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Więcej Europy także w dziedzinie energiiDrodzy Czytelnicy! 
Pod koniec 2011 r. nasiliła się solidarność i wiara 

w euro wśród szefów państw i rządów, którzy – 

z wyjątkiem Zjednoczonego Królestwa – porozu-

mieli się na grudniowym szczycie Rady Europej-

skiej co do wynegocjowania zmiany Traktatu, aby 

wzmocnić zarządzanie gospodarcze. Choć Europa 

być może nie uporała się jeszcze ze wszystkimi pro-

blemami, przynajmniej unia gospodarcza i walu-

towa uzyska solidniejsze podstawy. Ten krok naprzód wynika z uświadomienia sobie 

przez naszych przywódców politycznych – i z poczucia obowiązku, które się z tym 

wiąże – że jedyną drogą wyjścia z kryzysu jest wspólne działanie.

Liderzy polityczni Europy odczuli wreszcie potrzebę zwiększenia „wymiaru euro-

pejskiego” w sprawach gospodarczych i budżetowych. Jednakże taka koordynacja 

mogłaby okazać się korzystna także dla wielu innych polityk. W tym kontekście warto 

przywołać komentarz Jeana-Claude’a Tricheta z „Les Echos” z 28 grudnia. Zauwa-

żył on, że „istnieje dziś tyle samo powodów do walki o coraz bardziej zintegrowaną 

unię w Europie co w 1945 r., a powody te dotyczą wyłącznie przyszłości”. Wszystko 

na to wskazuje: nowa mapa geopolityczna świata, globalny krajobraz gospodarczy, 

kwestia opodatkowania, ochrona naszej planety, a także potrzeba wzrostu, innowa-

cji i konkurencyjności, a jednocześnie utrzymania praw socjalnych i zapewnienia 

godnego życia wszystkim ludziom.

Nowa Europa jest możliwa tylko pod warunkiem uzyskania poparcia jej obywa-

teli; tylko wtedy będzie miała konieczną legitymizację do dalszego istnienia w dłuż-

szej perspektywie. Dlatego też EKES pragnie zachęcić do jeszcze szerszej debaty 

publicznej w całej Europie. Konferencja w sprawie europejskiej wspólnoty energe-

tycznej z 31 stycznia była odzwierciedleniem naszego podwójnego celu, polegającego 

na stymulowaniu Unii Europejskiej do znalezienia wspólnej odpowiedzi na obecne 

wyzwania, dotyczące np. dostaw energii, oraz na zaangażowaniu w debatę społe-

czeństwa obywatelskiego, aby dać procesowi integracji nowy impuls i odpowiednią 

legitymizację demokratyczną.

Europa może i musi pozostać zjednoczona, aby mieć jakikolwiek wpływ na mię-

dzynarodowe negocjacje w sprawie klimatu. Ważnym forum wymiany poglądów była 

konferencja pt. „Postaw na zrównoważony rozwój, bądź odpowiedzialny!”, która 

odbyła się w dniach 7–8 lutego. Wnioski z niej zostaną przedłożone na marcowym 

szczycie Rady Europejskiej, na którym ma zostać opracowane stanowisko UE na 

konferencję ONZ „Rio+20” w sprawie zrównoważonego rozwoju.

W tych dziedzinach, i w wielu innych, UE może wiele zyskać, działając jedno-

myślnie. Jak często powtarzam – pamiętajmy, że Europa nie jest problemem, lecz 

rozwiązaniem.
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31 stycznia Anna Maria Darmanin, 
wiceprzewodnicząca Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 
zainaugurowała konferencję pt. „Unia 
Europejska na drodze do stworzenia 
europejskiej wspólnoty energetycznej”. 
Zaznaczyła przy tym, że „energia jest 
tą dziedziną, w której Europa nie speł-
niła jeszcze oczekiwań obywateli”. Nie-
dawno przeprowadzony sondaż wyka-
zał, że większość Europejczyków czułaby 
się bezpieczniej, gdyby istniała więk-
sza koordynacja w dziedzinie energii 
na szczeblu UE (60%) oraz solidarność 
międzypaństwowa w razie wystąpienia 
zakłóceń w dostawach (79%). 

Pomimo tych wyraźnych oczekiwań 
proces urzeczywistniania wewnętrznego 
rynku energii elektrycznej i gazu jest bar-
dzo powolny. „Choć krajowe strategie 
energetyczne wykazały swoje ograni-
czenia, nie opracowano żadnej wspól-
nej europejskiej polityki energetycznej, 
która byłaby w stanie je przezwyciężyć” 
– powiedział Jacques Delors w pisem-
nym oświadczeniu przesłanym na kon-
ferencję. Były przewodniczący Komi-
sji Europejskiej jako pierwszy wysunął 
pomysł utworzenia Wspólnoty Energe-
tycznej, by przyspieszyć wprowadzenie 
prawdziwie europejskiego rynku energii. 
Günther Oettinger, europejski komisarz 
ds. energii, zaznaczył: „Musimy prze-
zwyciężyć segmentację rynków i zakoń-
czyć tworzenie wewnętrznego rynku do 
2014 r. Dzięki temu unijne PKB wzro-
słoby do 2020 r. o dodatkowe 0,8%”.

