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W obradach Zgromadzenia Plenarnego udział wzięli: Marcos PEÑA, przewodniczący hiszpańskiej 
rady społeczno-gospodarczej, który wypowiedział się na temat „Europa: zaangażowanie społeczne 
i demokracja deliberatywna”, Günter VERHEUGEN, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, 
który przedstawił podjęte dotąd działania i postęp osiągnięty w ramach inicjatywy „Lepsze 
stanowienie prawa” oraz Margot WALLSTRÖM, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, która 
zabrała głos w sprawie planu działania dotyczącego procesu konstytucyjnego i w sprawie celów 
strategicznych określonych przez kolegium komisarzy na rok 2008. Komisarz WALLSTRÖM 
i przewodniczący Komitetu Dimitris DIMITRIADIS podpisali następnie uzupełnienie do zawartego 
w listopadzie 2005 r. protokołu o współpracy między KE a EKES-em.  
 
1. REZOLUCJA W SPRAWIE: „WKŁAD W POSIEDZENIE RADY 

EUROPEJSKIEJ W DNIACH 21-22 CZERWCA 2007 R. – PLAN 
DZIAŁANIA DOTYCZĄCY PROCESU KONSTYTUCYJNEGO” 

 
– Sprawozdawca generalny: Göke FRERICHS (Pracodawcy – DE) 
 
– Dokument: CESE 640/2007 fin 
 
– Główne punkty: 
 

EKES popiera zamiar niemieckiej prezydencji, by przy okazji posiedzenia Rady Europejskiej 
w dniach 21-22 czerwca 2007 r. przedstawić plan przyszłych działań na rzecz rozwiązania 
kryzysu politycznego i instytucjonalnego wynikłego z odstąpienia od procesu ratyfikacji traktatu 
konstytucyjnego oraz przyjmuje z zadowoleniem fakt, iż w deklaracji berlińskiej z 25 marca 
2007 r. jako termin wejścia w życie nowego traktatu ustalono wybory do Parlamentu 
Europejskiego w 2009 r. 
 
Istnieje pilna potrzeba szybkiego zakończenia obecnego kryzysu poprzez przyjęcie traktatu, który 
odpowiadać będzie wymaganiom Unii Europejskiej łączącej 27 lub więcej państw członkowskich 
i pozwoli im porozumieć się w sprawie nowych polityk i podjąć niezbędne decyzje w celu 
sprostania wielu wyzwaniom stojącymi przed Unią.  
 
Traktat konstytucyjny został ratyfikowany przez dwie trzecie państw członkowskich o łącznej 
ludności stanowiącej wyraźną większość obywateli Unii Europejskiej, a zatem EKES nalega, by 
traktat ten pozostał podstawą do dalszych negocjacji i by doprowadziły one do zachowania istoty 
ustaleń poczynionych przez Konwent Europejski, a następnie przyjętych przez szefów państw lub 
rządów.  
 
W tym kontekście EKES potwierdza swe poparcie dla traktatu konstytucyjnego jak również swe 
wcześniejsze stanowisko w sprawie traktatu, który w dalszym ciągu uważa za niezbędne narzędzie 
umożliwiające Unii zmierzenie się z wyzwaniami, przed którymi stoi, a instytucjom działanie 
w sposób bardziej skuteczny.  
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Z tego powodu Komitet uważa z jednej strony, że traktat ten powinien pozostać podstawą 
toczących się negocjacji zmierzających do wyjścia z obecnego impasu politycznego 
i instytucjonalnego, a z drugiej strony, że istota ustaleń, w szczególności postęp w zakresie 
demokratyzacji, innowacji instytucjonalnych i proceduralnych, jak również wprowadzenie praw 
podstawowych, powinna zostać utrzymana. Oznacza to, że należy zachować część I (cele, 
instytucje, struktura Unii), część II (Karta praw podstawowych Unii) oraz część IV 
(postanowienia ogólne i końcowe). Postanowienia instytucjonalne i proceduralne zawarte w części 
III (polityki Unii Europejskiej, o ile wykraczają poza dotychczas obowiązujące prawo, powinny 
zostać włączone do części I. 
 
Uznając, że treść nowego tekstu ważniejsza jest od jej nazwy, EKES nie sprzeciwia się nadaniu 
nowemu traktatowi innej nazwy, biorąc pod uwagę liczne nieporozumienia narosłe w niektórych 
państwach członkowskich wokół terminu „konstytucja”. 
 
Komitet potwierdza ponadto swoją intencję uczestniczenia w procesie negocjacji nowego traktatu 
przyczyniając się do nagłośnienia opinii zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego zgodnie 
ze swą rolą instytucjonalną. Komitet jest w szczególności gotów zorganizować, we współpracy 
z portugalską prezydencją w Radzie, spotkania informacyjne i dyskusyjne z organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego, tak jak miało to miejsce podczas prac Konwentu Europejskiego. 

 
− Kontakt: Patrick Fève 

(tel.: 00 32 2 546 96 16 – e-mail : patrick.feve@eesc.europa.eu) 
 
 
2. GLOBALIZAJCA A UNIA EUROPEJSKA 

 
• Wyzwania i szanse stojące przed UE w kontekście globalizacji 
 

− Sprawozdawca: Henri MALOSSE (Pracodawcy – FR) 
 
− Dokument: opinia rozpoznawcza – CESE 804/2007 
 
–  Główne punkty: 
 

Powyższa opinia w sprawie wyzwań i szans stojących przed UE w kontekście globalizacji 
została sporządzona na wniosek prezydencji niemieckiej. Opinia została przyjęta przez sekcję 
REX w dniu 4 maja 2007 r.  
 
