
ZDANIEM PRZEWODNICZĄCEGO GRUPY EA NAJWAŻNIEJSZA
JEST SOLIDARNOŚĆ MIĘDZY OBYWATELAMI.
Pragnę oddać hołd ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem (Rosja), w której wyniku śmierć poniosło 96
znamienitych Polaków, w tym Prezydent RP Lech Kaczyński, jego małżonka, Ryszard Kaczorowski – były Prezydent RP
na uchodźstwie, ministrowie, senatorowie i posłowie oraz inni politycy wysokiej rangi, dowództwo Wojska Polskiego,
duchowni, przedstawiciele Rodzin Katyńskich i wspaniała załoga samolotu. Na kwietniowej sesji plenarnej Komitetu
Regionów oraz na posiedzeniu Grupy Przymierza Europejskiego uczciliśmy ich pamięć minutą ciszy. Wysłuchaliśmy
także przejmujących wystąpień przedstawicieli delegacji polskiej nawiązujących zarówno do tragedii z 10 kwietnia 2010
r., jak i do zbrodni katyńskiej, w której na polecenie ówczesnych władz sowieckich wymordowano w kwietniu 1940 r.
ponad 25 tysięcy Polaków. O ofiarach tych tragedii nie zapomnimy i pozostaną one w naszej pamięci na zawsze.
Bądźmy ze sobą i wspierajmy się nawzajem. Pierwszą katyńską katastrofę – symbol wrogości, owiewała mgła totali-
taryzmu. Aktualną – mgła niewiedzy. Mimo wszystko pozwoliła ona jednak na rozwianie chmur nad Katyniem.
Symbolika tej katastrofy poruszyła nie tylko Polaków, ale także inne narody. Jako Polacy jesteśmy wdzięczni za
przekazane na nasze ręce kondolencje i wyrazy solidarności w tym bardzo trudnym dla nas czasie. Paradoksem jest

także, że ta symbolika staje się nie tylko zaczynem pojednania i solidarności polsko-rosyjskiej, ale również symbolem Europy solidarnej. Solidarność
europejska powinna pozostać najważniejszym elementem integracji UE.

Podkreślam ważność edukacji historycznej młodego pokolenia i aktywnego jego uczestnictwa w życiu społecznym, politycznym i kulturowym konty-
nentu. Byłoby pożądane, aby wspomniana wyżej solidarność stanowiła dla nich wzór na przyszłość. Grupa Przymierza Europejskiego stara się zapewnić
młodzieży taką możliwość. W bieżącym roku organizujemy już szóstą edycję corocznego konkursu europejskiego dla szkół, który mobilizuje młodzież
naszych gmin i regionów z różnych zakątków Europy do zdobywania wiedzy o Unii Europejskiej i jej instytucjach. Na czerwcowej sesji plenarnej
będziemy mieli przyjemność gościć laureatów tegorocznego konkursu, którzy swoją wiedzą wyróżnili się wśród rówieśników.

Wraz z globalizacją pojawiły się nowe wyzwania, szanse i wymogi. Modernizacja jest niezbędna dla utrzymania w Unii Europejskiej dobrobytu oraz
osiągania go przez nowe państwa członkowskie. Otwarta debata nad przyszłością budżetu UE, w którą aktywnie, jako poważny partner, zaangażowana
jest nasza grupa i Komitet Regionów, dała podstawy do przedstawienia opinii w sprawie przyszłości wspólnej polityki rolnej UE po 2013 r. Jako grupa
uważamy, że rolnictwo jest obecnie i może być w przyszłości istotnym źródłem miejsc pracy. Chciałbym poprzeć utrzymanie obecnej konstrukcji
drugiego filaru wspólnej polityki rolnej, która zapewnia wydzielone środki także na rozwój obszarów wiejskich. Równocześnie stwierdzam, że alokac-
ja środków w drugim filarze kierowana na rozwój obszarów wiejskich wymaga zwiększenia, gdyż jej obecny poziom nie jest wystarczający dla wdroże-
nia niezbędnych przedsięwzięć rozwojowych.

Podkreślam także szczególną wagę, jaką nasza grupa polityczna przywiązuje do spraw związanych z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego i
zasobów naturalnych. Kolejnym potwierdzeniem takiego podejścia będzie nadzwyczajne posiedzenie naszej grupy i seminarium w Tulcea w Rumunii
w dniach 17–18 czerwca br., w jednym z najpiękniejszych regionów – Delcie Dunaju. W ramach tych wydarzeń przedyskutujemy sprawę ważności
strategii UE dla Delty Dunaju oraz dziedzictwa naturalnego i kulturowego tego obszaru.

