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OD REDAKCJI Mija ósmy miesiąc arabskiej „wiosny 
ludów” – czas na refl eksjeDrodzy Czytelnicy!

Obecny kryzys finansowy dotknął wielu obywateli 
UE. W nagłówkach artykułów prasowych królują 
takie pojęcia, jak „dług publiczny”, „środki oszczędno-
ściowe” czy „swapy ryzyka kredytowego”, które przy-
pominają nam o niewesołych realiach społecznych. 
Wszelkie działania polityków i instytucji publicznych 
muszą zmierzać do usuwania trudności, z jakimi zma-
gają się ludzie w swych krajach. Dlatego właśnie EKES, 

odnosząc się do przyszłego budżetu UE, stoi na stanowisku, że Unia powinna stano-
wić model odpowiedzialności ekonomicznej i optymalnie wykorzystywać swój budżet.

EKES zaleca ograniczenie formalności administracyjnych związanych z funduszami 
europejskimi, tak aby te środki, przeznaczone na stymulowanie wzrostu z korzyścią dla 
wszystkich obywateli, nie marnowały się. W naszej opinii w sprawie przyszłości fi nanso-
wania UE wzywamy ustawodawców europejskich do stworzenia nowej struktury budże-
towej, która spełniałaby oczekiwania obywateli. Opowiadamy się za nowym systemem 
dochodów, który opierałby się w pełni na własnych środkach UE, i proponujemy odej-
ście od zasady sprawiedliwego zwrotu (juste retour).

Wspólna polityka rolna (WPR) jest dobrym przykładem polityki, która od dziesię-
cioleci służy obywatelom. Do niedawna stanowiła ona lwią część budżetu UE. Obecny 
system fi nansowania WPR przestanie obowiązywać w 2013 r., więc w tej chwili toczą się 
dyskusje na temat przyszłości tego fi nansowania ściśle powiązane z przeglądem budżetu 
UE na okres po 2013 r.

EKES uważa, że WPR powinna zostać zreformowana w taki sposób, aby rolnictwo 
przynosiło zyski, a jednocześnie zapewniało godziwe dochody europejskim rolnikom. 
WPR m.in. wspiera zrównoważone wykorzystanie zasobów i zachowanie różnorodno-
ści biologicznej, wzmacniając zarazem potencjał zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Ponieważ zaledwie 7% rolników jest obecnie w wieku poniżej 35 lat, a co trzeci ma 
powyżej 65 lat, musimy zachęcać młodych ludzi do zajęcia się rolnictwem. EKES, jako 
instytucja reprezentująca zwykłych ludzi, i ja sam, jako doświadczony rolnik, uważamy, 
że możemy przekonać ludzi do tego, iż naprawdę warto poświęcić się tej działalności.

Do czego potrzebny jest nam ambitny budżet europejski?

Taki budżet pozwoli nam urzeczywistnić strategię na rzecz inteligentnego i zrówno-
ważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu w Europie. W tym celu UE musi 
prowadzić solidną i elastyczną politykę spójności, dostosowaną do lokalnych potrzeb. 
Jednak niektórzy zainteresowani wzywają do ograniczenia środków przeznaczonych 
na tę politykę, argumentując, że obecne nakłady (38,4% budżetu UE, średnia w latach 
2000–2006) są zbyt wysokie. To chyba żart! Na pewno nie będziemy mieć stabilnej 
Europy bez wysokiej jakości wzrostu gospodarczego. Ukończenie tworzenia jednoli-
tego rynku jest do tego niezbędne, jeśli chcemy stymulować wzrost, inwestycje, eksport, 
tworzenie miejsc pracy, zrównoważony przemysł i innowacyjne usługi.

Jacques Delors powiedział niegdyś: Europejski model gospodarczy funkcjonuje 
dzięki trzem zasadom: konkurencja go stymuluje, współpraca go wzmacnia, a soli-
darność go jednoczy.

Nie możemy mylić zrównoważenia budżetów krajowych ze zrównoważeniem budżetu 
UE. Konkurencyjność Europy ma pewną cenę – jest to cena inwestycji długotermino-
wych, trwałych miejsc pracy i wizji przyszłości.
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Komitet Monitorujący ds. Euromedu 
w  EKES-ie miał w  tym roku dużo 
pracy i wygląda na to, że tak będzie 
nadal. Wraz z  rozwojem wydarzeń 
w Tunezji w styczniu tego roku, jesz-
cze zanim „rewolucje arabskie” – jak 
się powszechnie określa w  języku 
arabskim wydarzenia w tym regionie 
– objęły Egipt, dla wszystkich w EKE-
S-ie zajmujących się bliżej regionem 
Euromedu stało się jasne, że dzieje się 
coś niezwykle ważnego.

Po krótkiej przerwie na refleksję 
Komitet Monitorujący ds. Euromedu 
rozpoczął prace na rzecz wspierania 
wolnego i  niezależnego społeczeń-
stwa obywatelskiego, które zaczyna 
się w tym regionie kształtować, oraz 
umocnienia zdobyczy wywalczonych 
na ulicach przez mieszkańców tego 
regionu. Podczas swoich prac Komi-
tet Monitorujący skupił się na jak naj-
lepszym wykorzystaniu silnych stron 
EKES-u. Dążył więc do zbliżenia skłó-
conych organizacji partnerów społecz-
nych, do współpracy z innymi orga-
nizacjami, takimi jak Europejska Fun-
dacja Kształcenia (ETF) i MOP, oraz 
do skoordynowania działań z innymi 
instytucjami europejskimi, czerpiąc 
przy tym z  rozległej wiedzy facho-
wej z  korzyścią dla swoich partne-

rów. EKES zorganizował w szczegól-
ności wyjazdy studyjne do Tunezji 
i Maroka, aby nawiązać kontakty z sze-
rokimi kręgami społeczeństwa obywa-
telskiego i znaleźć nowych partnerów 
– w drugim przypadku chodziło także 
o nawiązanie stosunków z nową maro-
kańską RSG. W ramach przygotowań 
do szczytu RSG i analogicznych insty-
tucji Euromedu zaplanowano na jesień 
wizyty studyjne w Libanie i prawdopo-
dobnie w Egipcie. Są to bardzo inten-
sywne i często wyczerpujące przedsię-
wzięcia, lecz przynoszą one także satys-
fakcję, gdyż umożliwiają spotkania 

z prawdziwym społeczeństwem oby-
watelskim w różnych regionach tych 
krajów i przedstawienie roli EKES-u.

