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OD REDAKCJI Inicjatywy studenckie i uczniowskie laureatami 
nagrody EKES-u dla zorganizowanego 
społeczeństwa obywatelskiego za 2011 r.

Drodzy Czytelnicy!
W ciągu ostatnich miesięcy europejskich obywateli 
najpierw ogarnął strach, a później pesymizm. Koszty 
społeczne trwającego nadal kryzysu gospodarczego 
są ogromne, jeżeli weźmiemy pod uwagę bezrobo-
cie osób młodych, wykluczenie społeczne i pogarsza-
jącą się kondycję małych i średnich przedsiębiorstw, 
z których coraz więcej znajduje się w trudnej sytuacji. 
Nie można zaprzeczyć, że istnieją powody do niepo-
koju o naszą przyszłość, o przyszłość Europejczyków.

Jednak zanim się poddamy, powinniśmy spojrzeć na historię UE, by przekonać się, że 
naszemu zbiorowemu sukcesowi zawsze groziły kryzysy różnego rodzaju. Całe pokolenie 
Europejczyków wyrosło w systemie wartości, który nadał kształt temu ambitnemu pro-
jektowi politycznemu, społecznemu i gospodarczemu. Realizacja owych zasad zaowoco-
wała tym, że UE jest najatrakcyjniejszym na świecie jednolitym rynkiem i że reprezentuje 
najwyższy na świecie poziom integracji politycznej państw. W ciągu ostatnich 61 lat soli-
darność, integracja i innowacja stworzyły zupełnie nowe i lepsze możliwości dla naszego 
pokolenia. Dlatego też nie możemy zrezygnować z naszych wartości.

Obrona wartości europejskich oznacza połączenie wizji długoterminowej ze zdol-
nością szybkiego reagowania. Strategia „Europa 2020” oferuje kompleksowy program 
reform mający na celu zapewnienie trwałego wzrostu gospodarczego i zwiększenie przy-
szłej odporności UE. Jest to sposób podniesienia konkurencyjności poprzez innowacje 
oraz stworzenia lepszych perspektyw dla młodych Europejczyków borykających się z kry-
zysem. Nasze codzienne działania w Komitecie zawsze koncentrowały się na tej długo-
terminowej perspektywie, co wiąże się z przyjmowaniem opinii i organizacją wysłuchań 
publicznych na wszystkie tematy mające znaczenie dla europejskiego społeczeństwa oby-
watelskiego. Te nasze codzienne starania wnoszą wkład w przyszłość Europy.

Niemniej obecna sytuacja wymaga natychmiastowych środków na rzecz wzbudzenia 
zaufania do naszego długoterminowego projektu, co Komitet starał się uczynić na swej 
ostatniej sesji plenarnej. W czasie tej sesji omawialiśmy kwestie euroobligacji, regulacji 
sektora fi nansowego i polityki budżetowej, ponownie proponując, by nasza instytucja stała 
się platformą wymiany różnych poglądów społeczeństwa obywatelskiego.

W ciągu ostatnich 60 lat obywatele europejscy wybierali bardzo różne rządy. Wszyscy 
ci przedstawiciele polityczni sprawili, że integracja europejska stała się motorem dobro-
bytu w Europie. Doskonałym przykładem jest stałe ulepszanie jednolitego rynku, czemu 
EKES poświęcił wiele swych opinii i inicjatyw. Uczestnicy posiedzenia Rady Europejskiej 
w grudniu zgodzili się na szereg istotnych środków, lecz reprezentowane przez nas euro-
pejskie społeczeństwo obywatelskie codziennie przekazuje nam komunikat, że potrzebu-
jemy więcej Europy. Komunikat ten słyszymy w EKES-ie od 50 lat i powinien on zachę-
cić decydentów do podjęcia niezbędnych działań.

Anna Maria Darmanin
Wiceprzewodnicząca EKES-u

31 stycznia 2012 r.
EKES, Bruksela: Konferencja pt. 
„Unia Europejska na drodze 
do stworzenia europejskiej 
wspólnoty energetycznej”

7–8 lutego 2012 r.
EKES, Bruksela: Konferencja 
pt. „Postaw na zrównoważony 
rozwój, bądź odpowiedzialny! 
Europejskie społeczeństwo 
obywatelskie na drodze do 
Rio+20”

9–10 lutego 2012 r.
EKES, Bruksela: Wysłuchanie pt. 
„Przegląd wytycznych z 1994 
i 2005 r. w sprawie lotnictwa 
i lotnisk w UE”
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Pierwszą nagrodę EKES-u dla zorgani-
zowanego społeczeństwa obywatelskiego 
za 2011 r. zdobyła organizacja Erasmus 
Student Network (ESN) za swój projekt 
SocialErasmus. Od momentu rozpoczęcia 
projektu w 2008 r. setki studentów prze-
bywających na wymianie uniwersyteckiej 
angażują się w szereg różnorodnych dzia-
łań, począwszy od sadzenia drzew, przez 
wcielanie się w rolę świętego Mikołaja 
odwiedzającego dzieci w miejscowych 
szpitalach, po oddawanie krwi czy walkę 
z pożarami lasów.

Celem projektu jest ułatwienie studen-
tom nawiązania więzi z krajami, w któ-
rych gościnnie studiują, przez zachęce-
nie ich do udziału w działaniach na rzecz 
lokalnych społeczności. „Niektórzy myślą, 
że międzynarodowi studenci przyjeżdżają 
na stypendium, studiują i wyjeżdżają. Pro-
jekt ten pokazuje jednak społecznościom 
lokalnym korzyści płynące z programu 
Erasmus i sprzyja prawdziwej integracji” 
– tłumaczy prezes ESN Tania Berman.

Drugą nagrodę przyznano organiza-
cji European Alternatives za doroczny 
Festiwal TransEuropa, w ramach którego 
w maju 2011 r. zorganizowano jednocześnie 
w 12 europejskich miastach szereg koncer-
tów, projekcji fi lmowych, wykładów i dys-
kusji. Festiwal TransEuropa to zarazem 
festiwal kulturalny i impreza polityczna, 
której celem jest promowanie integracji 
politycznej, solidarności, różnorodności 
społecznej, tolerancji i wymiany. W ramach 
festiwalu przez ponad dwa tygodnie można 
uczestniczyć w bezpłatnych, otwartych dla 
publiczności imprezach w całej Europie. 
„Działamy na rzecz alternatywnej Europy, 
Europy demokratycznej tworzonej przez 
ludzi, w której wszyscy obywatele są równi” 
– mówi Niccolò Milanese, współprzewod-
niczący organizacji European Alternati-
ves, w której skład wchodzą indywidualni 
członkowie, a także grupy lokalne w 17 pań-
stwach UE i poza UE.

Trzecią nagrodę zdobyło Biuro Orga-
nizacyjne Europejskich Związków 

Uczniowskich (OBESSU), które zrze-
sza stowarzyszenia uczniów szkół śred-
nich z 21 krajów europejskich i działa na 
rzecz praw uczniów. Autobusowy rajd 
„Light on the Rights”, za który OBESSU 
otrzymało trzecią nagrodę, ruszył jesie-
nią 2010 r., a w ramach tego projektu 
działacze OBESSU przemierzyli 10 tys. 
km w Europie, by zapoznać się z wyzwa-
niami, przed którymi stoją uczniowie od 
Bałkanów po Finlandię. Projekt ten wpi-
sywał się w szerzej zakrojone działania 
na rzecz wsparcia Europejskiej deklara-
cji praw ucznia i towarzyszącej jej kam-
panii „Lights on the Rights”. „Nagroda 
ta zachęci nas do dalszego upowszechnia-
nia deklaracji praw ucznia” – mówi sekre-
tarz generalna organizacji Viviana Galli.

Dla przewodniczącego Staff ana Nils-
sona nagroda EKES-u dla zorganizowa-
nego społeczeństwa obywatelskiego jest 
symbolicznym podkreśleniem doskonało-
ści inicjatyw podejmowanych przez orga-
nizacje społeczeństwa obywatelskiego 
w Europie, realizujące projekty z korzy-
ścią dla europejskich obywateli oraz pro-
mujące europejską tożsamość i integrację. 
Na rok 2011 przewodniczący zapropono-
wał następujący temat nagrody: „Dialog 
i uczestnictwo na rzecz propagowania 
wartości UE: integracji, różnorodności, 
solidarności i tolerancji”. (cw) ●

Więcej informacji można znaleźć na 
stronie:

http://www.eesc.europa.eu/?i=por-
tal.en.organised-civil-society-prize-2011

Rok 2012 został ogłoszony Europejskim 
Rokiem Aktywności Osób Starszych 
i  Solidarności Międzypokoleniowej. 
Będzie to okazja, by uświadomić sobie, że 
w Europie żyjemy dziś dłużej, a także dłu-
żej niż dotąd cieszymy się dobrym zdro-
wiem, oraz bliżej przyjrzeć się możliwo-
ściom, jakie z tego wynikają.

Politycy i inne zainteresowane strony 
skupią swoje wysiłki na zapewnianiu 
warunków ogólnie sprzyjających aktyw-

ności osób starszych, tak by osoby te 
mogły dłużej pozostać samodzielne. 
W tym celu podejmowane będą działania 
w dziedzinie polityki zatrudnienia, opieki 
zdrowotnej, usług społecznych, progra-
mów szkolenia dorosłych, wolontariatu, 
dostępu do mieszkań, technologii infor-
macyjnych i transportu.

