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W Zgromadzeniu Plenarnym uczestniczyl Philippe MAYSTADT, prezydent Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego, który omówil strategie EBI na nadchodzace lata oraz nowa polityke informacyjna. 
 

1. ZATRUDNIENIE : WSPIERANIE ZATRUDNIENIA, ODPOWIE-
DZIALNOSCI SPOLECZNEJ PRZEDSIEBIORSTW ORAZ ZARZADZANIE 
FALAMI MIGRACYJNYMI 

 

• Wytyczne na temat zatrudnienia na lata 2005/2008 
– Sprawozdawca : Henri MALOSSE (pracodawcy – FR) 
 
− Odnosniki : CESE 675/2005  
 
− Kluczowe punkty :  

 
W opinii przyjetej 31 maja 2005 r., zgodnie z procedura pisemna, i przeslanej do Rady ds. 
Zatrudnienia i Spraw Spolecznych 2 czerwca 2005 r. EKES wyraza zaniepokojenie brakiem 
spójnosci miedzy róznymi strategiami Unii Europejskiej. 
 
Komitet z przykroscia zauwaza, iz nie zaproponowano konkretnych wytycznych w sprawie 
zatrudnienia mlodziezy, w zgodzie z Europejskim Paktem na rzecz Mlodziezy przyjetym wiosna 
przez Rade Europejska. Wysoki poziom bezrobocia wsród mlodych ludzi (dotykajacy takze 
absolwentów), który pozostaje na niezmienionym poziomie, a w niektórych krajach nawet wzrasta, 
stanowi kluczowe wyzwanie dla Europy. Spolecznosc, która nie oferuje swojej mlodziezy zadnych 
mozliwosci, ma przed soba niepewna przyszlosc. 
 
Komitet sugeruje, iz powinno sie takze poswiecic wiecej uwagi kwestii zatrudnienia kobiet oraz osób 
z defaworyzowanych kategorii spolecznych, którzy zaslugiwaliby na objecie okreslonymi 
wytycznymi. 
 
W opinii podkresla sie, ze innowacyjnosc przedsiebiorstw jest decydujacym elementem dla 
europejskiej dynamiki. Bez nowych, ulepszonych produktów i uslug, a takze bez zwiekszonej 
produktywnosci, Europa zostanie zepchnieta na dalszy plan. Dlatego tez Komitet opowiada sie za 
wlaczeniem do wytycznych w sprawie zatrudnienia srodków wspierajacych lokalne inicjatywy oraz 
rozwój przedsiebiorstw, obejmujacych usuniecie przeszkód administracyjnych na drodze zakladania 
nowych firm, reforme opodatkowania przenoszenia wlasnosci przedsiebiorstw oraz walke z 
monopolami i zaklócaniem konkurencji. 
 
Komitet uwaza, iz wytyczne w sprawie zatrudnienia powinny skupic sie na poprawie jakosci pracy 
poprzez szkolenia oraz wewnetrzna i zewnetrzna mobilnosc. Podniesienie kwalifikacji oznacza takze 
zwalczanie niestabilnosci miejsc pracy, zwlaszcza w przypadku mlodych ludzi, kobiet oraz kategorii 
defaworyzowanych. 
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Komitet proponuje na zakonczenie, aby w przyszlosci wytyczne w sprawie zatrudnienia oraz 
szersze wytyczne w sprawie polityki gospodarczej zostaly poddane prawdziwie 
demokratycznej debacie na poziomie europejskim oraz krajowym, przy aktywnym udziale 
spoleczenstwa obywatelskiego. 

 
− Osoba kontaktowa : Alan Hick 

(Tel. : 00 32 2 546 93 02 – e-mail : alan.hick@esc.eu.int) 
 

  
• Narzedzia informacji dla odpowiedzialnosci spolecznej przedsiebiorstw 

w gospodarce zglobalizowanej 
 
– Sprawozdawca : Evelyne PICHENOT (Interesy rózne – FR) 

 
− Odnosniki : opinia z inicjatywy wlasnej – CESE 692/2005 
 
− Kluczowe punkty :  
 

Odpowiedzialnosc spoleczna przedsiebiorstw (OSP) przyjmuje forme dobrowolnego zobowiazania 
wykraczajacego poza przepisy prawne i odnoszacego sie do calosci konwencji, norm, zasad 
miedzynarodowych, a takze do prawodawstwa europejskiego. 
 
