Europejski Komitet Ekonomiczno-Spoleczny

Bruksela, 12 lipca 2004 r.

ZGROMADZENIE PLENARNE
30 CZERWCA – 1 LIPCA 2004 r.
STRESZCZENIE PRZYJETYCH OPINII

Pelna tresc opinii Komitetu dostepna jest we wszystkich 20 jezykach
urzedowych na oficjalnej stronie internetowej:
http://www.esc.eu.int (dzial „Dokumenty”)
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1.

POLITYKA GOSPODARCZA I SPÓJNOSC SPOLECZNA

•

Trzecie sprawozdanie na temat spójnosci gospodarczej i spolecznej

–

Sprawozdawca: Paulo BARROS VALE (Pracodawcy - PT)

−

Dokumenty: COM(2004) 107 final – CESE 962/2004

−

Glówne punkty: EKES stwierdza z troska, iz pomimo pewnych pozytywnych zmian nadal
utrzymuja sie miedzy regionami duze róznice w poziomie rozwoju gospodarczego i spolecznego.
Koniecznoscia wydaje sie, aby europejska gospodarka orientowala sie na branze oparte na wiedzy,
innowacji i nowoczesnych technologiach informacyjnych i komunikacyjnych, dazac w ten sposób do
poprawy swej konkurencyjnosci, zwiekszenia zatrudnienia oraz podniesienia stopy zyciowej.
EKES popiera nowa architekture wspólnotowej polityki spójnosci na okres po 2006 r., jak równiez
ograniczenie liczby instrumentów finansowych sluzacych jej realizacji i zasade zmniejszenia zarówno
liczby celów, jak i przyporzadkowanych im instrumentów finansowych.
EKES po raz kolejny zwraca uwage, ze uczestnictwo partnerów gospodarczych i spolecznych w
komitetach monitorujacych winno stac sie obowiazkowe i zostac wzmocnione poprzez przyznanie im
prawa glosu.
Komitet przyjmuje równiez z zadowoleniem wyrazony przez Komisje zamiar ustanowienia w
ramach celu zbieznosci konkretnego mechanizmu majacego na celu wyrównanie wszelkich slabosci
regionów peryferyjnych oraz dotknietych przez trwale trudnosci strukturalne.

− Kontakt:

•

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

Przemiany w przemysle a spójnosc gospodarcza, spoleczna i
terytorialna

–

Sprawozdawca: José Custódio LEIRIAO (rózne interesy - PT)
Wspólsprawozdawca: Nicanor CUÉ (delegat - BE)

–

Dokumenty: opinia z inicjatywy wlasnej – CESE 959/2004

–

Glówne punkty: Celem opinii jest ustalenie, czy instrumenty sluzace spójnosci ekonomicznej,
spolecznej i terytorialnej sa odpowiednie do wyznaczonych celów i czy istnieja warunki mogace
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-2tworzyc korzystne srodowisko dla przedsiebiorstw, umozliwiajace przeksztalcenia w przemysle
zgodne z koniecznoscia zachowania ich konkurencyjnosci.
Z faktu, ze rozdzial podsumowan i zalecen obejmuje 17 punktów, wynika, ze wedlug naszej analizy
konieczne sa pewne zmiany polityki, instrumentów, kryteriów kwalifikowalnosci regionów do
wsparcia z funduszy wspólnotowych, wprowadzania dobrych praktyk i poszukiwania synergii miedzy
poszczególnymi politykami i instrumentami ich realizacji oraz ogólnej koordynacji realizacji strategii
strukturalnych UE, jak strategia lizbonska, oraz strategii zwiazanych z reformami strukturalnymi i
zrównowazonym rozwojem.
Argumentacja opiera sie na nastepujacych zagadnieniach, odzwierciedlajacych kluczowe watki
opinii:
– Rozwój regionalny jako regulator globalizacji poprzez tworzenie klastrów na szczeblu
regionalnym jako skutecznego srodka przyciagania przedsiebiorstw i ich zakladania;
– Odpowiedzialnosc spoleczna przedsiebiorstw i wprowadzanie tzw. dobrych praktyk w ramach
prewencyjnego podejscia i wyprzedzania zarzadzania zmianami;
– Negocjacje i dialog spoleczny w przedsiebiorstwach, by restrukturyzacja mogla przebiegac
zgodnie z zasadami odpowiedzialnosci spolecznej, przy pozytywnej postawie administracji,
przedsiebiorstw i pracowników, w trosce o znajdowanie dobrych rozwiazan dla
przedsiebiorstw, pracowników i wspólnot i zapewnianie w ten sposób równowagi miedzy
czynnikiem spolecznym a gospodarczym;
– Dzialanie w partnerstwie z przedsiebiorcami, partnerami spolecznymi, spoleczenstwem
obywatelskim (szkoly wyzsze, osrodki badawcze i wynalazcze, stowarzyszenia itp.) i wladzami
lokalnymi w celu tworzenia warunków do wzrostu wydajnosci;
– Propozycja utworzenia kategorii „region bardziej uprzywilejowany” dla regionów cieszacych sie
wysokim poziomem spójnosci spolecznej i zatrudnienia, ale tracacych nagle swoje wlasciwosci
z racji przenoszenia lokalnych przedsiebiorstw na inne tereny i braku podmiotów gospodarczych
mogacych je zastapic w zapewnieniu odpowiedniego zatrudnienia. Regiony te moglyby
korzystac z pomocy finansowej w specjalnym celu odtworzenia tkanki gospodarczej.
–