Celem Europejskiego Roku Aktyw-
ności Osób Starszych i Solidarności Mię-
dzypokoleniowej będzie upowszechnianie 

wiedzy o szansach i wyzwaniach związa-
nych z dłuższym życiem. Przede wszyst-
kim jednak ma on zachęcić władze i inne 
zainteresowane podmioty do wyznacza-
nia własnych celów i podejmowania kon-
kretnych kroków na rzecz ich realizacji. 
Rok 2012 powinien być dla nas okazją, by 
przejść od słów do czynów. (ail) ●

Zdobywcy nagrody EKES-u dla zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego
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„Więcej Europy” to jedyna 
droga wyjścia z kryzysu

Drugi dzień 476. sesji plenarnej EKES-u 
rozpoczął się od wystąpienia przewod-
niczącego pt. „Przezwyciężanie kryzysu 
– prace nad programem politycznym na 
rzecz trwałej odbudowy”. Staff an Nilsson 
stwierdził, że jedyną drogą wyjścia z kry-
zysu fi nansowo-gospodarczego, kryzysu 
długu państwowego i kryzysu społecznego 
jest pogłębianie integracji europejskiej. 
Potrzebujemy więcej Europy w polityce 
fi skalnej, podziale ryzyka niewypłacalno-
ści państw, działaniach na rzecz przywró-
cenia zdolności do regulowania zobowią-
zań w długim terminie, a także w kontek-
ście wzrostu, konkurencyjności i zatrud-
nienia. Należy odnowić metodę wspólno-
tową oraz wzmocnić wiodącą rolę Komi-
sji. Przewodniczący podkreślił konieczność 
zabezpieczenia naszego modelu gospodar-
czo-społecznego oraz stwierdził, że Komi-
tet zdecydowany jest zacieśniać współ-
pracę w ramach sieci krajowych RSG, bo 
jeśli metody wychodzenia z kryzysu mają 
być akceptowalne ze społecznego punktu 
widzenia, konieczne będzie zaangażowanie 
wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Biała księga na temat transportu 

5 grudnia 2011 r. EKES i Komisja Euro-
pejska zorganizowały w siedzibie Komi-
tetu wspólną, jednodniową konferen-
cję pt. „Biała księga na temat transportu 
– stanowisko europejskiego społeczeń-
stwa obywatelskiego”. Impreza przycią-
gnęła szerokie spektrum reprezentan-
tów różnych interesów oraz użytkow-
ników transportu, stwarzając okazję do 
wymiany poglądów na temat tego stra-
tegicznego dokumentu. Przewodniczący 
Staff an Nilsson stwierdził: „Zebraliśmy 
się tutaj dlatego, że rozwiązania propono-
wane w planie UE nie przyniosą zamierzo-

nych efektów bez pełnej akceptacji euro-
pejskiego społeczeństwa obywatelskiego. 
Głównym celem tego spotkania jest kry-
tyczne omówienie propozycji Komisji”.

W marcu 2011 r. Komisja Europej-
ska przedstawiła swój „Plan utworzenia 
jednolitego europejskiego obszaru trans-
portu”. Nakreśliła w nim 40 konkretnych 
programów na następną dekadę, ukie-
runkowanych na budowę konkurencyj-
nego systemu transportowego, sprzyja-
jącego zwiększaniu mobilności i zniesie-
niu najpoważniejszych barier w kluczo-

Od lewej: Pierre Jean Coulon, sprawozdawca EKES-u; Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za sprawy transportu; Staff an Nilsson, przewodniczący EKES-u; Jacki Davis, moderatorka konferencji; 
Anna Midera, zastępca dyrektora departamentu w polskim Ministerstwie Transportu; Antonio Costa, sprawozdawca KR-u

wych obszarach, a także będącego moto-
rem wzrostu i zatrudnienia. Realizacja pro-
pozycji Komisji znacznie zmniejszy zależ-
ność Europy od importowanej ropy naf-
towej i pozwoli osiągnąć 60-procentową 
redukcję emisji dwutlenku węgla w trans-
porcie do 2050 r.

W trakcie prac nad projektem bia-
łej księgi wielokrotnie konsultowano się 
z zainteresowanymi stronami. Dokument 
ten poddawany jest od momentu wydania 
szczegółowej analizie przez zaangażowane 
podmioty z UE. Konferencja stała się dla 

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego, Komitetu Regionów i Par-
lamentu Europejskiego okazją do zapre-
zentowania poglądów na szerszym forum. 
Sprawozdawca opinii EKES-u Pierre-Jean 
Coulon podkreślił, że „znalezienie odpo-
wiedniej równowagi między długofalo-
wymi celami ograniczenia emisji, okre-
ślonymi w planie działań, a nieprzerwa-
nym zaspokajaniem potrzeb społeczeń-
stwa europejskiego w zakresie transportu 
będzie zadaniem trudnym, wymagają-
cym jeszcze konkretniejszych wskazówek 
ze strony Komisji”.

Do wzięcia aktywnego udziału w deba-
cie i  wyrażenia oczekiwań zaproszono 
także trzech obywateli Europy, zwykłych 
użytkowników transportu. „Podobnie jak 
Komisja Europejska zdajemy sobie sprawę 
z  tego, że niektóre propozycje zawarte 
w białej księdze mogą spotkać się z opo-
rem polityków i  części opinii publicz-
nej” – powiedział przewodniczący EKE-
S-u i dodał, że „w ciągu najbliższych trzech 
lat Komitet będzie propagował regularną 
debatę z udziałem społeczeństwa obywa-
telskiego na temat wdrażania rozwiązań 
przedstawionych w dokumencie”. (ac) ●

Jean-Paul Delevoye, przewodniczący 
francuskiej Rady Społeczno-Gospodar-
czej i Ekologicznej, wystąpił z realistycz-
nym, proeuropejskim przemówieniem, 
w którym przekonywał, iż „Europa nie sta-
nowi problemu – ona jest rozwiązaniem”. 
Jego zdaniem głębsza integracja oznacza 
przede wszystkim uznanie przez państwa 
członkowskie atutów wynikających z ist-
nienia UE.

Swoje poparcie dla obydwu prelegen-
tów wyrazili przewodniczący trzech grup 
wchodzących w skład Komitetu. Georgios 
Dassis (Grupa Pracowników) podzielił się 
swoimi obawami w związku z siłą rynków 
fi nansowych. Luca Jahier (Grupa Innych 
Podmiotów) wezwał do wprowadzenia 
zorganizowanego systemu euroobligacji, 
który pozwoliłby uniknąć dalszych per-
turbacji finansowych. Natomiast Henri 
Malosse (Grupa Pracodawców) zwrócił 
uwagę na potrzebę poprawy kształcenia 
i silniejszego wsparcia MŚP. (asp/mvd)
 ●

Jednolita europejska przestrzeń powietrzna 
to projekt zbyt ważny, by mógł się nie powieść

Na konferencji wysokiego szczebla, 
która odbyła się 28 listopada w War-
szawie, wyraźnie podkreślono pilną 
potrzebę zajęcia się zbyt powolnym 
wdrażaniem pakietu dotyczącego jedno-
litej europejskiej przestrzeni powietrz-
nej (SES II). Pakiet ten, przyjęty rok 
temu, ma na celu likwidację kosztow-
nego i nieefektywnego podziału euro-
pejskiej przestrzeni powietrznej według 
granic państwowych. Dotychczas nie 
został on jeszcze wprowadzony w życie.

„Daleko nam jeszcze do utworze-
nia jednolitej europejskiej przestrzeni 
powietrznej. Istnieje groźba, że w nad-
chodzących latach nie będziemy w sta-
nie sprostać stale rosnącemu zapo-
trzebowaniu na podróże powietrzne” 
– ostrzegał Siim Kallas, komisarz UE ds. 
transportu. Jego zdanie podzielił Jacek 
Krawczyk, wiceprzewodniczący EKE-
S-u i sprawozdawca szeregu opinii doty-

czących SES II, który stwierdził: „Jeżeli 
nie uda się wdrożyć pakietu, będzie 
to miało silny niekorzystny wpływ na 
przyszłość europejskiego lotnictwa 
i dotknie w równym stopniu operato-
rów i pasażerów”.

Głównym elementem pakietu jest 
utworzenie funkcjonalnych bloków 
przestrzeni powietrznej (FAB), w któ-
rych będą świadczone usługi żeglugi 
powietrznej zgodnie z surowymi para-
metrami skuteczności działania i nie-
zależnie od granic państwowych. Jed-
nak z planowanych dziewięciu bloków 
dotychczas ofi cjalnie ustanowiono tylko 
dwa: Dania – Szwecja oraz Zjednoczone 
Królestwo – Irlandia. Jacek Krawczyk 
wezwał kraje, które ociągają się z two-
rzeniem FAB-ów, do działania. „Pacta 
sunt servanda. Nie można wycofywać 
się z  tego, na co wyraziło się zgodę” 
– powiedział.

Zwłokę we wdrażaniu pakietu pod-
kreślił także komisarz Kallas, który 
zwrócił uwagę, że zaledwie pięć państw 
UE osiągnęło uzgodnione cele doty-
czące przepustowości i  efektywno-
ści kosztowej. „Nie jestem tu po to, by 
wywoływać do tablicy konkretne kraje 
ani je zawstydzać. Ale dziś niepokojąco 
wyraźnie widać, że skończył się czas na 
zastanowienie. Teraz pora na konkrety” 
– powiedział.

Sławomir Nowak, nowy polski mini-
ster transportu, który reprezentował 
polską prezydencję, jasno stwierdził, że 
„wymiar zewnętrzny jednolitej prze-
strzeni powietrznej to dla Polski kwe-
stia o kluczowym znaczeniu”, zgodnie 
z jej polityką otwartych drzwi. Podkre-
ślił też, że „wspólna przestrzeń lotnicza 
nie może kończyć się na granicach UE”, 
co było nawiązaniem do tytułu konfe-
rencji – „Wdrożenie jednolitej europej-
skiej przestrzeni powietrznej oraz jej 
rozszerzenie do krajów trzecich”.

Konferencja zakończyła się przyję-
ciem deklaracji warszawskiej, w której 
jeszcze raz podkreślono konieczność 
szybkiego wdrożenia pakietu SES II, co 
przyniesie znaczące korzyści wszyst-
kim zainteresowanym stronom. „Jed-
nolita europejska przestrzeń powietrzna 
to projekt zbyt ważny, by mógł się nie 
powieść” – stwierdzono w deklaracji.

Konferencja zgromadziła ok. 
300  uczestników. To owocne wyda-
rzenie zostało zorganizowane wspól-
nie przez polską prezydencję w Radzie 
UE, Komisję Europejską oraz Euro-
pejski Komitet Ekonomiczno-Spo-
łeczny. (mb) ●

Od lewej: Jacek Krawczyk, wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego; 
Sławomir Nowak, minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w polskim rządzie; 
Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za sprawy transportu
Źródło: polskie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
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Przygotowania do konferencji Rio+20

Czy zrównoważona gospodarka 
jest nieosiągalnym celem?
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Drodzy Czytelnicy!
Tematem zbliżającej się konferencji ONZ w Rio, 
poświęconej zrównoważonemu rozwojowi, będą 
dwa powiązane ze sobą zjawiska: ekologizacja 
gospodarki i ograniczanie ubóstwa. Celem szczytu 
jest odnowienie zobowiązania naszych przywód-
ców politycznych do realizacji światowych celów 
w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Chociaż tego rodzaju inicjatywy należy przyj-
mować z uznaniem, konferencja jest przypomnie-

niem, że sama polityka nie może pokonać ubóstwa i chorób czy zagwarantować czystej 
wody i powietrza. Od wytyczenia milenijnych celów rozwoju minęło około 5 lat, lecz 
nadal prawie miliard ludzi cierpi głód.

