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412. sesja plenarna upłynęła pod znakiem wyborów nowego przewodniczącego EKES oraz częściowej 
wymiany składu Prezydium i innych struktur roboczych Komitiu. 
 
 

1. OPINIA W SPRAWIE TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO 
 KONSTYTUCJĘ DLA EUROPY 
 
• Projekt opinii w sprawie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy 
– Sprawozdawca generalny: Henri MALOSSE (Pracodawcy – FR) 

 
– Sygnatura: CESE 1373/2004 fin – CESE 1445/2004 
 
– Główne punkty:  
 

Opinia ta jest odpowiedzią na prośbę Parlamentu, który postanowił, z inicjatywy swojej Komisji 
Spraw Konstytucyjnych, zasięgnąć opinii Komitiu w sprawie Traktatu ustanawiającego 
Konstytucję dla Europy. 

 
W pierwszej części EKES wyłuszcza główne racje, które prowadzą go do uznania ratyfikacji Traktatu 
konstytucyjnego przez Państwa Członkowskie za rzecz pożądaną. Komiti uważa w tym względzie, że: 

 
• Sposób przygotowania Traktatu konstytucyjnego stanowi sam w sobie krok do przodu w 

demokratyzacji procesu integracji europejskiej oraz że jest on owocem autentycznej 
demokratycznej debaty; 

• Traktat konstytucyjny oferuje nową ramę funkcjonowania Unii i czyni ją bardziej zrozumiałą 
oraz przystępną dla każdego; 

• Traktat konstytucyjny umacnia demokratyczną legitymację Unii; 

• Włączenie Karty Praw Fundamentalnych do Traktatu konstytucyjnego stanowi znaczący 
postęp w ochronie fizycznych i moralnych praw osób; 

• Wcielając w życie dalsze postępy demokracji, Traktat konstytucyjny oferuje obywatelom 
środki pozwalające im samym decydować o treści polityk i działań, jakie Unia może 
konkretnie prowadzić, by odpowiedzieć na ich oczekiwania.  

 
Mimo że Komitet ocenia, iż pewna liczba żądań społeczeństwa obywatelskiego nie mogła zostać 
uwzględniona w czasie prac Konwentu i KM, uważa on ponadto nie tylko, że odrzucenie Traktatu 
konstytucyjnego stanowiłoby negatywny sygnał dla procesu integracji europejskiej i równałoby się 
rezygnacji z postępów demokracji, które społeczeństwo obywatelskie uzyskało metodą 
konwencjonalną, lecz również, że możliwe jest jak najlepsze wykorzystanie ramy instytucjonalnej 
ustanowionej przez Traktat konstytucyjny, a nawet udoskonalenie jej dzięki pewnej liczbie 
środków operacyjnych. 
W drugiej części EKES zajmuje się strategią informacyjnej, która ma zostać wdrożona w celu jak 
najlepszego wykorzystania Traktatu konstytucyjnego, i stwierdza, że jakość tej strategii będzie 
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decydująca dla przyjęcia rzeczonego Traktatu przez obywateli Unii. Sugeruje on w tym kontekście 
cztery linie działania: 

 
• Przygotowanie narzędzi informacji, które mogłyby przyjąć postać kluczy do odczytu 

Konstytucji pod kątem pytań nurtujących różne grupy ludności w każdym Państwie 
Członkowskim (punkt 3.1.3.); 

• Uruchomienie kampanii informacyjnych w oparciu o media i kanały informacji bliskie 
obywatelom (samorządy regionalne i lokalne, ugrupowania polityczne i organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego) (punkty 3.2. i 3.2.1.); 

• Organizowanie otwartych dyskusji, umożliwiających wszystkim obywatelom wymianę 
poglądów i wyrobienie sobie przekonań (punkt 3.3.); 

• Aktywny udział instytucji europejskich, we współdziałaniu z Państwami Członkowskimi, w 
przygotowywaniu i realizacji strategii informacyjnej, tak aby nadać debatom i ratyfikacji 
Traktatu Konstytucyjnego prawdziwie ponadnarodowy wymiar (punkty 3.4.3. i 3.4.2.). 

 
− Kontakt:   Patrick Fève 
           (Tel.: 00 32 2 546 96 16 –  e-mail : patrick.feve@esc.eu.int) 
 
 

2. STRATEGIA LIZBOŃSKA 
 

• Skuteczniejsze wdrażanie Strategii Lizbońskiej  
–    Sprawozdawca: Bruno VEVER (Pracodawcy – FR) 
–    Współsprawozdawcy: Ernst EHNMARK (Pracownicy – SE) – John SIMPSON (Różne interesy – 
UK) 
 
– Sygnatura: opinia obligatoryjna na wniosek Rady Europejskiej – CESE 1438/2004 
 
– Główne punkty:  
 

Rada Europejska z dn. 25-26 marca 2004 r. zwróciła się z prośbą do Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego o przeanalizowanie sposobów i środków pozwalających 
na skuteczniejsze wdrażanie Strategii Lizbońskiej.  
 
Opinia proponuje szereg konkretnych działań do podjęcia na Szczycie wiosną przyszłego roku, 
dotyczących „zwiększenia wzrostu i spójności”, „skuteczniejszego wdrażania rynku 
wewnętrznego”, „wspierania innowacji i jakości”, „wspierania partnerstwa publiczno-prywatnego 
na rzecz badań naukowych”, „przeorganizowania polityki społecznej” oraz „bardziej aktywnej 
ochrony środowiska”. 

 
Podstawę propozycji stanowią dwie naczelne zasady: 
 
Po pierwsze, poszczególne Państwa Członkowskie muszą się bardziej utożsamiać ze Strategią. 
Tzw. Otwarta Metoda Koordynacji powinna być bardziej dynamiczna. Po drugie, należy lepiej 
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poinformować organizacje obywatelskie i obywateli Unii o Strategii Lizbońskiej. Zorganizowane 
społeczeństwo obywatelskie oraz partnerzy społeczni muszą odgrywać wyraźniejszą i większą rolę 
we wdrażaniu Strategii Lizbońskiej. 

