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OD REDAKCJI Dania już po raz siódmy 
na czele UEDrodzy Czytelnicy!

Historia Europy obfituje w  burzliwe wydarzenia 
i w okresy nadziei. Pomimo ciągłych walk i licznych 
wojen Europie zawsze udawało się pokonać trudno-
ści, które zdawały się nie do przezwyciężenia. Dziś nie 
ma wątpliwości, że Europa znów zmaga się z poważ-
nymi przeciwnościami losu.

Obecnie bardziej niż kiedykolwiek musimy 
zewrzeć szeregi, aby stawić czoło kryzysowi fi nanso-

wemu, którego skutki będą odczuwać następne pokolenia. Często bywa tak, że najwyż-
szą cenę płacą ci, którzy są wykluczeni, odizolowani, żyją poza nawiasem społeczeń-
stwa. Nie możemy po prostu stać z boku i patrzeć, jak młodzież porzuca swe marzenia. 
W takich chwilach musimy sobie przypomnieć o europejskich wartościach, takich jak 
integracja, różnorodność, solidarność i tolerancja, oraz o ich znaczeniu.

Na podstawie kryterium opartego na tych właśnie wartościach 7 grudnia przy-
znamy już po raz czwarty nagrodę EKES-u dla społeczeństwa obywatelskiego. Szansę 
jej zdobycia mają wszystkie organizacje społeczeństwa obywatelskiego z siedzibą w UE, 
które dzięki dialogowi i uczestnictwu upowszechniają jej wartości, takie jak integracja, 
różnorodność, solidarność i tolerancja. Pragniemy nagrodzić ich wysiłki i pozytywny 
wpływ na ludzi w całej Europie.

EKES jest głęboko zaangażowany w promowanie tych europejskich ideałów. We 
wrześniu wspólnie z Radą Europy i z francuską Radą Społeczno-Gospodarczą i Ekolo-
giczną zorganizowaliśmy konferencję poświęconą Europejskiej karcie społecznej. Obec-
nie wspólnie staramy się zapewnić Europejczykom możliwość korzystania ze swoich 
praw w dziedzinie mieszkalnictwa, zatrudnienia, opieki zdrowotnej, edukacji i swobody 
przemieszczania się. Nie możemy dopuścić do tego, żeby defi cyty budżetowe podwa-
żały system opieki społecznej Europejczyków albo żeby środki oszczędnościowe ogra-
niczały prawo obywateli do działania w zrzeszeniach. Nie wolno nam stracić z oczu 
samej istoty Europy.

Musimy trzymać się wizji Europy żyjącej w pokoju i dostatku. Nie możemy pozwo-
lić na to, żeby ten kryzys nas rozdzielił czy podzielił. Musimy za to znaleźć równowagę 
między wzrostem gospodarczym a programem działań społecznych. Możemy osiągnąć 
stabilność i wzrost dzięki dialogowi; możemy stworzyć bardziej sprawiedliwą Europę, 
okazując solidarność.

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego odgrywają istotną i integralną rolę 
w działaniach, dzięki którym Europa staje się bardziej zrównoważona. W nowym trak-
tacie lizbońskim uznano tę rolę, gdyż obywatelom i reprezentatywnym stowarzysze-
niom dano możliwość wypowiedzenia się i wyrażenia postulatów we wszystkich obsza-
rach działalności Unii.

Ludzie zaangażowani zabierają głos, a organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
przekazują ich opinie wszystkim gremiom w Brukseli. Obecnie nadszedł czas podjęcia 
działań na rzecz silniejszej i bardziej zrównoważonej Europy.

Staff an Nilsson
Przewodniczący

9 grudnia
EKES, Bruksela: Wysłuchanie 
zorganizowane przez grupę 
analityczną CCMI/94 nt. „Jakie 
zmiany w sektorze bankowym 
w Europie w świetle nowych 
przepisów fi nansowych?”

12 grudnia
EKES, Bruksela: Konferencja 
pt. „Bezpieczeństwo jądrowe: 
konieczność debaty publicznej”

21 grudnia
EKES, Bruksela: Konferencja 
pt. „Przygotowania do Rio+20 
prowadzone przez liderów 
europejskich, orędowników 
i pionierów zrównoważonego 
rozwoju”
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2 EKES i KR zobowiązują się do 
poprawy swoich wyników 
w dziedzinie ochrony 
środowiska

3 Wstrząs ideologiczny

4 Praca daleko od domu

5 Podatek w stylu Robin Hooda 
– skorzystają na nim zarówno 
biedni, jak i bogaci

6 W kierunku odnowionej 
stabilności i wzrostu w strefi e 
euro

7 EKES i Rada Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego Brazylii zbliżają 
do siebie społeczeństwo 
obywatelskie w Brazylii i Europie

8 Genetyczna modyfi kacja w UE

WAŻNE DATY

Dania obejmie przewodnictwo 
w Radzie Unii Europejskiej w pierw-
szym półroczu 2012 r., po raz siódmy 
od czasu przyłączenia się do Wspól-
noty Europejskiej w  1973 r. EKES 
i jego członkowie, zwłaszcza dziewię-
ciu duńskich członków, przygotowują 
się już do tego przewodnictwa (zob. lista 
członków: http://www.eesc.europa.eu/
?i=portal.en.members).

Od czasu kiedy Dania sprawowała 
ostatni raz przewodnictwo, wszedł 
w życie traktat lizboński, a krajobraz 
instytucjonalny w  UE znacznie się 
zmienił.

W traktacie wprowadzono nowe pod-
mioty instytucjonalne: stałego przewod-
niczącego Rady Europejskiej oraz wyso-
kiego przedstawiciela Unii Europejskiej 
do spraw zagranicznych i polityki bez-
pieczeństwa. Sformalizowano również 
zespół trzech prezydencji, zapewniając 
wyższy poziom koordynacji i spójności. 
Nadano bardziej wpływową rolę Parla-
mentowi Europejskiemu jako współpra-
wodawcy w wypadku prawie wszystkich 
nowych przepisów. Współpraca z Parla-
mentem Europejskim i innymi instytu-
cjami będzie zatem istotnym zadaniem 
prezydencji duńskiej w 2012 r.

By nie zakłócać prac obecnej pre-
zydencji i  skupić się na najważniej-
szych kwestiach, bardziej szczegółowe 
priorytety zostaną ustalone pod koniec 
polskiego przewodnictwa. Zagadnie-
nia, które będą przedmiotem prac pre-
zydencji, są już w  większości znane, 
należą bowiem do programu legislacyj-
nego UE. Przewiduje się, że największą 
wagę w czasie duńskiego przewodnictwa 
będą miały następujące kwestie (źródło: 
http://um.dk/en):

 ■ tworzenie wzrostu gospodarczego 
w UE i zapewnianie prawidłowego 
funkcjonowania gospodarki,

 ■ klimat, wewnętrzny rynek energii, 
ekologiczny rozwój i rolnictwo,

 ■ wymiar sprawiedliwości i sprawy 
wewnętrzne,

 ■ silna rola UE na świecie,

 ■ negocjacje w sprawie długotermino-
wego budżetu UE.

W 2012 r. Europa będzie musiała 
nadal mierzyć się z kryzysem gospo-
darczym i fi nansowym. Znajdzie to 
odzwierciedlenie w programie prac 

prezydencji, który skoncentruje się 
na tworzeniu wzrostu gospodar-
czego i zapewnianiu lepszej koordy-
nacji gospodarczej między państwami 
członkowskimi.

Duńscy członkowie EKES-u odbyli 
posiedzenia rozpoznawcze w Kopen-
hadze z przedstawicielami minister-
stwa spraw zagranicznych i  innych 
resortów. Zorganizowano dwu-
stronne spotkania ze stałym przed-
stawicielstwem Danii w  Brukseli, 
które wykazało wielką wolę współ-
pracy i pomocy. Mamy nadzieję, że 
duński minister przybędzie na sesję 
plenarną na początku przewodnic-
twa i  że w  ramach sesji plenarnej 
w lutym duńscy członkowie zorga-
nizują duński wieczór. Liczymy rów-
nież na inne duńskie wydarzenia kul-
turalne. Sekcje i grupy podejmowały 
również usilne starania, by nawią-
zać kontakty z przyszłą prezydencją, 
np. Europejski Dzień Konsumenta 
w połowie marca 2012 r. zostanie zor-
ganizowany w Kopenhadze wspólnie 
z duńską radą konsumentów. Należy 
również przygotować ewentualną 
listę wniosków o sporządzenie opi-
nii rozpoznawczych.

Cieszymy się z  możliwości dal-
szej współpracy z trzema prezyden-
cjami: polską, duńską i  cypryjską, 
i z niecierpliwością oczekujemy dyna-
micznej, ambitnej kolejnej prezyden-
cji UE. (pln) ●

Podróż po Europie w poszukiwaniu 
nowatorskich pomysłów

Wiceprzewodnicząca EKES-u Anna 
Maria Darmanin i pierwszy wiceprze-
wodniczący Parlamentu Europejskiego 
Gianni Pittella zakończyli pomyślnie 
pierwsze trzy spotkania w ramach ini-
cjatywy „Pięć idei dla młodszej Europy”.

Wizyty na europejskich uniwersy-
tetach w poszukiwaniu nowatorskich 
pomysłów dla Europy odbyły się już 
w Leeds w Wielkiej Brytanii, w Vallet-
cie na Malcie oraz w Rende we Włoszech 
i potrwają do późnej wiosny 2012 r.

Wkrótce przyjdzie kolej na Belgię, 
Francję, Hiszpanię, Polskę i wiele innych 
krajów UE. Celem tych spotkań jest 
udzielenie głosu młodym Europejczy-
kom, poznanie ich poglądów na temat 
projektu UE i zaczerpnięcie pomysłów, 
które mogłyby zostać uwzględnione 
w przyszłych pracach EKES-u i PE.

Na stronie www.facebook.com/
5ideas znajduje się wiele dodatkowych 
informacji na temat tego projektu: kalen-
darium wcześniejszych spotkań, zdjęcia 
i fi lmy wideo, a także zapis codziennego 
dialogu dwóch wiceprzewodniczących 
z europejską młodzieżą. (rdr) ●

Pierwszy wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Gianni Pittella i wiceprzewodnicząca 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Anna Maria Darmanin
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Rankiem 10 października z wielkim żalem dowiedzieliśmy 
się o odejściu bardzo cenionego byłego przewodniczącego 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Maria 
Sepiego. Wiadomość ta zaskoczyła nas, pozostawiając nas 
wszystkich w niedowierzaniu i głębokim szoku.