Kwestie te dotyczą wszystkich krajów. Samo odnowienie zobowiązania politycznego 
nie wystarczy, by budować szkoły, oczyścić powietrze czy zmienić nasze nadmiernie kon-
sumpcyjne podejście do życia. Gdyby wszyscy prowadzili tak konsumpcyjny styl życia jak 
mieszkańcy bogatych krajów, to do pochłonięcia wytworzonego przy okazji dwutlenku 
węgla potrzebne byłoby dziewięć planet wielkości Ziemi.

Władze wszystkich szczebli muszą przyjąć globalną odpowiedzialność. By udało się 
tego dokonać, na wszystkich etapach przejściowych zaangażowane musi być społeczeń-
stwo obywatelskie. Musi więc ono wziąć udział w opracowywaniu strategii, planowaniu, 
zaprowadzaniu zmian i zapewnianiu spójnego monitorowania. Społeczeństwo obywatel-
skie musi mieć możliwość zabrania głosu na szczycie Rio+20, gdyż to właśnie ono będzie 
kształtować politykę, zarządzać i wprowadzać zmiany w zachowaniu z myślą o zrów-
noważonej i bardziej ekologicznej przyszłości. To ono może utorować drogę do zmian.

EKES będzie nakłaniać światowych przywódców w Rio, by inwestowali w zrównowa-
żone technologie i projekty, stopniowo wycofując te rodzaje dotacji, które są szkodliwe 
dla środowiska. Sprawiedliwe przejście do gospodarki ekologicznej wymaga podjęcia ze 
społeczeństwem obywatelskim i partnerami społecznymi dialogu na temat skutków tej 
przemiany dla rynku pracy i całego społeczeństwa.

Musimy zagwarantować dialog w obrębie społeczeństwa obywatelskiego i wśród decy-
dentów, a także pomiędzy nimi. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego będą zarówno 
przedstawiać, jak i wdrażać niezbędne zalecenia polityczne.

Jesteśmy gotowi. Jesteśmy częścią tej przemiany.

Staff an Nilsson
Przewodniczący EKES-u

W dniach 7 i 8 lutego 2012 r. EKES orga-
nizuje konferencję na temat rozwoju zrów-
noważonego, będącą przygotowaniem do 
czerwcowego szczytu ONZ Rio+20. Celem 
konferencji jest sformułowanie stanowi-
ska europejskiego społeczeństwa obywatel-
skiego w sprawie szczytu i przyczynienie się 
do jego powodzenia. EKES przekaże wnioski 
z konferencji stronom negocjacji na szczy-
cie, a także organizacjom partnerskim spo-
łeczeństwa obywatelskiego na całym świecie.

Po wprowadzeniu dotyczącym obecnego 
stanu negocjacji w ramach Rio+20 uczest-
nicy konferencji skupią się na zagadnieniu 
„zielonej gospodarki”, rozumianej jako spo-
sób na wzmocnienie rozwoju zrównoważo-
nego poprzez uwzględnienie ograniczonej 
dostępności zasobów naturalnych. Pierw-
sza ogólna debata będzie dotyczyć europej-
skiego wkładu w zrównoważony rozwój, 
a druga – zrównoważonego rozwoju w kra-
jach poza UE.

Okazją do bardziej dogłębnych dysku-
sji i sformułowania wniosków z konferen-

Pojęcie zrównoważenia dotyczy wielu obsza-
rów, nie tylko środowiska naturalnego. 
Zrównoważony charakter może mieć gospo-
darka, a także rządy i działania ludzi w naj-
rozmaitszych dziedzinach. Dlatego też roz-
wiązanie światowych problemów wymaga 
uwzględnienia zrównoważonego podejścia 
do wielu różnych strategii politycznych.

Ze względu na wzajemne powiązania 
w świecie globalizacji zadziwiające jest, że 
wciąż brakuje zrównoważonych rozwiązań. 
Planując krótkoterminowe korzyści i zyski 
inwestycyjne, często nie bierze się pod uwagę 

cji będą cztery następujące warsztaty tema-
tyczne:

 ■ żywność, woda i energia dla wszystkich,

 ■ zrównoważona konsumpcja i produk-
cja,

 ■ sprawiedliwy sposób przejścia do „zie-
lonej gospodarki”,

 ■ włączanie społeczeństwa obywatel-
skiego w proces przejścia do „zielonej 
gospodarki”.

W ciągu ostatniego roku EKES koor-
dynował swoje działania z  zaintereso-
wanymi stronami w UE i na całym świe-
cie w perspektywie szczytu Rio+20. Komi-
tet ma zamiar wydać wspólną deklarację ze 
swymi partnerami z Brazylii, Chin, Indii, 
Rosji i Południowej Afryki i przedstawić ją 
na szczycie ONZ.

Po szerokich konsultacjach z europej-
skim społeczeństwem obywatelskim, pro-

długofalowych konsekwencji. Oczywiste jest, 
że w miarę jak rośnie zapotrzebowanie na 
zasoby i energię, pojawiają się przed nami 
coraz bardziej złożone wyzwania.

Współczesny świat napędza gospodarka, 
a  rządzą nim ludzie. Niestety, machina 
gospodarcza ma często zgubny wpływ na 
środowisko, co ma bezpośrednie skutki 
dla miliardów obywateli. Woda, która jest 
zasobem o podstawowym znaczeniu, staje 
się coraz trudniej dostępna w wielu regio-
nach zależnych od uprawy ziemi i hodowli. 
Paliwa kopalne zanieczyszczają rzeki i powie-
trze. Zmiany w  równowadze środowiska 
naturalnego oznaczają, że wiele gatunków 
roślin i zwierząt skazanych jest na wyginię-
cie. Czynniki te tylko pogłębiają powszechne 
ubóstwo i  pogarszają słaby stan zdrowia 
wielu ludzi.

Konieczne jest zerwanie zależności mię-
dzy wzrostem gospodarczym a degradacją 
środowiska. Założenie to powinno stanowić 
podstawę ekologicznej gospodarki, która 
może przyczynić się do eliminacji ubóstwa 
i niesprawiedliwości społecznych, a jedno-

wadzonych w formie wysłuchań przez Cen-
trum Monitorowania Rozwoju Zrównowa-
żonego, EKES przyjął we wrześniu 2011 r. 
opinię będącą wkładem społeczeństwa oby-
watelskiego w szczyt Rio+20. Została ona 
uwzględniona w stanowisku Unii Europej-
skiej na temat rozwoju zrównoważonego 
przedłożonym sekretariatowi konferencji 
ONZ Rio+20.

Zdaniem EKES-u Rio+20 musi być bodź-
cem do przejścia do „zielonej” i zrównowa-
żonej gospodarki na całym świecie. Szefo-
wie rządów będą musieli zaangażować się 
w prace tej konferencji. Ostatecznie wszyst-
kie rządy na wszystkich szczeblach oraz 
społeczeństwo obywatelskie muszą wziąć 
wspólną odpowiedzialność za tę globalną 
kwestię.

UE powinna również dążyć do zmian 
w zachowaniach konsumentów i zagwaran-
tować, by przejście do bardziej ekologicznej 
gospodarki nie odbyło się kosztem osób żyją-
cych poniżej lub tuż powyżej granicy ubó-
stwa. W związku z tym likwidacja ubóstwa 
i realizacja, zdawałoby się, nieosiągalnych 
milenijnych celów rozwoju muszą się zna-
leźć wśród priorytetów agendy Rio+20.

Konferencja EKES-u ma na celu zwró-
cenie szczególnej uwagi na środowisko 
i  społeczne filary zrównoważonego roz-
woju. Zdaniem Komitetu przejście do bar-
dziej ekologicznej gospodarki musi się 
odbyć z uwzględnieniem wyważonej syner-
gii między środowiskiem a rozwojem spo-
łecznym. Bardziej ekologiczna gospodarka 
powinna sprzyjać zrównoważonemu rozwo-
jowi, chronić zasoby naturalne i ograniczyć 
zmianę klimatu. ●

cześnie ochronić zasoby naturalne z myślą 
o przyszłych pokoleniach. By to osiągnąć, 
przejście na ekologiczną gospodarkę należy 
przeprowadzić z poszanowaniem zasad spra-
wiedliwości, współpracy i wspólnej odpowie-
dzialności. Wymaga to wiele wysiłku i woli 
politycznej, których często brakuje.

EKES opracował w związku z tym plan, 
który mógłby pomóc w przekształceniu sys-
temu światowego opartego na wysokim zuży-
ciu paliw w bardziej harmonijny, sprawie-
dliwy i zrównoważony model gospodarczy. 
Propozycja EKES-u opiera się na manda-
cie ONZ dotyczącym gospodarki ekologicz-
nej, obejmującym sześć głównych punktów: 
wskaźniki pomiarowe, środki regulacyjne, 
edukację, politykę fiskalną, badania i cele 
dla gospodarki ekologicznej.

Wierzymy, że poprawa jest możliwa i że 
uda się wprowadzić zmiany na korzyść śro-
dowiska naturalnego i ludzi.

Hans-Joachim Wilms
Przewodniczący Centrum Monitorowania 
Rozwoju Zrównoważonego EKES-u ●

EKES uruchomił interaktywną platformę on-line dla 
zainteresowanych podmiotów – tj. głównie dla organi-
zacji społeczeństwa obywatelskiego, ale nie tylko – pra-
gnących wnieść wkład w konferencję Rio+20. 

Pragniemy czerpać wiedzę od ekspertów, organizacji 
i obywateli żywo zainteresowanych kwestiami zrówno-
ważonego rozwoju oraz dzielić się z nimi poglądami.

Zapraszamy do udziału we wspólnych przygotowa-
niach do Rio+20: 

http://www.eesc.europa.eu/rio20-platform.

