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EKES info — Lipiec 2011/6 – Wydanie specjalne

Wywiad z Jerzym Buzkiem, przewodniczącym Parlamentu Europejskiego

„EKES Info”: Z jakim przesłaniem zwróci się Pan do przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego z całej Europy? Czy zacieśnianie 
współpracy między posłami PE a przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego będzie kontynuowane?

Jerzy Buzek: Chciałbym raz jeszcze podkreślić rolę zorganizowanego społeczeństwa obywa-

telskiego w demokracji. Mówiłem o tym między innymi podczas otwarcia Agory w stycz-

niu tego roku oraz w wielu innych sytuacjach, przeciwstawiając się reżimom w Pół-

nocnej Afryce czy na Białorusi. Powtarzałem wtedy, że wsparcie dla organizacji społe-

czeństwa obywatelskiego musi zostać wzmocnione. Znalazło to swoje odbicie w licz-

nych rezolucjach PE. Bo wiemy w Unii Europejskiej, że nie ma demokracji bez społe-

czeństwa obywatelskiego. 

Jesteście państwo w EKES-ie przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, repre-

zentujecie ważne ze społecznego punktu widzenia interesy. Pomagacie osiągnąć praw-

dziwy dialog między Unią a jej obywatelami, szerzycie wiedzę o UE w swoich krajach, 

bez czego nie byłoby woli głębszej integracji. Parlament Europejski was potrzebuje. Ta 

współpraca musi być kontynuowana dla dobra obywateli UE. Z naszych wspólnych 

doświadczeń będą korzystać kraje obierające teraz i w przyszłości ścieżkę demokra-

tycznych reform. To nasz wielki sukces. 

„EKES Info”: Czego Pan oczekuje po polskim 
przewodnictwie w UE?

Jerzy Buzek: Często powtarzam, że UE liczy na Polskę jako kraj, który wprowadzi do 

Europy nową jakość i zainspiruje ją swoją przedsiębiorczością, otwartością i entuzja-

zmem. To są polskie znaki rozpoznawcze. Chcemy, by Europa była najbardziej konku-

rencyjną gospodarką na świecie. Dlatego cieszą mnie cele Polski obrane na okres prezy-

dencji: skuteczny, solidarny budżet, wzmocnienie rynku wewnętrznego i lepsze wyko-

rzystanie potencjału tkwiącego w kapitale ludzkim.

Z uznaniem przyjmuję zaangażowanie Polski w polityką sąsiedzką, w tym Partner-

stwo Wschodnie oraz sąsiedztwo południowe, dzięki którym nasze wartości i przesła-

nie rozprzestrzeniają się poza unijne granice. 

Jako przewodniczący PE liczę na dobrą współpracę Parlamentu z rządem RP, ponie-

waż po wejściu w życie traktatu z Lizbony razem z Radą Unii Europejskiej decydujemy 

o większości legislacji. Mam również nadzieję, że Polska będzie skutecznie godzić inte-

resy państw członkowskich, co nie jest łatwe, zwłaszcza w dobie kryzysu. Wyzwań nie 

brakuje, ale Polska nie raz udowadniała, że jest skutecznym i solidarnym członkiem UE 

o ogromnym potencjale. (mb) 
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W poszukiwaniu równowagi budżetowej

Działania Polski na rzecz konkurencyjnej, bezpiecznej i otwartej Europy

Drodzy Czytelnicy!
Według danych Eurostatu bezrobocie wśród młodych 
Hiszpanów wynosi obecnie ponad 44%. Z pewnością jest 
to przygnębiający obraz, a statystyki w innych państwach 
UE również nie nastrajają optymistycznie. Stopa 
bezrobocia wśród młodzieży przekracza 20% w większości 
państw członkowskich UE. We wszystkich państwach UE, 

dla których istnieją dane na ten temat, stopa bezrobocia młodzieży jest wyższa od 
ogólnej stopy bezrobocia.

Potencjał bezrobotnej młodzieży idzie na marne, co nie tylko utrudnia wzrost 
gospodarczy, lecz ma również poważne konsekwencje dla przyszłej spójności 
społecznej. Bezrobocie jest ponadto problemem społecznym, który pociąga za 
sobą olbrzymie koszty indywidualne. Danny Dorling, profesor antropogeografi i 
na Sheffi  eld University, twierdzi, że niewiele sytuacji wpływa tak negatywnie na 
młodych ludzi, jak bezrobocie – pozostawia ono trwały ślad i może mieć długofalowe 
skutki, takie jak większe prawdopodobieństwo braku pracy w przyszłości czy 
niższych dochodów z całego okresu aktywności zawodowej. 

Komitet zorganizował ostatnio szereg wydarzeń (opisanych w niniejszym 
wydaniu), szczególnie w Hiszpanii i na Malcie, podczas których bezpośrednio 
poruszył ten problem. EKES zdaje sobie sprawę, że nie istnieje jedno cudowne 
rozwiązanie tej trudnej sytuacji, lecz należy podjąć działania równocześnie w różnych 
dziedzinach.

Po pierwsze, musimy ożywić wzrost gospodarczy, który jest niezbędny dla 
tworzenia miejsc pracy. Szanse młodych ludzi na znalezienie pracy poprawią się, 
jeśli poprawi się również wzrost gospodarczy. Po drugie, należy zająć się problemem 
porzucania szkoły oraz rozdźwięku między systemem edukacji a potrzebami rynku 
pracy. W tym względzie równie istotne jest uczenie się nieformalne. Po trzecie, 
trzeba ponownie zastanowić się nad ramami regulacyjnymi rynków pracy, mając na 
uwadze model fl exicurity. Musimy dać młodym ludziom szanse na przekształcenie 
umów na czas określony lub umów o pracę w niepełnym wymiarze godzin w stałe 
umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, po upływie pewnego czasu i spełnieniu 
określonych warunków. Młodzi ludzie muszą mieć perspektywy osiągnięcia większej 
stabilności. 

Na koniec należy przyjrzeć się służbom zatrudnienia. Istotna jest wczesna 
interwencja w sytuacji, gdy młodej osobie grozi utrata pracy, należałoby także 
dotować zatrudnienie grup znajdujących się w niekorzystnym położeniu, które 
mają trudności z wejściem na zwykły rynek pracy, zwłaszcza młodych ludzi bez 
kwalifikacji lub o bardzo niskich kwalifikacjach. Dobrym przykładem jest tu 
„system gwarancji dla młodzieży” przewidziany w inicjatywie „Mobilna młodzież”. 
W ramach tego systemu zachęca się państwa członkowskie, by zadbały o ofertę 
pracy, dalszego szkolenia lub stażu dla młodego człowieka w ciągu sześciu miesięcy 
od zakończenia przez niego nauki.

Anna Maria Darmanin
Wiceprzewodnicząca

Drodzy Czytelnicy!
Jako wiceprzewodniczący EKES-u, Europejczyk 
i Polak, z ogromnym zainteresowaniem oczekuję 
pierwszej w historii prezydencji polskiej w Radzie UE. 

Za słuszną uważam decyzję Polski, by podejmować 
zdecydowane działania nakierowane na wzrost, a nie 

tylko na spłatę przez Europę jej długów, gdyż ich spłata – choć ważna – nie jest 
sama w sobie gwarancją mocnego wzrostu. Ustaliliśmy, jakie były przyczyny 
kryzysu, a teraz musimy spojrzeć w przyszłość i opracować dobre strategie, które 
pozwolą utrzymać wzrost i zagwarantują, że Europa pozostanie konkurencyjna.

Jestem pełen najlepszych nadziei, że polska prezydencja osiągnie postępy 
w wielu ważnych dziedzinach, takich jak jednolity rynek, który wzmocni wzrost 
gospodarczy, gdy zostanie w pełni urzeczywistniony. Ambitny budżet UE także 
zwiększyłby potencjał gospodarczy Europy, dlatego oczekuję, że prezydencja 
polska powie o tym jasno podczas zbliżających się negocjacji budżetowych nad 
przyszłą perspektywą fi nansową. 

Przed ich rozpoczęciem EKES stwierdza zdecydowanie, że trzeba odejść od 
zasady „sprawiedliwego zwrotu”. Jest ona sprzeczna z wartościami leżącymi 
u podstaw integracji europejskiej, takimi jak solidarność i obopólne korzyści. 
EKES popiera ideę, by zasoby własne UE wpływały bezpośrednio do budżetu UE, 
zastępując składki krajowe. Sposób fi nansowania budżetu UE jest jednoznaczną 
miarą postępu integracji europejskiej. 

Przez ostatnie dwa lata Komitet nieustannie apelował, by społeczeństwu 
obywatelskiemu przyznać większą rolę we wdrażaniu prawa wzorowanego 
na prawie UE i w promowaniu integracji gospodarczej w państwach objętych 
Partnerstwem Wschodnim. Dlatego też bardzo się cieszę, że Partnerstwo 
Wschodnie, które ostatnio było do pewnego stopnia zaniedbywane, jest ważnym 
punktem programu prezydencji. Najnowsze wydarzenia na południowym 
wybrzeżu Morza Śródziemnego pokazały, jak ważne – nie tylko dla handlu 
i bezpieczeństwa energetycznego – jest, by otaczające nas regiony były stabilne.

W tym kontekście doświadczenia Polski związane z jej pokojową rewolucją 
przeciwko komunizmowi z 1989 r. oraz udaną transformacją można wykorzystać, 
aby szerzyć demokrację w  świecie arabskim. Podobnie jak w  ówczesnej 
Polsce, tak teraz w państwach arabskich wydarzenia pokazały kluczową rolę 
społeczeństwa obywatelskiego w tworzeniu Historii pisanej przez duże H. 
Napawa mnie radością i dumą, że zorganizowane społeczeństwo obywatelskie, 
reprezentowane na szczeblu UE przez EKES, jest gotowe wesprzeć prezydencję 
polską w osiąganiu tych ambitnych i bardzo ważnych celów. 

Jacek Krawczyk
Wiceprzewodniczący

20 lipca 
Warszawa, Polska: Konferencja 
poświęcona opinii EKES-u 
w sprawie zrównoważonego 
rozwoju polityki 
transportowej UE i sieci TEN-T, 
organizowana wspólnie z polskim 
Ministerstwem Infrastruktury

13 września 
EKES, Bruksela, Belgia: 
Posiedzenie Komitetu 
Sterującego ds. Strategii 
„Europa 2020” EKES-u 
z udziałem przedstawicieli 
krajowych RSG 

21–22 września 
EKES, Bruksela, Belgia: 
Ceremonia wręczenia 
nagród w konkursie 
„EESC Design Eleven” 
i otwarcie wystawy

W TYM WYDANIU
Europejski Rok Wolontariatu: 
docenić wolontariat

Prezydencja polska: „Polska 
będzie działać na rzecz 
konkurencyjnej, bezpiecznej 
i otwartej Europy” – powiedział 
polski minister do spraw 
europejskich

EKES przygotowuje cztery 
opinie rozpoznawcze na 
wniosek polskiej prezydencji

EKES angażuje się w sprawy 
bezrobotnych młodych ludzi

Warsztaty UE–Rosja: 
zwiększenie roli społeczeństwa 
obywatelskiego na drodze do 
zrównoważonego rozwoju 
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Przegląd budżetu UE ma miejsce 

w  warunkach znacznej niepewno-

ści finansowej na całym kontynen-

cie. EKES przedstawił swoje zalece-

nia w opinii przygotowanej przez Hen-

riego Malosse’a (Grupa Pracodawców, 

Francja) i Gérarda Dantina (Grupa Pra-

cowników, Francja). Z uwagi na kryzys 

gospodarczy i fi nansowy oraz rosnące 

defi cyty w większości państw członkow-

skich, panuje pogląd, że Unia nie dyspo-

nuje zapleczem budżetowym pozwalają-

cym na realizację jej strategii politycz-

Głównym zadaniem, jakie stawia przed sobą polska prezydencja, będzie wzmocnienie wzrostu 

gospodarczego oraz odbudowa zaufania społecznego. Europa odrobiła lekcję z kryzysu i zre-

formowała gospodarczy fi lar swojej konstrukcji, a teraz musi podjąć zdecydowane działania 

na rzecz wzrostu i budowy konkurencyjnej gospodarki. W tym celu Polska będzie koncentro-

wać się na poszerzeniu i pogłębieniu jednolitego rynku europejskiego, promowaniu polityki 

inwestycyjnej oraz wzmocnieniu kapitału intelektualnego. Wszystkie te działania zawierają 

się w pierwszym z priorytetów polskiej prezydencji, nazwanym „Integracja europejska jako 

źródło wzrostu”. Aby skutecznie zrealizować nasze zamierzenia w tym zakresie, obejmujące 

także aktywną politykę zatrudnienia, niezwykle istotne będą dla nas rekomendacje, o których 

przedstawienie poprosiliśmy Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. 

Kolejnym aspektem, który planujemy podjąć, jest „Bezpieczna Europa”. W tym punk-

cie zawiera się zarówno bezpieczeństwo energetyczne, które Polska promuje w UE od kilku 

lat, jak również bezpieczeństwo żywnościowe i wzmacnianie unijnej polityki bezpieczeństwa 

i obrony. Naszym celem jest, aby UE wzmocniła swoją pozycję na arenie międzynarodowej. 

Będziemy wspierać wszystkie działania prowadzące do tego celu.

Europa korzystająca na otwartości – to trzeci i najbardziej pojemny z głównych priorytetów polskiej prezydencji w UE. Chcemy 

wprowadzić Chorwację do Unii Europejskiej i wspierać proces akcesyjny w odniesieniu do innych państw. Będziemy pogłębiać 

Partnerstwo Wschodnie, wciągając w orbitę UE Ukrainę, Białoruś, Mołdowę, Azerbejdżan, Armenię i Gruzję. W ramach Partner-

stwa Wschodniego będziemy dążyć do zawierania umów stowarzyszeniowych i tworzenia stref wolnego handlu. W tym kontekście 

EKES przygotowuje dla nas opinię na temat interakcji między Partnerstwem Wschodnim a wschodnim wymiarem polityk unijnych. 

Prezydencja to nie tylko planowanie przyszłości, ale przede wszystkim właściwe reagowanie na bieżące wydarzenia. Będziemy 

zatem z uwagą śledzić rozwój wydarzeń w południowym sąsiedztwie UE i wspierać działania zmierzające do wypracowania nowych 

relacji UE ze światem arabskim. Zależy nam także na wypracowaniu kompleksowej strategii działań na rzecz demokratyzacji i budowy 

nowoczesnych struktur państwowych w krajach tego regionu.

Podsumowując, polska prezydencja chce budować Europę silną gospodarczo, co pozwoli pozytywnie spojrzeć w przyszłość i popra-

wić nastroje społeczne w UE. Jest oczywiste, że nie może się to odbywać bez aktywnego udziału społeczeństwa obywatelskiego, repre-

zentowanego na poziomie unijnym przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. ●

Mikołaj Dowgielewicz jest sekretarzem stanu do spraw europejskich i polityki ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

nej lub nowych zobowiązań spoczywają-

cych na niej zgodnie z traktatem lizboń-

skim. Stąd też potrzeba inteligentnych 

rozwiązań budżetowych, które umożli-

wią UE osiągnięcie wyznaczonych celów 

bez dodatkowego obciążania podatkami 

społeczeństwa i przedsiębiorstw w całej 

Europie. 

EKES sądzi, że należy odejść od 

zasady sprawiedliwego zwrotu, jako 

sprzecznej z leżącymi u podstaw euro-

pejskiej integracji zasadami solidarno-

ści i wzajemnych korzyści. Zamiast tego 

należy stosować zasadę pomocniczości, 

zgodnie z którą decyzje powinny być 

podejmowane przez najniższą lub naj-

mniej scentralizowaną jednostkę wła-

dzy. Komitet popiera propozycję Komi-

sji Europejskiej dotyczącą wykorzysty-

wania zasobów własnych, które można 

by stworzyć od podstaw lub czerpać 

z podatków krajowych. Krajowe i euro-

pejskie budżety powinny się wzajem-

nie uzupełniać, aby Unia miała jak naj-

większe szanse na osiągnięcie celów poli-

tycznych. 

Skuteczny budżet wymaga poparcia 

opinii społecznej. Istotnym argumentem 

służącym pozyskaniu poparcia społecz-

nego jest wskazanie na koszty zaniecha-

nia integracji europejskiej. Dlatego też 

Komitet, podobnie jak Parlament Euro-

pejski, apeluje o przeprowadzenie i opu-

blikowanie badań na ten temat, a jedno-

cześnie o zwrócenie uwagi na powiela-

nie wydatków w budżetach krajowych. 

Komitet uczestniczyłby w tych bada-

niach i dostarczył nowych materiałów 

promocyjnych skierowanych do obywa-

teli europejskich. (ma) 
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EKES na szczycie G-20 – globalne 
rozwiązania problemu wahań cen

Ministrowie rolnictwa krajów grupy 

G-20 spotkali się w dniach 22–23 czerwca 

w Paryżu, aby przedyskutować trendy 

panujące na globalnych rynkach rolnych 

i związane z tym negocjacje handlowe. 

Francja, jako kraj sprawujący obecnie 

przewodnictwo w  grupie G-20, uczy-

niła bezpieczeństwo żywnościowe jed-

nym ze swych priorytetów politycznych 

oraz zaapelowała do EKES-u o wniesie-

nie wkładu w przygotowania do czerwco-

wego posiedzenia. Wszak kwestie bezpie-

czeństwa żywnościowego są równie istot-

nym elementem unijnej polityki rolnic-

twa, handlu i rozwoju. 

Z myślą o opracowaniu swego stano-

wiska EKES zorganizował 23 maja kon-

ferencję pt. „Żywność dla wszystkich 

–  w kierunku globalnego 

porozumienia”. Przedsta-

wiciele ONZ, FAO, G-20, 

UE i  innych organizacji 

przybyli do Brukseli, by 

w żywiołowej debacie zna-

leźć sposób na rozwiąza-

nie na szczeblu globalnym 

kryzysu w  rolnictwie. Na 

konferencji czołowi przy-

wódcy i  eksperci praco-

wali nad zaleceniami UE 

na zaplanowany na 22–23 

czerwca szczyt ministrów rolnictwa kra-

jów grupy G-20. 

„Na światowych rynkach nie możemy 

sobie pozwolić na nowy kryzys w rol-

nictwie. Niekontrolowane spekulacje 

rujnują gospodarkę krajów rozwijają-

cych się, prowadzą do głodu i zubożenia 

naszych rolników. Musimy położyć temu 

kres i Unia Europejska dołoży wszelkich 

starań, by to osiągnąć” – oświadczył pro-

wadzący konferencję Staffan Nilsson, 

przewodniczący EKES-u.

EKES przedstawił francuskim orga-

nizatorom szczytu konkretne pomy-

sły do omówienia i uzgodnienia przez 

ministrów z krajów G-20 obradujących 

w dniach 22–23 czerwca. Dotyczą one 

sześciu filarów: propagowania zrów-

noważonego rolnictwa, kluczowej roli 

społeczeństwa obywatelskiego, uznania 

prawa do dostępu do żywności, potrzeby 

spójnej polityki, poprawy funkcjonowa-

nia rynków rolnych oraz ochrony grup 

znajdujących się w najtrudniejszym poło-

żeniu.

Dodatkowo EKES zdecydowanie 

zachęcił do lepszej koordynacji i współ-

pracy pomiędzy organizacjami między-

narodowymi, a  przede wszystkim do 

zwiększenia spójności podejmowanych 

przez nie działań. EKES podkreślił także 

potrzebę ułatwienia rolnikom, również 

tym prowadzącym małe gospodarstwa, 

dostępu do funduszy międzynarodo-

wych i europejskich, a także zapewnie-

nia kobietom równego i nieograniczo-

nego dostępu do zasobów produkcyj-

nych. (ail)

Wnioski z konferencji „Żywność dla 

wszystkich –  w kierunku globalnego 

porozumienia” można znaleźć na stro-

nie: http://www.eesc.europa.eu/food-

for-everyone. ●

UE liczy na to, że Polska wniesie 
do Europy nową jakość

Warsztaty UE–Rosja

Dnia 28 czerwca w Brukseli odbyły się warsztaty zorgani-

zowane wspólnie przez EKES i  Izbę Społeczną Federacji 

Rosyjskiej. Przedstawiciele tych instytucji spotkali się po raz 

czwarty. Tym razem skupili się na postępach na drodze do 

bardziej ekologicznej gospodarki. Spotkanie odbyło się w kon-

tekście przyszłorocznej konferencji ONZ w Rio poświęconej 

zrównoważonemu rozwojowi. Konferencja ta będzie dosko-

nałą okazją, by pokazać, jak głębokie porozumienie udało się 

osiągnąć przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego 

z UE i Rosji.

W oczekiwaniu na konferencję ONZ uczestnicy warszta-

tów sformułowali stanowcze przesłanie, apelując, by w poli-

tyce krajowej większą wagę nadać kwestiom ochrony środo-

wiska. Podkreślili ponadto znaczenie włączenia zorganizo-

wanego społeczeństwa obywatelskiego do opracowania takiej 

zrównoważonej polityki ochrony środowiska. Uczestnicy 

omówili również inne istotne zagadnienia, takie jak migra-

cja oraz rola społeczeństwa obywatelskiego w partnerstwie 

UE–Rosja na rzecz modernizacji.

Więcej informacji oraz konkluzje z warsztatów można zna-

leźć na stronie: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.e-

astern-neighbours-and-russia. (ti) 

 

 ●

Komitet Konsultacyjny Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego z wizytą w Estonii

Zgodnie z propozycją swojego prezydium 

Komitet Konsultacyjny Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (Komitet Kon-

sultacyjny EOG) odbył w Tartu w Estonii 

swoje 19. posiedzenie. Miało ono miejsce 

w dniach 12–13 maja i obejmowało zwie-

dzanie prowadzonego przez estońską fun-

dację Agrenska ośrodka rehabilitacyjnego 

dla niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin 

oraz Parku Naukowego w Tartu.

Podczas posiedzenia dyskutowano 

nad Porozumieniem o  Europejskim 

Obszarze Gospodarczym. Obecni byli 

Lars Erik Nordgaard, dyrektor sekre-

tariatu EFTA, i  Per Sanderud, prezes 

Urzędu Nadzoru EFTA. Przedmiotem 

dyskusji było też przystąpienie Islandii 

do Unii Europejskiej.

Członkowie Komitetu Konsultacyj-

nego EOG omówili także dwie rezolu-

cje na temat Aktu o jednolitym rynku 

i  dokument roboczy w  sprawie euro-

pejskiego zarządzania gospodarczego. 

Profesor Raul Eamets z Uniwersytetu 

w Tartu przedstawił ze szczegółami sytu-

ację gospodarczą, dyscyplinę budżetową 

i analizę proponowanych środków mają-

cych pomóc strefi e euro. 

W nowej rezolucji i  w raporcie na 

temat innowacji w  dziedzinie energii 

podkreślono potrzebę rozpowszechnie-

nia wiedzy i powszechniejszego korzy-

stania z technologii efektywnych ener-

getycznie. Zawarto w  nich także apel 

o zwiększenie inwestycji w badania i roz-

wój, zwłaszcza inwestycji sektora prywat-

nego, ponieważ Europa ma tu jeszcze 

sporo do nadrobienia. Niepokojący jest 

fakt, że dziedziną tą nie zajmują się żadne 

przedsiębiorstwa europejskie.

Po posiedzeniach uczestnicy wybrali się 

do ośrodka rehabilitacyjnego dla niepeł-

nosprawnych dzieci i ich rodzin w Tam-

mistu, prowadzonego przez estońską fun-

dację Agrenska. Współprzewodniczący 

Komitetu Konsultacyjnego EOG Meelis 

Joost wyjaśnił cele i  działania realizo-

wane w ramach stałej współpracy estoń-

sko-szwedzkiej, nawiązanej w  2003  r. 

Ponadto wizyta ta była okazją do przyjrze-

nia się inwestycji dokonanej z mechani-

zmu fi nansowego Norwegii i EOG, dzięki 

której sfi nansowano budowę kuchni edu-

kacyjnej dla niepełnosprawnych młodych 

ludzi, by mogli się uczyć gotowania, cate-

ringu, planowania menu itd. 

Drugim odwiedzanym miejscem był 

Park Naukowy w Tartu, gdzie uczestnicy 

zapoznali się z  wielkością i  rodzajami 

przedsiębiorstw rozpoczynających dzia-

łalność i już działających, które korzystają 

z usług parku. Park Naukowy w Tartu 

udostępnia laboratoria, aby pomóc tym 

przedsiębiorstwom w rozwoju produk-

tów. (mj) ●

Posiedzenie plenarne Europejskiego Forum Energii Jądrowej

Podczas ostatniego posiedzenia plenarnego Europejskiego Forum Energii Jądrowej (ENEF), 

które odbyło się w dniach 19–20 maja 2011 r. w Pradze, Richard Adams został wyznaczony 

na nowego przewodniczącego grupy roboczej ENEF ds. przejrzystości, zastępując swo-

jego z żalem żegnanego poprzednika, byłego przewodniczącego Sekcji TEN Jánosa Tótha.

ENEF jest jedyną w swoim rodzaju otwartą platformą do szerszej dyskusji na temat kwe-

stii przejrzystości oraz szans i zagrożeń związanych z energią jądrową. W tym kontekście 

EKES zorganizował konferencje z udziałem różnych podmiotów europejskiego społeczeń-

stwa obywatelskiego pt. „Poglądy europejskiego społeczeństwa obywatelskiego na ener-

gię jądrową” w 2009 r. oraz „Energia jądrowa – jak związane z nią możliwości i zagrożenia 

postrzegają Europejczycy, społeczeństwo obywatelskie i zainteresowane podmioty” w 2010 r. 