2.

Kontakt: Miguel Colera
(tel.: 00 32 2 546 96 29; e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int)

GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ROZWÓJ OBSZARÓW
WIEJSKICH
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•

Obszary metropolitalne: konsekwencje spoleczno-gospodarcze dla
przyszlosci Europy.

–

Sprawozdawca: Joost van IERSEL (Pracodawcy - NL)

−

Dokumenty: opinia z inicjatywy wlasnej – CESE 968/2004

− Glówne punkty: EKES podkresla, ze w interesie Unii lezy:
– wyznaczenie obszarów metropolitalnych w 25 Panstwach Czlonkowskich,
– coroczne opracowywanie istotnych danych na temat tych obszarów - w szczególnosci
wyników europejskich badan sily roboczej,
– szacunkowy pomiar glównych wskazników realizacji strategii lizbonskiej dla tych obszarów,
– wykrycie na tych obszarach tzw. klastrów (clusters) dzialalnosci o wysokiej wartosci dodanej,
– regularne przedstawianie przez Komisje raportu na temat sytuacji spoleczno-gospodarczej oraz
rankingu obszarów metropolitalnych.
Przygotowanie tych danych i ich powszechne udostepnienie powinno przyniesc nastepujace
pomyslne skutki:
– przyczynienie sie do uznania znaczenia obszarów metropolitalnych oraz do poglebienia wiedzy o
panujacych w nich warunkach spolecznych, gospodarczych i ekologicznych,
– ulatwienie oceny atutów i slabosci tych obszarów na szczeblu europejskim,
– lepsze formulowanie i wdrazanie polityk europejskich i krajowych oraz dostosowanie ich do
szczególnych cech danych obszarów,
– dostarczenie regionalnym i lokalnym rzadom oceny poziomu konkurencyjnosci obszarów
lezacych w ich kompetencjach w skali Wspólnoty; podstaw do takich oceny dzisiaj brakuje –
dokonuje sie ich znacznym nakladem i na niepewnych podstawach,
– wzbogacenie debaty o polityce regionalnej poprzez ulatwienie dialogu na obiektywnych
podstawach miedzy wszystkimi zainteresowanymi stronami,
– dostarczenie przedsiebiorstwom prywatnym informacji potrzebnych do prawidlowego
okreslenia strategii dzialania.
EKES uwaza za niezbedne stworzenie w ramach Eurostatu komórki zajmujacej sie badaniami nad
obszarami metropolitalnymi w celu corocznego opracowywania danych, o których mowa wyzej.
EKES wyraza nadzieje, ze instytucje europejskie podziela spostrzezenia przedstawione w niniejszej
opinii. Dlatego tez EKES uznaje za pozadane, aby niezaleznie od powstania forum wspólpracy
miedzy obszarami metropolitalnymi a Komisja, przedstawienie sytuacji tych stref trafilo na porzadek
dzienny Rady ds. Konkurencyjnosci oraz nieformalnej Rady ds. Gospodarki Przestrzennej i
Urbanistyki.

−

Kontakt: Alberto Allende
(tel.: 00 32 2 546 96 79; e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)
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•

Rozwój obszarów wiejskich: nastepstwa konferencji w Salzburgu

–

Sprawozdawca: Gilbert BROS (rózne interesy - FR)