Hans-Joachim Wilms, 
przewodniczący Centrum Monitorowania 
Rozwoju Zrównoważonego w EKES-ie
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Działania na rzecz Nepalu

Podczas gdy Nepal usiłuje zapewnić sobie 
bezpieczeństwo żywnościowe, jego wysił-
kom zagraża masowy import ziaren hybry-
dowych, które nie są przystosowane do 
gleby i  warunków klimatycznych tego 
kraju. Plon z ziaren hybdrydowych nie 
daje nasion na kolejne zbiory i wymaga 
kosztownych środków chemicznych.

„Co roku rolnicy zmuszeni są kupować 
nowe ziarna od produkujących je przed-
siębiorstw. Żeby zrównoważyć te koszty, 
rząd Nepalu dotuje importowane ziarna 
i środki chemiczne” – mówi Bed Prasad 
Khatiwada z ActionAid Nepal.

Jak zaznacza Khatiwada, długofalowe 
skutki i obciążenie dla rolnictwa mono-
kulturowego niweczą wszelkie ewentu-
alne korzyści. Klimat i przyroda Nepalu 
są bardzo zróżnicowane: występują tam 
strefy od subtropikalnej przez umiarko-
waną aż po arktyczną. Jeden typ uprawy 
nie może być prowadzony w tak zróżni-
cowanych warunkach.

W 2009 r. zbiory kukurydzy hybrydo-
wej okazały się nieudane, co zrujnowało 
życie tysięcy osób. Z kolei w 2010 r. spo-
dziewanych plonów nie przyniosły uprawy 
ryżu hybrydowego. Nepalski rząd prze-
kazał rolnikom rekompensatę w postaci 
środków chemicznych na kolejny sezon.

„We wrześniu [2011 r.] Monsanto pod-
pisało porozumienie z USAID w Nepalu. 
Koncern chciał współpracować z nepal-
skim ministerstwem rolnictwa. Jednak 
miejscowi rolnicy zaprotestowali i rząd 
się wycofał” – wyjawia nam Khatiwada.

„My w ActionAid nie jesteśmy prze-
ciwko Monsanto, jednak sprzeciwiamy się 
importowi ziaren hybrydowych, które nie 
są przystosowane do klimatu i nie są zrów-
noważone pod względem podaży i kosz-
tów” – mówi Khatiwada i dodaje, że nepal-
skie rolnictwo zatrudnia ok. 75% ludności 
kraju i przynosi niemal 34% PKB.

W 2008 r. za pośrednictwem Action 
Aid Nepal Khatiwada uruchomił bank 
nasion 60 różnych zbóż i warzyw. Pomy-
słodawca wyjaśnia, że nasiona te powstają 
w procesie naturalnym i przynoszą wyso-
kie plony, które pomagają torować drogę 
do większego bezpieczeństwa żywnościo-
wego. Z banku nasion korzysta około 400 
nepalskich rolników. Projekt ma zostać 
rozszerzony w 2012 r.

Nepalski projekt ActionAid stoi przed 
licznymi wyzwaniami, z którymi borykają 
się także lokalne społeczności na całym 
świecie. EKES uznaje powszechny dostęp 
do zasobów, żywności i energii za główny 
priorytet w globalnym programie działań 
na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Warunkiem zapewnienia zrównowa-
żonego rozwoju jest podjęcie kwestii spo-
łecznych, jak o tym mowa w opinii EKES-u 
„Rio+20: w kierunku gospodarki ekolo-
gicznej i lepszego zarządzania”. W istocie 
bezpieczeństwo żywnościowe i zrównowa-
żone rolnictwo to jeden z siedmiu zasadni-
czych priorytetów, które będą omawiane 
podczas szczytu.

Kirsten Hjørnholm Sørensen, będąca 
doradcą ds. polityki w ActionAid Den-
mark, obawia się jednak, że uczestnicy 
szczytu ONZ mogą nie wziąć pod uwagę 
problemów, którym stawiają czoła kraje 
rozwijające się, np. trosk niewielkich spo-
łeczności rolniczych w Nepalu.

„Istnieje niebezpieczeństwo, że szczyt 
Rio+20 skoncentruje się na transforma-
cji w kierunku gospodarki ekologicznej, 
ponieważ może ona polegać na utrzyma-
niu – tyle że w innej formie – pozycji siły, 
jaką zajmują kraje zamożne” – powie-
działa nam Hjørnholm Sørensen. Dodała 
przy tym, że wszelka transformacja musi 
iść w parze z dzieleniem się technologią, 
zmniejszaniem zadłużenia, zapewnianiem 
demokratycznego uczestnictwa i działa-
niami związanymi ze zmianą klimatu. ●

Rio+20 – czas na zmiany

Przed Sha Zukangiem, sekretarzem gene-
ralnym Konferencji Narodów Zjednoczo-
nych w sprawie Zrównoważonego Roz-
woju (Rio+20) w 2012 r., stoi trudne zada-
nie przekształcenia koncepcji zrównowa-
żonego rozwoju w skuteczną strategię poli-
tyczną o ogólnoświatowym zasięgu. Dwa-
dzieścia lat po Szczycie Ziemi w Rio de 
Janeiro przywódcy, urzędnicy wysokiego 
szczebla, przedstawiciele społeczeństwa 
obywatelskiego i instytucji z całego świata 
ponownie zbiorą się w Brazylii.

Celem szczytu Rio+20 jest osiągnię-
cie porozumienia w sprawie pakietu sze-
roko zakrojonych, wiążących zasad, które 
zapewniłyby lepszą przyszłość wszystkim 
ludziom i naszej planecie. Jednak po dwu-

dziestu latach od Szczytu Ziemi wciąż nie 
ma powszechnie uznawanej defi nicji zrów-
noważonego rozwoju. A stoimy przed nie 
lada wyzwaniem. Przewodniczący EKES-u 
Staff an Nilsson nazwał konferencję Rio+20 
„rozstrzygającą chwilą dla nowego ładu 
gospodarczego”.

Podczas przygotowań do szczytu poja-
wiły się rozbieżne opinie na temat najwła-
ściwszego podejścia do kwestii zrówno-
ważonego rozwoju. Miały już miejsce dwa 
posiedzenia przygotowawcze – pierwsze 
w maju 2010 r., a drugie w marcu 2011 r. 
Trzecie i ostatnie posiedzenie planowane 
jest na koniec maja 2012 r. Posiedzenia te 
pokazują, czego można się spodziewać po 
konferencji w Rio.

„Podczas dotychczasowych przygoto-
wań przeanalizowaliśmy postępy i braki 
w  realizacji istniejących zobowiązań, 
a także zidentyfi kowaliśmy nowe i wyłania-
jące się wyzwania. W dyskusjach nadal daje 
się usłyszeć rozbieżne poglądy i punkty 
widzenia, jednak obserwujemy coraz więk-
szą zgodność i porozumienie w odniesieniu 
do dwóch kluczowych tematów konferen-
cji” – powiedział Sha Zukang.

Konferencja skupi się na ekologicznej 
gospodarce w kontekście walki z ubóstwem 
i zrównoważonego rozwoju oraz na utwo-
rzeniu ram instytucjonalnych dla zrów-
noważonego rozwoju. Zdaniem EKES-u 
powodzenie konferencji zależy od bezpo-
średniego zaangażowania społeczeństwa 
obywatelskiego. Dlatego też ONZ czynnie 
zachęca społeczeństwo obywatelskie do 
ogólnoświatowych konsultacji za pośred-
nictwem internetu i sieci społecznościo-
wych.

EKES zachęca przywódców do zagwa-
rantowania, by wszelkie działania prowa-
dzące do przejścia na ekologiczną gospo-
darkę opierały się na jakościowym wzro-
ście gospodarczym. Wzrost ten łączy się 
z walką z ubóstwem i niesprawiedliwością 
społeczną. Uwzględnienie wymiaru spo-
łecznego jest konieczne dla zrównoważo-
nego rozwoju i bardziej sprawiedliwego 
globalnego społeczeństwa. ●
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Ekologiczna gospodarka wymaga 
zaangażowania społeczeństwa ekologicznego

Zdaniem członka EKES-u Hansa-Joachima 
Wilmsa bez czynnego zaangażowania spo-
łeczeństwa obywatelskiego podczas Kon-
ferencji Narodów Zjednoczonych w spra-
wie Zrównoważonego Rozwoju (Rio+20) 
nie uda się podjąć działań na rzecz przej-
ścia na ekologiczną gospodarkę.

W ramach europejskich przygotowań 
do Rio+20 UE i jej państwa członkowskie 
przedstawiły w listopadzie swoje wspólne 
stanowisko sekretariatowi konferencji (zob. 
artykuł na ten temat). Zgodnie z wyraża-
nym przez Unię przekonaniem o znacze-
niu większego zaangażowania społeczeń-
stwa obywatelskiego EKES wyznaczył sobie 
cel istotnego wzbogacenia tego dokumentu.

„Dla członków EKES-u niezwykle 
ważne jest angażowanie społeczeństwa 

obywatelskiego od samego początku” 
– powiedział sprawozdawca opinii EKE-
S-u Hans-Joachim Wilms (Niemcy, 
Grupa Pracowników). „Naszym założe-
niem nie było sporządzenie sążnistego 
sprawozdania (…). Pragnęliśmy znaleźć 
odpowiedzi na pewne pytania, a przede 
wszystkim zapewnić uczestnictwo ogółu 
społeczeństwa obywatelskiego” – dodał 
Hans-Joachim Wilms, który przewodni-
czy także Centrum Monitorowania Roz-
woju Zrównoważonego.

W opinii w sprawie wkładu europej-
skiego społeczeństwa obywatelskiego 
w Konferencję Narodów Zjednoczonych 
w 2012 roku w sprawie Zrównoważo-
nego Rozwoju EKES wyraził zadowole-
nie w związku z faktem, że UE zajmuje się 
obecnie „społecznym wymiarem zrówno-

ważonego rozwoju”. Jednakże, zdaniem 
Komitetu, Komisja Europejska w swoim 
komunikacie dotyczącym Rio+20 nie-
wystarczająco uwypukliła ten społeczny 
wymiar.