Błędem byłoby zakładać, że sprawa 
jest już wygrana. Wciąż istnieje wiele 
zagrożeń, konieczne jest więc stałe 
zaangażowanie UE i wspieranie celów 
rewolucji w regionie. Obecnie EKES 
i wszyscy jego partnerzy mogą najwy-
żej krzewić idee demokracji w nadziei, 
że wydadzą one owoce w niedalekiej 
przyszłości. Czas pokaże, co będzie 
dalej... (gh) ●
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Leader – model dla lokalnych 
partnerstw na rzecz rozwoju

Podejście UE przyjęte w programie 
Leader stało się modelem włączania 
różnych podmiotów w rozwój lokalny. 
Na razie jednak nie wykorzystano jesz-
cze jego potencjału w zakresie uwzględ-
nienia potrzeb i rozwiązań lokalnych 
w strategiach rozwoju, mobilizowa-
nia głównych zainteresowanych pod-
miotów i promowania innowacji na 
poziomie lokalnym. Takie były główne 
wnioski wysłuchania pt. „Leader jako 

narzędzie rozwoju lokalnego”, zorga-
nizowanego przez EKES 20 czerwca 
w Brukseli. Uczestnicy postulowali jed-
nolite, czytelne i proste zasady admi-
nistracyjne, większe zaangażowanie 
lokalnych grup działania w planowanie 
rozwoju obszarów wiejskich, większą 
swobodę wyboru priorytetów lokal-
nych i wdrażania rozwiązań lokalnych, 
większą przejrzystość działań, monito-
rowania i oceny tych grup oraz tworze-

nie zdolności administracyjnych pod-
miotów lokalnych. Wnioski z wysłu-
chania zostaną uwzględnione w opi-
nii EKES-u pt. „Leader jako narzędzie 
rozwoju lokalnego”, która jest obecnie 
opracowywana w kontekście dyskusji 
nad przyszłością WPR i jej głównego 
kierunku – rozwoju obszarów wiej-
skich. (rh) ●
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SESJA PLENARNA W PIGUŁCE
EKES przypomina Komisji o konieczności 
utrzymania jakości miejsc pracy

Kryzys finansowy miał daleko-
siężne skutki dla europejskiego 
rynku pracy. Jednym z nich był spa-
dek zatrudnienia do poziomu około 
69%. W tej sytuacji Komisja opraco-
wała inicjatywę na rzecz podniesie-
nia stopy zatrudnienia i przywróce-
nia zaufania do europejskiego rynku 
pracy. Sprawozdawczyni Vladimíra 
Drbalová (Grupa Pracodawców, 
Czechy) i współsprawozdawca José 
María Zufiaur Narvaiza (Grupa 
Pracowników, Hiszpania) skupili 
się w swej opinii na zaproponowa-
nym przez Komisję „Programie na 

rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia”.

EKES bardzo pozytywnie ocenił wyniki prac Komisji i zachęcił pań-
stwa członkowskie do realizacji tego programu, opartego na dialogu 
społecznym i obywatelskim. Jednocześnie Komitet zauważył, że nie 
uwzględniono należycie potrzeby tworzenia wysokiej jakości miejsc 
pracy. Podkreślił przy tym, że należy nadal chronić prawa pracow-
nicze, aby nie padły ofi arą dążeń do zwiększenia efektywności rynku 
pracy. (ma) ●

Ochrona konsumentów na rynku usług fi nansowych 
jednym z priorytetów EKES-u 

Kryzys gospodarczy uwydatnił niedawne zjawisko masowego mnoże-
nia się produktów fi nansowych. Każdy konsument nieuchronnie prę-
dzej czy później będzie miał z nimi do czynienia, np. podczas zakupu 
nieruchomości czy inwestowania oszczędności. Dlatego też EKES 
pragnie opracować nowe ramy w tej dziedzinie, tak aby konsumenci 
i kredytobiorcy mieli świadomość tego, na jakie produkty się decydują 
i jakie mają prawa, oraz by byli w pełni objęci ochroną. Dwie nowe opi-
nie przyjęte na lipcowej sesji plenarnej będą stanowić wkład w harmo-
nizację rynku kredytów hipotecznych w UE i w informowanie konsu-
mentów o ich prawach w zakresie nowych produktów fi nansowych.

Opinia EKES-u w sprawie umów o kredyt związanych z nierucho-
mościami mieszkalnymi, sporządzona przez Reine-Claude Mader 
(Grupa Innych Podmiotów, Francja), ma pomóc w odbudowie zaufa-

nia konsumentów oraz stabilności fi nansowej przez efektywny i kon-
kurencyjny wspólny rynek. Z kolei opinia w sprawie edukacji fi nan-
sowej i odpowiedzialnego wykorzystywania produktów fi nansowych, 
opracowana przez Carlosa Triasa Pintó (Grupa Innych Podmiotów, 
Hiszpania), przyczyni się do edukacji klientów, a co za tym idzie – ich 
większej wiedzy na temat produktów fi nansowych. (ail) ●

Przyszłość bezpieczeństwa energetycznego Europy

Wyzwanie, jakim jest zabezpieczenie 
źródeł energii w Europie, to przed-
miot dwóch opinii EKES-u, w któ-
rych podkreślono znaczenie długo-
terminowego planowania i skutecz-
nego rozstrzygnięcia coraz większego 
dylematu Europy w dziedzinie ener-
gii. W swojej opinii sprawozdawca 
Josef Zbořil (Grupa Pracodawców, 
Czechy) i  współsprawozdawca 
Enrico Gibellieri (delegat, Włochy) 
wzywają Komisję Europejską do 
przyjęcia bardziej aktywnego podej-
ścia na rzecz zapewnienia i poprawy 
dostępu do surowców. EKES opo-

wiada się za bardziej aktywną polityką zagraniczną w tej dziedzinie, 
jeżeli chodzi o monitorowanie sytuacji w handlu międzynarodowym 
oraz zachęcanie do negocjacji międzynarodowych w ramach Świato-
wej Organizacji Handlu.

Kwestię sposobów poprawy efektywności energetycznej poru-
szyła w  swojej opinii sprawozdawczyni Ulla Sirkeinen (Grupa 
Pracodawców, Finlandia). EKES w pełni popiera cel efektywności 
energetycznej, lecz wskazuje na kilka problemów. Zwraca uwagę, że 
efektywność energetyczna i oszczędność energii zależą w dużym stop-
niu od zmiany nawyków w zakresie zużycia energii. Dlatego jest zanie-
pokojony, że Komisja w swym podejściu za bardzo polega na przepi-
sach i nie docenia pozytywnych bodźców jako metod zmiany zacho-
wań. Komitet uważa też, że należy położyć większy nacisk na długo-
terminowe projekty przynoszące trwałe efekty, zamiast na krótko-
okresowe osiągnięcia. (ma) ●

Współpraca w zakresie walki z dyskryminacją

Brak integracji zauważalny w niektórych państwach członkowskich 
i wynikające z niego problemy rysują niepokojący obraz. Jesteśmy 

świadkami coraz większej ksenofobii i dyskryminacji. Państwa człon-
kowskie i UE próbują znaleźć sposoby, by zaradzić tej sytuacji. Jako 
wkład w dyskusję Luis Miguel Pariza Castaños (Grupa Pracowni-
ków, Hiszpania) opracował opinię EKES-u w tej sprawie. Podkreśla 
w niej znaczenie zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w roz-
wiązanie tego problemu, wspólnie ze społeczeństwem obywatelskim, 
jako że znajdują się one najbliżej zwykłych obywateli.