–

Dokumenty: opinia z inicjatywy wlasnej – CESE 961/2004

– Glówne punkty: Celem Komitetu jest zbadanie spójnosci przyszlej polityki regionalnej z
przyszla polityka rozwoju obszarów wiejskich w celu ograniczenia "szarych stref", szczególowa
analiza planowanych trzech przyszlych kierunków polityki rozwoju obszarów wiejskich
(mianowicie konkurencyjnosci rolnictwa, ochrony srodowiska i roli w zapewnieniu spójnosci
gospodarczej i spolecznej na obszarach wiejskich) oraz identyfikacja elementów uproszczenia
administracyjnego.
Komitet zwraca sie do Komisji i Rady o przypomnienie, w ramach spójnosci terytorialnej, ze
zrównowazony rozwój obszarów wiejskich powinien pozostac priorytetowym celem polityki
regionalnej. Polityka ta powinna wiec w pelni uwzgledniac problematyke tworzenia miejsc pracy,
ksztalcenia ustawicznego oraz dostepu do nowych technologii informacyjnych w srodowisku
wiejskim. Komitet podkresla, ze podstawowym celem drugiego filaru WPR winno w dalszym ciagu
pozostawac wspieranie rolnictwa w dostosowywaniu sie do zmieniajacych sie oczekiwan obywateli.
Komitet wzywa Rade i Parlament Europejski do zadbania o przyznanie odpowiednich srodków
finansowych na polityke rozwoju obszarów wiejskich, gdyz w przeciwnym wypadku zostanie
ona pozbawiona tresci. Komitet pragnie podkreslic swój sprzeciw wobec wszelkich zamiarów
powolywania dwóch róznych Dyrekcji Generalnych i dwóch róznych Komisarzy do spraw rolnictwa
i rozwoju obszarów wiejskich. Komitet pragnie przypomniec, ze wielofunkcyjne aspekty
produkcji rolniczej sprzyjaja pod wieloma wzgledami utrzymaniu zycia gospodarczego na
wsi; podkresla równiez wazne miejsce, jakie przyznac nalezy w tym kontekscie wymianie
doswiadczen i transferowi metod. Komitet podkresla wreszcie, ze nalezy wciaz rozbudowywac
wsparcie dla inwestycji w gospodarstwach rolnych.
Uproszczenie programowania sprowadza sie do objecia jednym funduszem wszystkich dzialan
pomocowych zwiazanych z polityka rozwoju obszarów wiejskich. Komitet podkresla jednak, ze tryb
zarzadzania tym jednym funduszem powinien byc spójny z zasadami obowiazujacymi w
funduszach strukturalnych. Komitet podkresla, ze lokalne inicjatywy poszukujace nowych dróg
rozwoju dla obszarów wiejskich powinny w nadal móc korzystac ze wsparcia w ramach inicjatywy
LEADER.
– Kontakt:

3.

Eleonora Di Nicolantonio
(tel.: 00 32 546 94 54; e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

ZATRUDNIENIE ORAZ PRAWA SOCJALNE I SPOLECZNE
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Ochrona socjalna: oplacalnosc pracy

–

Sprawozdawca: Donna St Hill (Pracodawcy – UK)

–

Dokumenty: COM(2003) 842 final – 2003/0307 COD – CESE 966/2004

–

Glówne punkty: Komitet zaleca ujednolicenie dzialan Panstw Czlonkowskich na rzecz uczynienia
pracy oplacalna poprzez uczynienie zatrudnienia rzeczywiscie atrakcyjnym wyborem dla osób
korzystajacych z zasilków dla bezrobotnych lub opieki spolecznej, poprzez zajecie sie wszystkimi
barierami stojacymi na drodze do platnej pracy. Kluczowym zagadnieniem na drodze do uczynienia
pracy oplacalna, przed którym stoja Panstwa Czlonkowskie, jest okreslenie wspólnego, rozsadnego
poziomu wsparcia dla osób zatrudnionych i bezrobotnych, który zachecac bedzie do pozostania na
rynku pracy. Komitet wyróznia polityke szybkich korzysci, majaca zapewnic krótkie, lecz
skonczone swiadczenia dla osób nisko wykwalifikowanych, oraz polityke bardziej dlugofalowych
inwestycji w kapital ludzki, które sa kluczem do dlugoterminowej oplacalnosci pracy, szczególnie w
wypadku osób najslabszych.
Komitet podkresla znaczaca role, jaka moga odegrac firmy i pracodawcy prywatni w osiagnieciu
europejskich celów dotyczacych zatrudnienia. Nalezy wskazac mozliwe kierunki polityki popytu
zdolne zmienic zachowanie pracodawcy w sposób sprzyjajacy osiagnieciu celów lizbonskich,
zakladajacych wyzsza jakosc i trwalosc zatrudnienia w calej Europie.
Obok wspierania dobrej praktyki nalezy wprowadzic w zycie sankcje za nieodpowiednie
zachowanie pracodawcy, w tym za dyskryminacje ze wzgledu na plec, rase, orientacje seksualna,
religie lub wiek, co doprowadzi do wsparcia innowacji, wiekszej podazy pracy i mozliwosci
wydluzenia aktywnosci zawodowej w gospodarkach europejskich.
Dlatego tez, przy silnym wsparciu koordynacji na szczeblu krajowym, w Panstwach Czlonkowskich
zastosowac nalezy szeroki wachlarz instrumentów i systemów swiadczen, które zrównowaza
instrumenty oddzialujace na podaz i popyt pracy. Na poziomie gospodarstwa domowego nalezy
starannie zrównowazyc i przewidziec ogólny wplyw swiadczen lub obciazen podatkowych na
dochód, szczególna uwage zwracajac na struktury zachet, jakie stwarzaja takie swiadczenia lub
stawki podatkowe dla ubogich gospodarstw domowych. Inne srodki, takie jak zapewnienie opieki
nad dzieckiem, elastyczne godziny pracy, bezpieczenstwo zatrudnienia, mobilnosc pracy i szanse na
szkolenie, podkreslono jako niezbedne dla ogólnych ram polityki oplacalnosci pracy.