Przyszłość energii niskoemisyjnej jest przedmiotem ogromnego zainteresowania we 

wszystkich państwach członkowskich, dlatego Komitet planuje kolejne spotkania z udzia-

łem zainteresowanych stron poświęcone bezpieczeństwu jądrowemu (w listopadzie 2011 r.) 

oraz przyszłemu koszykowi energetycznemu opartemu na niskoemisyjnych źródłach 

(w 2012 r.). (ak) ●

Edukacja fi nansowa i odpowiedzialne korzystanie z produktów 
fi nansowych (ECO/297) 

W świetle coraz większej złożoności i nieprzejrzystości systemu fi nansowego edukacja fi nansowa 

jest kluczem do odpowiedzialnego korzystania z produktów fi nansowych.

Oprócz strategii i inicjatyw podejmowanych przez Komisję Europejską i OECD w celu zara-

dzenia niedoskonałościom systemu fi nansowego potrzebne jest wyraźne zaangażowanie ze strony 

sektora fi nansowego. Prawidłowe wdrażanie nowych przepisów musi ponadto sprzyjać dostępowi 

do przejrzystych produktów fi nansowych.

Edukację fi nansową należy rozumieć jako całościową politykę obecną na każdym etapie życia, 

włączoną do programów nauczania oraz kontynuowaną przy okazji podnoszenia umiejętności pra-

cowników i przekwalifi kowania zawodowego. Powinna ona także promować integrację fi nansową 

i świadome oszczędzanie. (ctp) ●

Węgierscy i słoweńscy członkowie spotykają się z przedstawicielami mediów krajowych
W dniach 15 i 16 czerwca w siedzibie EKES-u odbyły się spotkania 

członków EKES-u i dziennikarzy z Węgier oraz ze Słowenii. Dzien-

nikarze z Węgier, zaproszeni przez reprezentującą ten kraj członki-

nię EKES-u Kingę Joó (Grupa Innych Podmiotów), mogli także wziąć 

udział w posiedzeniach plenarnych i uzyskać informacje z pierwszej 

ręki na temat roli i funkcjonowania Komitetu.

Wiceprzewodnicząca Anna Maria Darmanin zorganizowała lunch 

prasowy, by przedstawić dziennikarzom działalność Komitetu i oso-

biście ich poznać. Obiad ten odbył się w ramach prowadzonej przez 

wiceprzewodniczącą serii nieofi cjalnych spotkań, które mają ułatwić 

członkom i dziennikarzom nawiązywanie bezpośrednich kontaktów 

oraz wymianę poglądów w nieformalnej atmosferze. (ail) 

 ●

Pamięci Zenonasa Rokusa Rudzikasa

Wiadomość o nagłej, niespodziewanej śmierci naszego dro-

giego kolegi i  przyjaciela Zenonasa Rudzikasa, zmarłego 

w wieku 71 lat, to dla nas ogromny cios. Był to wyjątkowy 

człowiek, który pozostawi po sobie niezatarty ślad, zarówno 

w naszych sercach i umysłach, jak i w środowisku naukowym. 

Obdarzony nieprzeciętnym intelektem, jednocześnie ujmował 

spokojnym i skromnym charakterem. Był aktywnym członkiem 

EKES-u, gdzie reprezentował Litwę od 2006 r. Wniósł duży 

wkład w prace Komitetu, szczególnie poprzez swoją działal-

ność w sekcjach NAT, REX i TEN. 

Niezależnie od pracy w Komitecie i czasu poświęconego EKES-owi Zenon Rudzi-

kas prowadził aktywną działalność naukową. W przeszłości piastował funkcję pre-

zesa Litewskiej Akademii Nauk. Był wybitnym naukowcem, cenionym specjalistą 

w zakresie spektroskopii jądrowej, należał do czołowych ekspertów w dziedzinie 

fi zyki teoretycznej na Litwie. Za swe badania i odkrycia został uhonorowany wie-

loma nagrodami. W uznaniu dla jego zasług i popularności koledzy nazwali jego 

imieniem asteroidę w głównym pasie planetoid: „167960 Rudzikas”.

Zenonas Rudzikas był nie tylko wspaniałym i szanowanym naukowcem, ale także 

skromnym i towarzyskim człowiekiem oraz zaangażowanym obywatelem Europy. 

Świadczy o tym między innymi fakt, że był jednym z członków założycieli Litew-

skiej Rady Społeczno-Gospodarczej.

Członkom Komitetu i wszystkim, którzy mieli zaszczyt go znać i z nim praco-

wać, będzie brakowało jego entuzjazmu i jego wyjątkowych walorów intelektual-

nych i ludzkich.

Luca Jahier
Przewodniczący Grupy Innych Podmiotów
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WYDRUKOWANO NA PAPIERZE POZYSKANYM W CAŁOŚCI Z MAKULATURY

Przed nami najtrudniejsze negocjacje budżetowe w historii UE
w historii UE. To na rząd polski spadnie 

zadanie pogodzenia rozbieżnych stano-

wisk w Radzie i przygotowania projektu 

rozporządzenia, który mógłby zostać 

przyjęty przez Parlament Europejski. 

Oczekuję także wkładu, który Europejski 

Komitet Ekonomiczno-Społeczny wnie-

sie do dyskusji nad kolejnymi perspek-

tywami fi nansowymi, co pozwoli mi na 

zapoznanie się z niepokojami i nadzie-

jami społeczeństwa obywatelskiego, mię-

dzy innymi partnerów społecznych.

W czasach, kiedy brakuje środków 

fi nansowych, państwa członkowskie sys-

tematycznie wzywają Unię Europejską do 

intensywniejszych wysiłków w  obsza-

rach takich, jak energetyka, środowisko, 

migracja czy dyplomacja, jednocześnie 

zaś oświadczają, że chcą skromniejszego 

budżetu UE (przy czym akurat w kosz-

tach administracyjnych, które stanowią 

jedynie 5,8% budżetu, nie uda się zna-

leźć znacznych oszczędności). Jednym 

z głównych wyzwań stojących przed pol-

ską prezydencją jest ułożenie tej „budże-

towej kostki Rubika”. 

Rozmawiałem wielokrotnie z premie-

rem i jego ekipą i wiem, że staną na wyso-

kości zadania. ●

Okres prezydencji Polski w Radzie UE 

w  żadnym wypadku nie będzie przy-

pominał przyjemnej i  spokojnej sze-

ściomiesięcznej przechadzki. Wystar-

czy uświadomić sobie, że rząd Donalda 

Tuska przejmuje rotacyjną prezydencję 

w chwili, gdy niektóre państwa człon-

kowskie zmagają się ze skutkami tego, 

że przez wiele lat wydawały więcej niż 

zarabiały; kiedy UE zastanawia się nad 

kontrolami granicznymi oraz swą rolą 

w regionie Morza Śródziemnego; kiedy 

jednocześnie rozpoczyna się okres debaty 

nad budżetem.

W sferze budżetu umiejętności prezy-

dencji polskiej zostaną natychmiast pod-

dane próbie, gdyż oczekuje się, że Rada 

zajmie stanowisko w sprawie budżetu UE 

na 2012 r. Pod koniec kwietnia Komisja 

zwróciła się z  wnioskiem o  zwiększe-

nie budżetu o 4,9%, głównie ze względu 

na to, że projekty fi nansowane ze środ-

ków unijnych wchodzą w fazę końcową 

i w przyszłym roku trzeba będzie zwrócić 

środki państwom członkowskim, które 

zrealizowały swe projekty (w zakresie 

infrastruktury, zatrudnienia i środowi-

ska). Tymczasem wiele państw człon-

kowskich zapowiedziało już, że nie chce 

takiego zwiększenia budżetu UE. Pre-

zydencja polska będzie musiała zna-

leźć sposób na pogodzenie sprzecznych 

priorytetów państw członkowskich: wiele 

z nich chce minimalnego tylko wzrostu 

budżetu UE, pod warunkiem jednak, że 

ich regiony, przedsiębiorstwa, naukowcy, 

organizacje pozarządowe itd. zachowają 

dotychczasowy poziom fi nansowania ze 

środków unijnych.

Niemal równocześnie polska prezy-

dencja stanie wobec wyzwania, jakim 

będzie rozpoczęcie negocjacji kolejnych 

ram fi nansowych. Nie łudźmy się: będą to 

najbardziej zacięte negocjacje budżetowe 
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Docenić wolontariat

Obrady okrągłego stołu UE–Chiny

EKES zachęca do otwartego dialogu z Indiami

„Zostań wolontariuszem, przyczyń się 

do zmian” – druga konferencja tema-

tyczna na szczeblu UE, która miała 

miejsce w dniach 23–24 maja 2011 r. 

w ramach Europejskiego Roku Wolon-

tariatu 2011, okazała się sukcesem.

Głównym celem konferencji było 

zaproszenie wolontariuszy z całej Europy, 

by umożliwić im nawiązywanie kontak-

tów, wymianę doświadczeń i uczenie się 

od siebie nawzajem. Komitet i Komisja 

W dniach 9–12 maja członkowie Okrą-

głego Stołu UE–Chiny spotkali się 

w  Xi’an, by na podstawie sprawoz-

dań przedstawionych przez obie strony 

omówić rozwój regionalny sprzyjający 

Delegacja EKES-u pod kie-

rownictwem przewodniczą-

cego Komitetu Monitorują-

cego UE–Indie Xaviera Verbo-

vena złożyła wizytę w Indiach 

w dniach 20–25 marca 2011 r. 

Jej cel był dwojaki: po pierw-

sze, omówienie z  różnymi 

zainteresowanymi podmio-

tami w  Indiach możliwości 

odnowienia okrągłego stołu 

UE–Indie, a po drugie, zapo-

znanie się z poglądami indyj-

skiego społeczeństwa oby-

watelskiego na temat toczą-

cych się negocjacji nad umową 

o wolnym handlu między UE 

a Indiami. Członkowie Komi-

tetu spotkali się z  delegacją 

Unii Europejskiej w Indiach, 

Europejska zorganizowały w budynku 

EKES-u wspólnie warsztaty, których 

głównym tematem była społeczna odpo-

wiedzialność przedsiębiorstw i wolonta-

riat wśród pracowników. 

Już w 2006 r. Komitet, jako pierw-

sza instytucja, wysunął ideę ustanowie-

nia Europejskiego Roku Wolontariatu, 

a  konferencja ta jest ważnym wyda-

rzeniem tego Roku, jako wyraz uzna-

nia dla umiejętności i wkładu wolon-

tariuszy. EKES dużo uwagi poświę-

cił zagadnieniom wolontariatu, który 

uważa za bezcenny dla funkcjonowa-

nia społeczeństwa. Zwracając się do 

uczestników konferencji, przewodni-

czący EKES-u Staffan Nilsson pozy-

tywnie odniósł się do tego, że tak wiele 

osób pragnie przyjrzeć się roli biznesu 

w promowaniu wolontariatu. Przema-

wiał także drugiego dnia na zakończe-

nie sesji plenarnej. 

włączeniu społecznemu oraz gospo-

darkę ekologiczną w  kontekście roz-

woju zrównoważonego. „Być może nie 

uda nam się porozumieć we wszystkich 

kwestiach, lecz możemy dążyć do wza-

kładem może tu być rozwój zrównowa-

żony, szczególnie jego wymiar społeczny. 

Innym oczywistym problemem są 

rundy negocjacji w  sprawie umowy 

o wolnym handlu, w tym gospodarcze 

i społeczne konsekwencje dla społeczeń-

stwa Indii i coraz większa potrzeba lep-

szego poznania gospodarki, która w 92% 

opiera się na sektorze nieformalnym. 

Kwestii tej poświęcono niewiele uwagi 

w analizach skutków przygotowanych 

„EKES ma duże możliwości w zakre-

sie propagowania wolontariatu i dysku-

towania o nim. Wielu z nas reprezen-

tuje organizacje wolontariackie w Euro-

pejskim Komitecie Ekonomiczno-Spo-

łecznym, większość z nas angażuje się 

w działania tego typu na rzecz Komi-

tetu, a wszyscy w którymś momencie 

życia byliśmy wolontariuszami. Wolon-

tariat stanowi bodajże najlepszy przy-

kład aktywności obywatelskiej. Praw-

dopodobnie nawet ważniejsze od satys-

fakcji wolontariuszy są korzyści, jakie 

tego rodzaju działalność przynosi spo-

łeczeństwu” – powiedział przewodni-

czący Staff an Nilsson. (cc/mv) 
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jemnego zrozumienia i uczyć się 

od siebie” – powiedział w prze-

mówieniu inaugurującym prze-

wodniczący EKES-u Staffan 

Nilsson, który stanął na czele 

delegacji Komitetu. Przewod-

niczący wezwał ponadto part-

nerów z  Chin do rozpoczęcia 

otwartego i  szczerego dialogu 

oraz wymiany poglądów na pro-

blematyczne zagadnienia gospo-

darcze i społeczne, tak aby sprzy-

jać wzajemnemu zrozumieniu 

i zapewnić ściślejszą współpracę. 

Przewodniczący Chińskiej Rady 

Społeczno-Gospodarczej Wang 

Gang nakreślił proces reform 

w Chinach i dążenie do moder-

nizacji, dzięki któremu miliony 

Chińczyków podźwignęły się 

z  biedy. Wspólna deklaracja 

z dziewiątego okrągłego stołu UE–Chiny 

jest dostępna na stronie Komitetu. (cc) 

 

 ●

przed rozpoczęciem negocjacji. Jedno-

cześnie wskazano na potrzebę utworze-

nia odpowiedniego instrumentu moni-

torowania takiej umowy. 

Związki zawodowe, podobnie jak 

organizacje pracodawców i  inne pod-

mioty społeczeństwa obywatelskiego, 

mają do odegrania fundamentalną rolę 

w  radzeniu sobie ze wspomnianymi 

wyzwaniami zarówno w  Europie, jak 

i w Indiach. (xv/as) ●

Wiadomości o członkach Komitetu

Jillian van Turnhout opuszcza EKES, 
by zasiąść w irlandzkim Senacie

Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Mimo że odejście Jillian van Turn-

hout z EKES-u nie jest powodem do radości, Komitet cieszy się z jej nomina-

cji na senatora w ojczystym kraju, szczerze jej gratuluje i życzy udanej kariery 

w Seanad Éireann.

Jilian van Turnhout została mianowana przez premiera Irlandii za swoją dzia-

łalność w Lidze Praw Dziecka. „Uhonorowanie mojej pracy w Lidze Praw Dziecka 

to satysfakcjonujące osiągnięcie zawodowe. Jestem przekonana, że moja nomi-

nacja może i będzie stanowić pozytywną zmianę” – powiedziała.

Jillian van Turnhout była wiceprzewodniczącą EKES-u i aktywnym człon-

kiem Komitetu w Grupie III – Inne Podmioty przez ostatnie 12 lat. Jej stanowi-

sko w Prezydium objął obecnie Padraig Walshe. (ail) 

 

 

 ●

EKES przygotowuje cztery opinie rozpoznawcze na wniosek polskiej prezydencji

EKES widziany oczami polskich członków 

Przemiany demografi czne wymagają kompleksowego i trwałego rozwiązania

W opinii w sprawie przyszłego wpływu starzenia się społeczeństwa na rynek pracy, sporządzanej przez 

Wolfganga Greifa (Grupa Pracowników, Austria), EKES wyraża sceptycyzm wobec łatwych rozwiązań, 

takich jak podniesienie ustawowego wieku emerytalnego czy przejście na kapitałowe systemy emery-

talne. Komitet wzywa, by UE przyjęła raczej politykę ukierunkowaną na wzrost i skupiła się na zwięk-

szaniu możliwości zatrudnienia. 

Dostępna siła robocza w większości państw członkowskich jest zasadniczo wystarczająca i panuje 

pogląd, że dzięki strategiom integracyjnym można powstrzymać przyszłą presję fi nansową związaną ze 

starzeniem się społeczeństwa. 

Wzmocnienie sektora rolnego w krajach Partnerstwa Wschodniego 

Sprawozdawca drugiej opinii rozpoznawczej Seppo Kallio (Grupa Innych Podmiotów, Finlandia) poru-

sza kwestię powiązań między Partnerstwem Wschodnim a wschodnim wymiarem polityk UE. EKES 

chciałby, aby na rolnictwo, produkcję żywności i politykę rolną zwrócono większą uwagę podczas nego-

cjacji z krajami Partnerstwa Wschodniego ze względu na znaczenie tych zagadnień dla stymulowania 

rozwoju gospodarczego, społecznego i regionalnego.

Ponieważ kraje Partnerstwa Wschodniego mają trudności ze spełnianiem standardów UE oraz wymo-

gów dotyczących norm sanitarnych i fi tosanitarnych, EKES proponuje, by kwestia środków sanitarnych 

i fi tosanitarnych stała się nowym tematem o specjalnym znaczeniu w ramach współpracy Partnerstwa 

Wschodniego. 

Jaka przyszłość czeka inwestycje proklimatyczne po kryzysie?

We wniosku o trzecią opinię rozpoznawczą polski rząd poprosił EKES, by ten zajął się trudną kwestią 

„wpływu kryzysu na zdolność przedsiębiorstw europejskich do podejmowania inwestycji proklimatycznych”.

W dokumencie analizującym możliwości zwiększenia celu 20-procentowej redukcji emisji gazów cie-

plarnianych Komisja Europejska rozważa sposoby osiągnięcia celu 30-procentowego. Jednakże Komisja 

zaledwie prześlizguje się po kwestii wpływu kryzysu na ekologiczne inwestycje przedsiębiorstw. Grupa 

analityczna wraz ze sprawozdawcą Josefem Zbořilem (Grupa Pracodawców, Czechy) dogłębnie zajęła się 

tym problemem. Opinia ma zostać przyjęta w październiku 2011 r.

UE nie przywiązuje odpowiedniej wagi do sieci TEN-T w nowych państwach członkowskich

W opinii przygotowanej przez wiceprzewodniczącego EKES-u Jacka Krawczyka (Grupa Pracodawców, 

Polska) w sprawie zrównoważonego rozwoju polityki transportowej UE i sieci TEN-T EKES z żalem 

zauważa, że do rozwoju wydajnej transeuropejskiej sieci transportowej w nowych państwach człon-

kowskich nie przywiązuje się w UE wystarczającej wagi. W opinii Komitet stwierdza także, iż nie uda 

się stworzyć ani jednolitego europejskiego rynku transportowego, ani prawdziwego rynku wewnętrz-

nego, jeżeli regiony i sieci krajowe w UE nie będą dobrze połączone dzięki nowoczesnej infrastruk-

turze. Szczególną uwagę należy poświęcić polityce sąsiedztwa, tj. połączeniom z północą, wschodem 

i południem UE, i koncentrować się przede wszystkim na sieciach, a nie na oddzielnych projektach 

infrastrukturalnych. (mb/ma)  ●

Komunikujmy się 
z młodymi ludźmi

EKES angażuje się w sprawy bezrobotnych młodych ludzi

W czerwcu Komitet zorganizował na 

Malcie imprezę z cyklu „Działać lokal-

nie”. Przy okazji posiedzenia Zespołu ds. 

Komunikacji i  spotkania osób pełnią-

cych funkcję punktów kontaktowych ds. 

komunikacji członkowie EKES-u spotkali 

się z maltańskim społeczeństwem obywa-

telskim w celu omówienia kwestii zaan-

gażowania młodzieży w projekt inte-

gracji europejskiej. Dobrze znany na 

Malcie prezenter dr Andrew Azzopardi 

moderował dyskusję, która odbyła się 

w Domu Europejskim w Valletcie. Sala 

obrad była pełna, a wydarzenie można 

było śledzić na Facebooku i Twitterze. 

Członkowie EKES-u, w tym oboje wice-

przewodniczący Anna Maria Darmanin 

i Jacek Krawczyk, członkowie Zespołu 

ds. Komunikacji i osoby pełniące funk-

cję punktów kontaktowych ds. komu-

nikacji, mieli okazję wymienić poglądy 

z młodymi obywatelami UE.

Niektórym państwom członkow-

skim udaje się zapewnić wysoki wskaźnik 

zatrudnienia, również wśród ludzi mło-

dych. Sytuacja różni się jednak w zależ-

ności od kraju: w Hiszpanii stopa bez-

Jak obniżyć stopę bezrobocia wśród 

młodzieży, wynoszącą  20% w  UE, 

a w niektórych państwach członkow-

skich nawet więcej? W dniu 6 czerwca 

EKES we współpracy z  hiszpańską 

radą społeczno-gospodarczą zorgani-

zował w Madrycie konferencję w spra-

wie bezrobocia młodzieży, aby omówić 

tę palącą kwestię. W Hiszpanii bezro-

bocie wśród młodzieży sięga 40%. Ten-

dencja ta jest jednym z głównych pro-

blemów młodego pokolenia.

robocia wśród młodzieży 

waha się w  dramatycznie 

wysokich granicach 45%.

Na Malcie poruszono 

również trudną kwestię 

słabnącego zainteresowania 

młodych ludzi projektem 

integracji europejskiej. Idea 

Europy skupiona wokół sze-

rzenia pokoju może już nie 

przemawiać do młodzieży. 

Dlatego też UE potrzebuje 

nowego pomysłu. Claus Sørensen, dyrek-

tor generalny ds. komunikacji w Komisji 

Europejskiej, zaproponował ideę zrów-

noważonej, czystej, bogatej i  socjalnej 

Europy, w której młodzi ludzie żyliby 

w świecie wolności, mieli dostęp do czy-

stego powietrza, czystej wody i wyso-

kiej jakości żywności po przystępnych 

cenach, a  także mogliby podróżować, 

pracować i uczyć się.

W UE zrealizowano tak udane przed-

sięwzięcia, jak program „Erasmus”, z któ-

rego od 1987 r. skorzystało 2,3 mln stu-

dentów. Od samego początku EKES 

zawsze popierał takie działania. W opi-

nii w  sprawie inicjatywy przewod-

niej realizowanej w  ramach strategii 

„Europa 2020” – „Mobilna młodzież”, 

a także w opinii z 2009 r. w sprawie stra-

tegii UE na rzecz młodzieży Komitet 

podkreślił potrzebę opracowania strategii 

nie tylko adresowanej do młodzieży, lecz 

również zakładającej jej udział. (pln) 
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Centrum Monitorowania Rynku 

Pracy w  EKES-ie było bezpośrednio 

zaangażowane w tę jednodniową kon-

ferencję, którą poprowadził przewodni-

czący Centrum Krzysztof Pater (Grupa 

Innych Podmiotów, Polska). W dysku-

sjach udział wzięło ponad 130 uczest-

ników. Obecne były także hiszpańskie 

media.

Konferencja rozpoczęła się sesją 

inauguracyjną z udziałem Krzysztofa 

Patera, Valeriana Gómeza Sáncheza, 

hiszpańskiego ministra pracy i imigra-

cji, oraz Marcosa Peña Pinto, prze-

wodniczącego hiszpańskiej rady spo-

łeczno-gospodarczej.

W konferencji uczestniczyli także 

Javier Ferrer Dufol, wiceprzewodni-

Jednolita europejska przestrzeń powietrzna II: 
czyżby to jedynie puste obietnice?

Wśród podmiotów 

z  sektora lotniczego 

wyraźnie dawało się 

odczuć zaniepokoje-

nie podczas zorgani-

zowanego przez Euro-

pejski Komitet Eko-

nomiczno-Społeczny 

(EKES) wysłuchania na temat stanu wdrażania jednolitej przestrzeni 

powietrznej II. Przyjęty przez ustawodawców UE dwa lata temu pakiet 

legislacyjny, który miał skorygować niedociągnięcia w lotnictwie euro-

pejskim, nadal nie został wprowadzony w życie. 

„Opóźnienia samolotów i zagęszczenie ruchu lotniczego nad Europą 

stały się niestety codziennością i wywierają negatywny wpływ na użyt-

kowników przestrzeni powietrznej, operatorów oraz porty lotnicze. 

Emisje CO
2
 w czasie każdego lotu zmniejszyłyby się o 12%, a wydajność, 

bezpieczeństwo i przepustowość znacznie by wzrosły, gdyby wszyst-

kie podmioty przyjęły ambitne cele związane ze zrównoważoną przy-

szłością zarządzania ruchem lotniczym w Europie” – stwierdził Jacek 

Krawczyk, wiceprzewodniczący EKES-u, sprawozdawca opinii w spra-

wie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej II. 

Zdaniem uczestników wysłuchania szybkie i pełne wdrożenie 

pakietu dotyczącego europejskiej jednolitej przestrzeni powietrznej 

zwiększyłoby mobilność, poprawiło komfort podróży i podniosło euro-

pejską konkurencyjność. Bez tych reform Europa pozostanie w tyle 

w światowym wyścigu o wprowadzenie zrównoważonego transportu 

i gospodarki niskoemisyjnej.

Uczestnicy zwrócili się do Komisji Europejskiej, by przyjęła wio-

dącą rolę w tym procesie. „Apeluję do Komisji, by wykorzystała swą 

pozycję do usunięcia różnych przeszkód i problemów politycznych 

w czasie wdrażania jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej” 

– powiedział Stephane Buff etaut, przewodniczący Sekcji Transportu, 

Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego w EKES-ie. 

Krzysztof Kapis, dyrektor Departamentu Lotnictwa w polskim 

Ministerstwie Infrastruktury, podkreślił, że przyszła prezydencja pol-

ska w Radzie UE podejmie wszelkie starania, by wdrażanie jednolitej 

europejskiej przestrzeni powietrznej II odbywało się zgodnie z ambit-

nym harmonogramem. Uważa się, że w ciągu następnych 20 lat Pol-

ska będzie jednym z najszybciej rozwijających się rynków lotniczych. 

„Chcemy być przygotowani na ten wzrost ruchu lotniczego” – dodał 

dyrektor Kapis.

Kilku delegatów z Federalnej Agencji Lotniczej (FAA) z USA, którzy 

również wzięli udział w wysłuchaniu, podkreśliło znaczenie bezpiecz-

nego środowiska dla inwestorów po obu stronach Atlantyku.

