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1. PRZYSZLOSC UNII EUROPEJSKIEJ – OKRES REFLEKSJI
•

Projekt opinii w sprawie „Wklad w posiedzenie Rady Europejskiej w dn.
15-16 czerwca – okres refleksji”

–

Sprawozdawca generalny: Henri MALOSSE (Pracodawcy – FR)

–

Dokumenty: CESE 513/2006 fin – CESE 745/2006

–

Glówne punkty:
Podczas Rady Europejskiej w dn. 15-16 czerwca 2006 r. szefowie panstw i rzadów dokonaja
podsumowania inicjatyw podjetych w trakcie okresu refleksji, zapoczatkowanego na Radzie
Europejskiej w czerwcu 2005 r. wskutek niepowodzenia procesu ratyfikacji traktatu
konstytucyjnego we Francji i Holandii, oraz powinni nakreslic kolejne etapy trwajacego juz
procesu.
W zwiazku z tym EKES pragnal wniesc swój wklad do tej debaty, nie tylko potwierdzajac swoje
wczesniejsze stanowiska, przychylne w stosunku do traktatu konstytucyjnego, lecz takze formulujac
szereg zalecen zarówno pod adresem Rady Europejskiej, jak i Komisji Europejskiej.
Zalecenia te opieraja sie na twierdzeniu, ze kryzys tozsamosci przezywany dzis przez Unie
Europejska oraz zastrzezenia obywateli wobec niej dotycza bardziej obecnego sposobu
funkcjonowania i polityki Unii niz samego traktatu konstytucyjnego.
EKES uwaza dlatego:
•

ze z jednej strony wyjscie z kryzysu powinno obejmowac postepowe i wywazone rozwiazania
osiagniete w traktacie konstytucyjnym; nalezy przy tym pamietac, ze do chwili obecnej traktat
konstytucyjny zostal ratyfikowany przez 15 panstw czlonkowskich;

•

z drugiej strony, ze zadaniem Komisji i Rady jest przedstawienie takich propozycji, które
stanowilyby fundament dla wizji przyszlej Europy, dajacej nie tylko perspektywe
obywatelom, ale takze inspirujacej polityke UE, by wychodzila naprzeciw oczekiwaniom
spoleczenstwa europejskiego;

W zwiazku z tym EKES sformulowal serie zalecen skierowanych do Rady Europejskiej, które
dotycza czterech glównych dziedzin i które maja na celu:
•

wspieranie dazenia do lepszego sprawowania rzadów, dzieki sieganiu juz przed czasem do
traktatu konstytucyjnego po najbardziej nowatorskie elementy, a szczególnie dzieki nadaniu
wiekszej rangi organizacjom spoleczenstwa obywatelskiego i ich instytucjom
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-2przedstawicielskim w procesie ksztaltowania polityki oraz przygotowywania decyzji
wspólnotowych;
•

lepsze wypelnienie trescia polityk Wspólnoty i konkretyzacje obywatelstwa
europejskiego, a takze dalsze ksztaltowanie prawdziwej polityki wspólnotowej w tych
dziedzinach, w których wymiar europejski stanowi oczywista korzysc;

•

pelne zastosowanie traktatów poprzez stosowanie okreslonych przepisów traktatu nicejskiego,
pozwalajacych na podejmowanie decyzji kwalifikowana wiekszoscia glosów w pewnych
dziedzinach polityki spolecznej oraz polityki sprawiedliwosci i spraw wewnetrznych,
poprzez wzmocnienie zarzadzania gospodarczego i nadrobienie opóznien, czy wrecz braków
istniejacych w wielu dziedzinach dzialan wspólnotowych;

•

zachecenie panstw czlonkowskich do stosowania wiarygodnej i spójnej
informacyjnej w oparciu o sieci organizacji spoleczenstwa obywatelskiego.

polityki

Podsumowujac, zdaniem EKES-u, uwiarygodnienie projektu europejskiego i nadanie procesowi
integracji nowej legitymizacji to warunki niezbedne, by przezwyciezyc kryzys tozsamosci obecnej
UE.
−

Kontakt :
Patrick Fève
(tel.: 00 32 2 546 96 16 – e-mail: patrick.feve@eesc.europa.eu)

2. RYNEK WEWNETRZNY I SPÓJNOSC
•

Opodatkowanie samochodów osobowych w UE

–

Sprawozdawca: Virgilio RANOCCHIARI (Pracodawcy – IT)

–

Dokumenty: COM(2005) 261 koncowy – 2005/0130 CNS – CESE 749/2006

–

Glówne punkty:
EKES w pelni popiera wniosek w sprawie dyrektywy, który ma na celu jednoczesnie poprawe
funkcjonowania rynku wewnetrznego i trwalosc srodowiska naturalnego. EKES zgadza sie takze
z pomyslem wykorzystania trzeciego filaru strategii wspólnotowej (mianowicie srodków
podatkowych) do zredukowania emisji dwutelnku wegla oraz z ocena Komisji Europejskiej
dotyczaca pozytywnych skutków dla swobodnego przeplywu obywateli i dla przemyslu
samochodowego.
EKES wzywa Komisje do prowadzenia stalego dialogu i wspólpracy z panstwami czlonkowskimi
celem skoordynowanego wdrozenia nowego systemu opodatkowania samochodów prywatnych oraz
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-3do zastosowania calosciowego podejscia, tak aby lepiej uwzgledniac kwestie trwalosci srodowiska
w sektorze transportu drogowego.
−

•

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

Opodatkowanie w kraju siedziby (MSP)