Komitet uważa, że integracja nie jest aktem prawnym, lecz zło-
żonym procesem społecznym o długofalowym charakterze, wielu 
wymiarach i uczestnikach. Dlatego też propagowanie harmonijnego 
współżycia i integracji wymaga współpracy na wszystkich szczeblach. 
W związku z tym EKES proponuje ustanowienie rad, forów i plat-
form doradczych, aby głos społeczeństwa obywatelskiego mógł zostać 
wysłuchany podczas kształtowania polityki integracji. (ma) ●

Przezwyciężanie przeszkód transgranicznych

Komitet przyjął dwie opinie poświę-
cone ograniczaniu trudności, któ-
rych doświadczają europejscy oby-
watele i  firmy przy przekraczaniu 
granic. Pierwsza opinia, opracowana 
przez Vincenta Farrugię (Grupa 
Pracodawców, Malta), dotyczy sys-
temu podatkowego. Zdaniem spra-
wozdawcy obywatele otrzymują nie-
wielkie wsparcie, jeśli chodzi o wypeł-
nienie procedur podatkowych, należy 
więc zapewnić mechanizmy zapew-
niające uproszczenie i zwiększenie 
przejrzystości tych procedur. Jeden 
z zaproponowanych w opinii mecha-

nizmów przewiduje utworzenie w całej UE punktów kompleksowej 
obsługi, gdzie obywatele mogliby uzyskać niezbędne informacje 
i dokumenty oraz zapłacić należne podatki.

Następnie członkowie dyskutowali o opinii Martina Sieckera 
(Grupa Pracowników, Holandia) na temat usprawnienia jednolitego 
rynku usług. EKES z zadowoleniem przyjął fakt, że Komisja zamie-
rza usprawnić jednolity rynek usług, zwłaszcza przez wprowadzenie 
„punktów kontaktowych”. Takie punkty w każdym państwie człon-
kowskim ułatwiałyby dostęp do informacji na temat specyfi ki danego 
kraju i umożliwiałyby usługodawcom dopełnienie formalności admi-
nistracyjnych drogą elektroniczną. (ma) ●

Konkurs EKES-u „Design Eleven”: Projekt uniwersalny – design dla wszystkich pokoleń
wacje zgodne z zasadami zrównoważonego 
rozwoju.

Studenci wydziałów wzornictwa i projek-
tanci we wszystkich 27 państwach członkow-
skich UE, jak również europejscy projektanci 
mieszkający za granicą, mieli inspirować się 
tematem „międzypokoleniowa solidarność 
w czasach starzejącego się społeczeństwa”. 
Ich zadaniem było zaprojektowanie pro-
duktu „ponadpokoleniowego” i znalezienie 
trafnych, nowatorskich rozwiązań w procesie 
projektowania uczestniczącego (w pracach 
nad projektem powinni uczestniczyć użyt-
kownicy końcowi danego przedmiotu) lub 
wspólnego projektowania (współpracy pro-
jektantów reprezentujących różne pokolenia 
– młodszych i starszych).

Termin składania propozycji upłynął 31 
maja 2011 r. Otrzymano ponad 250 zgłoszeń 
z całej Europy i ponad 100 produktów. Na 
początku czerwca została sporządzona lista 
najlepszych 26 produktów, a  ostateczną 
decyzję podjęto 18 lipca w Brukseli.

W skład jury weszli: Anna Maria Darma-
nin (jako przewodnicząca), członkowie EKE-
S-u: Anne-Marie Sigmund, Marie Zvolská 
i Alexander Graf von Schwerin, oraz kilku 
znanych ekspertów zewnętrznych specjali-
zujących się we wszystkich dziedzinach obję-
tych tematyką konkursu.

Zwycięskie projekty to: „KeepCool” (Vin-
cent Gerkens – 1. nagroda), „ORTOgether” 
(Francesco di Luzio – 2. nagroda) oraz „Dar-
ning Pear” (Mari Korgesaar – 3. nagroda).

Ceremonia wręczenia nagród oraz 
otwarcie wystawy, na której zostanie przed-
stawionych 20 najlepszych prototypów, 
w tym zwycięskie projekty, odbędzie się 21 

Wydarzenia kulturalne w EKES-ie 
w okresie polskiej prezydencji w Radzie UE
W związku z polską prezydencją w Unii 
EKES organizuje wiele wydarzeń kultu-
ralnych, takich jak wystawy polskiej sztuki 
współczesnej, odczyty na temat polskiej 
literatury oraz pokazy fi lmów i koncerty.

Niektóre z  nich miały już miejsce 
w lecie, np. 13 lipca w obecności wiceprze-
wodniczących EKES-u Anny Marii Dar-
manin i Jacka Krawczyka oraz przedstawi-
ciela polskiej ambasady Piotra Wojtczaka 
zainaugurowano wystawę rysunków 
satyrycznych Pawła Kuczyńskiego. Wer-
nisażowi towarzyszył wieczór polski.

14 lipca polski poeta, pisarz i tłumacz 
Jacek Dehnel wziął udział w  jednym 
z tegorocznych obiadów literackich EKE-
S-u. Blisko stuosobową grupę gości przy-
byłych na odczyt powitał polski członek 
EKES-u Andrzej Adamczyk.

W ramach tygodnia tematycznego 
„Chemia i  kultura” zorganizowanego 
w związku z Międzynarodowym Rokiem 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Spo-
łeczny ustanowił tę nagrodę w 2009 r. w celu 
podniesienia świadomości problematyki 
społecznej i znajomości zagadnień społe-
czeństwa obywatelskiego. Zwycięski pro-
jekt zostanie wyprodukowany w ograniczo-
nej liczbie egzemplarzy i będzie rozdawany 
w ramach strategii komunikacyjnej EKES-u 
w 2012 r. – w Europejskim Roku Aktywno-
ści Osób Starszych i Solidarności Między 
Pokoleniami.

Dyrekcja Generalna Komisji Europej-
skiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu oraz 
Cumulus (Międzynarodowe Stowarzysze-
nie Uniwersytetów i  Uczelni Artystycz-
nych, Wydziałów Projektowania i Wydzia-
łów Medialnych) wspólnie starają się zwięk-
szyć widoczność kampanii komunikacyj-
nych oraz zaangażowanie instytucji i orga-
nizacji europejskich w projektowanie i inno-

Vladimíra Drbalová, 
członkini EKES-u

Vincent Farrugia, 
członek EKES-u

Ulla Sirkeinen, 
członkini EKES-u

Chemii będzie można 3–7 października 
obejrzeć w EKES-ie wystawę poświęconą 
Marii Skłodowskiej-Curie.

We współpracy z polskimi i między-
narodowymi partnerami 25 paździer-
nika EKES rozpocznie akcję pt. Wiersze 
w metrze. EKES włączy do swego długo-
terminowego programu działalności kul-
turalnej akcję Wybierz wiersz, jako ele-
ment otwartego podejścia do europejskiej 
kultury literackiej.

Z polską muzyką filmową będzie 
można zapoznać się 26 października pod-
czas wieczoru muzycznego, który zostanie 
zorganizowany w La Brasserie w budynku 
VM2 w ramach cyklu wydarzeń muzycz-
nych Come’N’Listen.

Setna rocznica urodzin polskiego 
poety, pisarza i  tłumacza, laureata 
Nagrody Nobla w dziedzinie literatury 
Czesława Miłosza także zostanie uświet-
niona wystawą. Zdjęcia z cyklu „Artyści 

września 2011 r. w siedzibie EKES-u w Bruk-
seli przy rue Belliard 99 w ramach ofi cjalnego 
programu Design September (www.design-
september.be). Dalsze informacje można 

znaleźć pod adresem: www.design-compe-
tition.eesc.europa.eu (sb) ●

„KeepCool” – projekt, który zwyciężył w 
konkursie EKES-u „Design Eleven”

dla Europy” można było obejrzeć na ekra-
nach telewizyjnych w budynku Charlema-
gne podczas lipcowej sesji plenarnej, a w 
grudniu zostaną one zaprezentowane na 
wystawie w EKES-ie. (sb) ●

Więcej informacji można znaleźć na 
stronie: http://www.eesc.europa.eu/?i-
=portal.en.events-and-activities-culture-
polish-presidency.