Uczestnikami wysłuchania w EKES-ie byli przedstawiciele organów 

regulacyjnych ruchu lotniczego, użytkownicy przestrzeni powietrznej, 

pracownicy sektora transportu, operatorzy portów lotniczych i służby 

żeglugi powietrznej, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej, Par-

lamentu Europejskiego i przyszłej prezydencji polskiej w Radzie UE. 

Przyjęcie opinii EKES-u w sprawie jednolitej europejskiej przestrzeni 

powietrznej II jest planowane na lipiec 2011 r. (mb) 

 

 ●

SESJA PLENARNA W PIGUŁCE
Społeczeństwo obywatelskie może ożywić 
Partnerstwo Wschodnie

W opinii opracowanej przez Gintarasa Morrisa (Grupa Pracodawców, 

Litwa) EKES poparł ideę Partnerstwa Wschodniego jako doskonałą 

okazję do rozwijania sieci między UE a krajami partnerskimi. Opinię 

przyjęto w obecności Enikő Győri, węgierskiej minister do spraw euro-

pejskich, która przybyła do EKES-u w celu dokonania bilansu węgier-

skiej prezydencji. Komitet zaznaczył, że Komitetu przywiązuje wielkie 

znaczenie do Partnerstwa Wschodniego jako do strategicznej koniecz-

ności i inwestycji politycznej. Chcąc przyczynić się do powodzenia tego 

procesu, Komitet wezwał do wzmocnienia dialogu między rządami 

a społeczeństwem obywatelskim.

Niedawne wydarzenia w basenie Morza Śródziemnego dowiodły 

kluczowej roli społeczeństwa obywatelskiego w osiąganiu postępu, 

zarówno w zakresie reformy konstytucjonalnej, jak i tworzenia insty-

tucji. Z uwagi na konieczność usprawnienia dialogu na poziomie kra-

jowym Komitet proponuje utworzenie we wszystkich krajach Part-

nerstwa Wschodniego mechanizmu konsultacji ze społeczeństwem 

obywatelskim. Dialog odbywać się będzie za pośrednictwem organi-

zacji odzwierciedlających 

szczególne uwarunkowa-

nia każdego kraju. EKES 

wyraża entuzjastyczną 

gotowość dzielenia się 

swymi doświadczeniami ze 

społeczeństwem obywatel-

skim krajów Partnerstwa 

Wschodniego. (ma) 

 ●

Strategia integracji Romów

W tym samym dniu, w którym Johannes Hahn, komisarz euro-

pejski ds. polityki regionalnej, omawiał politykę spójności z człon-

kami EKES-u, Komitet przyjął dwie bardzo aktualne opinie 

w  sprawie integracji Romów. 

W  opiniach sporządzonych 

przez Ákosa Topolánszky’ego 

(Grupa Innych Podmiotów, 

Węgry) oraz Anne-Marie Sig-

mund (Grupa Innych Podmio-

tów, Austria) EKES rozpatrzył 

podejście UE do integracji spo-

łecznej Romów. Ustalono, że 

w celu zaradzenia trudnej sytu-

acji w tej dziedzinie należy przy-

jąć podejście łączące zintegrowaną, skoordynowaną i spójną ogól-

noeuropejską strategię z programem realizowanym na szczeblu 

krajowym i lokalnym. Co ważne, postanowiono, że przyszłe środki 

powinny być opracowywane z udziałem Romów i reprezentujących 

ich organizacji.

EKES pozytywnie ocenia intencje Komisji, lecz jego zdaniem 

długo oczekiwana strategia nie spełnia oczekiwań – mogłaby być 

bardziej ambitna, konkretniejsza i lepiej ustrukturyzowana. Opraco-

wywanie jakiejkolwiek strategii politycznej powinno zostać wzmoc-

nione przez udział – na każdym szczeblu dyskusji – przedstawi-

cieli różnych środowisk: lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, 

naukowców, partnerów społecznych, a przede wszystkim społecz-

ności Romów. (ma) 

 ●

Zwiększenie roli platformy w zakresie walki 
z ubóstwem

Komisja Europejska wydała komunikat w sprawie europejskiej plat-

formy współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym. Komunikat wpisuje się w wysiłki na rzecz zwalcza-

nia tego zjawiska, zgodnie ze strategią „Europa 2020”. EKES prze-

prowadził rozważania na temat tego dokumentu w opinii sporzą-

dzonej przez Maureen O’Neill (Grupa Innych Podmiotów, Wielka 

Brytania), gdzie przedstawiono działania na rzecz osiągnięcia celu 

zmniejszenia ubóstwa (wydźwignięcie z ubóstwa co najmniej 20 mln 

osób do 2020 r.). 

Zalecenia EKES-u zostały oparte na zasadzie odpowiedzialności 

i spójności. Uważa się, że ubóstwo to pogwałcenie praw człowieka, 

dlatego też rządy, partnerzy społeczni i społeczeństwo obywatel-

skie muszą wspólnie przyjąć odpowiedzialność za wykorzenienie 

tego zjawiska. Środki oszczędnościowe nie powinny utrudniać walki 

z ubóstwem, a społeczeństwo obywatelskie musi aktywniej uczest-

niczyć w działaniach platformy. EKES apeluje o to, by w strategii 

„Europa 2020” zachowano spójność między środkami gospodar-

czymi, fi nansowymi, socjalnymi i dotyczącymi zatrudnienia, a jed-

nocześnie podkreśla potrzebę zwiększenia i uproszczenia fi nanso-

wania UE, w tym zwłaszcza Funduszu Społecznego. (ma) 
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Wystawa „In Between. Austria Contemporary” w EKES-ie

W EKES-ie otwarto wystawę 

współczesnej sztuki austriac-

kiej pt. „In Between. Austria 

Contemporary”, zorganizo-

waną we współpracy z Federal-

nym Ministerstwem Edukacji, 

Sztuki i Kultury Austrii. Zwie-

dzający mogli zaznajomić się 

z tendencjami we współczesnej 

sztuce austriackiej, którą repre-

zentowało  17 obiecujących 

młodych artystów z Austrii.

Wśród publiczności było wiele osobistości pragnących zobaczyć wystawiane 

prace i  uczestniczyć w  ceremonii otwarcia wystawy. Jej inauguracji dokonali 

Claudia Schmied, federalna minister edukacji, kultury i sztuki Austrii, oraz Staff an 

Nilsson, przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. 

Wśród zaproszonych gości byli komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności 

i młodzieży Andrulla Vassiliu oraz komisarz ds. polityki regionalnej Johannes 

Hahn. (ma) ●

Szczegółowe informacje o wystawie są dostępne pod adresem: www.bmukk.gv.at.

W SKRÓCIE

czący hiszpańskiego stowarzyszenia 

przedsiębiorców CEOE, Paloma Lopez, 

sekretarz ds. zatrudnienia w hiszpań-

skim związku zawodowym CCOO, oraz 

Antonio Ferrer, sekretarz ds. działalno-

ści związków zawodowych w hiszpań-

skim związku zawodowym UGT.

Uczestnicy zgodzili się co do 

konieczności poczynienia dalszych 

wysiłków w zakresie edukacji, kwali-

fi kacji oraz publicznych i prywatnych 

służb zatrudnienia. Niezbędne jest 

także pobudzenie wzrostu gospodar-

czego i dokonanie przeglądu ram regu-

lujących nasze rynki pracy. (ail) 

 

 

 

 ●

Come’N’Listen – Franciszek Liszt Superstar

W dniu  15 czerwca, dla upamiętnie-

nia dwusetnej rocznicy narodzin Fran-

ciszka Liszta, Europejski Komitet Eko-

nomiczno-Społeczny (EKES) zorga-

nizował wydarzenie muzyczne z cyklu 

Come’N’Listen. Imprezę, która odbyła 

się w ramach węgierskiej prezydencji UE, 

otworzył przewodniczący EKES-u Staf-

fan Nilsson.

Interpretacje utworów Liszta zabrały słuchaczy w podróż w czasie i przestrzeni 

– podróż europejską. Była to ilustrowana opowieść o Franciszku Liszcie – jego życiu, 

muzyce, kobietach i duchowości. Opowiadali o nich członkowie i pracownicy EKE-

S-u: Ákos Topolansky, członek z Węgier, i Caroline Henault ze służb medycznych 

EKES-u.

Wybrane pieśni i utwory fortepianowe z dorobku Liszta przedstawili ukraiń-

ski pianista Dmytro Suchowienko i Hanna Bardos Feltoronyi, mezzosopranistka 

pochodzenia węgierskiego.

EKES angażuje się w organizację wydarzeń muzycznych, które stanowią ważny 

element jego programu kulturalnego. Muzyka jest istotną częścią dziedzictwa kul-

turowego Europy kształtującą tożsamość europejską. W ramach programu Come-

’N’Listen wybrani kompozytorzy o znaczącym dorobku przedstawiani są w kontek-

ście europejskim. Byli to obywatele europejscy, których życie i praca nacechowane 

były tradycjami europejskimi i którzy pozostawili przyszłym pokoleniom muzyczne 

dziedzictwo. (sb) 

 ●

Bez politykierstwa: EKES-owi chodzi 
o faktyczne potrzeby obywateli

Wywiad z Tomaszem 
Jasińskim, członkiem Grupy 
Pracowników EKES-u, radcą 
ds. międzynarodowych 
Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych 

„EKES Info”: Jakie 
było Pana pierwsze 
doświadczenie związane 
z UE?

TJ: Moje pierwsze doświadczenie 

to moja działalność z  ramienia 

Ogólnopolskiego Porozumienia 

Związków Zawodowych (OPZZ) 

Członkostwo w EKES-ie oznacza długie 
i nieregularne godziny pracy

Wywiad z Krzysztofem Ostrowskim, 
członkiem Grupy Pracodawców 
w EKES-ie, dyrektorem Biura 
Interwencji w Business Centre Club

„EKES Info”: Jakie 
było Pana pierwsze 
doświadczenie związane 
z UE?

KO: Z UE zetknąłem się po raz pierwszy 

jako turysta, w czasach studenckich. Bar-

dzo duże wrażenie zrobiła na mnie wów-

czas łatwość podróżowania między pań-

stwami członkowskimi. Myślę, że pomo-

gło mi to później w pierwszych doświad-

czeniach zawodowych związanych z UE, 

kiedy byłem członkiem zespołu negocjującego umowę z Unią Europejską.

„EKES Info”: Jak w kilku słowach wytłumaczyłby Pan 
obywatelom rolę EKES-u?

KO: EKES jest „pomostem” między instytucjami UE a organizacjami społe-

czeństwa obywatelskiego w państwach członkowskich. Dzięki niemu każdy 

może wyrazić swe poglądy czy obawy dotyczące kwestii ekonomicznych 

i społecznych na płaszczyźnie europejskiej, przedstawić nowe koncepcje 

czy propozycje poprawy unijnego ustawodawstwa.

„EKES Info”: W jaki sposób Pana członkostwo 
w EKES-ie wpływa na Pańską codzienną pracę 
w Polsce i jakie korzyści Pana działalność w EKES-ie 
przynosi na poziomie krajowym?

KO: Członkostwo w EKES-ie wpłynęło przede wszystkim na moje godziny 

pracy, które teraz są bardzo nieregularne. Mój dzień pracy często rozpo-

czyna się o 4.00 rano, kiedy muszę wstać na samolot. Do Polski wracam 

późno w nocy albo muszę nocować w Brukseli. Pilne sprawy związane 

z moją pracą w Polsce muszę załatwiać w samolocie, lecąc do Brukseli lub 

z powrotem. Ktoś, kto chce być członkiem EKES-u, musi lubić życie w ruchu 

i być przygotowany na częste podróże samolotem do przeróżnych krajów.

Na poziomie krajowym największą korzyścią jest to, że przedsiębior-

stwa należące do naszej organizacji mogą wyrażać swoje obawy co do usta-

wodawstwa unijnego oraz mają dostęp do informacji dotyczących najważ-

niejszych zagadnień, o których dyskutuje się w EKES-ie. Opinie Komi-

tetu poświęcone konkretnym sektorom rynku, takim jak biomasa czy IT, 

umożliwiają zainteresowanym przedsiębiorstwom zapoznanie się z infor-

macjami na ten temat i uwzględnienie ich przy opracowywaniu biznespla-

nów. (mb/nk) ●

Powinniśmy uważnie słuchać głosu 
społeczeństwa obywatelskiego 
w naszych krajach

Wywiad z Marzeną Mendzą-
Drozd, członkinią Grupy 
Innych Podmiotów EKES-u, 
wiceprzewodniczącą 
Ogólnopolskiej Federacji 
Organizacji Pozarządowych 

„EKES Info”: Jak to się 
stało, że została Pani 
członkinią EKES-u?

MMD: Zostałam członkinią 

EKES-u w 2004  r. z  rekomen-

dacji Stowarzyszenia na rzecz 

Forum Inicjatyw Pozarządo-

wych. Stowarzyszenie to, wspól-

nie z innymi organizacjami, zajmowało się między innymi prowadze-

niem Przedstawicielstwa Polskich Organizacji Pozarządowych w Bruk-

seli, w którego działalność byłam bezpośrednio zaangażowana. Dlatego 

właśnie EKES nie był dla mnie terra incognita, choć oczywiście nie mia-

łam pełnej praktycznej wiedzy na temat jego funkcjonowania.

„EKES Info”: Jak w kilku słowach wytłumaczyłaby 
Pani obywatelom rolę EKES-u?

MMD: Gdybym miała być zupełnie szczera, powiedziałabym, że jest to 

dobrze pomyślany organizm, który w praktyce nie wykorzystuje pełni 

swoich możliwości, jeśli chodzi o reprezentowanie opinii organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego. Powodów jest na pewno wiele. Po sied-

miu latach w EKES-ie nadal uważam, że moglibyśmy i powinniśmy lepiej 

wsłuchiwać się w głos organizacji w państwach członkowskich i dobit-

niej wyrażać nasze zdanie. 

„EKES Info”: W jaki sposób Pani członkostwo 
w EKES-ie wpływa na Pani codzienną pracę w Polsce 
i jakie korzyści Pani działalność w EKES-ie przynosi 
na poziomie krajowym?

MMD: Członkowstwo w Komitecie wpływa i na moją pracę w Polsce, 

i na życie prywatne. Na szczęście wiele spraw można obecnie rozwiązać 

dzięki internetowi, ale z niedowierzaniem myślę o tym, jak radzili sobie 

nasi poprzednicy w EKES-ie np. 30 lat temu. Obecnie, jako członkini 

zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, dzięki 

dostępowi do aktualnych informacji mogę ułatwiać przygotowanie się 

organizacji pozarządowych do nadchodzących zmian. (mb/nk) 

 

 ●

Izbą Handlową, przedstawicielami prze-

mysłu, związków zawodowych i sekto-

rów nieformalnych (takich jak sprze-

dawcy uliczni) oraz organów europej-

skich i ośrodków badawczych.

Ogólnie zgodzono się, że istnieje 

potrzeba pogłębionej debaty i  analizy 

w celu zajęcia się niektórymi zagadnie-

niami hamującymi postęp w stosunkach 

między UE a  Indiami ze względu na 

różne stanowiska każdej ze stron. Przy-

we Wspólnym Komitecie Konsultacyjnym UE – Polska w latach 2001–

2004. Była to lekcja o tyle przydatna, że gdy zostałem członkiem EKE-

S-u, potrafi łem się w nim odnaleźć bez większego problemu.

„EKES Info”: Jak w kilku słowach wytłumaczyłby 
Pan obywatelom rolę EKES-u?

TJ: To głos zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Ale nie głos 

polityczny, lecz wyrażający faktyczne potrzeby obywateli, które powinny 

zostać zauważone przez decydentów politycznych na poziomie UE.

 „EKES Info”: W jaki sposób Pana członkostwo 
w EKES-ie wpływa na Pańską codzienną pracę 
w Polsce i jakie korzyści Pana działalność w EKES-ie 
przynosi na poziomie krajowym?

TJ: Liczba wyjazdów i  ilość dodatkowych obowiązków związanych 

z pracą na rzecz EKES-u jest ogromna, co oczywiście ma wpływ na moją 

pracę w OPZZ, ale również na życie osobiste. Najważniejszym aspek-

tem mojej pracy w Brukseli jest dostęp do informacji na temat działań 

podejmowanych przez UE już na wczesnym etapie prac. To pomaga 

nam przygotować się w kraju do ewentualnych zmian, a także znacznie 

wcześniej opracowywać nasze stanowiska. (mb/nk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●

Jillian van Turnhout

Delegacja EKES-u na obrady okrągłego stołu UE – Chiny

Delegacja EKES-u w Indiach

Enikő Győri, 
węgierski minister ds. UE

Komisarz Johannes Hahn

Krzysztof Ostrowski

Marzena Mendza-Drozd,

Tomasz Jasiński

Więcej informacji pod adresem: http://www.eesc.europa.eu/documents/opinions/avis_en.asp?type=en

w.bm
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Docenić wolontariat

Obrady okrągłego stołu UE–Chiny

EKES zachęca do otwartego dialogu z Indiami

„Zostań wolontariuszem, przyczyń się 

do zmian” – druga konferencja tema-

tyczna na szczeblu UE, która miała 

miejsce w dniach 23–24 maja 2011 r. 

w ramach Europejskiego Roku Wolon-

tariatu 2011, okazała się sukcesem.

Głównym celem konferencji było 

zaproszenie wolontariuszy z całej Europy, 

by umożliwić im nawiązywanie kontak-

tów, wymianę doświadczeń i uczenie się 

od siebie nawzajem. Komitet i Komisja 

W dniach 9–12 maja członkowie Okrą-

głego Stołu UE–Chiny spotkali się 

w  Xi’an, by na podstawie sprawoz-

dań przedstawionych przez obie strony 

omówić rozwój regionalny sprzyjający 

Delegacja EKES-u pod kie-

rownictwem przewodniczą-

cego Komitetu Monitorują-

cego UE–Indie Xaviera Verbo-

vena złożyła wizytę w Indiach 

w dniach 20–25 marca 2011 r. 

Jej cel był dwojaki: po pierw-

sze, omówienie z  różnymi 

zainteresowanymi podmio-

tami w  Indiach możliwości 

odnowienia okrągłego stołu 

UE–Indie, a po drugie, zapo-

znanie się z poglądami indyj-

skiego społeczeństwa oby-

watelskiego na temat toczą-

cych się negocjacji nad umową 

o wolnym handlu między UE 

a Indiami. Członkowie Komi-

tetu spotkali się z  delegacją 

Unii Europejskiej w Indiach, 

Europejska zorganizowały w budynku 

EKES-u wspólnie warsztaty, których 

głównym tematem była społeczna odpo-

wiedzialność przedsiębiorstw i wolonta-

riat wśród pracowników. 

Już w 2006 r. Komitet, jako pierw-

sza instytucja, wysunął ideę ustanowie-

nia Europejskiego Roku Wolontariatu, 

a  konferencja ta jest ważnym wyda-

rzeniem tego Roku, jako wyraz uzna-

nia dla umiejętności i wkładu wolon-

tariuszy. EKES dużo uwagi poświę-

cił zagadnieniom wolontariatu, który 

uważa za bezcenny dla funkcjonowa-

nia społeczeństwa. Zwracając się do 

uczestników konferencji, przewodni-

czący EKES-u Staffan Nilsson pozy-

tywnie odniósł się do tego, że tak wiele 

osób pragnie przyjrzeć się roli biznesu 

w promowaniu wolontariatu. Przema-

wiał także drugiego dnia na zakończe-

nie sesji plenarnej. 

włączeniu społecznemu oraz gospo-

darkę ekologiczną w  kontekście roz-

woju zrównoważonego. „Być może nie 

uda nam się porozumieć we wszystkich 

kwestiach, lecz możemy dążyć do wza-

kładem może tu być rozwój zrównowa-

żony, szczególnie jego wymiar społeczny. 

Innym oczywistym problemem są 

rundy negocjacji w  sprawie umowy 

o wolnym handlu, w tym gospodarcze 

i społeczne konsekwencje dla społeczeń-

stwa Indii i coraz większa potrzeba lep-

szego poznania gospodarki, która w 92% 

opiera się na sektorze nieformalnym. 

Kwestii tej poświęcono niewiele uwagi 

w analizach skutków przygotowanych 

„EKES ma duże możliwości w zakre-

sie propagowania wolontariatu i dysku-

towania o nim. Wielu z nas reprezen-

tuje organizacje wolontariackie w Euro-

pejskim Komitecie Ekonomiczno-Spo-

łecznym, większość z nas angażuje się 

w działania tego typu na rzecz Komi-

tetu, a wszyscy w którymś momencie 

życia byliśmy wolontariuszami. Wolon-

tariat stanowi bodajże najlepszy przy-

kład aktywności obywatelskiej. Praw-

dopodobnie nawet ważniejsze od satys-

fakcji wolontariuszy są korzyści, jakie 

tego rodzaju działalność przynosi spo-

łeczeństwu” – powiedział przewodni-

czący Staff an Nilsson. (cc/mv) 

 

 

 

 

 

 

 ●

jemnego zrozumienia i uczyć się 

od siebie” – powiedział w prze-

mówieniu inaugurującym prze-

wodniczący EKES-u Staffan 

Nilsson, który stanął na czele 

delegacji Komitetu. Przewod-

niczący wezwał ponadto part-

nerów z  Chin do rozpoczęcia 

otwartego i  szczerego dialogu 

oraz wymiany poglądów na pro-

blematyczne zagadnienia gospo-

darcze i społeczne, tak aby sprzy-

jać wzajemnemu zrozumieniu 

i zapewnić ściślejszą współpracę. 

Przewodniczący Chińskiej Rady 

Społeczno-Gospodarczej Wang 

Gang nakreślił proces reform 

w Chinach i dążenie do moder-

nizacji, dzięki któremu miliony 

Chińczyków podźwignęły się 

z  biedy. Wspólna deklaracja 

z dziewiątego okrągłego stołu UE–Chiny 

jest dostępna na stronie Komitetu. (cc) 

 

 ●

przed rozpoczęciem negocjacji. Jedno-

cześnie wskazano na potrzebę utworze-

nia odpowiedniego instrumentu moni-

torowania takiej umowy. 

Związki zawodowe, podobnie jak 

organizacje pracodawców i  inne pod-

mioty społeczeństwa obywatelskiego, 

mają do odegrania fundamentalną rolę 

w  radzeniu sobie ze wspomnianymi 

wyzwaniami zarówno w  Europie, jak 

i w Indiach. (xv/as) ●

Wiadomości o członkach Komitetu

Jillian van Turnhout opuszcza EKES, 
by zasiąść w irlandzkim Senacie

Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Mimo że odejście Jillian van Turn-

hout z EKES-u nie jest powodem do radości, Komitet cieszy się z jej nomina-

cji na senatora w ojczystym kraju, szczerze jej gratuluje i życzy udanej kariery 

w Seanad Éireann.

Jilian van Turnhout została mianowana przez premiera Irlandii za swoją dzia-

łalność w Lidze Praw Dziecka. „Uhonorowanie mojej pracy w Lidze Praw Dziecka 

to satysfakcjonujące osiągnięcie zawodowe. Jestem przekonana, że moja nomi-

nacja może i będzie stanowić pozytywną zmianę” – powiedziała.

Jillian van Turnhout była wiceprzewodniczącą EKES-u i aktywnym człon-

kiem Komitetu w Grupie III – Inne Podmioty przez ostatnie 12 lat. Jej stanowi-

sko w Prezydium objął obecnie Padraig Walshe. (ail) 

 

 

 ●

EKES przygotowuje cztery opinie rozpoznawcze na wniosek polskiej prezydencji

EKES widziany oczami polskich członków 

Przemiany demografi czne wymagają kompleksowego i trwałego rozwiązania

W opinii w sprawie przyszłego wpływu starzenia się społeczeństwa na rynek pracy, sporządzanej przez 

Wolfganga Greifa (Grupa Pracowników, Austria), EKES wyraża sceptycyzm wobec łatwych rozwiązań, 

takich jak podniesienie ustawowego wieku emerytalnego czy przejście na kapitałowe systemy emery-

talne. Komitet wzywa, by UE przyjęła raczej politykę ukierunkowaną na wzrost i skupiła się na zwięk-

szaniu możliwości zatrudnienia. 

Dostępna siła robocza w większości państw członkowskich jest zasadniczo wystarczająca i panuje 

pogląd, że dzięki strategiom integracyjnym można powstrzymać przyszłą presję fi nansową związaną ze 

starzeniem się społeczeństwa. 

Wzmocnienie sektora rolnego w krajach Partnerstwa Wschodniego 

Sprawozdawca drugiej opinii rozpoznawczej Seppo Kallio (Grupa Innych Podmiotów, Finlandia) poru-

sza kwestię powiązań między Partnerstwem Wschodnim a wschodnim wymiarem polityk UE. EKES 

chciałby, aby na rolnictwo, produkcję żywności i politykę rolną zwrócono większą uwagę podczas nego-

cjacji z krajami Partnerstwa Wschodniego ze względu na znaczenie tych zagadnień dla stymulowania 

rozwoju gospodarczego, społecznego i regionalnego.

Ponieważ kraje Partnerstwa Wschodniego mają trudności ze spełnianiem standardów UE oraz wymo-

gów dotyczących norm sanitarnych i fi tosanitarnych, EKES proponuje, by kwestia środków sanitarnych 

i fi tosanitarnych stała się nowym tematem o specjalnym znaczeniu w ramach współpracy Partnerstwa 

Wschodniego. 

Jaka przyszłość czeka inwestycje proklimatyczne po kryzysie?

We wniosku o trzecią opinię rozpoznawczą polski rząd poprosił EKES, by ten zajął się trudną kwestią 

„wpływu kryzysu na zdolność przedsiębiorstw europejskich do podejmowania inwestycji proklimatycznych”.