W opinii wyrażono pogląd, że na szczeblu międzynarodowym reakcją UE na globalizację musi 
być bardziej stanowcze włączenie się w tworzenie „państwa prawa” propagującego globalizację 
respektującą człowieka w oparciu o wielostronne podejście, poszanowanie praw podstawowych, 
większą przejrzystość rynków finansowych oraz wysoki poziom ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwo żywności dla wszystkich społeczności. W odniesieniu do międzynarodowych 
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stosunków handlowych EKES uważa, że podejście dwustronne jest korzystne tylko wtedy, gdy 
uzupełnia wielostronne podejście WTO. 
 
Wewnątrz UE globalizacja może mieć pozytywny wpływ na integrację europejską, 
przyspieszając integrację gospodarczą oraz zwiększając solidarność, które to elementy są istotą 
strategii lizbońskiej.  
 
Zorganizowane społeczeństwo obywatelskie powinno propagować globalizację z ludzką twarzą. 
Komitet podkreśla potrzebę pełnego zaangażowania partnerów społecznych i różnych 
podmiotów reprezentujących zorganizowane społeczeństwo obywatelskie.  
 
Wymiar ludzki globalizacji, podobnie jak integracji europejskiej, zależy od obywateli i od 
zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jeśli społeczności europejskie będą lepiej 
informowane, częściej będzie się z nimi przeprowadzać konsultacje i systematycznie je 
angażować, wtedy łatwiej utożsamią się one ze strategią, którą przecież same określą i którą 
będą mogły uznać za swoją.  
 
Rezultaty opinii będą przedstawione 12 czerwca b.r. na konferencji w sprawie globalizacji 
zorganizowanej w Berlinie przez prezydencję niemiecką. Opinia będzie również wkładem 
w debatę zainicjowaną komunikatem „Globalny wymiar Europy – konkurowanie na światowym 
rynku”.  

 
− Kontakt: Celia Finana 
 (tel.: 00 32 2 546 089 – e-mail : celia.finanaguzman@eesc.europa.eu) 
 
 
3. WSKAŹNIKI SPOŁECZNE I STATYSTYKI WSPÓLNOTOWE 

 

•  Normy jakości / badania oddziaływania społecznego 
 
–  Sprawozdawca: Daniel RETUREAU (Pracownicy – FR) 
 
–  Dokument: opinia rozpoznawcza – CESE 794/2007 
 
– Główne punkty:  

  
W dniu 19 września 2006 r. prezydencja niemiecka w Radzie UE zwróciła się z wnioskiem do 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego o opracowania opinii rozpoznawczej 
w sprawie „Normy jakości, jakich należy przestrzegać z punktu widzenia partnerów społecznych 
i innych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w odniesieniu do zawartości, procedur 
i metod badań oddziaływania społecznego”. 
 
Wniosek świadczy o intencji rządu niemieckiego, by położyć nacisk na poprawę prawodawstwa. 
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Zwracanie uwagi decydentów politycznych na skutki społeczne planowanego prawodawstwa jest 
niezbędne, jednak Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny uważa, iż należy poczynić 
szczególne wysiłki w zakresie metodologii; zagadnienie to wymaga jeszcze doprecyzowania. 
 
Na obecnym etapie refleksji Komitet uważa, że sprawą podstawową jest zwrócenie uwagi Komisji 
między innymi na kryteria jakości, jakie powinny spełniać poszczególne wskaźniki.  
 
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zwraca się do Komisji o to, by analiza 
oddziaływania społecznego inicjatyw legislacyjnych i politycznych Unii Europejskiej została 
włączona do wszystkich obszarów polityki wspólnotowej. Jest to kluczowa kwestia, jeśli chcemy 
rzeczywiście stworzyć „Europę społeczną” i cieszyć się poparciem obywateli. 
 
Konieczne jest przeprowadzanie regularnej oceny i ewentualnej korekty we wdrażaniu wszystkich 
aktów prawnych, które były przedmiotem wcześniejszej analizy oddziaływania, oraz włączenie do 
tego procesu partnerów społecznych i w razie potrzeby zainteresowanych organizacji 
pozarządowych.  
 
W niektórych szczególnych przypadkach o najwyższym znaczeniu społecznym (np. prawo pracy) 
zasięganie opinii partnerów społecznych powinno być przewidziane na jeszcze wcześniejszym 
etapie. 
 
Inicjatywa „Lepsze stanowienie prawa” jest niewątpliwie odpowiednią platformą pozwalającą na 
podjęcie kroków w tym kierunku, gdyż polega ona na tym, by przygotowywano konieczne 
i skuteczne akty prawne, których skutki są stałe i przewidywalne dla odbiorców, w pełni 
włączonych w proces analizy i kontroli oddziaływania za pośrednictwem wspólnotowych 
organów konsultacyjnych (EKES-u i KR-u).  

  
– Kontakt: Jean-Pierre Faure 

(tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 

• Wspólnotowe programy statystyczne 2008-2012 
 

− Sprawozdawca: Sergio SANTILLAN CABEZA (Pracownicy – ES) 
 
– Dokument: COM(2006) 687 wersja ostateczna – 2006/0229 (COD) – CESE 790/2007 
 
− Główne punkty: 
 

Komitet z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji. Zharmonizowane i porównywalne 
statystyki są elementem niezbędnym dla zrozumienia Europy przez społeczeństwo, dla udziału 
obywateli w debacie nad przyszłością Europy oraz dla udziału podmiotów gospodarczych 
w jednolitym rynku.  
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− Kontakt: Roberto Pietrasanta 
(tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail : roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 

 

• Statystyki w zakresie wolnych miejsc pracy 
 

− Sprawozdawca: Susanna FLORIO (Pracodawcy – IT) 
 
− Dokument: COM (2007) 76 wersja ostateczna – 2007/0033 COD – CESE 791/2007 
 
− Główne punkty: 

 
Przy pomocy wniosku dotyczącego rozporządzenia (COM (2007) 76 wersja ostateczna), 
opracowanego z inicjatywy Komitetu Zatrudnienia, Komisja dąży do ustanowienia zasad 
pozwalających uzyskać porównywalne dane statystyczne o wolnych miejscach pracy 
w określonych ramach czasowych. 
 