Literacki obiad w EKES-ie z polskim pisarzem 
i tłumaczem Jackiem Dehnelem

ul
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Ambitna reforma WPR pod presją

Budowanie przyszłości 
– nowy pakt między 
rolnictwem a środowiskiem
Wspólna polityka rolna to nie wąska dziedzina 
zainteresowań. Polityka ta, najpierw w Europej-
skiej Wspólnocie Gospodarczej, a później w Unii 

Europejskiej, stanowiła jeden z fi larów, na których została zbudowana zjednoczona 
Europa. I tak musi być nadal.

Wspólna polityka jest rezultatem porozumienia między poszczególnymi regio-
nami Unii, zawartego w trosce o zdrowie ludności Europy, z myślą o przyszłości.

Rolnicy są głównymi podmiotami rolnictwa europejskiego, a rolnictwo jest waż-
nym aspektem życia całego społeczeństwa. Wspólna polityka rolna realizuje liczne 
cele, lecz wszystkie one sprowadzają się do jednego – aby zapewnić w Unii Euro-
pejskiej konkurencyjne i stabilne systemy zaopatrzenia w żywność i prowadzenia 
działalności rolniczej, które będą odpowiadać na przyszłe wyzwania.

Tymczasem obecna WPR nadal skupia się głównie na przeszłości. Niezbędna 
jest większa determinacja i konsekwencja w reformowaniu instrumentów, które 
mają zwiększać konkurencyjność. Musimy przejść od rozumowania skupiającego 
się na dotacjach do myślenia w kategoriach bodźców.

Tylko wówczas młodzi ludzie będą mogli odgrywać główną rolę w innowa-
cjach, poszukując nowych możliwości i radząc sobie z podmiotami działającymi 
na otwartych i regulowanych rynkach. W obecnej WPR właściwie nie ma miej-
sca dla młodych przedsiębiorców. Nie odnoszę się tu do konkretnych dotacji, lecz 
do samego systemu: ten system musi się zmienić, jeśli chcemy zainspirować nowe 
pokolenie przedsiębiorców i skłonić ich do tego, by zaryzykowali i postawili na ten 
wspaniały sektor gospodarki i grupę społeczeństwa: na wieś i produkcję żywności.

Komisja przedstawiła interesującą propozycję reformy budżetu. Teraz czas na 
Parlament, który przemawia w imieniu europejskiego interesu publicznego i musi 
wyważyć i spełnić liczne wymagania społeczne i ekonomiczne całej gospodarki 
europejskiej. Sprawa ta dotyczy Parlamentu jako całości – minął już bowiem czas 
działania komisji sektorowych. Europejskie społeczeństwo obywatelskie, w któ-
rym złożone i powiązane wzajemnie interesy codziennie ścierają się z realnymi 
konsekwencjami kryzysu w różnych środowiskach społecznych w Unii, obserwuje 
zachowania Parlamentu i innych instytucji europejskich. Obserwuje je – i ocenia.

Mario Campli
Przewodniczący Sekcji Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego

Wspólna polityka rolna (WPR) po raz 
kolejny poddawana jest zmianom, które 
staną się częścią prawodawstwa UE 

w styczniu 2014 r. Najnowsze propo-
zycje Komisji Europejskiej mają nadać 
WPR nowy kształt, tak by można było 
z wyprzedzeniem dostosowywać ją do 
wyzwań gospodarczych, ekologicznych 
i terytorialnych. 

Organizacja Narodów Zjednoczo-
nych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) 
szacuje, że w 2050 r. na świecie będzie 
żyło 9 mld ludzi, a zatem WPR będzie 
musiała stawić czoło poważnym proble-
mom światowym i regionalnym. Liczba 
ta oznacza bowiem, że każdego dnia na 
świecie będzie przybywać 140 tys. osób.

Dacian Cioloş, komisarz UE ds. rol-
nictwa i rozwoju obszarów wiejskich, 
powiedział, że zapotrzebowanie na żyw-
ność wzrośnie o 50% do 2030 r. W tym 
kontekście istotne są takie czynniki, jak 
m.in. zmiana klimatu, zmieniające się 
nawyki żywieniowe, ochrona i zrówno-

ważone wykorzystanie zasobów natural-
nych, wyniki dauhańskiej rundy nego-
cjacji handlowych oraz bezpieczeństwo 
żywnościowe.

Komisja chce w związku z tym stwo-
rzyć taką WPR, w której te olbrzymie 
liczby i niepewna przyszłość stanowi-
łyby szanse dla europejskiego rolnic-
twa. Jednocześnie usiłuje rozwiązać 
problemy, które utrudniają wspólne 
zarządzanie rolnictwem w  Europie. 
To trudne zadania. Komisja uważa, że 
aby im sprostać, potrzebne jest przyję-
cie bardziej zrównoważonej, skutecz-
nej, wyważonej, ukierunkowanej na cel 
i przejrzystej WPR. Wszystkie te aspekty 
wymagają dogłębnej rewizji tej polityki. 
Ale co dokładnie to oznacza i jakie naci-
ski polityczne się pojawiają?

cji euroopepejsj kich. Obbseserwrwuje je – ii ooooocecenininininia.

Finansowanie rolników
1,6% wszystkich rolników otrzymuje co 
roku ponad 100 tys. euro bezpośrednich 
płatności. W sumie są oni odbiorcami 30% 
wszystkich wypłat. Tymczasem około 50% 
niemieckich rolników otrzymuje poniżej 
5 tys. euro rocznie. Do największej grupy 
rolników trafi a zatem zaledwie 5% wszyst-
kich płatności. Czy to jest sprawiedliwe?”.

EKES wspiera to stanowisko, twierdząc 
w swojej opinii, że w defi nicji aktywnej 
działalności rolniczej należy uwzględnić 
„wymóg wytwarzania dóbr i świadczenia 
usług publicznych użyteczności społecz-
nej”. Usługi takie mogłyby również obej-
mować swym zakresem ochronę środowi-
ska, bezpieczeństwo żywności i ochronę 
konsumenta. Płatności powinny być przy-
znawane zgodnie z  ogólnymi, niekomer-
cyjnymi kryteriami. To właśnie zamierza 
zrobić Komisja.

„Powinniśmy wydawać pieniądze na 
zrównoważone rolnictwo, które wytwa-
rza żywność wysokiej jakości oraz przy-
sparza społeczeństwu korzyści w postaci 
wysokiego poziomu różnorodności bio-
logicznej” – wyjaśnił Lutz Ribbe.

Do 1992 r. płatności bezpośrednie 
opierały się wyłącznie na podtrzymywaniu 
cen, później jednak zostały zmniejszone. 
Taka sytuacja trwała do 2003 r., kiedy to 
wspólna polityka rolna została zreformo-
wana, a płatności bezpośrednie – oddzie-
lone od wytwarzania żywności. Ponad 
90% płatności dla rolników w Europie nie 
ma związku z produkcją. Dziś powracamy 
do dyskusji nad problemem systemu płat-
ności bezpośrednich i jego uzasadnienia.