Mario był wspaniałym kolegą. Przez wiele lat wspólnej pracy 
w EKES-ie miałem okazję bardzo dobrze go poznać i wiele 
się od niego nauczyć. Był dla mnie źródłem inspiracji i słu-
żył swym doświadczeniem mediatora zdobytym podczas dłu-
gich lat pracy w związkach zawodowych, zarówno we Wło-
szech, jak i w innych krajach Europy. Podczas negocjacji był 
czasem moim przeciwnikiem, kiedy indziej stawał po mojej 
stronie – zawsze jednak był lojalny, uczciwy, cierpliwy i tole-
rancyjny wobec odmiennych poglądów.

Mario był oddany idei Europy. Jego szerokie światowe hory-
zonty i pasja, z jaką odnosił się do integracji europejskiej, 
przenikały jego przemyślenia, pracę i życie.

Najpierw jako członek Grupy II (Pracownicy), później jej 
przewodniczący, a w końcu przewodniczący Komitetu Mario 
w godny podziwu sposób dążył do wzmocnienia kontaktów 
UE ze zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim, reali-
zując tym samym rzeczywistą misję EKES-u.

Pod jego przewodnictwem Komitet pomyślnie przeszedł 
trudny okres, a wyzwania, jakie się wtedy pojawiły, Mario 
zamienił w szansę na zwiększenie roli EKES-u w strukturach 
unijnych. Jego wizja Europy, przedstawiona w programie jego 
kadencji, była i jest źródłem inspiracji dla Komitetu. Pod jego 
przewodnictwem wzrosło znaczenie EKES-u, a Komitet zdo-
łał wykazać, jak dużą wartość dodaną może wnieść społeczeń-
stwo obywatelskie w projekt integracji.

Niezliczona liczba listów pożegnalnych dla uczczenia pamięci 
Maria Sepiego, która nadeszła w ostatnich tygodniach, poka-
zuje, jak skuteczne były jego działania, i świadczy o pustce, 
jaką pozostawiło jego odejście wśród tych, którzy mieli szczę-
ście go poznać i z nim pracować.

Mario był moim przyjacielem. Był osobą otwartą, o pogod-
nym usposobieniu – jego uspokajająca aura dodawała otu-
chy tym, którzy go otaczali. Na zawsze pozostanie w mojej 
pamięci i w pamięci tego Komitetu.

Po raz ostatni mówię: „Ciao, Mario!”.

Staff an Nilsson

Przewodniczący Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego

Mario Sepi, były przewodniczący EKES-u

„Mario marzył o Europie, 
w której dla każdego znalazłoby 
się miejsce”

Mario Sepi odszedł od 
nas nagle kilka tygodni 
temu. Kiedy i w jakich 
okolicznościach poznał 
go Pan?

Spotkałem Maria wiele lat temu, dzięki 
wspólnej działalności związkowej. Był 
jednym ze związkowców włoskich, któ-
rzy wspierali opozycjonistów zaangażo-
wanych w walkę z dyktaturą zarówno na 
Zachodzie, jak i na Wschodzie. Ale lepiej 
poznałem go przede wszystkim wtedy, 
gdy pracowaliśmy razem w Grupie Pra-
cowników EKES-u. Podobnie jak ja, 
Mario wywodził się z pokolenia wojen-
nego, które poświęciło swe życie sze-
rzeniu pokoju, odbudowie, kreowaniu 
wzrostu gospodarczego, a później wiel-
kiej idei – niezwykłemu projektowi zjed-
noczonej Europy. Dlatego też z wielką 
wrażliwością i solidarnością odnosił się 
do wszystkich tych, którzy – tak jak ja 
– doświadczyli dramatu dyktatury.

Wspomniał Pan, że lepiej 
poznał go Pan tutaj, 
w Komitecie, gdzie przed 
Panem sprawował funkcję 
przewodniczącego Grupy II, 
zanim został przewodniczącym 
EKES-u w 2008 r. Jakie jest 
najistotniejsze dziedzictwo, 
które po sobie zostawił?

To w czasie jego kadencji związkowcy 
pochodzący z kilku krajów, które wła-
śnie przystąpiły do UE, wzbogacili swą 
obecnością naszą grupę. Mario dokładał 
wszelkich starań, by jak najlepiej zinte-
grować nowych kolegów i uczynić z ich 
doświadczenia i historii ważne atuty, 

które z biegiem lat jeszcze bardziej wzbo-
gaciły naszą Grupę i przyczyniły się do 
jej spójności. Jako związkowcy mamy za 
sobą różne doświadczenia i wywodzimy 
się z różnych kultur, a zatem wielkim 
wyzwaniem tych lat było właśnie zbu-
dowanie wspólnej płaszczyzny porozu-
mienia, wymiany pomysłów i informa-
cji. To właśnie wówczas odbywała się 
konferencja międzyrządowa i debata na 
temat tekstu, który stał się później trak-
tatem lizbońskim, a Mario walczył o to, 
by Komitet został w nim uwzględniony 
wraz ze swymi możliwościami i swym 
znaczeniem.

Mario Sepi głęboko wierzył 
w projekt europejski. Jakie 
miało to znaczenie dla jego 
idei federalistycznych i wizji 
społecznej Europy w tych 
trudnych dla Unii czasach?

Mario cały czas pisał, czytał i uczył się. 
Miał w sobie entuzjazm, który popy-
chał go do nadprogramowych działań 
w odpowiedzi na małe i duże wyzwania. 
To w czasie jego kierownictwa rozpo-
czął się kryzys gospodarczy i fi nansowy. 
Pierwszą reakcją Maria było zorgani-
zowanie ważnej konferencji wysokiego 
szczebla we Florencji, by poruszyć zagad-
nienia wykluczenia społecznego, ubó-
stwa i „nowego ubóstwa”, a także dys-
kutować o wielkich ideach. Mario marzył 
o Europie, w której dla każdego znala-
złoby się miejsce. Świadczą o tym kon-
certy muzyki popularnej i wielonarodo-
wej, które lubił organizować. Jego projekt 
i jego marzenie to również nasze marze-
nie, którego nigdy nie porzucimy. ●

Nowe publikacje EKES-uEKES i KR zobowiązują się do poprawy swoich 
wyników w dziedzinie ochrony środowiska

Czy słyszeli już Państwo o systemie eko-
zarządzania i audytu? Być może bar-
dziej znany jest Państwu skrót EMAS, 
a jeśli nie, to już niedługo będzie. Coraz 
więcej organizacji deklaruje bowiem 
gotowość do kontrolowania swojego 
oddziaływania na środowisko i dąży 
do uzyskania certyfi kacji EMAS. Ozna-
cza to, że działania i zasoby mające na 
celu zmniejszenie negatywnego wpływu 
działalności na środowisko mogą uzy-
skać ofi cjalny certyfi kat.

Rozporządzenie w sprawie EMAS 
przyjęto w 1993 r. i  zmieniono dwa 
razy: w  2001 i  2009 r. Inicjatywa ta 
zainteresowała fi rmy i instytucje, w tym 
oczywiście EKES i KR, które w 2009 r. 
podpisały porozumienie w tej sprawie 
i  zobowiązały się wesprzeć ten pro-
jekt oraz udostępnić swoje zasoby na 
potrzeby jego realizacji.

10 października 2011 r. przewodni-
czący i sekretarze generalni odnowili 

zobowiązanie swoich poprzedników 
z maja 2010 r. i podpisali dokument 
dotyczący polityki ochrony środowi-
ska, który ma zostać opublikowany jako 
część deklaracji środowiskowej. Dzięki 
temu komitety mogły uaktualnić dzia-
łania podejmowane w celu zapewnie-
nia coraz większej efektywności zuży-
cia prądu, gazu i papieru, sortowania 
odpadów i zmniejszania emisji związa-
nych z dojazdami personelu do pracy. 
Przed uzyskaniem certyfi kacji EMAS 
dokumenty te muszą zostać zatwier-
dzone w ramach audytu zewnętrznego.

Jak oświadczył sekretarz generalny 
Martin Westlake, „propagowanie zrów-
noważonego rozwoju i walka ze zmianą 
klimatu to dwa cele, które nasze komi-
tety realizują z  głębokim przekona-
niem, zarówno na poziomie politycz-
nym, jak i administracyjnym”. Certy-
fi kację EMAS uzyskamy, jeśli zdamy 
sobie sprawę z ogromnego skumulo-
wanego wpływu naszych codziennych 
działań na ochronę planety. Nie można 
zmarnować takiej okazji. (mvd/asp)
 ●

Wywiad z Georgiosem Dassisem, 
przewodniczącym Grupy Pracowników

1.  Usługi świadczone w  interesie 
ogólnym

2.  Zmiany demografi czne: wyzwania 
i możliwości

3.  Transport, energia, infrastruktura, 
społeczeństwo informacyjne

4.  Budżet Unii Europejskiej

5.  Konferencja Rio+20: kamień 
milowy na drodze do zrównowa-
żonego rozwoju

6.  Europejska nagroda za projekt 
upominku zgodnego z  zasadą 
zrównoważonego rozwoju 2011

7.  Transport, energia, infrastruk-
tura, społeczeństwo informacyjne 
– Energia

Szczegółowe informacje na stronie internetowej http://www.eesc.europa.eu/
?i=portal.en.publications ●

h

IN MEMORIAM

Pamięci Maria Sepiego
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Wstrząs ideologiczny

Wychodzenie z kryzysu
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Europa przeżywa okres niepowodzeń, w którym 
złej polityce podatkowej towarzyszy równie zła 
polityka wydatków publicznych, do czego w 2008 
r. dołączył kryzys bankowy w Stanach Zjedno-
czonych związany z ryzykownymi pochodnymi 
instrumentami fi nansowymi, swapami ryzyka 
kredytowego i zachłannością banków. Obecnie 
wciąż jeszcze mamy do czynienia z niepewną 

sytuacją gospodarczą, w której coraz wyraźniej zarysowuje się ryzyko drugiego kry-
zysu bankowego. Wrzesień 2011 r. był kolejnym, siódmym miesiącem, w którym wskaź-
nik klimatu w biznesie dla strefy euro znów się obniżył.

Nikt nie musi nam uświadamiać skutków pogłębiającej się recesji. Wystarczy tylko 
spojrzeć na coraz bardziej wyobcowaną młodzież, na kolejki przed urzędami zatrud-
nienia oraz na zasmucający obraz pogrążonej w długach Grecji. Do polityków, wybra-
nych przez nas, należy zadanie zwarcia szeregów i ostatecznego zamknięcia tego roz-
działu w historii Europy. Do nas jako członków uczciwego społeczeństwa należy udzie-
lenie pomocy tym, którzy ucierpieli z powodu tego kryzysu i związanych z nim suro-
wych środków oszczędnościowych. 