Instrumenty pomiaru OSP powinny byc legalne, trafne i niezawodne. 
 
W wielkich przedsiebiorstwach upowszechnia sie zwyczaj sporzadzania raportów rocznych. Stanowi 
to odpowiedz na zadania przejrzystosci w strategii przedsiebiorstwa, równiez w zakresie OSP. 
Jakosc informacji pozostaje jednak bardzo nierówna, dlatego tez nalezy zajac sie jej poprawa. Ze 
wzgledu na ograniczenia finansowe i kadrowe, nie mozna wymagac od MSP tak samo 
szczególowych informacji, jak od duzych przedsiebiorstw. Niemniej, w ramach rozwoju, nalezy 
zachecac male i srednie przedsiebiorstwa do informowania zainteresowanych stron o podjetych 
dzialaniach OSP. 
 
Nalezy pogodzic jednosc zasad z poszanowaniem zróznicowania. Dobrze by bylo, aby wskazniki 
umozliwialy porównania. Kryteria i wskazniki powinny zostac opracowane wspólnie przez 
partnerów zaangazowanych w sektorowy dialog spoleczny, po konsultacjach z innymi stronami 
zainteresowanymi oraz w porozumieniu z wladzami panstwowymi. 
 
Wytyczne GRI (Global Reporting Initiative) stanowia uznany prywatny system referencji. 
Europejscy aktorzy powinni aktywnie uczestniczyc w pracach GRI, tak aby kryteria i metody 
systemu staly sie adekwatniejsze dla kontekstu europejskiego. 
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Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) sporzadzila wytyczne w sprawie 
odpowiedzialnosci spolecznej. Nie beda one jednakze norma rodzajowa systemu zarzadzania i nie 
beda podlegaly certyfikacji. 
 
EKES proponuje utworzenie portalu informacyjnego na temat praktyk OSP w duzych 
przedsiebiorstwach, w oparciu o dane pochodzace od przedsiebiorstw. Byloby wskazane, aby 
obserwator instytucjonalny dokonal zestawienia pomiedzy deklaracjami przedsiebiorstw a ocena 
zainteresowanych stron. Zadanie analizy jakosciowej mozna by powierzyc takiej organizacji jak 
Fundacja Dublinska. 
 
Dobrowolne zobowiazania przedsiebiorstwa powinny byc podawane do publicznej wiadomosci, a ich 
skutecznosc powinna byc zawsze mozliwa do sprawdzenia. Dobrowolne zaangazowanie i dojrzaly 
dialog z zainteresowanymi stronami sa zjawiskami nierozlacznymi. Dobrowolna strategia 
przedsiebiorstwa wymaga dialogu spolecznego na temat OSP. Wlaczenie przedstawicieli 
pracowników w przedsiewziecie dotyczy trzech faz: tworzenie szczególnej strategii przedsiebiorstwa 
z uwzglednieniem zasad zrównowazonego rozwoju, zastosowanie srodków niezbednych do jej 
przestrzegania i niezalezne kontrolowanie skutecznosci podjetych dzialan na wszystkich szczeblach 
przedsiebiorstwa. 
 
Na szczeblu europejskim, decydujacym etapem jest podjecie dobrowolnych i/lub wynegocjowanych 
dzialan dotyczacych OSP we wszystkich przedsiebiorstwach wielonarodowych, w których 
funkcjonuje europejski komitet pracowniczy. Pozwoli to równiez na wlaczenie sie do tej dynamiki 
nowych Panstw Czlonkowskich. Europejskie komitety pracownicze powinny odgrywac role we 
wlaczaniu OSP do polityki kierowniczej przedsiebiorstwa. Stanowia one uprzywilejowane miejsce 
dzialania dla wewnetrznych stron zainteresowanych; jednak polityka zgodna z zasadami OSP musi 
obejmowac równiez zainteresowane strony spoza przedsiebiorstwa, w szczególnosci wszystkie 
osoby w nim zatrudnione, jak równiez jak najwieksza czesc uczestników lancucha wartosci dodanej 
(dostawców, podwykonawców). 