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

 
 

• Konkurencyjność przedsiębiorstw europejskich 
–   Sprawozdawca: Bruno VEVER (Pracodawcy – FR) 

 
− Sygnatura: Opinia obligatoryjna na wniosek przewodniczącego Komisji Europejskiej – CESE 

1439/2004 
 
− Główne punkty:  

 
W celu odbudowania konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich Komitet podkreśla cztery 
nierozłącznie ze sobą powiązane wymogi: 

 

• Pierwszy priorytet to odbudowa zaufania u uczestników życia gospodarczego.  

• Innym priorytetem jest zapewnienie sfinalizowania zasadniczych postanowień jednolitego 
rynku, co nie powinno wykroczyć poza termin ustalony w Lizbonie na 2010 r. – chociaż 
niezbędne będą dalsze procesy dostosowawcze. 

• Konkurencyjność przedsiębiorstw europejskich oznacza również, uzgodnione na 2010 r., 
 rozwijanie dynamicznej unii gospodarczej wokół euro, zdolnej do stymulowania wzrostu 
 gospodarczego i zatrudnienia, dzięki odpowiedniej polityce monetarnej. 

• Realizacja reform strukturalnych Strategii Lizbońskiej wymaga wreszcie większej 
 determinacji i spójności. 

 
Podsumowując, Komitet stwierdza, że braki w zakresie konkurencyjności przedsiębiorstw 
europejskich reprezentują cenę płaconą obecnie przez Europę niewystarczająco przedsiębiorczą, 
ospale podejmującą decyzje i wolno dostosowującą się do zmian międzynarodowych, której 
konstrukcja nie została jeszcze w wielu dziedzinach ukończona, często niezdecydowaną, czasami 
niespójną, która sama działa na swoją niekorzyść. W celu zaradzenia temu, wymagane jest 
określone działanie. Aby osiągnąć sukces potrzeba podejścia zorientowanego na rozwój, który 
poniesie zarówno popyt, jak i podaż w bardziej płynnym i efektywniejszym rynku wewnętrznym 
UE. Komitet popiera w szczególności zachętę ze strony ostatniego Szczytu Wiosennego do 
wspierania nowego partnerstwa na rzecz reformy, zarówno na szczeblu krajowym jak i 
europejskim, przy ściślejszych związkach z partnerami społecznymi. Komitet podkreśla 
konieczność utrzymywania stałego kursu na termin 2010 r., który powinien obejmować zarówno 
realizację reform lizbońskich jak i ukończenie budowy jednolitego rynku i zbudowanie 
rzeczywistej unii gospodarczej, konkurencyjnej, wykorzystującej w pełni unię walutową, przy 
całkowitym spełnieniu wymogów zrównoważonego rozwoju. 
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− Kontakt:   Alberto Allende 
                       (Tel. : 00 32 2 546 96 79  - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int) 

 
 

• Kształcenie a wydajność 
–   Sprawozdawca: Christoforos KORYFIDIS (Pracownicy – EL) 
 
–   Sygnatura: opinia rozpoznawcza – CESE 1435/2004 
 
–   Główne punkty: 
 

Pomimo wszystkich różnic istniejących między ich systemami edukacyjnymi Państwa 
Członkowskie muszą być uznane za jedną „przestrzeń kształcenia”. 
 
Powyższa perspektywa wzmocnionej współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji, mająca na 
celu w sposób kompleksowy i jednorodny stawić czoło opóźnieniom w realizacji celów z Lizbony, 
wymaga dokonania konkretnych wyborów politycznych; w szczególności zakłada:  
 
• zdobycie wystarczających środków na całą gamę odpowiednich pracowników i cały 

 zakres kształcenia, których wymaga obecna koniunktura;  

• znalezienie niezbędnego potencjału ludzkiego w europejskim sektorze edukacji;  

• stworzenie środowiska i ram nowoczesnego uczenia się;  

• uwrażliwienie, aktywną obecność i uczestnictwo administracji wszystkich szczebli, 
 partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego w ogóle;  

• bardziej przejrzyste określenie ról i kompetencji, jakie przypadają beneficjentom i 
 wykonawcom inicjatyw edukacyjnych, lecz także mechanizmom kontroli wszelkich 
 takich działań na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim;  

• i w końcu, silna mobilizacja do wspierania całej inicjatywy i konsekwencji jej treści i 
 celów. 

 
Postęp ten przyspieszą również większe wykorzystanie i lepsza koordynacja tradycyjnych 
płaszczyzn działań edukacyjnych – rodziny, szkoły i pracy; przyspieszenie takie jest absolutnie 
niezbędne dla sprostania wielkiemu wyzwaniu, jakim jest przekształcenie Europy do roku 2010 w 
najbardziej dynamiczną gospodarkę opartą na wiedzy.  

 
–   Kontakt:  Stefania Barbesta 
     (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 

 
 

• Środowisko naturalne jako szansa dla gospodarki 
–  Sprawozdawca: Stéphane BUFFETAUT (Pracodawcy – FR) 

 
–  Sygnatura: Opinia rozpoznawcza – CESE 1446/2004 
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–  Główne punkty: 

Pismem z kwietnia 2004 r. przyszła prezydencja holenderska zwróciła się do EKES z prośbą o 
opinię rozpoznawczą w sprawie środowiska naturalnego jako szansy dla gospodarki. Prezydencja 
holenderska chciałaby podkreślić dogodne okoliczności, dzięki którym postęp w dziedzinie 
technologii środowiskowych może pomóc w osiągnięciu celów gospodarczych i społecznych 
Strategii Lizbońskiej.  