Europa musi wyzwolić się z paradoksalnej sytuacji, jaką wytworzyła relacja między 
środkami oszczędnościowymi a wzrostem – z jednej strony trzeba przywrócić równo-
wagę budżetową w wielu państwach członkowskich, a z drugiej strony trzeba koniecz-
nie doprowadzić do refl acji, ożywienia koniunktury na poziomie europejskim. Poja-
wia się także potrzeba zwiększenia spójności politycznej w Unii Europejskiej. Musimy 
powrócić do wzrostu w gospodarce realnej, zamiast z uporem dążyć w przeciwnym 
kierunku. Wyraźnie daje się odczuć potrzebę bardziej adekwatnego podejścia do pro-
cesów politycznych w całej Europie.

Powinniśmy, a nawet musimy szukać rozwiązań prowadzących nas z powrotem na 
ścieżkę zrównoważonego rozwoju, który sprzyja włączeniu społecznemu. Cel ten przy-
świeca działaniom Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES). Sama 
jego nazwa wskazuje, że po części zajmuje się on kwestiami gospodarczymi, a po części 
– społecznymi. Obie te dziedziny są ściśle ze sobą związane. Jako przewodniczący Sek-
cji ds. Unii Gospodarczej i Walutowej EKES-u za swój cel uznaję nakierowanie polityki 
unijnej na obywateli. W związku z tym EKES ma do odegrania ważną rolę w zapew-
nieniu przyszłej stabilności gospodarki unijnej i naszej wspólnej waluty. Udaje nam 
się z niej wywiązać dzięki naszej pracy w terenie, gdzie rozmawiamy z ludźmi w całej 
Europie i poznajemy ich troski. To, co usłyszymy, przekazujemy decydentom politycz-
nym i w razie potrzeby wywieramy na nich nacisk. 

Opowiadamy się za podatkiem od transakcji fi nansowych. Popieramy stanowi-
sko Komisji i pomysł wydawania euroobligacji. Z niecierpliwością oczekujemy zielo-
nej księgi Komisji, która ma się ukazać pod koniec roku. Pozytywnie odnosimy się do 
wciąż jeszcze zmieniającej się roli europejskiego mechanizmu stabilizacji fi nansowej, ale 
przede wszystkim opowiadamy się za dobrobytem 500 mln obywateli Unii Europejskiej.

Michael Smyth
Przewodniczący Sekcji ds. Unii Gospodarczej i Walutowej (ECO) EKES-u

Sektor fi nansowy UE otrzymał dotych-
czas 4,6 bln euro w  postaci gwaran-
cji obywatelskich. Belgia przezna-
czyła ostatnio 4 mld euro na ratowa-
nie Dexia Banque Belgique. Drugi kry-
zys bankowy zbliża się wielkimi krokami 
– i znów o pomoc prosi się obywateli UE. 
W zamian Komisja proponuje podatek 
od transakcji fi nansowych, który pozwo-
liłby pozyskać 55 mld euro rocznie. Sek-
tor fi nansowy jest temu przeciwny.

Komitet popiera wprowadzenie tego 
podatku, lecz wyraża obawę, że sku-
pienie się na reformach strukturalnych 
może doprowadzić do recesji w Europie. 
Roczna stopa infl acji w strefi e euro we 
wrześniu tego roku wyniosła 3%, a rok 
wcześniej kształtowała się na poziomie 
1,9%. Kontrowersyjne cięcia budżetowe 
UE obejmujące ograniczenie pomocy 

Kryzys gospodarczy, w którym pogrą-
żona jest cała Europa, uderza w oby-
wateli. Rozwiązania niezmiennie mają 
charakter globalny, lecz przezwycięże-
nie kryzysu wymaga również inwestycji 
w inicjatywy lokalne, krajowe i ogólno-
europejskie. EKES uważa, że zasadnicze 
znaczenie w tym względzie ma kształce-
nie, szkolenie nisko i wysoko wykwalifi -
kowanych pracowników, a także prze-
gląd dyrektywy o  delegowaniu pra-
cowników w ramach Aktu o jednoli-
tym rynku.

„Nieustanne kształcenie poprzez 
programy uczenia się przez całe życie 
jest niezbędne dla wszystkich, którzy 
chcą wzmocnić swą pozycję na rynku 
pracy” – oświadczył Martin Siecker, 
członek EKES-u i sprawozdawca opinii 

żywnościowej dla najuboższych i praw 
do świadczeń emerytalnych oraz sze-
roko zakrojone cięcia płac i dodatków 
pracowników UE ogromnie utrudniają 
realizację celu UE, którym jest stworze-
nie inteligentnej, zrównoważonej i służą-
cej włączeniu społecznemu gospodarki. 
W 2009 i 2010 r. Europa utraciła około 
3,25 mln miejsc pracy; obecnie prawie 
80 mln Europejczyków jest zagrożonych 
ubóstwem.

„Rządy ratują banki, a potem ocze-
kują, że ludzie będą za to płacić. Musimy 
przyjrzeć się źródłom kryzysu gospodar-
czego i społecznego” – powiedziała Ber-
nadette Ségol, sekretarz generalny Euro-
pejskiej Konfederacji Związków Zawo-
dowych (ETUC). W opinii ETUC przy-
czyną kryzysu fi nansowego jest zarówno 
fi nansowa deregulacja, jak i spekulacje. 

w sprawie strategii UE wycho-
dzenia z kryzysu. Około 47% 
obywateli UE bierze obecnie 
udział w kształceniu i szkoleniu 
zawodowym, chociaż jakość 
i liczba tych szkoleń różni się 
w poszczególnych państwach 
członkowskich. W  Holandii 
proces ten obejmuje 76% lud-
ności, a w Portugalii zaledwie 
24%.

Zdaniem Martina Sieckera Europa 
postawiła na pierwszym miejscu wzrost 
gospodarczy, a nie zobowiązania spo-
łeczne wobec obywateli europejskich. 
Podważono i zlekceważono zapisane 
w traktacie lizbońskim, a zatem praw-
nie wiążące przepisy mające chronić 
obywateli UE. Wiele osób poszukuje 
teraz pracy tymczasowej lub wymaga-
jącej niskich kwalifi kacji.

Powszechne stają się umowy cza-
sowe, co przyczynia się do pogłębienia 
nierówności społecznych. „Nierówne 
społeczeństwa nie osiągają dobrych 
wyników” –  podkreśla Martin Siec-
ker, dodając, że nastąpił kryzys zaufa-
nia między ludźmi i kryzys zaufania do 
Europy. Koszty społeczne dla UE są 

Konfederacja nie zgadza się z powszech-
nym zrzucaniem winy na „nieodpowie-
dzialne” wydatki sektora publicznego.

„Wzywamy europejskich przywód-
ców politycznych do przedsięwzię-
cia odpowiednich środków korygują-
cych, by zmienić system, który pozwo-
lił na rozpowszechnienie się spekulacji 
i chciwości niektórych banków i fundu-
szy hedgingowych” – dodała Bernadette 
Ségol. Warunki pomocy narzucone przez 
UE, EBC i MFW zagrażają, jej zdaniem, 
modelowi społecznemu w  Grecji, we 
Włoszech i w Portugalii. Wszystkie trzy 
instytucje przyznały w październikowym 
projekcie sprawozdania na temat sytuacji 
w Grecji, że prognozy gospodarcze dla 
tego kraju będą się w 2012 r. pogarszać. 

Zdaniem ETUC stymulowanie wzro-
stu oraz tworzenie wysokiej jakości 
miejsc pracy i zrównoważonej gospo-
darki wymaga strategii zgodnych z zasa-
dami sprawiedliwości i  solidarności. 
Konfederacja wzywa UE i  rządy kra-
jowe do wprowadzenia euroobligacji, 
by wesprzeć fi nansowanie inicjatyw na 
rzecz ożywienia gospodarki oraz zapo-
biec atakom ze strony rynków fi nanso-
wych na strefę euro.

„Potrzebujemy harmonizacji pod-
stawy opodatkowania zysków przedsię-
biorstw oraz minimalnej stawki podat-
kowej, jak również działań w celu zlikwi-
dowania rajów podatkowych” – oświad-
czyła Bernadette Ségol i przyznała, że 
solidna polityka w zakresie wynagro-
dzeń również mogłaby wesprzeć wzrost 
gospodarczy. ●

ogromne, a koszty gospodarcze podli-
cza się niemal każdego dnia.

Odbudowa wzajemnego zaufania 
wymaga inwestycji w kształcenie i szko-
lenie. Proces ten będzie długofalowy, 
lecz przegląd dyrektywy o delegowaniu 
pracowników może przynieść szybsze 
i lepsze wyniki społeczno-gospodarcze. 
Dyrektywa ma zapobiegać nieuczciwej 
konkurencji w odniesieniu do wyna-
grodzenia i  warunków pracy w  UE, 
lecz w opinii EKES-u nie zawsze tak 
jest. Z jej powodu rządy nie mogą zasto-
sować krajowych przepisów i regulacji 
socjalnych w zamówieniach publicz-
nych udzielonych przedsiębiorcy zagra-
nicznemu. W związku z tym rezygnuje 
się z lokalnej siły roboczej na rzecz tań-
szej alternatywy. 

„Istnieje ryzyko, że w razie naszej 
porażki jedyną pozostałością po UE 
będzie kilometr kwadratowy w pobliżu 
centrum Brukseli, na którym wznie-
siono budynki z betonu, szkła i stali” 
–  stwierdził na zakończenie Martin 
Siecker. ●
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Marsz do Brukseli

Ruch „oburzonych”, który od kilku mie-
sięcy rozprzestrzenia się w całej Europie, 
8 października dotarł do Brukseli. Setki 
osób przebyły ponad 1500 km w drodze 
z Madrytu. Inni wyruszyli z Barcelony, 
Tuluzy, Akwizgranu i  Amsterdamu. 
Przybyli, by zaprotestować przeciwko 
systemowi gospodarczemu i rządom, 
które ich zdaniem stoją na przeszko-
dzie postępu społecznego. W Brukseli 
najpierw obozowali w Parku Elżbiety, 
skąd ich wyrzucono i przeniesiono do 
opuszczonego budynku należącego do 
Hogeschool-Universiteit Brussel, fla-
mandzkiego uniwersytetu w Brukseli.

„Zapomnieliśmy o ludzkim wymia-
rze społeczeństwa” –  powiedział 
w wywiadzie dla „EKES Info” Ben Bor-
ges, trzydziestoletni „oburzony” z Belgii, 

należący do międzynarodowego komi-
tetu tego ruchu. 19 października Ben 
Borges spotkał się w Fundacji Mada-
riaga z wyższym urzędnikiem Komisji 
Europejskiej Koosem Richellem, dyrek-
torem generalnym DG ds. Zatrudnienia.

„Nie reprezentujemy żadnego ruchu, 
mówimy we własnym imieniu. Komisja 
Europejska jest otwarta na nasze pomy-
sły. Byliśmy tym trochę zaskoczeni, ale 
cieszymy się, że udało nam się podjąć 
rozmowę i że nas wysłuchano” – wyja-
śnił Ben Borges i dodał, że „oburzeni” 
oświadczyli Komisji Europejskiej, że 
straciła ona kontakt z obywatelami.

