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Atzo Nicolai, sekretarz stanu ds. europejskich Holandii, nakreslil priorytety prezydencji holenderskiej. 
 

1. EUROPEJSKI LAD GOSPODARCZY 
• Lepszy lad gospodarczy w Unii Europejskiej 
 
−  Sprawozdawca: Joost van Iersel (Pracodawcy – NL) 
−  Dokumenty zwiazane ze sprawa: opinia z wlasnej inicjatywy – CESE 1203/2004 
−  Glówne punkty: 
 
1. Skuteczna polityka i integracja sa niemozliwe przy braku jasnych i wiarygodnych ram 

instytucjonalnych, które zapewniaja konsekwentna realizacje europejskich zobowiazan. Z tego 
powodu EKES w wyrazny sposób uwzglednia warunków instytucjonalnych i administracyjnych, tj. 
dobrego sprawowania rzadów. 

 
2. Komisja bedzie potrzebowala silnej bazy operacyjnej w rozszerzonej Unii. Dzialania na szczeblu 

miedzyrzadowym sa coraz czestsze. EKES przestrzega przed ta tendencja. W tym istotnym okresie 
rozszerzenie zasady wiekszosci kwalifikowanej bedzie mialo pozytywne skutki. EKES jest zdania, ze 
Rada ds. Konkurencji musi stac sie bardziej przejrzysta.   

 
3. Rada Europejska odnotowuje, ze Komisja zamierza sporzadzic plan majacy na celu wzmocnienie i 

wdrozenie Strategii Lizbonskiej. EKES stwierdza, ze proces lizbonski „w nowym stylu” powinien 
korzystac z metod „Europy’92”, które odniosly sukces. Tym niemniej caly czas wystepuja 
niedociagniecia w procesie wdrazania. Równiez inne zagadnienia zasluguja na miejsce w procesie 
lizbonskim „w nowym stylu”, w tym: 

 
− sektorowa polityka przemyslowa wynikajaca z konsultacji w przemysle (wlaczajac w to 

 strony negocjacyjne – pracodawców i pracobiorców), Komisja i Rada; 
− wyniki programów i platform technologicznych UE, zwiekszona wspólpraca transgraniczna 

 pomiedzy instytutami badawczymi i naukowcami w Unii oraz promowanie wspólpracy 
 pomiedzy uczelniami wyzszymi i przemyslem; 

− polityka regionalna, ze szczególnym naciskiem na wiedze i innowacje. 
 
4. „Partnerstwo dla Zmiany” ma duzy potencjal.  Moze to ulatwic nowy rodzaj komunikacji i do 

nowych partnerstw pomiedzy wieloma grupami zaangazowanymi w proces integracji europejskiej. 
To równiez nalezy do „dobrego sprawowania rzadów”. 

 
Kontakt: Gilbert Marchlewitz 
  (Tel.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 

 



- 2 - 

Greffe  CESE 165/2004 FE-EN-DE-ES  -  AB/im .../... 

• Perspektywa finansowa 2007-2013 
•  
• Sprawozdawca: Georgios Dassis (Pracownicy – EL) 

 
• Dokument zwiazany ze sprawa: (COM(2004) 101 final 1204/0053 (CESE) 
 
• Glówne punkty: 

Komitet przedstawia ogólnie pozytywna opinie w sprawie komunikatu Komisji do Rady i 
Parlamentu Europejskiego pt. „Budowanie naszej wspólnej przyszlosci: perspektywy finansowe i 
polityczne dla rozszerzonej Unii na lata 2007-2013”. Tym niemniej Komitet zwraca uwage na 
zastrzezenia w zwiazku z komunikatem, w szczególnosci brak srodków na promowanie Strategii 
Lizbonskiej UE i zrównowazonego rozwoju.  

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

 
2. OZYWIENIE DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ 
 
• Plan Dzialania: Europejski plan na rzecz przedsiebiorczosci 
 
• Sprawozdawca: Ben Butters (Pracodawcy – UK) 

• Dokument zwiazany ze sprawa: COM(2004) 70 final – CESE 1198/2004 

• Glówne punkty: 

 
Komitet z zadowoleniem przyjmuje przedstawiony przez Komisje plan dzialania i po raz kolejny 
wyraza uznanie dla Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiebiorczosci za wysilek wlozony w ten proces 
od czasu jego uruchomienia na poczatku 2002 r. Komitet wzywa jednak do zdefiniowania 
konkretnych srodków dzialania w ramach kazdego obszaru strategicznego Planu Dzialania, które 
bylyby konieczne dla pomyslnego wdrozenia. Komitet przyznaje, ze wiele sposród potrzebnych 
dzialan, które prowadzic nalezy w sposób ciagly, podjac musza decydenci polityczni spoza 
Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiebiorczosci.  