− Sprawozdawca: Philippe LEVAUX (Pracodawcy – FR)
− Dokumenty: COM(2005) 702 koncowy – CESE 742/2006
− Glówne punkty:
EKES przypomina, ze odnosi sie pozytywnie do harmonizacji zasad opodatkowania na szczeblu
europejskim w dluzszej perspektywie. Na drodze do harmonizacji stoi jednak wciaz wiele
przeszkód. W tej sytuacji EKES:
•

ponownie wyraza swoja aprobate dla wytycznych Komisji oraz podejmowanych przez nia
wysilków majacych na celu ulatwienie rozwoju dzialalnosci MSP, zastanawiajac sie
jednoczesnie nad skutecznoscia zaproponowanych rozwiazan i ich ograniczeniami;

•

w zwiazku z faktem, ze mamy do czynienia z przedsiewzieciem o charakterze pilotazowym,
uwaza, ze sluszniejszym rozwiazaniem byloby zaproponowanie systemu o dokladniej
wytyczonych ramach, opracowanego w oparciu o konkretne doswiadczenia, wdrazanego na
podstawie dobrowolnych zobowiazan podjetych przez niektóre panstwa i organizacje
zawodowe MSP, z jednoczesnym ograniczeniem okresu próbnego do 5 lat, w celu
wyciagniecia z tego doswiadczenia przydatnych wniosków i wprowadzenia w zycie tych
rozwiazan, które beda nadawaly sie do powielenia;

•

sugeruje Komisji skorzystanie z elementów zawartych w róznych opiniach, aby w dluzszej
perspektywie sformulowac kierunek dzialania, która doprowadzi do uksztaltowania spójnych
rozwiazan dla MSP, m.in. w kwestii opracowania statutu „europejskiego MSP”.

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

Fundusz Spójnosci (kodyfikacja)

–

Sprawozdawca generalny: Angelo GRASSO (Rózne Grupy Interesów – IT)

–

Dokumenty: COM(2006) 5 koncowy -2003/0129 (AVC) – CESE 743/2006

–

Glówne punkty:
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-4EKES potwierdza wyrazona juz wielokrotnie opinie, iz kodyfikacja przepisów wspólnotowych
przyczynia sie do przyblizenia obywatelom europejskim instrumentów stosowanych przez Unie
Europejska. Jest to szczególnie istotne w przypadku polityki spójnosci, majacej podstawowe
znaczenie w procesie integracji europejskiej.
−

Kontakt :

Roberto Pietrasanta

(tel. : 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu)
•

Uslugi publiczne – transport pasazerski

–
–

Sprawozdawca: Stéphane BUFFETAUT (Pracodawcy – FR)
Wspólsprawozdawca: Erhard OTT (Pracownicy – DE)

–

Dokumenty: COM(2005) 319 koncowy -2000/0212 (COD) – CESE 734/2006

–

Glówne punkty:
1.1 Europejski Komitet Ekonomiczno-Spoleczny uwaza, ze przedstawiony przez Komisje
wniosek dotyczacy rozporzadzenia dotyczacego uslug publicznych w zakresie transportu
pasazerskiego kolejowego i drogowego stanowi ulepszenie w stosunku do poprzednich wersji
w odniesieniu do mozliwosci bezposredniego przyznania kontraktów. W celu uzyskania
pewnosci prawnej nalezy wyjasnic nastepujace kwestie:
− konkretne wdrazanie ograniczenia geograficznego dzialalnosci w zakresie transportu
publicznego i specjalnych klauzul chroniacych przed zaklóceniem konkurencji
w przypadku bezposredniego przyznania kontraktu operatorowi lokalnemu pod zarzadem
panstwowym,
− wyjatek od ogólnych zasad w przypadku bezposredniego przyznania kontraktu na
transport koleja, który wydaje sie niezbyt uzasadniony prawnie i wymaga co najmniej
lepszego opracowania,
− powrót do zalozen wniosku dotyczacego rozporzadzenia z lutego 2002 r.1, w odniesieniu
do jakosci uslug i przestrzegania przepisów w kwestiach socjalnych bez podwazania
zasady subsydiarnosci,
− bardziej precyzyjne zdefiniowanie transportu lokalnego i transportu dalekobieznego,
− stosowanie rozporzadzenia w odniesieniu do wszystkich kontraktów dotyczacych
transportu publicznego (w tym kolejowego) i zawierajacych zobowiazania z tytulu
swiadczenia uslug publicznych lub przyznajacych wylaczne prawa.
−

1

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

COM (2000) 7 koncowy - 2000/0212 (COD), zmienione przez COM (2002) 107 koncowy.
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Miejsce swiadczenia uslug

–

Sprawozdawca: Arno METZLER (Rózne Grupy Interesów – HU)

–

Dokumenty: COM(2005) 334 koncowy -2005/0329 (CNS) – CESE 741/2006

–

Glówne punkty:
Wniosek ten ma na celu uproszczenie niektórych szczególnie kontrowersyjnych zasad
dotyczacych nakladania podatku od wartosci dodanej (VAT) w miejscu swiadczenia uslug.
Komitet z zadowoleniem przyjmuje inicjatywe dotyczaca szóstej dyrektywy w sprawie podatku
VAT, jako krok we wlasciwym kierunku, jesli chodzi o realizacje procesu lizbonskiego i celów
sformulowanych w dyrektywie w sprawie rynku wewnetrznego.
Ponadto nalezy usunac braki (np. wdrozyc system umozliwiajacy skuteczniejsze pobieranie VAT -u,
zapobiec nierównemu traktowaniu obywateli/konsumentów, zlikwidowac zaklócenia konkurencji,
uporzadkowac chaos róznych pojec i definicji).