EKES podkreśla znaczenie dysponowania jak najbardziej spójnymi i wiarygodnymi danymi 
statystycznymi o stanie zatrudnienia w Europie, docenia i popiera starania Komisji 
o ustanowienie ram prawnych umożliwiających uzyskanie jak najbardziej aktualnych, 
porównywalnych i właściwych danych o wolnych miejscach pracy na szczeblu europejskim 
i zgadza się z wyborem instrumentu, jakim jest rozporządzenie UE. 
 
EKES uważa, że ze względu na potrzebę uproszczenia operacji związanych z gromadzeniem 
danych statystycznych i zmniejszenia ich kosztów zdecydowano, w sposób nie w pełni jasny, że 
zbieranie danych dotyczących sektorów tzw. „sezonowych”, w szczególności związanych 
z rolnictwem, rybactwem i leśnictwem, ma charakter dobrowolny. 
 
Poza tym, obecnie we wszystkich państwach UE umowy o prace obejmują dziesiątki różnych 
form stosunku pracy. Dlatego ważne byłoby uzyskanie informacji, o jakie wolne miejsca pracy 
chodzi (na czas nieokreślony, na czas określony, w niepełnym wymiarze czasu pracy, na umowę 
zlecenie, w formie współpracy itd.). Bliższy rzeczywistości obraz potencjału rynku pracy, jego 
ewolucji oraz słabości w niektórych sektorach lub regionach dałby możliwość lepszego 
skoncentrowania się na strategiach, jakie należałoby zastosować, by osiągnąć cele lizbońskie. 
 
Z tego powodu EKES uważa, że przede wszystkim w takich kwestiach niezbędna jest konsultacja 
z europejskimi partnerami społecznymi oraz ich bezpośrednie zaangażowanie. 

 
–  Kontakt: Marco Thyssen 

(tel. : 00 32 2 546 84 11 – e-mail : marco.thyssen@eesc.europa.eu) 
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• NUTS (Bułgaria i Rumunia ) 
 

− Sprawozdawca: Umberto BURANI (Pracodawcy – IT) 
 
– Dokument: COM(2007) 95 wersja ostateczna – 2007/0038 (COD) – CESE 792/2007 
 
− Główne punkty: 

 
EKES przyjmuje do wiadomości wniosek Komisji oraz biorąc pod uwagę, że jest on konieczny 
w związku z przystąpieniem nowych państw i ze względu na jego czysto techniczny charakter, 
udziela mu swojego poparcia. 

 
− Kontakt: Roberto Pietrasanta 
  (tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail : roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
 
 
4. PRAWO PRACY 

 

• Modernizacja prawa pracy 
 

− Sprawozdawca: Daniel RETUREAU (Pracownicy – FR) 
 
–  Dokument: COM(2006) 708 wersja ostateczna – CESE 805/2007 
 
− Główne punkty: 

 
Komitet ubolewa, że konsultacje odbywają się według tak napiętego harmonogramu i że nie 
pomyślano o wielu pracach przygotowawczych. Różne elementy wniosków raportu Wima Koka 
przyjętych przez Radę dają pełniejszy obraz reform rynku pracy niż prezentacja zawarta 
w zielonej księdze Komisji, koncentrującej się na ograniczonych zagadnieniach indywidualnego 
prawa pracy. 
 
Komitet jest zaniepokojony sugestią, jakoby prawo pracy było obecnie niedostosowane do 
odnowionej strategii lizbońskiej i stanowiło przeszkodę na drodze do zwiększenia zatrudnienia. 
Komitet jest zdania, że Komisja powinna ukierunkować debatę na temat modernizacji prawa 
pracy i normalnych zabezpieczeń związanych z umową o pracę, takich jak zdrowie, 
bezpieczeństwo, wypadki przy pracy, organizacja czasu pracy, płatny urlop itp.  
 
Wszelkie rozumowanie, według którego ochronne prawo pracy stanowiłoby przeszkodę na drodze 
do wzrostu i zatrudnienia, byłoby rozumowaniem zawężonym. 
 
Komitet zmuszony jest zauważyć różnorodne poważne braki znacznie osłabiające logikę zielonej 
księgi i zarysowanych w niej perspektyw. Kładzie zatem nacisk na pewne kwestie, które nie 
zostały niestety zgłębione czy uwypuklone: 
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− wymiar społeczny, 
− zbiorowe prawo pracy,  
− pojęcie godnej pracy,  
− partnerzy społeczni i układy zbiorowe,   
− dialog społeczny jako narzędzie współregulacji,  
− bezpieczeństwo w stosunkach pracy.  

 
Komitet uważa, że nadszedł czas, by przeprowadzić całościową i poważną analizę opartą przede 
wszystkim na następujących elementach: 
 
− bilans systemów prawnych w państwach członkowskich,  
− wpływ dialogu społecznego, 
− uwzględnienie usług publicznych  
− uwzględnienie systemu zarządzania przedsiębiorstwami i udziału pracowników,   
− uznanie miejsca rzeczywistych pracowników samozatrudnionych, 
− promowanie zalecenia MOP z 2006 r. dotyczącego stosunków pracy (nr 198), 
− wpływ pracy na czarno, 
− wpływ ruchów migracyjnych, 
− rozwiązania typu win-win,  
− szkolenia początkowe oraz ustawiczne pracowników. 