 
− Osoba kontaktowa : Alan Hick 

(Tel. : 00 32 2 546 93 02 - e-mail : alan.hick@esc.eu.int) 
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• Zielona ksiega w sprawie podejscia UE do zarzadzania migracja 
ekonomiczna  

 
– Sprawozdawca : Luis Miguel PARIZA CASTAÑOS (pracownicy – ES) 

 
– Odnosniki. : COM(2004) 811 koncowy – CESE 694/2005 
 
− Kluczowe punkty: 

  
EKES stwierdza, iz rzeczywiscie konieczne jest, aby kwestia migracji zarobkowej zostala 
uregulowana na poziomie UE. W tym celu konieczne jest osiagniecie wysokiego stopnia 
harmonizacji ustawodawstwa oraz zapewnienie otwartego ustawodawstwa, zarówno dla 
pracowników wysoko wykwalifikowanych, jak i tych, którzy pracuja w zawodach wymagajacych 
nizszych kwalifikacji. 

  
Zasada preferencji wspólnotowej powinna obejmowac wszystkie osoby, które sa czescia unijnego 
rynku pracy, a nie tylko pracowników bedacych obywatelami danego panstwa lub innych panstw 
Wspólnoty. 

  
EKES wskazal, iz powinny istniec dwa systemy zezwolen na legalny wjazd imigrantów: a) osoby 
zainteresowane dysponowalyby ofertami pracy w kraju pochodzenia oraz b) pozwolenie na 
tymczasowy pobyt w celach szukania zatrudnienia. 

 
Jesli chodzi o prawa, punktem wyjscia w tej debacie musi byc zasada niedyskryminacji. 

 
− Osoba kontaktowa : Pierluigi Brombo 

(Tel.: 00 32 2 546 97 18 - e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
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2. HANDEL SWIATOWY: CZYNNIK ROZWOJU Z LUDZKA TWARZA 

  

• Uklad ogólny w sprawie handlu uslugami (GATS) - negocjacje w sprawie 
Sposobu 4 (obecnosc osób fizycznych) 

 
– Sprawozdawca : Susanna FLORIO (pracownicy – IT) 
 
– Odnosniki : Opinia rozpoznawcza – CESE 695/2005 
 
– Kluczowe punkty : 
   

Negocjacje GATS w sprawie Sposobu 4 sa uznawane za jeden z kluczowych elementów w ramach 
biezacych negocjacji WTO na temat otwarcia swiatowego rynku uslug. Obecnosc osób fizycznych 
jest Sposobem 4 swiadczenia uslug. Chodzi w tym przypadku o osoby przybywajace tymczasowo z 
jednego Panstwa Czlonkowskiego do innego Panstwa Czlonkowskiego w celu swiadczenia uslug (np. 
ksiegowi, lekarze lub nauczyciele), nie zas o osoby wnioskujace o obywatelstwo, szukajace pracy 
czy stalego pobytu w danym kraju. 

 
W celu dalszej liberalizacji handlu uslugami, zdaniem Komitetu nalezy w ramach UE: 

 
1) wyjasnic, ze dyrektywa dotyczaca delegowania pracowników stanowi ponadto podstawe 
ograniczonej w czasie imigracji pracowników; 

 
2) wyjasnic, jakie ramy prawne odnosza sie do liberalizacji sektora uslug na rynku wewnetrznym 
UE (patrz projekt dyrektywy w sprawie uslug na rynku wewnetrznym); 

 
3) dokonac wyraznego rozróznienia pomiedzy uslugami uzytecznosci publicznej (m.in. sluzba 
zdrowia, edukacja, dostarczanie wody, pradu, gazu itd.), uslugami gospodarczymi 
i niegospodarczymi, handlowymi i niehandlowymi oraz uslugami innego rodzaju. 

 
Komitet wzywa UE i Panstwa Czlonkowskie, aby w chwili obecnej nie akceptowaly rozszerzania 
zakresu obowiazywania sposobu 4 na niewykwalifikowany lub czesciowo wykwalifikowany 
personel. Mogloby to doprowadzic do zagrozenia podstawowej zasady Miedzynarodowej 
Organizacji Pracy (MOP), wedlug której „praca nie jest towarem”. Komitet nie moze zaakceptowac 
faktu, ze czasowy wjazd, a de facto czasowa migracja pracowników, regulowany jest w pierwszym 
rzedzie przez WTO i GATS, bez zadnych gwarancji przestrzegania praw czlowieka i podstawowych 
norm pracy, takich jak niedyskryminacja. Nalezy zagwarantowac dobra wspólprace pomiedzy 
WTO, MOP, Miedzynarodowa Organizacja ds. Migracji i ONZ w celu ochrony praw okresowych 
imigrantów. 