−

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

•

Zwolnienie od podatku przy przywozie malych partii towarów

–

Sprawozdawca: Henriks DANUSEVICS (Rózne Grupy Interesów – LV)

–

Dokumenty: COM(2006) 12 koncowy – CESE 733/2006

−

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

3. OCHRONA SRODOWISKA
•

Zachowanie róznorodnosci biologicznej

–

Sprawozdawca: Lutz RIBBE (Rózne Grupy Interesów – DE)

–

Dokumenty: opinia rozpoznawcza – CESE 752/2006

–

Glówne punkty:
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-6Bioróznorodnosc jest podstawa i gwarancja zycia na naszej planecie. Chocby we wlasnym
gospodarczym interesie czlowiek musi dazyc do zapewnienia stabilnosci ekosystemów. Ponadto
odpowiedzialnosc wobec stworzen swiata nakazuje zachowanie róznorodnosci gatunków.
Ochrona bioróznorodnosci nie jest „luksusem”, na który albo czlowieka stac, albo z którego
móglby zrezygnowac.
Komitet z zadowoleniem przyjmuje fakt, iz nie tylko instytucje europejskie, lecz równiez panstwa
czlonkowskie UE zobowiazaly sie w ramach konwencji na rzecz bioróznorodnosci nie tylko do
zatrzymania, ale do odwrócenia tej negatywnej tendencji. Mimo to Komitet krytycznie patrzy
jednak na fakt, ze miedzy koniecznoscia a rzeczywistoscia istnieje potezna przepasc: wklad
rzadów w ochrone bioróznorodnosci byl mniejszy niz mozna by sie potencjalnie spodziewac.
Organy publiczne powinny przyjac na siebie, w ramach ochrony bioróznorodnosci, role wzoru do
nasladowania; zamiast tego jednak decyzje z zakresu planowania i programy wspierajace czesto
przyczyniaja sie do dalszego zagrozenia zróznicowania biologicznego. Ponadto dochodzi jeszcze
fakt, ze w okresie finansowania 2007-2013 przewiduje sie poczynienie szczególnych oszczednosci
wlasnie w tych obszarach polityki UE, które maja ogromne znaczenie dla ochrony
bioróznorodnosci.
Potrzeba bardziej pozytywnych, praktycznych przykladów i prototypowych projektów; konieczne
jest takze uswiadomienie ludziom sensu i uzytecznosci zarówno krajobrazów naturalnych, jak
i zróznicowania biologicznego. Niezbedne jest równiez zaangazowanie osób z zycia publicznego
stanowiacych przyklad dla innych. Ostatecznie chodzi tu o zachowanie podstawowych warunków
ludzkiej egzystencji.
−

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

•

Przeglad strategii zrównowazonego rozwoju

–
–

Sprawozdawca: Lutz RIBBE (Rózne Grupy Interesów – DE)
Wspólsprawozdawca: Olivier DERRUINE (Pracownicy – BE)

–

Dokumenty: COM(2005) 658 koncowy – CESE 736/2006

–

Glówne punkty:
Komitet wielokrotnie wskazywal na duza wage rozwoju zrównowazonego dla przyszlosci Europy
i rozwoju swiata, z zadowoleniem przyjmuje zatem propozycje „platformy dzialan”, w której
Komisja zajela sie tym tematem. Komitet ubolewa jednak, ze komunikat w rzeczywistosci nie
stanowi postepu w zakresie polityki zrównowazonego rozwoju; tymczasem dowodzi raczej, ze
wszystko zdaje sie trwac w marazmie.
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-7EKES zauwaza, ze niejasne sa zwiazki miedzy strategia lizbonska a strategia zrównowazonego
rozwoju. Aby zostaly one dobrze zrozumiane przez obywateli, nalezy koniecznie podjac wysilki
majace na celu pedagogizacje i uspójnienie informacji. Reformy wymaga narzedzie analizy
oddzialywania, tak aby na równych prawach z gospodarczym uwzglednic wymiary spoleczny
i ekologiczny. Badania i innowacje, opiewane w strategii lizbonskiej, powinny wyraznie wspierac
rozwój zrównowazony. W strategii zazwyczaj nalezy opisac srodki osiagniecia celów. Jezeli nie
zostana okreslone cele, nie bedzie mozliwe okreslenie narzedzi. Stanowi to decydujaca wade
komunikatu. Jezeli nie okresla sie celu, do którego sie dazy, nie mozna równiez okreslic metod,
jakimi ma byc osiagniety.
Komitet ze swej strony stwierdza, iz zamierza wniesc wlasny wklad w debate poprzez stopniowe
opracowanie bazy danych umozliwiajacej rozpowszechnianie najlepszych praktyk, okreslajac
przeszkody napotykane przez podmioty w terenie itd., tak aby wzbogacic rzeczowa wiedze, na
której beda mogly sie oprzec Komisja i zainteresowane strony.
−

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

Plan dzialania w sprawie biomasy

–

Sprawozdawca: Bernd VOSS (Rózne Grupy Interesów – DE)