OBRADY PRZYMIERZA EUROPEJSKIEGO: „DELTA DUNAJU – WSPÓLNE
EUROPEJSKIE DZIEDZICTWO”
Na zaproszenie członka Przymierza Europejskiego Emila Drăghicia, Burmistrza rumuńskiej gminy Vulcana-Băi, Grupa EA przedysku-
tuje 18 czerwca 2010 r. kwestię Delty Dunaju i jej roli w umacnianiu wspólnego dziedzictwa europejskiego.

Posiedzenie odbędzie się w mieście Tulcea położonym w Delcie Dunaju. Jego uczestnicy omówią doświadczenia państw leżących w
basenie Morza Bałtyckiego, przedyskutują również rolę różnorodności biologicznej dla Dunaju oraz omówią znaczenie historyczne i
kulturowe tej rzeki. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.ea.cor.europa.eu.
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PRZEDSTAWICIELE GRUPY PRZYMIERZA EUROPEJSKIEGO WITAJĄ
ZWYCIĘZCÓW KONKURSU DLA SZKÓŁ ŚREDNICH NA SESJI PLENARNEJ KR-u

Dla członków Grupy EA kontakt z młodzieżą jest sprawą priorytetową. Aby zainteresować uczniów pro-
blematyką Unii Europejskiej, w siedmiu państwach członkowskich UE zorganizowano konkurs dla uczniów
szkół średnich.

Konkurs miał przybliżyć uczniom, w jaki sposób funkcjonuje Unia Europejska i jej instytucje, w tym przede
wszystkim Komitet Regionów, a także podkreślić znaczenie 2010 roku jako Europejskiego Roku Walki z
Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

W pierwszej części konkursu uczniowie musieli rozwiązać quiz na temat UE, a następnie napisać esej pt.
„Co Twoim zdaniem powinna robić Europa, aby walczyć z ubóstwem w regionach?”

Laureaci konkursu z każdego kraju zostali zaproszeni wraz z nauczycielami na dwudniową wizytę w Brukseli,
podczas której zwiedzą siedzibę Komitetu Regionów i wezmą udział w jego pracach i spotkaniach, będą
również mieli możliwość przyjrzenia się czerwcowej sesji plenarnej KR-u.

– został utworzony w celu monitorowania reform
wewnętrznych, jak również ożywienia dialogu poli-
tycznego z przedstawicielami władz lokalnych i regio-
nalnych Byłej Jugosłowiański Republiki Macedonii. KR
powinien w granicach swych kompetencji brać udział
w tym procesie. Jednym z celów KR-u jest bowiem
propagowanie decentralizacji w ramach procesu
demokratycznej stabilizacji na tym obszarze, m.in.
poprzez czuwanie nad ochroną mniejszości oraz
współpracą ponad podziałami etnicznymi”.

OPINIA UNO SILBERGA NA TEMAT
REJESTRÓW PRZEDSIĘBIORSTW,
KTÓRA ZOSTANIE PRZYJĘTA NA SESJI
PLENARNEJ W DNIU 9 CZERWCA
Rejestry przedsiębiorstw służą analizowaniu i
przechowywaniu danych dotyczących podmiotów
gospodarczych, np. w zakresie ich formy prawnej,
siedziby, kapitału i prawnych pełnomocników; służą
również publicznemu udostępnianiu tych danych.

W swojej opinii Wiceprzewodniczący
Grupy EA wzywa Komisję
Europejską do zaproponowania
ram prawnych, które zastąpiłyby

obecny system dobrowol-
nych porozumień miedzy
rejestrami przedsiębiorstw.

System wzajemnie powiązanych rejestrów przed-
siębiorstw, wraz ze wspólną bazą danych zawiera-
jącą standardowe wpisy, umożliwiłby przed-
siębiorstwom uzyskanie informacji dotyczących ich
partnerów gospodarczych. Opinia ta zostanie
przyjęta na czerwcowej sesji plenarnej KR-u.

GRUPA ROBOCZA DS. BAŁKANÓW
ZACHODNICH BĘDZIE OBRADOWAĆ
W CZERWCU
Grupa Robocza ds. Bałkanów Zachodnich spotka
się w nowym składzie 1 czerwca w Brukseli. Jej
celem jest pomaganie krajom kandydującym
(Bośnia, Serbia, Czarnogóra, Albania i Kosowo) w
przystąpieniu do Unii Europejskiej poprzez udzie-

lanie niezbędnego wsparcia ich
działaniom.

Członek Rady Hrabstwa Clark
oraz członek grupy roboczej z
ramienia EA Brian Meaney

jest przekonany, że miejsce
tych krajów jest w Unii
Europejskiej. Jego zdaniem

„kryteria przystąpienia są surowe i należy je stoso-
wać tak samo wobec wszystkich, jednakże zaanga-
żowanie KR-u i władz lokalnych i regionalnych może
okazać się bezcenne i wesprzeć te kraje w tworze-
niu zdolności administracyjnych”.