W dokumencie analizującym możliwości zwiększenia celu 20-procentowej redukcji emisji gazów cie-

plarnianych Komisja Europejska rozważa sposoby osiągnięcia celu 30-procentowego. Jednakże Komisja 

zaledwie prześlizguje się po kwestii wpływu kryzysu na ekologiczne inwestycje przedsiębiorstw. Grupa 

analityczna wraz ze sprawozdawcą Josefem Zbořilem (Grupa Pracodawców, Czechy) dogłębnie zajęła się 

tym problemem. Opinia ma zostać przyjęta w październiku 2011 r.

UE nie przywiązuje odpowiedniej wagi do sieci TEN-T w nowych państwach członkowskich

W opinii przygotowanej przez wiceprzewodniczącego EKES-u Jacka Krawczyka (Grupa Pracodawców, 

Polska) w sprawie zrównoważonego rozwoju polityki transportowej UE i sieci TEN-T EKES z żalem 

zauważa, że do rozwoju wydajnej transeuropejskiej sieci transportowej w nowych państwach człon-

kowskich nie przywiązuje się w UE wystarczającej wagi. W opinii Komitet stwierdza także, iż nie uda 

się stworzyć ani jednolitego europejskiego rynku transportowego, ani prawdziwego rynku wewnętrz-

nego, jeżeli regiony i sieci krajowe w UE nie będą dobrze połączone dzięki nowoczesnej infrastruk-

turze. Szczególną uwagę należy poświęcić polityce sąsiedztwa, tj. połączeniom z północą, wschodem 

i południem UE, i koncentrować się przede wszystkim na sieciach, a nie na oddzielnych projektach 

infrastrukturalnych. (mb/ma)  ●

Komunikujmy się 
z młodymi ludźmi

EKES angażuje się w sprawy bezrobotnych młodych ludzi

W czerwcu Komitet zorganizował na 

Malcie imprezę z cyklu „Działać lokal-

nie”. Przy okazji posiedzenia Zespołu ds. 

Komunikacji i  spotkania osób pełnią-

cych funkcję punktów kontaktowych ds. 

komunikacji członkowie EKES-u spotkali 

się z maltańskim społeczeństwem obywa-

telskim w celu omówienia kwestii zaan-

gażowania młodzieży w projekt inte-

gracji europejskiej. Dobrze znany na 

Malcie prezenter dr Andrew Azzopardi 

moderował dyskusję, która odbyła się 

w Domu Europejskim w Valletcie. Sala 

obrad była pełna, a wydarzenie można 

było śledzić na Facebooku i Twitterze. 

Członkowie EKES-u, w tym oboje wice-

przewodniczący Anna Maria Darmanin 

i Jacek Krawczyk, członkowie Zespołu 

ds. Komunikacji i osoby pełniące funk-

cję punktów kontaktowych ds. komu-

nikacji, mieli okazję wymienić poglądy 

z młodymi obywatelami UE.

Niektórym państwom członkow-

skim udaje się zapewnić wysoki wskaźnik 

zatrudnienia, również wśród ludzi mło-

dych. Sytuacja różni się jednak w zależ-

ności od kraju: w Hiszpanii stopa bez-

Jak obniżyć stopę bezrobocia wśród 

młodzieży, wynoszącą  20% w  UE, 

a w niektórych państwach członkow-

skich nawet więcej? W dniu 6 czerwca 

EKES we współpracy z  hiszpańską 

radą społeczno-gospodarczą zorgani-

zował w Madrycie konferencję w spra-

wie bezrobocia młodzieży, aby omówić 

tę palącą kwestię. W Hiszpanii bezro-

bocie wśród młodzieży sięga 40%. Ten-

dencja ta jest jednym z głównych pro-

blemów młodego pokolenia.

robocia wśród młodzieży 

waha się w  dramatycznie 

wysokich granicach 45%.

Na Malcie poruszono 

również trudną kwestię 

słabnącego zainteresowania 

młodych ludzi projektem 

integracji europejskiej. Idea 

Europy skupiona wokół sze-

rzenia pokoju może już nie 

przemawiać do młodzieży. 

Dlatego też UE potrzebuje 

nowego pomysłu. Claus Sørensen, dyrek-

tor generalny ds. komunikacji w Komisji 

Europejskiej, zaproponował ideę zrów-

noważonej, czystej, bogatej i  socjalnej 

Europy, w której młodzi ludzie żyliby 

w świecie wolności, mieli dostęp do czy-

stego powietrza, czystej wody i wyso-

kiej jakości żywności po przystępnych 

cenach, a  także mogliby podróżować, 

pracować i uczyć się.

W UE zrealizowano tak udane przed-

sięwzięcia, jak program „Erasmus”, z któ-

rego od 1987 r. skorzystało 2,3 mln stu-

dentów. Od samego początku EKES 

zawsze popierał takie działania. W opi-

nii w  sprawie inicjatywy przewod-

niej realizowanej w  ramach strategii 

„Europa 2020” – „Mobilna młodzież”, 

a także w opinii z 2009 r. w sprawie stra-

tegii UE na rzecz młodzieży Komitet 

podkreślił potrzebę opracowania strategii 

nie tylko adresowanej do młodzieży, lecz 

również zakładającej jej udział. (pln) 

 

 

 

 ●

Centrum Monitorowania Rynku 

Pracy w  EKES-ie było bezpośrednio 

zaangażowane w tę jednodniową kon-

ferencję, którą poprowadził przewodni-

czący Centrum Krzysztof Pater (Grupa 

Innych Podmiotów, Polska). W dysku-

sjach udział wzięło ponad 130 uczest-

ników. Obecne były także hiszpańskie 

media.

Konferencja rozpoczęła się sesją 

inauguracyjną z udziałem Krzysztofa 

Patera, Valeriana Gómeza Sáncheza, 

hiszpańskiego ministra pracy i imigra-

cji, oraz Marcosa Peña Pinto, prze-

wodniczącego hiszpańskiej rady spo-

łeczno-gospodarczej.

W konferencji uczestniczyli także 

Javier Ferrer Dufol, wiceprzewodni-

Jednolita europejska przestrzeń powietrzna II: 
czyżby to jedynie puste obietnice?

Wśród podmiotów 

z  sektora lotniczego 

wyraźnie dawało się 

odczuć zaniepokoje-

nie podczas zorgani-

zowanego przez Euro-

pejski Komitet Eko-

nomiczno-Społeczny 

(EKES) wysłuchania na temat stanu wdrażania jednolitej przestrzeni 

powietrznej II. Przyjęty przez ustawodawców UE dwa lata temu pakiet 

legislacyjny, który miał skorygować niedociągnięcia w lotnictwie euro-

pejskim, nadal nie został wprowadzony w życie. 

„Opóźnienia samolotów i zagęszczenie ruchu lotniczego nad Europą 

stały się niestety codziennością i wywierają negatywny wpływ na użyt-

kowników przestrzeni powietrznej, operatorów oraz porty lotnicze. 

Emisje CO
2
 w czasie każdego lotu zmniejszyłyby się o 12%, a wydajność, 

bezpieczeństwo i przepustowość znacznie by wzrosły, gdyby wszyst-

kie podmioty przyjęły ambitne cele związane ze zrównoważoną przy-

szłością zarządzania ruchem lotniczym w Europie” – stwierdził Jacek 

Krawczyk, wiceprzewodniczący EKES-u, sprawozdawca opinii w spra-

wie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej II. 

Zdaniem uczestników wysłuchania szybkie i pełne wdrożenie 

pakietu dotyczącego europejskiej jednolitej przestrzeni powietrznej 

zwiększyłoby mobilność, poprawiło komfort podróży i podniosło euro-

pejską konkurencyjność. Bez tych reform Europa pozostanie w tyle 

w światowym wyścigu o wprowadzenie zrównoważonego transportu 

i gospodarki niskoemisyjnej.

Uczestnicy zwrócili się do Komisji Europejskiej, by przyjęła wio-

dącą rolę w tym procesie. „Apeluję do Komisji, by wykorzystała swą 

pozycję do usunięcia różnych przeszkód i problemów politycznych 

w czasie wdrażania jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej” 

– powiedział Stephane Buff etaut, przewodniczący Sekcji Transportu, 

Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego w EKES-ie. 

Krzysztof Kapis, dyrektor Departamentu Lotnictwa w polskim 

Ministerstwie Infrastruktury, podkreślił, że przyszła prezydencja pol-

ska w Radzie UE podejmie wszelkie starania, by wdrażanie jednolitej 

europejskiej przestrzeni powietrznej II odbywało się zgodnie z ambit-

nym harmonogramem. Uważa się, że w ciągu następnych 20 lat Pol-

ska będzie jednym z najszybciej rozwijających się rynków lotniczych. 

„Chcemy być przygotowani na ten wzrost ruchu lotniczego” – dodał 

dyrektor Kapis.

Kilku delegatów z Federalnej Agencji Lotniczej (FAA) z USA, którzy 

również wzięli udział w wysłuchaniu, podkreśliło znaczenie bezpiecz-

nego środowiska dla inwestorów po obu stronach Atlantyku.

Uczestnikami wysłuchania w EKES-ie byli przedstawiciele organów 

regulacyjnych ruchu lotniczego, użytkownicy przestrzeni powietrznej, 

pracownicy sektora transportu, operatorzy portów lotniczych i służby 

żeglugi powietrznej, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej, Par-

lamentu Europejskiego i przyszłej prezydencji polskiej w Radzie UE. 

Przyjęcie opinii EKES-u w sprawie jednolitej europejskiej przestrzeni 

powietrznej II jest planowane na lipiec 2011 r. (mb) 

 

 ●

SESJA PLENARNA W PIGUŁCE
Społeczeństwo obywatelskie może ożywić 
Partnerstwo Wschodnie

W opinii opracowanej przez Gintarasa Morrisa (Grupa Pracodawców, 

Litwa) EKES poparł ideę Partnerstwa Wschodniego jako doskonałą 

okazję do rozwijania sieci między UE a krajami partnerskimi. Opinię 

przyjęto w obecności Enikő Győri, węgierskiej minister do spraw euro-

pejskich, która przybyła do EKES-u w celu dokonania bilansu węgier-

skiej prezydencji. Komitet zaznaczył, że Komitetu przywiązuje wielkie 

znaczenie do Partnerstwa Wschodniego jako do strategicznej koniecz-

ności i inwestycji politycznej. Chcąc przyczynić się do powodzenia tego 

procesu, Komitet wezwał do wzmocnienia dialogu między rządami 

a społeczeństwem obywatelskim.

Niedawne wydarzenia w basenie Morza Śródziemnego dowiodły 

kluczowej roli społeczeństwa obywatelskiego w osiąganiu postępu, 

zarówno w zakresie reformy konstytucjonalnej, jak i tworzenia insty-

tucji. Z uwagi na konieczność usprawnienia dialogu na poziomie kra-

jowym Komitet proponuje utworzenie we wszystkich krajach Part-

nerstwa Wschodniego mechanizmu konsultacji ze społeczeństwem 

obywatelskim. Dialog odbywać się będzie za pośrednictwem organi-

zacji odzwierciedlających 

szczególne uwarunkowa-

nia każdego kraju. EKES 

wyraża entuzjastyczną 

gotowość dzielenia się 

swymi doświadczeniami ze 

społeczeństwem obywatel-

skim krajów Partnerstwa 

Wschodniego. (ma) 

 ●

Strategia integracji Romów

W tym samym dniu, w którym Johannes Hahn, komisarz euro-

pejski ds. polityki regionalnej, omawiał politykę spójności z człon-

kami EKES-u, Komitet przyjął dwie bardzo aktualne opinie 

w  sprawie integracji Romów. 

W  opiniach sporządzonych 

przez Ákosa Topolánszky’ego 

(Grupa Innych Podmiotów, 

Węgry) oraz Anne-Marie Sig-

mund (Grupa Innych Podmio-

tów, Austria) EKES rozpatrzył 

podejście UE do integracji spo-

łecznej Romów. Ustalono, że 

w celu zaradzenia trudnej sytu-

acji w tej dziedzinie należy przy-

jąć podejście łączące zintegrowaną, skoordynowaną i spójną ogól-

noeuropejską strategię z programem realizowanym na szczeblu 

krajowym i lokalnym. Co ważne, postanowiono, że przyszłe środki 

powinny być opracowywane z udziałem Romów i reprezentujących 

ich organizacji.

EKES pozytywnie ocenia intencje Komisji, lecz jego zdaniem 

długo oczekiwana strategia nie spełnia oczekiwań – mogłaby być 

bardziej ambitna, konkretniejsza i lepiej ustrukturyzowana. Opraco-

wywanie jakiejkolwiek strategii politycznej powinno zostać wzmoc-

nione przez udział – na każdym szczeblu dyskusji – przedstawi-

cieli różnych środowisk: lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, 

naukowców, partnerów społecznych, a przede wszystkim społecz-

ności Romów. (ma) 

 ●

Zwiększenie roli platformy w zakresie walki 
z ubóstwem

Komisja Europejska wydała komunikat w sprawie europejskiej plat-

formy współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym. Komunikat wpisuje się w wysiłki na rzecz zwalcza-

nia tego zjawiska, zgodnie ze strategią „Europa 2020”. EKES prze-

prowadził rozważania na temat tego dokumentu w opinii sporzą-

dzonej przez Maureen O’Neill (Grupa Innych Podmiotów, Wielka 

Brytania), gdzie przedstawiono działania na rzecz osiągnięcia celu 

zmniejszenia ubóstwa (wydźwignięcie z ubóstwa co najmniej 20 mln 

osób do 2020 r.). 

Zalecenia EKES-u zostały oparte na zasadzie odpowiedzialności 

i spójności. Uważa się, że ubóstwo to pogwałcenie praw człowieka, 

dlatego też rządy, partnerzy społeczni i społeczeństwo obywatel-

skie muszą wspólnie przyjąć odpowiedzialność za wykorzenienie 

tego zjawiska. Środki oszczędnościowe nie powinny utrudniać walki 

z ubóstwem, a społeczeństwo obywatelskie musi aktywniej uczest-

niczyć w działaniach platformy. EKES apeluje o to, by w strategii 

„Europa 2020” zachowano spójność między środkami gospodar-

czymi, fi nansowymi, socjalnymi i dotyczącymi zatrudnienia, a jed-

nocześnie podkreśla potrzebę zwiększenia i uproszczenia fi nanso-

wania UE, w tym zwłaszcza Funduszu Społecznego. (ma) 

 

 

 

 

 

 

 ●

Wystawa „In Between. Austria Contemporary” w EKES-ie

W EKES-ie otwarto wystawę 

współczesnej sztuki austriac-

kiej pt. „In Between. Austria 

Contemporary”, zorganizo-

waną we współpracy z Federal-

nym Ministerstwem Edukacji, 

Sztuki i Kultury Austrii. Zwie-

dzający mogli zaznajomić się 

z tendencjami we współczesnej 

sztuce austriackiej, którą repre-

zentowało  17 obiecujących 

młodych artystów z Austrii.

Wśród publiczności było wiele osobistości pragnących zobaczyć wystawiane 

prace i  uczestniczyć w  ceremonii otwarcia wystawy. Jej inauguracji dokonali 

Claudia Schmied, federalna minister edukacji, kultury i sztuki Austrii, oraz Staff an 

Nilsson, przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. 

Wśród zaproszonych gości byli komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności 

i młodzieży Andrulla Vassiliu oraz komisarz ds. polityki regionalnej Johannes 

Hahn. (ma) ●

Szczegółowe informacje o wystawie są dostępne pod adresem: www.bmukk.gv.at.

W SKRÓCIE

czący hiszpańskiego stowarzyszenia 

przedsiębiorców CEOE, Paloma Lopez, 

sekretarz ds. zatrudnienia w hiszpań-

skim związku zawodowym CCOO, oraz 

Antonio Ferrer, sekretarz ds. działalno-

ści związków zawodowych w hiszpań-

skim związku zawodowym UGT.

Uczestnicy zgodzili się co do 

konieczności poczynienia dalszych 

wysiłków w zakresie edukacji, kwali-

fi kacji oraz publicznych i prywatnych 

służb zatrudnienia. Niezbędne jest 

także pobudzenie wzrostu gospodar-

czego i dokonanie przeglądu ram regu-

lujących nasze rynki pracy. (ail) 

 

 

 

 ●

Come’N’Listen – Franciszek Liszt Superstar

W dniu  15 czerwca, dla upamiętnie-

nia dwusetnej rocznicy narodzin Fran-

ciszka Liszta, Europejski Komitet Eko-

nomiczno-Społeczny (EKES) zorga-

nizował wydarzenie muzyczne z cyklu 

Come’N’Listen. Imprezę, która odbyła 

się w ramach węgierskiej prezydencji UE, 

otworzył przewodniczący EKES-u Staf-

fan Nilsson.

Interpretacje utworów Liszta zabrały słuchaczy w podróż w czasie i przestrzeni 

– podróż europejską. Była to ilustrowana opowieść o Franciszku Liszcie – jego życiu, 

muzyce, kobietach i duchowości. Opowiadali o nich członkowie i pracownicy EKE-

S-u: Ákos Topolansky, członek z Węgier, i Caroline Henault ze służb medycznych 

EKES-u.

Wybrane pieśni i utwory fortepianowe z dorobku Liszta przedstawili ukraiń-

ski pianista Dmytro Suchowienko i Hanna Bardos Feltoronyi, mezzosopranistka 

pochodzenia węgierskiego.

EKES angażuje się w organizację wydarzeń muzycznych, które stanowią ważny 

element jego programu kulturalnego. Muzyka jest istotną częścią dziedzictwa kul-

turowego Europy kształtującą tożsamość europejską. W ramach programu Come-

’N’Listen wybrani kompozytorzy o znaczącym dorobku przedstawiani są w kontek-

ście europejskim. Byli to obywatele europejscy, których życie i praca nacechowane 

były tradycjami europejskimi i którzy pozostawili przyszłym pokoleniom muzyczne 

dziedzictwo. (sb) 

 ●

Bez politykierstwa: EKES-owi chodzi 
o faktyczne potrzeby obywateli

Wywiad z Tomaszem 
Jasińskim, członkiem Grupy 
Pracowników EKES-u, radcą 
ds. międzynarodowych 
Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych 

„EKES Info”: Jakie 
było Pana pierwsze 
doświadczenie związane 
z UE?

TJ: Moje pierwsze doświadczenie 

to moja działalność z  ramienia 

Ogólnopolskiego Porozumienia 

Związków Zawodowych (OPZZ) 

Członkostwo w EKES-ie oznacza długie 
i nieregularne godziny pracy

Wywiad z Krzysztofem Ostrowskim, 
członkiem Grupy Pracodawców 
w EKES-ie, dyrektorem Biura 
Interwencji w Business Centre Club

„EKES Info”: Jakie 
było Pana pierwsze 
doświadczenie związane 
z UE?

KO: Z UE zetknąłem się po raz pierwszy 

jako turysta, w czasach studenckich. Bar-

dzo duże wrażenie zrobiła na mnie wów-

czas łatwość podróżowania między pań-

stwami członkowskimi. Myślę, że pomo-

gło mi to później w pierwszych doświad-

czeniach zawodowych związanych z UE, 

kiedy byłem członkiem zespołu negocjującego umowę z Unią Europejską.

„EKES Info”: Jak w kilku słowach wytłumaczyłby Pan 
obywatelom rolę EKES-u?

KO: EKES jest „pomostem” między instytucjami UE a organizacjami społe-

czeństwa obywatelskiego w państwach członkowskich. Dzięki niemu każdy 

może wyrazić swe poglądy czy obawy dotyczące kwestii ekonomicznych 

i społecznych na płaszczyźnie europejskiej, przedstawić nowe koncepcje 

czy propozycje poprawy unijnego ustawodawstwa.

„EKES Info”: W jaki sposób Pana członkostwo 
w EKES-ie wpływa na Pańską codzienną pracę 
w Polsce i jakie korzyści Pana działalność w EKES-ie 
przynosi na poziomie krajowym?

KO: Członkostwo w EKES-ie wpłynęło przede wszystkim na moje godziny 

pracy, które teraz są bardzo nieregularne. Mój dzień pracy często rozpo-

czyna się o 4.00 rano, kiedy muszę wstać na samolot. Do Polski wracam 

późno w nocy albo muszę nocować w Brukseli. Pilne sprawy związane 

z moją pracą w Polsce muszę załatwiać w samolocie, lecąc do Brukseli lub 

z powrotem. Ktoś, kto chce być członkiem EKES-u, musi lubić życie w ruchu 

i być przygotowany na częste podróże samolotem do przeróżnych krajów.

Na poziomie krajowym największą korzyścią jest to, że przedsiębior-

stwa należące do naszej organizacji mogą wyrażać swoje obawy co do usta-

wodawstwa unijnego oraz mają dostęp do informacji dotyczących najważ-

niejszych zagadnień, o których dyskutuje się w EKES-ie. Opinie Komi-

tetu poświęcone konkretnym sektorom rynku, takim jak biomasa czy IT, 

umożliwiają zainteresowanym przedsiębiorstwom zapoznanie się z infor-

macjami na ten temat i uwzględnienie ich przy opracowywaniu biznespla-

nów. (mb/nk) ●

Powinniśmy uważnie słuchać głosu 
społeczeństwa obywatelskiego 
w naszych krajach

Wywiad z Marzeną Mendzą-
Drozd, członkinią Grupy 
Innych Podmiotów EKES-u, 
wiceprzewodniczącą 
Ogólnopolskiej Federacji 
Organizacji Pozarządowych 

„EKES Info”: Jak to się 
stało, że została Pani 
członkinią EKES-u?

MMD: Zostałam członkinią 

EKES-u w 2004  r. z  rekomen-

dacji Stowarzyszenia na rzecz 

Forum Inicjatyw Pozarządo-

wych. Stowarzyszenie to, wspól-

nie z innymi organizacjami, zajmowało się między innymi prowadze-

niem Przedstawicielstwa Polskich Organizacji Pozarządowych w Bruk-

seli, w którego działalność byłam bezpośrednio zaangażowana. Dlatego 

właśnie EKES nie był dla mnie terra incognita, choć oczywiście nie mia-

łam pełnej praktycznej wiedzy na temat jego funkcjonowania.

„EKES Info”: Jak w kilku słowach wytłumaczyłaby 
Pani obywatelom rolę EKES-u?

MMD: Gdybym miała być zupełnie szczera, powiedziałabym, że jest to 

dobrze pomyślany organizm, który w praktyce nie wykorzystuje pełni 

swoich możliwości, jeśli chodzi o reprezentowanie opinii organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego. Powodów jest na pewno wiele. Po sied-

miu latach w EKES-ie nadal uważam, że moglibyśmy i powinniśmy lepiej 

wsłuchiwać się w głos organizacji w państwach członkowskich i dobit-

niej wyrażać nasze zdanie. 

„EKES Info”: W jaki sposób Pani członkostwo 
w EKES-ie wpływa na Pani codzienną pracę w Polsce 
i jakie korzyści Pani działalność w EKES-ie przynosi 
na poziomie krajowym?

MMD: Członkowstwo w Komitecie wpływa i na moją pracę w Polsce, 

i na życie prywatne. Na szczęście wiele spraw można obecnie rozwiązać 

dzięki internetowi, ale z niedowierzaniem myślę o tym, jak radzili sobie 

nasi poprzednicy w EKES-ie np. 30 lat temu. Obecnie, jako członkini 

zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, dzięki 

dostępowi do aktualnych informacji mogę ułatwiać przygotowanie się 

organizacji pozarządowych do nadchodzących zmian. (mb/nk) 

 

 ●

Izbą Handlową, przedstawicielami prze-

mysłu, związków zawodowych i sekto-

rów nieformalnych (takich jak sprze-

dawcy uliczni) oraz organów europej-

skich i ośrodków badawczych.

Ogólnie zgodzono się, że istnieje 

potrzeba pogłębionej debaty i  analizy 

w celu zajęcia się niektórymi zagadnie-

niami hamującymi postęp w stosunkach 

między UE a  Indiami ze względu na 

różne stanowiska każdej ze stron. Przy-

we Wspólnym Komitecie Konsultacyjnym UE – Polska w latach 2001–

2004. Była to lekcja o tyle przydatna, że gdy zostałem członkiem EKE-

S-u, potrafi łem się w nim odnaleźć bez większego problemu.

„EKES Info”: Jak w kilku słowach wytłumaczyłby 
Pan obywatelom rolę EKES-u?

TJ: To głos zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Ale nie głos 

polityczny, lecz wyrażający faktyczne potrzeby obywateli, które powinny 

zostać zauważone przez decydentów politycznych na poziomie UE.

 „EKES Info”: W jaki sposób Pana członkostwo 
w EKES-ie wpływa na Pańską codzienną pracę 
w Polsce i jakie korzyści Pana działalność w EKES-ie 
przynosi na poziomie krajowym?

TJ: Liczba wyjazdów i  ilość dodatkowych obowiązków związanych 

z pracą na rzecz EKES-u jest ogromna, co oczywiście ma wpływ na moją 

pracę w OPZZ, ale również na życie osobiste. Najważniejszym aspek-

tem mojej pracy w Brukseli jest dostęp do informacji na temat działań 

podejmowanych przez UE już na wczesnym etapie prac. To pomaga 

nam przygotować się w kraju do ewentualnych zmian, a także znacznie 

wcześniej opracowywać nasze stanowiska. (mb/nk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●

Jillian van Turnhout

Delegacja EKES-u na obrady okrągłego stołu UE – Chiny

Delegacja EKES-u w Indiach

Enikő Győri, 
węgierski minister ds. UE

Komisarz Johannes Hahn

Krzysztof Ostrowski

Marzena Mendza-Drozd,

Tomasz Jasiński

Więcej informacji pod adresem: http://www.eesc.europa.eu/documents/opinions/avis_en.asp?type=en

w.bm
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Wywiad z Jerzym Buzkiem, przewodniczącym Parlamentu Europejskiego

„EKES Info”: Z jakim przesłaniem zwróci się Pan do przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego z całej Europy? Czy zacieśnianie 
współpracy między posłami PE a przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego będzie kontynuowane?