Do dyskusji i debaty na temat kryzysu 
„oburzeni” zaprosili również posłów do 
Parlamentu Europejskiego. „Nie chcemy 

rozmawiać z  politykami, nie 
podoba nam się też pomysł, by 
mała grupa ludzi poszła do Par-
lamentu Europejskiego i repre-
zentowała tak zróżnicowany 
ruch” – wyjaśnił Ben Borges. 
„Chcemy, żeby to oni przy-
chodzili na nasze »zgromadze-
nia ludowe«, żeby zobaczyli, co 
się dzieje na ulicach. Nie przy-
jęli jednak naszego zaproszenia” 
– dodał.

Ben Borges,  któremu 
nie udało się znaleźć sta-
łego zatrudnienia, wykorzy-
stał swe doświadczenie zwią-
zane z  portalami społeczno-
ściowymi i  tworzeniem sieci 
społecznych, by zebrać i wyra-
zić odczucia tych, o których, 
jego zdaniem, Europa zapo-

mniała. Badanie przeprowadzone nie-
dawno przez Eurobarometr wykazało, że 
większość Europejczyków nie jest zado-
wolona z przyjętego w ich kraju podej-
ścia do kwestii nierówności społecznych 
i ubóstwa. Ben Borges, który zainstalo-
wał terminale internetowe w porzuco-
nym budynku uniwersyteckim, określił 
panujące tam warunki jako godne poża-
łowania.

„Nasz marsz do Brukseli zaczął się 
od pogłoski na Facebooku, która szybko 
się urzeczywistniła” – powiedział i przy-
znał, że możliwości organizowania akcji 
obywatelskich i promowania demokracji 
bezpośredniej, jakie daje internet, będą 
coraz większe. „Europa jest głucha na 
nasze głosy, ale ludzie chcą nas wysłu-
chać” – zakończył. ●

Od kiedy zaczyna się 
odnowa gospodarcza

Programy oszczędnościowe wprowadzane 
w reakcji na światowy kryzys gospodarczy 
i naciski w pewnych kręgach na obłoże-
nie sankcjami rozrzutnych państw człon-
kowskich mają negatywny wpływ na sze-
reg programów socjalnych. Krótkofa-
lowe konsekwencje tego zjawiska widać 
w ponurych statystykach Eurostatu i przy-
gnębiających historiach ludzi poszukują-
cych porządnej pracy i lepszych perspek-
tyw. 

Stopa bezrobocia w strefi e euro wynosi 
obecnie 10% w stosunku do 9,2% z sierp-
nia zeszłego roku. Wskaźnik nastrojów 
gospodarczych, odzwierciedlający poziom 
zaufania przedsiębiorców, spadł we wrze-
śniu o 3,4 punktu w UE i w strefi e euro. 
Według Komisji Europejskiej spadek ten 
„odzwierciedla szerokie i  przekrojowe 
pogorszenie nastrojów, a szczególnie spa-
dek zaufania w przemyśle i usługach”.

Zdaniem Conniego Reutera, sekretarza 
generalnego sieci Solidar, skoncentrowa-
nie wysiłków UE na zwiększaniu konku-
rencyjności i umacnianiu Paktu na rzecz 
stabilności i wzrostu odbywa się kosztem 
spójności społecznej i dobrobytu najsłab-
szych grup społeczeństwa Europy. Solidar 
jest europejską siecią organizacji pozarzą-
dowych działających na rzecz poprawy 
sprawiedliwości społecznej w  Europie 
i na świecie. „Programy oszczędnościowe 
opierają się na idei długofalowych środ-
ków fiskalnych i  finansowych. Rynek 
nie może dyktować zasad” – powiedział 
w  wywiadzie dla „EKES Info” Conny 
Reuter. „W czasach kryzysu należy inwe-
stować. Nie da się tworzyć zdrowej przy-
szłości gospodarczej przez niszczenie jej 
wymiaru społecznego”.

W opinii Conniego Reutera odnowa 
zacznie się wówczas, gdy UE zrealizuje 
wyznaczone w strategii „Europa 2020” 
cele dotyczące zatrudnienia, zmniejszenia 
ubóstwa i poprawy włączenia społecznego. 
Postrzega on takie inicjatywy strategii, jak 
„Nowe umiejętności w nowych miejscach 
pracy” i „Mobilna młodzież”, jako wzor-
cowe przykłady propagowania wzrostu 
z dbałością o wymiar społeczny.

Powrót ludzi do pracy jednak nie 
wystarczy. „W Niemczech 45% nowych 
miejsc pracy jest tworzonych przez agen-
cje pracy czasowej” –  zauważa Conny 
Reuter. Jeśli konkurencja opiera się na 
niskich kosztach pracy, miejsca pracy 
wędrują do tych krajów, w których robo-
cizna jest tańsza. Aby temu przeciwdziałać, 
należy podnieść normy socjalne do wyso-
kiego poziomu we wszystkich krajach UE. 
Ubóstwo również dotyka 18% ludności UE 
zakwalifi kowanej jako ubodzy pracujący.

EKES popiera strategię „Europa 2020” 
i od dawna opowiada się za zmniejsze-
niem o 20 mln liczby osób zagrożonych 
ubóstwem. W czerwcu 2010 r. Mario Sepi, 
nieżyjący już były przewodniczący EKE-
S-u, wezwał Radę Europejską do zajęcia 
się kwestią nierówności, wzmocnienia 
ochrony socjalnej i propagowania inte-
gracji społecznej.

Zaledwie cztery dni przed śmiercią 
przewodniczący Sepi powiedział, że głów-
nym celem EKES-u w tych trudnych cza-
sach jest ochrona europejskiego kapitału 
społecznego. „Prawa i solidarność dro-
gowskazem dla globalizacji” – to motto 
jego kadencji, które wciąż przyświeca 
EKES-owi. ●

Praca daleko od domu

Dwudziestosześcioletnia Virág Gulyás 
uważa, że ma szczęście, ponieważ po 
skończeniu studiów w lipcu tego roku 
znalazła płatny staż w Brukseli. Przy-
znaje, że wynagrodzenie nie jest wyso-
kie, ale z pomocą przyjaciół udaje jej 
się utrzymać.

„Finansowo ten staż był dla mnie 
krokiem w  tył, ale na Węgrzech nie 
mogłam znaleźć pracy, jakiej szuka-
łam” – powiedziała dla „EKES Info”. 
Z  badań Eurobarometru wynika, że 
około 53% młodych Europejczyków 

deklaruje gotowość lub chęć podjęcia 
pracy poza miejscem zamieszkania. 
Wskaźnik mobilności pracowników 
w Europie wynosi 3%.

Virág Gulyás wyjechała z Węgier nie 
tylko ze względów fi nansowych. Zawsze 
marzyła o mieszkaniu za granicą. We 
wrześniu rozpoczęła roczny staż, pod-
czas którego ma zamiar nawiązać uży-
teczne kontakty i nauczyć się francu-
skiego. Nie wszyscy jej dawni kole-
dzy z uczelni na Węgrzech mieli tyle 
szczęścia. Wielu pracuje w londyńskich 

pubach, a inni są bezrobotni i z trudem 
wiążą koniec z końcem.

Jej historia stanowi wyjątek na tle 
niepokojącego trendu dotykającego 
tę grupę Europejczyków. Blisko jedna 
młoda osoba na pięć, czyli w  sumie 
ponad 5 mln młodych ludzi, nie może 
znaleźć pracy, jak powiedział w swoim 
przemówieniu o stanie Unii przewodni-
czący Komisji Europejskiej José Manuel 
Barroso. Przewodniczący nazwał sytu-
ację w niektórych państwach członkow-
skich „po prostu dramatyczną”. Zgod-

nie z opinią MFW z powodu kryzysu 
całe pokolenie może być stracone dla 
rynku pracy.

Przewodniczący Europejskiego 
Forum Młodzieży Peter Matjašič 
w wypowiedzi dla „EKES Info” pod-
kreślił, że kryzys uniemożliwia mło-
dym ludziom uzyskanie niezależno-
ści, ponieważ nie są oni w stanie zna-
leźć stałej pracy i włączyć się w życie 
społeczne. „Ryzyko powstania tzw. 
straconego pokolenia jest naprawdę 
realne. UE musi przyjąć to do wiado-
mości i inwestować w młodych ludzi, 
by przyczynić się do trwałego wyjścia 
z kryzysu” – powiedział i dodał, że mło-
dzi ludzie muszą zaczynać od stażu, 
by wejść na kurczący się rynek pracy. 
„Niestety, młodzi stażyści coraz częściej 
wykorzystywani są jako tania siła robo-
cza i wykonują zadania, które wcale nie 
pomagają im w rozwoju naukowym ani 

w karierze. Nie są objęci zabezpiecze-
niem społecznym ani ubezpieczeniem 
zdrowotnym” – dodał Peter Matjašič.

EKES chce, by UE i rządy państw 
członkowskich utworzyły ramy jako-
ści dotyczące staży. Zgodnie z opinią 
EKES-u w sprawie inicjatywy „Mobilna 
młodzież”, należy unikać wszelkich cięć 
w działających obecnie planach i pro-
gramach europejskich pomagających 
młodzieży. Niemniej jednak Europej-
skie Forum Młodzieży i miliony mło-
dych ludzi, których ono reprezentuje, 
wątpi, czy UE jest w stanie zrealizować 
swoje zobowiązania.

„Zamiast koncentrować się jedynie 
na rekapitalizacji banków, europejscy 
przywódcy powinni także pomyśleć 
o większych i lepszych inwestycjach na 
rzecz młodych ludzi” – stwierdził Peter 
Matjašič. ●
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Podatek w stylu Robin Hooda – skorzystają 
na nim zarówno biedni, jak i bogaci

Podatek od transakcji fi nansowych nie 
tylko pomoże w zapewnieniu sprawie-
dliwości gospodarczej i nowych źró-
deł dochodu dla rządów w czasach 
cięć budżetowych, lecz także będzie 
chronił rynki fi nansowe przed skut-
kami nadmiernej spekulacji.

Pomysł podatku w  stylu Robin 
Hooda, tj. podatku od transakcji 
fi nansowych, rozważano już od dzie-
sięciu lat. Jednakże dopiero po kryzy-
sie fi nansowym w 2008 r. i wywołanej 
przez niego głębokiej recesji pojawia 
się szersze poparcie dla tej idei.

Podatku jeszcze nie wprowadzono, 
lecz dyskutowano już nad nim na 
szczeblu UE i G-20. Komitet popiera 
jego wprowadzenie.