 
− Kontakt: Anna Redstedt 
 (tel.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail : anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 
 
5. PRAWO SPÓŁEK 

 

• Fuzje i podziały spółek akcyjnych 
 

– Sprawozdawca: María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL (Pracownicy – ES) 
 
– Dokument: COM(2007) 91 wersja ostateczna – 2007/0035 COD – CESE 796/2007 
  
– Kontakt: Magdaléna Belarova-Carabin 
 (tel.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu) 
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6. PODATKI 
 

• Zbliżenie stawek podatku akcyzowego dla alkoholu 
 

− Sprawozdawca: Edgardo Maria IOZIA (Pracownicy – IT) 
 
– Dokument: COM(2006) 486 wersja ostateczna – 2006/0165 (CNS) – CESE 789/2007 
 
− Główne punkty: 

 
Komitet uważa, że nie jest właściwe zastosowanie automatycznej korekty stopy inflacji na 
obszarze UE-12 od roku 1992, zważywszy, że w 1995 r. do Unii przystąpiły 3 nowe państwa 
członkowskie, 1 maja 2004 r. – 10, a 1 stycznia 2007 r. dwa kolejne kraje. 
 
W trakcie wysłuchania zorganizowanego przez Komitet wszyscy jego uczestnicy wyrazili 
sprzeciw wobec wniosku Komisji oraz domagali się, by w przyszłości Komisja przeprowadziła 
dogłębną analizę oddziaływania. Komitet wnosi o wycofanie omawianego wniosku.  

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

7. RYNEK WEWNĘTRZNY 
 

• Wewnętrzny rynek usług 
  

– Sprawozdawca: Karin ALLEWELDT (Pracownicy – DE) 
 
– Dokument: opinia z inicjatywy własnej – CESE 793/2007 
 
– Główne punkty:  

  
Dyrektywa UE w sprawie usług na rynku wewnętrznym była przedmiotem poważnych 
kontrowersji. Wynika to w dużej mierze z faktu, że dyrektywa niesie daleko idące skutki dla 
krajowych rynków pracy.  
 
Wyniki sondażu zrealizowanego przez Centrum Monitorowania Jednolitego Rynku ujawniają 
duże zainteresowanie nowymi wyzwaniami dla rynków pracy, zatrudnienia i ochrony 
konsumenta, wynikającymi z wprowadzenia wewnętrznego rynku usług. 
 
Informacje na temat potencjalnego oddziaływania nowej strategii rynku wewnętrznego na 
zatrudnienie są niewystarczające. Ogólnie rzecz biorąc, większość spodziewa się relokacji 
zatrudnienia, ale także likwidacji miejsc pracy. 
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Oczekuje się głównie zmian w krajowych warunkach pracy i zatrudnienia, takich jak np. 
skrócenie okresów zatrudnienia i uelastycznienie stosunków pracy. Pozytywne oczekiwania wiążą 
się z większym wyborem ofert pracy, nauką języków i ogólnym poziomem kwalifikacji. 
 
Często jako problem przedstawiano braki w zakresie wdrożenia przepisów dotyczących 
delegowania pracowników. 
 
Większa mobilność pracowników doprowadzi do wzrostu zapotrzebowania na doradztwo. 
 
Konsumenci wysoko cenią sobie jakość i pewność prawną, jednak aspekty te nie są odpowiednio 
promowane w dyrektywie usługowej. 
 
Zagadnienia ochrony konsumentów na wewnętrznym rynku usług muszą odgrywać większą rolę 
i niezbędna jest strategia informowania na szczeblu krajowym i na poziomie UE. 
 
EKES w dalszym ciągu będzie się zajmować oddziaływaniem wewnętrznego rynku usług, 
zwłaszcza na zatrudnienie i ochronę konsumentów. 

  
–  Kontakt: Claudia Drewes-Wran 
 (tel.: 00 32 2 546 80 67 – e-mail: claudia.DrewesWran@eesc.europa.eu) 
 
 

8. TRANSPORT – NORMY TECHNICZNE I BEZPIECZEŃSTWO 
 

• Bezpieczeństwo ruchu drogowego kierowców zawodowych 
 

–  Sprawozdawca: Thomas ETTY (Pracodawcy – NL) 
      

 –  Dokument: opinia z inicjatywy własnej – CESE 809/2007 
   
– Główne punkty: 

 
Europejska polityka w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego, w tym komunikat Komisji: 
„Europejski program działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego” (2003) oraz „Europejski 
program działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, przegląd śródokresowy” (2006), jest 
skierowana między innymi do motocyklistów, pieszych, młodzieży oraz kierowców zawodowych. 
Niemniej Komisja pominęła szereg istotnych kwestii, z których jedna ma zasadnicze znaczenie 
w oczach partnerów społecznych. Jest nią mianowicie sprawa miejsc odpoczynku dla kierowców 
zawodowych, która wchodzi w zakres bezpieczeństwa infrastruktury drogowej. W szczególności 
chodzi tu o bezpieczne miejsca odpoczynku..  
 
W swojej opinii z inicjatywy własnej EKES zaleca zatem, by ze względów bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, przestępczości związanej z drogowym transportem towarów oraz bezpieczeństwa 
i higieny pracy kierowców samochodów ciężarowych zapewnić w całej UE więcej bezpiecznych 
parkingów dla kierowców zawodowych. 
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Międzynarodowy Związek Transportu Drogowego (IRU) oraz Europejska Federacja 
Pracowników Transportu (ETF) opracowały dobrze dobrane i wykonalne wspólne kryteria, które 
należy wziąć pod uwagę przy budowie tego rodzaju miejsc odpoczynku. 
 
EKES z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę podjętą przez Parlament Europejski oraz wspieraną 
przez Komisję Europejską, zmierzającą do uruchomienia projektu pilotażowego w celu zbadania 
wykonalności oraz dla zapewnienia wstępnej pomocy przy tworzeniu bezpiecznych parkingów 
przeznaczonych dla kierowców zawodowych. 

