulujacego 
ogólnoeuropejska zegluge sródladowa jest uwzglednienie nastepujacych, wskazanych w opinii 
kwestii: 
• Geograficzny zasieg takich przepisów – nie wszystkie panstwa czlonkowskie sa bezposrednio 

zainteresowane kwestia zeglugi sródladowej;  
• Istotna role w sektorze zeglugi sródladowej, a wiec i w Europie, odgrywaja panstwa, które nie 

przylaczyly sie do UE;  
• Jedynie wspólne dzialania polityczne moga doprowadzic do przeprowadzenia niezbednego 

dostosowania infrastruktury na sródladowych szlakach wodnych, czyli dzialan nalezacych do 
kompetencji wladz krajowych poszczególnych panstw;  

• Jasne wydaje sie, ze nie wszystkie przepisy musza byc stosowane w calosci i równie 
rygorystycznie na wszystkich europejskich rzekach, ze wzgledu na odmienne warunki 
naturalne oraz róznice w zakresie infrastruktury i intensywnosci zeglugi sródladowej. 

 
W ramach tego nowego systemu szczególna uwage trzeba bedzie zwrócic na polityke spoleczna, 
która w zasadzie byla zaniedbywana w obecnych systemach zeglugi sródladowej w Europie. 
W dzialania podejmowane w tej dziedzinie powinni zostac w pelni zaangazowani partnerzy 
spoleczni.  
  

– Kontakt : Anna Wagner 
 (tel. : 00 32 2 546 83 06 – e-mail : anna.wagner@esc.eu.int) 
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• Wspólne zasady – EASA 
– Sprawozdawca: Jan SIMONS (Pracodawcy – NL) 
 
– Dokumenty : COM(2005) 579 final – 2005/0228 COD – CESE 600/2006 
 
– Glówne punkty: 

 
EKES w pelni popiera zamiar rozszerzenia zakresu rozporzadzenia (WE) nr 1592/2002 na 
operacje lotnicze, licencjonowanie czlonków zalogi pilotujacej oraz na statki powietrzne z panstw 
trzecich; powierzenie calosci dzialan regulacyjnych w dziedzinie bezpieczenstwa ruchu lotniczego 
jednemu organowi zapewni wieksza skutecznosc i bezpieczenstwo. 
 
Jesli chodzi o dodatkowa certyfikacje operatorów komercyjnych z panstw trzecich, nalezy 
wyraznie zapewnic Wspólnocie mozliwosc zawierania z panstwami trzecimi dwustronnych umów 
o wzajemnym uznawaniu odpowiednich certyfikatów. W zwiazku z tym finansowanie 
wspólnotowe EASA wymagac bedzie znacznie wyzszego poziomu, niz sie obecnie planuje. 
Z drugiej strony polaczenie zasobów na szczeblu unijnym moze zaowocowac znacznym 
ograniczeniem kosztów, nie tylko dla branzy, lecz takze dla rzadów krajowych. Kwestia ta zostala 
pominieta we wniosku. 
 
EKES jest przekonany, ze dla zapewnienia jednakowego bezpieczenstwa wszystkim pasazerom na 
terytorium UE nalezy objac definicja dzialalnosci komercyjnej równiez dzialalnosc prowadzona 
z udzialem przedsiebiorstw oraz wspólwlascicieli.  

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

 

• Ochrona lotnictwa cywilnego 
– Sprawozdawca: Thomas McDONOGH (Pracodawcy – IE) 

 
– Dokumenty: COM(2005) 429 koncowy – CESE 584/2006 

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

• Wplyw lotnictwa na zmiany klimatyczne 
– Sprawozdawca: Jan SIMONS (Pracodawcy – NL) 
– Dokumenty: COM(2005) 459 wersja ostateczna – CESE 25/2006 fin – CESE 598/2006 
– Glówne punkty: 
 

EKES podziela opinie Komisji, ze w celu kontroli wplywu lotnictwa na zmiany klimatyczne 
niezbedne sa dodatkowe srodki (w zakresie polityk). Udzial lotnictwa w emisji gazów 
cieplarnianych bedzie sie zwiekszal w tempie okolo 50% rocznej stopy wzrostu natezenia ruchu 
lotniczego, nawet gdyby w najblizszych dekadach zrealizowano wszystkie ambitne cele 
w dziedzinie badan i rozwoju. Kwoty zarezerwowane na ten cel w Siódmym Programie 
Ramowym trzeba bedzie wydatkowac w sposób ukierunkowany i efektywny.  
 