Jeśli Komisja będzie konsekwentnie 
realizować swoje propozycje, możliwe 
będzie, zgodnie z przewidywaniami EKE-
S-u, wprowadzenie bardziej zrównoważo-
nego modelu rolnictwa europejskiego. ●

Miliardy euro z europejskich podatków 
przeznaczane są na wsparcie dochodów 
rolniczych. System ten, zwany systemem 
płatności bezpośrednich, od dziesięcioleci 
jest przedmiotem licznych kontrowersji. 
Według Komisji udział Unii Europej-
skiej w dochodach rolników wynosi śred-
nio 40%.

Trybunał Obrachunkowy odkrył, że 
wśród benefi cjentów tego systemu znajdo-
wały się przedsiębiorstwa kolejowe, kluby 
jeździeckie i stadniny oraz kluby golfowe 
czy rekreacyjne, a także samorządy miej-
skie. Defraudowanie środków publicz-
nych, tak bardzo potrzebnych rolnikom 
znajdującym się w trudnej sytuacji fi nan-
sowej, znacznie podważyło wiarygodność 
wspólnej polityki rolnej.

Komisja proponuje teraz, aby płatności 
bezpośrednie były powiązane ze zrówno-
ważoną i przyjazną dla środowiska dzia-
łalnością rolniczą. „Jeśli ten system ma 
być wiarygodny, płatności bezpośrednie 
powinny być sprawiedliwie rozdzielone 
pomiędzy państwa członkowskie, regiony, 
różne typy działalności rolniczej i różne 
kategorie rolników. Nie oznacza to zry-
czałtowanych płatności w całej Europie” 

– wyjaśnił Dacian Cioloş, komisarz ds. 
rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, 
dodając, że polityka powinna skupiać się 
na rolnikach czynnych zawodowo.

EKES zauważa jednak, że należy jeszcze 
odpowiednio zdefi niować pojęcie aktyw-
nej działalności rolniczej, do której odnosi 
się komunikat Komisji.

Płatności bezpośrednie będą jednak 
w  dalszym ciągu stanowić fundament 
WPR. Nowe obowiązkowe kryteria doty-
czące ich przyznawania oznaczają jednak, 
że otrzymają je wszyscy rolnicy w UE, ale 
tylko pod warunkiem, że np. zwiększą róż-
norodność biologiczną lub zmniejszą emi-
sje dwutlenku węgla. 

Lutz Ribbe, sprawozdawca EKES-u 
w sprawie reformy WPR w 2013 r., zasta-
nawia się nad zasadnością utrzymania 
płatności bezpośrednich w przyszłości. 
„Płatności bezpośrednie muszą stać się 
bardziej ekologiczne, czyli muszą zachę-
cać do wprowadzania bardziej przyja-
znych dla środowiska metod gospodarki 
rolnej” – oświadczył i dodał, że obecne 
strategie przyznawania płatności nadal nie 
są sprawiedliwe. „W Niemczech zaledwie 

WPR ma dwa fi lary. Pierwszy obej-
muje pieniądze wypłacane rolnikom, 
którzy spełniają wymogi określone 
w prawie UE. Drugi jest współfinan-
sowany przez państwa członkowskie 
i wspiera rozwój obszarów wiejskich, np. 
przez poprawę różnorodności biologicz-
nej i ochronę środowiska obszarów rol-
niczych. Te pieniądze nie są bezpośred-
nio przekazywane rolnikom.

Niektóre duże państwa członkow-
skie wywierają jednak znaczne naciski na 
Brukselę, by zmniejszyć budżet na drugi 
fi lar i przenieść te środki do innych linii 
budżetowych, np. na badania naukowe. 
Wydatki na WPR z budżetu UE i  tak 
zostały już znacznie obniżone: w 1985 r. 
stanowiły prawie 75% budżetu, a w 2013 
r. mają spaść do 39,3%. Niemniej komi-

sarz Cioloş konsekwentnie przeciwstawia 
się tym dążeniom, promując drugi fi lar 
– bardziej ekologiczny i zrównoważony.

EKES wielokrotnie krytykował wol-
norynkowe ukierunkowanie WPR. 
Wzywa, by zamiast tego przyjęto euro-
pejski model rolnictwa, oparty na zasa-
dach wielofunkcyjności i rozwoju zrów-
noważonego.

Zgodnie z opinią EKES-u w sprawie 
przyszłości WPR najważniejsze jest „pro-
mowanie roli rolników jako producen-
tów artykułów żywnościowych codzien-
nego użytku, a także – w coraz większym 
stopniu – ekologicznej i zrównoważonej 
energii”. A to wymaga istnienia drugiego 
fi laru WPR, wyposażonego w odpowied-
nie środki fi nansowe. ●
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Skażone gleby

W wielu regionach Europy, w wyniku 
bardzo intensywnego lub przemysło-
wego wykorzystania gleby, można 
zaobserwować spadek różnorodności 
biologicznej. Jej utratę przyspiesza sto-
sowanie przemysłowych praktyk rol-
nych – w ramach których nadużywa się 
substancji użyźniających – oraz szko-
dzące przyrodzie wycieki chemikaliów.

Intensyfikacja rolnictwa w  Euro-
pie wywołuje szereg niepożądanych 
zjawisk. Rolnicy, którzy oczywiście 
dążą do optymalizacji produkcji, obsa-
dzają bardzo duże obszary ziemi tymi 
samymi gatunkami roślin. W wyniku 
tej praktyki, nazywanej monokulturą, 
gleba staje się bardziej narażona na 
czynniki chorobotwórcze, co z kolei 
zmusza rolników do użyźniania jej 
sztucznymi nawozami. Jednak w osta-
tecznym rozrachunku stosowanie stan-
dardowych herbicydów i pestycydów 
(substancji agrochemicznych) ma nega-
tywny wpływ na glebę, a wycieki zanie-
czyszczające wody podziemne szkodzą 
roślinom i zwierzętom.

W latach 70. intensyfi kacja rolnictwa 
w Europie spowodowała znaczny spa-
dek różnorodności biologicznej ziem 
uprawnych. Wskazują na to badania 
populacji ptaków krajobrazu rolni-
czego. W ciągu ostatnich 40 lat liczba 
tych gatunków stopniowo się zmniej-
szała. To znacząca zmiana –  grunty 
rolne w  Europie stanowią przecież 
ponad połowę ogółu ziem UE i można 
na nich znaleźć różne gatunki roślin 
i zwierząt.

Dzięki niedawnym działaniom UE na 
rzecz bardziej ekologicznej wspólnej poli-
tyki rolnej (WPR) różnorodność biolo-
giczna wysunęła się wreszcie na pierw-
szy plan. „Rolnicy sami dbaliby o róż-
norodność biologiczną, gdyby wiązało 
się to z większym zarobkiem lub z otrzy-
maniem dodatkowych środków, lub też 
gdyby określony standard różnorodno-
ści stanowił warunek wstępny uzyskania 
funduszy z kasy WPR” – uważa Stanka 
Beczewa, działaczka z organizacji Friends 
of the Earth Europe, zajmująca się proble-
matyką żywności i rolnictwa.