–

Dokumenty: COM(2005) 628 koncowy – CESE 747/2006
Europejski Komitet Ekonomiczno-Spoleczny stanowczo popiera plan dzialania w sprawie
biomasy, który powinien wniesc znaczacy wklad w realizacje celu Unii Europejskiej polegajacego
na zwiekszeniu udzialu energii odnawialnych w calkowitym zuzyciu energii do 12% przed
uplywem roku 2010. Istotnym warunkiem wiekszego zaangazowania roln ików w wytwarzanie
energii jest skoordynowana polityka rolna, strukturalna, regionalna i energetyczna: nalezy tu
uwzglednic takze srodki dzialania dotyczace polityki handlowej (instrumenty pozwalajace na
kwalifikowany dostep do rynku w ramach umów WTO) i podatkowe (harmonizacja
ustawodawstw panstw czlonkowskich w odniesieniu do zmniejszonego podatku VAT na
materialy i uslugi zwiazane z wykorzystaniem odnawialnych zródel ciepla i zimna). Ponadto
srednia wysokosc srodków z unijnych funduszy strukturalnych (wraz z EFRROW)
przeznaczanych na ten obszar inwestycji powinna wzrosnac i pod koniec okresu planowania
w 2013 r. dla panstw czlonkowskich wynosic srednio 10% srodków strukturalnych. W krótkiej
perspektywie istnieja mozliwosci negocjacji w ramach WPR przy uzgadnianiu systemów
premiowych za uprawy energetyczne. Podkresla sie koniecznosc obowiazkowych planów
w sprawie biomasy w panstwach czlonkowskich, ukazujacych ich potencjal. Komitet oczekuje, ze
uwzgledniony zostanie opis wymagan dotyczacych niezawodnego oznaczania pochodzenia
produktów Komitet przyjmuje z zadowoleniem fakt, ze zdaniem Komisji zarówno dla bioenergii,
jak i dla paliw kopalnych obowiazuja te same normy emisji. EKES opowiada sie za stosowaniem
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-8jednolitych europejskich srodków wprowadzania biomasy na rynek, co ma jej zapewnic
konkurencyjnosc.
−

Kontakt :
Siegfried Jantscher
(tel. : 00 32 2 546 97 94 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)
•

Strategia tematyczna – jakosc powietrza

–

Sprawozdawca: Stéphane BUFFETAUT (Pracodawcy – FR)

–

Dokumenty: COM(2005) 447 koncowy -2005/0183 (COD) – CESE 750/2006

–

Glówne punkty:
EKES w pelni popiera ogólne cele strategii tematycznej dotyczacej zanieczyszczen powietrza
i wniosek dotyczacy dyrektywy, która jest ich przejawem prawnym.
W sprawie strategii tematycznej, która scisle laczy sie z wnioskiem prawodawczym, jak na to
wskazuje punkt 4.1.1 strategii, Komitet:
−

w pelni popiera wole przekrojowego wlaczenia celów dotyczacych jakosci powietrza do
innych polityk wspólnotowych.

Co sie tyczy wniosku dotyczacego dyrektywy:

−

−

proponuje, by opóznic z 2010 do 2015 roku date dostosowania sie do zawartych
w dyrektywie wymogów w sprawie pulapów koncentracji czasteczek PM 2,5 oraz z 2015
do 2020 dotyczacych zmniejszenia narazenia czlowieka na ich dzialanie. Wynika to
z tego, ze sfinalizowanie procesu prawodawczego i zainstalowanie stacji pomiarowych
w panstwach czlonkowskich wymagaja czasu a inwestycje z tym zwiazane sa kosztowne.

−

uwaza, ze korzystne byloby wprowadzenie okresu przejsciowego, w którym panstwa
czlonkowskie stopniowo musialyby przyblizyc sie do wartosci docelowych stezenia,
zanim zostana ostatecznie ustalone obowiazujace pulapy;

−

wnosi o wylaczenie drobnego pylu pochodzenia naturalnego z zakresu dyrektywy.

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

Ocena zagrozenia powodziowego i zarzadzanie nim

–

Sprawozdawca: María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL (Pracownicy – ES)

–

Dokumenty: COM(2003) 15 wersja ostateczna/2 – 2006/0005 (COD) – CESE 737/2006
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−

Kontakt :

Yvette AZZOPARDI

(tel. : 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu)
•

Paliwa zastepcze dla transportu drogowego

–

Sprawozdawca: Virgilio RANOCCHIARI (Pracodawcy – IT)

