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Dość niezintegrowanej Europy

Kryzys finansowy z 2008 r. ujawnił słabości integracji europejskiej  

i bardzo niekompletnej unii gospodarczej i walutowej, zdolnej przeżyć 

tylko za cenę kryzysów i zmian kursu, które osłabiły jej wiarygodność 

zarówno w oczach reszty świata, jak i jej własnych obywateli. Rosnąca 

niepopularność Unii, we wszystkich bez wyjątku państwach człon-

kowskich, stała się obecnie jej głównym problemem. 

„Manifesty” i „katalogi” propozycji, w które obfitowała kampania wy-

borcza, sugerowały, że Europie pozostał jedynie wybór między trzema 

drogami, z których każda prowadzi w ślepy zaułek. Rozpad i powrót 

do stosunków międzyrządowych, czyli koniec europejskiego snu  

o Europie narodów, ale także zagrożenie dla pokoju i przyszłych poko-

leń. Status quo, czyli utrzymanie Europy „niedokończonej”, niezdolnej 

do ochrony obywateli, raczej ich dzielącej niż łączącej. Pomysł ucieczki 

do przodu, w kierunku federalizmu, choć kuszący, rozbija się o scepty-

cyzm większości obywateli europejskich: jakże zgodzić się na przyzna-

nie większych uprawnień instytucjom, które okazały się niezdolne do 

wysłuchania i uwzględnienia aspiracji Europejczyków?

Możliwa jest jednak inna droga, taka, która doprowadziłaby do opar-

cia się na siłach gospodarczych i społecznych, aby określić i skonsoli-

dować nasze wspólne interesy i na tej podstawie budować politykę 

prowadzącą do wzajemnej solidarności. Chodzi o powrót do meto-

dy wspólnotowej wprowadzonej przez Jeana Monneta, która zdała  

w przeszłości egzamin. Polega ona na określeniu kierunku i poszcze-

gólnych etapów, a nie na trzymaniu się ideologii.

Ten kierunek to kurs na Europę solidną  
i solidarną

By wytrzymać przyszłe kryzysy, Unia Europejska musi stać się znacz-

nie solidniejsza. W tym celu potrzebuje więcej solidarności, nie tylko 

między państwami członkowskimi, ale także między obywatelami. 

Trzeba zaproponować obywatelom autentyczną integrację gospo-

darczą, niezbędną w każdym razie w wypadku krajów zakwalifikowa-

nych do wspólnej waluty, w przewidywalnej perspektywie 10 lub 15 

lat. Oznacza to stopniowe uwspólnotowienie niektórych kompetencji  

w dziedzinie budżetowej, podatkowej i społecznej. Dopiero gdy Euro-

pa zostanie wyposażona w solidną i solidarną unię gospodarczą, bę-

dzie mogła ponownie ruszyć w kierunku pewnego rodzaju zaawan-

sowanej unii politycznej, ale takiej, o której zadecydują obywatele. 

Istotnie, nie powtarzajmy błędu popełnionego przy okazji traktatu 

konstytucyjnego: dopiero kiedy obywatele przekonają się konkretnie, 

że poziom europejski oznacza dla nich wzbogacenie o dodatkowy 

element tożsamości, gotowi będą zaakceptować ewentualne przeka-

zanie atrybutów suwerenności politycznej. Dlatego też przekazanie 

takie musi zostać zrozumiane przez siły polityczne, partnerów spo-

łecznych, społeczeństwo obywatelskie.

Rola Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego jest w tym 

względzie niezwykle istotna. Jego członkowie, którzy zdają sobie spra-

wę ze swej odpowiedzialności, zjednoczyli się wokół „Planu działania 

na rzecz Europy”. Poprzez ten konkretny, przystępny plan Komitet pro-

ponuje obranie kierunku na Europę jutra w służbie obywateli.

Henri Malosse

Przewodniczący EKES-u

Słowo wstępne
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Wprowadzenie
Deklaracja zawarta w dalszej części jest przede wszystkim skierowana 

do obywateli Europy. Bez nich i ich zaangażowania projekt europejski 

rozpadłby się. To oni są głównymi aktorami w tak trudnych czasach.

W drugiej części dokumentu określono podstawy do opracowania 

nowych zasad europejskich rządów w celu pełnego wykorzystania 

potencjału europejskiego zorganizowanego społeczeństwa obywa-

telskiego w oparciu o metodę wspólnotową.

Trzecia część stanowi plan działań skierowany przede wszystkim do 

nowego Parlamentu Europejskiego i nowej Komisji Europejskiej, okre-

ślający zbiór konkretnych środków opracowanych w oparciu o działa-

nia i opinie EKES-u.
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I. 
Deklaracja Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u)
Twój głos w sprawie konkurencyjnej, społecznej, sprawiedliwej i demokratycznej Unii Europejskiej.
Pięć lat na ocalenie Unii!

Europa znalazła się na rozdrożu. Pozostało nam pięć lat na oca-

lenie i odbudowanie Unii w oparciu o doświadczenia z kryzy-

su finansowego, który doprowadził do kryzysu społecznego  

i politycznego. Nowa kadencja Parlamentu Europejskiego, jak 

również powołanie nowego składu Komisji Europejskiej w 2014 r. 

stanowią okazję do zmian politycznych i szerokiej debaty na te-

mat przyszłości Europy.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, jako pośrednik w kontak-

tach ze społeczeństwem obywatelskim, zachęca wszystkie podmioty 

polityczne do dalszego działania na rzecz uczestniczącej, społecznej 

integracji na sprawiedliwych zasadach. Musimy budować solidarność, 

aby przeciwdziałać narodowym pretensjom oraz wzrastającemu ego-

izmowi. Niepowodzenie polityki zarządzania w czasie kryzysu stało się 

zachętą do rozwoju populizmu i dało nowy impuls ruchom antyeuro-

pejskim. Dlatego potrzebna jest jasna i spójna odpowiedź na obawy 

społeczeństwa europejskiego dotyczące sytuacji gospodarczej i bez-

robocia.

Odpowiedzią na te obawy nie jest nacjonalizm ani populizm, ale dzia-

łania europejskie. Potrzebny jest program inwestycyjny mający na celu 

ukształtowanie gospodarki i społeczeństwa, które będą zasoboosz-

czędne, zrównoważone, innowacyjne, sprzyjające włączeniu społecz-

nemu i dostosowane do potrzeb starzejącego się społeczeństwa eu-

ropejskiego. Dzięki temu Europa będzie przygotowana na przyszłość 

i konkurencyjna w skali międzynarodowej. Odpowiedź ta powinna 

skupiać się na obywatelach.