Jerzy Buzek: Chciałbym raz jeszcze podkreślić rolę zorganizowanego społeczeństwa obywa-

telskiego w demokracji. Mówiłem o tym między innymi podczas otwarcia Agory w stycz-

niu tego roku oraz w wielu innych sytuacjach, przeciwstawiając się reżimom w Pół-

nocnej Afryce czy na Białorusi. Powtarzałem wtedy, że wsparcie dla organizacji społe-

czeństwa obywatelskiego musi zostać wzmocnione. Znalazło to swoje odbicie w licz-

nych rezolucjach PE. Bo wiemy w Unii Europejskiej, że nie ma demokracji bez społe-

czeństwa obywatelskiego. 

Jesteście państwo w EKES-ie przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, repre-

zentujecie ważne ze społecznego punktu widzenia interesy. Pomagacie osiągnąć praw-

dziwy dialog między Unią a jej obywatelami, szerzycie wiedzę o UE w swoich krajach, 

bez czego nie byłoby woli głębszej integracji. Parlament Europejski was potrzebuje. Ta 

współpraca musi być kontynuowana dla dobra obywateli UE. Z naszych wspólnych 

doświadczeń będą korzystać kraje obierające teraz i w przyszłości ścieżkę demokra-

tycznych reform. To nasz wielki sukces. 

„EKES Info”: Czego Pan oczekuje po polskim 
przewodnictwie w UE?

Jerzy Buzek: Często powtarzam, że UE liczy na Polskę jako kraj, który wprowadzi do 

Europy nową jakość i zainspiruje ją swoją przedsiębiorczością, otwartością i entuzja-

zmem. To są polskie znaki rozpoznawcze. Chcemy, by Europa była najbardziej konku-

rencyjną gospodarką na świecie. Dlatego cieszą mnie cele Polski obrane na okres prezy-

dencji: skuteczny, solidarny budżet, wzmocnienie rynku wewnętrznego i lepsze wyko-

rzystanie potencjału tkwiącego w kapitale ludzkim.

Z uznaniem przyjmuję zaangażowanie Polski w polityką sąsiedzką, w tym Partner-

stwo Wschodnie oraz sąsiedztwo południowe, dzięki którym nasze wartości i przesła-

nie rozprzestrzeniają się poza unijne granice. 

Jako przewodniczący PE liczę na dobrą współpracę Parlamentu z rządem RP, ponie-

waż po wejściu w życie traktatu z Lizbony razem z Radą Unii Europejskiej decydujemy 

o większości legislacji. Mam również nadzieję, że Polska będzie skutecznie godzić inte-

resy państw członkowskich, co nie jest łatwe, zwłaszcza w dobie kryzysu. Wyzwań nie 

brakuje, ale Polska nie raz udowadniała, że jest skutecznym i solidarnym członkiem UE 

o ogromnym potencjale. (mb) 

 ●

OD REDAKCJI

OD REDAKCJI

W poszukiwaniu równowagi budżetowej

Działania Polski na rzecz konkurencyjnej, bezpiecznej i otwartej Europy

Drodzy Czytelnicy!
Według danych Eurostatu bezrobocie wśród młodych 
Hiszpanów wynosi obecnie ponad 44%. Z pewnością jest 
to przygnębiający obraz, a statystyki w innych państwach 
UE również nie nastrajają optymistycznie. Stopa 
bezrobocia wśród młodzieży przekracza 20% w większości 
państw członkowskich UE. We wszystkich państwach UE, 

dla których istnieją dane na ten temat, stopa bezrobocia młodzieży jest wyższa od 
ogólnej stopy bezrobocia.

Potencjał bezrobotnej młodzieży idzie na marne, co nie tylko utrudnia wzrost 
gospodarczy, lecz ma również poważne konsekwencje dla przyszłej spójności 
społecznej. Bezrobocie jest ponadto problemem społecznym, który pociąga za 
sobą olbrzymie koszty indywidualne. Danny Dorling, profesor antropogeografi i 
na Sheffi  eld University, twierdzi, że niewiele sytuacji wpływa tak negatywnie na 
młodych ludzi, jak bezrobocie – pozostawia ono trwały ślad i może mieć długofalowe 
skutki, takie jak większe prawdopodobieństwo braku pracy w przyszłości czy 
niższych dochodów z całego okresu aktywności zawodowej. 

Komitet zorganizował ostatnio szereg wydarzeń (opisanych w niniejszym 
wydaniu), szczególnie w Hiszpanii i na Malcie, podczas których bezpośrednio 
poruszył ten problem. EKES zdaje sobie sprawę, że nie istnieje jedno cudowne 
rozwiązanie tej trudnej sytuacji, lecz należy podjąć działania równocześnie w różnych 
dziedzinach.

Po pierwsze, musimy ożywić wzrost gospodarczy, który jest niezbędny dla 
tworzenia miejsc pracy. Szanse młodych ludzi na znalezienie pracy poprawią się, 
jeśli poprawi się również wzrost gospodarczy. Po drugie, należy zająć się problemem 
porzucania szkoły oraz rozdźwięku między systemem edukacji a potrzebami rynku 
pracy. W tym względzie równie istotne jest uczenie się nieformalne. Po trzecie, 
trzeba ponownie zastanowić się nad ramami regulacyjnymi rynków pracy, mając na 
uwadze model fl exicurity. Musimy dać młodym ludziom szanse na przekształcenie 
umów na czas określony lub umów o pracę w niepełnym wymiarze godzin w stałe 
umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, po upływie pewnego czasu i spełnieniu 
określonych warunków. Młodzi ludzie muszą mieć perspektywy osiągnięcia większej 
stabilności. 

Na koniec należy przyjrzeć się służbom zatrudnienia. Istotna jest wczesna 
interwencja w sytuacji, gdy młodej osobie grozi utrata pracy, należałoby także 
dotować zatrudnienie grup znajdujących się w niekorzystnym położeniu, które 
mają trudności z wejściem na zwykły rynek pracy, zwłaszcza młodych ludzi bez 
kwalifikacji lub o bardzo niskich kwalifikacjach. Dobrym przykładem jest tu 
„system gwarancji dla młodzieży” przewidziany w inicjatywie „Mobilna młodzież”. 
W ramach tego systemu zachęca się państwa członkowskie, by zadbały o ofertę 
pracy, dalszego szkolenia lub stażu dla młodego człowieka w ciągu sześciu miesięcy 
od zakończenia przez niego nauki.

Anna Maria Darmanin
Wiceprzewodnicząca

Drodzy Czytelnicy!
Jako wiceprzewodniczący EKES-u, Europejczyk 
i Polak, z ogromnym zainteresowaniem oczekuję 
pierwszej w historii prezydencji polskiej w Radzie UE. 

Za słuszną uważam decyzję Polski, by podejmować 
zdecydowane działania nakierowane na wzrost, a nie 

tylko na spłatę przez Europę jej długów, gdyż ich spłata – choć ważna – nie jest 
sama w sobie gwarancją mocnego wzrostu. Ustaliliśmy, jakie były przyczyny 
kryzysu, a teraz musimy spojrzeć w przyszłość i opracować dobre strategie, które 
pozwolą utrzymać wzrost i zagwarantują, że Europa pozostanie konkurencyjna.

Jestem pełen najlepszych nadziei, że polska prezydencja osiągnie postępy 
w wielu ważnych dziedzinach, takich jak jednolity rynek, który wzmocni wzrost 
gospodarczy, gdy zostanie w pełni urzeczywistniony. Ambitny budżet UE także 
zwiększyłby potencjał gospodarczy Europy, dlatego oczekuję, że prezydencja 
polska powie o tym jasno podczas zbliżających się negocjacji budżetowych nad 
przyszłą perspektywą fi nansową. 

Przed ich rozpoczęciem EKES stwierdza zdecydowanie, że trzeba odejść od 
zasady „sprawiedliwego zwrotu”. Jest ona sprzeczna z wartościami leżącymi 
u podstaw integracji europejskiej, takimi jak solidarność i obopólne korzyści. 
EKES popiera ideę, by zasoby własne UE wpływały bezpośrednio do budżetu UE, 
zastępując składki krajowe. Sposób fi nansowania budżetu UE jest jednoznaczną 
miarą postępu integracji europejskiej. 

Przez ostatnie dwa lata Komitet nieustannie apelował, by społeczeństwu 
obywatelskiemu przyznać większą rolę we wdrażaniu prawa wzorowanego 
na prawie UE i w promowaniu integracji gospodarczej w państwach objętych 
Partnerstwem Wschodnim. Dlatego też bardzo się cieszę, że Partnerstwo 
Wschodnie, które ostatnio było do pewnego stopnia zaniedbywane, jest ważnym 
punktem programu prezydencji. Najnowsze wydarzenia na południowym 
wybrzeżu Morza Śródziemnego pokazały, jak ważne – nie tylko dla handlu 
i bezpieczeństwa energetycznego – jest, by otaczające nas regiony były stabilne.

W tym kontekście doświadczenia Polski związane z jej pokojową rewolucją 
przeciwko komunizmowi z 1989 r. oraz udaną transformacją można wykorzystać, 
aby szerzyć demokrację w  świecie arabskim. Podobnie jak w  ówczesnej 
Polsce, tak teraz w państwach arabskich wydarzenia pokazały kluczową rolę 
społeczeństwa obywatelskiego w tworzeniu Historii pisanej przez duże H. 
Napawa mnie radością i dumą, że zorganizowane społeczeństwo obywatelskie, 
reprezentowane na szczeblu UE przez EKES, jest gotowe wesprzeć prezydencję 
polską w osiąganiu tych ambitnych i bardzo ważnych celów. 

Jacek Krawczyk
Wiceprzewodniczący

20 lipca 
Warszawa, Polska: Konferencja 
poświęcona opinii EKES-u 
w sprawie zrównoważonego 
rozwoju polityki 
transportowej UE i sieci TEN-T, 
organizowana wspólnie z polskim 
Ministerstwem Infrastruktury

13 września 
EKES, Bruksela, Belgia: 
Posiedzenie Komitetu 
Sterującego ds. Strategii 
„Europa 2020” EKES-u 
z udziałem przedstawicieli 
krajowych RSG 

21–22 września 
EKES, Bruksela, Belgia: 
Ceremonia wręczenia 
nagród w konkursie 
„EESC Design Eleven” 
i otwarcie wystawy

W TYM WYDANIU
Europejski Rok Wolontariatu: 
docenić wolontariat

Prezydencja polska: „Polska 
będzie działać na rzecz 
konkurencyjnej, bezpiecznej 
i otwartej Europy” – powiedział 
polski minister do spraw 
europejskich

EKES przygotowuje cztery 
opinie rozpoznawcze na 
wniosek polskiej prezydencji

EKES angażuje się w sprawy 
bezrobotnych młodych ludzi

Warsztaty UE–Rosja: 
zwiększenie roli społeczeństwa 
obywatelskiego na drodze do 
zrównoważonego rozwoju 
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Przegląd budżetu UE ma miejsce 

w  warunkach znacznej niepewno-

ści finansowej na całym kontynen-

cie. EKES przedstawił swoje zalece-

nia w opinii przygotowanej przez Hen-

riego Malosse’a (Grupa Pracodawców, 

Francja) i Gérarda Dantina (Grupa Pra-

cowników, Francja). Z uwagi na kryzys 

gospodarczy i fi nansowy oraz rosnące 

defi cyty w większości państw członkow-

skich, panuje pogląd, że Unia nie dyspo-

nuje zapleczem budżetowym pozwalają-

cym na realizację jej strategii politycz-

Głównym zadaniem, jakie stawia przed sobą polska prezydencja, będzie wzmocnienie wzrostu 

gospodarczego oraz odbudowa zaufania społecznego. Europa odrobiła lekcję z kryzysu i zre-

formowała gospodarczy fi lar swojej konstrukcji, a teraz musi podjąć zdecydowane działania 

na rzecz wzrostu i budowy konkurencyjnej gospodarki. W tym celu Polska będzie koncentro-

wać się na poszerzeniu i pogłębieniu jednolitego rynku europejskiego, promowaniu polityki 

inwestycyjnej oraz wzmocnieniu kapitału intelektualnego. Wszystkie te działania zawierają 

się w pierwszym z priorytetów polskiej prezydencji, nazwanym „Integracja europejska jako 

źródło wzrostu”. Aby skutecznie zrealizować nasze zamierzenia w tym zakresie, obejmujące 

także aktywną politykę zatrudnienia, niezwykle istotne będą dla nas rekomendacje, o których 

przedstawienie poprosiliśmy Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. 

Kolejnym aspektem, który planujemy podjąć, jest „Bezpieczna Europa”. W tym punk-

cie zawiera się zarówno bezpieczeństwo energetyczne, które Polska promuje w UE od kilku 

lat, jak również bezpieczeństwo żywnościowe i wzmacnianie unijnej polityki bezpieczeństwa 

i obrony. Naszym celem jest, aby UE wzmocniła swoją pozycję na arenie międzynarodowej. 

Będziemy wspierać wszystkie działania prowadzące do tego celu.

Europa korzystająca na otwartości – to trzeci i najbardziej pojemny z głównych priorytetów polskiej prezydencji w UE. Chcemy 

wprowadzić Chorwację do Unii Europejskiej i wspierać proces akcesyjny w odniesieniu do innych państw. Będziemy pogłębiać 

Partnerstwo Wschodnie, wciągając w orbitę UE Ukrainę, Białoruś, Mołdowę, Azerbejdżan, Armenię i Gruzję. W ramach Partner-

stwa Wschodniego będziemy dążyć do zawierania umów stowarzyszeniowych i tworzenia stref wolnego handlu. W tym kontekście 

EKES przygotowuje dla nas opinię na temat interakcji między Partnerstwem Wschodnim a wschodnim wymiarem polityk unijnych. 

Prezydencja to nie tylko planowanie przyszłości, ale przede wszystkim właściwe reagowanie na bieżące wydarzenia. Będziemy 

zatem z uwagą śledzić rozwój wydarzeń w południowym sąsiedztwie UE i wspierać działania zmierzające do wypracowania nowych 

relacji UE ze światem arabskim. Zależy nam także na wypracowaniu kompleksowej strategii działań na rzecz demokratyzacji i budowy 

nowoczesnych struktur państwowych w krajach tego regionu.

Podsumowując, polska prezydencja chce budować Europę silną gospodarczo, co pozwoli pozytywnie spojrzeć w przyszłość i popra-

wić nastroje społeczne w UE. Jest oczywiste, że nie może się to odbywać bez aktywnego udziału społeczeństwa obywatelskiego, repre-

zentowanego na poziomie unijnym przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. ●

Mikołaj Dowgielewicz jest sekretarzem stanu do spraw europejskich i polityki ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

nej lub nowych zobowiązań spoczywają-

cych na niej zgodnie z traktatem lizboń-

skim. Stąd też potrzeba inteligentnych 

rozwiązań budżetowych, które umożli-

wią UE osiągnięcie wyznaczonych celów 

bez dodatkowego obciążania podatkami 

społeczeństwa i przedsiębiorstw w całej 

Europie. 

EKES sądzi, że należy odejść od 

zasady sprawiedliwego zwrotu, jako 

sprzecznej z leżącymi u podstaw euro-

pejskiej integracji zasadami solidarno-

ści i wzajemnych korzyści. Zamiast tego 

należy stosować zasadę pomocniczości, 

zgodnie z którą decyzje powinny być 

podejmowane przez najniższą lub naj-

mniej scentralizowaną jednostkę wła-

dzy. Komitet popiera propozycję Komi-

sji Europejskiej dotyczącą wykorzysty-

wania zasobów własnych, które można 

by stworzyć od podstaw lub czerpać 

z podatków krajowych. Krajowe i euro-

pejskie budżety powinny się wzajem-

nie uzupełniać, aby Unia miała jak naj-

większe szanse na osiągnięcie celów poli-

tycznych. 

Skuteczny budżet wymaga poparcia 

opinii społecznej. Istotnym argumentem 

służącym pozyskaniu poparcia społecz-

nego jest wskazanie na koszty zaniecha-

nia integracji europejskiej. Dlatego też 

Komitet, podobnie jak Parlament Euro-

pejski, apeluje o przeprowadzenie i opu-

blikowanie badań na ten temat, a jedno-

cześnie o zwrócenie uwagi na powiela-

nie wydatków w budżetach krajowych. 

Komitet uczestniczyłby w tych bada-

niach i dostarczył nowych materiałów 

promocyjnych skierowanych do obywa-

teli europejskich. (ma) 

 

 ●

W SKRÓCIE

  IN MEMORIAM

EKES na szczycie G-20 – globalne 
rozwiązania problemu wahań cen

Ministrowie rolnictwa krajów grupy 

G-20 spotkali się w dniach 22–23 czerwca 

w Paryżu, aby przedyskutować trendy 

panujące na globalnych rynkach rolnych 

i związane z tym negocjacje handlowe. 

Francja, jako kraj sprawujący obecnie 

przewodnictwo w  grupie G-20, uczy-

niła bezpieczeństwo żywnościowe jed-

nym ze swych priorytetów politycznych 

oraz zaapelowała do EKES-u o wniesie-

nie wkładu w przygotowania do czerwco-

wego posiedzenia. Wszak kwestie bezpie-

czeństwa żywnościowego są równie istot-

nym elementem unijnej polityki rolnic-

twa, handlu i rozwoju. 

Z myślą o opracowaniu swego stano-

wiska EKES zorganizował 23 maja kon-

ferencję pt. „Żywność dla wszystkich 

–  w kierunku globalnego 

porozumienia”. Przedsta-

wiciele ONZ, FAO, G-20, 

UE i  innych organizacji 

przybyli do Brukseli, by 

w żywiołowej debacie zna-

leźć sposób na rozwiąza-

nie na szczeblu globalnym 

kryzysu w  rolnictwie. Na 

konferencji czołowi przy-

wódcy i  eksperci praco-

wali nad zaleceniami UE 

na zaplanowany na 22–23 

czerwca szczyt ministrów rolnictwa kra-

jów grupy G-20. 

„Na światowych rynkach nie możemy 

sobie pozwolić na nowy kryzys w rol-

nictwie. Niekontrolowane spekulacje 

rujnują gospodarkę krajów rozwijają-

cych się, prowadzą do głodu i zubożenia 

naszych rolników. Musimy położyć temu 

kres i Unia Europejska dołoży wszelkich 

starań, by to osiągnąć” – oświadczył pro-

wadzący konferencję Staffan Nilsson, 

przewodniczący EKES-u.

EKES przedstawił francuskim orga-

nizatorom szczytu konkretne pomy-

sły do omówienia i uzgodnienia przez 

ministrów z krajów G-20 obradujących 

w dniach 22–23 czerwca. Dotyczą one 

sześciu filarów: propagowania zrów-

noważonego rolnictwa, kluczowej roli 

społeczeństwa obywatelskiego, uznania 

prawa do dostępu do żywności, potrzeby 

spójnej polityki, poprawy funkcjonowa-

nia rynków rolnych oraz ochrony grup 

znajdujących się w najtrudniejszym poło-

żeniu.

Dodatkowo EKES zdecydowanie 

zachęcił do lepszej koordynacji i współ-

pracy pomiędzy organizacjami między-

narodowymi, a  przede wszystkim do 

zwiększenia spójności podejmowanych 

przez nie działań. EKES podkreślił także 

potrzebę ułatwienia rolnikom, również 

tym prowadzącym małe gospodarstwa, 

dostępu do funduszy międzynarodo-

wych i europejskich, a także zapewnie-

nia kobietom równego i nieograniczo-

nego dostępu do zasobów produkcyj-

nych. (ail)

Wnioski z konferencji „Żywność dla 

wszystkich –  w kierunku globalnego 

porozumienia” można znaleźć na stro-

nie: http://www.eesc.europa.eu/food-

for-everyone. ●

UE liczy na to, że Polska wniesie 
do Europy nową jakość

Warsztaty UE–Rosja

Dnia 28 czerwca w Brukseli odbyły się warsztaty zorgani-

zowane wspólnie przez EKES i  Izbę Społeczną Federacji 

Rosyjskiej. Przedstawiciele tych instytucji spotkali się po raz 

czwarty. Tym razem skupili się na postępach na drodze do 

bardziej ekologicznej gospodarki. Spotkanie odbyło się w kon-

tekście przyszłorocznej konferencji ONZ w Rio poświęconej 

zrównoważonemu rozwojowi. Konferencja ta będzie dosko-

nałą okazją, by pokazać, jak głębokie porozumienie udało się 

osiągnąć przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego 

z UE i Rosji.

W oczekiwaniu na konferencję ONZ uczestnicy warszta-

tów sformułowali stanowcze przesłanie, apelując, by w poli-

tyce krajowej większą wagę nadać kwestiom ochrony środo-

wiska. Podkreślili ponadto znaczenie włączenia zorganizo-

wanego społeczeństwa obywatelskiego do opracowania takiej 

zrównoważonej polityki ochrony środowiska. Uczestnicy 

omówili również inne istotne zagadnienia, takie jak migra-

cja oraz rola społeczeństwa obywatelskiego w partnerstwie 

UE–Rosja na rzecz modernizacji.

Więcej informacji oraz konkluzje z warsztatów można zna-

leźć na stronie: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.e-

astern-neighbours-and-russia. (ti) 

 

 ●

Komitet Konsultacyjny Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego z wizytą w Estonii

Zgodnie z propozycją swojego prezydium 

Komitet Konsultacyjny Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (Komitet Kon-

sultacyjny EOG) odbył w Tartu w Estonii 

swoje 19. posiedzenie. Miało ono miejsce 

w dniach 12–13 maja i obejmowało zwie-

dzanie prowadzonego przez estońską fun-

dację Agrenska ośrodka rehabilitacyjnego 

dla niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin 

oraz Parku Naukowego w Tartu.

Podczas posiedzenia dyskutowano 

nad Porozumieniem o  Europejskim 

Obszarze Gospodarczym. Obecni byli 

Lars Erik Nordgaard, dyrektor sekre-

tariatu EFTA, i  Per Sanderud, prezes 

Urzędu Nadzoru EFTA. Przedmiotem 

dyskusji było też przystąpienie Islandii 

do Unii Europejskiej.

Członkowie Komitetu Konsultacyj-

nego EOG omówili także dwie rezolu-

cje na temat Aktu o jednolitym rynku 

i  dokument roboczy w  sprawie euro-

pejskiego zarządzania gospodarczego. 

Profesor Raul Eamets z Uniwersytetu 

w Tartu przedstawił ze szczegółami sytu-

ację gospodarczą, dyscyplinę budżetową 

i analizę proponowanych środków mają-

cych pomóc strefi e euro. 

W nowej rezolucji i  w raporcie na 

temat innowacji w  dziedzinie energii 

podkreślono potrzebę rozpowszechnie-

nia wiedzy i powszechniejszego korzy-

stania z technologii efektywnych ener-

getycznie. Zawarto w  nich także apel 

o zwiększenie inwestycji w badania i roz-

wój, zwłaszcza inwestycji sektora prywat-

nego, ponieważ Europa ma tu jeszcze 

sporo do nadrobienia. Niepokojący jest 

fakt, że dziedziną tą nie zajmują się żadne 

przedsiębiorstwa europejskie.

Po posiedzeniach uczestnicy wybrali się 

do ośrodka rehabilitacyjnego dla niepeł-

nosprawnych dzieci i ich rodzin w Tam-

mistu, prowadzonego przez estońską fun-

dację Agrenska. Współprzewodniczący 

Komitetu Konsultacyjnego EOG Meelis 

Joost wyjaśnił cele i  działania realizo-

wane w ramach stałej współpracy estoń-

sko-szwedzkiej, nawiązanej w  2003  r. 

Ponadto wizyta ta była okazją do przyjrze-

nia się inwestycji dokonanej z mechani-

zmu fi nansowego Norwegii i EOG, dzięki 

której sfi nansowano budowę kuchni edu-

kacyjnej dla niepełnosprawnych młodych 

ludzi, by mogli się uczyć gotowania, cate-

ringu, planowania menu itd. 

Drugim odwiedzanym miejscem był 

Park Naukowy w Tartu, gdzie uczestnicy 

zapoznali się z  wielkością i  rodzajami 

przedsiębiorstw rozpoczynających dzia-

łalność i już działających, które korzystają 

z usług parku. Park Naukowy w Tartu 

udostępnia laboratoria, aby pomóc tym 

przedsiębiorstwom w rozwoju produk-

tów. (mj) ●

Posiedzenie plenarne Europejskiego Forum Energii Jądrowej

Podczas ostatniego posiedzenia plenarnego Europejskiego Forum Energii Jądrowej (ENEF), 

które odbyło się w dniach 19–20 maja 2011 r. w Pradze, Richard Adams został wyznaczony 

na nowego przewodniczącego grupy roboczej ENEF ds. przejrzystości, zastępując swo-

jego z żalem żegnanego poprzednika, byłego przewodniczącego Sekcji TEN Jánosa Tótha.

ENEF jest jedyną w swoim rodzaju otwartą platformą do szerszej dyskusji na temat kwe-

stii przejrzystości oraz szans i zagrożeń związanych z energią jądrową. W tym kontekście 

EKES zorganizował konferencje z udziałem różnych podmiotów europejskiego społeczeń-

stwa obywatelskiego pt. „Poglądy europejskiego społeczeństwa obywatelskiego na ener-

gię jądrową” w 2009 r. oraz „Energia jądrowa – jak związane z nią możliwości i zagrożenia 

postrzegają Europejczycy, społeczeństwo obywatelskie i zainteresowane podmioty” w 2010 r. 