„Według EKES-u myślenie krótko-
terminowe trzeba zastąpić perspektywą 

długoterminową, żeby premie nie były 
obliczane na podstawie działalności spe-
kulacyjnej” – zapisano w opinii EKES-u 
w sprawie sprawozdania grupy wyso-
kiego szczebla ds. nadzoru fi nansowego 
w Unii Europejskiej, której przewodni-
czył Jacques de Larosière. „W tym kon-
tekście EKES popiera pomysł opodatko-
wania transakcji fi nansowych”.

Podatek miałby pomóc w znalezie-
niu nowych źródeł fi nansów publicz-
nych, które można by wykorzystać do 
fi nansowania inicjatyw w zakresie roz-
woju i ochrony środowiska oraz zmniej-
szenia obciążenia budżetów publicz-
nych. Miałby on również korzystny 
wpływ na zachowania rynkowe, zwłasz-
cza jeśli chodzi o działalność spekulan-
tów i innych instytucji fi nansowych.

„Podatek od transakcji finanso-
wych jest niezbędny do ogranicze-

nia spekulacji w systemie bankowym, 
w przypadku których nadzór nic nie 
daje” – wyjaśnił Lars Nyberg, członek 
Grupy Pracowników w latach 1995–
2010. Opublikował on opinię z inicja-
tywy własnej poświęconą podatkowi 
od transakcji fi nansowych, w której 
opisuje eksplozję rynków instrumen-
tów pochodnych i  innych rodzajów 
działalności spekulacyjnej na prze-
strzeni niecałych 20 lat. Dla przy-
kładu, całkowita wartość transak-
cji fi nansowych stanowiła w 1990 r. 
15-krotność światowego PKB, 
a w 2007 r. – 70-krotność.

Podatek od transakcji fi nansowych 
ukróciłby tę tendencję. Nie tylko usta-
bilizowałby rynki światowe, lecz rów-
nież przyniósłby znaczące korzyści 
budżetom publicznym: „W wypadku 
zastosowania podatku w całej Europie 
wpływy z niego wynosiłyby ok. 1,5% 
PKB [...]. Dochody z niego na całym 
świecie wyniosłyby ok. 1,2% świato-
wego PKB”.

We wcześniejszej opinii EKES-u, 
w  sprawie inteligentnych strategii 
konsolidacji polityki fi skalnej, pod-
kreślono potrzebę jak najszybszych 
działań, aby „zebrać fundusze prze-
znaczone na przywrócenie równo-
wagi budżetowej, fi nansowanie dzia-
łań pobudzających wzrost gospodar-
czy oraz stawienie czoła działaniom 
natury czysto spekulacyjnej”. ●

Rynki fi nansowe –
od regulacji po edukację

EKES uważa, że reformy niestabilnych 
europejskich rynków fi nansowych zmie-
rzające do zwiększenia ich udziału w zrów-
noważonym wzroście gospodarczym 
i tworzeniu miejsc pracy wymagają szero-
kiego i wszechstronnego podejścia, które 
obejmowałoby wszystko – od regulacji po 
edukację.

Unia Europejska zareagowała na kry-
zys fi nansowo-gospodarczy i kryzys długu 
publicznego na czas, stosując olbrzymie 
środki. Przyczyniła się w ten sposób do zła-
godzenia negatywnych skutków tych pro-
blemów strukturalnych.

Zasadniczym elementem działań UE 
było priorytetowe potraktowanie reform 
sektora finansowego, zarówno w Euro-
pie, jak i na świecie, by zagwarantować, że 
w przyszłości już nigdy więcej nie doprowa-
dzi on do jeszcze głębszych kryzysów. UE 
wprowadziła nowe przepisy i ustanowiła 
nowe agencje w trosce o to, by odpowied-
nio wcześnie wykrywać ewentualne pro-
blemy i im zapobiegać, oraz upewnić się, że 
wszystkie podmioty fi nansowe będą objęte 
odpowiednimi przepisami i nadzorem.

W dominującej w obecnym dziesięciole-
ciu strategii unijnej „Europa 2020” za jeden 

z priorytetów uznano poprawiony system 
zarządzania gospodarczego. Obejmuje on 
działania służące naprawie sektora fi nan-
sowego, m.in. środki mające zagwaranto-
wać, że europejskie banki będą dyspono-
wały odpowiednimi rezerwami, by prze-
trwać wszelkie wstrząsy w sektorze fi nan-
sowym.

EKES odegrał istotną rolę w ocenie tych 
propozycji i przedstawił własne rozwiąza-
nia. Dobrym przykładem takiego bieżącego 
działania jest dokonana przez EKES ocena 
pakietu środków zaproponowanych przez 
Komisję Europejską pod zbiorczą nazwą 

Ratowanie 
europejskich banków

Członek EKES-u Peter Morgan twierdzi, że 
reformy europejskiego sektora bankowego 
są zagrożone w związku z kryzysem wywo-
łanym przez zadłużenie państwowe. Ozna-
cza to, że rządy państw UE muszą ponow-
nie przemyśleć swe podejście do wspólnej 
waluty i ratowania państw członkowskich 
w trudnym położeniu.

Kryzys fi nansowy w 2008 r. doprowa-
dził do faktycznej niewypłacalności licznych 
banków po obu stronach Atlantyku i do 
braku aktywów płynnych w sektorze ban-
kowości. „Zestawienia bilansowe banków 
obfi tują w instrumenty pochodne kredytów 
hipotecznych o obniżonej wiarygodności, 
których wartość została gwałtownie obni-
żona przez agencje ratingowe i które nie 
mogą zostać spieniężone” – zauważył Peter 
Morgan, który jest członkiem Grupy Praco-
dawców w EKES-ie, a obecnie także prze-
wodniczącym stowarzyszenia Association 
of Lloyd’s Members. „Była do podwójna 
komplikacja, która wpłynęła zarówno na 
jakość, jak i na płynność aktywów” – dodał.

Choć niektórym bankom pozwolono 
upaść, rządy na ogół podjęły się ich rato-
wania i zasiliły je tak bardzo potrzebnymi 
aktywami płynnymi oraz przeprowadziły 
restrukturyzacje. „Po początkowym wstrzą-
sie pozostałe banki wzięły się za naprawę 
sytuacji w odniesieniu do zestawień bilan-
sowych” – wyjaśnił Peter Morgan.

Ponadto UE zaczęła wprowadzać duże 
zmiany w sektorze bankowym. W pracach 
tych wzorowała się na ważnym sprawozda-
niu grupy wysokiego szczebla ds. nadzoru 
fi nansowego, której przewodniczył Jacques 
de Larosière. Proponowane środki obejmo-
wały ustanowienie Europejskiego Urzędu 
Nadzoru Bankowego i  przepisów przy-
znających państwom członkowskim nowe 
uprawnienia w zakresie restrukturyzacji 
banków zmagających się z trudnościami.

„Jednak zanim którekolwiek z tych roz-
porządzeń i dyrektyw zaczęło obowiązy-

wać, stanęliśmy wobec kryzysu związanego 
z długiem publicznym” – oświadczył Peter 
Morgan i dodał, że „w chwili gdy wybuchł 
kryzys, w  niektórych państwach człon-
kowskich bankom nie udało się dostatecz-
nie wyrównać bilansów ani przeprowadzić 
dostatecznej rekapitalizacji”.

Kryzys związany z zadłużeniem pań-
stwowym wynikł z tego, że stosunek zadłu-
żenia niektórych państw członkowskich do 
ich PKB jest tak duży, że ich zdolność do 
spłacenia tego długu jest wątpliwa. Mimo że 
Pakt stabilności i wzrostu ustanawia pułap 
zadłużenia państwowego na poziomie 60% 
PKB, Grecja doszła do poziomu 180% PKB, 
czyli trzy razy wyższego. Peter Morgan 
zauważył, że zmniejszenie takiego zadłuże-
nia wymaga zarówno cięć budżetowych, jak 
i wysokiego wzrostu gospodarczego w kra-
jach zmagających się z tymi trudnościami, 
tymczasem skutkiem ubocznym surowych 
środków oszczędnościowych może być 
poważne zmniejszenie perspektyw wzrostu.

Zdaniem Petera Morgana ostatni kry-
zys ukazał nam również niedostatki struk-
turalne waluty euro: „UGW została wła-
ściwie przedstawiona jako wersja light unii 
walutowej. Strefa euro musi przeobrazić się 
w pełną unię fi skalną albo racjonalnie zająć 
się niekompatybilnością między systemami 
rządów północnych i południowych państw 
członkowskich”. Ponieważ żadne z tych roz-
wiązań nie wydaje się prawdopodobne, jego 
zdaniem „Europa stoi wobec chaotycznego 
i długotrwałego kryzysu, a banki znajdują 
się na pierwszej linii frontu”.

Jak uważa Peter Morgan, zabezpieczenie 
nieściągalnych długów państw członkow-
skich zmagających się z trudnościami nie 
powinno być priorytetem UE. „Fundusze 
przeznaczone na walkę z kryzysem powinny 
zostać wykorzystane na zmniejszenie zagro-
żenia dla płynnych aktywów banków i dla 
ich wypłacalności, do czasu gdy banki będą 
mogły dokapitalizować swe aktywa i popra-
wić ich jakość” – stwierdził. ●

„Regulacja usług fi nansowych dla zapew-
nienia zrównoważonego wzrostu” oraz 
uwagi Komitetu na ten temat.

Pakiet ten obejmował propozycję Komi-
sji dotyczącą utworzenia trzech agencji 
mających nadzorować sektory bankowo-
ści, giełd i papierów wartościowych oraz 
ubezpieczeń i pracowniczych programów 
emerytalnych. Te nowe struktury uru-
chomiono w rekordowym czasie, już na 
początku 2011 r., czyli niespełna dwa lata 
po wysunięciu tej propozycji.

EKES nie tylko pozytywnie odniósł się 
do tego pakietu, lecz także polecił unij-
nym organom wykonawczym rozważenie 
i zbadanie możliwości ustanowienia organu 
zapewniającego ochronę konsumenta usług 

fi nansowych na podobnych zasadach, jakie 
przyjęto, tworząc taki organ w Stanach 
Zjednoczonych.

Z kolei opinia EKES-u wydana w lipcu 
2011 r. uwydatnia fakt, że oprócz lepszych 
przepisów obywatele europejscy w obec-
nych czasach muszą wykazywać wyższy 
poziom wiedzy fi nansowej. „Europejczycy 
ponoszą odpowiedzialność za zwiększa-
nie przez całe życie swej wiedzy na temat 
zagadnień fi nansowych” – napisano w opi-
nii. Wezwano w niej także do uznania edu-
kacji finansowej za przedmiot obowiąz-
kowy w programach szkolnych oraz do 
prowadzenia szkoleń i programów, które 
aktualizowałyby później tę wiedzę wśród 
pracowników. ●
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W kierunku odnowionej stabilności 
i wzrostu w strefi e euro

By zapobiec przyszłemu kryzysowi 
związanemu z  długiem publicznym 
w  strefie euro, do paktu stabilno-
ści i wzrostu należy włączyć rygory-
styczny nadzór budżetowy – taki wnio-
sek wynika z opinii EKES-u sporządzo-
nej przez Vincenta Farrugię.