Wzywamy do stworzenia konkurencyjnej, społecznej, sprawiedliwej  

i demokratycznej Unii oraz pełnego wykorzystania potencjału Europy; 

Unii o silnych wartościach, prawach i strategiach politycznych; praw-

dziwej Unii.
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Należy pamiętać o kontekście, w którym została utworzona  

Wspólnota Europejska i który sprawił, że jej utworzenie stało się 

konieczne. Po wydarzeniach I i II wojny światowej utworzenie 

Wspólnoty było racjonalną odpowiedzią na najgorsze konflikty 

w historii ludzkości. Po 70 latach pokoju w niektórych kręgach 

zapomniano o tym, że bez tego osiągnięcia kolejne dokonania 

nie byłyby możliwe. Europa stanęła w obliczu Wielkiego Kryzy-

su jako podzielony kontynent, a konsekwencje tego były dra-

matyczne: masowe bezrobocie, głód i rozpacz; kryzys gospo-

darczy napędzający nacjonalizm i nienawiść ze względu na rasę  

i przynależność klasową. Taki rozwój wydarzeń oraz podziały 

doprowadziły bezpośrednio do wojny. Zdecydowani, aby już 

nigdy nie dopuścić do takiej sytuacji, założyciele zjednoczonej 

Europy najpierw ustanowili Europejską Wspólnotę Węgla i Stali 

(EWWiS), a pokój wynikający z ustanowienia Wspólnot Europej-

skich był ich największym osiągnięciem.

Dziś – mając świadomość, że choć historia się tak po prostu nie powta-

rza, to jednak pewne modele mogą powracać i faktycznie pojawiają 

się na nowo – musimy zdecydowanie i wyraźnie opowiedzieć się po 

stronie niepodzielnych i uniwersalnych wartości, czyli poszanowania 

godności ludzkiej, wolności, równości, solidarności i różnorodności, 

na których zbudowano Europę, oraz podstawowych zasad – demo-

kracji, praworządności i praw człowieka – które urzeczywistniły te 

wartości. Europa opracowała demokratyczne procesy i instrumenty 

integracji społecznej wspierające te wartości. Priorytetem staje się 

również uczenie obywateli europejskich tych wartości, tak aby po-

stępowali zgodnie z nimi i je rozpowszechniali. Europa potrzebuje 

strategii politycznych spójnych z tymi wartościami. Z perspektywy  

historycznej Wspólnota Europejska i będąca jej kontynuacją Unia Euro-

pejska są jedyne w swoim rodzaju. W kluczowych momentach historii 

Europa była w stanie podejmować działania odważne, dalekosiężne 

oraz innowacyjne dla rozwoju demokracji i struktury instytucjonalnej. 

Dlaczego więc nie podejmować innowacyjnych działań dziś, kiedy 

odczuwamy zmęczenie integracją, kiedy solidarność pomiędzy pań-

stwami jest krucha, a obywatele wychodzą na ulice, domagając się 

lepszych warunków życia i rzeczywistego udziału w procesach demo-

kratycznych?

EKES głęboko wierzy, że należy wykluczyć dwa scenariusze dotyczące 

przyszłości UE. Po pierwsze, należy wykluczyć likwidację UE i powrót 

do podejścia międzyrządowego, co oznaczałoby koniec drogi do speł-

nienia europejskiego marzenia „Europy obywateli”. Opcja ta wspierana 

przez siły polityczne zdecydowanie przeciwne integracji europejskiej 

w wielu państwach mogłaby po prostu stanowić zagrożenie dla po-

koju i przyszłych pokoleń. Po drugie, wykluczyć należy utrzymanie 

statusu quo, które to rozwiązanie jest w istocie proponowane przez 

większość sił politycznych. Oznaczałoby to utrzymanie niewyważonej 

Unii Europejskiej, z dużym rynkiem coraz bardziej otwartym na świat 

z jednej strony i biurokratycznymi procedurami monitorowania i ko-

ordynacji z drugiej strony. Wyraźnie coraz więcej ludzi odrzuca taką 

„niekompletną i złożoną Europę”, która ich nie chroni i bardziej dzieli, 

niż jednoczy.

Komitet zaleca inne rozwiązanie, polegające na zidentyfikowaniu  

i skonsolidowaniu wspólnych interesów w oparciu o europejskie 

podmioty społeczne i gospodarcze i wykorzystaniu tych podstaw 

do zbudowania wspólnych strategii politycznych promujących oby-

watelstwo europejskie, demokrację i wzajemną solidarność. Droga ta 

wymagałaby odnowienia metody wspólnotowej przewidzianej przez 

Jeana Monneta. Metoda wspólnotowa plus oznaczałaby silne insty-

tucje, kierujące się jasną wizją europejską i współpracujące ze społe-

czeństwem obywatelskim w celu zapewnienia postępów w ramach 

europejskiego projektu. Oznaczałaby również ograniczenie wymiaru 

międzyrządowego1.

II.  
Argumenty na rzecz planu  
działań dla Europy
Wspólnota wartości. Przeszłość, aktualne wyzwania oraz wizja przyszłości
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W warunkach kryzysu, z którego Europejczycy nie widzą wyjścia, 

narastające różnice i antydemokratyczne postawy stwarzają zagro-

żenie dla ochrony praw podstawowych, która powinna być jednym  

z najważniejszych punktów w agendzie Unii Europejskiej. Szczególnej 

uwagi wymaga również powiązana z tym kwestia dostępności jako 

prawa człowieka dla osób niepełnosprawnych3.

EKES może przyczynić się do wzmocnienia odporności demokra-

tycznej – zdolności instytucji politycznych i społecznych organizacji 

do promowania praw podstawowych, wartości demokratycznych, 

pluralizmu i tolerancji. Kryzys gospodarczy i jego skutki są aktualnie 

kluczowymi czynnikami kształtującymi agendę europejską. Kwestią 

priorytetową dla instytucji UE jest powstrzymanie antydemokratycz-

nej debaty i postaw, które są niezwykle blisko włączenia się w główny 

nurt polityczny w niektórych państwach europejskich.