To trudne zadanie, jeśli wziąć pod 
uwagę obecne nikłe postępy w tej dzie-
dzinie. Pierre-Jean Coulon, sprawoz-
dawca wydanej niedawno opinii EKE-
S-u w sprawie europejskiej Wspólnoty 

Energetycznej, wskazał na to, że obec-
nie tylko 10% energii przesyłane jest 
między państwami, konsumenci nie 
mogą wybrać operatora mającego sie-
dzibę w innym kraju, wzrasta ubóstwo 
energetyczne, planowanie sieci pozostaje 
w przeważającej części kompetencją kra-
jową, a ponadto UE nie prowadzi nego-
cjacji z dostawcami jako jeden partner.

W swojej opinii EKES nawołuje do 
utworzenia europejskiej Wspólnoty 
Energetycznej. Jednym z jej głównych 
elementów byłoby stworzenie regional-
nych bloków energetycznych, w ramach 
których państwa i operatorzy koordy-
nowaliby najważniejsze decyzje doty-
czące koszyka energetycznego i rozwoju 
sieci. „Zapewniłoby to znaczne korzy-
ści skali i rozwój przemysłowy związany 
z nowymi źródłami energii” – zauważył 
Pierre-Jean Coulon. „Ponadto prowa-
dziłoby do stopniowej integracji dotych-
czas oddzielnych rynków i spowodowało 
wyrównanie się cen”.

Przewodniczący Parlamentu Euro-
pejskiego Martin Schulz podkreślił 
z kolei, że projekt ten ułatwi drogę w kie-
runku społeczeństwa wykorzystującego 
technologie niskoemisyjne, a jednocze-
śnie przyczyni się do stworzenia nowych 
miejsc pracy i do szybszego wzrostu.

Wielu uczestników konferencji 
poparło wspólne podejście do wytwarza-
nia, przekazywania i zużywania energii 
i stwierdziło, że jednostronne działania 
państw członkowskich mogłyby mieć 
istotne skutki dla użytkowników końco-
wych w postaci wzrostu cen oraz wahań 
w produkcji i zużyciu energii. Niektó-
rzy z nich zdecydowanie opowiedzieli się 
przeciw przedwczesnemu odchodzeniu 

od energii jądrowej i zastępowaniu jej 
bardziej zanieczyszczającymi źródłami 
energii, gdyż mogłoby to zaszkodzić 
celom polityki UE w dziedzinie ener-
gii i przeciwdziałania zmianie klimatu.

Przy wielu okazjach zwracano już 
uwagę na potrzebę podjęcia skoordy-
nowanych działań w  celu optymali-
zacji zmian w wymiarze środowisko-
wym, społecznym i  przemysłowym, 
które dokonają się w ramach przyszłej 
transformacji w dziedzinie energii. Poli-
tyka energetyczna powinna być całkowi-
cie skoordynowana z polityką w zakre-
sie przeciwdziałania zmianie klimatu 
i  dostosowana do potrzeb użytkow-
ników końcowych. Uczestnicy konfe-
rencji przyznali, że należy podejmować 
więcej działań na rzecz uczynienia poli-
tyki energetycznej bardziej integracyjną 
poprzez zwiększenie przystępności cen 
energii i udział społeczeństwa obywatel-
skiego w podejmowaniu istotnych decy-
zji dotyczących wyboru głównych źró-
deł energii.

Owocem konferencji będzie wspólna 
deklaracja, podpisana przez Staffana 
Nilssona i Jacques’a Delorsa, wzywa-
jąca do podjęcia niezwłocznych i sku-
tecznych kroków zmierzających do inte-
gracji polityki energetycznej UE.

Konferencję zorganizowały wspól-
nie EKES i Notre Europe, paneuropej-
ski ośrodek analityczny założony przez 
Jacques’a Delorsa. Wzięło w niej udział 
ponad 200 osób, a spotkanie zakończyło 
się sukcesem. (mb) ●

Od lewej: Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz, wiceprzewodnicząca EKES-u Anna Maria Darmanin 
i komisarz UE ds. Energii Günther Oettinger
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W styczniu odbyła się pierwsza sesja ple-
narna przypadająca na okres duńskiej 
prezydencji. Nicolai Wammen, mini-
ster do spraw europejskich, przedstawił 
na niej priorytety swojego rządu na nad-
chodzące sześć miesięcy.

Stwierdził, że choć motywem prze-
wodnim programu prezydencji jest 
powstrzymanie kryzysu społeczno-
gospodarczego, to należy także zająć się 
jego skutkami politycznymi. Dlatego 
też duńska prezydencja będzie dążyć 
do zachowania zjednoczonej UE jako 
„rodziny” złożonej z 27 członków, a nie 
klubu 10 czy 17 państw.

Priorytety prezydencji skupiają się 
wokół Europy odpowiedzialnej, dyna-
micznej, ekologicznej i bezpiecznej.

Europa odpowiedzialna to taka, 
która dobrze panuje nad swoimi fi nan-
sami zarówno na szczeblu krajowym, jak 
i wspólnotowym. Wymaga to wdrożenia 
i przestrzegania nowego systemu zarzą-
dzania gospodarczego, który przewiduje 
większą koordynację i nadzór nad poli-
tyką budżetową i gospodarczą poszcze-
gólnych krajów. Jeżeli chodzi o budżet na 
lata 2014–2020, który ma zostać wypra-

cowany do końca 2012 r., Dania pragnie 
połączenia w nim „odpowiedzialności 
fi nansowej” z „tworzeniem wzrostu”.