„Skuteczne przejście na zrówno-
ważoną gospodarkę zależy od popar-
cia i akceptacji społeczeństwa obywatel-
skiego” – stwierdził Wilms, zauważając, 
że wymaga to zaangażowania organizacji 
pozarządowych i przedsiębiorstw przed 
konferencją, w czasie jej trwania i po jej 
zakończeniu, i to nie tylko na szczeblu 
międzynarodowym, ale także na pozio-
mie regionalnym, krajowym i lokalnym. 
Wynika to z faktu, że społeczeństwo oby-
watelskie –  a w  szczególności konsu-
menci i przedsiębiorcy – będzie musiało 
poczynić znaczne inwestycje w innowa-
cyjne rozwiązania, zmienić swoje modele 
zachowań i może nawet pójść na pewne 
ustępstwa.

W opinii opracowanej przez Hansa-
Joachima Wilmsa nie tylko wezwano do 
pełnego udziału społeczeństwa obywa-
telskiego w konferencji Rio+20, ale także 
zwrócono się do UE o uregulowanie kwe-
stii wewnętrznych, aby mogła wzmocnić 
swoją pozycję negocjacyjną i służyć za 
przykład innym regionom.

Starania na rzecz ekologicznej gospo-
darki, jak zauważył Hans-Joachim Wilms, 
mogą pomóc w walce z ubóstwem, które 
powoduje, że ponad miliard ludzi cierpi 
z powodu głodu i braku środków do życia; 
mogą także przyczynić się do utworzenia 

milionów nowych i  zrównoważonych 
miejsc pracy.

„EKES jest przekonany, że przejście na 
ekologiczną gospodarkę musi odbywać się 
w ramach nadrzędnej strategii zrównowa-
żonego rozwoju. Konieczne są aktywne 
strategie polityczne, by zapewnić, że pro-
ces ten będzie przebiegać sprawiedliwie” 
– stwierdził Hans-Joachim Wilms. Środki 
te miałyby na celu osiągnięcie równowagi 

między nowo tworzonymi ekologicznymi 
miejscami pracy a likwidowanym zatrud-
nieniem, stosowanie ustanowionych przez 
Światową Organizację Pracy przepisów 
dotyczących godnego zatrudnienia, a także 
podtrzymanie dialogu prowadzonego przez 
rządy i podmioty reprezentujące społe-
czeństwo. Osiągnięcie tych celów wymaga 
znacznych nakładów fi nansowych sektora 
publicznego w celu wsparcia społecznego 
wymiaru gospodarki ekologicznej. ●
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W kierunku rewolucji niskoemisyjnej

Dobrobyt gospodarczy przy niskich 
emisjach gazów cieplarnianych jest 
możliwy, lecz wymaga właściwych stra-
tegii, technologii i zaangażowania poli-
tycznego. Przede wszystkim jednak 
wymaga rewolucyjnej zmiany w sposo-
bie myślenia – zapewnia członek EKE-
S-u Richard Adams (Grupa III).

W chwili, gdy liczba ludności na 
świecie przekroczyła 7  mld, jedno 
wydaje się pewne –  ludzkość zużywa 
zbyt wiele zasobów i powoduje za dużo 
zanieczyszczeń, by nasza planeta mogła 
sobie z tym poradzić.

„Musimy wziąć sobie do serca fun-
damentalne zasady leżące u podstaw 
zrównoważonej gospodarki” – zazna-
czył Richard Adams, który w Wielkiej 
Brytanii pełni również funkcję konsul-
tanta ds. społecznych, środowiskowych 
i etycznych w biznesie. Zasady te obej-
mują znalezienie trwałej równowagi 
między rozwojem gospodarki świato-
wej a ochroną ekosystemu. Jednocześnie 
należy skoncentrować się na tym, czego 
ludzie potrzebują, a nie czego chcą.

Kierując się przeświadczeniem, że 
prawdziwe zmiany trzeba zacząć od 

siebie, UE podejmuje znaczące wysiłki 
w  celu ograniczenia swego „śladu 
węglowego”. Na przestrzeni minio-
nych 20 lat emisje zostały zmniejszone 
o 16%, podczas gdy gospodarka zano-
towała wzrost w wysokości 40%. Jest to 
dowód na realność połączenia wzrostu 
gospodarczego z ograniczeniem emisji.

UE znajduje się także na właściwej 
drodze ku realizacji celów na 2020 r., 
a mianowicie ku zmniejszeniu emi-
sji o 20% względem poziomu z 1990 
r. oraz zwiększeniu do 20% udziału 
odnawialnych źródeł energii. Nie-
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„Strategia UE dotycząca efektywniej-
szego gospodarowania zasobami jest 
obiecująca, ale wymaga określenia kon-
kretnych celów” – uważa członek EKE-
S-u Lutz Ribbe.

Unijna strategia „Europa 2020” obej-
muje siedem inicjatyw przewodnich na 

rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
wzrostu sprzyjającego włączeniu spo-
łecznemu w  bieżącym dziesięcioleciu. 
Jedną z nich jest inicjatywa przewodnia 
dotycząca Europy efektywnie korzystają-
cej z zasobów, mająca na celu inteligent-
niejsze i  efektywniejsze gospodarowa-
nie ograniczonymi zasobami – począw-

szy od wody i żywności, a skończywszy 
na surowcach.

W inicjatywie określono efektywne 
korzystanie z zasobów jako główną zasadę 
działań UE w szerokim i różnorodnym 
zakresie, w tym w dziedzinie energii, trans-
portu, zmiany klimatu, przemysłu, surow-

ców, rolnictwa, rybołówstwa, różnorod-
ności biologicznej oraz rozwoju regional-
nego. Aby umożliwić różnym zaintereso-
wanym stronom wykorzystanie potencjału 
w zakresie efektywnego gospodarowania 
zasobami, Komisja opracowała szereg 
szczegółowych strategii, w tym plan dzia-
łań dotyczący zmniejszenia emisji (zob. 
artykuł na ten temat).

„EKES z zadowoleniem przyjmuje tę 
inicjatywę przewodnią, uważa ją jednak 
za mało konkretną” – zauważa Lutz Ribbe 
(Grupa III – Niemcy), sprawozdawca opi-
nii EKES-u w tej sprawie. „Konieczne jest 
możliwie najdokładniejsze określenie, 
jakie zmiany są potrzebne i jak należy je 
przeprowadzić”.

Jeśli chodzi o 20 zapowiedzianych ini-
cjatyw szczegółowych, Komitet zwrócił się 
do Komisji o bardzo dokładnie opisanie, 
co oznacza „efektywne korzystanie z zaso-
bów”, co można już osiągnąć dzięki ulep-
szeniom technologicznym, w jakich sekto-
rach musi dojść do „zasadniczej transfor-
macji” i jakie konkretnie zmiany zachowań 
u producentów i konsumentów uważa się 
za konieczne.

Dla EKES-u niezrozumiałe jest przy-
porządkowanie inicjatywy na rzecz efek-

stety, na razie tylko w połowie udało 
się Europie urzeczywistnić cel doty-
czący poprawy efektywności energe-
tycznej o 20%.

Wybiegając poza perspektywę 2020 
r., Komisja przygotowała „Plan działa-
nia prowadzący do przejścia na konku-
rencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 
2050 r.”, którego celem jest niezwykle 
ambitne zmniejszenie emisji o 80–95% 
do połowy wieku. Wymaga to znacz-
nych inwestycji, m.in. w odnawialne 
źródła energii, efektywne energetycz-
nie budynki, pojazdy hybrydowe i elek-

tryczne, inteligentne sieci energetyczne 
i niskoemisyjną produkcję energii.

W sporządzonej przez Richarda 
Adamsa opinii w sprawie tego planu dzia-
łania Komitet „wzywa wszystkie instytu-
cje europejskie, aby w pełni uwzględniły 
go, jako wskazówkę”. Aby przygotować 
grunt pod cele na 2050 r., zdaniem EKES-u 
potrzebne są ambitniejsze cele pośrednie, 
np. wyznaczenie poziomu redukcji emisji 
do 2020 r. na 25% i dążenie do osiągnięcia 
40-procentowego spadku emisji do 2030 r.

W opinii zalecono również Komisji 
przygotowanie „wyczerpującego pakietu 
środków, które mają zachęcić do niezbęd-
nych nowych inwestycji na wielką skalę”. 
Ponadto zaapelowano o pełne zaanga-
żowanie społeczeństwa obywatelskiego 
poprzez zorganizowany i stały dialog na 
temat poszczególnych planów strategicz-
nych.

Jak podkreślił Richard Adams, „jest 
to niezwykle ważne, gdyż przejście na 
niskoemisyjną gospodarkę będzie wyma-
gać radykalnej zmiany w podejściu społe-
czeństwa oraz przestawienia się na prost-
szy styl życia, powodujący mniejsze emi-
sje, tak aby politycy nabyli odwagi do pod-
jęcia niezbędnych decyzji. (...), jednym sło-
wem, zrównoważona gospodarka wymaga 
rewolucji w naszych systemach oczekiwań 
i wartości”.

„Instytucje międzynarodowe nadal 
znajdują się w powijakach i nie potrafi ą 
sprostać problemom przyszłości” – zakoń-
czył sprawozdawca. „Mam nadzieję, że UE 
będzie nieustannie zmierzać do przodu”.
 ●

tywnego korzystania z zasobów do stra-
tegii „Europa 2020”. „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów jest zasadniczym 
elementem strategii na rzecz zrównowa-
żonego rozwoju, ale nie może jej zastąpić” 
– wyjaśnia Lutz Ribbe, który jest dyrek-
torem departamentu polityki na rzecz 
ochrony przyrody w  European Nature 
Heritage Fund (EuroNatur).

Aby podkreślić kluczowe znaczenie 
tego zagadnienia, zauważa on, że nega-
tywne skutki gospodarki sprzecznej z zasa-
dami zrównoważonego rozwoju uderzą 
z całą siłą dopiero w kolejne pokolenia, 
które będą musiały stawić im czoła.

„Pytanie – i wyzwanie – dotyczy tego, 
jak rozwinąć wśród współcześnie żyją-
cych obywateli poczucie odpowiedzialno-
ści wobec przyszłych pokoleń” – stwier-
dza autor. „Musimy wyjść poza wskaź-
niki oparte na PKB; w związku z tym nie-
zbędna jest publiczna debata na temat 
pojęcia wzrostu”.