 
Plan dzialania jest zaledwie punktem wyjscia dla nieprzerwanego, dlugofalowego procesu. Proces 
ten nie powiedzie sie, jesli nie obejmie szerokiego zakresu dziedzin polityki w ujeciu 
horyzontalnym oraz czynników politycznych na wielu szczeblach w ujeciu wertykalnym. 
Niezbedna jest pozytywna reakcja tych czynników politycznych zarówno na sam plan dzialania, 
jak i na inne zwiazane z nim przyszle inicjatywy Komisji. Komitet wzywa w szczególnosci 
pozostale Dyrekcje Generalne Komisji oraz wladze Panstw Czlonkowskich do odgrywania 
aktywnej roli w tej dziedzinie. Wlaczenie podejscia polegajacego na uwzglednianiu przede 
wszystkim potrzeb malej przedsiebiorczosci w polityce Unii Europejskiej stanowiloby 
najistotniejszy wklad instytucji europejskich w promowanie przedsiebiorczosci w Europie. 
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Politycy europejscy musza równiez zastanowic sie nad sposobem upowszechnienia 
przedsiebiorczosci i zmiany obiegowych, przesadzonych opinii na ten temat. Niektóre grupy 
spoleczne, np. mlodzi ludzie, powinni byc zachecani do rozwazenia prowadzenia wlasnej 
dzialalnosci.  

 
Kontakt: Aleksandra Klenke 
  (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

• Polityka turystyczna i wspólpraca publiczno-prywatna 
 
• Sprawozdawca: Juan Castro Mendoza (Pracownicy – ES) 

• Dokumenty zwiazane ze sprawa: opinia z wlasnej inicjatywy – CESE 1199/2004 

• Glówne punkty: 

 
Komitet ustala rózne cele sektorowe, spoleczne, gospodarcze i zwiazane z ochrona srodowiska 
naturalnego dla wspólpracy publiczno-prywatnej.   

 
Wymienia równiez zasady i kryteria wspólpracy. 
 

Zasady: 
− Kompetencje 
− Wspólodpowiedzialnosc 
− Charakter dobrowolny 
− Demokracja  
 
Kryteria: 
− Konkretne cele 
− Istotnosc 
− Monitorowanie wyników 
− Proporcjonalnosc 

 
Komitet przedstawia równiez poszczególne rodzaje partnerstwa – formalne i nieformalne. 
 
W odniesieniu do analizy porównawczej Komitet przywoluje przyklady udanej 
wspólpracy w dziedzinie turystyki europejskiej. 
 
Komitet zacheca wiec Komisje do rozwazenia mozliwosci utworzenia Europejskiej Rady 
Konsultacyjnej ds. Turystyki i powtórnie, w corocznej deklaracji, zapewnia o swoim wsparciu dla 
Swiatowego Dnia Turystyki zainicjowanego przez Swiatowa Organizacje Turystyczna. 
Kontakt: Nemesio Martinez 
  (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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3. ZMIANY DEMOGRAFICZNE I SPOLECZNE I ICH IMPLIKACJE 
 
• Potrzeby badawcze – zmiana demograficzna 
 
• Sprawozdawca: Renate Heinisch (Grupa Róznych Interesów, DE) 

• Dokumenty zwiazane ze sprawa: opinia z wlasnej inicjatywy – CESE 1206/2004 

• Glówne punkty: 

 
W swietle zmian demograficznych oraz szans i zagrozen dla jakosci zycia rosnacej liczby starszych 
ludzi w Europie Komitet wzywa do: 

 
a) wlaczenia podstawowych dzialan w tej dziedzinie do Siódmego Programu Ramowego w 

dziedzinie Badan; oraz 
 

b) do dzialan towarzyszacych, które beda podstawa do efektywnego planowania polityki, 
podejmowania decyzji i dzialan na szczeblu europejskim i krajowym. 

 
Miedzy innymi potrzebne wydaja sie nastepujace srodki towarzyszace, które zapewnia zgodnosc z 
art. 24 Karty Praw Podstawowych, która gwarantuje wszystkim obywatelom UE w starszym 
wieku prawo do zycia w godnosci i do aktywnego uczestniczenia w procesach decyzyjnych. 