Przez Europę dynamiczną prezy-
dencja rozumie modernizację rynku 
wewnętrznego, aby po dwudziestu latach 
istnienia w większym stopniu przyciągał 
kapitał oraz charakteryzował się większą 
elastycznością zasad dotyczących zamó-
wień publicznych, gwarancją większego 
bezpieczeństwa dla konsumentów i sys-
temem patentów bardziej dostępnym dla 
przedsiębiorstw.

Zdaniem ministra należy przyśpie-
szyć przejście na gospodarkę ekolo-
giczną, gdyż w przeciwnym razie doj-
dzie do utraty miejsc pracy i wykwalifi -
kowanych pracowników na rzecz innych 
krajów. Ekologizacja Europy powiązana 
jest z polityką nie tylko na rzecz wzrostu, 
lecz także energii, rolnictwa czy rybołów-
stwa. Wszystkie te zagadnienia znajdują 
się wśród głównych punktów programu 
duńskiego.

Wreszcie wzmocnienie współpracy 
w ramach umowy z Schengen i dążenie 
do stworzenia europejskiego systemu 
azylowego jest priorytetem w czasach, 

gdy w wyniku wiosny arabskiej trzeba 
przyjąć uchodźców i odpowiednio rozpa-
trzyć ich wnioski. Jeżeli chodzi o rozsze-
rzenie, zostanie przeprowadzona meryto-
ryczna analiza kandydatury Turcji, Islan-
dii, a być może także Serbii i Czarnogóry.

Struktura instytucjonalna ustano-
wiona traktatem lizbońskim wymaga, 
by rotacyjna prezydencja odgrywała rolę 
„uczciwego brokera”, z którego to zobo-
wiązania rząd duński ma zamiar rzetel-
nie się wywiązać.

Przewodniczący Staff an Nilsson wyra-
ził zadowolenie, że prezydencja będzie 
„nowym zastrzykiem witamin” w dzia-
łalności Komitetu. Nicolai Wammen 
podkreślił, że prezydencja duńska uważa 
Komitet za więcej niż wpływowego part-
nera – jest on dla niej partnerem kluczo-
wym. Z kolei przewodniczący trzech grup 
Komitetu wyrazili nadzieję, że prezyden-
cja pomoże Europie wrócić na właściwe 
tory. W ramach bliskiego partnerstwa 
Dania i EKES będą ściśle współpraco-
wać na rzecz wyprowadzenia UE z trud-
nej sytuacji. (mvd) ●

?????????

Współpraca partnerska społeczeństwa obywatelskiego 
z duńską prezydencją UE

Kryzys gospodarczy wywołał poważne 
konsekwencje na rynku pracy. Upadają 
tysiące fi rm, stopa bezrobocia jest nadal 
wysoka, spada wysokość wynagrodzeń, 
systemy opieki społecznej poddawane są 
cięciom budżetowym, a ubóstwo i wyklu-
czenie społeczne stale wzrastają.

Abyśmy mogli z powodzeniem wyjść 
z kryzysu, młodsze pokolenie musi być 
dobrze wykształcone i zdolne do podej-
mowania decyzji. Dlatego państwa człon-
kowskie powinny poświęcić szczególną 
uwagę inwestycjom publicznym w edu-
kację i szkolenie zawodowe. Stanowią 
one podstawowe prawo człowieka oraz 
dobro publiczne i muszą nimi pozostać. 
Inwestowanie w edukację może pomóc 
w zrealizowaniu celów strategii „Europa 
2020” dotyczących wskaźników zatrud-

nienia (do 2020 r. pracować powinno 
75% osób w wieku 20–64 lat) i włącze-
nia społecznego (wydobycie z ubóstwa 
20 mln osób).

Edukacja powinna rozciągać się 
na wszystkie etapy życia, od naucza-
nia przedszkolnego aż po studia wyższe 
i naukę dla dorosłych, w różnych struk-

turach uczenia się – formalnych, pozafor-
malnych i nieformalnych. Z myślą o tym 
Sekcja SOC zorganizowała 24 stycznia 
konferencję pt. „Kryzys gospodarczy, 
edukacja i rynek pracy”. Miała ona na 
celu znalezienie lepszych sposobów na 
wprowadzanie młodych ludzi na rynek 
pracy, stawienie czoła wyzwaniom zwią-
zanym z uczeniem się przez całe życie 
oraz poprawę umiejętności starszych 
pracowników.

W konferencji uczestniczyło wielu 
decydentów, m.in. europejska komisarz 
ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności 
i młodzieży Andrulla Vassiliu, duńska 
minister ds. dzieci i edukacji Christine 
Antorini oraz posłowie do Parlamentu 
Europejskiego. W debacie wzięli udział 
także przedstawiciele OECD, Europej-

skiego Forum Studentów, Europejskiego 
Forum Młodzieży, Europejskiej Komi-
sji Związków Zawodowych ds. Edukacji 
i wielu innych organizacji. (mvd) ●

Inwestowanie w edukację 
to warunek konieczny 
wyprowadzenia UE z kryzysu

Duński pomysł na Europę

Następne sześć miesięcy nie będzie dla 
UE łatwe. Przewodniczący Europej-
skiego Komitetu Ekonomiczno-Spo-

łecznego Staffan Nilsson stwierdził: 
„Silne przewodnictwo Danii ma klu-
czowe znaczenie w chwili, gdy Europa 
pogrążona jest w prawdopodobnie naj-
głębszym jak dotąd kryzysie gospodar-
czym, społecznym, politycznym i insty-
tucjonalnym”. EKES zobowiązał się do 
aktywnego działania u  boku prezy-
dencji – z czynnym udziałem społe-
czeństwa obywatelskiego w całej Euro-
pie – by wesprzeć postęp w dziedzinie 
ochrony środowiska, a  także postęp 
gospodarczy i społeczny.