–

Dokumenty: opinia z inicjatywy wlasnej – CESE – 748/2006

–

Glówne punkty:
Realizacja wyznaczonego przez Komisje Europejska w listopadzie 2001 r. celu zastapienia do
2020 r. 20% tradycyjnych paliw napedowych paliwami alternatywnymi zalezy od wykorzystania
dwóch znanych technologii i produktów, biopaliw i gazu ziemnego, oraz jednego nowego
obiecujacego rozwiazania, tzn. wodoru i ogniw paliwowych. Biopaliwa i gaz ziemny maja zalety,
zarówno w zakresie wiedzy praktycznej dotyczacej dystrybucji paliw, jak i technologii ukladu
napedowego, które sprawiaja, ze warto w nie inwestowac.
Wykorzystanie biopaliw przynosi korzysci dla srodowiska naturalnego, poniewaz z reguly
w znacznie mniejszym stopniu, a w najlepszym przypadku w ogóle nie wplywaja one na klimat.
EKES z zadowoleniem przyjmuje komunikat w sprawie strategii na rzecz biopaliw, zachecajacy
do nowych dzialan zmierzajacych do zwiekszenia produkcji biopaliw. Jednakze majac na uwadze
obecne zapotrzebowanie na paliwa w transporcie, znaczne zwiekszenie zuzycia biopaliw nalezy
ocenic przy uwzglednieniu towarzyszacych skutków dla srodowiska naturalnego.
Komitet uznaje racjonalnosc rozwiazania w okresie przejsciowym, kiedy w wiekszym stopniu do
napedzania pojazdów bedzie sie wykorzystywalo gaz ziemny1 jako alternatywe do ropy naftowej,
dopóki nie bedzie dostepna technologia napedu wodorowego. Kazda inwestycja w technologie
zasilania gazem ziemnym jest jednoczesnie krokiem naprzód w kierunku napedu wodorowego.
Mimo ze Komisja oczekuje, iz gaz ziemny odegra najwieksza role w realizacji celów
wyznaczonych na rok 2020, rozpowszechnienie gazu ziemnego jako paliwa samochodowego do
tej pory sie nie powiodlo. Kazde panstwo czlonkowskie powinno ustalic cel minimum
uwzgledniajacy jego indywidualne uwarunkowania. Propozycja ta powinna takze dokonac
przegladu wymogów technicznych iwymogów bezpieczenstwa dotyczacych stacji zajmujacych
sie dystrybucja sprezonego gazu ziemnego. W wielu przypadkach wymogi te sa
zdezaktualizowane i nie biora pod uwage zmian, jakie dokonaly sie w ostatnim czasie. Obecnie
bariere w rozpowszechnieniu pojazdów napedzanych gazem ziemnym stanowi niedostateczna
i nieujednolicona siec dystrybucji. Komisja i panstwa czlonkowskie w swych strategiach
informacyjnych powinny dawac dobry przyklad, kupujac tego typu pojazdy na wlasny uzytek.
Wodór wydaje sie stanowic wlasciwa odpowiedz, lecz trzeba jeszcze zintensyfikowac badania
i rozwój w tym zakresie, by ostatecznie zaproponowac bezpieczna i oplacalna „gospodarke
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- 10 wodorowa”. Dlugofalowe rozwiazania alternatywne, takie jak paliwo wodorowe, znajduja sie
dopiero na etapie prac wdrozeniowych. Innymi slowy, droga do osiagniecia po roku 2020
korzystniejszej dla srodowiska struktury zuzycia paliw jest stosowanie biopaliw i gazu ziemnego.
−

Kontakt :

Siegfried Jantscher

(tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)
•

Czyste ekologicznie pojazdy

–

Sprawozdawca: Virgilio RANOCCHIARI (Pracodawcy – IT)

–

Dokumenty: COM(2005) 634 koncowy – 2005/0283 (COD) – CESE 735/2006

−

Kontakt :

Siegfried Jantscher

(tel. : 00 32 2 546 97 94 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)

4. ZDROWIE I OCHRONA KONSUMENTÓW
•

Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej

–

Sprawozdawca: Adrien BEDOSSA (Rózne Grupy Interesów – FR)

–

Dokumenty: COM(2005) 484 koncowy – CESE 739/2006

–

Glówne punkty:
EKES popiera inicjatywe Komisji majaca na celu opracowanie calosciowej europejskiej strategii
w zakresie zdrowia psychicznego. Nie moze byc zadnej niejasnosci co do znaczenia zdrowia
psychicznego w Europie lub potrzeby opracowania strategii w tym obszarze. Komitet podkresla
potrzebe:
−

zajecia sie wieloma róznymi aspektami, mianowicie:

•

poprawa informowania o zdrowiu,

•

skuteczniejszym reagowaniem na zagrozenia dla zdrowia,

•

zmniejszeniem nierównosci w zakresie opieki zdrowotnej,

•

zagwarantowaniem wysokiego poziomu ochrony spolecznej i dobrego stanu zdrowia
w ramach miedzysektorowej strategii zdrowia.

−

zdefiniowania celów:

•

ochrona zdrowia psychicznego wszystkich obywateli,
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przyznanie znaczacej roli zapobieganiu,

•

poprawa warunków bytowych osób uposledzonych psychicznie oraz

•

opracowanie systemu informacji i programu badan dla Unii Europejskiej.

−

przygotowania zalecen, w szczególnosci:

•

pilotazowego projektu utworzenia regionalnych sieci wymiany informacji miedzy wszystkimi
zainteresowanymi stronami,

•

ulatwienia procesu dezinstytucjonalizacji, aby lepiej wykorzystywac dostepne srodki.

−

okreslenia najlepszych wzorców sprzyjajacych integracji spolecznej i obronie praw chorych
psychicznie. Powinny one zostac uwzglednione przez Agencje Praw Podstawowych Unii
Europejskiej.

−

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

•

Wprowadzanie do obrotu artykulów pirotechnicznych

–

Sprawozdawca: Bryan CASSIDY (Pracodawcy – UK)

–

Dokumenty: COM(2005) 457 koncowy – 2005/0194 (COD) – CESE 730/2006

–

Glówne punkty:
Projekt dyrektywy ma na celu zapewnic swobodny przeplyw wyrobów pirotechnicznych w UE,
podniesc poziom bezpieczenstwa konsumentów i osób zajmujacych sie zawodowo produktami
pirotechnicznymi, ujednolicic wymogi bezpieczenstwa we wszystkich panstwach czlonkowskich.
EKES zasadniczo popiera projekt dyrektywy Komisji, lecz pragnie poczynic nastepujace
zalecenia.
•

Komisja powinna rozwazyc przedluzenie okresu transpozycji.

•

Na producencie winna spoczywac odpowiedzialnosc za przetestowanie i oznakowanie CE,
natomiast na importerze – posrednia odpowiedzialnosc.

•

Jako srodek tymczasowy – do czasu wejscia dyrektywy w zycie – mozna by zastosowac
równiez system RAPEX.