−

•

Kontakt:

Alan Hick
(tel.: 00 32 2 546 93 02; e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

Zmiana dyrektywy 93/104 w sprawie organizacji czasu pracy
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Sprawozdawca: Erik HAHR (Pracodawcy – SE)

−

Dokumenty: COM(2003) 843 final – CESE 964/2004

− Glówne punkty: Przedmiotem komunikatu stanowiacego podstawe opinii jest dyrektywa
93/104/WE z dnia 23 listopada 1993 r. wraz ze zmianami wniesionymi na mocy dyrektywy
2000/34/WE, ustanawiajaca pewne minimalne wymogi w kwestii organizacji czasu pracy w celu
zapewnienia wyzszego poziomu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracowników.
Komitet:
– uwaza metode konsultacji zastosowana przez Komisje za niewlasciwa, biorac pod uwage, ze
kwestia ta podlega ukladom zbiorowym na szczeblu krajowym. Komisja powinna byla
skonsultowac sie z partnerami spolecznymi przed wszczeciem procedury konsultacyjnej z
instytucjami europejskimi, Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Spolecznym i Komitetem
Regionów;
– dostrzega potrzebe doglebnej analizy sposobu, w jaki dyrektywa w sprawie czasu pracy zostala
wdrozona w Panstwach Czlonkowskich oraz efektów jej wdrozenia;
– uwaza, ze aktualne przepisy zapewniaja partnerom spolecznym niezbedna elastycznosc w
zakresie ksztaltowania czasu pracy, gdyz 12 miesieczny okres odniesienia stosowany jest w
wielu Panstwach Czlonkowskich na mocy ukla dów zbiorowych;
– zauwaza, ze wyroki Trybunalu w sprawie definicji pojecia czasu pracy moga powodowac
pewne trudnosci, lecz w obecnych okolicznosciach nie chcialby zalecac zadnego z rozwiazan
zaproponowanych przez Komisje;
– nie zamierza zajmowac na tym etapie stanowiska na temat prawa wyboru (opt-out), choc ma
tu pewne zastrzezenia. Konieczna jest tu poglebiona analiza sytuacji z udzialem parterów
spolecznych;
– pragnie zwrócic uwage na szczególne trudnosci, jakie sa udzialem rodziców starajacych sie
laczyc zycie zawodowe z obowiazkami rodzinnymi.
−

Kontakt: Torben Bach Nielsen
(tel.: 00 2 546 96 19; e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int)

4.

RYNEK WEWNETRZNY W WYMIARZE GOSPODARCZYM,
FINANSOWYM I FISKALNYM

•

Program wieloletni – MSP
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Sprawozdawca: Dimitrios DIMITRIADIS (Pracodawcy - EL)