Zasadniczym elementem misji EKE-
S-u jest krzewienie dialogu i zwiększa-
nie oddolnego zaangażowania oby-
wateli. Członkowie Komitetu odgry-
wają kluczową rolę, objaśniając poli-
tykę UE w swych krajach, zaznajamia-
jąc się z interesami i potrzebami oby-
wateli, a także uwzględniając je pod-

czas debaty w Brukseli. Pomyślne wyj-
ście z kryzysu i realizacja zrównoważo-
nych planów zakładających tworzenie 
miejsc pracy i wzrost gospodarczy będą 
możliwe tylko wówczas, gdy zaangażuje 
się w to całe społeczeństwo i wszystkie 
strony wezmą na siebie pełną odpowie-
dzialność. 

O ile działania krótkoterminowe są 
potrzebne do przezwyciężenia kryzysu, 
istotne znaczenie ma również zachowa-
nie długofalowej perspektywy w celu 
stworzenia jak najlepszych warun-
ków dla dobrobytu przyszłych poko-
leń w Europie.

Mając to na względzie, EKES nadal 
koncentruje się na zrównoważonym 
rozwoju i zobowiązał się dopilnować, 
by kwestia ta została uwzględniona we 
wszystkich kierunkach polityki. Dąże-

nie do inteligentnego i zrównoważo-
nego wzrostu sprzyjającego włącze-
niu społecznemu w ramach strategii 
„Europa 2020” już obecnie stanowi 
priorytet EKES-u, realizowany pod kie-
rownictwem Komitetu Sterującego ds. 
Strategii „Europa 2020”. 

W marcu 2012  r. w  Kopenhadze 
EKES organizuje coroczną imprezę 
z okazji Europejskiego Dnia Konsu-
menta, wykorzystując swą specjali-
styczną wiedzę na temat ochrony kon-
sumentów. „Zaufanie konsumentów 
ma kluczowe znaczenie dla ożywie-
nia jednolitego rynku” – podkreśliła 
członkini Komitetu Benedicte Feder-
spiel z Duńskiej Rady Konsumentów.

EKES przygotowuje się również 
do przedstawienia swego stanowiska 
na konferencji Narodów Zjednoczo-

nych w sprawie zrównoważonego roz-
woju, która odbędzie się w  czerwcu 
2012 r. Centrum Monitorowania Roz-
woju Zrównoważonego EKES-u kieruje 
koordynacją szeroko zakrojonych kon-
sultacji publicznych, a w lutym 2012 r. 
– wraz z Komisją Europejską – Komi-
tet zorganizuje konferencję w celu krze-
wienia dialogu, wymiany doświadczeń, 
poszukiwania sprawdzonych rozwią-
zań, omówienia i  uzgodnienia nie-
zbędnych działań, a  także przedsta-
wienia propozycji decydentom w takich 
kwestiach, jak gospodarka ekologiczna, 
konsumpcja, sprawowanie rządów 
i wyeliminowanie ubóstwa. ●
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EKES podczas Międzynarodowego 
Zielonego Tygodnia w Berlinie

Jeszcze zakwitną 
wiśnie

Przewodniczący EKES-u Staffan Nils-
son oraz Sekcja Rolnictwa, Rozwoju 
Wsi i Środowiska Naturalnego (NAT) 
odegrali czynną rolę podczas pierw-
szych kilku dni Międzynarodowego Zie-
lonego Tygodnia w dniach 19–21 stycz-
nia 2012 r. w Berlinie.

Międzynarodowy Zielony Tydzień 
to największe na świecie targi żywności, 
rolnictwa i ogrodnictwa, podczas któ-
rych odbywają się wystawy o charakte-
rze handlowym i niehandlowym o tema-
tyce zmieniającej się co roku. W głów-
nym wydarzeniu politycznym – Świato-
wym Forum ds. Żywności i Rolnictwa 
(GFFA) – uczestniczyli wysokiej rangi 
politycy z  całego świata, przedstawi-
ciele przemysłu, eksperci ds. współpracy 
na rzecz rozwoju, środowisko naukowe 
i społeczeństwo obywatelskie. Zajęli się 

Posiedzenie Sekcji NAT odbyło się 
20 stycznia w siedzibie Międzynarodo-
wego Zielonego Tygodnia, jednocześnie 
z wysłuchaniem publicznym na temat: 
„WPR do 2020  r.: czy nowa wspólna 
organizacja rynków produktów rolnych 
wzmocni pozycję rolników?”. Wnioski 
z wysłuchania zostaną przedstawione 
w opinii EKES-u pt. „WPR do 2020 r.”, 
której przyjęcie przewiduje się na marzec 
2012 r. (fda) ●

Więcej informacji na stronach:

Międzynarodowy Zielony Tydzień: 
http://www.gruenewoche.de/en/

Światowe Forum ds. Żywności i Rol-
nictwa: http://www.gff a-berlin.de/en

Rola UE w budowaniu pokoju

Opinia REX/326 (sprawozdawca: 
Jane Morrice, UK, Gr. III) poświę-
cona jest ocenie roli UE w budowa-
niu pokoju. Zaproponowano w niej 
wytyczne dotyczące sprawdzonych 
rozwiązań oraz przyszłej polityki 
w tej dziedzinie, a szczególny nacisk 
położono na zwiększenie roli spo-