Ważne jest również wzmocnienie instytucji zaangażowanych w dia-

log obywatelski na wszystkich szczeblach. Proces decyzyjny powinien 

na powrót objąć problemy obywateli dzięki interakcjom ze zorganizo-

wanym społeczeństwem obywatelskim. Stawką jest prawidłowe funk-

cjonowanie UE i instytucji narodowych, a procesy debaty i osiągania 

kompromisów mogą nadać im legitymację i wartość merytoryczną.

Należy także poszerzyć pojęcie solidarności, tak aby obejmowało inne 

rodzaje interakcji (np. solidarność międzypokoleniową, solidarność 

osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych). Solidarność buduje się 

stopniowo, z czasem i poprzez stały proces kształcenia. Solidarność to 

klucz do zbudowania stabilnej i skutecznej architektury politycznej, co 

z kolei wymaga większego budżetu UE.

W planie działań przedstawiono konkretne rozwiązania dotyczące 

trzech obszarów mających bezpośredni wpływ na szanse życiowe 

każdej osoby mieszkającej i pracującej w UE.

Europa jest zdolna do wprowadzania innowacji demokratycznych po-

przez różne inicjatywy na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim 

(np. europejska inicjatywa obywatelska). Metoda wspólnotowa plus 

jest bardziej zorganizowana i kompleksowa, stanowi istotny krok na-

przód w stosunku do tradycyjnych procesów konsultacyjnych. Przed-

stawia wizję rzeczywistego dialogu z głównymi podmiotami spo-

łecznymi i gospodarczymi, który ma bezpośredni wpływ na strategie 

polityczne Unii. Traktat z Lizbony otworzył już drogę do osiągnięcia 

w Europie demokracji w większym stopniu opartej na uczestnictwie. 

Potencjał ten wymaga jednak dalszego rozwoju. Decyzja podjęta  

w jednym państwie może mieć duży wpływ na ludność w innych 

państwach. Potrzebne są silniejsze instytucje, aby państwa członkow-

skie mogły zaradzić tej sytuacji.

Z tego względu, oraz w związku z wyborami do Parlamentu Europej-

skiego, jak również z powołaniem nowego składu Komisji Europejskiej, 

rok 2015 jest najwłaściwszym momentem na organizację Europejskiej 

konwencji opartej na demokracji uczestniczącej i aktywności oby-

watelskiej. Konwencja ta jest konieczna nie tylko po to, aby rozwinąć 

debatę na temat demokratycznego projektu Europy, lecz również aby 

stworzyć prawdziwy program działań na rzecz obywateli, którego  

realizacją powinny zająć się Unia i jej państwa członkowskie.

Unia nastawiona na obywateli powinna rozwiązać główne problemy 

Europejczyków. Według wielu sondaży, zaufanie obywateli do Unii 

Europejskiej wynosi zaledwie 32%, zaś ponad połowa obywateli (58%) 

uważa, że ich głos w UE się nie liczy. Bezrobocie i sytuacja gospodar-

cza (przywoływane odpowiednio przez 49% i 29% ankietowanych) 

stanowią dwie najczęściej wspominane obawy Europejczyków. Po-

mimo niskiego poziomu ogólnego zaufania co do zdolności wyjścia 

z kryzysu, UE w dalszym ciągu jest postrzegana jako najodpowied-

niejszy podmiot do podjęcia skutecznych działań w walce ze skut-

kami kryzysu finansowego i gospodarczego (22% ankietowanych – 

względna większość)2.
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Unia Europejska podlega ciągłym zmianom. Potrzebna jest  

jasna ocena stanu społeczeństwa europejskiego i europejskich 

strategii politycznych oraz dokładne zrozumienie aktualnych 

wyzwań. EKES jest odpowiedzialny za włączenie europejskiego 

społeczeństwa obywatelskiego w proces transformacji instytu-

cjonalnej oraz stymulowanie jego potencjału do przyczynienia 

się do dalszej integracji europejskiej. Plan działań jest oparty 

na doświadczeniach oraz fachowej wiedzy członków EKES-u  

i zawiera szereg propozycji, które pomogą UE zbliżyć się do jej 

celu, a jednocześnie będą odpowiedzią na aktualne i przyszłe 

wyzwania. W planie działań proponuje się konkretne środki  

w trzech blisko powiązanych i wzajemnie się dopełniających ob-

szarach.

A.  Budowanie dobrze prosperującej Europy 
poprzez konsolidację unii gospodarczej

W ostatnich latach EKES wielokrotnie przedstawiał swoje pomysły  

i propozycje dotyczące nowych instrumentów zarządzania gospodar-

czego UE4. Pomysły i propozycje te odzwierciedlają poglądy organi-

zacji społeczeństwa obywatelskiego dotyczące dążenia Unii Europej-

skiej do integracji gospodarczej i społecznej. W opiniach tych Komitet 

nieustannie twierdził, że jeśli Europejczycy mają czerpać korzyści z ist-

nienia rynku wewnętrznego, niezbędna jest pełna unia gospodarcza  

i walutowa oraz większa integracja gospodarcza i spójność społecz-

na, nie tylko lepsza koordynacja gospodarczych strategii politycznych 

państw członkowskich.

Kryzys wyraźnej uwidocznił koszty gospodarcze i społeczne rozbież-

ności i braku działań na poziomie europejskim oraz wartość dodaną 

polityki gospodarczej na szczeblu europejskim, w szczególności, choć 

nie wyłącznie, w odniesieniu do państw będących członkami strefy 

euro. Ustanowienie Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS) oraz 

ogłoszenie przez prezesa EBC Mario Draghiego w lipcu 2012 r., że zrobi 

„wszystko, co konieczne”, aby uratować wspólną walutę, na pewien 

czas uspokoiły niestabilną sytuację rynku i przywróciły wiarę Europej-

czyków oraz przedsiębiorstw na całym świecie w to, że Europa się nie 

rozpadnie oraz że europejska solidarność nadal działa.

Dlatego EKES z zadowoleniem przyjął wspólne podejście trzech prze-

wodniczących Rady Europejskiej, Komisji, Eurogrupy i prezesa EBC  

w sprawozdaniu pt. „W kierunku faktycznej unii gospodarczej i wa-

lutowej”, przedstawionym Radzie Europejskiej w czerwcu 2012 r.5, co 

do przejścia w ciągu kolejnej dekady do silniejszego systemu UGW  

w oparciu o zintegrowane ramy finansowe, budżetowe i gospodarcze 

oraz wzmocniony wymiar społeczny. Niestety proces, który rozpoczął 

się w czerwcu 2012 r., został mocno ograniczony do szczebla między-

rządowego w Radzie, podczas gdy Parlament Europejski i EKES za-

wsze podkreślały, że sukces pogłębienia integracji UE zależy głównie 

od włączenia doń od samego początku obywateli europejskich. EKES 

wyraża obawę, że podejście wyłącznie międzyrządowe dodatkowo 

zmniejszy poparcie ze strony sił politycznych, partnerów społecznych 

i społeczeństwa obywatelskiego dla bardziej zintegrowanej Europy. 