Aby zlagodzic wplyw na klimat, Komisja Europejska wyznaczyla cel polityczny zakladajacy 
redukcje emisji dwutlenku wegla (CO2) i tlenków azotu (NOx) w UE, poczawszy od okresu 2008 
– 2012. Uwzgledniajac porozumienia miedzynarodowe, umowy oraz wyniki biezacych analiz, 
uwaza, ze potencjalne inicjatywy w zakresie lotnictwa powinny poczatkowo dotyczyc wylacznie 
emisji CO2 pochodzacych z ruchu lotniczego wewnatrz UE, aby do minimum ograniczyc 
ewentualne znaczne opóznienia w fazie wdrozeniowej. 
 
Ze wzgledu na rosnacy z roku na rok wplyw emisji CO2 pochodzacych z lotów wewnatrzunijnych 
na zmiany klimatu, nalezy jak najszybciej wlaczyc caly wewnatrzunijny ruch lotniczy do 
europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), przyjmujac realistyczny 
scenariusz bazowy (baseline scenario). Przydzialów uprawnien do emisji nalezy dokonac na 
szczeblu UE, a wobec linii lotniczych jako podmiotów uczestniczacych w obrocie stosowac sie 
powinny dodatkowe wartosci docelowe udzialu w emisjach/ich redukcji. Równoczesnie nalezy 
zagwarantowac mozliwosc wejscia na rynek nowym operatorom bez ograniczania ich 
konkurencyjnosci. W przypadku pozostalych substancji wplywajacych na klimat nalezy 
wykorzystac bardziej odpowiednie do tego celu instrumenty lokalne, takie jak oplaty za emisje 
NOx lub srodki operacyjne. 
 
Kluczowym priorytetem Wspólnoty i przedstawicieli sektora powinny byc inwestycje w badania 
nad wplywem na zmiany klimatyczne zwiazanym z emisja przez samoloty innych substancji niz 
CO2, oraz nowymi rozwiazaniami technologicznymi sluzacymi zapewnieniu bardziej 
ekologicznego transportu lotniczego; w tym wzgledzie trzeba w szczególnosci unikac wszelkich 
niekorzystnych kompromisów miedzy poziomem lokalnego halasu i lokalnych emisji a emisjami, 
których zródlem sa samoloty w skali swiatowej. 
 
Kolejnym priorytetem powinno byc równiez udoskonalenie zarzadzania ruchem lotniczym przy 
wykorzystaniu projektu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej oraz programu SESAR ze 
wzgledu na zwiazane z tym mozliwosci redukcji emisji.  
 

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



- 12 - 

Greffe CESE 73/2006   FR-EN – MS/ab 

• Strategia tematyczna – srodowisko morskie 
– Sprawozdawca: María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL (Pracownicy – ES) 

 
– Dokumenty : COM(2005) 505 final – 2005/0211 COD – CESE 585/2006 

 
– Glówne punkty: 

 
EKES pozytywnie ocenia wniosek dotyczacy dyrektywy ustanawiajacej ramy dzialan Wspólnoty 
w dziedzinie polityki srodowiska morskiego (dyrektywy w sprawie strategii morskiej). Patrzac jednak 
na wniosek krytycznie, EKES uwaza, ze jest on potrzebny, ale niewystarczajacy: stan naszych mórz i 
oceanów pogorszyl sie bowiem na tyle, ze niezbedne bylyby bardziej rygorystyczne dzialania, aby 
wprowadzic w zycie obowiazujace juz srodki i kontrolowac ich przestrzeganie. Ponadto wniosek ten 
jedynie czesciowo obejmuje kwestie zwiazane ze stanem srodowiska morskiego, Komitet jest wiec 
zdania, ze dyrektywa ramowa bylaby bardziej skuteczna, gdyby udalo sie w niej na dalszym etapie 
zintegrowac oraz szczególowo i obszernie rozwinac aspekty pominiete w omawianym wniosku. 
 