łeczeństwa obywatelskiego. Utworzenie Europejskiej Służby Dzia-
łań Zewnętrznych stanowi doskonałą okazję do poprawy spójności 
i opracowania zintegrowanego systemu rozwiązywania konfl iktów 
w skali światowej. UE jest przykładem najskuteczniejszego na świe-
cie modelu integracji politycznej. W związku z tym mogłaby pójść 
jeszcze krok dalej i przyjąć całościowe podejście do realizacji swoich 
misji budowania pokoju. Taką nową strategię można by w praktyce 
osiągnąć poprzez jednoczesne wdrażanie środków cywilnych, wojsko-
wych, humanitarnych oraz dotyczących rozwoju, handlu i inwestycji. 
W ramach tego nowego skoordynowanego podejścia kluczowa rola 
w zapewnieniu efektywności i długoterminowej równowagi wszyst-
kich strategii budowania pokoju przypada organizacjom społeczeń-
stwa obywatelskiego. W opinii wysunięto konkretne propozycje, takie 
jak utworzenie bazy danych gromadzącej europejskich ekspertów 
w dziedzinie budowania pokoju (z kręgów wymiaru sprawiedliwo-
ści, policji, organizacji pozarządowych, mediatorów itp.) oraz powo-
łanie zespołu zadaniowego, w którego skład wchodziliby przedsta-
wiciele Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Komitetu 
Regionów i oczywiście EKES-u. (asp) ●

GMO w UE

Opinia EKES-u w sprawie organizmów zmodyfi kowanych genetycz-
nie w UE, którą przedłożył sprawozdawca Martin Siecker (Grupa Pra-
cowników, Niderlandy) na styczniowej sesji plenarnej, została poparta 
przez większość członków. Obowiązujące ramy prawne UE dotyczące 
GMO ulegają teraz zmianom, tak więc w niedalekiej przyszłości EKES 
będzie częściej wydawać opinie na temat polityki i ustawodawstwa 
w zakresie GMO. Z myślą o przygotowaniu i ukierunkowaniu zbliża-

jącej się debaty, w dokumencie 
EKES-u przedstawiono w ogól-
nym zarysie aktualną sytuację 
i zagadnienia związane z orga-
nizmami zmodyfikowanymi 
genetycznie oraz unijne regu-
lacje w tej dziedzinie. Uwzględ-
niono różne kwestie etyczne, 

ekologiczne, technologiczne, społeczno-gospodarcze, prawne i poli-
tyczne, z których każdą należy rozpatrywać w szerokim kontekście 
społecznym. Opinia ma posłużyć jako zestaw wskazówek przydatny 
do wyważonej i rzeczowej dyskusji politycznej nad tymi ważnymi 
sprawami. (ail) ●

Polityka energetyczna: „więcej Europy”

W opinii z inicjatywy własnej EKES rozwinął pomysł byłego przewod-
niczącego Komisji Europejskiej Jacques’a Delorsa dotyczący utworze-
nia Wspólnoty Energetycznej w celu ożywienia starań o dokończenie 
prac nad wewnętrznym rynkiem energii w UE.

W opinii podkreślono wagę wspólnego podejścia do produkcji, 
przesyłu i zużycia energii, a także zaapelowano do państw członkow-
skich o odpowiedzialne działanie w tym obszarze. Komitet wyraził swą 
frustrację z powodu jednostronnych decyzji podjętych przez niektóre 
państwa członkowskie w zakresie energii. Stwierdził, że „w duchu 
solidarności i ze względu na zapewnienie efektywności” decyzje takie 
powinny zostać podjęte „wspólnie na płaszczyźnie UE”.

Pierwszym krokiem EKES-u w kierunku Wspólnoty Energetycz-
nej było poparcie pomysłu stworzenia regionalnych bloków energe-
tycznych, w ramach których państwa i operatorzy koordynowaliby 
najważniejsze decyzje dotyczące koszyka energetycznego i rozwoju 
sieci. Komitet stwierdził ponadto, że „zapewniłoby to znaczne korzy-
ści skali i prowadziło do stopniowej integracji dotychczas oddzielnych 
rynków, powodując wyrównanie się cen”.

EKES poparł również przedstawioną przez Jacques’a Delorsa ideę 
powołania „europejskiej grupy zakupującej gaz”, aby wzmocnić siłę 

przetargową państw członkowskich i przedsiębiorstw. Komitet wyra-
ził ponadto przekonanie, że Komisja Europejska powinna w imie-
niu państw członkowskich negocjować z krajami trzecimi umowy 
w zakresie energii i że powinna mieć prawo do zatwierdzenia umów 
krajowych zanim wejdą one w życie. (mb) ●

Zatrudnienie młodych, umiejętności techniczne 
i mobilność 

Konsekwencje kryzysu gospodarczego ukazały problemy strukturalne 
na rynkach pracy. Najbardziej cierpią na tym ludzie młodzi, którym 
coraz trudniej odnaleźć się na rynku pracy. Środki ułatwiające młodym 
ludziom wejście na ten rynek i poruszanie się na nim zostały przed-
stawione w opinii z inicjatywy własnej EKES-u (SOC/421, sprawoz-
dawca: Dorthe Andersen, Grupa Pracodawców, Dania). W dokumen-
cie zwrócono uwagę na znaczenie bliskiej współpracy między przed-
siębiorcami a sektorem edukacji w celu poprawy szans zatrudnienia 
dzięki odpowiedniemu szkoleniu uczniów szkół średnich. (rdr) ●