„Niezwykle ważne jest tutaj, by od 
samego początku w proces ten odpowied-
nio włączać społeczeństwo obywatelskie 
i gospodarkę” – podsumował Lutz Ribbe.
 ●
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Nowe przedsiębiorstwa zepchnięte na boczny tor

Ekologiczne inwestycje powinny teo-
retycznie pomóc w stworzeniu nowych 
miejsc pracy i nowych szans na rynku 
w  wielu sektorach. Jednak zdaniem 
Dimitrisa Tsigosa, przewodniczącego 
Europejskiej Konfederacji Młodych 
Przedsiębiorców, europejska dynamika 
gospodarcza i kapitał wysokiego ryzyka 
są całkowicie niewystarczające.

Dimitris Tsigos stwierdził, że „kluczo-
wym problemem jest pozyskanie kapitału 
i zapewnienie B+R dla nowych produk-
tów i usług wymagających fi nansowania 
ryzyka”. Dodał przy tym, że europejski 
jednolity rynek nie obejmuje jeszcze real-
nej gospodarki. Powiedział również, że 
„w przeciwieństwie do USA fi nansowa-
nie ryzyka w wypadku nowych przed-
siębiorstw w Europie jest bardzo nikłe”.

Krótkoterminowe tendencje w Euro-
pie w zakresie inwestycji, zatrudnienia 
i bezrobocia, a także PKB na mieszkańca 
i wydajności pracy są nadal mało opty-
mistyczne. Prawie jedna trzecia obywa-
teli UE w wieku 25–64 lat nadal nie ma 
formalnych kwalifi kacji.

Z tego względu stwarzanie i poszu-
kiwanie możliwości dla przedsiębiorstw 
okazuje się trudne. Pomimo marnych 
perspektyw Dimitros Tsigos uważa, że 
obecny kryzys fi nansowy może pomóc 
Europie w rozwoju innowacji przedsię-
biorczych MŚP na rynku realnym.

„Młodzi europejscy przedsiębiorcy 
z trudem wprowadzają nowe, bardziej 
ekologiczne przedsiębiorstwa na nie-
pewny rynek. Banki nadal nie udzielają 

kredytów i nie ma gwarancji, że nieznane 
produkty znajdą nabywców, zwłaszcza 
jeżeli jesteś młodym przedsiębiorcą” 
–  stwierdza Codrin Paveliuc-Olariu, 
przewodniczący organizacji Young Pro-
fessionals in Local Development (YPLD). 
Celem YPLD jest wsparcie społeczności 
lokalnych w szybszym i lepszym rozwoju.

„Młodych fachowców uważa się za 
obywateli drugiej kategorii. Chociaż mają 
wysokie kwalifi kacje, decydenci nie zasię-
gają ich opinii i nie biorą jej pod uwagę” 
– stwierdził Codrin Paveliuc-Olariu. Jego 
zdaniem prowadzi to do tego, że skupiają 
się oni w większym stopniu na fi rmach 
zorientowanych na usługi. Uważa on 
ponadto, że stojące przed nimi wyzwa-
nia, a także przeszkody w awansie spo-
łecznym są zbyt poważne, by mogli uru-
chomić innowacyjne przedsiębiorstwa.

EKES podkreśla, że stworzenie warun-
ków do rozwoju przedsiębiorstw na eta-
pie przechodzenia do bardziej ekologicz-
nej gospodarki ma kluczowe znaczenie 
dla rozwoju zrównoważonego. Pragnie, 
by decydenci polityczni na wszystkich 
szczeblach władzy zachęcali do tej prze-
miany.

Wymaga to jednak środków regula-
cyjnych, instrumentów polityki fi nanso-
wej, wydatków publicznych i inwestycji. 
Niezbędne jest również zaangażowanie 
przedsiębiorczych osób, takich jak Dimi-
tris Tsigos i Codrin Paveliuc-Olariu. ●

Im bardziej ekologiczna gospodarka, 
tym lepsza praca

nia, stwierdzając, iż plan jest „za mało kon-
kretny”. W opinii EKES-u pt. „Europa efek-
tywnie korzystająca z zasobów” wyrażono 
pogląd, że efektywne gospodarowanie zaso-
bami powinno być prowadzone w ramach 
odrębnej polityki, a nie jako część strategii 
„Europa 2020”.

Tak czy inaczej, perspektywa tworzenia 
nowych miejsc pracy, powstawania nowych 
przedsiębiorstw i generowania większego 
wzrostu bez szkody dla środowiska natu-
ralnego jest atrakcyjna zarówno dla euro-
pejskich związków zawodowych, jak i poli-
tyków. Według Europejskiej Konfederacji 
Związków Zawodowych nie wolno ignoro-
wać ani odkładać na bok problemów zwią-
zanych ze zmianą klimatu czy docelowych 
ograniczeń emisji dwutlenku węgla. Konfe-
deracja ostrzega, że kryzys gospodarczy źle 

Żywność: refl eksje na temat 
zrównoważonego rozwoju

John Dalli, komisarz UE ds. zdrowia 
i  polityki konsumenckiej, uważa, że 
wobec wzrostu liczby ludności na świecie 
i zmniejszających się zasobów żywności 
europejscy konsumenci i przedsiębiorstwa 
mogą odegrać kluczową rolę w zapewnie-
niu trwałości łańcucha dostaw żywności.

Światowy kryzys żywnościowy ostat-
nich lat oraz trudny do zaakceptowa-
nia fakt, że ponad miliard ludzi na świe-
cie głoduje, sprawiły, że bezpieczeństwo 
żywnościowe będzie ważnym punktem 
programu konferencji Rio+20.

Zdaniem Johna Dallego kryzys gospo-
darczy, nasilająca się globalizacja, zmiana 
klimatu, rosnące ceny surowców i ich nie-
dostatek, a także zmiany społeczno-demo-
grafi czne wywierają poważny wpływ na 
poszczególne ogniwa łańcucha dostaw 
żywności.

Jednakże fakt, że obecnie trzeba wyży-
wić populację liczącą siedem miliardów, 
zaś nadwyżka produktów rolnych zmniej-
sza się od lat, nie oznacza, że Europejczycy 
muszą jeść mniej, aby inni mogli jeść wię-
cej. Ograniczenie marnotrawstwa żywno-
ści jest jednym z najważniejszych obsza-
rów, w których Europejczycy mogą wiele 
zdziałać.

Komisarz Dalli uważa, że odpady i opa-
kowania spożywcze stanowią dwa bardzo 
ważne aspekty w szerszym kontekście efek-
tywnego gospodarowania zasobami, kry-
zysu fi nansowego, światowego bezpieczeń-
stwa żywnościowego i walki z głodem.

Z przeprowadzonego niedawno bada-
nia UE wynika, że można byłoby zmniej-
szyć o ponad 60% poziom marnotraw-
stwa żywności w Europie, szacowany na 
89 mln ton rocznie, gdyby konsumenci 
lepiej planowali zakupy, detaliści skutecz-
niej zarządzali swoimi zapasami, a pozo-
stałości żywności w  restauracjach były 
zagospodarowywane. Komisarz Dalli jest 

zdania, że ograniczenie tego niedopusz-
czalnego poziomu marnotrawstwa żyw-
ności wymaga zwiększenia skali obec-
nych wycinkowych kampanii uświada-
miających, potrzebne są narzędzia słu-
żące informowaniu, lepsza logistyka oraz 
programy redystrybucji żywności, takie jak 
banki żywności.

Komisarz podkreślił, że „ograniczenie 
do minimum marnotrawstwa żywności 
jest ambitnym zadaniem, które wymaga 
pełnego zaangażowania i  współpracy 
wszystkich podmiotów uczestniczących 
w łańcuchu dostaw żywności oraz władz 
publicznych na rzecz ograniczenia nieko-
rzystnych skutków o charakterze ekolo-
gicznym, gospodarczym i etycznym”.

W szerszym ujęciu EKES zobowią-
zuje się do propagowania koncepcji świa-
towego bezpieczeństwa żywnościowego, 
co podkreślono w kilku jego inicjatywach, 
w tym także podczas niedawnej konferen-
cji pt. „Żywność dla wszystkich – w kie-
runku globalnego porozumienia”.

We wnioskach przewodniczący EKE-
S-u Staffan Nilsson podkreślił, że lata 
zaniedbań i niedoinwestowania w sekto-
rze rolnictwa krajów rozwijających się są 
jedną z głównych przyczyn poważnych 
niedostatków światowej podaży żywno-
ści. Stwierdził, że do naprawy tego stanu 
potrzebne są większe inwestycje w rolnic-
two oraz w badania i innowacje w tej dzie-
dzinie, a także skuteczniejsza polityka ryn-
kowa i polityka ochrony środowiska.

Staff an Nilsson zauważył, że „musimy 
uznać, iż bezpieczeństwo żywnościowe 
jest zagadnieniem globalnym i wymaga 
zaangażowania wszystkich zainteresowa-
nych podmiotów, a zwłaszcza znaczącego 
wkładu ze strony rolników, konsumentów, 
sektora prywatnego, pracowników i orga-
nizacji pozarządowych”. ●Przejście na gospodarkę ekologiczną ma 

zapewnić godną pracę i  sprzyjać zatrud-
nianiu osób o wysokich kwalifi kacjach. Nic 
nie jest jednak pewne w czasach światowej 
recesji.

Europejskie związki zawodowe z zado-
woleniem przyjęły deklaracje z konferencji 
w Cancun z 2010 r., zapewniające o „spra-
wiedliwym przechodzeniu” do gospodarki 
niskoemisyjnej. Europejska Konfederacja 
Związków Zawodowych (ETUC) odrzuciła 
jednak plan działania w dziedzinie energii na 
2050 r., przygotowany przez Komisję Euro-
pejską, gdyż nie ma w nim mowy o tym, 
w jaki sposób utrzymać (i tworzyć nowe) 
miejsca pracy w okresie przejściowym.

„Spójna polityka energetyczna UE jest 
podstawowym czynnikiem warunkującym 

przejście na gospodarkę niskoemisyjną 
i funkcjonowanie społeczeństwa zrówno-
ważonego – zarówno pod względem spo-
łecznym jak i środowiskowym – z udzia-
łem organów regulacyjnych podlegających 
demokratycznej kontroli, gwarantujących 
wszystkim przystępne ceny, bezpieczeństwo 
i pewność dostaw oraz biorących pod uwagę 
opinie obywateli” – powiedziała EESC Info 
rzeczniczka ETUC Emanuela Bonacina.