Wyjaśnia ona, że dla ochrony różno-
rodności biologicznej należy pozostawić 
odłogiem 10% ziemi każdego gospodar-
stwa. Poza tym Stanka Beczewa uważa, że 
rolnicy – by uniknąć monokultury – nie 
powinni obsiewać więcej niż 50% grun-
tów jednym tylko rodzajem upraw. Także 
płodozmian i uprawianie roślin wykorzy-
stywanych na pasze zmniejszyłoby zależ-
ność Europy od produktów importowa-
nych. Działaczka Friends of the Earth 
Europe zauważa, że Komisja powoli przy-
mierza się do tego, by ochrona różnorod-
ności biologicznej była warunkiem wstęp-
nym, który rolnicy będą musieli spełnić, 
aby otrzymać płatności bezpośrednie.

Również Rada ds. Rolnictwa i Par-
lament Europejski popierają te środki. 
Teraz wszystko zależy od Komisji, która 
jeszcze w tym roku przedstawi propozy-
cje dotyczące WPR. Mają one obejmować 
zarówno ochronę różnorodności biolo-
gicznej, jak i dalsze działania na rzecz 
ochrony środowiska naturalnego. ●

Fach na wymarciu

ków może doprowadzić do wyludnie-
nia obszarów wiejskich i przenoszenia 
się ludności do miast, a w konsekwen-
cji do pozostawiania odłogiem gruntów 
uprawnych. Jeżeli w Europie zabraknie 
rolników, będzie ona zmuszona do inten-
syfi kacji upraw przemysłowych na dużą 
skalę lub bardziej uzależni się od produk-
tów importowanych.

Temat ten spędza sen z powiek także 
brukselskim decydentom. Dacian Cioloş, 
komisarz do spraw rolnictwa, traktuje 
młodych rolników priorytetowo. Ma 
zamiar włączyć ich do pierwszego fi laru 
wspólnej polityki rolnej (WPR), gwaran-
tując im w ten sposób bezpośrednią linię 
finansowania. Ta koncepcja uzyskała 
szerokie poparcie. Wcześniejsze przed-
sięwzięcia – np. utworzony w 2008 r. 
w ramach WPR fundusz na rzecz roz-
woju obszarów wiejskich, mający zwięk-
szyć pomoc inwestycyjną dla młodych 
rolników – miały różne skutki. Młodzi 
rolnicy mieli otrzymać 70 tys. euro, tak 
się jednak nie stało.

„Fundusz na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich budzi w nas mieszane uczucia” 
– mówi Joris Baecke, przewodniczący 
Europejskiej Rady Młodych Rolników. 
„Świadomość większego wsparcia dla 
młodych rolników zawsze jest krzepiąca, 
ale zgodnie z formułą funduszu połowa 
środków ma pochodzić z państw człon-
kowskich, które jednak – ze względu na 
obecny kryzys fi nansowy – takich fundu-
szy najczęściej nie mają”.

Joris Baecke jest współwłaścicie-
lem rodzinnego gospodarstwa na połu-
dniowym zachodzie Holandii, zajmują-
cego się hodowlą roślin uprawnych. Pra-
cuje w nim na pół etatu od 1994 r. Ma 
33 lata. Liczy na to, że co najmniej 80% 
bezpośrednich dopłat dla młodych rol-
ników znajdzie się w pierwszym fi larze 
WPR. Kierowana przez niego organizacja 
wnosi także o zagwarantowanie docho-
dów młodym rolnikom przez pierwsze 
pięć lat pracy w gospodarstwie.

Oprócz wsparcia finansowego 
i pomocy ze strony instytucji, zdaniem 
Pedra Narro i  Jorisa Baeckego, także 
program „Erasmus” mógłby zachęcać 
do wybierania zawodu rolnika. Nauka 
zawodu w  wymiarze teoretycznym 
i  praktycznym umożliwiłaby studen-
tom zaznajomienie się z nowymi tech-
nikami i najnowszymi technologiami. 
„Młodzi rolnicy mają największe możli-
wości wykorzystania nowych technolo-
gii i innowacji do stawienia czoła nowym 
wyzwaniom związanym z żywnością” 
– mówi Pedro Narro.

Młodzi borykają się jednak z trudno-
ściami związanymi z dostępnością środ-
ków fi nansowych, zdolnością pozyski-
wania kapitału i ogólnie rozumianym 
wsparciem szkoleniowym i instytucjonal-
nym. Przezwyciężenie tych przeszkód ma 
kluczowe znaczenie dla zagwarantowania 
przyszłości zawodu, w którym już teraz 
co trzecia osoba ma ponad 65 lat. ●

Agroturystyka – powiew świeżego powietrza

Europejskim rolnikom coraz trudniej 
przystosować się i przetrwać w gospo-
darce, w której rosnące znaczenie ma 
konkurencyjność. Sytuację pogarsza 
dodatkowo tania konkurencja z zagra-
nicy i  zmniejszenie dotacji unijnych 
i państwowych. Dlatego też wielu rolni-
ków podejmuje inne zajęcia, a w licznych 
państwach UE coraz większą popularno-
ścią cieszy się agroturystyka.

Zagrażający nam niedobór rolników 
w UE może osłabić europejskie rolnic-
two. Tylko 6% unijnych rolników jest 
w wieku poniżej 35 lat, a prawie połowa 
liczy 55 lat lub więcej, ponadto w ciągu 
najbliższych 10 lat prawie 5 mln z nich 
przejdzie na emeryturę. By przycią-
gnąć młodych ludzi do zawodu rolnika, 
potrzebne będą zachęty fi nansowe i więk-
sze wsparcie ze strony instytucji.

„Naszych rolników nie można na 
nic zamienić. Myślenie, że możemy ich 
zastąpić dzięki innym krajom, takim jak 
Brazylia, Argentyna czy Chile, to fatalny 
błąd. Należy poważnie zastanowić się nad 
konsekwencjami drastycznego zmniej-
szenia się liczby rolników” – ostrzega 
Pedro Narro, członek EKES-u i sprawoz-
dawca opinii z inicjatywy własnej w spra-
wie przyszłości młodych rolników.

Rodzina Pedra Narro od pokoleń pro-
wadzi winnicę w słynącym z win hisz-
pańskim regionie Kastylia–La Mancha. 
On sam obawia się, że niedobór rolni-

Rodzina Pedra Narro w swojej winnicy w Castilla-La Mancha

Gospodarstwo Common Barn Farm w Wielkiej Brytanii oferuje noclegi i wyżywienie

Według danych Komisji obecnie 
ponad jedna trzecia rolników (36,4%) 
musi prowadzić dodatkową działalność, 
by zwiększyć swe dochody. Działalno-
ścią tą jest głównie turystyka, zwłasz-
cza na terenach atrakcyjnych przyrodni-
czo, takich jak obszary górskie i ich natu-
ralne pastwiska dla zwierząt gospodar-
skich. Rolnicy zaczęli wychodzić naprze-
ciw potrzebom turystów –  nie tylko 

zapewniają im nocleg i wyżywienie, ale 
także proponują różnego rodzaju zaję-
cia. Jest to doskonały pomysł na waka-
cje rodzinne, podczas których zarówno 
rodzice, jak i dzieci mogą spędzać czas na 
świeżym powietrzu, w bliskim kontakcie 
z przyrodą i ze zwierzętami.