Kształcenie i szkolenia zawodowe jako dobra 
alternatywa dla wyższej edukacji

Prognozy dotyczące przyszłego zapotrzebowania na umiejętności 
w UE pokazują, że do 2020 r. popyt na wysoko wykwalifi kowaną siłę 
roboczą będzie stale rosnąć. Według opinii EKES-u (sprawozdawca: 
Vladimíra Drbalová, Grupa Pracodawców, Republika Czeska) nad-
szedł czas, by państwa członkowskie zreformowały swoje systemy 
kształcenia i szkolenia zawodowego. Powinny one stanowić atrakcyjną 
alternatywę dla edukacji uniwersyteckiej, ponieważ tylko zdrowa rów-
nowaga między tymi dwoma ścieżkami może zapewnić wzrost gospo-

darczy i postęp społeczny. Partne-
rzy społeczni powinni pomagać 
rządom w opracowywaniu i wdra-
żaniu strategii politycznych doty-
czących systemów kształcenia 
i  szkolenia zawodowego, tak by 
dopasować ofertę szkoleniową do 
potrzeb rynku pracy. (rdr) ●

SESJA PLENARNA W PIGUŁCE

Jane Morrice, członkini EKES-u

Martin Siecker, członek EKES-u

Vladimira Drbalová, członkini EKES-u

oni omówieniem pierwszoplanowych 
kwestii politycznych pod tegorocznym 
hasłem GFFA: „Bezpieczeństwo żyw-
nościowe dzięki trwałemu wzrostowi 
gospodarczemu – rolnictwo przy ogra-
niczonych zasobach”, które ma związek 
z przyszłą Konferencją Narodów Zjedno-
czonych w 2012 r. w sprawie zrównowa-
żonego rozwoju.

Staff an Nilsson wziął udział w kilku 
wydarzeniach wysokiego szczebla 
i wypowiedział się podczas dyskusji pane-
lowej ministrów rolnictwa 21 stycznia, 
przypominając o potrzebie dialogu z rol-
nikami i organizacjami rolników, a także 
o potrzebie ich udziału w podejmowaniu 
decyzji dotyczących reform służących 
bardziej zrównoważonemu rolnictwu.

Od lewej: Przewodniczący EKES-u Staff an Nilsson i niemiecka minister żywności, rolnictwa i ochrony konsumentów Ilse Aigner

W listopadzie Grupa Kontaktowa ds. 
Japonii w EKES-ie udała się do tego kraju, 
by ocenić postępy w odbudowie po kata-
strofalnym trzęsieniu ziemi i  tsunami 
z marca zeszłego roku, kiedy to śmierć 
poniosło lub zaginęło 20 tys. osób, a 350 
tys. straciło dach nad głową. Kilkadzie-
siąt tysięcy ludzi na terenach dotkniętych 
klęską zostało zakwaterowanych w tym-
czasowych mieszkaniach, a odbudowa 
dopiero się zaczęła.

Katastrofa skłoniła wiele osób do 
zastanowienia się nad tym, co mogą 
zrobić, by pomóc innym. Niektórzy, jak 
studenci Uniwersytetu Kwansei Gakuin, 
stwierdzili, że nie można siedzieć bez-
czynnie. Podczas wspólnego spotkania 
zainicjowali projekt „Heart on Coin”, 
mający na celu zebranie datków i słów 
otuchy z całego świata, a później prze-
kazanie ich do szkół czy też spółdzielni 
rybackich na zniszczonych terenach. 
Odpowiedzi odbiorców zostały następ-
nie dostarczone ofi arodawcom. Wszyst-
kie informacje opublikowano na stro-
nie internetowej, na której można zna-
leźć między innymi słowa pocieszenia 
od tureckiego ofi arodawcy: „Nigdy nie 
traćcie nadziei. Nie jesteście sami!” lub te 
słowa zachęty z Tajlandii: „Nie rezygnuj-

cie z walki. Przyszłość będzie lepsza”. Po 
dziesięciu miesiącach trwania projektu 
zebrana suma wynosi już ponad 30 tys. 
euro. 

Przewodnicząca grupy kontaktowej 
Eve Päärendson (Estonia, Grupa Praco-
dawców) stwierdziła: „Otrząśnięcie się 
z takiej katastrofy zajmie trochę czasu. 
Świadomość, że ktoś się o ciebie mar-
twi i o tobie myśli, jest równie ważna jak 
pomoc fi nansowa”. 

Po trzęsieniu ziemi powstało wiele 
nowych organizacji. Na ulicach widać 
grupy społeczne zbierające datki i koor-
dynujące programy pomocy, a ludziom 
na obszarach dotkniętych klęską na co 
dzień pomaga 2 tys. wolontariuszy. 

Nie tylko wsparli oni wysiłki rządu 
mające na celu odbudowę i przywróce-
nie zniszczonych terenów do dawnego 
stanu, lecz udało im się również pokonać 
niektóre trudności napotkane przez rząd.