–

Dokumenty: COM(2003) 758 final – 2003/0307 COD – CESE 950/2004

–

Glówne punkty: EKES popiera proponowane przez Komisje zmiany w decyzji 2000/819/WE.
EKES za szczególnie pozyteczny instrument uwaza SME Guarantee Facility i wzywa do
znacznego zwiekszenia finansowania w jego ramach oraz do podjecia wszelkich wysilków, aby
bezposrednio wlaczyc te kraje, które jak dotad z niego nie korzystaly (Grecja, Irlandia i
Luksemburg). EKES wspiera wysilki majace na celu przedluzenie programu gwarancji z mysla o
nowych Panstwach Czlonkowskich; budzet programu powinien zatem zostac zrewidowany.
EKES wzywa Komisje do podjecia koniecznych kroków w celu dalszej rozbudowy ETF Start-up
Facility, gdyz jest to kluczowe narzedzie wspierajace tworzenie innowacyjnych MSP oraz
przedsiewziecia wysokiego ryzyka.
Komitet zwraca sie o wygospodarowanie znacznie wiekszych srodków na pokrycie zwiekszonych
potrzeb MSP w branzy informacyjnej, nowych technologii i biotechnologii. EKES jest przekonany, ze
korzystajac z doswiadczen zdobytych w Szóstym Ramowym Programie Badan i Rozwoju
Technologicznego nalezy ponownie wprowadzic programy na mala skale dla MSP.
EKES zgadza sie z zaproponowanym przez Komisje wczesnym wycofywaniem JEV, biorac pod
uwage krytyke, jakiej podlega w obecnym ksztalcie. EKES pragnie jednakze podkreslic, ze nadal
popiera tworzenie miedzynarodowych spólek joint venture.

–

•

Kontakt: Aleksandra Klenke
(tel.: 32 2 546 98 99; e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)

Platnosci na rynku wewnetrznym

–

Sprawozdawca: Guido RAVOET (Pracodawcy - BE)

–

Dokumenty: COM(2003) 718 final – CESE 951/2004

–

Glówne punkty: Komitet popiera podjeta przez Komisje Europejska próbe zwiekszenia zaufania
konsumenta, bezpieczenstwa obrotu prawnego oraz efektywnosci rynku w dziedzinie platnosci na
rynku wewnetrznym. Przychylnie ocenia ponadto uznanie samoregulacji i wspólregulacji za
dopuszczalne rozwiazania w kilku obszarach wspomnianych w 21 zalacznikach.
Rzecz jasna, jezeli samoregulacja nie okaze sie skuteczna, nalezaloby rozwazyc przyjecie
odpowiednich przepisów europejskich.
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–

•

Kontakt: Aleksandra Klenke
(tel.: 32 2 546 98 99; e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)

Opodatkowanie dywidend / Osoby fizyczne

–

Sprawozdawca: Daniel RETUREAU (Pracownicy - FR)

–

Dokumenty: COM(2003) 810 final – CESE 963/2004

–

Glówne punkty: Komitet uwaza, ze zajecie sie podwójnym opodatkowaniem oraz
opodatkowaniem u zródla ewentualnych dochodów z tytulu dywidend krajowych i dywidend
pochodzacych z zagranicy lub wychodzacych za granice w celu zapewnienia ich
niedyskryminacyjnego traktowania, stanowi wazny cel, nie podwazajacy jednak podstawowej
zasady równosci osób fizycznych wobec danin publicznych na szczeblu krajowym. Panstwa
Czlonkowskie moglyby równiez rozwazyc wspólprace pomiedzy krajami majacymi podobne
praktyki podatkowe w celu przeanalizowania istniejacych dobrych praktyk w tym zakresie.
Komitet uwaza wreszcie, ze komunikat Komisji otwiera perspektywe dla rozwiazania problemów
bedacych przedmiotem licznych wystapien do Trybunalu Sprawiedliwosci; wystapieniom tym
nalezaloby w przyszlosci zapobiegac, aby nie przeciazac niepotrzebnie Trybunalu wnioskami w tej
dziedzinie.

–

•

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

Procedura konsultacji – kredyty finansowe

–

Sprawozdawca: Frank von FÜRSTENWERTH (Pracodawcy - DE)

–

Dokumenty: COM(2004) 159 final – 2004/0056 CNS – CESE 952/2004

–

Kontakt: Aleksandra Klenke
(tel.: 32 2 546 98 99; e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)

5.

STOSUNKI Z PANSTWAMI KANDYDUJACYMI

Greffe CESE 126/2004 FR – GM/ak

…/…

-9-

•

Stosunki UE-Turcja w perspektywie posiedzenia Rady Europejskiej w
grudniu 2004 r.

–

Sprawozdawca: Thomas ETTY (Pracownicy - NL)