Wykorzystanie obecnie dostepnych instrumentów legislacyjnych i zarzadzania, zamiast tworzenia 
nowych, pozwala panstwom czlonkowskim uniknac dodatkowych wydatków, a przede wszystkim 
wiekszej biurokracji. Wniosek przewiduje równiez konsultowanie i udzial spoleczenstwa oraz 
zainteresowanych stron, co ma kluczowe znaczenie dla zwiekszenia zaangazowania spolecznego 
w kwestie ochrony srodowiska naturalnego. 
 
EKES zwraca uwage, ze nalezy uscislic i wzmocnic zadania Komisji w zakresie kontroli 
i koordynacji w stosunku do wladz regionalnych, na których spoczywa obowiazek oceny 
i planowania celów oraz srodków, które maja zostac zastosowane w srodowisku morskim 
podlegajacym ich nadzorowi. Celem powinno tu byc ujednolicenie i zapewnienie równowagi 
dzialan we wszystkich regionach nadmorskich, gdyz nie mozna zapominac o ponadgranicznym 
charakterze mórz i oceanów. Natomiast scentralizowana koordynacja umozliwilaby 
przeprowadzanie dzialan w tych krajach trzecich, w których dzialania wspólnotowe bylyby 
mozliwe i, w szczególnosci, w krajach powiazanych z UE umowami miedzynarodowymi.  
 
Poniewaz dobry stan wód morskich zalezy w duzej mierze od czynników ilosciowych, EKES 
uwaza, ze w definicjach zawartych w dyrektywie (w szczególnosci w definicji dobrego stanu 
ochrony srodowiska, opartej na ogólnych wskaznikach jakosci) nalezy uwzglednic wskazniki 
ilosciowe, jak mialo to miejsce w ramowej dyrektywie wodnej w przypadku wód sródladowych. 
 
EKES wreszcie pragnie zwrócic uwage na dwie kwestie majace bardzo istotne znaczenie dla 
skutecznej realizacji przedstawionych tu celów. Pierwsza dotyczy zapewnienia niezwlocznej realizacji 
wszystkich uprzednio ustanowionych srodków odnoszacych sie do srodowiska morskiego, takich jak 
srodki nalezace do pakietu legislacyjnego ERIKA I, II i III. Druga kwestia dotyczy badan nad 
srodowiskiem morskim. Poszerzenie i doskonalenie wiedzy w tym zakresie umozliwi wyznaczanie 
jasnych celów oraz planowanie srodków niezbednych do przywrócenia dobrego stanu ochrony 
srodowiska. Dlatego konieczny jest szerszy udzial w europejskich ramowych programach badan. 

 
– Kontakt : Filipa Pimentel 

 (tel. : 00 32 2 546 84 44 – e-mail : filipa.pimentel@esc.eu.int) 
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8. OBYWATELSTWO EUROPEJSKIE, PRAWA OBYWATELI 
 

• Zobowiazania alimentacyjne 
− Sprawozdawca: Daniel RETUREAU (Pracownicy – FR) 
 
− Dokumenty: COM(2005) 649 koncowy – 2005/0259 CNS – CESE 588/2006 
 
− Glówne punkty: 

 
Komitet popiera inicjatywe prawodawcza Komisji – z zastrzezeniem uwag szczególowych – oraz 
wyraza zadowolenie z wysilków na rzecz stanowienia dobrego prawa, zwlaszcza poprzez 
przeprowadzenie wczesniejszych konsultacji oraz wstepne badania wplywu, które poprzedzily 
wlasciwa prace redakcyjna wysokiej jakosci nad tekstem prawnym. 
 
Wyraza równiez zadowolenie z wyboru rozporzadzenia jako odpowiedniego instrumentu oraz 
z przyjetej podstawy prawnej, która lepiej odpowiada harmonizacji tej dziedziny, w przypadku 
gdy pojawia sie w niej czynnik europejski, pomimo róznic, które i tak nadal beda wystepowac 
pomiedzy prawodawstwami poszczególnych krajów. 
 