 
Trwa dyskusja na temat środowiska i konkurencyjności, jest ona ożywiona i uczestniczy w niej 
całe społeczeństwo, przed wszystkim środowiska gospodarcze i społeczne. Pytanie jest jasne: czy 
uwzględnianie wymogów środowiskowych jest przeszkodą dla konkurencyjności przedsiębiorstw, 
czy też może stanowi korzystną okoliczność dla powstawania nowych zawodów, nowych rynków, 
nowych technologii?  
 

W swojej opinii rozpoznawczej EKES podkreśla, że uczynienie z ochrony środowiska naturalnego 
dogodnej okoliczności ekonomicznej nie jest tylko sprawą specjalistów w dziedzinie środowiska. 
Jest ona już podstawowym elementem tak ważnego sektora gospodarki jak turystyka i 
wypoczynek. Co do technologii środowiskowych, klucz do sukcesu leży w tworzeniu 
rzeczywistego rynku i reakcji przedsiębiorstw. Konieczne byłoby lepsze akcentowanie 
dobrowolnych inicjatyw w dziedzinie innowacji technologicznych i ochrony środowiska 
naturalnego podejmowanych przez przedsiębiorstwa lub branże przemysłu. 
 

Jest rzeczą oczywistą, że jeśli technologie środowiskowe umożliwiają rzeczywiste zmniejszenie 
kosztów produkcji dzięki mniejszemu zużyciu energii i surowców, zapewniają lepszy obraz 
przedsiębiorstwa i jego wyrobów, sprzyjają wzrostowi sprzedaży i obniżają koszty środowiskowe, 
to przedsiębiorstwa będą się nimi interesowały i zapewniały ich rozwój. Trzeba jednak, aby je 
znały i były w stanie ocenić ich skuteczność, i stąd bierze się konieczność wprowadzenia sieci 
wymiany informacji na temat najlepszych praktyk i technologii środowiskowych, do której  
mogłyby się włączyć władze publiczne, organizacje zawodowe, ośrodki techniczne i ośrodki 
badawcze. 
 

Konieczna jest mobilizacja przedsiębiorców i fachowców, podobnie jak  klientów i konsumentów. 
Bez nich nie ma rynku. Technologie środowiskowe powinny więc być odbierane przez 
społeczeństwo jako skuteczne zarówno w kategoriach ochrony środowiska, jak i produkcji,  w 
przeciwnym razie pozostaną  sympatycznym marginalnym elementem rozwoju gospodarczego, 
który będzie postępował niezależnie od nich.  
 

Konieczne jest, aby polityka w dziedzinie środowiska uwzględniała konsekwencje gospodarcze, 
podobnie jak polityka gospodarcza powinna uwzględniać potrzeby ekologiczne. Tak czy owak 
musi istnieć wzajemne oddziaływanie między kształtującymi opinię czynnikami gospodarczymi i 
ekologicznymi, jako że polityka, która traci z oczu opłacalność finansową i pozytywny wpływ na 
środowisko, nie może przynieść powodzenia.   

  
–   Kontakt:  Robert Wright  
                       (Tel. : 00 32 2 546 91 09 – e-mail : robert.wright@esc.eu.int) 
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• Rozwój gospodarczy 
–   Sprawozdawca: Lucia FUSCO (Różne interesy – IT) 
 
–   Sygnatura: opinia rozpoznawcza – CESE 1425/2004 
  
–   Główne punkty: 
 

EKES uważa, że MSP stanowią podstawę gospodarki i zatrudnienia w Europie i z tego tytułu na 
nich w pierwszym rzędzie spoczywa odpowiedzialność za osiągnięcie celów strategii lizbońskiej. 
PS odgrywają coraz większą rolę w spójności społecznej i rozwoju lokalnym. Potencjał interakcji 
między MSP a PS, w szczególności w drodze wykorzystania PS przez MSP na szeroką skalę z 
pożytkiem dla obu rodzajów podmiotów, pozostaje wciąż w znacznym stopniu niewykorzystany. 
 
EKES proponuje zatem Komisji, by dokonała przeglądu istniejących i potencjalnych interakcji 
między MSP a PS oraz wykazała, że interakcje te sprzyjają rozwojowi obu tych typów 
przedsiębiorstw w obliczu głębokich przemian, jakie pociąga za sobą rozwój gospodarczy między 
innymi w politykach rozwoju regionalnego, spójności społecznej i innowacji. 

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

3. TRANSPORT 
 
• Paneuropejskie Korytarze Transportowe  
–   Sprawozdawca: Karin ALLEWELDT (Pracownicy – DE) 
  
–   Sygnatura: Opinia z własnej inicjatywy – CESE 1426/2004 
 
–   Główne punkty:  

 
Rozszerzenie Unii Europejskiej w maju 2004 r. oraz perspektywa przystąpienia państw Europy 
Południowo-Wschodniej zmieniają ogólne ramy wspólnej polityki infrastrukturalnej i współpracy 
w odniesieniu do korytarzy. 
 
W ciągu kolejnych dwóch lat EKES powinien w swoich działaniach skupić się praktycznej 
współpracy i uczestnictwie organizacji społeczeństwa obywatelskiego na miejscu. Cel polega na 
umożliwieniu właściwym organizacjom zaangażowania się w realizację celów polityki 
transportowej. 
 
Należy wzmocnić współpracę EKES z komitetami sterującymi korytarzy oraz Komisją Europejską. 
W tym kontekście stała grupa analityczna:  
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– powinna podjąć się nowej roli, pomagając w realizacji Sieci Transportowej Regionów 
 Centralnych Europy Południowo-Wschodniej; 

– musi zastanowić się nad sposobami zagwarantowania, iż w większym zakresie uwzględnione 
 zostaną operacyjne aspekty działalności transportowej w ramach realizacji paneuropejskich 
 korytarzy. W szczególności możliwe powinno być zdefiniowanie konkretnych aspektów 
 polityki w zakresie korytarzy transportowych odnoszących się do intermodalności, ochrony 
 środowiska naturalnego, bezpieczeństwa, uwarunkowań społecznych i efektywności; 

– stała grupa analityczna powinna wnieść swój wkład w planowanie nowych korytarzy w 
 kontekście europejskiej polityki sąsiedztwa (ENP).  
 