–

Dokumenty: opinia z inicjatywy wlasnej – CESE 965/2004

–

Glówne punkty: W opinii tej EKES przedstawia swe stanowisko w sprawie stosunków UE –
Turcja w perspektywie szczytu UE w grudniu 2004 r., który ma sie wypowiedziec o mozliwosci
wyznaczenia terminu rozpoczecia negocjacji w Turcja.
EKES przypomina, ze Turcja od dziesiecioleci pokazuje jednoznacznie, iz postanowila zwrócic sie
w strone Europy.
Zdaniem Komitetu szczególnie imponujace wyniki przyniósl proces reform w ostatnich dwóchtrzech latach.
EKES podkresla, ze Turcja powinna spelnic przed rozpoczeciem negocjacji te same kryteria
polityczne, co inne panstwa kandydujace oraz ze jej wysilki reformatorskie powinny byc oceniane
na podstawie standardów zastosowanych do innych panstw kandydujacych. UE ze swej strony
winna podjac wszelkie wysilki, aby uniknac nawet podejrzenia o stosowanie podwójnych
standardów.
EKES jest zdania, ze UE moze i musi wymagac od Turcji dokonania do konca 2004 r.
wiarygodnego postepu w skali umozliwiajacej uznanie zmian za nieodwracalne.
EKES stwierdza zatem, iz pozytywna decyzja o rozpoczeciu negocjacji akcesyjnych z Turcja musi
zostac podjeta, jesli rzad Turcji do grudnia przyszlego roku:
– podejmie kroki majace na celu spelnienie wymogów dotyczacych roli armii w zyciu spolecznym
Turcji (armia powinna sie ograniczyc do wypelniania podstawowych zadan z dziedziny
obronnosci i bezpieczenstwa);
– wykaze wole pelnego wdrozenia zmian prawnych dotyczacych praw kulturowych Kurdów w
poludniowo-wschodnich prowincjach kraju;
– rozpocznie wprowadzanie w zycie wyrazanych juz intencji i poczynionych zobowiazan w
kwestii dobrowolnego powrotu, rehabilitacji i odszkodowan dla uchodzców – ofiar przemocy na
poludniowym wschodzie w latach osiemdziesiatych i dziewiecdziesiatych;
– w pelni zharmonizuje swoje prawo i praktyki dotyczace podstawowych praw i wolnosci
zwiazków zawodowych z konwencjami MOP nr 87 i 98;
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- 10 – usunie z ustawy o stowarzyszeniach wszelkie antydemokratyczne ograniczenia i powstrzyma
sie od ograniczania w praktyce swobody funkcjonowania organizacji spolecznych;
– stworzy warunki dla wolnego i niezawislego funkcjonowania tureckiej Rady SpolecznoGospodarczej.
Komitet goraco pragnie, by szczyt europejski w grudniu 2004 r. mógl uznac kryteria polityczne za
spelnione i dzieki temu podjac decyzje o otwarciu negocjacji w najblizszym mozliwym terminie.
–

6.

Kontakt: Jacques Kemp
(tel.: 00 32 2 546 98 10; e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int)

POLITYKI PRZEMYSLOWE I SEKTOROWE

• Przemysl tekstylny
–

Sprawozdawca: Antonello PEZZINI (Pracodawcy - IT)
Wspólsprawozdawca: Michel NOLLET (Pracownicy - BE)

–

Dokumenty: COM(2003) 649 final – CESE 967/2004

–

Glówne punkty: Niezmiernie wazne wydaje sie, by Komisja – we wspólpracy z rzadami
krajowymi i partnerami spolecznymi – wsparla branze tekstylno-odziezowa w dalszym rozwoju
technicznym i stawianiu czola globalizacji. Obok istniejacych juz w ramach polityk wspólnotowych
„platform technologicznych” mozna byloby sformulowac czwarta platforme, która zajmowalaby
sie róznorodnymi i innowacyjnymi aspektami przyszlosci sektora tekstylnego.
Nalezy wzmacniac innowacyjnosc, w szczególnosci w MSP, poprzez projekty realizowane na
szczeblu lokalnym przy zaangazowaniu wszystkich sil spolecznych jak równiez osrodków
badawczych. Byloby niezwykle wazne, aby stworzyc siec wspólpracy liderów w dziedzinie
badawczej, która poprzez scisle kontakty ze swiatem gospodarki moglaby korzystac z mozliwosci,
jakie daje Szósty Program Ramowy, i wskazywac na przeszlosciowe perspektywy rozwoju
technologicznego tej branzy.
EKES jest zdania, ze UE powinna starac sie zmienic reguly przyjete w WTO, uzywajac
wszystkich argumentów zawierajacych sie w zakorzenionym w Europie pojeciu spolecznej
gospodarki rynkowej. Nalezy starac sie o niezwloczne wyegzekwowanie przestrzegania pewnych
priorytetów socjalnych, ekologicznych i gospodarczych, gdyz UE jako uczestnik gospodarki
swiatowej ma wplyw na efektywnosc ladu swiatowego.
Ulgi celne powinny przyslugiwac tylko 49 najslabiej rozwinietym krajom. Negocjacje prowadzone
w ramach Rundy Doha powinny prowadzic do tego, by stosunki pomiedzy obszarem europejskosródziemnomorskim a krajami azjatyckimi polegaly w wiekszym stopniu na zasadzie wzajemnosci.
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- 11 Komitet popiera Komisje w jej staraniach na rzecz wypracowania bardziej skutecznych srodków
ochrony handlu. Nalezy wzmocnic kontrole celne na granicach Unii i dazyc do wprowadzenia
mozliwie najszybciej wspólnego systemu celnego.
W celu zwalczania podrabiania i oszustw, jak równiez lepszego informowania konsumentów,
bardzo wazne jest wprowadzenie oznaczania pochodzenia towaru. Komitet proponuje rozwazenie
mozliwosci wprowadzenia pelnej identyfikowalnosci tkanin.
–