Kryzys fi nansowy w 2008 r. nie tylko 
wstrząsnął światowym systemem fi nan-
sowym, lecz również wywołał najgorszą 
recesję w naszej historii. Spowolnienie 
gospodarcze w połączeniu z kosztow-
nymi pakietami ratunkowymi poważnie 
obciążyło budżet publiczny w Europie. 
Do tego doszły długotrwałe problemy 
strukturalne w niektórych państwach 
członkowskich, co razem doprowadziło 
do tzw. kryzysu związanego z długiem 
publicznym w strefi e euro.

Podczas gdy przywódcy europejscy 
starają się złagodzić skutki tego kryzysu 
i uspokoić nerwowe rynki, UE słusz-
nie zwraca się ku przyszłości i opraco-
wuje mechanizmy, które mają zapobiec 
powtórzeniu się takiej sytuacji w przy-
szłości. Chociaż obecny zestaw narzę-
dzi politycznych oraz unia gospodarcza 
i walutowa (UGW) umożliwiły Euro-
pie przetrwać najgorsze, to potrzebne 
są ulepszenia.

W tym celu w 2010 r. Komisja Euro-
pejska przedstawiła wniosek dotyczący 
rozporządzenia w tej sprawie.

Pakt stabilności i wzrostu, w któ-
rym określono maksymalną wysokość 
długu publicznego, jest kluczowym 
instrumentem dyscypliny budżetowej 

w strefi e euro dzięki koordynacji poli-
tyki i nadzorowi. Niemniej z uwagi na 
ostatni kryzys pakt ten wymaga prze-
formułowania. Komisja zapropono-
wała wyposażenie go w skuteczniejsze 
mechanizmy egzekwowania i nadzoru, 
a także uzupełnienie ich o postanowie-
nia dotyczące krajowych ram podatko-
wych.

W grudniu Rada UE zwróciła się 
do EKES-u z wnioskiem o konsultację 
w sprawie projektu tego rozporządze-
nia, czego skutkiem było sporządzenie 
opinii przyjętej w maju stosunkiem gło-
sów 139 do 10 (33 osoby wstrzymały 
się od głosu).

W opinii sporządzonej przez Vin-
centa Farrugię, maltańskiego członka 
Grupy I (Pracodawcy), poparto pro-
ponowane rozporządzenie, lecz wska-
zano, że „należy przeprowadzić sto-
sowny przegląd części prewencyjnej 
i naprawczej przedmiotowego wnio-
sku”. Oświadczono, że reguły budże-
towe powinny uwzględniać jakość 
działań budżetowych, kłaść większy 
nacisk na działanie prewencyjne, a nie 
naprawcze, a także zawierać – oprócz 
sankcji karnych – więcej zachęt.

W opinii tej podkreślono ogromne 
znaczenie egzekwowania nowych prze-
pisów, gdyż jego brak w przeszłości 
„osłabił pakt stabilności i wzrostu oraz 
umniejszył jego wiarygodność”. ●

Kredyty hipoteczne 
tak pewne jak domy

Aby uniknąć powtórki takiej sytu-
acji w UE, Komisja Europejska wydała 
w marcu wniosek dotyczący europejskiej 
dyrektywy w sprawie umów o kredyt zwią-
zanych z nieruchomościami mieszkalnymi, 
po szerokiej konsultacji z zainteresowa-
nymi stronami i publikacji białej księgi na 
ten temat.

„Wspólny europejski rynek kredytów 
hipotecznych zagwarantuje szeroką podaż 
kredytów i wzmocni konkurencyjność” 
– wyjaśnia Reine-Claude Mader, sprawoz-
dawczyni opinii EKES-u w sprawie propo-
nowanej dyrektywy, przewodnicząca fran-
cuskiej Federacji Konsumentów, Mieszkal-
nictwa i Stylu Życia (CLCV). Pomoże rów-

Znaleźć nowe podejście 
do UE wychodzące poza 
zarządzanie gospodarcze

Działaniom oszczędnościowym służą-
cym wyjściu z obecnego kryzysu muszą 
towarzyszyć strategie wejścia na nową 
drogę sprzyjające ożywieniu gospodar-
czemu i wzrostowi, jak podkreślił były 
członek EKES-u Lars Nyberg.

Wobec stale rosnących kosztów 
pakietu środków naprawczych przygoto-
wanych przez Unię Europejską, by prze-
zwyciężyć kryzys fi nansowo-gospodar-
czy, a także w kontekście ostatniego kry-
zysu związanego z zadłużeniem państwo-
wym, wiele państw członkowskich wpro-
wadziło jedne z najsurowszych w histo-
rii środków oszczędnościowych mają-
cych ostatecznie doprowadzić w latach 
2014–2015 do zmniejszenia deficytu 
budżetowego do poziomu 3% PKB.

W rezultacie doszło do masowych 
zwolnień i cięć w służbie użyteczności 
publicznej i w sektorze publicznym, co 
wywołało powszechne niezadowolenie 
i zamieszki w wielu częściach Europy. 
W dłuższej perspektywie środki te mogą 
przyczynić się do spłacenia olbrzymiego 
rachunku za zmaganie się z serią kryzy-
sów w UE, ale mogą także doprowa-
dzić do dalszego spowolnienia gospo-
darki i odsunięcia perspektywy szybkiej 
poprawy koniunktury gospodarczej.

„Programy oszczędnościowe ogra-
niczają wszelkie możliwości ożywie-
nia gospodarczego. Większość z nich 
obniża poziom prywatnej konsump-
cji” –  ostrzegł były członek EKES-u 
Lars Nyberg, autor opinii z 2010 r. na 
temat ożywienia gospodarczego. „Trzeba 
połączyć programy oszczędnościowe ze 
znacznymi inwestycjami publicznymi, 

które nie tylko są bardzo potrzebne, lecz 
także przyczyniają się do generowania 
nowego popytu prywatnego, który jest 
pierwszym krokiem na drodze do trwa-
łego ożywienia gospodarczego”.

„Środki oszczędnościowe są strategią 
wyjścia, a programy inwestycyjne są stra-
tegią wejścia – na nową drogę” – podsu-
mował Lars Nyberg, który był członkiem 
Grupy Pracowników w EKES-ie w latach 
1995–2010. Reprezentował w tym okre-
sie Konfederację Szwedzkich Związków 
Zawodowych LO, w której szeregach 
działał przez prawie trzydzieści lat.

W przygotowanej przez niego opinii, 
która została przyjęta przez EKES jesie-
nią zeszłego roku, wymieniono główne 
elementy tej strategii wejścia. Obejmo-
wały one zwiększanie zagregowanego 
popytu, zwłaszcza konsumpcji prywat-
nej, łagodzenie skutków wprowadze-
nia środków oszczędnościowych, pod-
niesienie konkurencyjności, by zmniej-
szyć obecne defi cyty obrotów bieżących, 
uwzględnienie produktywności i płac 
realnych w pakcie stabilności i wzrostu 
oraz lepsze nadzorowanie rynków fi nan-
sowych.

W opinii zalecono także zwiększenie 
inwestycji publicznych w infrastrukturę 
i energię, aktywną politykę w odniesie-
niu do rynku pracy, dotyczącą zwłasz-
cza nowych umiejętności potrzebnych 
w nowych miejscach pracy, oraz zna-
lezienie nowych źródeł dochodów, np. 
podatków od transakcji finansowych 
(zob. artykuł na ten temat) i od emisji, 
by fi nansować te środki. ●

Proponowane przepisy UE w  spra-
wie utworzenia wspólnego europej-
skiego rynku kredytów hipotecznych 
pomogą chronić obywateli przed nieod-
powiedzialnym udzielaniem pożyczek 
i wzmocnią stabilność banków. Zdaniem 
sprawozdawczyni EKES-u Reine-Claude 
Mader nie należy jednak na tym poprze-
stawać.

Kryzys finansowy, który zapocząt-
kował najpoważniejszą zapaść na rynku 
światowym od czasu krachu na Wall 
Street w  1929 r., przypisywany jest 
w dużej mierze nieodpowiedzialnemu 
udzielaniu kredytów hipotecznych sub-
prime w Stanach Zjednoczonych. Prak-

tyki te naraziły banki i inne instytucje 
finansowe po obu stronach Atlantyku 
na ryzyko, a kiedy spekulacyjna bańka 
na rynku nieruchomości wreszcie pękła, 
doszło do masowego zajmowania nieru-
chomości przez banki i przenoszenia wła-
sności domów.

„W latach bumu gospodarczego nie 
brakowało pożyczkobiorców i pożyczko-
dawców, którzy zakładali, że dobra passa 
nigdy nie minie” – zauważył komisarz ds. 
rynku wewnętrznego i usług Michel Bar-
nier. „Pożyczkodawcy i pośrednicy anga-
żowali się w nieodpowiedzialne praktyki, 
a konsumentów nie ostrzegano przed 
konsekwencjami ich decyzji”.

nież chronić interesy zarówno pożyczko-
dawców, jak i konsumentów”.

Celem projektu dyrektywy jest utworze-
nie jednolitego europejskiego rynku kredy-
tów hipotecznych, który zastąpiłby obecne 
rozczłonkowane rynki krajowe. Określa się 
w nim między innymi wymagania doty-
czące reklamy kredytów hipotecznych 
i informacji dla konsumentów, gwaran-
tuje właściwe regulacje dotyczące pożycz-
kodawców, ułatwia transgraniczne udziela-
nie pożyczkodawcom zezwoleń i wyznacza 
normy oceny zdolności kredytowej.

Mimo iż Reine-Claude Mader w przy-
gotowanej przez siebie opinii EKES-u 

z zadowoleniem przyjmuje projekt dyrek-
tywy, zaznacza również, że nie uwzględ-
niono w nim szerszego spektrum europej-
skiego i krajowego prawodawstwa doty-
czącego konsumentów i że proponowane 
w dyrektywie środki nie sięgają tak daleko, 
by zagwarantować odpowiedzialne udzie-
lanie pożyczek. Ponadto potrzebne są prze-
pisy uzupełniające, które regulowałyby 
rynek pośredników fi nansowych.

Reine-Claude Mader wyraża przeko-
nanie, że „pakiet środków uzupełniają-
cych zagwarantuje, że nigdy więcej nie 
wystąpi taka sytuacja, w której posiada-
cze domów zostaliby pozbawieni swoich 
nieruchomości”. ●
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EKES i Rada Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 
Brazylii zbliżają do siebie społeczeństwo 
obywatelskie w Brazylii i Europie

Czescy członkowie EKES-u 
przybliżają obywatelom 
swojego kraju Unię Europejską

Na przełomie września i paździer-
nika Komisja Europejska zorganizowała 
w kilku czeskich miastach serię otwar-
tych spotkań z udziałem przedstawicieli 
agencji informacyjnych i doradczych 
mających siedzibę w  Republice Cze-
skiej. Celem tych spotkań było zapre-
zentowanie najważniejszych warto-
ści UE oraz możliwości, jakie się dzięki 
niej otwierają.