•

Artykuly pirotechniczne samochodowe powinny zostac objete rozporzadzeniem ONZ/EKG
na mocy porozumienia z 1958 r. (WP 29 – grupa robocza 29 z Genewy), a nie norma.
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•

−

Komitet uwaza, ze w wypadku artykulów pirotechnicznych samochodowych Komisja
powinna byc przygotowana na przyjecie jakiejs formy homologacji.
Kontakt :
Václav Navrátil
(tel.: 00 32 2 546 82 33 – e-mail: vaclav.navratil@eesc.europa.eu)

•

Sulfoniany perfluorooktanu (PFOS)

–

Sprawozdawca: David SEARS (Pracodawcy – UK)

–

Dokumenty: COM(2005) 618 koncowy – 2005/0244 (COD) – CESE 731/2006

–

Glówne punkty:
EKES jest przychylny wnioskowi Komisji, lecz uwaza, ze odstepstwa powinny podlegac
przegladowi dokonywanemu przez Komisje indywidualnie dla kazdego przypadku w oparciu
o doradztwo Komitetu Naukowego ds. Zagrozen dla Zdrowia i Srodowiska (SCHER).
Moment przeprowadzenia oceny zagrozenia lub wplywu nalezy wybrac w zaleznosci od wzrostu
zapotrzebowania na ocene zagrozenia chemicznego w ramach REACH.

−

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

•

Wyroby medyczne

–

Sprawozdawca: Paolo BRAGHIN (Pracodawcy – IT)

–

Dokumenty: COM(2005) 681 koncowy – 2005/0263 (COD) – CESE 732/2006

–

Glówne punkty:
Niniejszy wniosek zmienia dyrektywe 93/42/EWG w celu uscislenia niektórych sposród
istniejacych wymogów, jak i zapewnienia podstaw prawnych dla planowanych inicjatyw. W celu
dostosowania tresci dyrektyw ramowych dotyczacych wyrobów medycznych zmienia on takze
dyrektywe 90/385/EWG dotyczaca wyrobów medycznych aktywnego osadzania.
Komitet jest przychylny w stosunku do wniosku Komisji. Zgadza sie z wyznaczonymi celami
i wiekszoscia propozycji – przedstawia jednak szereg praktycznych sugestii majacych wesprzec
realizacje celów w zakresie pewnosci prawa, jasnosci, uproszczenia i ochrony zdrowia.

−

Kontakt :
Magdalena Bêlarová-Carabin
(tel. : 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu)
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5. ZATRUDNIENIE, OSWIATA I KSZTALCENIE
•

Wytyczne dla polityki zatrudnienia

–

Sprawozdawca: Wolfgang GREIF (Pracodawcy – FR)

–

Dokumenty: COM(2006) 32 koncowy – 2005/0010 (CNS) – CESE 746/2006

–

Glówne punkty:
Komitet juz poparl wytyczne na lata 2005-2008 wraz z nowym zintegrowanym podejsciem oraz
wieloletnim cyklem. Powodzenie zalezy przede wszystkim od tego, czy panstwa czlonkowskie
powaznie potraktuja swoje zobowiazania i faktycznie zrealizuja uzgodnione priorytety, przy
zaangazowaniu parlamentów krajowych, partnerów spolecznych i spoleczenstwa obywatelskiego.
Niestety w wielu panstwach czlonkowskich istnieje niewiele oznak pozytywnych zmian na rynku
pracy i zwiekszenia liczby miejsc pracy oraz poprawy ich jakosci.
EKES jest wiec za podjeciem skuteczniejszych dzialan zmierzajacych do stymulowania
gospodarki (w tym inwestycji publicznych), cechujacych sie poszanowaniem praw i obowiazków
pracowników, faktycznie angazujacych partnerów spolecznych i zainteresowanych podmiotów
oraz uwzgledniajacych wiazace propozycje terminów i podzialu zadan. Podmioty demokracji
partycypacyjnej musza byc odpowiednio wlaczone w proces opracowania i realizacji krajowych
programów reform oraz w procedury zwiazane z wytycznymi w zakresie zatrudnienia. Od tego
zalezec bedzie w znacznym stopniu filar strategii lizbonskiej dotyczacy zatrudnienia.

−

Kontakt :
Alan Hick
(tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@eesc.europa.eu)

•

Elastycznosc i pewnosc zatrudnienia (flexicurity)

−

Sprawozdawca: Anita VIUM (Rózne Grupy Interesów – DK)

−

Dokumenty: opinia z wlasnej inicjatywy – CESE 740/2006

−

Glówne punkty:
1.1 Flexicurity w wersji dunskiej wydaje sie stanowic przyklad na to, w jaki sposób mozna
osiagnac wzrost gospodarczy, wysoki poziom zatrudnienia oraz zdrowe finanse publiczne przy
zrównowazonym systemie socjalnym.
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bezrobotnych z elastycznoscia wynikajaca z liberalnych uregulowan dotyczacych ochrony przed
zwolnieniem. Kladzie sie takze nacisk na srodki aktywnej polityki rynku pracy.
1.3 Dunskiego systemu flexicurity nie mozna rozpatrywac w oderwaniu od warunków
ramowych panstwa socjalnego i wysoko rozwinietego systemu organizacyjnego. Dotyczy to
kluczowej roli partnerów spolecznych w podejmowaniu decyzji politycznych, wdrazania
kierunków polityki rynku pracy i polityki szkolenia zawodowego, rozbudowanego systemu
opieki spolecznej finansowanego ze srodków publicznych, a takze poziomu kwalifikacji
spoleczenstwa.
Dunski system flexicurity jest zatem oparty na kombinacji instrumentów makroekonomicznych,
która sprzyja zarówno wzrostowi gospodarczemu, jak i zatrudnieniu. Niezbednym warunkiem
tego systemu sa wysokie wplywy z podatków.
W kontekscie europejskim oczywiste jest, ze ze wzgledu na zróznicowane stosunki kulturowe,
strukturalne oraz gospodarcze, nie da sie bezposrednio przeniesc dunskiego modelu flexicurity
na inne kraje. Jednakze dla krajów i regionów, które osiagnely juz pewien standard socjalny,
mozliwe jest przejecie niektórych ogólnych elementów jako strategii politycznej, a mianowicie
w szczególnosci tam, gdzie kapital socjalny, rozumiany jako pelna gama norm, sieci i oraz
zaufania pomiedzy osobami i instytucjami, uksztaltowal sie podobnie jak w Danii w formie
tradycji wspólpracy pomiedzy rzadem i partnerami spolecznymi oraz pozytywnego nastawienia
obywateli do zmian.
−