Wreszcie, prace Komisji Europejskiej i komitetów sterujących w zakresie korytarzy i transportu 
powinny być ze sobą bardziej powiązane, powinien zostać także zaangażowany Parlament 
Europejski.   

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

• Bezpieczeństwo portów/Zmiana 
–   Sprawozdawca: Bredima SAVOPOULOU (Pracodawcy – EL) 
  
–   Sygnatury:  COM(2004) 393 final – 2004/0031 COD – CESE 1428/2004 
  
–   Kontakt:  Luis Lobo  
                      (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

4. ENERGIA 
 
• Bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię elektryczną/inwestycje w 

infrastrukturę 
–   Sprawozdawca: Ulla Birgitta SIRKEINEN (Pracodawcy – FI) 
  
–   Sygnatury: COM(2003) 740 final – 2003/0301 COD – CESE 1444/2004 
  
– Kontakt:  Siegfried Jantscher  

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

• Efektywność wykorzystania energii przez odbiorców końcowych oraz usługi 
energetyczne 

– Sprawozdawca: Ulla Birgitta SIRKEINEN (Pracodawcy – FI) 
  
–   Sygnatury: COM(2003) 739 final – 2003/0300 COD – CESE 1443/2004 
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– Kontakt:   Siegfried Jantscher  
                        (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

5. PRZEMIANY W PRZEMYŚLE 
 
• Pomoc publiczna w sektorze stalowym 
– Sprawozdawca: Göran LAGERHOLM (Pracodawcy – SE) 
–   Współsprawozdawca: Albrecht Emil KORMANN (delegat DE) 
  
–   Sygnatura:  Opinia z własnej inicjatywy – CESE 1431/2004 

 
–   Główne punkty: 
 

W swej opinii z własnej inicjatywy Komisja ds. Przemian w Przemyśle Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego podejmuje się analizy roli, jaką pomoc publiczna odgrywa w ogóle w 
kontekście przemian strukturalnych oraz roli, jaką pomoc państwowa odgrywała w odniesieniu do 
europejskiego przemysłu stalowego. 
 

Doświadczenia z restrukturyzacji europejskiego przemysłu stalowego pokazują, że pomoc 
publiczna udzielana przedsiębiorstwom ma swoje plusy i minusy: korzyści odnoszą tylko niektóre 
przedsiębiorstwa i skutkiem może być też przydzielenie jej niewłaściwemu przedsiębiorstwu, przez 
co w kategoriach średnioterminowych podtrzymuje się nierentowne zdolności produkcyjne. Z 
drugiej strony  pomoc państwa -jeżeli jest częścią wynegocjowanego programu 
restrukturyzacyjnego - może łagodzić trudne sytuacje społeczne i w ten sposób wspierać akceptację 
i konsekwencje przemian w sektorze przemysłowym. W praktyce sprawdziła się zasada sterowania 
tym procesem poprzez dialog społeczny. 
 

W kontekście przystąpienia nowych Państw Członkowskich tym bardziej ważne jest ścisłe 
przestrzeganie jednoznacznych przepisów dotyczących pomocy dla przemysłu stalowego. Nie 
wolno na przyszłość powtarzać błędów popełnionych w Unii Piętnastu.   
 

Istnieje powszechna zgoda co do tego, że zarówno nieuchronność przemian w sektorze 
przemysłowym, jak i potrzeba kształtowania tych przemian w drodze międzynarodowych 
porozumień ramowych w łonie OECD, doprowadzą do stałej poprawy bieżącej sytuacji, tj.:  
 
– nie będzie się pozwalać na nadmierne ustępstwa w odniesieniu do gospodarek rozwijających się, 

wschodzących i przejściowych, takich jak Chiny; 

– nie będzie zakazu niezbędnych uregulowań w obrębie UE dotyczących badań i rozwoju, 
posunięć w zakresie środowiska naturalnego (np. górne granice obciążeń ponoszonych przez 
przedsiębiorstwa w celu zapobieżenia zakłóceniom konkurencji wskutek działań 
środowiskowych) oraz likwidowania nierentownych mocy produkcyjnych;   

– nie będzie ceł wyrównawczych na eksport wyrobów ze stali ze względu na takie zwolnienia. 
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– Kontakt:  Jakob Andersen  
                      (Tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 
 

6. ZDROWIE 
 
• Bezpieczeństwo sanitarne: zbiorowy obowiązek, nowe prawo 
–   Sprawozdawca: Adrien BEDOSSA (Różne interesy – FR) 
 
–  Sygnatura: Opinia z własnej inicjatywy – CESE 1432/2004 
 
– Główne punkty: 
 

Organy zdrowia publicznego na szczeblu europejskim są niewystarczająco rozbudowane, a ich 
podstawy prawne są bardzo słabe. Brak im również legitymizacji medycznej z racji 
niedostatecznych środków. Wszystko to powinno ulec poprawie. 
 
Wdrażanie europejskiej sieci zdrowia publicznego świadczy o woli wszystkich europejskich władz 
publicznych, by połączyć organy zdrowia publicznego i poprawić spójność i skuteczność 
istniejących w każdym kraju UE instrumentów nadzoru sanitarnego. 
 
Mając świadomość wielu epidemii i klęsk, które wstrząsały światem w ciągu ostatnich dwóch 
dziesięcioleci, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny proponuje regularne organizowanie 
europejskich kongresów zdrowia publicznego na wysokim szczeblu. 
 
Celem tych kongresów byłoby omawianie działań zbiorowych, jakie należy podejmować, 
udzielanie dokładnych informacji na temat tych sytuacji kryzysowych, udzielanie 
skoordynowanych odpowiedzi, ocena zagrożeń zewnętrznych, pomoc w szybkim formułowaniu 
diagnoz i właściwe reagowanie w tej dziedzinie. 
 