EKES wykorzystał tę okazję – za pośred-
nictwem czeskich członków Komitetu – do 
propagowania swej działalności i informo-
wania o programie prac przewodniczącego, 
wartych uwagi opiniach oraz o samej orga-
nizacji. Na zakończenie członkowie spotkali 
się w Pilznie z komisarzem Štefanem Fülem. 
Uzgodniono, że w tym roku wysłuchanie 
publiczne z udziałem Komisji Europejskiej 
i EKES-u odbędzie się w Pradze. (asp) ●

W 2003 r. prezydent Brazylii Luis Inácio 
Lula da Silva postanowił powołać Radę 
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 
Brazylii (CDES), organ doradczy rządu 
do spraw społeczno-gospodarczych. 
Głównym zadaniem 102 członków rady, 
w tym ministrów, pracodawców i związ-
kowców, jest zaprezentowanie rządowi 
wspólnie wypracowanego stanowiska 
w sprawie prowadzonej przez niego poli-
tyki, tak aby powiązać wzrost gospodar-
czy ze sprawiedliwością społeczną.

CDES i EKES współpracują ze sobą 
w ramach wspólnej strategii mającej na 
celu udzielenie społeczeństwu obywatel-

Rezultaty tych dyskusji były bardzo 
owocne. Udało się wypracować stano-
wisko w sprawie ulepszenia i wdroże-
nia podejścia opartego na zrównowa-
żonym rozwoju w ramach przygotowań 
do następnego szczytu ONZ-etu na ten 
temat (Rio de Janeiro, czerwiec 2012 r.).

Staff an Nilsson skorzystał z okazji, by 
przypomnieć, że podczas obrad okrą-
głego stołu poruszano już kwestie stra-
tegicznej wagi, takie jak bezpieczeństwo 
żywnościowe, zmiana klimatu i kryzys 
fi nansowy, a zatem realizowano man-
dat ustalony na szczycie UE–Brazylia 
w 2007 r. (asp) ●

Pogłębienie wymiaru społecznego Europy 
w celu przezwyciężenia kryzysu

Ponad 15% Europejczy-
ków jest zagrożonych ubó-
stwem lub wykluczeniem 
społecznym, a bezdomność 
jest czwartą najczęściej poda-
waną przyczyną ubóstwa 
w UE. Dlatego też Europejski 
Komitet Ekonomiczno-Spo-

łeczny jest zdecydowany bronić nowych modeli przedsiębiorczości spo-
łecznej jako rozwiązania prowadzącego do wzrostu i zatrudnienia w Euro-
pie. Na sesji plenarnej w październiku EKES przyjął dwie opinie mające 
na celu propagowanie przedsiębiorczości społecznej i zwalczanie bez-
domności w UE.

Opinia w sprawie przedsiębiorczości społecznej została sporządzona 
na wniosek Komisji Europejskiej, która pod koniec października zamie-
rza uruchomić inicjatywę na rzecz przedsiębiorczości społecznej w ramach 
kompleksowego pakietu środków dotyczących większej odpowiedzialno-
ści przedsiębiorstw europejskich. Sprawozdawczyni opinii EKES-u Ariane 
Rodert (Grupa Innych Podmiotów, Szwecja) podkreśliła, że przedsiębior-
stwa społeczne tworzą zarówno wartość gospodarczą, jak i społeczną, 
a także oferują duże możliwości wzrostu, dzięki czemu mogą się znacznie 
przyczynić do pokonania obecnych wyzwań.

Jeżeli chodzi o bezdomność w UE, sprawozdawca opinii EKES-u Eugen 
Lucan (Grupa Innych Podmiotów, Rumunia) zauważył, że UE nie dąży 
do rozwiązania tego problemu ani poprzez gromadzenie informacji, ani 
poprzez koordynację działań na szczeblu UE. Odnotował, że o ile UE pod-
jęła dalsze kroki w celu zintegrowania polityki społecznej i polityki zatrud-
nienia, to nie uczyniła absolutnie nic, aby zaradzić tej skandalicznej sytuacji 
w Europie, gdzie miliony naszych współobywateli pozbawione są jednego 
z najbardziej podstawowych praw w Europie: prawa do mieszkania (ail).
 ●

Ochrona dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym

W zeszłym roku EKES wydał opinię w sprawie wykorzystywania seksual-
nego dzieci i pornografi i dziecięcej. Opinia ta została właśnie poszerzona 
o zalecenia dotyczące prewencji.

W nowej opinii zajęto się pewnymi niedocią-
gnięciami zauważonymi już na posiedzeniu grupy 
analitycznej i sekcji: odnotowano potrzebę bar-
dziej szczegółowego omówienia środków zapo-
biegawczych. Prewencja na wielu poziomach ma 
kluczowe znaczenie dla ochrony dzieci. Osoby, 
które w dzieciństwie padły ofi arą wykorzystywa-
nia seksualnego, całe życie cierpią z powodu nie-
dopuszczalnego pogwałcenia prawa do integral-

ności cielesnej i odczuwają jego potworne skutki społeczne, emocjonalne 
i psychologiczne. EKES wyraża zatem uznanie dla prac podejmowanych 
przez wiele podmiotów społeczeństwa obywatelskiego (zwłaszcza organiza-
cje pozarządowe), mających na celu wdrożenie środków zapobiegawczych.

27 października Madi Sharma, sprawozdawczyni opinii EKES-u, uru-
chomiła internetową bazę sprawdzonych rozwiązań służących ochronie 
dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym. Znajduje się ona na stronie:

www.eesc.europa.eu/prevent-child-abuse

Przykłady sprawdzonych rozwiązań z całej Europy zostały zebrane przez 
organizacje pozarządowe i agencje państwowe, które uruchomiły numery 
interwencyjne i przeprowadziły kampanie uświadamiające dla dzieci w szko-
łach, w internecie i w telewizji. Będą one zasadniczym narzędziem w walce 
z wykorzystywaniem dzieci. (ail) ●

EKES poparł utworzenie wspólnej skonsolidowanej 
podstawy wymiaru opodatkowania osób prawnych

Odkąd zrodziła się idea wspólnego rynku, UE czyni stałe postępy na drodze 
do jej urzeczywistnienia i podejmuje stopniowe działania – niekiedy kon-
trowersyjne – by połączyć 27 różnych rynków w jeden. 16 marca 2011 r. 
Komisja przyjęła wniosek w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy 
wymiaru opodatkowania osób prawnych (CCCTB), którego najważniej-
szym celem jest ograniczenie barier utrudniających działalność transgra-
niczną w UE i hamujących urzeczywistnienie jednolitego rynku.

EKES wydał przychylną opinię w sprawie zaproponowanej dyrektywy 
Rady, uważa bowiem, że wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowa-
nia będzie sprzyjać uczciwej i zrównoważonej konkurencji. Komitet ma 
też nadzieję, że w średnioterminowej perspektywie ten akt ustawodawczy 
korzystnie wpłynie na wzrost i zatrudnienie.

W wyniku ożywionej dyskusji na temat tego, czy system wspólnej skonso-
lidowanej podstawy opodatkowania powinien być obowiązkowy, czy opcjo-
nalny i jakie przedsiębiorstwa byłyby nim objęte, Komitet postanowił nie 
opowiadać się za jego natychmiastowym i obowiązkowym zastosowaniem, 
lecz za możliwością dobrowolnego wyboru w fazie wprowadzania. W per-
spektywie długoterminowej system ten powinien stać się obowiązkowy dla 
przedsiębiorstw prowadzących działalność transgraniczną, przynajmniej 
po przekroczeniu pewnego progu. (asp) ●

Plan transportowy UE do 2050 r. jest ambitny, 
lecz wymaga ulepszeń

Podczas październikowej sesji 
plenarnej Europejski Komi-
tet Ekonomiczno-Społeczny 
(EKES) przeprowadził debatę 
z komisarzem europejskim Sii-
mem Kallasem, odpowiedzial-
nym za politykę transportową. 
Komitet skrytykował plany Unii 
Europejskiej dotyczące przyszło-

ści transportu i oświadczył, że są one po części nierealistyczne oraz za 
mało elastyczne i niekonkretne.

EKES podkreślił brak spójności między celami, metodami potrzebnymi 
do ich realizacji i dostępnymi środkami fi nansowymi. Zwrócił także uwagę 
na fakt, że w długoterminowej strategii Komisji nie określono konkretnych 
działań krótkoterminowych ani pośrednich celów prowadzących do jej reali-
zacji. „Planowi działania brak bardziej konkretnego harmonogramu prac na 
lata 2013–2030” – powiedział Jean Coulon (Grupa Pracowników, Francja), 
sprawozdawca opinii EKES-u w sprawie przyszłości transportu.

Komitet zauważył ponadto, że zbyt wiele nadziei pokłada się w samych 
pojazdach elektrycznych i w nowych, bardziej ekologicznych paliwach. 
„Oprócz prac nad nowymi systemami napędowymi i paliwami UE powinna 
poświęcić więcej uwagi optymizacji transportu drogowego towarów” – pod-
kreślił współsprawozdawca opinii Stefan Back (Grupa Pracodawców, Szwe-
cja). Dodał, że liczbę przejazdów można by zmniejszyć dzięki lepszemu pla-
nowaniu i logistyce oraz szerszemu zastosowaniu elektronicznych systemów 
w transporcie towarowym (e-freight). ●

SESJA PLENARNA W PIGUŁCE

Eugen Lucan, członek EKES-u

Madi Sharma, 

członkini EKES-u

Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji 
Europejskiej odpowiedzialny za sprawy transportu

skiemu po obu stronach Atlantyku głosu 
w stosunkach UE–Brazylia. Niedawno 
wyrazem tej współpracy był 5. Okrą-
gły Stół Społeczeństwa Obywatelskiego 
UE–Brazylia, który odbył się w Porto 
7–9 listopada. Wśród uczestników zna-
leźli się sekretarz wykonawczy CDES-u 
WellingtonMoreira Franco, przewodni-
czący EKES-u Staff an Nilsson, a także 
wysocy rangą przedstawiciele Euro-
pejskiej Służby Działań Zewnętrznych 
i  rządu portugalskiego. Dzięki temu 
w czasie sesji roboczych przyjrzano się 
różnym wymiarom takich zagadnień, 
jak stosunki UE–Brazylia, zrównowa-
żony rozwój i gospodarka ekologiczna. 