EKES następnie przedstawił szczegółowe zalecenia dotyczące więk-

szego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w zarządzanie 

gospodarcze zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym6.

III.  
Plan działań EKES-u:  
Europa wartości w praktyce
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EKES jest zdania, że postęp w tworzeniu unii gospodarczej 

jest pilnie potrzebny, ponieważ UE w dalszym ciągu boryka 

się z podstawowymi problemami. Z czterech zasadniczych 

elementów restrukturyzacji UGW określonych w powyższym 

sprawozdaniu pozostało niewiele działań mających na celu 

wyeliminowanie niedociągnięć w strukturze UGW wynikającej 

z traktatu z Maastricht. Z związku z tym EKES wzywa instytucje 

europejskie do wykonania w ciągu kolejnych pięciu lat kolejnego 

kroku w kierunku unii gospodarczej i fiskalnej, jako niezbędnego 

uzupełnienia unii walutowej. Unia gospodarcza i fiskalna powinna 

opierać się na synergii budżetowej państw członkowskich  

i obejmować następujące elementy:

© Shutterstock / Subbotina Anna  
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1. Wspólne wysiłki europejskie na rzecz inwestycji: europejski plan inwestycji w zintegrowanych ramach finansowych w celu 

zapewnienia wystarczającego poziomu inwestycji w modernizację Europy, trwałego dobrobytu i zatrudnienia dla wszystkich oraz 

lepszej jakości życia poprzez wzrost jakościowy. Kluczowa jest tu polityka energetyczna w Europie. Taki plan, oparty na silnym filarze 

inwestycji społecznych w większą liczbę miejsc pracy o lepszej jakości, miałby na celu połączenie długookresowego wzrostu wydajności 

z ożywieniem gospodarczym w perspektywie krótkofalowej. Mógłby stanowić impuls do wzrostu jakościowego poprzez zrównoważoną 

politykę przemysłową i usługową z naciskiem na ostrożny dobór surowców.

2. Wspólne zarządzanie długiem strefy euro7, w tym funduszem amortyzacji zadłużenia, do utworzenia którego wezwał Parlament 

Europejski8, oraz utworzenie obligacji strefy euro zgodnie z zieloną księgą Komisji Europejskiej9 oraz krótkoterminowych euroweksli.

3. Lepszą koordynację polityki fiskalnej nie tylko w zakresie wydatków, jak określono w pakiecie sześciu wniosków ustawodawczych 

dotyczących zarządzania gospodarczego, drugim pakiecie dotyczącym zarządzania gospodarczego i Traktacie o stabilności, koordynacji 

i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej, lecz również w zakresie dochodów, tj. lepszą koordynację podatkowych strategii 

politycznych w celu zwalczenia uchylania się od opodatkowania i wzmocnienia legitymacji demokratycznej10.

4. Gwarancje ubezpieczenia depozytów i możliwość bezpośredniego dokapitalizowania, w ramach Europejskiego Mechanizmu 

Stabilności, banków, które nie mają płynności, ale nie są niewypłacalne, oraz wiarygodne zabezpieczenia fiskalne w celu odbudowania 

zaufania do sektora bankowego i odblokowania kredytów, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw11.

5. Wdrożenie koordynacji polityki gospodarczej ex ante zgodnie z sugestią Komisji Europejskiej12, w tym zdolności fiskalnej  

i mechanizmu solidarności na szczeblu UE w celu złagodzenia asymetrycznych wstrząsów13. EKES z zadowoleniem przyjął procedurę 

dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej jako ważny instrument nowej struktury zarządzania gospodarczego Unii. Aktualna 

procedura dotycząca zakłóceń równowagi makroekonomicznej europejskiego semestru wymaga jednak zmiany i wzmocnienia w celu 

symetrycznego ograniczenia deficytów i nadwyżek14.

6. Postęp w kierunku spójnej unii budżetowej i fiskalnej poprzez rzeczywistą koordynację budżetów narodowych i europejskich,  

a równocześnie poczynienie kroków w kierunku stopniowego wprowadzania wspólnego budżetu dla strefy euro kształtującego politykę 

makroekonomiczną, jako uzupełnienie polityki pieniężnej na szczeblu wspólnotowym15.

7. Dalsze prace nad ustanowieniem europejskiego systemu ubezpieczenia od utraty pracy16, aby złagodzić naciski o charakterze 

pieniężnym i uniknąć sytuacji, w której to na strategiach politycznych państw członkowskich w zakresie wynagrodzeń spoczywa cały 

ciężar ewentualnych asymetrycznych wstrząsów.

8. Zachętę do przedsiębiorczości i ułatwienia w tworzeniu i utrzymywaniu przedsiębiorstw. Organy państwowe powinny stworzyć 

środowisko przyjazne dla działalności gospodarczej poprzez ustanowienie reguł uczciwej konkurencji, powinny podnieść skuteczność 

egzekwowania prawa i działań wymiaru sprawiedliwości oraz zapewnić możliwie najstabilniejsze otoczenie regulacyjne. 

9. UE i państwa członkowskie wspólnie uzgodniły, że zasada zrównoważonego rozwoju powinna stać się priorytetem polityki 

Unii w zakresie ochrony środowiska, gospodarki i przede wszystkim energii. Unia musi rozwiać istniejące obawy społeczeństwa 

związane z kosztami energii, paliwami węglowodorowymi w transporcie i dostawą ciepła, światła oraz energii na użytek gospodarstw 

domowych i przedsiębiorstw. EKES zaleca ukończenie tworzenia wewnętrznego rynku energii poprzez postęp w zakresie planów 

połączenia krajowych sieci energetycznych w ramach sieci europejskiej, dzięki czemu produkcja energii ze źródeł odnawialnych zostanie 

zoptymalizowana, a poziomy cen państw członkowskich zharmonizowane.