W komunikacie „WPR do 2020 
r.” Komisja zauważyła, że rolnictwo 
odgrywa ważną rolę w  przyciąganiu 
i generowaniu dodatkowych dziedzin 
działalności gospodarczej oraz że w nie-
których regionach Europy turystyka jest 
nieodłączną częścią gospodarki wiejskiej.

Agroturystyka tworzy także niszę ryn-
kową dla rolników. Specjały regionalne 
produkowane w gospodarstwie rolnym 
trudno znaleźć w supermarketach. Wiej-
skie jedzenie stanowi dodatkową zaletę 
wakacji agroturystycznych, które przy-
ciągają coraz więcej Europejczyków.

Według najnowszych danych sta-
tystycznych 50% gospodarstw rolnych 
w Anglii czerpie dochody ze „zróżnico-
wanej działalności”, innej niż rolnictwo. 
Działalność ta – w tym również agrotury-
styka – stanowi średnio 15% całkowitych 
dochodów gospodarstw rolnych.

Powody, które skłaniają rolników do 
różnicowania gospodarki, są zróżnico-

wane. Jednym z nich są trudne warunki, 
z którymi sektor borykał się w ostatnich 
latach. „Gdybyśmy sześć lat temu, kiedy 
sytuacja w rolnictwie była bardzo zła, nie 
przestawili się na inną działalność, naszej 
farmy już by nie było” –  mówi Rona 
Cooper, rolniczka, która prowadzi gospo-
darstwo Common Barn Farm w regionie 
Cheshire’s Peak District. „Dzięki dodat-
kowym dochodom wyniki poprawiły się, 
a nasza działalność zyskała kolejny atut” 
– dodaje.

Jednak agroturystyka późno zawi-
tała na Wyspy Brytyjskie i od kilku lat 
utrzymuje się tam na stosunkowo sta-
łym poziomie. W ciągu ostatnich pięciu 
lat odsetek gospodarstw, które prowadzą 
dodatkową działalność (inną niż wyna-
jem budynków), nie zmienił się znacząco.

Kwestią, która przysparza Ronie 
Cooper wielu problemów, są przepisy 
prawne. Biurokracja jest przeszkodą, 
która ogranicza możliwość różnicowa-
nia działalności rolników – takie głosy 
słychać w całej Europie. „Jedyna rzecz, 
z  którą mamy problemy, to nadmiar 
przepisów prawnych. Nasze gospodar-
stwo znajduje się w parku narodowym 
Peak District – wiąże się z tym mnóstwo 
biurokracji, od której uwolnilibyśmy się 
bardzo chętnie” – wyjaśnia Rona Cooper.

Dla Rony Cooper turystyka jest cen-
nym źródłem dodatkowych dochodów, 
nadal jednak za swe główne powołanie 
uważa ona rolnictwo. „Rolnik powinien 
uprawiać rolę” – mówi. ●
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Rolnictwo nadszarpnięte kryzysem Import uderza w unijnych 
rolników

Rolnicy z UE walczą o utrzymanie swej 
pozycji wobec konkurencji na świato-
wym rynku, gdzie cena często determi-
nuje decyzję o zakupie, a kraje spoza UE 
nie muszą spełniać tak wysokich stan-
dardów. Produkty rolne pochodzące 
z najbardziej konkurencyjnych krajów 
eksportujących, takich jak Argentyna, 
Brazylia, Stany Zjednoczone czy Chiny, 
prowadzą do napięć w polityce, a nawet 
do protestów rolników w całej Europie.

W swej opinii w  sprawie reformy 
WPR po 2013 r. EKES podkreśla, że pro-
dukty importowane powinny podlegać 
takim samym wymogom jak produkty 
europejskie. W Europie rolnicy muszą 
przestrzegać odpowiednich standardów 
higieny, dobrostanu zwierząt i poszano-
wania środowiska, tymczasem warunki 
te niekoniecznie dotyczą producen-
tów z krajów trzecich. W efekcie pro-
dukty importowane są tańsze od euro-
pejskich odpowiedników. Wyproduko-
wanie tony zboża w krajach Ameryki 
Łacińskiej kosztuje na przykład niecałe 
80 euro, w UE zaś – 120 euro.

Brazylia i  Argentyna są najwięk-
szymi eksporterami produktów rolnych 
do Unii Europejskiej i wraz ze Stanami 
Zjednoczonymi plasują się już od 2007 r. 
w pierwszej trójce W 2010 r. UE impor-
towała produkty rolne wartości 78 mld 
euro, z czego ponad 20 mld euro przypa-
dało tylko na warzywa i owoce.

Zgodnie z ustaleniami WTO Komi-
sja zobowiązała się do liberalizacji dwu-
stronnych stosunków handlowych. 
Jednak unijni rolnicy sprzeciwiają 
się dwustronnym porozumieniom, 
takim jak porozumienie UE z Merco-
surem z Ameryki Łacińskiej. UE jest 
dla tej organizacji największym ryn-
kiem eksportowym, jeśli chodzi o pro-
dukty rolne. W 2009 r. udział importu 
z krajów Mercosuru wyniósł 20% cało-
ści wwiezionych do UE produktów rol-
nych. Według danych Copa-Cogeca, 
organizacji zrzeszającej stowarzysze-
nia rolników UE, prawie 86% importu 
wołowiny i  70% drobiu pochodzi 
z Ameryki Łacińskiej.Rolnik czeski strzygący owce

Europejski sektor rolnictwa został nad-
werężony kryzysem fi nansowym, któ-
rego skutki trwają do dziś. Dotknięty 
nim został cały łańcuch żywnościowy: 
od gospodarstw rolnych po przetwór-
stwo, dystrybucję i transport. Jednak 
pomimo strat sektor rolnictwa wyka-
zuje zaskakującą odporność.

„Nasze dyskusje w EKES-ie poka-
zały, że kryzys finansowy w Europie 
dotknął sektora rolnego w dużym stop-
niu, lecz mniejszym niż pozostałe sek-
tory gospodarki. Nasi rolnicy zostali 
zmuszeni do zaakceptowania dra-
stycznego spadku cen producentów na 
wiele kluczowych towarów rolnych. Od 
tamtego czasu sytuacja poprawiła się” 

Na 157 mieszkańców przypadała tam 
średnio co najmniej jedna restauracja, 
bar lub kawiarnia, czyli tyle samo co 
we Włoszech i więcej niż w pozosta-
łych państwach członkowskich.

Coraz więcej Europejczyków cho-
dzi do restauracji, choć ta tenden-
cja została gwałtownie zahamowana, 
a wydatki domowe na usługi gastrono-
miczne zmniejszyły się o 5,4% w latach 
2008–2009 (całkowite wydatki na żyw-
ność i napoje zmalały o 2,4%). Gdy siła 
nabywcza spada, ludzie wolą raczej 
pozostać w  domu niż jeść na mie-
ście. Ten bezpośredni wpływ kryzysu 
finansowego miał negatywne skutki 
dla miejsc pracy. W konsekwencji pew-
ność zatrudnienia w  łańcuchu żyw-
nościowym w niektórych państwach 
członkowskich jest nadal mniejsza niż 
w innych.