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zaleca nadanie już teraz przyszłemu Europejskiemu 
Ośrodkowi Nadzoru Sanitarnego w Sztokholmie szerokich uprawnień w celu ustanowienia stałych, 
specjalistycznych kontaktów w dziedzinie zdrowia publicznego i spowodowania podjęcia przez 
kraje Unii Europejskiej niezbędnych działań z poszanowaniem zasady subsydiarności. 
 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przypomina, że jego zalecenia mają charakter 
komplementarny i że ich wdrożenie wymaga silnej woli ze strony krajów Unii Europejskiej. 

Niezbędne jest między innymi:  

• wzmocnienie potencjału administracyjnego łącznie ze strukturami transgranicznymi oraz 
 powszechne uznanie kompetencji właściwych organów;  

• właściwe uprawnienia oparte na odpowiednich przepisach;  

• przejrzyste procedury decyzyjne oraz ugruntowanie i powszechne przestrzeganie zasad 
 etycznych w dziedzinie przekazywania informacji na temat bezpieczeństwa sanitarnego;  
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• wzmocnienie współpracy i połączenie w światową sieć wszystkich organów nadzoru.  

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

 

• Mobilność pacjentów w Unii Europejskiej 
–   Sprawozdawca: Adrien BEDOSSA (Różne interesy – FR) 
 
–   Sygnatura: COM(2004) 301 final – CESE 1433/2004 
 
– Główne punkty: 

 
Komunikat w sprawie mobilności pacjentów zawiera szereg konkretnych propozycji w wielu 
dziedzinach. Przedstawione propozycje umożliwią włączenie do polityki wspólnotowej zawartych 
w Traktatach celów zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia. 
 
Prawo wspólnotowe uprawnia obywateli do korzystania z opieki zdrowotnej w innych Państwach 
Członkowskich oraz otrzymywania zwrotu poniesionych wydatków. Jednakże często w praktyce 
trudno jest skorzystać z tych uprawnień. 
 
EKES popiera strategię europejskią mającą na celu:  

 
• Promowanie współpracy europejskiej, która prowadziłaby do lepszego wykorzystania 

środków.  

• Sprawienie, aby na poziomie europejskim prawa i obowiązki pacjenta, zarówno społeczne, jak 
i indywidualne, były rozumiane w ten sam sposób. 

• Udostępnianie niewykorzystanych możliwości oraz opieka zdrowotna na poziomie 
ponadnarodowym.  

 
EKES zgadza się w pełni z decyzją dotyczącą wykorzystania Funduszu Spójności i Funduszy 
Strukturalnych UE do promowania inwestycji w sferze zdrowia oraz rozwoju infrastruktury 
medycznej oraz kompetencji medycznych, które zostały priorytetowymi celami wsparcia przez 
finansowe instrumenty Wspólnoty.  

 
Współpraca między Państwami Członkowskimi musi opierać się na jasno wytkniętych wspólnych 
celach, które prowadzą do stworzenia planów narodowych, natomiast właściwie dobrane wskaźniki 
pozwolą na dokładne monitorowanie polityki zdrowotnej prowadzonej przez wszystkie państwa 
Unii Europejskiej. 

 
Komitet pragnie podkreślić, że nieodzowne jest ustanowienie obserwatorium lub agencji w celu 
zbierania komentarzy, analiz oraz wymiany opinii w zakresie narodowej polityki zdrowotnej, przy 
jednoczesnym zapewnieniu ścisłej zgodności z Traktatami oraz zasadą pomocniczości i zakresem 
kompetencji krajowych. 
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Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny może jedynie wyrazić swe zadowolenie wobec 
zamiaru Komisji wdrożenia otwartej metody koordynacji dotyczącej na przykład:  

 
• wymiany dobrych praktyk; 

• odpowiednich wskaźników określających stosowane struktury i praktyki;  

• poprawy dostępności produktów medycznych;  

• koordynacji systemów narodowych w celu zapobiegania wszelkim efektom dumpingowym 
wynikającym z utraty kwalifikacji na rzecz innych państw; 

• konieczności zakończenia tworzenia rynku wewnętrznego w zakresie leków. 
 

W pierwszej kolejności połączenie woli politycznej, umiejętności i zasobów pięciu Dyrekcji 
Generalnych Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia różnym krajom UE środków 
umożliwiających koordynację polityki zdrowotnej i socjalnej, korzystnej dla wszystkich obywateli 
UE. 
 
Z tego względu Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny pragnie powołania nieformalnej 
stałej grupy roboczej w celu monitorowania polityki w tym zakresie. 

 
− Kontakt:    Alan Hick 
                      (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
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• Opieka zdrowotna i opieka długoterminowa nad osobami starszymi  
− Sprawozdawca: Paolo BRAGHIN (Pracodawcy – IT) 

 
− Sygnatury: COM(2004) 340 final – CESE 1447/2004 
 
− Główne punkty: 
 

Zważywszy, że nie jest możliwe uchwalenie prawodawstwa europejskiego w sprawie 
długoterminowej opieki zdrowotnej, EKES uważa, że otwarta metoda koordynacji ma 
pierwszorzędne znaczenie dla skutecznej modernizacji i rozwoju dostępnej, stabilnej, 
długoterminowej opieki zdrowotnej wysokiej jakości i dla zapewnienia ochrony zdrowia 
publicznego w różnych kontekstach oraz w obliczu narastających nacisków i wyzwań. 
 
Zastosowanie otwartej metody koordynacji pociąga za sobą określenie wskaźników, które służą do 
oceny obecnych braków wiedzy, biorąc równocześnie pod uwagę panującą sytuację i 
długoterminową dynamikę społeczną oddziałujące na system opieki zdrowotnej. Taki zestaw 
wskaźników musi obejmować wszelkie uwarunkowania strukturalne (sieć usług, dostępność 
sprzętu i personelu, poziom wyszkolenia i doświadczenia zawodowego itp.). Musi także 
obejmować nieodłączne cechy charakterystyczne opieki zdrowotnej (metody świadczenia usług i 
zasady działania, wytyczne dotyczące działania, przepisy i praktykę medyczną, ochronę praw 
pacjenta, itp.). Wreszcie, musi obejmować jakość konkretnych rezultatów działania systemu opieki 
zdrowotnej, zgodnie z jej rodzajem i oczekiwaniami społecznymi. 
 