GRUPA ROBOCZA DS. FYROM
SPOTKA SIĘ NA OBRADACH W
LIPCU

Burmistrz miasta i gminy Wołów
(PL) Witold Krochmal został
wybrany na członka Wspólnego
Komitetu Konsultacyjnego z byłą
Jugosłowiańską Republiką

Macedonii (FYROM). Była
Jugosłowiańska Republika
Macedonii narodziła się w

wyniku rozpadu komunistycznej Jugosławii.
Niepodległość tego państwa, liczącego 2 mln
mieszkańców, ogłoszono po referendum we
wrześniu 1991 r. W grudniu 2005 r. Byłej
Jugosłowiańskiej Republice Macedonii przyznano
status kraju kandydującego, jak dotąd nie rozpo-
częto jednak negocjacji akcesyjnych. „Wspólny
Komitet Konsultacyjny z Byłą Jugosłowiańską
Republiką Macedonii – powiedział Witold Krochmal

9-10 CZERWCA ZOSTANIE PRZYJĘTA
OPINIA LINDY GILLHAM W SPRAWIE

RÓŻNORODNOŚCI
BIOLOGICZNEJ.

W opinii na temat unijnej i między-
narodowej polityki w zakresie róż-
norodności biologicznej po 2010 r.

Linda Gillham z zadowo-
leniem wypowiada się na
temat przyjęcia przez Radę
Europejską nowej, ambitnej

wizji i celów zmierzających do powstrzymania
utraty różnorodności biologicznej i degradacji
funkcji ekosystemów oraz przywrócenia ich w jak
największym stopniu do 2020 r.

Linda Gillham, jako koordynator Grupy EA w Komisji
ENVE, wzywa w opinii Komisję Europejską do przy-
jęcia w najbliższej strategii na rzecz różnorodności
biologicznej UE 2020 przejrzystych, wymiernych i
realnych celów oraz do określenia celów szczegóło-
wych, takich jak użytkowanie gruntów, planowanie
przestrzenne, rolnictwo i rybołówstwo.

Zdaniem autorki opinii władze lokalne i regional-
ne powinny być w pełni zaangażowane w tworze-
nie strategii politycznych oraz wdrażanie tej nowej
strategii. Właśnie te organy administracji państwo-
wej mogą przyczynić się do zatrzymania procesu
utraty różnorodności biologicznej poprzez wpro-
wadzenie skutecznych środków na rzecz złago-
dzenia skutków zmiany klimatu i przystosowania
się do nich. Środki te obejmują tzw. zielone dachy,
tworzenie otwartych, zielonych przestrzeni, sadze-
nie drzew oraz edukowanie społeczeństwa.
Władze lokalne i regionalne powinny również być
dla innych przykładem do naśladowania we wpro-
wadzaniu lokalnych planów rozwoju. Niemniej
jednak władzom tym często brakuje odpowied-
nich środków finansowych i specjalistycznej wie-
dzy technicznej.

MAREK TRAMŚ WYZNACZONY DO
GRUPY ROBOCZEJ DS. TURCJI

Na ostatnim posiedzeniu Grupy EA
Komitetu Regionów wybrano
pana Marka Tramsia, Starostę
Polkowickiego, na członka Grupy
Roboczej do spraw Turcji. Grupa

robocza skoncentruje się na
współpracy międzyinstytu-
cjonalnej oraz współpracy
między władzami lokalnymi

i regionalnymi Turcji i UE. Prace grupy roboczej
powinny się skupiać na postępach w negocjacjach
akcesyjnych otwartych w październiku 2005 r.
„Cieszę się, że będę mógł krzewić dialog i współpra-
cę z politycznymi przedstawicielami tureckich samo-
rządów lokalnych i regionalnych – powiedział Marek
Tramś po wyborze. – Mam nadzieje, że Turcja prze-
prowadzi skuteczne reformy polityczne i konstytucyj-
ne, które zbliżą ją do międzynarodowych i europej-
skich standardów. Chciałbym jednak zauważyć, że
dotychczas w zwalczaniu korupcji i przestępczości
zorganizowanej poczyniono tam raczej ograniczone
postępy. Jako członek Komitetu Regionów ubolewam
zwłaszcza nad tym, że jak dotąd nie przestrzega się
w pełni norm UE dotyczących różnorodności kulturo-
wej i religijnej, poszanowania i ochrony mniejszości
oraz równouprawnienia kobiet w życiu politycznym, a
odpowiednie działania prawne i praktyczne nie zos-
tały jeszcze podjęte”.