 
– Kontakt: Agota Bazsik  

(tel.: 00 32 2 546 86 58 – e-mail : agota.bazsik@eesc.europa.eu) 
 

 

• Urządzenia oświetleniowe w ciągnikach rolniczych i leśnych (wersja 
skodyfikowana)  

 

– Dokument: COM(2007) 192 wersja ostateczna– 2007/0066 COD – CESE 798/2007 
   
–  Kontakt : Jean-Pierre Faure 

(tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 

• Wspólne zasady realizacji usług transportu lotniczego  
 

– Sprawozdawca: Thomas McDONOGH (Pracodawcy – IE) 
  
– Dokument: COM(2006) 396 wersja ostateczna – 2006/0130 COD – CESE 808/2007 

 
 –  Główne punkty: 

 
− Od wszystkich linii lotniczych stosujących się do obowiązku użyteczności publicznej (PSO) 

powinno się wymagać gwarancji wykonania zobowiązań. 
− Pomiędzy portami lotniczymi obsługiwanymi w ramach obowiązku użyteczności publicznej 

a państwem będącym umawiającą się stroną powinno zostać zawarte porozumienie w sprawie 
poziomu usług. 

− W przypadku gdy nie jest dostępny żaden inny środek transportu, należy zapewnić pasażerom 
objętym PSO odszkodowania wyższe od przewidzianych w rozporządzeniu (WE) 261/2004. 

− Procedura przetargowa dotycząca obowiązku użyteczności publicznej powinna przewidywać 
złożenie co najmniej dwóch ofert. 

− W przypadku połączeń wewnątrzeuropejskich, przelot „tam” powinien kosztować tyle samo, 
co przelot „z powrotem”. W przypadku wystąpienia znacznej różnicy w cenie tych przelotów, 
musi być ona uzasadniona. 

− Bilety w ramach PSO powinny – pod pewnymi warunkami – podlegać refundacji, tak samo 
jak ma to miejsce w przypadku innych biletów lotniczych. 
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− Na biletach powinny być w sposób jasny wskazane składniki kosztu przelotu, takie jak 
podatki, opłaty lotniskowe itd. 

− Dążenie do intermodalności powinno zapewnić równe szanse dla wszystkich środków 
transportu; 

 Lotnictwo jest niewspółmiernie obciążone kosztami zapewniania bezpieczeństwa. Zostanie 
 to skorygowane. 
− Należy zachować odniesienie do pociągów szybkobieżnych, gdyż nie istnieją one we 

wszystkich państwach członkowskich. 
− Komisja powinna przeprowadzić kontrole mające na celu sprawdzenie, czy krajowe organy 

regulacyjne w dziedzinie lotnictwa wypełniają swoje obowiązki w sposób bezstronny 
i sprawiedliwy oraz czy żadne z ich działań nie zniekształca konkurencji. 

− Wobec pasażerów korzystających z lotnisk europejskich należy wprowadzić jeden punkt 
kontroli bezpieczeństwa, jak pierwotnie zaproponowała Komisja. 

− Powyższe działanie powinno obejmować modyfikację organizacji kontroli pasażerów na 
lotniskach polegającą na wprowadzeniu systemu szybkiej odprawy (biometria) w celu 
ułatwienia podróży osobom często latającym. 

− W przypadku biletów zakupionych z wyprzedzeniem jednego miesiąca powinna istnieć 
możliwość wycofania się z umowy w ciągu 48 godzin bez jakichkolwiek związanych z tym 
kar. W wypadku anulowania biletu klientowi powinno przysługiwać również prawo do 
zwrotu wszystkich podatków i opłat lotniskowych. 

 
– Kontakt : Siegfried Jantscher  

(tel : 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
 
9. ROLNICTWO 

 

• Sektor owoców i warzyw 
 

–  Sprawozdawca: Mario CAMPLI (Inne podmioty – IT) 
 

–  Dokument: COM(2007) 17 wersja ostateczna – 2007/0012 CNS – CESE 802/2007 
 
–  Główne punkty: 
 

Komitet popiera strategię Komisji zakładającą ustanowienie całego pierwszego filaru jako spójnej 
i wyważonej całości do 2013 r.; zatem wzywa Komisję, by również w sektorze owoców i warzyw 
wprowadziła starannie przemyślany program przejściowy, pozwalający wszystkim działającym 
w nim podmiotom zapoznać się z funkcjonowaniem nowego systemu 
 
Komitet stwierdza, że Komisja opracowała swoje wnioski bez przekraczania dostępnego budżetu. 
Zaznacza również, że poprzez zniesienie możliwości wycofywania produktów z rynku oraz 
likwidację refundacji wywozowych Komisja zwiększa potencjalne środki do dyspozycji 
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przyszłych programów operacyjnych – finansowania, co do którego istnieje jednak ryzyko 
niewykorzystania i które nie będzie mogło zostać zagospodarowane przez bardziej efektywne 
organizacje producentów (OP). 
 
Komitet ponadto stwierdza, że wniosek z jednej strony wprowadza do programów operacyjnych 
nowe instrumenty o dużym znaczeniu politycznym i gospodarczym (zarządzanie kryzysami na 
rynku, polityka środowiskowa, promowanie produktów), z drugiej zaś zwiększa poziom 
współfinansowania (do 60%) niektórych działań uznanych za strategiczne. Ta nowa polityka, 
w połączeniu z utrzymaniem pułapu finansowania wspólnotowego przeznaczonego dla 
programów operacyjnych na poziomie 4,1% wartości produkcji wprowadzonej do obrotu przez 
każdą organizację producentów, powoduje w istocie zmniejszenie środków dostępnych na 
inwestycje. 
 
Ze wszystkich powyższych względów Komitet uważa zatem, że konieczne jest dokonanie co 
najmniej dwóch zmian, bez naruszania przy tym zasady zerowego wpływu na budżet: 
 
− nie uwzględniać zarządzania kryzysami rynkowymi w ramach programu operacyjnego OP, 
− odstąpić od pułapu 4,1% w przypadku, gdy działania są w 60% współfinansowane, 
− włączyć wspólne działania prowadzone przez dwie lub więcej OP do działań, na które 

przeznacza się 60% współfinansowania UE, tak by wspierać współpracę między 
organizacjami producentów oraz koncentrację podaży. 