•

Kontakt: Aleksandra Klenke
(tel.: 32 2 546 98 99; e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)

Budownictwo okretowe

–

Sprawozdawca: Joost van IERSEL (Pracodawcy - NL)

–

Dokumenty: COM(2003) 717 final – CESE 949/2004

–

Glówne punkty: Projekt LeaderSHIP 2015 rozpoczyna sie od ustalenia celu, jakim jest
wyrównanie regul gry w skali swiatowej. EKES podkresla znaczenie tego obszaru polityki jako
podstawy dla calej strategii. W pelni popiera obecne podejscie Unii Europejskiej w zakresie polityki
przemyslowej, której celem jest doprowadzenie do skutecznego porozumienia miedzynarodowego,
gwarantujacego dyscypline na calym swiecie.
Kluczowe znaczenie maja badania naukowe i rozwój oraz innowacja. Jest to nieodzowny czynnik
sukcesu.
Zdaniem EKES-u europejski fundusz gwarancyjny zaproponowany w programie LeaderSHIP
powinien zaczac dzialac jak najszybciej.
EKES z zadowoleniem przyjmuje porozumienie zawarte miedzy przemyslem stoczniowym a
Komisja w sprawie potrzebnych w tym sektorze wymogów i polityk ochrony srodowiska.
Slabym punktem Unii Europejskiej pozostaje nadal egzekwowanie obowiazujacych norm
bezpieczenstwa w zakresie transportu morskiego.
Rozwój zeglugi bliskiego zasiegu i przeniesienie transportu naziemnego na morze - to równiez
wazne cele ochrony srodowiska morskiego. Aby je zrealizowac, nalezy jeszcze poprawic
nowoczesna infrastrukture, w tym równiez porty i statki.
Czynnik ludzki jest elementem najwazniejszym; EKES popiera planowane ozywienie dialogu
spolecznego w branzy. W dialogu tym zarówno Komisja, jak i pracownicy i zwiazkowcy maja do
odegrania wazna role.
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- 12 EKES wyraza zadowolenie z faktu, ze coraz czesciej w Europie uwzglednia sie specyficzne
segmenty gospodarki takie jak przemysl stoczniowy i lotniczy w ramach celów obronnosciowych i
wspóldzialania miedzy przemyslem cywilnym a wojskowym.
–

Kontakt: João Pereira dos Santos
(tel.: 32 2 546 92 45; e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

7.

PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA ENERGII

•

Energia termojadrowa

–

Sprawozdawca: Gerd WOLF (rózne interesy - DE)

–

Dokumenty: opinia z inicjatywy wlasnej – CESE 955/2004

–

Glówne punkty: Komitet jest przekonany, ze na dluzsza mete pokojowe wykorzystanie energii
termojadrowej moze potencjalnie odegrac wazna role w rozwiazaniu problemu zaopatrzenia w
energie, w szczególnosci w kategoriach rozwoju zrównowazonego oraz w aspekcie ochrony
srodowiska i konkurencyjnosci.
Wynika to z potencjalnych zalet tej przyszlosciowej technologii.
Na przyklad zasoby paliw sa w dajacej sie przewidziec przyszlosci praktycznie niewyczerpalne;
Technologia nie powoduje emisji szkodliwych dla atmosfery, w jej przebiegu nie powstaja ani
produkty rozpadu, ani aktynowce.
Inherentna charakterystyka bezpieczenstwa zapobiega niekontrolowanemu wzrostowi mocy.
Radioaktywnosc materialów komory spalania moze spasc do poziomu radioaktywnosci popiolu z
wegla juz po stu, maksymalnie po kilkuset latach, co w duzym stopniu rozwiazuje problem
koncowego skladowania tych substancji.
Energia termojadrowa ma przede wszystkim uzupelniac potencjal odnawialnych nosników energii.
Ma jednak te przewage nad energia sloneczna czy energia wiatru, ze nie jest zalezna od fluktuacji
warunków meteorologicznych, pory roku czy pory dnia. Ma to znaczenie zwlaszcza w odniesieniu
do uzyskania dostosowanej do wymagan relacji pomiedzy systemami scentralizowanymi i
zdecentralizowanymi.
Komitet zdecydowanie popiera równiez zwiekszenie wsparcia dla badan i rozwoju w dziedzinie
energii termojadrowej. Dla przemyslu europejskiego budowa ITER i tworzenie DEMO oznacza
powazne wzmocnienie gospodarki oraz rozwój kompetencji i innowacyjnosci w bardzo
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- 13 wymagajacej technologicznie dziedzinie. Ma równiez kluczowe znaczenie dla wprowadzenia w
zycie strategii uzgodnionych w Lizbonie I Göteborgu.
Komitet z zadowoleniem przyjmuje decyzje Rady Europejskiej potwierdzajaca jednomyslnie
europejskie starania o lokalizacje programu ITER i wzywa Rade, Parlament i Komisje do podjecia
inicjatyw i wykorzystania wszystkich istniejacych mozliwosci – a w razie potrzeby wypracowania
nowych koncepcji strukturalnych miedzynarodowego podzialu pracy – na rzecz ulokowania ITER
w Europie ze wzgledu na jego strategiczne znaczenie.
–

