
Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/66/WE w sprawie baterii i
akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów w odniesieniu do uprawnień wykonawczych

przyznanych Komisji

COM(2007) 93 wersja ostateczna — 2007/0036 (COD)

(2007/C 175/15)

Dnia 19 kwietnia 2007 r. Rada Unii Europejskiej, działając na podstawie art. 175 ust. 1 Traktatu ustanawia-
jącego Wspólnotę Europejską, postanowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecz-
nego w sprawie wspomnianej powyżej.

Zważywszy na to, że Komitet już się wypowiedział na temat treści wspomnianego wniosku w swojej opinii
przyjętej w dniu 28 kwietnia 2004 r. (1), na 436. sesji plenarnej w dniach 30-31 maja 2007 r. (posiedzenie
z dnia 30 maja) Komitet 159 głosami za — 11 osób wstrzymało się od głosu — postanowił nie sporządzać
nowej opinii w tej sprawie, lecz odwołać się do stanowiska, które zajął w ww. dokumencie.

Bruksela, 30 maja 2007 r.

Przewodniczący

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
Dimitris DIMITRIADIS

(1) 2003/0282 COD, Dz.U. C 117 z 30.4.2004 r.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wyzwań i szans stojących
przed UE w kontekście globalizacji

(2007/C 175/16)

W ramach działalności prezydencji niemieckiej Unii Europejskiej 26 września 2006 r. niemiecki minister
federalny gospodarki i technologii Michael GLOS wystosował do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego pismo z wnioskiem o przygotowanie opinii w sprawie wyzwań i szans stojących przed UE w
kontekście globalizacji.

Sekcja Stosunków Zewnętrznych, której powierzono przygotowanie prac Komitetu w tej sprawie, przyjęła
swą opinię 4 maja 2007 r. Sprawozdawcą był Henri MALOSSE, a współsprawozdawcą — Staffan NILSSON.

Na 436. sesji plenarnej w dniach 30-31 maja 2007 r. (posiedzenie z 31 maja) Europejski Komitet Ekono-
miczno-Społeczny jednogłośnie przyjął następującą opinię:

1. Streszczenie

Potrzeba wspólnej strategii w obliczu globalizacji

UE może być uznana za laboratorium zglobalizowanego świata.
Ukształtowała się ona na zasadach demokratycznych i bez hege-
monii, w poszanowaniu różnorodności poglądów i kultur, w
trosce o spójność gospodarczą i społeczną oraz otwartość.
Nawet jeśli nowy porządek światowy nie będzie odwzorowywał
tego ładu, Unia Europejska musi zarazem stać na straży swych
wartości i zasad oraz działać na rzecz takiego systemu sprawo-
wania rządów w skali świata, który inspiruje się głównymi
zdobyczami integracji europejskiej. UE jest wiarygodna, kiedy
bez arogancji czy dążeń do hegemonii przekazuje swe wartości
oraz propaguje swój model integracji. Jeśli w Unii Europejskiej
nie będzie wspólnej wizji i strategii wobec wyzwań i szans

globalizacji, narody europejskie mogą poczuć się opuszczone i
zastanawiać się nad sensem istnienia Europy.

1.1 Globalne państwo prawa

Pierwszą reakcją Unii musi być bardziej stanowcze włączenie się
w tworzenie „państwa prawa”, które uwzględnia rzeczywistość
bez jej idealizowania, a jednocześnie wszelkimi sposobami
podejmuje wysiłki na rzecz postępu globalizacji respektującej
człowieka, wynikającej z podejścia wielostronnego, a nie z
układu sił, wynikającej dalej z poszanowania praw podstawo-
wych osób, zwłaszcza prawa i warunków pracy, z odpowiedzial-
nego zarządzania naszymi zasobami naturalnymi, większej prze-
jrzystości rynków finansowych, odpowiednio zdrowej i
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