Od lewej do prawej: Wellington Moreira Franco (sekretarz wykonawczy Rady Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Brazylii), 
Staff an Nilsson (przewodniczący EKES-u) i Katarzyna Skórzyńska (ambasador RP w Portugalii)
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Następny numer ukaże się w styczniu 2012 r.

Modyfi kacja genetyczna w UE

Biotechnologia czy też modyfikacja 
genetyczna to drażliwa kwestia. W dys-
kusji na ten temat często górują emo-
cje, a szkoda, bo sprawa tak delikatna 
z politycznego punktu widzenia zasłu-
guje na debatę wyższej jakości.

Komisja Europejska dokonuje 
obecnie oceny ram prawnych UE 
dotyczących genetycznie zmodyfi ko-
wanej żywności i paszy. W związku 
z tym ramy prawne mogą ulec istot-

nym zmianom politycznym w 2012 r. 
Sytuacja organizmów zmodyfi kowa-
nych genetycznie zmienia się bardzo 
szybko: pierwsze przepisy UE doty-
czące GMO pochodzą z lat 90. Były one 
wielokrotnie dostosowywane, czego 
skutkiem jest skomplikowane prawo-
dawstwo, które będzie wymagać zasad-
niczego przeglądu.

20 października 2011 r. EKES zor-
ganizował wysłuchanie publiczne na 
temat: „Biotechnologia rolna – gene-
tycznie zmodyfikowana żywność 
i pasza w UE”. Głównym celem tego 
posiedzenia było poszerzenie wiedzy 
EKES-u na temat zastosowania GMO 
w rolnictwie oraz wniesienie wkładu 
w toczącą się obecnie dyskusję dzięki 
fachowym wystąpieniom ekspertów. 
Omówiono m.in. prawa własności 

intelektualnej, związek GMO z bezpie-
czeństwem żywnościowym na świecie, 
a także inne kwestie, takie jak współ-
istnienie, etykietowanie i rolę nauki.

Wnioski z  wysłuchania zostały 
uwzględnione w opinii, która zosta-
nie przedstawiona na sesji plenarnej 
w grudniu przez sprawozdawcę Mar-
tina Sieckera i której celem jest jak naj-
pełniejsze omówienie obecnej sytu-
acji w biotechnologii. W opinii odnie-
siono się do pytań, jakie ograniczenia 
etyczne są uzasadnione, o jakich inte-
resach w zakresie ochrony środowiska 
mowa i jakie może to mieć niepożą-
dane skutki gospodarcze. Celem opinii 
jest przedstawienie programu obiek-
tywnej dyskusji politycznej na temat 
tych istotnych kwestii. (fda) ●

Tydzień poświęcony wybuchowej 
mieszance chemii i kultury

Z inicjatywy członka EKES-u Davida 
Searsa Komitet wziął udział w Mię-
dzynarodowym Roku Chemii, orga-
nizując 3–7 października Tydzień 
Chemii i Kultury. Miał on zwrócić 
uwagę obywateli na kształtowanie 
się związku między chemią a kulturą 
na przestrzeni dziejów. W budynku 
Jacques’a Delors’a zorganizowano 
trzy wystawy.

Na pierwszej z nich przedstawiono 
perspektywę historyczną, kładąc nacisk 
na prace Marii Skłodowskiej-Curie 
i jej rolę naukową w męskim świecie. 
Na drugiej zaprezentowano instalację 
wideo pokazującą, w jaki sposób dzieci 
na całym świecie postrzegają rolę wody 
w dzisiejszym społeczeństwie. Na trze-
ciej wystawie zaprezentowano makietę 
samolotu Solar Impulse, przygotowaną 
przez Nicholasa Edwardsa (Solvay). Jest 
to pierwszy samolot zasilany energią 
słoneczną, ma rozmiary Airbusa A-340, 
wagę samochodu i moc silnika skutera.

8 października profesorowie Tony 
Ryan i Helen Storey zaprezentowali 
swój projekt „Catalytic Clothing”, czyli 
odzież, która w trakcie noszenia oczysz-

cza otaczające powietrze. Jak zauwa-
żyła Helen Storey w wywiadzie udzie-
lonym „EKES Info”, celem projektan-
tów jest „współdziałanie nauk huma-
nistycznych ze ścisłymi” przez wpro-
wadzenie pięćdziesięcioosobowej 
widowni „w świat nauki”. Tony Ryan 
dodał: „Projekt ten zmienił nasz spo-
sób uprawiania nauki. Dzięki niemu 
społeczne aspekty naszej pracy są 
uwzględniane podczas badań nauko-
wych przed ich zakończeniem”.

Imprezę otworzył imponu-
jący pokaz Technopolis, a  zakoń-
czyła ją interaktywna prezentacja 
Petera Caseya pt. „Mendelejew wciąż 
żywy”. (mvd/asp) ●

WKRÓTCE W EKES-ie
Wkład Europy w powodzenie szczytu ONZ Rio+20

Organizacja Narodów Zjednoczonych zwołuje szczyt poświęcony zrównoważo-
nemu rozwojowi w Rio latem 2012 r. Jak EKES podkreślił w opinii w sprawie 
Rio+20 (CESE 1386/2011), konferencja ta musi być wyraźnym sygnałem dla wspól-
noty międzynarodowej, że konieczne jest przestawienie się na model zrównowa-
żonego rozwoju na całym świecie, co pomoże w wyeliminowaniu ubóstwa i nie-
sprawiedliwości społecznej, a także w ochronie zasobów naturalnych dla przy-
szłych pokoleń.

21 grudnia 2011 r. w siedzibie EKES-u odbędzie się konferencja pt. „Przygo-
towania do Rio+20 prowadzone przez liderów europejskich, orędowników i pio-
nierów zrównoważonego rozwoju”, zorganizowana przez Europejskich Partne-
rów na rzecz Środowiska (EPE). Tematem konferencji będzie sposób, w jaki pio-
nierzy gospodarki ekologicznej rozwijają udane partnerstwa w Europie i na świe-
cie, by dzielić się zasobami naturalnymi i fi nansowymi oraz wiedzą w celu prze-
stawienia się na zrównoważony rozwój (program konferencji jest dostępny na 
stronie www.epe.be).

Wnioski z tego wydarzenia zostaną uwzględnione podczas ważnej konferencji 
EKES-u pt. „Postaw na zrównoważony rozwój, bądź odpowiedzialny! Europejskie 
społeczeństwo obywatelskie na drodze do Rio+20”, która odbędzie się 7–8 lutego 
2012 r. w Brukseli i będzie miała na celu wyrażenie stanowiska europejskiego spo-
łeczeństwa obywatelskiego w sprawie procesu Rio+20. (av) ●

Jakie zmiany w sektorze bankowym w Europie w świetle 
nowych przepisów fi nansowych?

Komisja Konsultacyjna ds. Przemian w Przemyśle organizuje wysłuchanie na 
temat: „Jakie zmiany w sektorze bankowym w Europie w świetle nowych prze-
pisów fi nansowych?”, które odbędzie się w budynku JDE Komitetu 9 grudnia 
2011 r. Wysłuchanie ma zapewnić materiał do opracowania opinii z inicjatywy 
własnej pod tym samym tytułem. Przeanalizowane zostaną kwestie bieżące zwią-
zane z nowymi przepisami, a zwłaszcza Bazyleą III, a także perspektywy konso-
lidacji sektora bankowego i wprowadzenia podatku od transakcji fi nansowych. 
Kolejnym tematem będzie ewentualny rozdział między bankami inwestycyjnymi 
i korporacyjnymi a bankami komercyjnymi i jego konsekwencje dla fi nansowa-
nia gospodarki realnej.

Omówiona zostanie również rola i działalność Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Bankowego od czasu jego utworzenia, testy warunków skrajnych, a także oczeki-
wania i obawy konsumentów, jeżeli chodzi o dostęp do wysokiej jakości usług ban-
kowych, w tym zwłaszcza do kredytów konsumenckich i hipotecznych. Oceniony 
zostanie również dostęp MŚP do fi nansowania przez banki. Wśród prelegentów 
znajdą się przedstawiciele różnych zainteresowanych stron, takich jak Europejska 
Federacja Bankowa, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Europejska Organi-
zacja Konsumentów, Europejskie Stowarzyszenie Rzemiosła oraz Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw, a także Business Europe. (ap) ●

„E-integracja musi stać się podstawowym prawem wszystkich obywateli”
EKES w Gdańsku na forum „Click IT!”

Od lewej do prawej: Neelie Kroes (wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za sprawy 
agendy cyfrowej), prof. Maria Elżbieta Orłowska (sekretarz stanu w polskim Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego) i Laure Batut (członkini EKES-u)

Po sukcesie wydarzeń pod hasłem 
„Oszczędzajmy energię” („Save it!”) 
oraz „Rusz się!” („Move it!”), zor-
ganizowanych odpowiednio w 2009 
i 2010 r., Sekcja TEN w EKES-ie we 
współpracy z Departamentem Komu-
nikacji wzięła udział w ważnej konfe-
rencji pt. „Innowacje dla integracji 
cyfrowej”, zorganizowanej 5–7 paź-
dziernika 2011 r. pod auspicjami pol-
skiej prezydencji. Zważywszy, że kon-
ferencja dotyczyła ważnej kwestii 
e-integracji, sekretariat Sekcji TEN 
skontaktował się z jej organizatorami 
i uzgodnił, że równocześnie z kon-
ferencją odbędzie się forum „Click 
IT”. Dzięki temu forum dziesięciu 

wystawców mogło zademonstrować 
oryginalne, innowacyjne i powstające 
dopiero aplikacje i usługi, które służą 
e-integracji i  skutecznie pomagają 
zmniejszyć przepaść cyfrową w Euro-
pie. Przepaść ta jest problemem osób 
mających ograniczony dostęp do sieci 
z przyczyn geografi cznych, fi zycznych, 
fi nansowych, społecznych i kulturo-
wych lub z powodu braku umiejęt-
ności.

Dwunastoosobowa delegacja 
złożona głównie z  członków stałej 
grupy analitycznej ds. agendy cyfro-
wej uczestniczyła w forum „Click IT”. 
Na jej czele stanęła wiceprzewodni-

cząca Komitetu Anna Maria Darma-
nin, które wzięła także udział w dys-
kusji na sesji plenarnej. Z kolei Laure 
Batut przedstawiła w ramach warsz-
tatów panelowych opinię EKES-u 
na temat e-integracji. Forum „Click 
IT” odbyło się w Gdańsku, a głów-
nymi prelegentkami były między 
innymi Neelie Kroes, wiceprzewodni-
cząca Komisji Europejskiej odpowie-
dzialna za agendę cyfrową, oraz Bar-
bara Kudrycka, polska minister nauki 
i szkolnictwa wyższego. Głos zabrali 
również czołowi eksperci europejscy 
w tej dziedzinie. (ac) ●
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„EKES info” w 22 językach: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info

EKES info Grudzień 2011/9 wydanie specjalne
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