Japonia ma niewielkie doświadczenie 
w zakresie korzystania z pomocy zagra-
nicznej. Z tego względu oraz z powodu 
braku doświadczenia i ogromu katastrofy 
rządowi trudno było sprawnie przekazać 
przerażonej ludności wiarygodne infor-
macje i datki napływające z całego świata. 
We wrześniu 2011 r. ok. 60% datków 
wciąż czekało na przekazanie odbiorcom.

Jednak pomimo niezwykłych doko-
nań wolontariuszy konieczne jest 
wzmocnienie ich organizacji i zapewnie-
nie większego uznania dla ich kluczowej 
roli w niesieniu pomocy ofi arom.

 

Studenci-wolontariusze z Osaki uczestniczący 
w projekcie „Heart on Coin Kizuna” przekazują 
dzieciom upominki od EKES-u podczas festiwalu 
„Tagajo Fureai”
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Następny numer ukaże się w marcu 2012 r.

W SKRÓCIE

Z uwagi na to, że wizyta EKES-u 
odbyła się tuż przed Bożym Naro-
dzeniem, członkowie grupy kontak-
towej skorzystali z okazji, by podaro-
wać dzieciom drobne upominki, takie 
jak kalendarze, kredki czy linijki. Eve 
Päärendson stwierdziła: „W wyniku 
katastrofy wiele dzieci zostało osiero-
conych, a teraz ma trudności z braniem 

udziału w zajęciach szkolnych czy gru-
pach zainteresowań. Chcieliśmy, by te 
dzieci nie czuły się samotne i żeby choć 
na chwilę oderwały się od smutnej rze-
czywistości”. (ep/mb) ●

Konkurs na fi lm wideo 2012 r. – Twój głos się liczy!

Powiew sztuki nowoczesnej w duńskim pałacu królewskim

Joost van Iersel w rosyjskiej telewizji: „Nasze podstawy 
gospodarcze są mocne – UE potrzebuje tylko większego poparcia 
i więcej wiary we własne siły”

Z inicjatywy wiceprzewodniczącej 
EKES-u odpowiedzialnej za komu-
nikację, Anny Marii Darmanin, 
Komitet rozpoczął rok 2012, zapra-
szając młodych ludzi z całej UE do 
udziału w konkursie na fi lm wideo. 
Celem konkursu jest zachęcenie mło-

Od 18 stycznia w EKES-ie można oglą-
dać wystawę fotografi czną zatytułowaną 
„Nowoczesny dom królewski”, zorgani-
zowaną przez duńską prezydencję UE 
we współpracy z Duńskim Instytutem 
Kultury. Wystawa dokumentuje inno-
wacyjne artystyczne prace restaura-
torskie, które zostały przeprowadzone 
w latach 2004–2010 w pałacu Fryderyka 
VIII Amalienborg w Kopenhadze. 

Joost van Iersel, przewodniczący Komitetu 
Sterującego EKES-u ds. Strategii „Europa 
2020”, wystąpił 7 grudnia w prowadzo-
nej przez Petera Lavelle’a debacie „Cros-
sTalk” na antenie stacji telewizyjnej Russia 
Today. Dwoje pozostałych dyskutantów, 
Ann Pettifor i James Meadway, reprezen-
towało poglądy wyraźnie eurosceptyczne, 
przepowiadało bowiem potężny kryzys 
polityczny, a nawet upadek euro, jak też 
niezwykle krytycznie oceniało europej-
skich przywódców i polityków.

Mimo dość nieprzychylnej atmos-
fery Joost van Iersel jasno dał do zrozu-
mienia swoim oponentom, że euro ma 
się dobrze w porównaniu z dolarem czy 
jenem, a gospodarka UE radzi sobie cał-
kiem nieźle, biorąc pod uwagę bardzo 
trudne warunki panujące w Europie i na 
Zachodzie w ogóle. Problemy, z którymi 
boryka się euro, zostaną rozwiązane. Nie-
stety nie wystarczyło czasu, aby szczegó-

dzieży do tego, by wykorzystała swą 
kreatywność i  pokazała w  otwarty 
i niezafałszowany sposób, czym tak 
naprawdę jest dla niej Europa.

Wszystkie filmy, które nade-
słano w  okresie od 1  stycznia do 
15  lutego  2012  r., można znaleźć 
na stronie internetowej EKES-u 
http://www.eesc.europa.eu/vide-
o-challenge. Ponadto od 18 lutego 
do 2  marca w  południe na stronie 
internetowej można głosować na 
swój ulubiony fi lm. Na uroczystości 
15 marca 2012  r. trzech laureatów 
otrzyma nagrodę o łącznej wysoko-
ści 10 tys. euro.

W ramach prac renowacyjnych 
duński następca tronu książę Fryderyk 
i księżniczka Maria powierzyli dziesię-
ciorgu współczesnym artystom duń-
skim zadanie odnowienia kilku poko-
jów w pałacu, aby wnieść do osiemna-
stowiecznej rezydencji królewskiej ele-
ment nowoczesności. 

łowo przedstawić stanowisko Komitetu 
w sprawie przyszłego modelu gospodar-
czego UE, opartego na strategii „Europa 
2020”.