•

Kontakt: Siegfried Jantscher
(tel.: 00 32 2 546 82 87– e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int)

Warunki dostepu do sieci elektroenergetycznej / Slowenia

–

Sprawozdawca: Jan SIMONS (Pracodawcy - NL)

–

Dokumenty: COM(2004) 309 final - 2004/0109 COD – CESE 958/2004

–

Kontakt: Siegfried Jantscher
(tel.: 00 32 2 546 82 87– e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int)
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8.

POLITYKA
TELEKOMUNIKACJI
KOSMICZNEJ

•

Stan realizacji / GALILEO

W

PRZESTRZENI

–

Sprawozdawca: Stéphane BUFFETAUT (Pracodawcy - FR)

–

Dokumenty: COM(2003) 112 final – CESE 956/2004

–

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

9.

BEZPIECZENSTWO TRANSPORTU

•

Bezpieczenstwo portów

–

Sprawozdawca: Anna BREDIMA (Pracodawcy - EL)

–

Dokumenty: COM(2004) 76 final – 2004/0031 COD – CESE 954/2004
–Kontakt: Luís Lobo
(tel.: 00 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

•

Licencje dla przedsiebiorstw kolejowych

–

Sprawozdawca: Eduardo Manuel CHAGAS (Pracownicy - PT)

–

Dokumenty: COM(2004) 232 final – 2004/0031 COD – CESE 957/2004

–

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

•

Miedzynarodowy Kodeks Bezpieczenstwa Morskiego

–

Sprawozdawca: Anna BREDIMA (Pracodawcy - EL)

–

Dokumenty: COM(2003) 767 final – 2003/0307 COD – CESE 953/2004
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–

Kontakt: Luís Lobo
(tel.: 00 32 2 546 97 17; e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

10

.POLITYKA IMIGRACYJNA

•

Miedzynarodowa konwencja w sprawie migracji

–

Sprawozdawca: Luis Miguel PARIZA CASTAÑOS (Pracownicy - ES)

–

Dokumenty: opinia z inicjatywy wlasnej – CESE 960/2004

–

Glówne punkty: Zgodnie ze swymi poprzednimi opiniami w sprawie europejskiej polityki
imigracyjnej i w poparciu opinii Parlamentu Europejskiego, Europejski Komitet EkonomicznoSpoleczny pragnie zachecic Panstwa Czlonkowskie Unii Europejskiej do ratyfikowania
miedzynarodowej konwencji w sprawie ochrony praw wszystkich pracowników migrujacych oraz
czlonków ich rodzin.
EKES wzywa Przewodniczacego Komisji oraz obecna prezydencje Rady do podjecia niezbednych
inicjatyw politycznych, aby Panstwa Czlonkowskie ratyfikowaly konwencje w ciagu najblizszych
24 miesiecy, a takze by ratyfikowala ja Unia Europejska, gdy Traktat Konstytucyjny uprawni ja do
podpisywania umów miedzynarodowych. Dla ulatwienia ratyfikacji Komisja powinna
przeprowadzic analize przepisów krajowych oraz ustawodawstwa Wspólnoty pod katem
konwencji. Ponadto partnerzy spoleczni i inne organizacje spoleczenstwa obywatelskiego
przylacza sie do EKES i Komisji w kampanii na rzecz ratyfikacji.

−

Kontakt:

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