Kontakt :
Gilbert Marchlewitz
(tel. : 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu )
•

Kluczowe kompetencje w uczeniu sie przez cale zycie

–

Sprawozdawca: Mária HERCZOG (Rózne Grupy Interesów – HU)

–

Dokumenty: COM(2005) 548 koncowy – 2004/0221 (COD) – CESE 754/2006

–

Glówne punkty:
Europejski Komitet Ekonomiczno-Spoleczny jednoznacznie popiera zalecenia Komisji
dotyczace kluczowych kompetencji w uczeniu sie przez cale zycie. Zalecenia te sa calkowicie
zgodne ze strategia lizbonska, która zmierza do utworzenia spoleczenstwa opartego na wiedzy,
i z wytycznymi w zakresie polityki zatrudnienia 2005-2008.
EKES uwaza, ze o ile wniosek zostanie wprowadzony w zycie, to powinien on przyczynic sie do
zmniejszenia zakresu problemów wystepujacych na rynku pracy.
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- 15 EKES stwierdza, ze istotne jest, by mlodzi ludzie, którzy przedwczesnie opuscili system szkolny,
mieli mozliwosc, w ramach nieformalnych programów ksztalcenia, uzyskania pomocy przy
zdobywaniu kluczowych kompetencji wspomnianych we wniosku.
Zwazywszy na starzenie sie populacji, konieczne jest wydluzenie czasu aktywnosci zawodowej
starszych pracowników. EKES uwaza zatem, ze jest sprawa podstawowej wagi, by w panstwach
czlonkowskich starsi pracownicy równiez mieli okazje zdobycia brakujacych im kompetencji oraz
by panstwa czlonkowskie zadbaly o taka infrastrukture edukacyjna i szkoleniowa, która
umozliwia utrzymanie i rozwój zdobytych juz umiejetnosci.
EKES uznaje podstawowa role partnerów spolecznych, jako kluczowych podmiotów na rynku
pracy, w procesie realizacji i monitorowania wyznaczonych celów.
EKES wzywa takze do aktywniejszego udzialu organizacji pozarzadowych w calym procesie
i zaleca wzmocnienie dialogu ze spoleczenstwem obywatelskim.
Dostep do wiarygodnych danych statystycznych umozliwiajacych monitorowanie i ocene
postepów w osiaganiu celów w zakresie edukacji i ksztalcenia przez cale zycie ma podstawowe
znaczenie.
−

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

6. STOSUNKI ZEWNETRZNE
•

Sytuacja spoleczenstwa obywatelskiego na Balkanach Zachodnich

–

Sprawozdawca: Dimitrios DIMITRIADIS (Pracodawcy – EL)

–

Dokumenty: opinia rozpoznawcza – CESE 751/2006

–

Glówne punkty:
W latach 90. Europejska utracila znaczna czesc swej wiarygodnosci na zachodnich Balkanach,
jednak ma do odegrania wazna role w zakresie wsparcia dla organizacji spoleczenstwa
obywatelskiego tego regionu.
NIestabilnosc polityczna, korupcja i brak inwestycji hamuja rozwój gospodarczy.
EKES wyraza gotowosc wspierania budowy sieci organizacji spoleczenstwa obywatelskiego
w tym regionie oraz utworzenia wspólnych komitetów konsultacyjnych z poszczególnymi
krajami.
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- 16 EKES wzywa Komisje Europejska do wzmozenia wysilków, glównie finansowych, na rzecz
organizacji spoleczenstwa obywatelskiego Balkanów Zachodnich oraz do zapewnienia lepszej
koordynacji miedzy róznymi organami i instytucjami UE prowadzacymi dzialania w tej
dziedzinie.
EKES wnosi, by rzady panstw regionu w wiekszym stopniu uwzglednily stanowiska organizacji
spoleczenstwa obywatelskiego.
−

Kontakt :

Loïc Defaye

(tel.: 00 32 2 546 83 57 – e-mail: loïc.defaye@eesc.europa.eu)
•

Potrzeba priorytetowego traktowania Afryki:
europejskiego spoleczen-stwa obywatelskiego

–

Sprawozdawca: Adrien BEDOSSA (Rózne Grupy Interesów – IT)