Nie pozostawiono w  każdym razie 
wątpliwości, że instytucje UE muszą zdo-
być tak samo silne poparcie, jak to, któ-
rym cieszy się unijny model gospodar-
czy. Wiadomo jednak, jak poradzić sobie 
z tym dylematem: Europa ma już plan na 
następne osiem lat. Kiedy debata zeszła 
za bardzo na tematy dotyczące ostatnich 
posiedzeń Rady i najnowszych wydarzeń, 
Joost van Iersel zwrócił uwagę, że euro-
pejski paradygmat społecznej gospodarki 
rynkowej, wiążący konkurencyjność 
z włączeniem społecznym, należy uznać 
za model sukcesu.

Jeśli chce się utrzymać odporność 
gospodarki w trudnych czasach, w obli-
czu stale zmieniającego się świata, należy 
koniecznie wsłuchiwać się w propozy-
cje europejskiego społeczeństwa obywa-
telskiego dotyczące długo- i krótkofalo-
wych strategii.

Ta bardzo ożywiona debata była 
świetną okazją do tego, by przedstawić 
poglądy Komitetu na te kluczowe sprawy 
poza granicami UE. (asp) ●

Oddając głos, pamiętaj, że rok 2012 
to Europejski Rok Aktywności Osób 
Starszych i Solidarności Międzypo-
koleniowej. Uczestnicy byli zachę-
cani przez EKES do uwzględnienia 
tego w pracach swych zespołów. Wię-
cej informacji o Europejskim Roku 
znajduje się na stronie: http://europa.
eu/ey2012/ey2012main.jsp?langI-
d=pl&catId=971.

Wyraź swe poparcie dla młodych, 
twórczych i dynamicznych Europej-
czyków, których fi lm najbardziej do 
Ciebie przemówił! (mvd) ●

Każdy artysta poszukiwał inspira-
cji w odmienny sposób: niektórzy pra-
gnęli w swych projektach odzwiercie-
dlić dziedzictwo kulturalne i architek-
toniczne pałacu, inni dążyli do upa-
miętnienia w swym dziele ruchu arty-
stycznego, który reprezentują, a  jesz-
cze inni w swoich pracach inspirowali 
się życiem książęcej pary. Odwiedzając 
wystawę, publiczność może zapoznać się 
z tym udanym połączeniem stylu rokoko 
ze sztuką współczesną. 

EKES miał zaszczyt gościć u  sie-
bie parę książęcą 26 stycznia. Zdję-
cia z ich wizyty dostępne są na stronie: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.events-and-activities-culture-royal-
modern-household-photos.

Otwarcie wystawy odbyło się w obec-
ności Staffana Nilssona 18 stycznia. 
Można ją zwiedzać od poniedziałku do 
piątku do 23 marca. (mvd) ●

Od lewej: Następczyni tronu i następca tronu Danii oraz przewodniczący 
EKES-u Staff an Nilsson

Joost van Iersel, członek EKES-u

Komisje robotnicze w okresie dyktatury

„Komisje robotnicze w okresie dykta-
tury” („Comisiones Obreras en la Dicta-
dura”) to tytuł wydanej ostatnio w języku 
hiszpańskim książki autorstwa Juana 
Moreno, członka EKES-u i  dawnego 
sekretarza konfederacyjnego ds. kon-
taktów międzynarodowych w  Komi-
sjach Robotniczych (CCOO). Została 
ona zaprezentowana w  EKES-ie 18 
stycznia, na uroczystości poprowadzo-
nej przez Georgesa Dassisa, przewodni-
czącego Grupy II.

W szesnastu zwartych rozdziałach 
opowiedziano historię komisji robot-
niczych od czasów dyktatury wojsko-
wej Franco po legalizację konfederacji 
związkowej w kwietniu 1977 r.

Książka pokazuje obraz całego ruchu 
społeczno-politycznego komisji robot-
niczych, omawiając w szczegółach jego 
mobilizację oraz poświęcenia, jakich 
wymagał od swych członków i  przy-
wódców. Przedstawiona historia koń-
czy się w chwili przejścia do demokra-
cji, gdy – po śmierci dyktatora – komi-
sje robotnicze zwołują liczne strajki prze-
ciwko kontynuacji takiego stanu rzeczy 
i przyjmują stanowczą postawę wobec 
przemocy skrajnej prawicy, doprowadza-
jąc do tego, że takie zbrodnie, jak masa-
kra na ulicy Atocha, obracają się prze-
ciwko konserwatystom i przyspieszają 
drogę do demokracji. ●

Wkrótce w EKES-ie
14. Europejski Dzień Konsumenta – nowe sposoby osiągania zrównoważonej konsumpcji

15 marca w Kopenhadze będzie obcho-
dzony po raz 14. Europejski Dzień 
Konsumenta. Jego głównym tematem 
będzie zrównoważona konsumpcja.

Zrównoważona konsumpcja gwa-
rantuje zaspokojenie podstawowych 
potrzeb i poprawę jakości życia obec-
nych i przyszłych pokoleń. W związku 
z  tym dzisiejsze zachowania konsu-
mentów oraz efektywność energe-
tyczna i zmiana klimatu rodzą ważne 
pytania i  wymagają nowych sposo-
bów osiągania zrównoważonej kon-

sumpcji. Kwestie te zostaną omó-
wione podczas trzech dyskusji pane-
lowych w ramach Europejskiego Dnia 
Konsumenta, zaś nacisk zostanie poło-
żony na obecny kryzys oraz jego wpływ 
na nasze potrzeby i  zwyczaje zaku-
powe. (mvd) ●

Więcej informacji na stronie: http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.e-
vents-and-activities-european-con-
sumer-day-2012. 
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