 
Komitet przyjmuje do wiadomości propozycję Komisji dotyczącą powierzenia OP zarządzania 
kryzysami i wnosi, by Komisja opracowała przejrzyste kryteria zarządzania kryzysami oraz by 
instrumenty przeznaczone na realizację tego celu mogły być wykorzystane przez wszystkich 
producentów, tak aby ewentualna interwencja w sytuacji kryzysowej była skuteczna i pozwalała 
na rzeczywistą poprawę sytuacji rynkowej. 
 
– Kontakt: Arturo Iñiguez Yuste  

(tel.: 00 32 2 546 87 68 – e-mail: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 
 

10.  OCHRONA ZDROWIA I KONSUMENTÓW 
 

• Strategia UE– szkodliwe skutki spożywania alkoholu 
 

− Sprawozdawca: Jillian van TURNHOUT (Inne podmioty – IE) 
− Współsprawozdawca: Thomas JANSON (Pracownicy – SE) 
 
– Dokument: COM(2006) 625 wersja ostateczna – CESE 807/2007 
 
− Główne punkty: 
 

EKES z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji „Strategia UE w zakresie wspierania 
państw członkowskich w ograniczaniu szkodliwych skutków spożywania alkoholu”. Wyraża 
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jednak ubolewanie, że komunikat ten odbiega znacznie od „kompleksowej strategii” postulowanej 
we wnioskach z posiedzenia Rady z dnia 5 czerwca 2001 r. 

 
W opinii tej porusza się kwestię z dziedziny zdrowia publicznego, mianowicie zmniejszanie 
szkodliwych skutków spożycia alkoholu: szkodliwe i niebezpieczne spożywanie alkoholu, jak 
również picie alkoholu przez osoby nieletnie przyczynia się do szkodliwych skutków spożywania 
alkoholu.  
 
Komitet wzywa do zmniejszenia oddziaływania reklam i promocji produktów alkoholowych na 
dzieci i uważa, że działania te powinny stanowić element konkretnego celu, jakim jest 
zapewnienie dzieciom większej ochrony. 

 
EKES apeluje do Komisji, by zajęła się ekonomicznymi skutkami szkód spowodowanych 
spożywaniem alkoholu. Te negatywne efekty są sprzeczne z celami strategii lizbońskiej 
i oddziałują na środowisko pracy, społeczeństwo oraz na gospodarkę. 
 
Komitet postuluje, by inicjatywy edukacyjne oraz kampanie nagłaśniające ten problem stanowiły 
część ogólnej skoordynowanej strategii ograniczania szkodliwych skutków spożywania alkoholu. 

 
EKES uznaje różnorodność zwyczajów kulturowych w całej Europie. Różnice te należy 
uwzględniać w rozmaitych proponowanych inicjatywach i działaniach. 

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

 
• Ochrona konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość 
 

– Sprawozdawca: Jorge PEGADO LIZ (Inne podmioty – PT) 
 
– Dokument: COM(2006) 514 wersja ostateczna – CESE 795/2007 
 
– Główne punkty:  

  
EKES, mimo że odnotowuje opóźnienie w wydaniu komunikatu w stosunku do terminów 
ustalonych w dyrektywie, z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji i zgadza się 
z większością jej uwag. Komitet jest jednakże zdania, że korzystne byłoby, aby nowelizacja tego 
aktu prawnego, wraz z jednoczesną nowelizacją aktów dotyczących sprzedaży konsumentom 
usług finansowych na odległość oraz pewnych aspektów handlu elektronicznego, została 
przeprowadzona natychmiastowo, bez oczekiwania na wyniki prac związanych z przeglądem 
wspólnotowego dorobku prawnego w zakresie umów konsumenckich. 
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Ponadto, Komitet  
 
− apeluje do Komisji o przeprowadzenie dokładnej analizy otrzymanych już odpowiedzi na 

kwestionariusz konsultacji publicznych oraz o zorganizowanie wysłuchania publicznego 
z udziałem zainteresowanych stron, oraz 

− potwierdza swoje wcześniejsze stanowisko, że nie należy ograniczać przedmiotu dyrektywy 
do stosunków między sprzedawcami a konsumentami i że bardzo korzystne byłoby ponowne 
ustalenie zakresu dyrektywy w taki sposób, aby w najważniejszych aspektach był on zbieżny 
z zakresem uregulowań dotyczących handlu elektronicznego. 

 
Komitet jest odmiennego zdania niż Komisja, jeśli chodzi o ocenę skutków korzystania 
z „klauzuli minimum”, których Komitet nie uważa za źródło słusznie wykazanych trudności we 
wdrażaniu dyrektywy, nie odrzuca jednak możliwości podjęcia hipotetycznego kroku w kierunku 
pełnej harmonizacji, za pomocą rozporządzenia, pod warunkiem że zagwarantowany zostanie 
wyższy stopień ochrony konsumentów. 
 
Wreszcie, Komitet podkreśla potrzebę uwypuklenia znaczenia właściwego informowania stron 
umowy, a szczególnie stron mniej poinformowanych, w połączeniu ze skutecznym systemem 
sankcjonowania praktyk naruszających ustalone przepisy prawne. 