Problematyka poruszona we wniosku dotyczy zarówno prawa rodzinnego, jak i windykacji 
naleznosci; w aspekcie socjalnym natomiast wiaze sie z ryzykiem pauperyzacji, które równiez 
wymaga rozwazenia. Projekt odpowiada równiez wymogom jasnosci i bezpieczenstwa prawnego 
dla stron sporu, stron trzecich zaangazowanych w sprawe i wlasciwych organów administracji; 
zapewnia on równiez ochrone danych osobowych przed wykorzystaniem poza ramami 
rozstrzygniecia sporu czy wywiazania sie z obowiazku alimentacyjnego dluznika. 
 
Komitet zwróci sie do rzadów Zjednoczonego Królestwa i do Republiki Irlandii o rozwazenie 
mozliwosci podporzadkowania sie temu rozporzadzeniu oraz do rzadu Danii o ulatwienie 
wykonywania orzeczen w sprawach alimentacyjnych zgodnie z konwencja haska w sprawie 
wykonywania zobowiazan alimentacyjnych.  

 
− Kontakt : Ewa Kaniewska 
 (tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
 
• Europejski Rok Dialogu Miedzykulturowego (2008) 
− Sprawozdawca: Ágnes CSER (Pracownicy – HU) 
 
− Dokumenty: COM(2005) 467 koncowy – 2005/0203 COD – CESE 590/2006 
 
− Glówne punkty: 
 

Rok dialogu miedzykulturowego, dzieki uswiadamianiu sobie róznic pomiedzy naszymi kulturami 
oraz ich poszanowaniu, powin ien byc narzedziem sluzacym unikaniu konfliktów za pomoca 
wykrywania ich powodów.  
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Nalezy utworzyc wspólnotowy srodek masowego przekazu, np. stacje radiowa czy kanal 
telewizyjny, który nadawalby audycje przygotowane we wszystkich jezykach obywateli 
europejskich, jako narzedzie osiagniecia wyznaczonych celów tego roku.  
 
EKES powatpiewa w mozliwosci osiagniecia celów priorytetowych w ramach proponowanego 
budzetu, którego wieksza czesc przeznaczona jest na wspieranie dzialan na szczeblu unijnym. 
Poparcie dla inicjatyw lokalnych obywateli jest niepewne. 
 
EKES wnosi, by Komisja skonstruowala przy udziale Komitetu zarówno ilosciowe, jak 
i jakosciowe wskazniki.  
 
Proponuje sie opracowanie w oparciu o wydarzenia i dzialania podjete w Europejskim Roku 
Dialogu Miedzykulturowego encyklopedii kultur europejskich. EKES popiera takze propozycje 
ustanowienia Dnia Dialogu Miedzykulturowego oraz sugeruje, ze mozna by przyznawac nagrody 
obywatelom europejskim, organizacjom spoleczenstwa obywatelskiego i placówkom 
oswiatowym, odgrywajacym pierwszoplanowa role w stymulowaniu dialogu miedzykulturowego.  
 
EKES chcialby wziac udzial w ocenie Roku 2008. 
 

– Kontakt : Anna Redstedt 
 (tel.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail : anna.redstedt@esc.eu.int) 
 
 

9. POLITYKA IMIGRACYJNA 
 

• Migracja i miedzynarodowa ochrona 
− Sprawozdawca: Sylvia SCIBERRAS (Pracodawcy – MT) 
 
− Dokumenty: COM(2005) 375 koncowy – 2005/0156 COD – CESE 587/2006 
 
− Glówne punkty: 

 
Dokladne dane statystyczne sa bardzo wazne dla nakreslenia precyzyjnego obrazu imigrantów 
w krajach UE, w tym ich liczby i innych cech demograficznych. Komitet zacheca Komisje do 
zaakcentowania potrzeby posiadania dokladnych danych statystycznych w tej dziedzinie, tak aby 
panstwa czlonkowskie uznaly wage zagadnienia i przeznaczyly na nie wieksze srodki.  
 
Wiekszosc panstw czlonkowskich UE wypracowala szczególowe statystyki odnosnie kraju 
pochodzenia osób poszukujacych azylu. Tym niemniej nadal bardzo potrzebne sa doglebniejsze 
statystyki sporzadzane w oparciu o wspólne kryteria panstw czlonkowskich, które umozliwilyby 
w przyszlosci porównania miedzynarodowe. 
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Jednym z najistotniejszych zadan jakie ma do odegrania statystyka jest wplyw na opracowywanie 
i przeglad polityki.  