 
– utworzenie wspólnego europejskiego osrodka badawczego w celu powolania do zycia Europejskiej 

Agencji ds. Starzenia sie i bazy danych, aby wytworzyc, zbierac i szerzyc wiedze konieczna w celu 
usprawnienia otwartej metody koordynacji i wyciagnac praktyczne wnioski dla polityki; oraz 

 
– utworzenie kategorii „Starzejace sie Spoleczenstwo” w EKES. 

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

• Rola organizacji kobiecych jako podmiotów niepanstwowych w realizacji 
porozumienia z Cotonou (opinia z inicjatywy wlasnej) 

 
• - Sprawozdawca: Susanna Florio (Pracownicy – IT) 

• Dokumenty zwiazane ze sprawa: opinia z wlasnej inicjatywy – CESE 1205/2004 

• - Glówne punkty: 

W roku 2000 miedzy Unia Europejska a krajami AKP podpisane zostalo porozumienie z Cotonou. 
Mowa w nim jest o podejsciu do wspólpracy w dziedzinie rozwoju opartym na uczestnictwie; 
podejscie takie uznaje istotny wklad podmiotów niepanstwowych i angazuje je w definiowanie 
narodowych strategii rozwoju.  
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Celem tej opinii jest podkreslenie roli, jaka organizacje kobiece pelnia w kontekscie strategii 
rozwoju w krajach AKP oraz rozwazenie, w jaki sposób mozna te role wzmocnic. 
 
W oparciu o dane zebrane na seminariach regionalnych i forach mozna stwierdzic, ze zaangazowanie 
stowarzyszen i organizacji kobiecych oraz organizacji pozarzadowych w ksztaltowanie strategii 
narodowych jest bardzo ograniczone. Istnieje duza rozbieznosc miedzy intencjami wymienionymi w 
porozumieniu z Cotonou a ich realizacja. Ponadto wydaje sie, ze podjeto niewiele kroków w celu 
ulatwienia uczestnictwa kobiet. 
 
Jesli Unia Europejska rzeczywiscie chce miec pozytywny wplyw na warunki zycia kobiet i ludzi 
biednych, przy okreslaniu celów wsparcia dla kobiet oraz koniecznych kroków konieczna jest 
wieksza jasnosc i zdecydowanie.   

 
Celem jest utworzenie warunków podstawowych, które pozwolilyby kobietom na prawdziwe 
zaangazowanie, dowartosciowanie i daly im rzetelne wsparcie, tak, aby kobiety mogly na równi z 
mezczyznami uczestniczyc w rozwoju swoich krajów. 
 
Wsród proponowanych rozwiazan sa nastepujace zalecenia: 
 

– Delegacje Komisji Europejskiej powinny miec uprawnienia do popularyzowania kwestii zwiazanych 
z równoscia plci; 

– nalezy przeprowadzic analize obecnej sytuacji w odniesieniu do organizacji kobiecych w krajach 
AKP; 

– dokumenty dotyczace strategii narodowych powinny zawierac srodki odnoszace sie do organizacji 
kobiecych; 

– nalezy stworzyc osobny budzet przeznaczony na potrzebny organizacji kobiecych w spoleczenstwie 
obywatelskim; 

– nalezy udostepnic mozliwosci finansowania przez organizacje kobiece;  
– organizacje kobiece powinny równiez byc reprezentowane na seminariach organizowanych przez 

EKES; 
– w przewidywalnej przyszlosci EKES powinien zorganizowac konferencje dotyczaca roli kobiet jako 

podmiotów w procesie rozwoju. 
 

Kontakt: Susanna Baizou 
 (Tel.: 00 32 2 546 98 45  – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 
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4. ROLNICTWO JAKO CZYNNIK ROZWOJU SPOLECZNO-
GOSPODARCZEGO 

 
 
• Rolnictwo w obszarach podmiejskich  
 
• Sprawozdawca: Joan Caball i Subirana (Grupa Róznych Interesów – ES) 

• Dokumenty zwiazane ze sprawa: opinia z wlasnej inicjatywy – CESE 1209/2004 

• Glówne punkty: 