Przyszłość energii niskoemisyjnej jest przedmiotem ogromnego zainteresowania we 

wszystkich państwach członkowskich, dlatego Komitet planuje kolejne spotkania z udzia-

łem zainteresowanych stron poświęcone bezpieczeństwu jądrowemu (w listopadzie 2011 r.) 

oraz przyszłemu koszykowi energetycznemu opartemu na niskoemisyjnych źródłach 

(w 2012 r.). (ak) ●

Edukacja fi nansowa i odpowiedzialne korzystanie z produktów 
fi nansowych (ECO/297) 

W świetle coraz większej złożoności i nieprzejrzystości systemu fi nansowego edukacja fi nansowa 

jest kluczem do odpowiedzialnego korzystania z produktów fi nansowych.

Oprócz strategii i inicjatyw podejmowanych przez Komisję Europejską i OECD w celu zara-

dzenia niedoskonałościom systemu fi nansowego potrzebne jest wyraźne zaangażowanie ze strony 

sektora fi nansowego. Prawidłowe wdrażanie nowych przepisów musi ponadto sprzyjać dostępowi 

do przejrzystych produktów fi nansowych.

Edukację fi nansową należy rozumieć jako całościową politykę obecną na każdym etapie życia, 

włączoną do programów nauczania oraz kontynuowaną przy okazji podnoszenia umiejętności pra-

cowników i przekwalifi kowania zawodowego. Powinna ona także promować integrację fi nansową 

i świadome oszczędzanie. (ctp) ●

Węgierscy i słoweńscy członkowie spotykają się z przedstawicielami mediów krajowych
W dniach 15 i 16 czerwca w siedzibie EKES-u odbyły się spotkania 

członków EKES-u i dziennikarzy z Węgier oraz ze Słowenii. Dzien-

nikarze z Węgier, zaproszeni przez reprezentującą ten kraj członki-

nię EKES-u Kingę Joó (Grupa Innych Podmiotów), mogli także wziąć 

udział w posiedzeniach plenarnych i uzyskać informacje z pierwszej 

ręki na temat roli i funkcjonowania Komitetu.

Wiceprzewodnicząca Anna Maria Darmanin zorganizowała lunch 

prasowy, by przedstawić dziennikarzom działalność Komitetu i oso-

biście ich poznać. Obiad ten odbył się w ramach prowadzonej przez 

wiceprzewodniczącą serii nieofi cjalnych spotkań, które mają ułatwić 

członkom i dziennikarzom nawiązywanie bezpośrednich kontaktów 

oraz wymianę poglądów w nieformalnej atmosferze. (ail) 

 ●

Pamięci Zenonasa Rokusa Rudzikasa

Wiadomość o nagłej, niespodziewanej śmierci naszego dro-

giego kolegi i  przyjaciela Zenonasa Rudzikasa, zmarłego 

w wieku 71 lat, to dla nas ogromny cios. Był to wyjątkowy 

człowiek, który pozostawi po sobie niezatarty ślad, zarówno 

w naszych sercach i umysłach, jak i w środowisku naukowym. 

Obdarzony nieprzeciętnym intelektem, jednocześnie ujmował 

spokojnym i skromnym charakterem. Był aktywnym członkiem 

EKES-u, gdzie reprezentował Litwę od 2006 r. Wniósł duży 

wkład w prace Komitetu, szczególnie poprzez swoją działal-

ność w sekcjach NAT, REX i TEN. 

Niezależnie od pracy w Komitecie i czasu poświęconego EKES-owi Zenon Rudzi-

kas prowadził aktywną działalność naukową. W przeszłości piastował funkcję pre-

zesa Litewskiej Akademii Nauk. Był wybitnym naukowcem, cenionym specjalistą 

w zakresie spektroskopii jądrowej, należał do czołowych ekspertów w dziedzinie 

fi zyki teoretycznej na Litwie. Za swe badania i odkrycia został uhonorowany wie-

loma nagrodami. W uznaniu dla jego zasług i popularności koledzy nazwali jego 

imieniem asteroidę w głównym pasie planetoid: „167960 Rudzikas”.

Zenonas Rudzikas był nie tylko wspaniałym i szanowanym naukowcem, ale także 

skromnym i towarzyskim człowiekiem oraz zaangażowanym obywatelem Europy. 

Świadczy o tym między innymi fakt, że był jednym z członków założycieli Litew-

skiej Rady Społeczno-Gospodarczej.

Członkom Komitetu i wszystkim, którzy mieli zaszczyt go znać i z nim praco-

wać, będzie brakowało jego entuzjazmu i jego wyjątkowych walorów intelektual-

nych i ludzkich.

Luca Jahier
Przewodniczący Grupy Innych Podmiotów
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WYDRUKOWANO NA PAPIERZE POZYSKANYM W CAŁOŚCI Z MAKULATURY

Przed nami najtrudniejsze negocjacje budżetowe w historii UE
w historii UE. To na rząd polski spadnie 

zadanie pogodzenia rozbieżnych stano-

wisk w Radzie i przygotowania projektu 

rozporządzenia, który mógłby zostać 

przyjęty przez Parlament Europejski. 

Oczekuję także wkładu, który Europejski 

Komitet Ekonomiczno-Społeczny wnie-

sie do dyskusji nad kolejnymi perspek-

tywami fi nansowymi, co pozwoli mi na 

zapoznanie się z niepokojami i nadzie-

jami społeczeństwa obywatelskiego, mię-

dzy innymi partnerów społecznych.

W czasach, kiedy brakuje środków 

fi nansowych, państwa członkowskie sys-

tematycznie wzywają Unię Europejską do 

intensywniejszych wysiłków w  obsza-

rach takich, jak energetyka, środowisko, 

migracja czy dyplomacja, jednocześnie 

zaś oświadczają, że chcą skromniejszego 

budżetu UE (przy czym akurat w kosz-

tach administracyjnych, które stanowią 

jedynie 5,8% budżetu, nie uda się zna-

leźć znacznych oszczędności). Jednym 

z głównych wyzwań stojących przed pol-

ską prezydencją jest ułożenie tej „budże-

towej kostki Rubika”. 

Rozmawiałem wielokrotnie z premie-

rem i jego ekipą i wiem, że staną na wyso-

kości zadania. ●

Okres prezydencji Polski w Radzie UE 

w  żadnym wypadku nie będzie przy-

pominał przyjemnej i  spokojnej sze-

ściomiesięcznej przechadzki. Wystar-

czy uświadomić sobie, że rząd Donalda 

Tuska przejmuje rotacyjną prezydencję 

w chwili, gdy niektóre państwa człon-

kowskie zmagają się ze skutkami tego, 

że przez wiele lat wydawały więcej niż 

zarabiały; kiedy UE zastanawia się nad 

kontrolami granicznymi oraz swą rolą 

w regionie Morza Śródziemnego; kiedy 

jednocześnie rozpoczyna się okres debaty 

nad budżetem.

W sferze budżetu umiejętności prezy-

dencji polskiej zostaną natychmiast pod-

dane próbie, gdyż oczekuje się, że Rada 

zajmie stanowisko w sprawie budżetu UE 

na 2012 r. Pod koniec kwietnia Komisja 

zwróciła się z  wnioskiem o  zwiększe-

nie budżetu o 4,9%, głównie ze względu 

na to, że projekty fi nansowane ze środ-

ków unijnych wchodzą w fazę końcową 

i w przyszłym roku trzeba będzie zwrócić 

środki państwom członkowskim, które 

zrealizowały swe projekty (w zakresie 

infrastruktury, zatrudnienia i środowi-

ska). Tymczasem wiele państw człon-

kowskich zapowiedziało już, że nie chce 

takiego zwiększenia budżetu UE. Pre-

zydencja polska będzie musiała zna-

leźć sposób na pogodzenie sprzecznych 

priorytetów państw członkowskich: wiele 

z nich chce minimalnego tylko wzrostu 

budżetu UE, pod warunkiem jednak, że 

ich regiony, przedsiębiorstwa, naukowcy, 

organizacje pozarządowe itd. zachowają 

dotychczasowy poziom fi nansowania ze 

środków unijnych.

Niemal równocześnie polska prezy-

dencja stanie wobec wyzwania, jakim 

będzie rozpoczęcie negocjacji kolejnych 

ram fi nansowych. Nie łudźmy się: będą to 

najbardziej zacięte negocjacje budżetowe 

Lipiec 2011/6 – Wydanie specjalne
Lipiec 2011/6 – Wydanie specjalne

PL
PL

ISSN 1830-5148
ISSN 1830-5148

EKES info
EKES info

Europejski Komitet
Ekonomiczno-Społeczny

Europejski Komitet
Ekonomiczno-Społeczny

Pomost między Europą a zorganizowanym 

społeczeństwem obywatelskim

Pomost między Europą a zorganizowanym 

społeczeństwem obywatelskim

Wydanie specjalne 

POLSKA PREZYDENCJA

„EKES info” w 22 językach: http://www.eesc.europa.eu/activities/press/eescinfo/index_en.asp

EKES info Lipiec 2011/6 
– Wydanie specjalne

Henri Malosse, sprawozdawca, i Gérard Dantin, współsprawozdawca

Mikołaj Dowgielewicz

Jerzy Buzek

Anna Maria Darmanin na spotkaniu 
ze słoweńskimi dziennikarzami

Q
E

-A
A

-1
1

-0
0

6
-P

L
-C

pa.eu/

©
 E

P

opa

Janusz Lewandowski

esc.eeeuruu



www.eesc.europa.eu
3 1

EKES info — Lipiec 2011/6 – Wydanie specjalne

Wywiad z Jerzym Buzkiem, przewodniczącym Parlamentu Europejskiego

„EKES Info”: Z jakim przesłaniem zwróci się Pan do przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego z całej Europy? Czy zacieśnianie 
współpracy między posłami PE a przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego będzie kontynuowane?

Jerzy Buzek: Chciałbym raz jeszcze podkreślić rolę zorganizowanego społeczeństwa obywa-

telskiego w demokracji. Mówiłem o tym między innymi podczas otwarcia Agory w stycz-

niu tego roku oraz w wielu innych sytuacjach, przeciwstawiając się reżimom w Pół-

nocnej Afryce czy na Białorusi. Powtarzałem wtedy, że wsparcie dla organizacji społe-

czeństwa obywatelskiego musi zostać wzmocnione. Znalazło to swoje odbicie w licz-

nych rezolucjach PE. Bo wiemy w Unii Europejskiej, że nie ma demokracji bez społe-

czeństwa obywatelskiego. 

Jesteście państwo w EKES-ie przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, repre-

zentujecie ważne ze społecznego punktu widzenia interesy. Pomagacie osiągnąć praw-

dziwy dialog między Unią a jej obywatelami, szerzycie wiedzę o UE w swoich krajach, 

bez czego nie byłoby woli głębszej integracji. Parlament Europejski was potrzebuje. Ta 

współpraca musi być kontynuowana dla dobra obywateli UE. Z naszych wspólnych 

doświadczeń będą korzystać kraje obierające teraz i w przyszłości ścieżkę demokra-

tycznych reform. To nasz wielki sukces. 

„EKES Info”: Czego Pan oczekuje po polskim 
przewodnictwie w UE?

Jerzy Buzek: Często powtarzam, że UE liczy na Polskę jako kraj, który wprowadzi do 

Europy nową jakość i zainspiruje ją swoją przedsiębiorczością, otwartością i entuzja-

zmem. To są polskie znaki rozpoznawcze. Chcemy, by Europa była najbardziej konku-

rencyjną gospodarką na świecie. Dlatego cieszą mnie cele Polski obrane na okres prezy-

dencji: skuteczny, solidarny budżet, wzmocnienie rynku wewnętrznego i lepsze wyko-

rzystanie potencjału tkwiącego w kapitale ludzkim.

Z uznaniem przyjmuję zaangażowanie Polski w polityką sąsiedzką, w tym Partner-

stwo Wschodnie oraz sąsiedztwo południowe, dzięki którym nasze wartości i przesła-

nie rozprzestrzeniają się poza unijne granice. 

Jako przewodniczący PE liczę na dobrą współpracę Parlamentu z rządem RP, ponie-

waż po wejściu w życie traktatu z Lizbony razem z Radą Unii Europejskiej decydujemy 

o większości legislacji. Mam również nadzieję, że Polska będzie skutecznie godzić inte-

resy państw członkowskich, co nie jest łatwe, zwłaszcza w dobie kryzysu. Wyzwań nie 

brakuje, ale Polska nie raz udowadniała, że jest skutecznym i solidarnym członkiem UE 

o ogromnym potencjale. (mb) 

 ●

OD REDAKCJI
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W poszukiwaniu równowagi budżetowej

Działania Polski na rzecz konkurencyjnej, bezpiecznej i otwartej Europy

Drodzy Czytelnicy!
Według danych Eurostatu bezrobocie wśród młodych 
Hiszpanów wynosi obecnie ponad 44%. Z pewnością jest 
to przygnębiający obraz, a statystyki w innych państwach 
UE również nie nastrajają optymistycznie. Stopa 
bezrobocia wśród młodzieży przekracza 20% w większości 
państw członkowskich UE. We wszystkich państwach UE, 

dla których istnieją dane na ten temat, stopa bezrobocia młodzieży jest wyższa od 
ogólnej stopy bezrobocia.

Potencjał bezrobotnej młodzieży idzie na marne, co nie tylko utrudnia wzrost 
gospodarczy, lecz ma również poważne konsekwencje dla przyszłej spójności 
społecznej. Bezrobocie jest ponadto problemem społecznym, który pociąga za 
sobą olbrzymie koszty indywidualne. Danny Dorling, profesor antropogeografi i 
na Sheffi  eld University, twierdzi, że niewiele sytuacji wpływa tak negatywnie na 
młodych ludzi, jak bezrobocie – pozostawia ono trwały ślad i może mieć długofalowe 
skutki, takie jak większe prawdopodobieństwo braku pracy w przyszłości czy 
niższych dochodów z całego okresu aktywności zawodowej. 

Komitet zorganizował ostatnio szereg wydarzeń (opisanych w niniejszym 
wydaniu), szczególnie w Hiszpanii i na Malcie, podczas których bezpośrednio 
poruszył ten problem. EKES zdaje sobie sprawę, że nie istnieje jedno cudowne 
rozwiązanie tej trudnej sytuacji, lecz należy podjąć działania równocześnie w różnych 
dziedzinach.

Po pierwsze, musimy ożywić wzrost gospodarczy, który jest niezbędny dla 
tworzenia miejsc pracy. Szanse młodych ludzi na znalezienie pracy poprawią się, 
jeśli poprawi się również wzrost gospodarczy. Po drugie, należy zająć się problemem 
porzucania szkoły oraz rozdźwięku między systemem edukacji a potrzebami rynku 
pracy. W tym względzie równie istotne jest uczenie się nieformalne. Po trzecie, 
trzeba ponownie zastanowić się nad ramami regulacyjnymi rynków pracy, mając na 
uwadze model fl exicurity. Musimy dać młodym ludziom szanse na przekształcenie 
umów na czas określony lub umów o pracę w niepełnym wymiarze godzin w stałe 
umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, po upływie pewnego czasu i spełnieniu 
określonych warunków. Młodzi ludzie muszą mieć perspektywy osiągnięcia większej 
stabilności. 

Na koniec należy przyjrzeć się służbom zatrudnienia. Istotna jest wczesna 
interwencja w sytuacji, gdy młodej osobie grozi utrata pracy, należałoby także 
dotować zatrudnienie grup znajdujących się w niekorzystnym położeniu, które 
mają trudności z wejściem na zwykły rynek pracy, zwłaszcza młodych ludzi bez 
kwalifikacji lub o bardzo niskich kwalifikacjach. Dobrym przykładem jest tu 
„system gwarancji dla młodzieży” przewidziany w inicjatywie „Mobilna młodzież”. 
W ramach tego systemu zachęca się państwa członkowskie, by zadbały o ofertę 
pracy, dalszego szkolenia lub stażu dla młodego człowieka w ciągu sześciu miesięcy 
od zakończenia przez niego nauki.

Anna Maria Darmanin
Wiceprzewodnicząca

Drodzy Czytelnicy!
Jako wiceprzewodniczący EKES-u, Europejczyk 
i Polak, z ogromnym zainteresowaniem oczekuję 
pierwszej w historii prezydencji polskiej w Radzie UE. 

Za słuszną uważam decyzję Polski, by podejmować 
zdecydowane działania nakierowane na wzrost, a nie 

tylko na spłatę przez Europę jej długów, gdyż ich spłata – choć ważna – nie jest 
sama w sobie gwarancją mocnego wzrostu. Ustaliliśmy, jakie były przyczyny 
kryzysu, a teraz musimy spojrzeć w przyszłość i opracować dobre strategie, które 
pozwolą utrzymać wzrost i zagwarantują, że Europa pozostanie konkurencyjna.

Jestem pełen najlepszych nadziei, że polska prezydencja osiągnie postępy 
w wielu ważnych dziedzinach, takich jak jednolity rynek, który wzmocni wzrost 
gospodarczy, gdy zostanie w pełni urzeczywistniony. Ambitny budżet UE także 
zwiększyłby potencjał gospodarczy Europy, dlatego oczekuję, że prezydencja 
polska powie o tym jasno podczas zbliżających się negocjacji budżetowych nad 
przyszłą perspektywą fi nansową. 

Przed ich rozpoczęciem EKES stwierdza zdecydowanie, że trzeba odejść od 
zasady „sprawiedliwego zwrotu”. Jest ona sprzeczna z wartościami leżącymi 
u podstaw integracji europejskiej, takimi jak solidarność i obopólne korzyści. 
EKES popiera ideę, by zasoby własne UE wpływały bezpośrednio do budżetu UE, 
zastępując składki krajowe. Sposób fi nansowania budżetu UE jest jednoznaczną 
miarą postępu integracji europejskiej. 

Przez ostatnie dwa lata Komitet nieustannie apelował, by społeczeństwu 
obywatelskiemu przyznać większą rolę we wdrażaniu prawa wzorowanego 
na prawie UE i w promowaniu integracji gospodarczej w państwach objętych 
Partnerstwem Wschodnim. Dlatego też bardzo się cieszę, że Partnerstwo 
Wschodnie, które ostatnio było do pewnego stopnia zaniedbywane, jest ważnym 
punktem programu prezydencji. Najnowsze wydarzenia na południowym 
wybrzeżu Morza Śródziemnego pokazały, jak ważne – nie tylko dla handlu 
i bezpieczeństwa energetycznego – jest, by otaczające nas regiony były stabilne.

W tym kontekście doświadczenia Polski związane z jej pokojową rewolucją 
przeciwko komunizmowi z 1989 r. oraz udaną transformacją można wykorzystać, 
aby szerzyć demokrację w  świecie arabskim. Podobnie jak w  ówczesnej 
Polsce, tak teraz w państwach arabskich wydarzenia pokazały kluczową rolę 
społeczeństwa obywatelskiego w tworzeniu Historii pisanej przez duże H. 
Napawa mnie radością i dumą, że zorganizowane społeczeństwo obywatelskie, 
reprezentowane na szczeblu UE przez EKES, jest gotowe wesprzeć prezydencję 
polską w osiąganiu tych ambitnych i bardzo ważnych celów. 

Jacek Krawczyk
Wiceprzewodniczący

20 lipca 
Warszawa, Polska: Konferencja 
poświęcona opinii EKES-u 
w sprawie zrównoważonego 
rozwoju polityki 
transportowej UE i sieci TEN-T, 
organizowana wspólnie z polskim 
Ministerstwem Infrastruktury

13 września 
EKES, Bruksela, Belgia: 
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z udziałem przedstawicieli 
krajowych RSG 

21–22 września 
EKES, Bruksela, Belgia: 
Ceremonia wręczenia 
nagród w konkursie 
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i otwarcie wystawy

W TYM WYDANIU
Europejski Rok Wolontariatu: 
docenić wolontariat

Prezydencja polska: „Polska 
będzie działać na rzecz 
konkurencyjnej, bezpiecznej 
i otwartej Europy” – powiedział 
polski minister do spraw 
europejskich

EKES przygotowuje cztery 
opinie rozpoznawcze na 
wniosek polskiej prezydencji

EKES angażuje się w sprawy 
bezrobotnych młodych ludzi

Warsztaty UE–Rosja: 
zwiększenie roli społeczeństwa 
obywatelskiego na drodze do 
zrównoważonego rozwoju 
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Przegląd budżetu UE ma miejsce 

w  warunkach znacznej niepewno-

ści finansowej na całym kontynen-

cie. EKES przedstawił swoje zalece-

nia w opinii przygotowanej przez Hen-

riego Malosse’a (Grupa Pracodawców, 

Francja) i Gérarda Dantina (Grupa Pra-

cowników, Francja). Z uwagi na kryzys 

gospodarczy i fi nansowy oraz rosnące 

defi cyty w większości państw członkow-

skich, panuje pogląd, że Unia nie dyspo-

nuje zapleczem budżetowym pozwalają-

cym na realizację jej strategii politycz-

Głównym zadaniem, jakie stawia przed sobą polska prezydencja, będzie wzmocnienie wzrostu 

gospodarczego oraz odbudowa zaufania społecznego. Europa odrobiła lekcję z kryzysu i zre-

formowała gospodarczy fi lar swojej konstrukcji, a teraz musi podjąć zdecydowane działania 

na rzecz wzrostu i budowy konkurencyjnej gospodarki. W tym celu Polska będzie koncentro-

wać się na poszerzeniu i pogłębieniu jednolitego rynku europejskiego, promowaniu polityki 

inwestycyjnej oraz wzmocnieniu kapitału intelektualnego. Wszystkie te działania zawierają 

się w pierwszym z priorytetów polskiej prezydencji, nazwanym „Integracja europejska jako 

źródło wzrostu”. Aby skutecznie zrealizować nasze zamierzenia w tym zakresie, obejmujące 

także aktywną politykę zatrudnienia, niezwykle istotne będą dla nas rekomendacje, o których 

przedstawienie poprosiliśmy Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. 

Kolejnym aspektem, który planujemy podjąć, jest „Bezpieczna Europa”. W tym punk-

cie zawiera się zarówno bezpieczeństwo energetyczne, które Polska promuje w UE od kilku 

lat, jak również bezpieczeństwo żywnościowe i wzmacnianie unijnej polityki bezpieczeństwa 

i obrony. Naszym celem jest, aby UE wzmocniła swoją pozycję na arenie międzynarodowej. 

Będziemy wspierać wszystkie działania prowadzące do tego celu.

Europa korzystająca na otwartości – to trzeci i najbardziej pojemny z głównych priorytetów polskiej prezydencji w UE. Chcemy 

wprowadzić Chorwację do Unii Europejskiej i wspierać proces akcesyjny w odniesieniu do innych państw. Będziemy pogłębiać 

Partnerstwo Wschodnie, wciągając w orbitę UE Ukrainę, Białoruś, Mołdowę, Azerbejdżan, Armenię i Gruzję. W ramach Partner-

stwa Wschodniego będziemy dążyć do zawierania umów stowarzyszeniowych i tworzenia stref wolnego handlu. W tym kontekście 

EKES przygotowuje dla nas opinię na temat interakcji między Partnerstwem Wschodnim a wschodnim wymiarem polityk unijnych. 

Prezydencja to nie tylko planowanie przyszłości, ale przede wszystkim właściwe reagowanie na bieżące wydarzenia. Będziemy 

zatem z uwagą śledzić rozwój wydarzeń w południowym sąsiedztwie UE i wspierać działania zmierzające do wypracowania nowych 

relacji UE ze światem arabskim. Zależy nam także na wypracowaniu kompleksowej strategii działań na rzecz demokratyzacji i budowy 

nowoczesnych struktur państwowych w krajach tego regionu.

Podsumowując, polska prezydencja chce budować Europę silną gospodarczo, co pozwoli pozytywnie spojrzeć w przyszłość i popra-

wić nastroje społeczne w UE. Jest oczywiste, że nie może się to odbywać bez aktywnego udziału społeczeństwa obywatelskiego, repre-

zentowanego na poziomie unijnym przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. ●

Mikołaj Dowgielewicz jest sekretarzem stanu do spraw europejskich i polityki ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

nej lub nowych zobowiązań spoczywają-

cych na niej zgodnie z traktatem lizboń-

skim. Stąd też potrzeba inteligentnych 

rozwiązań budżetowych, które umożli-

wią UE osiągnięcie wyznaczonych celów 

bez dodatkowego obciążania podatkami 

społeczeństwa i przedsiębiorstw w całej 

Europie. 

EKES sądzi, że należy odejść od 

zasady sprawiedliwego zwrotu, jako 

sprzecznej z leżącymi u podstaw euro-

pejskiej integracji zasadami solidarno-

ści i wzajemnych korzyści. Zamiast tego 

należy stosować zasadę pomocniczości, 

zgodnie z którą decyzje powinny być 

podejmowane przez najniższą lub naj-

mniej scentralizowaną jednostkę wła-

dzy. Komitet popiera propozycję Komi-

sji Europejskiej dotyczącą wykorzysty-

wania zasobów własnych, które można 

by stworzyć od podstaw lub czerpać 

z podatków krajowych. Krajowe i euro-

pejskie budżety powinny się wzajem-

nie uzupełniać, aby Unia miała jak naj-

większe szanse na osiągnięcie celów poli-

tycznych. 

Skuteczny budżet wymaga poparcia 

opinii społecznej. Istotnym argumentem 

służącym pozyskaniu poparcia społecz-

nego jest wskazanie na koszty zaniecha-

nia integracji europejskiej. Dlatego też 

Komitet, podobnie jak Parlament Euro-

pejski, apeluje o przeprowadzenie i opu-

blikowanie badań na ten temat, a jedno-

cześnie o zwrócenie uwagi na powiela-

nie wydatków w budżetach krajowych. 

Komitet uczestniczyłby w tych bada-

niach i dostarczył nowych materiałów 

promocyjnych skierowanych do obywa-

teli europejskich. (ma) 
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  IN MEMORIAM

EKES na szczycie G-20 – globalne 
rozwiązania problemu wahań cen

Ministrowie rolnictwa krajów grupy 

G-20 spotkali się w dniach 22–23 czerwca 

w Paryżu, aby przedyskutować trendy 

panujące na globalnych rynkach rolnych 

i związane z tym negocjacje handlowe. 