10. Wzmocnienie ochrony konsumentów i praw konsumentów w ramach praw obywateli, w celu zwiększenia udziału i pozycji 

konsumentów w określaniu zrównoważonych i odpowiedzialnych strategii wzrostu gospodarczego i społecznego.
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społeczna należy do kompetencji dzielonych między poziom krajowy 

i europejski, a różne krajowe systemy społeczne i polityki społeczne 

oraz inicjatywy europejskie muszą się nawzajem uzupełniać, jest ona 

niezbędna dla poparcia procesu integracji.

Do kluczowych elementów unii społecznej, jako czynnika kształtują-

cego społeczną gospodarkę rynkową o wysokiej konkurencyjności, 

zmierzającej do zapewnienia pełnego zatrudnienia i postępu spo-

łecznego oraz wysokiego poziomu ochrony, należą europejskie mi-

nimalne normy socjalne, mechanizmy solidarności poprzez programy 

i finansowanie, jak również mechanizmy stabilizacji społecznej, inicja-

tywy gwarantujące wszystkim uczestnikom europejskiego rynku pra-

cy równe traktowanie i mobilność na sprawiedliwych zasadach.

Zdaniem EKES-u politykę należy ukierunkować bardziej na ludzi niż 

na rynki. W ostatnich latach EKES często podkreślał, że należy zwró-

cić szczególną uwagę na kwestie pełnego zatrudnienia i tworzenia 

miejsc pracy, podnoszenia kwalifikacji i zapewnienia lepszego dopa-

sowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, umiejętności przysto-

sowania zawodowego, jakości pracy, tworzenia ekologicznych i lep-

szych miejsc pracy. Aby osiągnąć cele strategii „Europa 2020”, Europa 

powinna zapewniać więcej bodźców i wykazywać większą wiarygod-

ność, co oznacza także intensywniejsze monitorowanie w kontekście 

europejskiego semestru. Traktat z Lizbony oferuje nowe możliwości  

w zakresie umacniania społecznych aspektów Europy, które nie zosta-

ły jeszcze w pełni wykorzystane.

B.  Budowanie sprawiedliwej Europy poprzez 
rozwój unii społecznej na rzecz ożywienia 
wzrostu i zwiększenia zatrudnienia

Kryzys gospodarczy i jego społeczne skutki zrodziły wśród obywateli 

obawy, że europejski model społeczny jest zagrożony i że prioryteto-

wym działaniem UE jest integracja rynku. W konsekwencji tracą oni 

wiarę w to, że instytucje UE mają zamiar i możliwość polepszania wa-

runków pracy i życia ludności. Co do tej pory stanowiło najważniejsze 

elementy Europy społecznej? W 1994 r. Komisja w swojej białej księdze 

w sprawie europejskiej polityki społecznej opisała „europejski model 

społeczny” jako wartości obejmujące demokrację i prawa osób, swo-

bodne rokowania zbiorowe, gospodarkę rynkową, równe szanse dla 

wszystkich, ochronę społeczną i solidarność. Podstawą tego modelu 

jest przekonanie, że postęp gospodarczy i społeczny są nierozłączne: 

„W budowaniu świetlanej przyszłości Europy uwzględniono zarówno 

konkurencyjność, jak i solidarność”17.

EKES zawsze podkreślał, że UE jest nie tylko jednolitym rynkiem, lecz 

także projektem politycznym na wielką skalę opartym na silnych war-

tościach i podstawowych prawach socjalnych, a wzrost gospodarczy 

UE powinien zawsze iść w parze z postępem społecznym. Kluczowym 

wyzwaniem po kryzysie jest ograniczenie ubóstwa i odbudowa za-

ufania do sprawiedliwego i społecznego procesu integracji. Dlatego 

zaburzeniom równowagi społecznej należy poświęcać tyle samo 

uwagi co zaburzeniom równowagi gospodarczej. Chociaż polityka 

W tym celu EKES wzywa instytucje europejskie do stworzenia unii społecznej o następujących kluczowych priorytetach: 

1. Koncentracja na spójności społecznej we wszystkich dziedzinach polityki: ostatnie rozszerzenie Unii Europejskiej, po którym 

nastąpił kryzys społeczny, pogłębione różnice zarówno pomiędzy państwami członkowskiemu, jak i w obrębie państw członkowskich, 

obietnica spójności społecznej i postępu społecznego, której nie spełniono wobec wszystkich. Niezbędny jest więc nowy bodziec na 

rzecz spójności społecznej.

2. Opracowanie wraz z zainteresowanymi stronami nowej europejskiej agendy społecznej: w programie społecznym obejmującym 

plan działań można by wytyczyć jasne i wymierne cele, zarówno jakościowe, jak i ilościowe, na podstawie celów już określonych 

w strategii „Europa 2020”, i dalej je rozwinąć, w szczególności aby wesprzeć wysiłki na rzecz reindustrializacji Europy, podniesienia 

jakości usług, zmniejszenia i zlikwidowania masowego bezrobocia, zagwarantowania podstawowych praw socjalnych, promowania 

przedsiębiorczości i nowych miejsc pracy, zwalczania ubóstwa, utrzymania strategii włączenia społecznego, ułatwienia inwestycji 

społecznych, promowania szkolnictwa wyższego i szkolenia zawodowego, usprawnienia mobilności na sprawiedliwych zasadach 

i opracowania systemu rządów społecznych i aktywnego uczestnictwa w realizacji projektu integracji europejskiej oraz poczucia 

odpowiedzialności za ten projekt18.

3. Zapewnienie swobody przemieszczania się pracowników i zabezpieczenie w ten sposób prawa do pracy i życia w innym państwie, 

jako podstawowych wolności Unii Europejskiej. Zakaz jakichkolwiek form dyskryminacji, zawarty w Karcie praw podstawowych 

i traktatach europejskich, ma istotne znaczenie dla obywateli europejskich. EKES sprzeciwia się jakimkolwiek ograniczeniom tej 

podstawowej wolności i wyraża zaniepokojenie z powodu kwestionowania swobody przemieszczania się pracowników. Ponadto  

w perspektywie kolejnych pięciu lat potrzebne będą skuteczne środki na rzecz wprowadzenia mobilności na sprawiedliwych zasadach.
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4. Ustanowienie norm dotyczących minimalnego dochodu: jedną z lekcji wyniesionych z kryzysu społecznego jest dopilnowanie, aby 

obywatele byli skuteczniej chronieni. Nie wystarczy zapewnić rozwiązania na wypadek sytuacji awaryjnej dla banków – obywatele także 

potrzebują zabezpieczenia. EKES wezwał zatem do podjęcia inicjatywy europejskiej w celu ustanowienia europejskich norm dotyczących 

minimalnego dochodu. W dobie kryzysu Europa potrzebuje silnych gospodarczych i społecznych czynników stabilizujących19.