Plan działania w dziedzinie energii na 
2050 r. stanowi część inicjatywy przewodniej 
strategii „Europa 2020”, poświęconej efek-
tywnemu gospodarowaniu zasobami. Komi-
sarz ds. środowiska Janez Potočnik nazwał 
go harmonogramem prac na rzecz lepszego 
środowiska, bardziej zrównoważonego 
stylu życia i przyszłego wzrostu. Niemniej 
jednak EKES także wyraził swoje zastrzeże-

wpływa na wolę polityczną i szkodzi reali-
zacji strategii ekologicznych. Jest przeko-
nana, że przechodzeniu na gospodarkę 
ekologiczną powinny towarzyszyć właściwe 
inwestycje.

Prawdą jest, że dzięki inwestycjom eko-
logicznym powstaje więcej miejsc pracy 
w perspektywie krótko- i średniotermino-
wej – takie są wnioski zawarte w sprawoz-
daniu opublikowanym kilka miesięcy temu 
przez Międzynarodową Organizację Pracy 
(MOP). Stwierdza się w nim m.in., że istnieją 
dowody na to, iż inwestycje tego typu gene-
rują możliwości w krótkim okresie. Z kolei 

możliwości krótkoterminowe – jak uwa-
żają autorzy raportu – zmieniają się często 
w pracę na długie lata.

„Bardziej ekologiczna gospodarka będzie 
się opierać na potencjale prowadzenia badań 
i wdrażania innowacji w zakresie zielonych 
technologii. To właśnie ten potencjał, wspie-
rany przez politykę publiczną, regulacje 
i dialog społeczny, powinien sprzyjać postę-
powi społecznemu i tworzeniu jakościowych 
miejsc pracy” – powiedziała na zakończenie 
Judith Kirton-Darling, sekretarz konfede-
ralny ETUC. ●
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Szczyt partnerstwa eurośródziemnomorskiego 
2011 w Stambule – okazja do podsumowań oraz 
realistycznego i optymistycznego spojrzenia 
w przyszłość

10. Okrągły Stół Społeczeństwa 
Obywatelskiego UE – Chiny: „Czas 
na zrobienie kolejnego kroku 
w naszym partnerstwie”

Przedstawiciele społeczeństwa obywatel-
skiego z Chin i Unii Europejskiej zebrali 
się po raz dziesiąty przy okrągłym stole, 
by omówić poglądy i sprawdzone roz-
wiązania w kwestiach ważnych dla obu 
stron. Na spotkaniu zorganizowanym 
w  Monachium w  dniach 1–2 grud-
nia 2011 r. przez Europejski Komitet 
Ekonomiczno-Społeczny dominowały 
następujące wątki: zrównoważony roz-
wój miast, starzejące się społeczeństwo 
i bezpieczeństwo socjalne.

Jeżeli chodzi o tę ostatnią kwestię, to 
Staff an Nilsson – który jako przewod-
niczący EKES-u kierował także delega-
cją UE – wyraził zadowolenie w związku 
z tym, że „na marginesie szczytu G-20 
organizacje biznesowe krajów uczestni-
czących w nim (B-20) i organizacje zrze-
szające związki zawodowe dwudziestki 
(L-20) pierwszy raz wydały wspólne 
oświadczenie dotyczące zatrudnienia, 
bezpieczeństwa socjalnego, zasad pod-
stawowych, praw pracowniczych i wie-
lostronnej spójności”.

Mówiąc o demografii, przewodni-
cząca parlamentu bawarskiego Bar-
bara Stamm przekonywała słuchaczy, 
by traktowali niski przyrost urodzeń 
i coraz wyższą średnią długości życia 
jako szansę poprawy solidarności mię-
dzypokoleniowej, a nie jako obciążenie. 
Zdaniem Ursuli Männle, przewodniczą-
cej Komisji ds. Europejskich parlamentu 
bawarskiego, do obydwu spraw należy 
odnosić się na poziomie krajowym zgod-
nie z zasadą pomocniczości.

W nawiązaniu do kwestii zrówno-
ważonej urbanizacji przewodniczący 
EKES-u przypomniał zebranym, że na 
następnym szczycie UE – Chiny ogło-
szone zostanie partnerstwo w tej dzie-
dzinie.

Staff an Nilsson wyraźnie podkreślił, 
iż zadaniem społeczeństwa obywatel-
skiego będzie wyrażenie swojego stano-
wiska w zakresie tematów poruszonych 
przy okrągłym stole. (mvd) ●

Ukoronowaniem tego roku, przeło-
mowego dla regionu eurosródziemno-
morskiego, było wydarzenie o dużym 
znaczeniu dla organizacji społeczeń-
stwa obywatelskiego. Zorganizowany 
w dniach 16–18 listopada doroczny 
Szczyt Rad Społeczno-Gospodar-
czych i Pokrewnych Instytucji Euro-
medu 2011 był pierwszym od zrywu 
ludności w krajach arabskich znaczą-
cym zgromadzeniem wszystkich sek-
torów społeczeństwa obywatelskiego 
z tego regionu. Przewodniczący Staf-
fan Nilsson udał się do Stambułu jako 
szef delegacji EKES-u, by podjąć się 
roli współgospodarza szczytu wraz 
z  partnerami EKES-u –  tureckim 
Związkiem Izb i Giełd Towarowych 
oraz turecką delegacją ze Wspólnego 
Komitetu Konsultacyjnego UE – Tur-
cja. Szczegółowe dyskusje, które prze-

w dalszym ciągu odgrywają znaczącą 
rolę w rozwoju gospodarczym i poli-
tycznym swoich krajów.

Zgodnie z oczekiwaniami, w roku, 
który większość komentatorów uznała 
za przełomowy dla regionu eurośró-
dziemnomorskiego, szczyt Euromedu 
był wyczekiwanym wydarzeniem. Jego 
obrady skupiły się na dwóch głów-
nych tematach: „Reakcja polityczna na 
nowe warunki powstałe w regionie”, 
w którym dyskusje dotyczyły głównie 
zarysu przyszłych strategii politycznych 
w regionie, oraz „Rola społeczeństwa 
obywatelskiego dzisiaj i jutro w nowej 
Unii dla Śródziemnomorza” – tematu, 
na którym koncentrują się prace EKE-
S-u i który w  istocie stał się kwestią 
kluczową dla wszystkich decydentów 
w regionie.

Między dyskusjami wygłosili prze-
mówienia wysocy rangą prelegenci, 
tacy jak komisarz Štefan Füle i turecki 
minister rozwoju Cevdet Yilmaz. Wraz 
z innymi uczestnikami szczytu dali oni 
do zrozumienia, jakie działania priory-
tetowe stoją w przyszłości przed regio-
nem, m.in. umacnianie demokracji oraz 
poszanowania podstawowych praw 
człowieka i praw społecznych, regio-
nalna integracja gospodarcza i rozwój 
społeczny. Mimo stwierdzenia wielu 
oczywistych wyzwań szczyt przyniósł 
nadzieję, że w nadchodzącym roku spo-
łeczeństwo obywatelskie może przyczy-
nić się do znaczących zmian. (gh) ●

Prawa ofi ar w UE

Czy ochrona osób, które padły ofi arą przestępstw za granicą, jest 
wystarczająca? EKES pragnie zadbać o to, by miały one minimum 
praw w całej UE, przyznawanych na niedyskryminujących zasa-
dach, bez względu na narodowość lub kraj zamieszkania. Opinia 
EKES-u w sprawie praw ofi ar została sporządzona przez Kath-
leen Walker Shaw (Grupa Pracowników, Wielka Brytania) zgod-
nie z propozycjami Komisji Europejskiej mającymi na celu wzmoc-
nienie istniejących rozwiązań krajowych. Przedstawiony przez 
UE pakiet legislacyjny sprawi, że potrzeby ofi ar przestępstw staną 
się centralnym elementem systemów wymiaru sprawiedliwości, 
podobnie jak ściganie i karanie sprawców.

EKES opowiada się również za zwiększeniem praw ofi ary i jej 
rodziny bądź przedstawiciela ofi ary oraz za uznaniem tych praw. 
Uważa, że w miejsce określania pewnych grup jako „szczególnie 
narażone”, co może doprowadzić do stworzenia hierarchii ofi ar, 
Komisja powinna raczej zaproponować, by wszystkie ofi ary prze-
stępstw miały dostęp do specjalnych środków wsparcia. (ail) ●

Chociaż tachografy dowiodły swej skuteczności, 
można je jeszcze ulepszyć

EKES stwierdza, że chociaż tachografy mierzące czas prowadzenia 
pojazdu znacznie przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa na 
drogach, poprawiając warunki pracy i zapewniając równe szanse 
przedsiębiorstwom transportowym w całej Europie, można je jesz-
cze ulepszyć. W opinii sporządzonej przez Jana Simonsa (Grupa 
Pracodawców, Holandia) Komitet stwierdził, że do celów kon-
troli należy w większym stopniu korzystać z możliwości komuni-
kacji z tachografem na odległość, dzięki czemu zmniejszy się uciąż-
liwość kontroli drogowych.

EKES zaapelował również o rozszerzenie badań nad euro-
pejską komunikacją satelitarną, gdyż może ona utorować drogę 
do tańszego, łatwiejszego i bardziej niezawodnego rejestrowa-
nia danych.

Zaproponował ponadto zainstalowanie czujników wagowych, 
które sygnalizowałyby nadmierne załadowanie pojazdów. Przed-
stawił także pomysł, by urządzenia rejestrowały również miejsce 
początku i końca trasy, co pomogłoby państwom członkowskim 
w kontroli kabotażu do czasu jego pełnej liberalizacji. (mb) ●

Odnowiona polityka handlowa jako narzędzie 
realizacji strategii „Europa 2020”

W opinii sporządzonej na wniosek Komisji Europejskiej REX/331 
(sprawozdawca: Evelyne Pichenot, FR/Gr. III) odnotowano, że pro-
pozycja dotycząca odnowionej polityki handlowej zawiera wiele 
trafnych spostrzeżeń na temat priorytetów handlowych, zgodnie 
ze strategią „Europa 2020”. Ma ona zwłaszcza na celu zadbanie 
o to, by handel – jako zewnętrzny składnik strategii „Europa 2020” 
– przyczyniał się do trwałego wzrostu oraz trwałości społecznej 
gospodarki rynkowej.