Proponowane w komunikacie „następne kroki” dotyczą niezwykle istotnych aspektów tego 
problemu i rozszerzają debatę na odnośne sfery interesów. Jednakże propozycje te są natury 
ogólnej, a zatem są narażone na ryzyko, że nie uda się im znacząco rozwinąć otwartej metody 
koordynacji. 
 
EKES wyraża nadzieję, że stworzone zostaną precyzyjniejsze „wspólne cele”, pod warunkiem, że 
nie są one zanadto nakazowe i nie mają negatywnego wpływu na organizację systemów krajowych. 
Ponadto, proponowane raporty wstępne powinny pełnić rolę pożytecznych narzędzi, które nie 
pociągają za sobą dodatkowych kosztów administracyjnych i nie obciążają nadmiernie 
ograniczonych zasobów nowych Państw Członkowskich. 
 
Szczególnie ważną i pilną potrzebę stanowi promocja działań na rzecz podniesienia umiejętności 
operatorów i specjalistów poprzez opracowanie stosownych systemów szkolenia pokrywających 
wspólną płaszczyznę opieki zdrowotnej i związanej z działalnością społeczną związaną z ochroną 
zdrowia. Sięga to poza aspekty techniczne i wymaga nabycia nowych umiejętności, takich jak 
zarządzanie informacjami, w szczególności korzystanie z sieci komputerowych, oraz szeroko 
zakrojona administracja finansowa. Takie nowe systemy szkoleniowe powinna wspierać i 
promować Wspólnota w celu wykorzystania doświadczeń wymienianych w ramach otwartej 
metody koordynacji.  

 
– Kontakt: Stefania Barbesta 
  (Tel. 32 2 546 96 19 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
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7.ZARZĄDZANIE ZEWNĘTRZNYMI GRANICAMI I SWOBODNY     
PRZEPŁYW OSÓB 

 

• Przyjmowanie obywateli państw trzecich przybywających w celu 
prowadzenia badań naukowych we Wspólnocie Europejskiej  

–   Sprawozdawca: Brenda KING (Pracodawcy – UK) 
 
– References : COM(2004) 178 final 2004/0061-0063 CNS – CESE 1434/2004 

 
– Główne punkty: 
 

EKES z zadowoleniem przyjmuje komunikat i zasadniczo popiera przedstawione propozycje. 
Pragnie wszakże zwrócić uwagę na następujące sprawy: 

 
• Cel pozyskania 700 000 dodatkowych naukowców do roku 2010 nie wydaje się realistyczny 

bez zbiorowego wysiłku w pewnej liczbie dziedzin. 

• Należy zapewnić dane porównawcze odnośnie środków, jakie państwa takie jak Japonia i 
USA przeznaczają na wspieranie szkoleń, mobilności i rozwoju zawodowego naukowców. 

• Przyjęta przez Komisję definicja „organizacji badawczej” powinna zostać rozszerzona, tak 
żeby objęła organizacje publiczne lub prywatne, które przydzielają granty. 

• Status naukowca pozostaje w niektórych przypadkach nierozwiązany; niektórym naukowcom, 
którzy uzyskali zgodę na wjazd, potrzebne będzie przyznanie azylu i ochrony zgodnie z 
Konwencją Genewską z 1951 r. 

• Komisja powinna rozpocząć procedurę umożliwiającą wyłonienie naukowców z krajów 
trzecich, którzy już przebywają w UE, i uznanie ich za naukowców. 

• Brak przejrzystości w kwalifikacjach i kompetencjach to problem, który należy podjąć. 

• Kobiety-naukowcy nie mają wystarczającego udziału w obsadzie stanowisk, zwłaszcza 
menedżerskich i kierowniczych; tak jest przede wszystkim w przypadku naukowców 
pochodzących z państw trzecich. 

• „Drenaż mózgów” z krajów rozwijających się budzi niepokój. 

• Zjednoczone Królestwo proszone jest o przystąpienie do dyrektywy podobnie jak to uczyniła 
Irlandia. 

 
– Kontakt:Torben Bach Nielsen 

  (Tel.: 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
 

8. NARKOTYKI I NARKOMANIA 
 

• Program ARGO 
− Sprawozdawca: Luis Miguel PARIZA CASTANÕS (Pracownicy – ES) 
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– Sygnatury: COM(2004)384 final – 2004/0122 (CNS) – CESE 1436/2004 

 
– Główne punkty: 
 

Problemy, jakie napotkały krajowe administracje w trakcie współpracy i przy podejmowaniu 
wspólnych działań w ramach programu ARGO, są dowodem na brak współpracy pomiędzy 
Państwami Członkowskimi w zakresie zarządzania granicami zewnętrznymi.  
 
EKES sądzi, iż w przyszłości będziemy musieli wyjść poza współpracę administracyjną i stworzyć 
system solidarności wspólnotowej w dziedzinie granic zewnętrznych, wiz, azylu oraz imigracji, w 
ramach wspólnej polityki. To podejście powinno zostać uwzględnione w perspektywach 
finansowych po roku 2007.  
 
EKES zwraca się do władz o zapewnienie, by w ramach współpracy administracyjnej dotyczącej 
granic zewnętrznych, spraw wizowych, azylu i imigracji, wszystkie osoby były traktowane w 
sposób humanitarny i z poszanowaniem godności, zgodnie z Kartą Praw Podstawowych UE i 
międzynarodowymi konwencjami praw człowieka. 