 
Wedlug tej opinii EKES z wlasnej inicjatywy nalezy promowac mechanizmu i instrumenty, które 
umozliwia zachowanie i rozwój podmiejskich obszarów rolniczych. Komitet uwaza, ze pierwszym 
istotnym instrumentem musi byc uznanie tych obszarów i ich kluczowej roli dla relacji miedzy 
miastem a wsia pod wzgledem spolecznym, politycznym i administracyjnym. Zdaniem EKES 
uznanie roli tych terenów na terytorium calej Europy wymaga wzmocnienia dzialan na szczeblu 
europejskim odnosnie obszarów podmiejskich. Takie dzialania musza uwzgledniac wartosc i role 
takich obszarów i umozliwic wszystkim krajom przygotowania odpowiedniego ustawodawstwa 
dotyczacego ich ochrony i rozwoju w oparciu o wspólne kryteria podstawowe. Zdaniem EKES 
dynamiczny i zrównowazony rozwój rolnictwa podmiejskiego i odnosnych obszarów mozliwy jest 
jedynie przy zaangazowaniu wladz lokalnych i pod warunkiem, ze beda one odgrywac glówna role. 
Ponadto, biorac pod uwage niepewna sytuacje podmiejskich obszarów rolniczych jako calosci, 
Komitet uwaza, ze nalezy utworzyc europejska placówke badawcza, która zajmowalaby sie 
rolnictwem podmiejskim i która nie tylko dawalaby temu zjawisku wymiar europejski, ale byla 
równiez centrum badawczym, do którego zadan nalezaloby monitorowanie, analizowanie i 
upowszechnianie wiedzy na temat sytuacji w rolnictwie podmiejskim w Europie. Wladze lokalne i 
regionalne moglyby na tym forum spotykac sie i dyskutowac oraz wysuwac propozycje dotyczace 
zachowania i rozwoju tych obszarów oraz ich rolnictwa. 

 
Kontakt: Eleonora Di Nicolantonio  
  (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

  

5. JEDNOLITY RYNEK – HARMONIZACJA PODATKOWA I 
UPROSZCZENIE ZASAD HANDLU 

 
• Wspólny system opodatkowania VAT – nowa wersja 
• Sprawozdawca: Umberto Burani (Pracodawcy – IT) 

• Dokument zwiazany ze sprawa: COM(2004) 246 final – 2004/0079 (CNS) - CESE 1202/2004 
 

• Glówne punkty: 
 



- 7 - 

Greffe  CESE 165/2004 FE-EN-DE-ES  -  AB/im .../... 

Nie jest zamiarem Komitetu krytykowanie polityki dotyczacej VAT w Panstwach Czlonkowskich; 
Komitet zdaje sobie w pelni sprawe, ze w dalszym ciagu jest wiele wewnetrznych czynników 
gospodarczych i politycznych, które maja wplyw na ich decyzje. Tym niemniej, Komitet wzywa 
do ponownej analizy calego zagadnienia w niedalekiej przyszlosci, tak, aby mógl wejsc w zycie 
ostateczny system i aby w ten sposób zmniejszona zostala lub wrecz usunieta jedna z ostatnich 
przeszkód na drodze do osiagniecia jednolitego rynku opartego na wspólnych zasadach. 
 

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

 
 

• Material siewny – oficjalny nadzór/ panstwa trzecie 
 
• Sprawozdawca: Gilbert Bros (Grupa Róznych Interesów, FR) 

• Dokument zwiazany ze sprawa: COM(2004) 263 final –2004/0086 CNS - CESE 1207/2004 

 
Kontakt: Katalin Gönczy  
  (Tel.: 00 32 546 98 18 – e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int) 

 

6. ZAGADNIENIE OCHRONY SRODOWISKA W PRZEMYSLE I 
HANDLU 

 
• Homologacja typu pojazdów silnikowych 
 
• Sprawozdawca: Virgilio Ranocchiari (Pracodawcy – IT) 

• Dokument zwiazany ze sprawa: COM(2004) 162 final –2004/0053 COD - CESE 1200/2004 

 
Kontakt:  Aleksandra Klenke 
   (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

• Wlaczenie aspektów ochrony srodowiska 
 
• Sprawozdawca: Antonello Pezzini (Pracodawcy – IT) 

• Dokument zwiazany ze sprawa: (COM(2004) 130 final – CESE 1208/2004 

 
Kontakt: Katalin Gönczy  
  (Tel.: 00 32 546 98 18 – e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int) 

7. PROMOWANIE KULTURY EUROPEJSKIEJ 
 
• Dziedzictwo filmowe 
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• Sprawozdawca: Paolo Braghin (Pracodawcy – IT) 

• Dokument zwiazany ze sprawa: COM(2004) 171 final –2004/0066 COD - CESE 1201/2004 

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

 