Niemniej w  opinii zaapelowano również, by więcej uwagi 
poświęcano zagadnieniom współpracy na rzecz rozwoju, solidar-
ności na świecie oraz debacie na temat milenijnych celów rozwoju, 

z uwzględnieniem wiodącej roli UE w światowej gospodarce eko-
logicznej.

Biorąc za przykład zawartą niedawno umowę o wolnym han-
dlu z Koreą Południową, EKES podkreśla rosnącą rolę społeczeń-
stwa obywatelskiego we wdrażaniu i monitorowaniu tego rodzaju 
umów, zwłaszcza w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Na 
podobnej zasadzie w opinii zaproponowano, by Komitet ułatwiał 
współpracę ze społeczeństwem obywatelskim w każdym kraju part-
nerskim w celu zwiększenia zaufania wszystkich stron. (mvd) ●

Ocena pierwszego europejskiego semestru: 
potrzebne jest większe zaangażowanie ze strony 
rządów krajowych

Opinia EUR/002 (sprawozdawca: Michael Smyth, UK, Gr. III) 
poświęcona jest ocenie pierwszego europejskiego semestru – nowej 
metody zarządzania, której celem jest poprawa koordynacji poli-
tyki gospodarczej UE i państw członkowskich. Obawy budzi przede 
wszystkim fakt, że zobowiązania, które państwa członkowskie pod-
jęły w krajowych programach reform, są niedostateczne, by osią-
gnąć cele strategii „Europa 2020”. Wskazują na to wyniki rocznej 
analizy wzrostu gospodarczego na 2012 r. Joost van Iersel, prze-
wodniczący Komitetu Sterującego ds. Strategii „Europa 2020” 
w EKES-ie, który prezentował opinię podczas sesji plenarnej, pod-
kreślił, że powodzenie strategii zależy przede wszystkim od państw 
członkowskich. Muszą one zrealizować swe deklaracje i zamiary 
w swoim kraju. Jako że większość reform musi być wdrożona na 
szczeblu krajowym, niezbędne jest, by zorganizowane społeczeń-
stwo obywatelskie mogło śledzić działania rządów. W przyjętej jed-
nogłośnie opinii EKES-u podkreślono także ważną rolę edukacji, 
która jest jedyną drogą do innowacji, postępu technologicznego 
i rozwoju przedsiębiorczości. (mvd) ●

SESJA PLENARNA W PIGUŁCE

prowadzono podczas szczytu, przyczy-
nią się m.in. do ukształtowania poli-
tyki UE wobec społeczeństwa obywa-
telskiego w regionie eurośródziemno-
morskim na 2012 r.

Tak jak w minionych latach szczyt 
zgromadził przedstawicieli rad spo-
łeczno-gospodarczych, organiza-
cji pracodawców i  związków zawo-
dowych oraz innych gospodarczych 
lub społecznych grup interesu z tego 
regionu, choć tym razem pojawiło się 
wiele nowych twarzy. Po raz pierwszy 
w szczycie uczestniczyli przedstawi-
ciele organizacji pozarządowych. Ich 
zaangażowanie miało na celu wzmoc-
nienie więzi między nowym pręż-
nym sektorem pozarządowym, który 
powstaje w tym regionie, a organiza-
cjami społeczno-zawodowymi, które 

Od lewej: Dimitris Dimitriadis, przewodniczący Komitetu Monitorującego ds. Euromedu 
w EKES-ie; Staff an Nilsson, przewodniczący EKES-u; Cevdet Yilmaz, minister rozwoju w rządzie 
tureckim; Rifat Hisarciklioğlu, przewodniczący tureckiego Związku Izb i Giełd Towarowych (TOBB)
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Następny numer ukaże się w lutym 2012 r.

Szóste spotkanie Europejskiego 
Forum Integracji

Ponad 90 przedstawicieli europejskich 
i krajowych organizacji zajmujących się 
integracją migrantów spotkało się po raz 
szósty (w dniach 9–10 listopada) w sie-
dzibie Komitetu na organizowanym dwa 
razy do roku we współpracy z Komisją 
i EKES-em Europejskim Forum Inte-
gracji. W  forum udział wzięli także 
przedstawiciele ministerstw krajowych 
zajmujących się tą tematyką oraz 21 
członków EKES-u ze stałej grupy ana-
litycznej ds. imigracji i integracji (IMI).

Forum wyróżnia się tym, że komi-
sarz i inne zaproszone osobistości nie 
opuszczają sali posiedzeń po wygłosze-
niu swoich przemówień, ale nawiązują 
dialog z uczestnikami (często samymi 
migrantami), wysłuchując ich poglądów 

i obaw. Uczestnicy cenią także forum, 
jako przestrzeń umożliwiającą nawią-
zywanie kontaktów i wymianę poglą-
dów na szczeblu europejskim – miej-
sce, w którym Afgańczyk ze Słowacji, 
Filipińczyk mieszkający w Grecji i Sene-
galczyk z Irlandii mogą spotkać się, by 
porozmawiać o wspólnych nurtujących 
ich sprawach.

Wyjątkowy temat spotkania – Rola 
krajów pochodzenia w procesie integracji 
– skłonił uczestników do spojrzenia na 
kwestię integracji „z zewnątrz”. Podczas 
pracy przy okrągłych stołach analizo-
wali oni możliwości i wyzwania zwią-
zane z przedwyjazdowymi działaniami 
na rzecz integracji, w  tym z kursami 
przygotowującymi i  informacyjnymi 

dla potencjalnych migrantów; zasta-
nawiali się, jak diaspory mogą ułatwiać 
nawiązywanie współpracy z rozwijają-
cymi się gospodarkami oraz dyskutowali 
na temat korzyści i pułapek, jakie niesie 
ze sobą migracja cyrkulacyjna. Te zagad-
nienia wchodzą w zakres Europejskiego 
programu integracji (przyjętego w lipcu 
2011 r.), który otwiera drogę dla kolej-
nych zmian w tym obszarze polityki. 
Przygotowana przez grupę IMI opinia 
EKES-u w sprawie tego programu zosta-
nie przyjęta wczesną wiosną.

Forum zbierze się po raz kolejny 
w maju 2012 r., by porozmawiać o eko-
nomicznych aspektach integracji 
migrantów. (bw) ●

W SKRÓCIE

Laure Batut odznaczona francuską Legią Honorową

14 listopada Laure Batut (Francja), która jest członkinią EKES-u od lutego 2004 r., 
otrzymała tytuł kawalera Legii Honorowej. Odznaczenie to, przyznawane za nie-
zwykłe osiągnięcia w służbie narodu, zostało jej wręczone w Paryżu przez byłego 
ministra i senatora, członka francuskiej Rady Konstytucyjnej Michela Charasse’a. 
Laure Batut jest przedstawicielką konfederacji związków zawodowych CGT-FO 
(Confédération Générale du Travail – Force ouvrière), a w EKES-ie pełni funkcję 
kwestora oraz jest członkiem Grupy II i Sekcji SOC oraz Sekcji TEN. (mvd) ●

Henri Malosse zabiera głos w sprawie innowacji gospodarczych

W dorocznych „Dniach Gospodarki” (Journées de l’Economie), które odbyły się 
w Lyonie w dniach 9–11 listopada 2011 r., udział wzięło ponad 2 tysiące przedsta-
wicieli świata polityki, gospodarki i biznesu – m.in. Laurence Parisot, przewodni-
czący organizacji francuskich pracodawców MEDEF, oraz François Baroin, fran-
cuski minister ds. gospodarki, fi nansów i przemysłu. Przewodniczący Grupy Pra-
codawców w EKES-ie Henri Malosse wypowiedział się na temat stosunków mię-
dzy małymi a dużymi fi rmami. Podkreślał, że „musimy odejść od relacji opar-
tych na podwykonawstwie i zależności i skoncentrować się na relacjach, w któ-
rych główną rolę ogrywają zaufanie i partnerstwo – szczególnie w kontekście »kla-
strów« propagujących innowacje, badania i rozwój. Musimy zbudować europej-
ski model »ekosystemów«, które pozwolą nam zarówno poprawić konkurencyj-
ność, jak i utrzymać ogromną większość miejsc pracy w Europie”. (mm) ●

WKRÓTCE W EKES-ie
EKES i Notre Europe liczą na poparcie decydentów i społeczeństwa obywatelskiego dla wspólnej 
polityki energetycznej

W opinii z inicjatywy własnej na temat zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego we wprowadzenie przyszłej wspólnoty europej-
skiej w zakresie energii EKES kreśli konkretną wizję bardziej zintegrowanej i solidarnej polityki energetycznej w Europie. Opinia, którą 
opracował Pierre-Jean Coulon (Francja – Grupa II), zostanie omówiona na sesji plenarnej w styczniu 2012 r. 

W kontekście tej nowej inicjatywy i ze wsparciem Jacques’a Delorsa EKES i ośrodek analityczny Notre Europe zorganizują 31 stycz-
nia 2012 r. konferencję pt. „Unia Europejska na drodze do stworzenia europejskiej wspólnoty energetycznej”. Spotkanie będzie poświę-
cone wielkim wyzwaniom stojącym przed polityką energetyczną UE, które dotyczą urzeczywistnienia rynku wewnętrznego, zapewnie-
nia bezpieczeństwa dostaw energii i przejścia do 2050 r. na niskoemisyjne systemy energetyczne.

Decydenci polityczni wysokiego szczebla i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego omówią etapy operacyjne potrzebne do 
osiągnięcia prawdziwej integracji w dziedzinie energii na poziomie UE. Jacques Delors, inicjator projektu powołania europejskiej wspól-
noty energetycznej, także weźmie udział w dyskusji. Wyzwanie polega na lepszej koordynacji działań podejmowanych przez państwa 
członkowskie, całą Unię Europejską i operatorów oraz na uwzględnieniu wyraźnych oczekiwań obywateli europejskich w dziedzinie 
energii, zwłaszcza jeśli chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa dostaw oraz zapewnienie kontrolowanych i przystępnych cen oraz więk-
szej solidarności. (ac) ●

Cecilia Malmström, komisarz europejska; prof. Philippe Fargues, moderator; sprawozdawcy: A. Xuseyn, T. Baghajati, J. Bains

Laure Batut, członkini EKES-u

Henri Malosse, EESC member
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