–

Dokumenty: opinia z inicjatywy wlasnej – CESE 753/2006

–

Glówne punkty:

punkt

widzenia

EKES popiera ogólny zarys strategii UE na rzecz Afryki, przyjetej przez Komisje Europejska
w 2005 r. i gratuluje rozmachu i ambicji, z jakimi sporzadzono ten dokument.
Jednakze pamietajac o licznych obietnicach poczynionych w przeszlosci w stosunku do Afryki
a nigdy nie zrealizowanych, EKES nawoluje do ostroznosci – pierwsza przysluga, jaka UE
moglaby poczynic wobec tego kontynentu, to dotrzymywanie wszystkich nowych obietnic.
EKES wskazal dwie podstawowe dziedziny, w których dzialania organizacji spoleczenstwa
obywatelskiego moga przyniesc istotne zmiany: zarzadzanie, zgodnie ze sprecyzowanymi
kryteriami oraz zwalczanie AIDS.
W obydwu przypadkach EKES wzywa do stalej mobilizacji glównych uczestników sceny
miedzynarodowej w dziedzinie rozwoju oraz do ulatwienia dostepu do wspólnotowych
programów finansowania dla afrykanskich organizacji spoleczenstwa obywatelskiego aktywnych
w tych dziedzinach.
−

Kontakt :
Loïc Defaye
(tel. : 00 32 2 546 83 57 – e-mail: loïc.defaye@eesc.europa.eu )

Greffe CESE 87/2006 FR,EN,DE – DW/ao

.../...

- 17 •

Dzialania zewnetrzne Unii: rola zorganizowanego spoleczenstwa
obywatelskiego

–

Sprawozdawca: Christoforos KORYFIDIS (Pracownicy – EL)

–

Dokumenty: opinia z inicjatywy wlasnej – CESE 744/2006

–

Glówne punkty:
Celem opinii z inicjatywy wlasnej jest okreslenie nowej roli, jaka EKES i, ogólnie,
zorganizowane spoleczenstwo obywatelskie powinno odgrywac w dziedzinie dzialan
zewnetrznych Unii, w tym wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczenstwa.
Opinia jest wynikiem dlugiego procesu analizy – prowadzonej na plaszczyznie teoretycznej oraz
w terenie – a takze doswiadczen zdobytych przez EKES dzieki stosunkom nawiazanym
z organami konsultacyjnymi i innymi organizacjami spoleczenstwa obywatelskiego w krajach
kandydujacych do czlonkostwa w UE i w niektórych krajach trzecich.
EKES uwaza, ze globalizacja gospodarcza, polaczona z postepem naukowym i technologicznym,
szczególnie w dziedzinie informacji, przeklada sie na wlaczenie stosunków miedzy
spoleczenstwami w ramy strukturalne klasycznych stosunków miedzy panstwami.

W zwiazku z tym EKES, jako pierwszoplanowy rzecznik zorganizowanego spoleczenstwa
obywatelskiego na szczeblu europejskim, ma potrójne zadanie:
−

byc uprzywilejowanym posrednikiem przekazujacym organom politycznym Unii stanowisko
zorganizowanego spoleczenstwa obywatelskiego na tematy dotyczace wspólnotowych dzialan
zewnetrznych dzieki dorobkowi demokratycznemu i procesowi twórczego godzenia róznych
wspólistniejacych interesów,

−

aktywnie uczestniczyc w opracowywaniu i rozwijaniu polityk unijnych zwiazanych z tymiz
wspólnotowymi dzialaniami zewnetrznymi;

−

zapewnic monitorowanie polityki zewnetrznej realizowanej przez Unie oraz ich skutków
gospodarczych i spolecznych.
EKES zwraca sie do organów politycznych Unii o opracowanie metody stalego dialogu
miedzyinstytucjonalnego, której celem bedzie osiagniecie:

−

przejrzystej i aktualnej informacji oraz gromadzenie zbiorowej, sprawdzonej wiedzy na temat
dzialan zewnetrznych Unii;

−

jednolitej co do zawartosci, zródel i zasad koncepcji przewidywanych w tej dziedzinie dzialan.

−

Kontakt :
Beatriz Porres
(tel: 00 32 2 546 91 31 – e-mail: beatriz.porresdemateo@eesc.europa.eu)
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7. WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI
•

Ochrona ludnosci

–

Sprawozdawca: María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL (Pracownicy – ES)

–

Dokumenty: COM(2006) 29 koncowy – 2006/0009 (CNS) – CESE 738/2006

−

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

8. BADANIA
•

Ocena dzialan badawczych Wspólnoty

–

Sprawozdawca: Paolo BRAGHIN (Pracodawcy – IT)

–

Dokumenty: COM(2005) 387 koncowy – CESE 729/2006

–

Glówne punkty:
W drugiej polowie 2004 r. zespól trzynastu wysoko wykwalifikowanych ekspertów dokonal
piecioletniej oceny dokonan badawczych Wspólnoty z lat 1999-2003, jak to przewidziano w 6.
programie ramowym.

−

•

EKES z zadowoleniem przyjmuje i wspiera wysilki podjete w ramach piecioletniej oceny,
a takze zaangazowanie najwyzszej klasy ekspertów.

•

Komitet nieustannie opowiadal sie za znacznym zwiekszeniem europejskiego budzetu na
badania i rozwój. Z zalem przyjmuje wiec zapowiedziane ciecia w tej dziedzinie.

•

EKES podkresla znaczenie zakrojonego na szersza skale udzialu i zaangazowania przemyslu
w badania i rozwój innowacji jako warunek osiagniecia celów Rady Europejskiej
z Barcelony.

•

Zdaniem Komitetu nalezy opracowac odpowiednie instrumenty stymulujace prywatne
inwestycje w dziedzinie B&R.

•

EKES zgadza sie ze stanowiskiem zespolu ekspertów, iz naukowcy powinni zyskac wieksza
autonomie i wiekszy zakres odpowiedzialnosci.
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