Francja, jako kraj sprawujący obecnie 

przewodnictwo w  grupie G-20, uczy-

niła bezpieczeństwo żywnościowe jed-

nym ze swych priorytetów politycznych 

oraz zaapelowała do EKES-u o wniesie-

nie wkładu w przygotowania do czerwco-

wego posiedzenia. Wszak kwestie bezpie-

czeństwa żywnościowego są równie istot-

nym elementem unijnej polityki rolnic-

twa, handlu i rozwoju. 

Z myślą o opracowaniu swego stano-

wiska EKES zorganizował 23 maja kon-

ferencję pt. „Żywność dla wszystkich 

–  w kierunku globalnego 

porozumienia”. Przedsta-

wiciele ONZ, FAO, G-20, 

UE i  innych organizacji 

przybyli do Brukseli, by 

w żywiołowej debacie zna-

leźć sposób na rozwiąza-

nie na szczeblu globalnym 

kryzysu w  rolnictwie. Na 

konferencji czołowi przy-

wódcy i  eksperci praco-

wali nad zaleceniami UE 

na zaplanowany na 22–23 

czerwca szczyt ministrów rolnictwa kra-

jów grupy G-20. 

„Na światowych rynkach nie możemy 

sobie pozwolić na nowy kryzys w rol-

nictwie. Niekontrolowane spekulacje 

rujnują gospodarkę krajów rozwijają-

cych się, prowadzą do głodu i zubożenia 

naszych rolników. Musimy położyć temu 

kres i Unia Europejska dołoży wszelkich 

starań, by to osiągnąć” – oświadczył pro-

wadzący konferencję Staffan Nilsson, 

przewodniczący EKES-u.

EKES przedstawił francuskim orga-

nizatorom szczytu konkretne pomy-

sły do omówienia i uzgodnienia przez 

ministrów z krajów G-20 obradujących 

w dniach 22–23 czerwca. Dotyczą one 

sześciu filarów: propagowania zrów-

noważonego rolnictwa, kluczowej roli 

społeczeństwa obywatelskiego, uznania 

prawa do dostępu do żywności, potrzeby 

spójnej polityki, poprawy funkcjonowa-

nia rynków rolnych oraz ochrony grup 

znajdujących się w najtrudniejszym poło-

żeniu.

Dodatkowo EKES zdecydowanie 

zachęcił do lepszej koordynacji i współ-

pracy pomiędzy organizacjami między-

narodowymi, a  przede wszystkim do 

zwiększenia spójności podejmowanych 

przez nie działań. EKES podkreślił także 

potrzebę ułatwienia rolnikom, również 

tym prowadzącym małe gospodarstwa, 

dostępu do funduszy międzynarodo-

wych i europejskich, a także zapewnie-

nia kobietom równego i nieograniczo-

nego dostępu do zasobów produkcyj-

nych. (ail)

Wnioski z konferencji „Żywność dla 

wszystkich –  w kierunku globalnego 

porozumienia” można znaleźć na stro-

nie: http://www.eesc.europa.eu/food-

for-everyone. ●

UE liczy na to, że Polska wniesie 
do Europy nową jakość

Warsztaty UE–Rosja

Dnia 28 czerwca w Brukseli odbyły się warsztaty zorgani-

zowane wspólnie przez EKES i  Izbę Społeczną Federacji 

Rosyjskiej. Przedstawiciele tych instytucji spotkali się po raz 

czwarty. Tym razem skupili się na postępach na drodze do 

bardziej ekologicznej gospodarki. Spotkanie odbyło się w kon-

tekście przyszłorocznej konferencji ONZ w Rio poświęconej 

zrównoważonemu rozwojowi. Konferencja ta będzie dosko-

nałą okazją, by pokazać, jak głębokie porozumienie udało się 

osiągnąć przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego 

z UE i Rosji.

W oczekiwaniu na konferencję ONZ uczestnicy warszta-

tów sformułowali stanowcze przesłanie, apelując, by w poli-

tyce krajowej większą wagę nadać kwestiom ochrony środo-

wiska. Podkreślili ponadto znaczenie włączenia zorganizo-

wanego społeczeństwa obywatelskiego do opracowania takiej 

zrównoważonej polityki ochrony środowiska. Uczestnicy 

omówili również inne istotne zagadnienia, takie jak migra-

cja oraz rola społeczeństwa obywatelskiego w partnerstwie 

UE–Rosja na rzecz modernizacji.

Więcej informacji oraz konkluzje z warsztatów można zna-

leźć na stronie: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.e-

astern-neighbours-and-russia. (ti) 

 

 ●

Komitet Konsultacyjny Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego z wizytą w Estonii

Zgodnie z propozycją swojego prezydium 

Komitet Konsultacyjny Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (Komitet Kon-

sultacyjny EOG) odbył w Tartu w Estonii 

swoje 19. posiedzenie. Miało ono miejsce 

w dniach 12–13 maja i obejmowało zwie-

dzanie prowadzonego przez estońską fun-

dację Agrenska ośrodka rehabilitacyjnego 

dla niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin 

oraz Parku Naukowego w Tartu.

Podczas posiedzenia dyskutowano 

nad Porozumieniem o  Europejskim 

Obszarze Gospodarczym. Obecni byli 

Lars Erik Nordgaard, dyrektor sekre-

tariatu EFTA, i  Per Sanderud, prezes 

Urzędu Nadzoru EFTA. Przedmiotem 

dyskusji było też przystąpienie Islandii 

do Unii Europejskiej.

Członkowie Komitetu Konsultacyj-

nego EOG omówili także dwie rezolu-

cje na temat Aktu o jednolitym rynku 

i  dokument roboczy w  sprawie euro-

pejskiego zarządzania gospodarczego. 

Profesor Raul Eamets z Uniwersytetu 

w Tartu przedstawił ze szczegółami sytu-

ację gospodarczą, dyscyplinę budżetową 

i analizę proponowanych środków mają-

cych pomóc strefi e euro. 

W nowej rezolucji i  w raporcie na 

temat innowacji w  dziedzinie energii 

podkreślono potrzebę rozpowszechnie-

nia wiedzy i powszechniejszego korzy-

stania z technologii efektywnych ener-

getycznie. Zawarto w  nich także apel 

o zwiększenie inwestycji w badania i roz-

wój, zwłaszcza inwestycji sektora prywat-

nego, ponieważ Europa ma tu jeszcze 

sporo do nadrobienia. Niepokojący jest 

fakt, że dziedziną tą nie zajmują się żadne 

przedsiębiorstwa europejskie.

Po posiedzeniach uczestnicy wybrali się 

do ośrodka rehabilitacyjnego dla niepeł-

nosprawnych dzieci i ich rodzin w Tam-

mistu, prowadzonego przez estońską fun-

dację Agrenska. Współprzewodniczący 

Komitetu Konsultacyjnego EOG Meelis 

Joost wyjaśnił cele i  działania realizo-

wane w ramach stałej współpracy estoń-

sko-szwedzkiej, nawiązanej w  2003  r. 

Ponadto wizyta ta była okazją do przyjrze-

nia się inwestycji dokonanej z mechani-

zmu fi nansowego Norwegii i EOG, dzięki 

której sfi nansowano budowę kuchni edu-

kacyjnej dla niepełnosprawnych młodych 

ludzi, by mogli się uczyć gotowania, cate-

ringu, planowania menu itd. 

Drugim odwiedzanym miejscem był 

Park Naukowy w Tartu, gdzie uczestnicy 

zapoznali się z  wielkością i  rodzajami 

przedsiębiorstw rozpoczynających dzia-

łalność i już działających, które korzystają 

z usług parku. Park Naukowy w Tartu 

udostępnia laboratoria, aby pomóc tym 

przedsiębiorstwom w rozwoju produk-

tów. (mj) ●

Posiedzenie plenarne Europejskiego Forum Energii Jądrowej

Podczas ostatniego posiedzenia plenarnego Europejskiego Forum Energii Jądrowej (ENEF), 

które odbyło się w dniach 19–20 maja 2011 r. w Pradze, Richard Adams został wyznaczony 

na nowego przewodniczącego grupy roboczej ENEF ds. przejrzystości, zastępując swo-

jego z żalem żegnanego poprzednika, byłego przewodniczącego Sekcji TEN Jánosa Tótha.

ENEF jest jedyną w swoim rodzaju otwartą platformą do szerszej dyskusji na temat kwe-

stii przejrzystości oraz szans i zagrożeń związanych z energią jądrową. W tym kontekście 

EKES zorganizował konferencje z udziałem różnych podmiotów europejskiego społeczeń-

stwa obywatelskiego pt. „Poglądy europejskiego społeczeństwa obywatelskiego na ener-

gię jądrową” w 2009 r. oraz „Energia jądrowa – jak związane z nią możliwości i zagrożenia 

postrzegają Europejczycy, społeczeństwo obywatelskie i zainteresowane podmioty” w 2010 r. 

Przyszłość energii niskoemisyjnej jest przedmiotem ogromnego zainteresowania we 

wszystkich państwach członkowskich, dlatego Komitet planuje kolejne spotkania z udzia-

łem zainteresowanych stron poświęcone bezpieczeństwu jądrowemu (w listopadzie 2011 r.) 

oraz przyszłemu koszykowi energetycznemu opartemu na niskoemisyjnych źródłach 

(w 2012 r.). (ak) ●

Edukacja fi nansowa i odpowiedzialne korzystanie z produktów 
fi nansowych (ECO/297) 

W świetle coraz większej złożoności i nieprzejrzystości systemu fi nansowego edukacja fi nansowa 

jest kluczem do odpowiedzialnego korzystania z produktów fi nansowych.

Oprócz strategii i inicjatyw podejmowanych przez Komisję Europejską i OECD w celu zara-

dzenia niedoskonałościom systemu fi nansowego potrzebne jest wyraźne zaangażowanie ze strony 

sektora fi nansowego. Prawidłowe wdrażanie nowych przepisów musi ponadto sprzyjać dostępowi 

do przejrzystych produktów fi nansowych.

Edukację fi nansową należy rozumieć jako całościową politykę obecną na każdym etapie życia, 

włączoną do programów nauczania oraz kontynuowaną przy okazji podnoszenia umiejętności pra-

cowników i przekwalifi kowania zawodowego. Powinna ona także promować integrację fi nansową 

i świadome oszczędzanie. (ctp) ●

Węgierscy i słoweńscy członkowie spotykają się z przedstawicielami mediów krajowych
W dniach 15 i 16 czerwca w siedzibie EKES-u odbyły się spotkania 

członków EKES-u i dziennikarzy z Węgier oraz ze Słowenii. Dzien-

nikarze z Węgier, zaproszeni przez reprezentującą ten kraj członki-

nię EKES-u Kingę Joó (Grupa Innych Podmiotów), mogli także wziąć 

udział w posiedzeniach plenarnych i uzyskać informacje z pierwszej 

ręki na temat roli i funkcjonowania Komitetu.

Wiceprzewodnicząca Anna Maria Darmanin zorganizowała lunch 

prasowy, by przedstawić dziennikarzom działalność Komitetu i oso-

biście ich poznać. Obiad ten odbył się w ramach prowadzonej przez 

wiceprzewodniczącą serii nieofi cjalnych spotkań, które mają ułatwić 

członkom i dziennikarzom nawiązywanie bezpośrednich kontaktów 

oraz wymianę poglądów w nieformalnej atmosferze. (ail) 

 ●

Pamięci Zenonasa Rokusa Rudzikasa

Wiadomość o nagłej, niespodziewanej śmierci naszego dro-

giego kolegi i  przyjaciela Zenonasa Rudzikasa, zmarłego 

w wieku 71 lat, to dla nas ogromny cios. Był to wyjątkowy 

człowiek, który pozostawi po sobie niezatarty ślad, zarówno 

w naszych sercach i umysłach, jak i w środowisku naukowym. 

Obdarzony nieprzeciętnym intelektem, jednocześnie ujmował 

spokojnym i skromnym charakterem. Był aktywnym członkiem 

EKES-u, gdzie reprezentował Litwę od 2006 r. Wniósł duży 

wkład w prace Komitetu, szczególnie poprzez swoją działal-

ność w sekcjach NAT, REX i TEN. 

Niezależnie od pracy w Komitecie i czasu poświęconego EKES-owi Zenon Rudzi-

kas prowadził aktywną działalność naukową. W przeszłości piastował funkcję pre-

zesa Litewskiej Akademii Nauk. Był wybitnym naukowcem, cenionym specjalistą 

w zakresie spektroskopii jądrowej, należał do czołowych ekspertów w dziedzinie 

fi zyki teoretycznej na Litwie. Za swe badania i odkrycia został uhonorowany wie-

loma nagrodami. W uznaniu dla jego zasług i popularności koledzy nazwali jego 

imieniem asteroidę w głównym pasie planetoid: „167960 Rudzikas”.

Zenonas Rudzikas był nie tylko wspaniałym i szanowanym naukowcem, ale także 

skromnym i towarzyskim człowiekiem oraz zaangażowanym obywatelem Europy. 

Świadczy o tym między innymi fakt, że był jednym z członków założycieli Litew-

skiej Rady Społeczno-Gospodarczej.

Członkom Komitetu i wszystkim, którzy mieli zaszczyt go znać i z nim praco-

wać, będzie brakowało jego entuzjazmu i jego wyjątkowych walorów intelektual-

nych i ludzkich.

Luca Jahier
Przewodniczący Grupy Innych Podmiotów
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Następny numer ukaże się we wrześniu 2011 r.

WYDRUKOWANO NA PAPIERZE POZYSKANYM W CAŁOŚCI Z MAKULATURY

Przed nami najtrudniejsze negocjacje budżetowe w historii UE
w historii UE. To na rząd polski spadnie 

zadanie pogodzenia rozbieżnych stano-

wisk w Radzie i przygotowania projektu 

rozporządzenia, który mógłby zostać 

przyjęty przez Parlament Europejski. 

Oczekuję także wkładu, który Europejski 

Komitet Ekonomiczno-Społeczny wnie-

sie do dyskusji nad kolejnymi perspek-

tywami fi nansowymi, co pozwoli mi na 

zapoznanie się z niepokojami i nadzie-

jami społeczeństwa obywatelskiego, mię-

dzy innymi partnerów społecznych.

W czasach, kiedy brakuje środków 

fi nansowych, państwa członkowskie sys-

tematycznie wzywają Unię Europejską do 

intensywniejszych wysiłków w  obsza-

rach takich, jak energetyka, środowisko, 

migracja czy dyplomacja, jednocześnie 

zaś oświadczają, że chcą skromniejszego 

budżetu UE (przy czym akurat w kosz-

tach administracyjnych, które stanowią 

jedynie 5,8% budżetu, nie uda się zna-

leźć znacznych oszczędności). Jednym 

z głównych wyzwań stojących przed pol-

ską prezydencją jest ułożenie tej „budże-

towej kostki Rubika”. 

Rozmawiałem wielokrotnie z premie-

rem i jego ekipą i wiem, że staną na wyso-

kości zadania. ●

Okres prezydencji Polski w Radzie UE 

w  żadnym wypadku nie będzie przy-

pominał przyjemnej i  spokojnej sze-

ściomiesięcznej przechadzki. Wystar-

czy uświadomić sobie, że rząd Donalda 

Tuska przejmuje rotacyjną prezydencję 

w chwili, gdy niektóre państwa człon-

kowskie zmagają się ze skutkami tego, 

że przez wiele lat wydawały więcej niż 

zarabiały; kiedy UE zastanawia się nad 

kontrolami granicznymi oraz swą rolą 

w regionie Morza Śródziemnego; kiedy 

jednocześnie rozpoczyna się okres debaty 

nad budżetem.

W sferze budżetu umiejętności prezy-

dencji polskiej zostaną natychmiast pod-

dane próbie, gdyż oczekuje się, że Rada 

zajmie stanowisko w sprawie budżetu UE 

na 2012 r. Pod koniec kwietnia Komisja 

zwróciła się z  wnioskiem o  zwiększe-

nie budżetu o 4,9%, głównie ze względu 

na to, że projekty fi nansowane ze środ-

ków unijnych wchodzą w fazę końcową 

i w przyszłym roku trzeba będzie zwrócić 

środki państwom członkowskim, które 

zrealizowały swe projekty (w zakresie 

infrastruktury, zatrudnienia i środowi-

ska). Tymczasem wiele państw człon-

kowskich zapowiedziało już, że nie chce 

takiego zwiększenia budżetu UE. Pre-

zydencja polska będzie musiała zna-

leźć sposób na pogodzenie sprzecznych 

priorytetów państw członkowskich: wiele 

z nich chce minimalnego tylko wzrostu 

budżetu UE, pod warunkiem jednak, że 

ich regiony, przedsiębiorstwa, naukowcy, 

organizacje pozarządowe itd. zachowają 

dotychczasowy poziom fi nansowania ze 

środków unijnych.

Niemal równocześnie polska prezy-

dencja stanie wobec wyzwania, jakim 

będzie rozpoczęcie negocjacji kolejnych 

ram fi nansowych. Nie łudźmy się: będą to 

najbardziej zacięte negocjacje budżetowe 
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Docenić wolontariat

Obrady okrągłego stołu UE–Chiny

EKES zachęca do otwartego dialogu z Indiami

„Zostań wolontariuszem, przyczyń się 

do zmian” – druga konferencja tema-

tyczna na szczeblu UE, która miała 

miejsce w dniach 23–24 maja 2011 r. 

w ramach Europejskiego Roku Wolon-

tariatu 2011, okazała się sukcesem.

Głównym celem konferencji było 

zaproszenie wolontariuszy z całej Europy, 

by umożliwić im nawiązywanie kontak-

tów, wymianę doświadczeń i uczenie się 

od siebie nawzajem. Komitet i Komisja 

W dniach 9–12 maja członkowie Okrą-

głego Stołu UE–Chiny spotkali się 

w  Xi’an, by na podstawie sprawoz-

dań przedstawionych przez obie strony 

omówić rozwój regionalny sprzyjający 

Delegacja EKES-u pod kie-

rownictwem przewodniczą-

cego Komitetu Monitorują-

cego UE–Indie Xaviera Verbo-

vena złożyła wizytę w Indiach 

w dniach 20–25 marca 2011 r. 

Jej cel był dwojaki: po pierw-

sze, omówienie z  różnymi 

zainteresowanymi podmio-

tami w  Indiach możliwości 

odnowienia okrągłego stołu 

UE–Indie, a po drugie, zapo-

znanie się z poglądami indyj-

skiego społeczeństwa oby-

watelskiego na temat toczą-

cych się negocjacji nad umową 

o wolnym handlu między UE 

a Indiami. Członkowie Komi-

tetu spotkali się z  delegacją 

Unii Europejskiej w Indiach, 

Europejska zorganizowały w budynku 

EKES-u wspólnie warsztaty, których 

głównym tematem była społeczna odpo-

wiedzialność przedsiębiorstw i wolonta-

riat wśród pracowników. 

Już w 2006 r. Komitet, jako pierw-

sza instytucja, wysunął ideę ustanowie-

nia Europejskiego Roku Wolontariatu, 

a  konferencja ta jest ważnym wyda-

rzeniem tego Roku, jako wyraz uzna-

nia dla umiejętności i wkładu wolon-

tariuszy. EKES dużo uwagi poświę-

cił zagadnieniom wolontariatu, który 

uważa za bezcenny dla funkcjonowa-

nia społeczeństwa. Zwracając się do 

uczestników konferencji, przewodni-

czący EKES-u Staffan Nilsson pozy-

tywnie odniósł się do tego, że tak wiele 

osób pragnie przyjrzeć się roli biznesu 

w promowaniu wolontariatu. Przema-

wiał także drugiego dnia na zakończe-

nie sesji plenarnej. 

włączeniu społecznemu oraz gospo-

darkę ekologiczną w  kontekście roz-

woju zrównoważonego. „Być może nie 

uda nam się porozumieć we wszystkich 

kwestiach, lecz możemy dążyć do wza-

kładem może tu być rozwój zrównowa-

żony, szczególnie jego wymiar społeczny. 

Innym oczywistym problemem są 

rundy negocjacji w  sprawie umowy 

o wolnym handlu, w tym gospodarcze 

i społeczne konsekwencje dla społeczeń-

stwa Indii i coraz większa potrzeba lep-

szego poznania gospodarki, która w 92% 

opiera się na sektorze nieformalnym. 

Kwestii tej poświęcono niewiele uwagi 

w analizach skutków przygotowanych 

„EKES ma duże możliwości w zakre-

sie propagowania wolontariatu i dysku-

towania o nim. Wielu z nas reprezen-

tuje organizacje wolontariackie w Euro-

pejskim Komitecie Ekonomiczno-Spo-

łecznym, większość z nas angażuje się 

w działania tego typu na rzecz Komi-

tetu, a wszyscy w którymś momencie 

życia byliśmy wolontariuszami. Wolon-

tariat stanowi bodajże najlepszy przy-

kład aktywności obywatelskiej. Praw-

dopodobnie nawet ważniejsze od satys-

fakcji wolontariuszy są korzyści, jakie 

tego rodzaju działalność przynosi spo-

łeczeństwu” – powiedział przewodni-

czący Staff an Nilsson. (cc/mv) 
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jemnego zrozumienia i uczyć się 

od siebie” – powiedział w prze-

mówieniu inaugurującym prze-

wodniczący EKES-u Staffan 

Nilsson, który stanął na czele 

delegacji Komitetu. Przewod-

niczący wezwał ponadto part-

nerów z  Chin do rozpoczęcia 

otwartego i  szczerego dialogu 

oraz wymiany poglądów na pro-

blematyczne zagadnienia gospo-

darcze i społeczne, tak aby sprzy-

jać wzajemnemu zrozumieniu 

i zapewnić ściślejszą współpracę. 

Przewodniczący Chińskiej Rady 

Społeczno-Gospodarczej Wang 

Gang nakreślił proces reform 

w Chinach i dążenie do moder-

nizacji, dzięki któremu miliony 

Chińczyków podźwignęły się 

z  biedy. Wspólna deklaracja 

z dziewiątego okrągłego stołu UE–Chiny 

jest dostępna na stronie Komitetu. (cc) 
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przed rozpoczęciem negocjacji. Jedno-

cześnie wskazano na potrzebę utworze-

nia odpowiedniego instrumentu moni-

torowania takiej umowy. 

Związki zawodowe, podobnie jak 

organizacje pracodawców i  inne pod-

mioty społeczeństwa obywatelskiego, 

mają do odegrania fundamentalną rolę 

w  radzeniu sobie ze wspomnianymi 

wyzwaniami zarówno w  Europie, jak 

i w Indiach. (xv/as) ●

Wiadomości o członkach Komitetu

Jillian van Turnhout opuszcza EKES, 
by zasiąść w irlandzkim Senacie

Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Mimo że odejście Jillian van Turn-

hout z EKES-u nie jest powodem do radości, Komitet cieszy się z jej nomina-

cji na senatora w ojczystym kraju, szczerze jej gratuluje i życzy udanej kariery 

w Seanad Éireann.

Jilian van Turnhout została mianowana przez premiera Irlandii za swoją dzia-

łalność w Lidze Praw Dziecka. „Uhonorowanie mojej pracy w Lidze Praw Dziecka 

to satysfakcjonujące osiągnięcie zawodowe. Jestem przekonana, że moja nomi-

nacja może i będzie stanowić pozytywną zmianę” – powiedziała.

Jillian van Turnhout była wiceprzewodniczącą EKES-u i aktywnym człon-

kiem Komitetu w Grupie III – Inne Podmioty przez ostatnie 12 lat. Jej stanowi-

sko w Prezydium objął obecnie Padraig Walshe. (ail) 

 

 

 ●

EKES przygotowuje cztery opinie rozpoznawcze na wniosek polskiej prezydencji

EKES widziany oczami polskich członków 

Przemiany demografi czne wymagają kompleksowego i trwałego rozwiązania

W opinii w sprawie przyszłego wpływu starzenia się społeczeństwa na rynek pracy, sporządzanej przez 

Wolfganga Greifa (Grupa Pracowników, Austria), EKES wyraża sceptycyzm wobec łatwych rozwiązań, 

takich jak podniesienie ustawowego wieku emerytalnego czy przejście na kapitałowe systemy emery-

talne. Komitet wzywa, by UE przyjęła raczej politykę ukierunkowaną na wzrost i skupiła się na zwięk-

szaniu możliwości zatrudnienia. 

Dostępna siła robocza w większości państw członkowskich jest zasadniczo wystarczająca i panuje 

pogląd, że dzięki strategiom integracyjnym można powstrzymać przyszłą presję fi nansową związaną ze 

starzeniem się społeczeństwa. 

Wzmocnienie sektora rolnego w krajach Partnerstwa Wschodniego 

Sprawozdawca drugiej opinii rozpoznawczej Seppo Kallio (Grupa Innych Podmiotów, Finlandia) poru-

sza kwestię powiązań między Partnerstwem Wschodnim a wschodnim wymiarem polityk UE. EKES 

chciałby, aby na rolnictwo, produkcję żywności i politykę rolną zwrócono większą uwagę podczas nego-

cjacji z krajami Partnerstwa Wschodniego ze względu na znaczenie tych zagadnień dla stymulowania 

rozwoju gospodarczego, społecznego i regionalnego.

Ponieważ kraje Partnerstwa Wschodniego mają trudności ze spełnianiem standardów UE oraz wymo-

gów dotyczących norm sanitarnych i fi tosanitarnych, EKES proponuje, by kwestia środków sanitarnych 

i fi tosanitarnych stała się nowym tematem o specjalnym znaczeniu w ramach współpracy Partnerstwa 

Wschodniego. 

Jaka przyszłość czeka inwestycje proklimatyczne po kryzysie?

We wniosku o trzecią opinię rozpoznawczą polski rząd poprosił EKES, by ten zajął się trudną kwestią 

„wpływu kryzysu na zdolność przedsiębiorstw europejskich do podejmowania inwestycji proklimatycznych”.