 
Zdaniem Komitetu, wszystkie rzady europejskie powinny ponownie rozwazyc ratyfikacje 
Miedzynarodowej konwencji ochrony praw pracowników migrujacych i ich rodzin, która weszla w 
zycie w lipcu 2003 r. 



- 6 - 

Greffe CESE 80/2005   DE,ES – AS/ab .../... 

 
− Osoba kontaktowa : Beatriz Porres 

(Tel.: 00 32 2 546 91 31 – e-mail : beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 
 

3. HANDEL : SZCZEGÓLOWE PODEJSCIA DO PRAW WLASNOSCI 
INTELEKTUALNEJ 

  

• Wzory i modele 
 
– Sprawozdawca ogólny : Virgilio RANOCCHIARI (pracodawcy – IT) 
 Komitet przyjmuje opinie przeciwna przedstawiona przez Jorge PEGADO LIZ oraz Heiko 

STEFFENSA 
 
– Odnosniki : COM(2004) 582 koncowy – 2004/0203 COD – CESE 691/2005 
 
– Kluczowe punkty : 
 

Komitet potwierdza zatem swoje stanowisko, wyrazone w poprzednich opiniach, zgodnie z którym 
zastosowanie w stosunku do czesci zamiennych, objetych klauzula dotyczaca naprawy, przepisów z 
zakresu ochrony wzorów mogloby spowodowac powstanie monopolu w odniesieniu do produktów 
na rynku wtórnym, co jest sprzeczne z sama natura ochrony prawnej wzorów. 

 
Ponadto przepisy wprowadzone dyrektywa 98/71/WE umozliwily przetrwanie rózniacych sie, 
a nawet sprzecznych procedur krajowych, a takze, po ostatnim rozszerzeniu UE, pozwolily na 
zwiekszenie ich liczby w niezwykle waznej dziedzinie dla sektora, który ma istotne znaczenie na 
rynku europejskim. 
 

Wniosek Komisji dazy zatem do stworzenia wewnetrznego rynku w tej dziedzinie poprzez zblizenie 
do siebie systemów krajowych, w oparciu o liberalizacje wykorzystania wzorów chronionych dla 
celów naprawy zlozonych produktów, tak aby przywrócic im pierwotny wyglad (rynek wtórny). 
 

Komitet popiera wniosek Komisji, który idzie sladem poprzednich inicjatyw Komisji popartych przez 
Komitet, i który moze przyczynic sie do zwiekszenia konkurencji, obnizenia cen oraz stworzenia 
nowych miejsc pracy, szczególnie w sektorze MSP. 

 
Niemniej jednak Komitet uwaza, iz z korzyscia dla wniosku byloby, gdyby zostal lepiej uzasadniony 
pod wzgledem jego rzeczywistej zgodnosci z umowa TRIPS, gdyby bardziej ewidentnie 
przedstawiono jego wplyw na zatrudnienie oraz, w szczególnosci, gdyby zagwarantowal, iz nie 
pociagnie za soba zadnych skutków w odniesieniu do wyborów dokonywanych przez konsumentów 
- obok prawa do informacji, które zdaje sie byc juz zapewnione - ani bezposrednich, pod wzgledem 
bezpieczenstwa i niezawodnosci wykorzystywanych produktów pochodzacych od niezaleznych 
dostawców, ani tez posrednich, zwiazanych z konsekwencjami wykorzystania takich czesci przy 
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naprawach zlozonych produktów, dla których sa przeznaczone (zasadniczo pojazdów silnikowych), 
dla ich rynkowej wartosci rezydualnej lub kosztów posrednich (np. ubezpieczenie). 

  
 

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

 
  

•  Patenty farmaceutyczne 
– Sprawozdawca : Paolo BRAGHIN (pracodawcy – IT) 
 
– Odnosniki : COM(2004) 737 koncowy – 2004/0258 COD – CESE 689/2005 
 
– Kluczowe punkty : 

 
EKES popiera wniosek Komisji, który ma na celu implementacje decyzji Rady Generalnej WTO z 
30 kwietnia 2003 r. 
 