5. Poprawa szans młodzieży: Europa nie może tak po prostu czekać na poprawę sytuacji gospodarczej; musi działać szybko i skutecznie, 

aby poprawić szanse młodych Europejczyków na zatrudnienie. Ponadto również w wielu państwach członkowskich należy rozwiązać 

problemy strukturalne poprzez reformy rynków pracy oraz systemów kształcenia i szkolenia zawodowego. „Stracone” pokolenie  

z niewykorzystanym potencjałem młodych ludzi może zagrozić całej idei integracji europejskiej. Aby do tego nie dopuścić, należy 

zapewnić wystarczające środki finansowe. Należy utworzyć program wspólnotowy na rzecz wspierania zatrudnienia ludzi młodych  

na wzór modelu funduszu dostosowania do globalizacji (funduszu na rzecz wspierania zatrudnienia ludzi młodych)20.

6. Promowanie partnerstw społecznych i autonomii rokowań zbiorowych: należy promować autonomię partnerstw społecznych 

i ich szczególną rolę przewidzianą w Traktatach, a ponad wszystko szanować autonomię negocjacji płacowych w kontekście 

„europejskiego semestru”. Ponadto UE musi dopilnować, aby umowy pomiędzy europejskimi partnerstwami społecznymi były w pełni 

respektowane. Oznacza to, że umowy zawarte w kontekście dialogu społecznego powinno się na wniosek partnerów społecznych 

przekształcić w obowiązujące przepisy.

7. Opracowanie agendy UE dla „pracy 4.0” w stosunkach pracy, które zapewniają demokrację w miejscu pracy: odpowiednie prawa 

pracowników i przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa stanowią istotne elementy w kształtowaniu i modernizacji europejskiego 

modelu społecznego. Nowe osiągnięcia w zakresie technologii i gospodarki, takie jak przetwarzanie w chmurze, osiągnięcia w zakresie 

dużych zbiorów danych i łańcucha wartości danych, inteligentne fabryki, robotyka itd., zmieniają rzeczywistość rynku pracy. Niezbędna 

modernizacja bazy przemysłowej i usług w UE wymaga zaangażowania pracowników w procesy innowacji społecznej i ich aktywnego 

udziału w nich. 

8. Zapewnienie przepisów antydyskryminacyjnych i równych szans dla wszystkich. Oznacza to: a) brak dyskryminacji ze względu 

na płeć w zakresie ochrony społecznej, skuteczniejszą gwarancję równej płacy, zwiększenie udziału kobiet w zarządach i radach 

nadzorczych oraz rozszerzenie zakresu dyrektywy w sprawie równego traktowania poza obszar zatrudnienia, oraz b) brak dyskryminacji 

ze względu na niepełnosprawność w zakresie ochrony społecznej, skuteczniejsze gwarancje równych praw człowieka i podstawowych 

wolności dla wszystkich osób niepełnosprawnych. 

9. Protokół w sprawie postępu społecznego w Traktatach. EKES zasugerował już włączenie protokołu w sprawie postępu społecznego 

do traktatów europejskich w celu wyjaśnienia stosunków pomiędzy podstawowymi prawami socjalnymi a swobodami gospodarczymi 

poprzez potwierdzenie, że jednolity rynek sam w sobie nie jest celem, ale został stworzony w celu osiągnięcia postępu społecznego na 

rzecz wszystkich obywateli UE21.
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C.  Budowanie demokratycznej i obywatelskiej 
Europy poprzez utworzenie europejskiej 
przestrzeni publicznej

Kryzys gospodarczy wykazał, jak silne są wzajemne powiązania  

w społeczeństwie europejskim. Jasne jest zatem, że bez odpowied-

nich zasad zarządzania proces podejmowania decyzji na szczeblu eu-

ropejskim nie będzie ani prawomocny, ani skuteczny.

Demokratyczna organizacja polityczna opiera się na dwóch fi-

larach – obywatelskim i politycznym. Połączone są one pojęciem 

aktywności obywatelskiej. Unia Europejska nie przetrwa kryzysu go-

spodarczego i instytucjonalnego bez podjęcia zdecydowanych kro-

ków na drodze ku demokratycznej wspólnocie politycznej.

© Shutterstock / Rawpixel  
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W tym celu EKES wzywa instytucje europejskie do szybkiego podjęcia działań w kierunku rozwoju demokracji i aktywności 

obywatelskiej, w szczególności poprzez realizację następujących propozycji:

1. Organizację przez UE Europejskiej konwencji opartej na demokracji uczestniczącej i aktywności obywatelskiej. Konwencja ta 

powinna rozpocząć się w 2015 r.

2. Umocnienie mechanizmów na rzecz demokracji uczestniczącej zgodnie z art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Odnośnie 

do horyzontalnego dialogu obywatelskiego (art. 11 ust. 1) i wertykalnego dialogu obywatelskiego (art. 11 ust. 2) Komitet wzywa do 

ustanowienia zasad dotyczących ich procedur i uczestników22. EKES zaleca również sporządzenie szczegółowej analizy istniejących 

procesów na rzecz uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego; objęcie Rady rejestrem służącym przejrzystości; utworzenie przez 

instytucje europejskie jednej bazy danych zawierającej informacje na temat kontaktów, konsultacji i dialogu ze społeczeństwem 

obywatelskim oraz sporządzenie sprawozdania rocznego jako przydatnego instrumentu komunikacji służącego ukazaniu skali inicjatyw 

realizowanych w UE w dziedzinie demokracji uczestniczącej23.

3. Wprowadzenie kursów dotyczących Europy, jej kultury i historii, we wszystkich państwach członkowskich; kursy wiedzy obywatelskiej 

powinny być traktowane bardziej priorytetowo w ramach programów nauczania i należy je wspierać i koordynować na szczeblu 

europejskim.