 
–  Kontakt: Luís Lobo 

 (tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@eesc.europa.eu) 
 

• Higiena środków spożywczych – zniesienie dyskryminacji w stawkach 
i warunkach transportu 

 

– Sprawozdawca: Panagiotis GKOFAS (Inne podmioty – EL) 
 
– Dokument: COM(2007) 90 wersja ostateczna – 2007/0037 COD – CESE 797/2007 
 
–  Kontakt: Jean-Pierre Faure 
 (tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
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11. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
 

•  Wywóz i przywóz niebezpiecznych chemikaliów 
 

–  Sprawozdawca: Antonello PEZZINI (Pracodawcy – IT) 
 
– Dokument: COM(2006) 745 wersja ostateczna – 2006/0246 COD – CESE 799/2007 
 
–  Główne punkty: 
 

Komitet zgadza się, że istnieje potrzeba zharmonizowanego podejścia ze strony Komisji, które 
służyłoby lepszej ochronie zdrowia ludzkiego i środowiska w państwach przywozu, szczególnie 
w krajach rozwijających się oraz że istnieje potrzeba stosowania elastycznych, jasnych 
i przejrzystych mechanizmów, opartych o jednolite i sprawnie działające procedury, aby 
zapewnić, bez dodatkowych obciążeń i opóźnień, odpowiednią informację dla państw przywozu 
niebezpiecznych chemikaliów. 
 
Komitet uważa, że bardziej surowe przepisy wprowadzone w życie rozporządzeniem (WE) 
nr 304/2003, które zostały uwzględnione w nowym wniosku dotyczącym rozporządzenia, 
stanowią element o zasadniczym znaczeniu dla ogólnego bezpieczeństwa i dla zarządzania 
niebezpiecznymi chemikaliami. 
 
Komitet popiera zamiar Komisji, by wykorzystać konieczność skorygowania podstawy prawnej 
rozporządzenia do zwiększenia skuteczności przepisów wspólnotowych oraz pewności prawnej 
w ścisłym powiązaniu z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 w sprawie przepisów dotyczących 
chemikaliów (REACH), które wejdzie w życie w czerwcu 2007 r. 
 
Zdaniem Komitetu w nowych przepisach należałoby przewidzieć z jednej strony opracowanie 
wytycznych dotyczących ich stosowania oraz dokumentacji informacyjnej, a z drugiej strony 
organizację szkoleń według standardów wspólnotowych, adresowanych przede wszystkim do 
urzędników celnych, przy udziale przedstawicieli służb Komisji, a zwłaszcza Wspólnego Centrum 
Badawczego (WCB). Ponadto, Komitet podkreśla znaczenie użycia języka państwa przywozu 
przy formułowaniu etykiet i kart charakterystyki bezpieczeństwa. 
 
Komitet uważa, że kluczowym elementem dla skutecznego, prawidłowego i przejrzystego 
funkcjonowania proponowanych mechanizmów są systemy kontroli celnej oraz pełna współpraca 
pomiędzy urzędami celnymi a wyznaczonymi organami krajowymi (DNA) przy stosowaniu 
rozporządzenia. 

 
–  Kontakt: Filipa Pimentel  

(tel.: 00 32 546 84 44 – e-mail: filipa.pimentel@eesc.europa.eu)  
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• Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin 
 

–  Sprawozdawca: Frank van OORSCHOT (Pracodawcy – NL) 
 

–  Dokument: COM(2006) 388 wersja ostateczna – 2006/0136 COD – CESE 800/2007 
 

–  Główne punkty: 
 

Komitet przyjmuje z zadowoleniem wniosek Komisji mający na celu opracowanie nowego 
rozporządzenia dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin. EKES uważa, że 
preambuła do proponowanej dyrektywy powinna zawierać wyraźne odniesienie do znaczenia, 
jakie ma wystarczająca dostępność środków ochrony roślin dla stałego zaopatrzenia 
wymagającego europejskiego konsumenta w bezpieczną i wysokiej jakości żywność. 
 
Komitet wyraża zaniepokojenie wprowadzeniem kryteriów dopuszczania środków ochrony roślin. 
Kryteria dopuszczania środków ochrony roślin opierające się jedynie na wewnętrznych 
właściwościach zawartych w nich substancji czynnych i nie uwzględniające ani rzeczywistego 
stosowania, ani poziomu narażenia, podważają zasadę podejmowania decyzji w oparciu o ocenę 
ryzyka. Komitet nie może zgodzić się z takim podejściem, gdyż niepotrzebnie hamuje ono 
innowacje w zakresie nowych i lepszych substancji. 
 
Komitet jest zdania, że propozycja stref obowiązywania zezwoleń na środki oraz wzajemnego 
uznawania stanowi pierwszy krok ku całkowitej harmonizacji zezwoleń w Europie. EKES 
sugeruje, by wzajemne uznawanie pozwoleń stało się również możliwe między strefami, 
w wypadku (sąsiadujących ze sobą) obszarów o podobnych uwarunkowaniach klimatycznych 
i rolniczych.  
 
EKES zgadza się z zasadą oceny porównawczej środków ochrony roślin zawierających substancje 
nadające się do zastąpienia. Komitet opowiada się jednakże za zmniejszoną częstotliwością oceny 
oraz za zastosowaniem normalnego okresu ochrony danych dla tych substancji, które nadają się 
do zastąpienia, aby zachować pewną chęć inwestowania w te substancje ze strony przemysłu oraz 
uniknąć zastojów w sektorze rolniczym. 
 
EKES jest zdania, że wniosek nie zachęca w sposób wystarczający do wydawania zezwoleń na 
środki ochrony roślin przeznaczone dla drobnych zastosowań. Komitet proponuje dwa rodzaje 
działań na rzecz poprawy sytuacji. Po pierwsze, pierwsza osoba, która złoży wniosek, mogłaby 
korzystać z dłuższego okresu ochrony danych, w miarę dochodzenia drobnych zastosowań. Po 
drugie, Komisja mogłaby opracować zaktualizowany wykaz – na potrzeby państw członkowskich, 
wyszczególniający wszystkie dozwolone (drobne) zastosowania. 