W dokumencie analizującym możliwości zwiększenia celu 20-procentowej redukcji emisji gazów cie-

plarnianych Komisja Europejska rozważa sposoby osiągnięcia celu 30-procentowego. Jednakże Komisja 

zaledwie prześlizguje się po kwestii wpływu kryzysu na ekologiczne inwestycje przedsiębiorstw. Grupa 

analityczna wraz ze sprawozdawcą Josefem Zbořilem (Grupa Pracodawców, Czechy) dogłębnie zajęła się 

tym problemem. Opinia ma zostać przyjęta w październiku 2011 r.

UE nie przywiązuje odpowiedniej wagi do sieci TEN-T w nowych państwach członkowskich

W opinii przygotowanej przez wiceprzewodniczącego EKES-u Jacka Krawczyka (Grupa Pracodawców, 

Polska) w sprawie zrównoważonego rozwoju polityki transportowej UE i sieci TEN-T EKES z żalem 

zauważa, że do rozwoju wydajnej transeuropejskiej sieci transportowej w nowych państwach człon-

kowskich nie przywiązuje się w UE wystarczającej wagi. W opinii Komitet stwierdza także, iż nie uda 

się stworzyć ani jednolitego europejskiego rynku transportowego, ani prawdziwego rynku wewnętrz-

nego, jeżeli regiony i sieci krajowe w UE nie będą dobrze połączone dzięki nowoczesnej infrastruk-

turze. Szczególną uwagę należy poświęcić polityce sąsiedztwa, tj. połączeniom z północą, wschodem 

i południem UE, i koncentrować się przede wszystkim na sieciach, a nie na oddzielnych projektach 

infrastrukturalnych. (mb/ma)  ●

Komunikujmy się 
z młodymi ludźmi

EKES angażuje się w sprawy bezrobotnych młodych ludzi

W czerwcu Komitet zorganizował na 

Malcie imprezę z cyklu „Działać lokal-

nie”. Przy okazji posiedzenia Zespołu ds. 

Komunikacji i  spotkania osób pełnią-

cych funkcję punktów kontaktowych ds. 

komunikacji członkowie EKES-u spotkali 

się z maltańskim społeczeństwem obywa-

telskim w celu omówienia kwestii zaan-

gażowania młodzieży w projekt inte-

gracji europejskiej. Dobrze znany na 

Malcie prezenter dr Andrew Azzopardi 

moderował dyskusję, która odbyła się 

w Domu Europejskim w Valletcie. Sala 

obrad była pełna, a wydarzenie można 

było śledzić na Facebooku i Twitterze. 

Członkowie EKES-u, w tym oboje wice-

przewodniczący Anna Maria Darmanin 

i Jacek Krawczyk, członkowie Zespołu 

ds. Komunikacji i osoby pełniące funk-

cję punktów kontaktowych ds. komu-

nikacji, mieli okazję wymienić poglądy 

z młodymi obywatelami UE.

Niektórym państwom członkow-

skim udaje się zapewnić wysoki wskaźnik 

zatrudnienia, również wśród ludzi mło-

dych. Sytuacja różni się jednak w zależ-

ności od kraju: w Hiszpanii stopa bez-

Jak obniżyć stopę bezrobocia wśród 

młodzieży, wynoszącą  20% w  UE, 

a w niektórych państwach członkow-

skich nawet więcej? W dniu 6 czerwca 

EKES we współpracy z  hiszpańską 

radą społeczno-gospodarczą zorgani-

zował w Madrycie konferencję w spra-

wie bezrobocia młodzieży, aby omówić 

tę palącą kwestię. W Hiszpanii bezro-

bocie wśród młodzieży sięga 40%. Ten-

dencja ta jest jednym z głównych pro-

blemów młodego pokolenia.

robocia wśród młodzieży 

waha się w  dramatycznie 

wysokich granicach 45%.

Na Malcie poruszono 

również trudną kwestię 

słabnącego zainteresowania 

młodych ludzi projektem 

integracji europejskiej. Idea 

Europy skupiona wokół sze-

rzenia pokoju może już nie 

przemawiać do młodzieży. 

Dlatego też UE potrzebuje 

nowego pomysłu. Claus Sørensen, dyrek-

tor generalny ds. komunikacji w Komisji 

Europejskiej, zaproponował ideę zrów-

noważonej, czystej, bogatej i  socjalnej 

Europy, w której młodzi ludzie żyliby 

w świecie wolności, mieli dostęp do czy-

stego powietrza, czystej wody i wyso-

kiej jakości żywności po przystępnych 

cenach, a  także mogliby podróżować, 

pracować i uczyć się.

W UE zrealizowano tak udane przed-

sięwzięcia, jak program „Erasmus”, z któ-

rego od 1987 r. skorzystało 2,3 mln stu-

dentów. Od samego początku EKES 

zawsze popierał takie działania. W opi-

nii w  sprawie inicjatywy przewod-

niej realizowanej w  ramach strategii 

„Europa 2020” – „Mobilna młodzież”, 

a także w opinii z 2009 r. w sprawie stra-

tegii UE na rzecz młodzieży Komitet 

podkreślił potrzebę opracowania strategii 

nie tylko adresowanej do młodzieży, lecz 

również zakładającej jej udział. (pln) 
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Centrum Monitorowania Rynku 

Pracy w  EKES-ie było bezpośrednio 

zaangażowane w tę jednodniową kon-

ferencję, którą poprowadził przewodni-

czący Centrum Krzysztof Pater (Grupa 

Innych Podmiotów, Polska). W dysku-

sjach udział wzięło ponad 130 uczest-

ników. Obecne były także hiszpańskie 

media.

Konferencja rozpoczęła się sesją 

inauguracyjną z udziałem Krzysztofa 

Patera, Valeriana Gómeza Sáncheza, 

hiszpańskiego ministra pracy i imigra-

cji, oraz Marcosa Peña Pinto, prze-

wodniczącego hiszpańskiej rady spo-

łeczno-gospodarczej.

W konferencji uczestniczyli także 

Javier Ferrer Dufol, wiceprzewodni-

Jednolita europejska przestrzeń powietrzna II: 
czyżby to jedynie puste obietnice?

Wśród podmiotów 

z  sektora lotniczego 

wyraźnie dawało się 

odczuć zaniepokoje-

nie podczas zorgani-

zowanego przez Euro-

pejski Komitet Eko-

nomiczno-Społeczny 

(EKES) wysłuchania na temat stanu wdrażania jednolitej przestrzeni 

powietrznej II. Przyjęty przez ustawodawców UE dwa lata temu pakiet 

legislacyjny, który miał skorygować niedociągnięcia w lotnictwie euro-

pejskim, nadal nie został wprowadzony w życie. 

„Opóźnienia samolotów i zagęszczenie ruchu lotniczego nad Europą 

stały się niestety codziennością i wywierają negatywny wpływ na użyt-

kowników przestrzeni powietrznej, operatorów oraz porty lotnicze. 

Emisje CO
2
 w czasie każdego lotu zmniejszyłyby się o 12%, a wydajność, 

bezpieczeństwo i przepustowość znacznie by wzrosły, gdyby wszyst-

kie podmioty przyjęły ambitne cele związane ze zrównoważoną przy-

szłością zarządzania ruchem lotniczym w Europie” – stwierdził Jacek 

Krawczyk, wiceprzewodniczący EKES-u, sprawozdawca opinii w spra-

wie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej II. 

Zdaniem uczestników wysłuchania szybkie i pełne wdrożenie 

pakietu dotyczącego europejskiej jednolitej przestrzeni powietrznej 

zwiększyłoby mobilność, poprawiło komfort podróży i podniosło euro-

pejską konkurencyjność. Bez tych reform Europa pozostanie w tyle 

w światowym wyścigu o wprowadzenie zrównoważonego transportu 

i gospodarki niskoemisyjnej.

Uczestnicy zwrócili się do Komisji Europejskiej, by przyjęła wio-

dącą rolę w tym procesie. „Apeluję do Komisji, by wykorzystała swą 

pozycję do usunięcia różnych przeszkód i problemów politycznych 

w czasie wdrażania jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej” 

– powiedział Stephane Buff etaut, przewodniczący Sekcji Transportu, 

Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego w EKES-ie. 

Krzysztof Kapis, dyrektor Departamentu Lotnictwa w polskim 

Ministerstwie Infrastruktury, podkreślił, że przyszła prezydencja pol-

ska w Radzie UE podejmie wszelkie starania, by wdrażanie jednolitej 

europejskiej przestrzeni powietrznej II odbywało się zgodnie z ambit-

nym harmonogramem. Uważa się, że w ciągu następnych 20 lat Pol-

ska będzie jednym z najszybciej rozwijających się rynków lotniczych. 

„Chcemy być przygotowani na ten wzrost ruchu lotniczego” – dodał 

dyrektor Kapis.

Kilku delegatów z Federalnej Agencji Lotniczej (FAA) z USA, którzy 

również wzięli udział w wysłuchaniu, podkreśliło znaczenie bezpiecz-

nego środowiska dla inwestorów po obu stronach Atlantyku.

Uczestnikami wysłuchania w EKES-ie byli przedstawiciele organów 

regulacyjnych ruchu lotniczego, użytkownicy przestrzeni powietrznej, 

pracownicy sektora transportu, operatorzy portów lotniczych i służby 

żeglugi powietrznej, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej, Par-

lamentu Europejskiego i przyszłej prezydencji polskiej w Radzie UE. 

Przyjęcie opinii EKES-u w sprawie jednolitej europejskiej przestrzeni 

powietrznej II jest planowane na lipiec 2011 r. (mb) 
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SESJA PLENARNA W PIGUŁCE
Społeczeństwo obywatelskie może ożywić 
Partnerstwo Wschodnie

W opinii opracowanej przez Gintarasa Morrisa (Grupa Pracodawców, 

Litwa) EKES poparł ideę Partnerstwa Wschodniego jako doskonałą 

okazję do rozwijania sieci między UE a krajami partnerskimi. Opinię 

przyjęto w obecności Enikő Győri, węgierskiej minister do spraw euro-

pejskich, która przybyła do EKES-u w celu dokonania bilansu węgier-

skiej prezydencji. Komitet zaznaczył, że Komitetu przywiązuje wielkie 

znaczenie do Partnerstwa Wschodniego jako do strategicznej koniecz-

ności i inwestycji politycznej. Chcąc przyczynić się do powodzenia tego 

procesu, Komitet wezwał do wzmocnienia dialogu między rządami 

a społeczeństwem obywatelskim.

Niedawne wydarzenia w basenie Morza Śródziemnego dowiodły 

kluczowej roli społeczeństwa obywatelskiego w osiąganiu postępu, 

zarówno w zakresie reformy konstytucjonalnej, jak i tworzenia insty-

tucji. Z uwagi na konieczność usprawnienia dialogu na poziomie kra-

jowym Komitet proponuje utworzenie we wszystkich krajach Part-

nerstwa Wschodniego mechanizmu konsultacji ze społeczeństwem 

obywatelskim. Dialog odbywać się będzie za pośrednictwem organi-

zacji odzwierciedlających 

szczególne uwarunkowa-

nia każdego kraju. EKES 

wyraża entuzjastyczną 

gotowość dzielenia się 

swymi doświadczeniami ze 

społeczeństwem obywatel-

skim krajów Partnerstwa 

Wschodniego. (ma) 
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Strategia integracji Romów

W tym samym dniu, w którym Johannes Hahn, komisarz euro-

pejski ds. polityki regionalnej, omawiał politykę spójności z człon-

kami EKES-u, Komitet przyjął dwie bardzo aktualne opinie 

w  sprawie integracji Romów. 

W  opiniach sporządzonych 

przez Ákosa Topolánszky’ego 

(Grupa Innych Podmiotów, 

Węgry) oraz Anne-Marie Sig-

mund (Grupa Innych Podmio-

tów, Austria) EKES rozpatrzył 

podejście UE do integracji spo-

łecznej Romów. Ustalono, że 

w celu zaradzenia trudnej sytu-

acji w tej dziedzinie należy przy-

jąć podejście łączące zintegrowaną, skoordynowaną i spójną ogól-

noeuropejską strategię z programem realizowanym na szczeblu 

krajowym i lokalnym. Co ważne, postanowiono, że przyszłe środki 

powinny być opracowywane z udziałem Romów i reprezentujących 

ich organizacji.

EKES pozytywnie ocenia intencje Komisji, lecz jego zdaniem 

długo oczekiwana strategia nie spełnia oczekiwań – mogłaby być 

bardziej ambitna, konkretniejsza i lepiej ustrukturyzowana. Opraco-

wywanie jakiejkolwiek strategii politycznej powinno zostać wzmoc-

nione przez udział – na każdym szczeblu dyskusji – przedstawi-

cieli różnych środowisk: lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, 

naukowców, partnerów społecznych, a przede wszystkim społecz-

ności Romów. (ma) 

 ●

Zwiększenie roli platformy w zakresie walki 
z ubóstwem

Komisja Europejska wydała komunikat w sprawie europejskiej plat-

formy współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym. Komunikat wpisuje się w wysiłki na rzecz zwalcza-

nia tego zjawiska, zgodnie ze strategią „Europa 2020”. EKES prze-

prowadził rozważania na temat tego dokumentu w opinii sporzą-

dzonej przez Maureen O’Neill (Grupa Innych Podmiotów, Wielka 

Brytania), gdzie przedstawiono działania na rzecz osiągnięcia celu 

zmniejszenia ubóstwa (wydźwignięcie z ubóstwa co najmniej 20 mln 

osób do 2020 r.). 

Zalecenia EKES-u zostały oparte na zasadzie odpowiedzialności 

i spójności. Uważa się, że ubóstwo to pogwałcenie praw człowieka, 

dlatego też rządy, partnerzy społeczni i społeczeństwo obywatel-

skie muszą wspólnie przyjąć odpowiedzialność za wykorzenienie 

tego zjawiska. Środki oszczędnościowe nie powinny utrudniać walki 

z ubóstwem, a społeczeństwo obywatelskie musi aktywniej uczest-

niczyć w działaniach platformy. EKES apeluje o to, by w strategii 

„Europa 2020” zachowano spójność między środkami gospodar-

czymi, fi nansowymi, socjalnymi i dotyczącymi zatrudnienia, a jed-

nocześnie podkreśla potrzebę zwiększenia i uproszczenia fi nanso-

wania UE, w tym zwłaszcza Funduszu Społecznego. (ma) 

 

 

 

 

 

 

 ●

Wystawa „In Between. Austria Contemporary” w EKES-ie

W EKES-ie otwarto wystawę 

współczesnej sztuki austriac-

kiej pt. „In Between. Austria 

Contemporary”, zorganizo-

waną we współpracy z Federal-

nym Ministerstwem Edukacji, 

Sztuki i Kultury Austrii. Zwie-

dzający mogli zaznajomić się 

z tendencjami we współczesnej 

sztuce austriackiej, którą repre-

zentowało  17 obiecujących 

młodych artystów z Austrii.

Wśród publiczności było wiele osobistości pragnących zobaczyć wystawiane 

prace i  uczestniczyć w  ceremonii otwarcia wystawy. Jej inauguracji dokonali 

Claudia Schmied, federalna minister edukacji, kultury i sztuki Austrii, oraz Staff an 

Nilsson, przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. 

Wśród zaproszonych gości byli komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności 

i młodzieży Andrulla Vassiliu oraz komisarz ds. polityki regionalnej Johannes 

Hahn. (ma) ●

Szczegółowe informacje o wystawie są dostępne pod adresem: www.bmukk.gv.at.

W SKRÓCIE

czący hiszpańskiego stowarzyszenia 

przedsiębiorców CEOE, Paloma Lopez, 

sekretarz ds. zatrudnienia w hiszpań-

skim związku zawodowym CCOO, oraz 

Antonio Ferrer, sekretarz ds. działalno-

ści związków zawodowych w hiszpań-

skim związku zawodowym UGT.

Uczestnicy zgodzili się co do 

konieczności poczynienia dalszych 

wysiłków w zakresie edukacji, kwali-

fi kacji oraz publicznych i prywatnych 

służb zatrudnienia. Niezbędne jest 

także pobudzenie wzrostu gospodar-

czego i dokonanie przeglądu ram regu-

lujących nasze rynki pracy. (ail) 

 

 

 

 ●

Come’N’Listen – Franciszek Liszt Superstar

W dniu  15 czerwca, dla upamiętnie-

nia dwusetnej rocznicy narodzin Fran-

ciszka Liszta, Europejski Komitet Eko-

nomiczno-Społeczny (EKES) zorga-

nizował wydarzenie muzyczne z cyklu 

Come’N’Listen. Imprezę, która odbyła 

się w ramach węgierskiej prezydencji UE, 

otworzył przewodniczący EKES-u Staf-

fan Nilsson.

Interpretacje utworów Liszta zabrały słuchaczy w podróż w czasie i przestrzeni 

– podróż europejską. Była to ilustrowana opowieść o Franciszku Liszcie – jego życiu, 

muzyce, kobietach i duchowości. Opowiadali o nich członkowie i pracownicy EKE-

S-u: Ákos Topolansky, członek z Węgier, i Caroline Henault ze służb medycznych 

EKES-u.

Wybrane pieśni i utwory fortepianowe z dorobku Liszta przedstawili ukraiń-

ski pianista Dmytro Suchowienko i Hanna Bardos Feltoronyi, mezzosopranistka 

pochodzenia węgierskiego.

EKES angażuje się w organizację wydarzeń muzycznych, które stanowią ważny 

element jego programu kulturalnego. Muzyka jest istotną częścią dziedzictwa kul-

turowego Europy kształtującą tożsamość europejską. W ramach programu Come-

’N’Listen wybrani kompozytorzy o znaczącym dorobku przedstawiani są w kontek-

ście europejskim. Byli to obywatele europejscy, których życie i praca nacechowane 

były tradycjami europejskimi i którzy pozostawili przyszłym pokoleniom muzyczne 

dziedzictwo. (sb) 

 ●

Bez politykierstwa: EKES-owi chodzi 
o faktyczne potrzeby obywateli

Wywiad z Tomaszem 
Jasińskim, członkiem Grupy 
Pracowników EKES-u, radcą 
ds. międzynarodowych 
Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych 

„EKES Info”: Jakie 
było Pana pierwsze 
doświadczenie związane 
z UE?

TJ: Moje pierwsze doświadczenie 

to moja działalność z  ramienia 

Ogólnopolskiego Porozumienia 

Związków Zawodowych (OPZZ) 

Członkostwo w EKES-ie oznacza długie 
i nieregularne godziny pracy

Wywiad z Krzysztofem Ostrowskim, 
członkiem Grupy Pracodawców 
w EKES-ie, dyrektorem Biura 
Interwencji w Business Centre Club

„EKES Info”: Jakie 
było Pana pierwsze 
doświadczenie związane 
z UE?

KO: Z UE zetknąłem się po raz pierwszy 

jako turysta, w czasach studenckich. Bar-

dzo duże wrażenie zrobiła na mnie wów-

czas łatwość podróżowania między pań-

stwami członkowskimi. Myślę, że pomo-

gło mi to później w pierwszych doświad-

czeniach zawodowych związanych z UE, 

kiedy byłem członkiem zespołu negocjującego umowę z Unią Europejską.

„EKES Info”: Jak w kilku słowach wytłumaczyłby Pan 
obywatelom rolę EKES-u?

KO: EKES jest „pomostem” między instytucjami UE a organizacjami społe-

czeństwa obywatelskiego w państwach członkowskich. Dzięki niemu każdy 

może wyrazić swe poglądy czy obawy dotyczące kwestii ekonomicznych 

i społecznych na płaszczyźnie europejskiej, przedstawić nowe koncepcje 

czy propozycje poprawy unijnego ustawodawstwa.

„EKES Info”: W jaki sposób Pana członkostwo 
w EKES-ie wpływa na Pańską codzienną pracę 
w Polsce i jakie korzyści Pana działalność w EKES-ie 
przynosi na poziomie krajowym?

KO: Członkostwo w EKES-ie wpłynęło przede wszystkim na moje godziny 

pracy, które teraz są bardzo nieregularne. Mój dzień pracy często rozpo-

czyna się o 4.00 rano, kiedy muszę wstać na samolot. Do Polski wracam 

późno w nocy albo muszę nocować w Brukseli. Pilne sprawy związane 

z moją pracą w Polsce muszę załatwiać w samolocie, lecąc do Brukseli lub 

z powrotem. Ktoś, kto chce być członkiem EKES-u, musi lubić życie w ruchu 

i być przygotowany na częste podróże samolotem do przeróżnych krajów.

Na poziomie krajowym największą korzyścią jest to, że przedsiębior-

stwa należące do naszej organizacji mogą wyrażać swoje obawy co do usta-

wodawstwa unijnego oraz mają dostęp do informacji dotyczących najważ-

niejszych zagadnień, o których dyskutuje się w EKES-ie. Opinie Komi-

tetu poświęcone konkretnym sektorom rynku, takim jak biomasa czy IT, 

umożliwiają zainteresowanym przedsiębiorstwom zapoznanie się z infor-

macjami na ten temat i uwzględnienie ich przy opracowywaniu biznespla-

nów. (mb/nk) ●

Powinniśmy uważnie słuchać głosu 
społeczeństwa obywatelskiego 
w naszych krajach

Wywiad z Marzeną Mendzą-
Drozd, członkinią Grupy 
Innych Podmiotów EKES-u, 
wiceprzewodniczącą 
Ogólnopolskiej Federacji 
Organizacji Pozarządowych 

„EKES Info”: Jak to się 
stało, że została Pani 
członkinią EKES-u?

MMD: Zostałam członkinią 

EKES-u w 2004  r. z  rekomen-

dacji Stowarzyszenia na rzecz 

Forum Inicjatyw Pozarządo-

wych. Stowarzyszenie to, wspól-

nie z innymi organizacjami, zajmowało się między innymi prowadze-

niem Przedstawicielstwa Polskich Organizacji Pozarządowych w Bruk-

seli, w którego działalność byłam bezpośrednio zaangażowana. Dlatego 

właśnie EKES nie był dla mnie terra incognita, choć oczywiście nie mia-

łam pełnej praktycznej wiedzy na temat jego funkcjonowania.

„EKES Info”: Jak w kilku słowach wytłumaczyłaby 
Pani obywatelom rolę EKES-u?

MMD: Gdybym miała być zupełnie szczera, powiedziałabym, że jest to 

dobrze pomyślany organizm, który w praktyce nie wykorzystuje pełni 

swoich możliwości, jeśli chodzi o reprezentowanie opinii organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego. Powodów jest na pewno wiele. Po sied-

miu latach w EKES-ie nadal uważam, że moglibyśmy i powinniśmy lepiej 

wsłuchiwać się w głos organizacji w państwach członkowskich i dobit-

niej wyrażać nasze zdanie. 

„EKES Info”: W jaki sposób Pani członkostwo 
w EKES-ie wpływa na Pani codzienną pracę w Polsce 
i jakie korzyści Pani działalność w EKES-ie przynosi 
na poziomie krajowym?

MMD: Członkowstwo w Komitecie wpływa i na moją pracę w Polsce, 

i na życie prywatne. Na szczęście wiele spraw można obecnie rozwiązać 

dzięki internetowi, ale z niedowierzaniem myślę o tym, jak radzili sobie 

nasi poprzednicy w EKES-ie np. 30 lat temu. Obecnie, jako członkini 

zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, dzięki 

dostępowi do aktualnych informacji mogę ułatwiać przygotowanie się 

organizacji pozarządowych do nadchodzących zmian. (mb/nk) 

 

 ●

Izbą Handlową, przedstawicielami prze-

mysłu, związków zawodowych i sekto-

rów nieformalnych (takich jak sprze-

dawcy uliczni) oraz organów europej-

skich i ośrodków badawczych.

Ogólnie zgodzono się, że istnieje 

potrzeba pogłębionej debaty i  analizy 

w celu zajęcia się niektórymi zagadnie-

niami hamującymi postęp w stosunkach 

między UE a  Indiami ze względu na 

różne stanowiska każdej ze stron. Przy-

we Wspólnym Komitecie Konsultacyjnym UE – Polska w latach 2001–

2004. Była to lekcja o tyle przydatna, że gdy zostałem członkiem EKE-

S-u, potrafi łem się w nim odnaleźć bez większego problemu.

„EKES Info”: Jak w kilku słowach wytłumaczyłby 
Pan obywatelom rolę EKES-u?

TJ: To głos zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Ale nie głos 

polityczny, lecz wyrażający faktyczne potrzeby obywateli, które powinny 

zostać zauważone przez decydentów politycznych na poziomie UE.

 „EKES Info”: W jaki sposób Pana członkostwo 
w EKES-ie wpływa na Pańską codzienną pracę 
w Polsce i jakie korzyści Pana działalność w EKES-ie 
przynosi na poziomie krajowym?

TJ: Liczba wyjazdów i  ilość dodatkowych obowiązków związanych 

z pracą na rzecz EKES-u jest ogromna, co oczywiście ma wpływ na moją 

pracę w OPZZ, ale również na życie osobiste. Najważniejszym aspek-

tem mojej pracy w Brukseli jest dostęp do informacji na temat działań 

podejmowanych przez UE już na wczesnym etapie prac. To pomaga 

nam przygotować się w kraju do ewentualnych zmian, a także znacznie 

wcześniej opracowywać nasze stanowiska. (mb/nk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●

Jillian van Turnhout

Delegacja EKES-u na obrady okrągłego stołu UE – Chiny

Delegacja EKES-u w Indiach

Enikő Győri, 
węgierski minister ds. UE

Komisarz Johannes Hahn

Krzysztof Ostrowski

Marzena Mendza-Drozd

Tomasz Jasiński

Więcej informacji pod adresem: http://www.eesc.europa.eu/documents/opinions/avis_en.asp?type=en

w.bm