4. Zwrócenie szczególnej uwagi na prawa podstawowe obywateli UE. EKES uważa, że UE powinna wzmocnić kulturę praw 

podstawowych na szczeblu UE i przyjąć założenie, że podstawowe prawa socjalne są nieodłączne od praw obywatelskich i politycznych, 

wymagają więc szczególnej uwagi, biorąc pod uwagę wnioski i zalecenia zawarte w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 

2014 r. w sprawie zatrudnienia i społecznych aspektów działań i roli trojki (EBC, Komisja i MFW) w odniesieniu do objętych programem 

państw członkowskich strefy euro24. W związku z tym EKES wzywa państwa członkowskie do tworzenia kultury ochrony i propagowania 

praw podstawowych na wszystkich szczeblach sprawowania rządów oraz we wszystkich dziedzinach polityki i prawodawstwa oraz 

zdecydowanie zachęca Komisję, jako strażnika Traktatów, do podjęcia skutecznych działań w tym zakresie i zaproponowania dalszych 

środków i działań promocyjnych25.

5. Przyjęcie statutu fundacji europejskiej i stowarzyszenia europejskiego. EKES przypomina ponadto o swoim poparciu dla statutu 

fundacji europejskiej i nalega na konieczność unikania wszelkiej dyskryminacji w stosunku do europejskich fundacji politycznych26. 

Ponownie wzywa Komisję do zaproponowania wniosku w sprawie europejskiego statutu stowarzyszeń27.
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6. Przeprowadzenie przez Komisję Europejską natychmiastowego przeglądu minimalnych standardów konsultacji  

w celu poprawy standardów uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego w europejskim procesie decyzyjnym poprzez bardziej 

usystematyzowane i ustrukturyzowane, a w razie konieczności wspierane finansowo mechanizmy konsultacji. Państwa członkowskie 

powinny dopilnować, aby utworzono przynajmniej organy doradcze na stosownym szczeblu w celu sporządzania zaleceń w sprawie 

rozwoju środowiskowego, gospodarczego i społecznego z udziałem licznych przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 

aby promować dialog obywatelski i wypracować konsensus w sprawie demokratycznych rządów28.

7. Zaprezentowanie przez Komisję Europejska zielonej księgi przedstawiającej propozycję jasnej polityki na rzecz ustanowienia 

stałych i stabilnych ram wertykalnego, przekrojowego i horyzontalnego dialogu obywatelskiego. Wzywa się państwa członkowskie do 

ustanowienia niezbędnych mechanizmów i organów umożliwiających dialog obywatelski na szczeblu krajowym i niższym niż krajowy.

8. Przyznanie obywatelom państw trzecich, będącym długoterminowymi rezydentami w UE, takich samych praw, jakie 

przysługują obywatelom UE. Karta praw podstawowych ma zastosowanie do wszystkich osób mieszkających w Europie, nie tylko do 

obywateli UE. Dlatego UE powinna przyjąć kodeks imigracyjny zapewniający większą przejrzystość i jasność prawa w zakresie praw 

przysługujących obywatelom państw trzecich mieszkającym w UE. Komitet uważa, że europejskie przepisy imigracyjne powinny 

gwarantować równe traktowanie i zasadę niedyskryminacji29.

9. Promowanie projektów widocznych dla społeczeństwa, takich jak europejska karta młodzieżowa, Europejski Instytut Uniwersytecki  

i budowanie ustrukturyzowanej przestrzeni publicznej dla europejskiego dialogu obywatelskiego.
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Przypisy
1 Zob. opinia EKES-u w sprawie odnowienia metody wspólnotowej 

(wytycznych) z dnia 21 października 2010 r. – SC/033 – CESE 1363/2010.

2 Eurobarometr „Europejczycy w 2014 r.” 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_415_data_en.pdf 

Eurobarometr 80, badanie standardowe, grudzień 2013 r., 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb80/eb80_first_en.pdf.

3 Zob. opinia EKES-u w sprawie: „Dostępność dla osób 

niepełnosprawnych jako prawo człowieka” z dnia 21 stycznia 2014 r. 

TEN/515 – CESE 3000/2013.

4 Oprócz opinii, o których mowa poniżej, zob. także: opinia EKES-u 

w sprawie komunikatu Komisji „Wzmocnienie koordynacji polityki 

gospodarczej w interesie stabilności, wzrostu gospodarczego 

i zatrudnienia – Narzędzia na rzecz silniejszego zarządzania 

gospodarczego w UE” z dnia 17 lutego 2011 r. – ECO/282 – CESE 

352/2011, opinia EKES-u w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie skutecznego egzekwowania 

nadzoru budżetowego w strefie euro – ECO/285 – CESE 798/2011, 

opinia EKES-u w sprawie zielonej księgi w sprawie długoterminowego 

finansowania gospodarki europejskiej z dnia 10 lipca 2013 r. – ECO/347 – 

CESE 2677/2013.

5 http://ec.europa.eu/economy_finance/crisis/documents/131201_en.pdf.

6 Zob. opinia EKES-u w sprawie komunikatu Komisji „Roczna analiza 

wzrostu gospodarczego na 2014 r.” z dnia 26 lutego 2014 r. – EUR/006 – 

CESE 7466/2013.

7 Zob. opinia EKES-u w sprawie: „Wzrost gospodarczy i dług państwowy 

w UE: dwie nowatorskie propozycje” z dnia 23 lutego 2012 r. – ECO/307 – 

CESE 474/2012, opinia EKES-u w sprawie: „Dziesięć lat po wprowadzeniu 

euro i co dalej? Gospodarcza i polityczna przyszłość UE a nowy traktat” 

z dnia 22 maja 2013 r. – ECO/334 – CESE 1929/2012, oraz opinia EKES-u 

w sprawie komunikatu Komisji „Plan działania na rzecz pogłębionej 

i rzeczywistej unii gospodarczej i walutowej – otwarcie debaty 

europejskiej” z dnia 22 maja 2013 r. – ECO/340 – CESE 166/2013.

8 Zob. rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2013 r.  

w sprawie możliwości wprowadzenia obligacji stabilnościowych – 

P7_TA-PROV(2013)0018.

9 Zob. opinia EKES-u w sprawie zielonej księgi w sprawie możliwości 

wprowadzenia obligacji stabilnościowych z dnia 11 lipca 2012 r. – 

ECO/326 – CESE 1576/2012.

10 Zob. opinia EKES-u w sprawie: „Zalecenie Rady w sprawie wdrażania 

ogólnych wytycznych polityki gospodarczej państw członkowskich, 

których walutą jest euro” z dnia 13 lutego 2013 r. – ECO/336 – CESE 

1932/2012.