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

10. BADANIA 
 

• Nanonauka i nanotechnologie 
– Sprawozdawca: Antonello PEZZINI (Pracodawcy – IT) 
 
– Dokumenty: COM(2005) 243 koncowy – CESE 582/2006 
 
– Glówne punkty: 
 

Komitet z zadowoleniem przyjmuje propozycje wysuniete przez Komisje w celu realizacji do 
2009 r. planu dzialan w dziedzinie nanonauki i nanotechnologii (N&N) i wzywa, by plan ten byl 
wspierany przez krajowe plany dzialan. 
 
Komitet uwaza, ze przemysl europejski powinien zwiekszyc i przyspieszyc starania w zakresie 
badan naukowych i zastosowania N&N oraz bardziej konsekwentnie inwestowac w ten sektor. 
 
Materialy, produkty i uslugi oparte na N&N moga wygenerowac do 2015 r. globalny rynek 
o rocznej wartosci setek miliardów euro, pod warunkiem ze doskonalosc naukowa przeksztalcona 
zostanie w rentowne produkty, procesy i uslugi.  

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

• Programy szczególowe B&R 
– Sprawozdawca: Gerd WOLF (Interesy Rózne – DE) 
– Wspólsprawozdawca: Antonello PEZZINI (Pracodawcy – IT) 
 
– Dokumenty: COM(2005) 439-440-441-442-443-444-445 final – CESE 583/2006 
 
– Glówne punkty: 

 
Sformulowany w strategii lizbonskiej cel uczynienia Europy wiodacym obszarem gospodarczym 
na swiecie wymaga wyraznego zwiekszenia nakladów na badania i rozwój. Komitet ponownie 
podkresla ponadto, iz wspólpraca europejska w dziedzinie badan i rozwoju jest skutecznym 
katalizatorem integracji i spójnosci europejskiej. Komitet ponawia zalecenie, by na badania 
i rozwój przeznaczac znacznie wiecej srodków niz mialo to miejsce dotychczas. 
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Ogólnie rzecz ujmujac, Komitet zamiast sztywnego przydzialu budzetu do poszczególnych 
elementów programowych zaleca przyjecie mozliwie najbardziej elastycznego podejscia, tak by 
w trakcie realizacji programu Komisja mogla reagowac niezwlocznie na pojawiajace sie nowe 
kwestie czy na koniecznosc restrukturyzacji programów. 
 
Komitet zwraca wreszcie uwage na swoje wczesniejsze zalecenie, aby zdecydowanie zmniejszyc 
wymagane od wnioskodawców naklady administracyjne, uproscic procedury, a jednoczesnie 
zapewnic maksymalna ciaglosc instrumentów wsparcia oraz procedur rozdzialu.  

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

 

11. ZWALCZANIE FINANSOWANIA TERRORYZMU 
 

• Przekazy pieniezne / Informacja o zleceniodawcach 
− Sprawozdawca: Umberto BURANI (Pracodawcy – IT) 

 
− Dokumenty: COM(2005) 343 koncowy – 2005/0138 (COD) – CESE 597/2006 
 
− Glówne punkty: 
 

EKES w pelni zgadza sie z potrzeba ustanowienia przepisów. Dzialania przewidziane 
w dokumencie Komisji sa w ogólnym zarysie wlasciwe i racjonalne, niemniej EKES wyraza 
pewne obawy co do ich praktycznej skutecznosci, przynajmniej w krótkiej perspektywie. 
 
EKES zaleca, by wyjasniono, ze srodki odnosza sie nie tylko do terroryzmu, ale równiez do 
zorganizowanej przestepczosci, by powolano sie na juz obowiazujace przepisy dotyczace prania 
brudnych pieniedzy, by stworzono jeden punkt kontaktowy odpowiedzialny za gromadzenie 
zgloszen i ich przekazywanie do kompetentnych organów sledczych i by kompetentne organy 
zglaszaly podejrzane przypadki.  

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

____________ 
 