 
− Kontakt: Yvette Azzopardi 

(tel.: 0032 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
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• Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 
 

–  Sprawozdawca: Richard ADAMS (Inne podmioty – UK) 
 

–  Dokument: COM(2006) 818 wersja ostateczna – 2006/0304 COD – CESE 801/2007 
 

 –  Główne punkty: 
 

Komitet z zadowoleniem przyjmuje proponowaną dyrektywę, w której zaprezentowano 
starannie przemyślane i pragmatyczne podejście do kwestii zmniejszenia i kompensacji szybko 
rosnącej ilości gazów cieplarnianych emitowanych przez sektor lotniczy. 
Poprzez objęcie sektora lotniczego europejskim systemem handlu uprawnieniami do emisji 
(ETS) sam system zostaje potencjalnie wzmocniony i zyskuje na znaczeniu jako wzorcowy 
model rozwiązania problemu emisji dwutlenku węgla w skali światowej. 

 
Komitet uważa, że wniosek jest realistyczny. Uznaje się w nim siłę politycznych, 
gospodarczych i konsumenckich nacisków na kontynuowanie rozwoju pasażerskiego 
i towarowego transportu lotniczego, sięgając jednocześnie po mechanizm rynkowy ETS w celu 
kompensacji jednego z głównych szkodliwych oddziaływań sektora lotniczego na otoczenie 
zewnętrzne. 

 
EKES z zadowoleniem przyjmuje fakt, że systemem objęto wszystkie loty do lub z Europy, 
począwszy od roku 2012, uważa jednak, ze limit emisji – określony w przybliżeniu na poziomie 
z roku 2005 – powinien byc niższy i w większym stopniu odpowiadać poziomom wymaganym 
w wypadku innych sektorów objętych systemem ETS. 

 
Komitet uznaje, że to złożona kwestia, sądzi jednak, że wniosek jest dość mętny i że jego 
autorom nie udało się jasno ukazać związanych z nią korzyści. Wniosek odwołuje sie na różne 
sposoby i na różnorakich szczeblach do UE jako całości, do poszczególnych państw 
członkowskich, rozmaitych sektorów przemysłu i opinii publicznej. W szczególności należy 
podkreślić pozytywny potencjał dyrektywy w zakresie wspierania i wzmacniania ETS. 
Zauważyć też trzeba, że niezbędne będzie czynne, uzupełniające wsparcie ze strony innych 
działów Komisji, zwlaszcza Dyrekcji Generalnej ds. Transportu i Energii oraz Dyrekcji 
Generalnej ds. Badań. 

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

 

•  Zużyte baterie i akumulatory  
 

–  Dokument: COM(2007) 93 wersja ostateczna – 2007/0036 COD – CESE 803/2007 
 

– Kontakt: Jakob Andersen  
(tel.: 00 32 546 92 58 – e-mail: jakob.andersenl@eesc.europa.eu)  
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12. TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE  
 

• Przyszłe prawodawstwo dotyczące dostępności elektronicznej 
 

–  Sprawozdawca: Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER (Inne podmioty – ES) 
  

–  Dokument: opinia rozpoznawcza – CESE 810/2007 
 

–  Główne punkty: 
 

Na wniosek Komisji EKES sporządził opinię rozpoznawczą w sprawie przyszłego 
prawodawstwa dotyczącego dostępności elektronicznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób 
starszych. 
 
Chodzi zasadniczo o wskazanie typologii prawa wtórnego, na podstawie której zrealizowany 
zostanie cel UE, którym jest stworzenie społeczenstwa o charakterze w pelni integracyjnym 
w kontekście zachodzących obecnie gwałtownych zmian gospodarczo-społecznych. 
 
Biorąc pod uwagę istotne zmiany o charakterze politycznym i społecznym, które zaszły 
w ostatnich latach, EKES jest zdania, że należy dać pierwszeństwo działaniom wspólnotowym 
w zakresie dostępności elektronicznej i że dostęp do technologii informacyjno-
komunikacyjnych powinien zostać uznany w ramach usług publicznych za prawo 
obywatelskie. 
 
Takie działania wspólnotowe powinny obejmować instrument prawny wzmacniający 
istniejące przepisy oraz inne niewiążące środki w różnych obszarach polityki, ze względu na 
wartość dodaną, którą wnoszą działania podejmowane na szczeblu UE. 
 
Udział organizacji społeczeństwa obywatelskiego ma znaczenie dla wdrażania odpowiedniej 
polityki w zakresie dostępności elektronicznej poprzez środki wsparcia, na przyklad 
w odniesieniu do kodeksów postępowania czy współregulacji. 
     
– Kontakt: Agota Bazsik  

(tel.: 00 32 2 546 86 58 – e-mail: agota.bazsik@eesc.europa.eu) 
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13. EDUKACJA 
 

• Uczenie sie przez całe życie 
 

− Sprawozdawca: José Isaías RODRIGUEZ GARCIA-CARO (Pracodawcy – ES) 
 

– Dokument: COM(2006) 479 wersja ostateczna – 2006/0163 (COD) – CESE 806/2007 
 

− Główne punkty: 
 
Komitet uważa, iż wniosek w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji jest 
potrzebny, ponieważ stosowna przejrzystość w zakresie kwalifikacji i kompetencji sprzyja 
mobilności wewnątrz Unii oraz umożliwia dostęp do europejskiego rynku pracy na 
ujednoliconych i ogólnych warunkach. 
 
EKES odnotowuje fakt, że dla celów wniosku wybrano formę prawną zalecenia, która, 
zgodnie z art. 249 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, nie ma charakteru 
wiażącego. 
 
EKES uważa za niezbędne, aby deskryptory modelu byly jaśniejsze i prostsze, zwłaszcza 
w wypadku kwalifikacji zawodowych, tak aby stały sie bardziej zrozumiałe dla ogółu 
obywateli, dla przedsiębiorstw oraz dla ekspertów.  
 
− Kontakt: Ewa Kaniewska 

(tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 
 
 

_____________ 