11 Zob. opinia EKES-u w sprawie: „Dziesięć lat po wprowadzeniu euro i co 

dalej? Gospodarcza i polityczna przyszłość UE a nowy traktat”  

z dnia 22 maja 2013 r. – ECO/334 – CESE 1929/2012 oraz opinia EKES-u 

w sprawie: „Zalecenie Rady w sprawie wdrażania ogólnych wytycznych 

polityki gospodarczej państw członkowskich, których walutą jest euro” 

z dnia 13 lutego 2013 r. – ECO/336 – CESE 1932/2012. OECD w ostatnim 

czasie przyznała się do braków w swoich prognozach spowodowanych 

częściowo niedocenieniem wpływu synchronicznego zastosowania 

środków oszczędnościowych w strefie euro. Zob. OECD forecasts during 

and after the financial crisis: a post mortem [Prognozy OECD  

w czasie kryzysu finansowego i po nim: sprawozdanie końcowe], OECD 

Economics Department Policy Note [Nota informacyjna Departamentu 

Gospodarczego OECD], nr 23, http://www.oecd.org/eco/outlook/OECD-

Forecast-post-mortem-policy-note.pdf.

12 Zob. komunikat Komisji „W kierunku pogłębionej i rzeczywistej unii 

gospodarczej i walutowej. Wprowadzenie instrumentu na rzecz 

konwergencji i konkurencyjności” (COM(2013) 165 final) i komunikat 

Komisji „W kierunku pogłębionej i rzeczywistej unii gospodarczej  

i walutowej. Koordynacja ex ante planów zasadniczych reform polityki 

gospodarczej” (COM(2013) 166 final) z dnia 20 marca 2013 r.
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13 Zob. opinia w sprawie tych dwóch komunikatów z dnia 22 maja 2013 r. – 

ECO/348 – CESE 3043/2013.

14 Zob. opinie EKES-u w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków egzekwowania 

korekty nadmiernych zaburzeń równowagi makroekonomicznej  

w strefie euro oraz w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania zaburzeniom 

równowagi makroekonomicznej i ich korygowania z dnia 5 maja 2011 r. 

– ECO/286 – CESE 799/2011, opinia EKES-u w sprawie: „Dziesięć lat po 

wprowadzeniu euro i co dalej? Gospodarcza i polityczna przyszłość 

UE a nowy traktat” z dnia 22 maja 2013 r. – ECO/334 – CESE 1929/2012, 

oraz opinia EKES-u w sprawie: „Roczna wizja wzrostu gospodarczego: 

wsparcie całościowej odpowiedzi UE na kryzys” z dnia 15 marca 2011 r. – 

EUR/001 – CESE 544/2011.

15 Zob. opinie ECO/334 i ECO/340, o których mowa w przypisie 7.

16 Miał miejsce proces refleksji, na podstawie którego na zlecenie 

Komisji przygotowano dokument („A euro-area wide unemployment 

insurance as an automatic stabiliser: Who benefits and who pays?” 

– „Ubezpieczenie od utraty pracy w strefie euro jako automatyczny 

czynnik stabilizujący: kto jest beneficjentem, a kto płatnikiem”), 

ale Komisja nie przedstawiła żadnego wniosku. Dwa komunikaty 

(COM(2012) 777 final/2 i COM(2013) 690) podnoszą kwestię zdolności 

fiskalnej strefy euro i pakietu stabilności w szerszym zakresie. Więcej 

informacji: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-837_en.htm: 

„Why has the Commission not proposed a euro area unemployment 

insurance scheme?” („Dlaczego Komisja nie zaproponowała systemu 

ubezpieczenia od utraty pracy w strefie euro?”).

17 Biała księga „Europejska polityka społeczna – kierunek dla Unii”  

z dnia 27 lipca 1994 r. – COM(94) 333 final.

18 Zob. opinia EKES-u w sprawie: „W stronę społecznego wymiaru 

europejskiej unii gospodarczej i walutowej” z dnia 22 maja 2013 r. – CESE 

1566/2013.

19 Zob. opinia EKES-u w sprawie europejskiego dochodu minimalnego 

i wskaźników ubóstwa z dnia 10 grudnia 2013 r. – SOC/482 – CESE 

1960/2013.

20 Opinia EKES-u w sprawie komunikatu Komisji „W kierunku odnowy 

gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu” z dnia 15 listopada 2012 r. – 

SOC/463 – CESE 1279/2012.

21 Opinia EKES-u w sprawie komunikatu Komisji „Akt o jednolitym  

rynku II – razem na rzecz nowego wzrostu gospodarczego”  

z dnia 16 stycznia 2013 r. – INT/655 – CESE 2039/2012.

22 Zob. opinia EKES-u w sprawie: „Wdrażanie traktatu z Lizbony: 

demokracja uczestnicząca i europejska inicjatywa obywatelska (art. 11)”  

z dnia 17 marca 2010 r. – SC/032 – CESE 465/2010.

23 Zob. opinia EKES-u w sprawie zasad, procedur i działań służących 

wdrażaniu art. 11 ust. 1 i 2 traktatu lizbońskiego z dnia  

14 listopada 2012 r. – SOC/423 – CESE 766/2012.

24 P7_TA(2014)0240.

25 Zob. opinia EKES-u w sprawie komunikatu Komisji „Strategia 

skutecznego wprowadzania w życie Karty praw podstawowych przez 

Unię Europejską” z dnia 21 września 2011 r. – SOC/401 – CESE 1381/2011, 

Dz.U. C 376 z 22.12.2011, s. 74–80.

26 Zob. opinia EKES-u w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statutu i finansowania 

europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych  

z dnia 14 lutego 2013 r. – SC/036 – CESE 920/2013.

27 Zob. opinia, o której mowa w przypisie 29.

28 Zob. opinia EKES-u w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Obywateli (2013)  

z dnia 29 marca 2012 r. – SOC/428 – CESE 822/2012.

29 Zob. opinia EKES-u w sprawie obywatelstwa bardziej sprzyjającego 

włączeniu społecznemu imigrantów z dnia 16 października 2013 r. – 

SOC/479 – CESE 3210/2013. 

Uwaga:  Plan działań dla Europy został przyjęty przez Europejski Komitet 

Ekonomiczno-Społeczny na sesji plenarnej w dniu 29 kwietnia 2014 r. 

(stosunkiem głosów 142 do 96 – 12 osób wstrzymało się od głosu).
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