 
–   Kontakt:  Pierluigi Brombo 
          (Tel.: 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int ) 
 
 

• Europejskie Centrum Monitoringu Narkotyków i Narkomanii  
– Sprawozdawca generalny: Jan OLSSON (Różne interesy – SE) 

 
− Sygnatury: COM(2003) 808 final – 2003/0311 CNS – CESE 1437/2004 
 
– Główne punkty:  
 
 Komitet jak najbardziej popiera propozycję rozporządzenia mającego na celu wzmocnienie roli 

EMCDDA, modyfikacji sposobu działania jego organów roboczych oraz wyeliminowanie 
niektórych niepewności występujących w ramach stosowania pierwotnego rozporządzenia. 
Odpowiada to stanowisku wyrażanym przez Komitet w jego wcześniejszych opiniach dotyczących 
prewencji i ograniczania niebezpieczeństw związanych z uzależnieniem od narkotyków. 

  
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny apeluje o zaangażowanie odpowiednich organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego w prace EMCDDA. 
 
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny proponuje utworzenie w Centrum komisji 
łącznikowej składającej się z przedstawicieli działających na tym polu sieci europejskich, które 
mogłyby uzupełniać informacje przekazywane przez narodowe punkty referencyjne o dodatkowe 
dane.  
(Narodowe punkty referencyjne są częścią Europejskiej Sieci Informacyjnej ds. Narkotyków i 
Uzależnień od Narkotyków (REITOX) będącej do dyspozycji Centrum.) 
 



- 15 - 

Greffe CESE 180/2004   FR-EN-IT-ES – DW/ak …/… 

− Kontakt:   Stefania Barbesta 
                 (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 

 
 

9. SYSTEM PODATKOWY I USŁUGI FINANSOWE 
 
• Wyroby objęte podatkiem akcyzowym  
–   Sprawozdawca: Clive WILKINSON (Pracodawcy – UK) 

 
− Sygnatury: COM(2004) 227 final – 2004/0072 CNS – CESE 1441/2004 
 
–   Główne punkty: 

Funkcjonowanie jednolitego rynku w odniesieniu do towarów objętych podatkiem akcyzowym 
okazało się skomplikowane w zakresie jego szczegółowych uregulowań, z konsekwencją w postaci 
niepewności, jak w pewnych przypadkach należy stosować obowiązujące przepisy, i nałożyło 
znaczące obciążenia administracyjne na zainteresowane przedsiębiorstwa.  
 
Propozycje Komisji obejmują transakcje handlowe, sprzedaż osobom fizycznym i sprzedaż na 
odległość. Mają na celu doprecyzowanie, uproszczenie i zharmonizowanie istniejących zasad 
dotyczących przepływu w ramach UE, w przypadku którego podatek akcyzowy za dane wyroby 
został już pobrany w jakimś Państwie Członkowskim, oraz liberalizację takiego przepływu celem 
zagwarantowania konsumentom UE większych korzyści wynikających z rynku wewnętrznego.  
 
Komitet popiera te dwa cele.  
 

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

 
 

• VAT – Usługi wymagające dużego nakładu siły roboczej – Kraje 
przystępujące  

– Sprawozdawca: Antonello PEZZINI (Pracodawcy – IT) 
 

− Sygnatury: COM(2004) 295 final – 2004/0810 CNS – CESE 1442/2004 
 
− Główne punkty:  
 

Ubolewając nad tym, że Rada nie doszła jeszcze do porozumienia w sprawie propozycji 
zasadniczej dyrektywy, Komitet aprobuje proponowaną przez Komisję zmianę dyrektywy 
1999/85/WE. 

 
− Kontakt:   Borbála Szij 
                       (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 
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• Reasekuracja 
–   Sprawozdawca: Frank von FÜRSTENWERTH (Pracodawcy – DE) 
 
–   Sygnatury: COM(2004) 273 final – 2004/0097 COD – CESE 1423/2004 
 
–   Kontakt:   Jean-Pierre Faure 
           (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jeanpierrre.faure@esc.eu.int) 

 
 

10.POLITYKA KONKURENCJI 
  

• Koncesje i partnerstwo publiczno-prywatne  
–   Sprawozdawca: Philippe LEVAUX (Pracodawcy – FR) 
  
–   Sygnatury: COM(2004) 327 final – CESE 1440/2004 
 
–   Główne punkty: 

Wnosząc wkład w zainicjowaną przez Komisję debatę o Zielonej Księdze na temat partnerstwa 
publiczno-prywatnego, EKES stwierdza, iż w wielu państwach pojawiają się obecnie specjalne 
przepisy prawne dotyczące PPP oraz że z uwagi na dotychczasowe doświadczenia należałoby:  

a) umożliwić rozwój różnych form PPP przez kilka lat;  

b) postulować systematyczne przekazywanie przez Państwa Członkowskie informacji o 
różnych formach PPP i napotkanych trudnościach;  

c) stworzyć wraz z przedstawicielami państw, Komisji i społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
 EKES, ośrodek monitorujący rozwój PPP;  

d) podkreślić, że odnośnie PPP i koncesji obowiązują europejskie progi (na roboty i usługi); 
 poniżej tych progów każde państwo stosuje swoje własne przepisy w celu uniknięcia 
 niepotrzebnego nakładu administracyjnego,  

e) opublikować przed 2007 r. komunikat w sprawie interpretacji dotyczący:  

  

- definicji koncesji i PPP,  

- pozycji konkurencyjnej jednostek mieszanych lub parapublicznych,  

- dialogu konkurencyjnego i procedury dotyczącej publikacji,  

- sposobu traktowania dewelopera, który popiera innowację, 

- znaczenia pomocy państwa dla jednostek mieszanych lub parapublicznych. 
 