Komitet popiera zarówno procedure przewidziana dla przyznawania licencji przymusowych dla 
produktów farmaceutycznych chronionych poprzez patenty lub uzupelniajace certyfikaty, jak 
i indywidualne mechanizmy kontrolne. 
 

EKES zaleca jednakze ponowne sformulowanie tekstu, aby zapewnic: 
 
• pelne stosowanie sie do istniejacych przepisów, zwlaszcza jesli chodzi o kontrole jakosci na 

poziomie produkcyjnym; 
• zaostrzenie warunków przyznawania licencji przymusowych (art.8), aby uniknac nielegalnego 

powtórnego importu na terytorium Wspólnoty lub panstw trzecich;  
• wspólny wysilek z wladzami krajów importujacych w celu unikniecia oszustw, falszerstw oraz 

zastosowan niezgodnych z przewidzianymi; 
• scisla kontrole zastosowania przepisów celnych oraz mechanizmów zatwierdzania Panstw 

Czlonkowskich w celu przeciwstawiania sie nielegalnej dzialalnosci; 
• wieksza jawnosc przyznawania licencji przymusowych, aby skuteczniej przyczynic sie do 

ochrony praw wlasnosci intelektualnej. 

EKES podkresla, iz zakres stosowania wniosku powinien zostac rozszerzony na srodki 
weterynaryjne, ze wzgledu na ewentualne zagrozenia zdrowia zwiazane z przenoszonymi przez 
zwierzeta chorobami lub zatruciem produktów zywnosciowych pochodzenia zwierzecego. 

EKES apeluje na koncu do Komisji, aby kontynuowala wysilki na poziomie miedzynarodowym w 
celu udostepnienia krajom rozwijajacym sie, które nie sa czlonkami WTO, srodków pierwszej 
potrzeby oraz odpowiednich struktur w zakresie zdrowia. 

 



- 8 - 

Greffe CESE 80/2005   DE,ES – AS/ab .../... 

− Osoba kontaktowa : Nemesio Martinez 
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int) 

 
 

4. USLUGI : POMOCNICZOSC ORAZ ELASTYCZNE PROCEDURY 
  

   

• Mediacja w sprawach cywilnych i handlowych 
 
– Sprawozdawca : Maria Candelas SÁNCHEZ MIGUEL (pracownicy – ES) 
 
– Odnosniki : COM(2004) 718 koncowy – 2004/0251 COD – CESE 688/2005 
 
– Kluczowe punkty : 

  
Powinno sie uwzglednic mozliwosc podjecia mediacji w sprawach cywilnych wynikajacych 
z dochodzenia karnego badz karno-skarbowego. Pomimo tego, iz takie postepowania bylyby 
w zasadzie wykluczone z mediacji, moglaby ona pomóc w rozstrzyganiu sporów cywilnych. 
 

EKES podkresla kluczowe znaczenie mediatora dla calosci postepowania, w celu zapewnienia jego 
zastosowania oraz skutecznosci. Komisja powinna uwzglednic koniecznosc kazdorazowego 
zapewnienia profesjonalizmu, niezaleznosci oraz odpowiedzialnosci osób fizycznych oraz prawnych, 
wystepujacych w roli mediatorów. 
 

Problem kosztów mediacji nie powinien ograniczac sie do ich wlaczenia do ogólnych kosztów 
postepowania, majac na uwadze cechy charakterystyczne systemu sadowego kazdego Panstwa.  

 
− Osoba kontaktowa : Nemesio Martinez 

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

5. SRODOWISKO NATURALNE: ODPOWIEDZIALNE ZARZADZANIE 
NIEBEZPIECZNYMI ODPADAMI  

 
• Nadzór i kontrola przesylania odpadów radioaktywnych oraz wypalonego 

paliwa jadrowego 
 
− Sprawozdawca: Stéphane BUFFETAUT 
 
− Odnosniki: COM(2004) 716 koncowy – 2004/0249 COD – CESE 696/2005 
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− Osoba kontaktowa : Siegfried Jantscher 
 (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 

 