–    Kontakt:   Aleksandra Klenke 
                      (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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11. ROLNICTWO A KRAJE TRZECIE 
 
• Rolnictwo i bezpieczeństwo żywności w kontekście partnerstwa Euromed  
–     Sprawozdawca: Staffan Nilsson (Różne interesy – SE) 
 
–     Sygnatura: raport informacyjny – CESE 731/2004 fin  
 
–     Główne punkty: 
 

Coroczne szczyty eurośródziemnomorskie EKES-u i podobnych instytucji, odbywające się od 
1995 r., mają na celu lepsze zrozumienie głównych przedmiotów zainteresowania 
śródziemnomorskich partnerów oraz wymianę informacji na temat sytuacji gospodarczej i 
społecznej każdego z nich. 
 
Na ostatnim szczycie śródziemnomorskim na Malcie postanowiono, że następny szczyt odbędzie 
się w Walencji w Hiszpanii w 2004 r. 
 
Poza EKES-em w skład grupy przygotowawczej wchodzą Rada Ekonomiczno-Społeczna 
Królestwa Hiszpanii, maltańska Rada ds. Rozwoju Gospodarczego i Społecznego (MCESD) oraz 
Rada Ekonomiczno-Społeczna Tunezji. EKES jest stałym członkiem grupy przygotowawczej 
szczytów eurośródziemnomorskich i wnosi swój wkład m.in. poprzez sporządzenie projektu 
dokumentu w formie raportu informacyjnego.  
 
W tym roku raport informacyjny EKES dotyczy rolnictwa i bezpieczeństwa żywności w 
kontekście partnerstwa Euromed; sporządzony został wspólnie z Radą Ekonomiczno-Społeczną 
Grecji (OKE), Komitetem Ekonomiczno-Społecznym Izraela, włoską Narodową Radą 
Gospodarki i Pracy (CNEL), delegacją palestyńską oraz turecką delegacją do unijno-tureckiego 
Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego. 
 
Rada Ekonomiczno-Społeczna Królestwa Hiszpanii wspólnie z Radą Ekonomiczno-Społeczną 
Francji, Radą Ekonomiczno-Społeczną Grecji (OKE), włoską CNEL i Radą Ekonomiczno-
Społeczną Tunezji przedstawi dokument nt. imigracji i współpracy między krajami regionu. 
 
Kraje śródziemnomorskie są dla UE drugim pod względem znaczenia rynkiem eksportowym dla 
produktów rolnych i spożywczych. Raport informacyjny koncentruje się na Bezpieczeństwie 
Żywności, podkreśla potrzebę organizacji rolnicznych, tak aby przemysł spożywczy, konsumenci 
i pracownicy mogli stać się częścią procesu rozwoju.  
 
EKES mógłby wykorzystać swoją strukturę i sieci do zorganizowania konferencji na temat 
Współpracy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa żywności. 
 
Aby osiągnąć pożądany rozwój produkcji żywności i bezpieczeństwa żywności, należy określić i 
zbadać kilka dziedzin, takich jak m.in. większa liczba szkoleń, programów doradczych i 
badawczych. 
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Podstawową przesłanką jest to, żeby dziedzinom tym nadać polityczny priorytet w ramach 
procesu barcelońskiego, tak aby program MEDA mógł także stworzyć odpowiedni klimat dla 
rozwoju rolnictwa i bezpieczeństwa żywności. 

 
–     Kontakt:    Michael Wells 
             (Tel.:  00 32 2 546 82 83 – e-mail: michael.wells@esc.eu.int) 
 
 

• Informacja i promocja produktów rolnych w państwach trzecich i na rynku 
wewnętrznym  

–   Sprawozdawca: Leif E. NIELSEN (Różne interesy – DK) 
 

–   Sygnatury: COM(2004) 233 final – 2004/0073 CNS – CESE 1430/2004 
 
– Kontakt:   Eleonora Di Nicolantonio  
                       (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

 
12. OCHRONA KONSUMENTÓW 

 

• Policykliczne węglowodory aromatyczne (PAH)/oleje i opony  
–   Sprawozdawca: David SEARS (Pracodawcy – UK) 

 
–   Sygnatury: COM(2004) 98 final – 2004/0036 COD – CESE 1429/2004 

 
– Kontakt:   Robert Wright  

                   (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 
 
 

• Toluen i trichlorobenzen  
– Sprawozdawca: David SEARS (Pracodawcy – UK) 
 
– Sygnatury: COM(2004) 320 final – 2004/0111 COD – CESE 1424/2004 
 
–    Kontakt:   João Pereira dos Santos 
           (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

13. TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE 
 

• Szybkie połączenia dla Europy  
–   Sprawozdawca: Thomas McDONOGH (Pracodawcy – IE) 
  
–   Sygnatury:  COM(2004) 61 final – CESE 1427/2004 
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– Główne punkty: 
 

  Komitet wzywa Komisję, by: 
 
–  nadal czuwała nad pełną implementacją ram regulacyjnych we wszystkich Państwach 

Członkowskich, także nowo przyjętych; 

– ustanowiła precyzyjną i wąską definicję prawną pojęcia „łącze szerokopasmowe”, która będzie 
obowiązywać w Unii;  

–  uwzględniła minimalny standard jakości połączenia w swojej precyzyjnej definicji „łącza 
szerokopasmowego”; 

–  wspierała zwiększenie zasięgu sieci szerokopasmowych, tak aby w krótkim czasie pokryły one 
całą Unię, oraz wskazywała w przyszłych sprawozdaniach obszary, na których występują braki 
w tej dziedzinie; 

–  w interesie konsumentów i efektywnego wykorzystania zasobów UE, rozważyła nałożenie na 
operatorów 3G obowiązku wzajemnego udostępniania posiadanej infrastruktury, w ten sposób 
umożliwiając szybsze uzyskanie dostępu, zmniejszając negatywny wpływ na środowisko oraz 
obniżając koszty świadczenia usługi;  

–  zajęłą się kwestiami bezpieczeństwa dla rozpowszechnienia się nowych usług wśród 
konsumentów, zwiększając zaufanie konsumentów do nowych technologii i usług. 

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

 