To oczywiście tylko jeden z przy-
kładów. Osoby pracujące w gospodar-
stwach rolnych zostały także bezpośred-
nio dotknięte zmianami makroekono-
micznymi, na które nie mają wpływu, 
np. ceny paliw i żywności podnoszą 
koszty produkcji. Dochody gospo-
darstw rolnych spadły o 40% w 2009 
r. Według Komisji dochody z rolnic-
twa osób pracujących na wsi zmniej-
szyły się o połowę.

„Rozwój WPR w latach 2014–2020 
będzie w  dużym stopniu zależeć od 
przyszłości dostępnego finansowa-
nia UE” – podkreślił Adalbert Kienle. 
Dodał, że wszelkie ograniczenia płat-
ności mogą pozbawić rolników pracy 
i środków do życia: „Jeśli płatności te 
zostaną zmniejszone, a  biurokracja 
wzrośnie w związku z dodatkowymi 
wymogami, to skutki dla miejsc pracy 
w  rolnictwie będą oczywiście nega-
tywne”. ●

– zauważa członek EKES-u Adalbert 
Kienle, który jest także zastępcą sekre-
tarza generalnego Niemieckiego Stowa-
rzyszenia Rolników.

Według Eurostatu w 2008 r. w całym 
łańcuchu żywnościowym pracowało 
ponad 48 mln osób. Obecnie jedno na 
sześć miejsc pracy w UE jest związane 
z produkcją rolną. Ten rodzaj pracy 
występuje w różnych sektorach w całej 
Europie. Przykładowo w 2008 r. Wielka 
Brytania miała najwięcej pracowników 
zatrudnionych w sektorze gastronomii 
detalicznej i usług gastronomicznych 
w całej UE. Z kolei Hiszpania miała naj-
większą liczbę pracowników zatrudnio-
nych w sektorze gastronomii hurtowej. 

Rolnicy unijni kwestionują to poro-
zumienie, argumentując, że kraje takie 
jak Brazylia znacznie przekraczają obo-
wiązujące kontyngenty taryfowe. Tym-
czasem Mercosur naciska na dalszą libe-
ralizację rynku, domagając się zwiększe-
nia bezcłowych kontyngentów taryfo-
wych. Na domiar złego w krajach Mer-
cosuru nie obowiązują takie same stan-
dardy identyfikowalności produktów 
jak w UE.

„Gdyby jakiś rolnik w UE stosował 
standardy, jakie obowiązują brazylij-
skich hodowców bydła, zostałby podany 
do sądu” – stwierdza Pekka Pesonen, 
sekretarz generalny Copa-Cogeca, 
w wypowiedzi dla „EKES info”. Jego 
zdaniem dla unijnych rolników takie 
podwójne standardy są nie do przyjęcia. 

Tego typu porozumienia spoty-
kały się dotąd z masowym sprzeciwem. 
Wystarczy przypomnieć sceny z 2009 
r., kiedy to hiszpańscy rolnicy wywra-
cali ciężarówki z marokańskimi pomi-
dorami. Protestujący zarzucali wówczas 
Maroku, że zalewa rynek unijny pomi-
dorami po zaniżonej cenie, a przecież 
uprawa pomidorów stanowi ok. 23% 
całej produkcji rolnej Hiszpanii.

Tymczasem ubiegłoroczne porozu-
mienie o liberalizacji handlu między UE 
a Marokiem przewiduje znaczące zwięk-
szenie kontyngentów na import pomi-
dorów, cukinii, ogórków, czosnku, man-
darynek i truskawek. W sektorze, który 
już teraz zmaga się z licznymi wyzwa-
niami, dalsza liberalizacja oznacza jesz-
cze większe osłabienie europejskich 
gospodarstw rolnych. W 2009 r. obroty 
w rolnictwie UE obniżyły się o 7,7%.

Utrzymywanie wysokich standardów 
żywności często kłóci się z konkurencyj-
nością na globalnym rynku. Porozumie-
nia o liberalizacji handlu mają więc bez-
pośredni wpływ na unijnych rolników 
i – co równie ważne – na konsumentów, 
którzy kupują i jedzą tańsze, ale zapewne 
i gorsze produkty. ●

Nowe państwa członkowskie żądają 
równego traktowania

Płatności bezpośrednie za hektar ziemi 
uprawnej w państwach członkowskich, 
które przystąpiły do Unii Europejskiej 
w latach 2004 i 2007, są znacznie niższe 
od sum wypłacanych rolnikom „starych 
państw” unijnej piętnastki. Dlatego po fali 
krytyki Komisja zdecydowała się rozważyć, 
w jaki sposób rozdzielane będą płatności 
bezpośrednie w ramach wspólnej polityki 
rolnej (WPR) po 2013 r.

W wyniku przeprowadzonej w 2003 
r. reformy WPR wprowadzono tzw. 
decoupling, czyli oddzielono płatności 

bezpośrednie od produkcji. Nowy system 
opierał się albo na modelu historycznym 
– płatności ustalano na podstawie środków, 
które dane gospodarstwo otrzymywało 
uprzednio z kasy WPR – albo na modelu 
regionalnym. W tym ostatnim przypadku 
państwa członkowskie mogły równo roz-
dzielić środki pomiędzy wszystkich rolni-
ków danego regionu.

Nowe państwa członkowskie sta-
nęły przed trudną decyzją. Mogły wybrać 
jeden z dwóch oferowanych modeli, ale ze 
względu na brak danych historycznych na 

temat poziomu wsparcia w nowych pań-
stwach członkowskich, gdzie płatności tych 
wcześniej nie było, oba modele należało 
poddać przeglądowi. Model historyczny 
stwarzał dalsze problemy – poszczególne 
państwa członkowskie stosowały różne 
daty rozpoczęcia płatności, z czego z kolei 
wynikały różnice w kwotach płatności bez-
pośrednich. „Dotacje dla rolnictwa w dwu-
nastu nowych państwach UE zostały usta-
lone na podstawie niekorzystnych dla nich 
okresów referencyjnych” – uważa Ludvík 
Jírovec, czeski członek EKES-u i przewod-
niczący czeskiej regionalnej izby rolniczej. 
Nie otrzymają one 100% sumy płatności 
bezpośrednich aż do 2013 r., kiedy nastąpi 
harmonizacja z krajami unijnej piętnastki.

Bardzo widoczna jest także skala roz-
bieżności. Zdaniem Ludvíka Jíroveca, choć 
ziemia uprawna w  nowych państwach 
członkowskich stanowi 29% całości upraw 
rolnych UE, to kraje te otrzymują zaled-
wie 10% bezpośrednich płatności. Ponadto 
kwoty wypłacane za hektar są w porówna-
niu z piętnastką z reguły niższe w dwunastu 
nowych krajach UE. Doprowadziło to do 
sytuacji, w której rolnicy z nowych państw 
członkowskich mają status rolników dru-
giej kategorii.

Jedną z rozważanych możliwości było 
wprowadzenie ryczałtu, czyli jednej stawki 
dla wszystkich państw członkowskich. Ta 
propozycja została jednak skrytykowana 
z uwagi na odmienne wyzwania natury 

gospodarczej, społecznej i ekologicznej, 
jakim stawiają czoła rolnicy w całej UE.

Kwestia ta leży na sercu także polskiej 
prezydencji. Jednym z jej priorytetów jest 
bowiem „określenie podstawy porozu-
mienia w sprawie nowego systemu płat-
ności bezpośrednich, opartego na kryte-
riach obiektywnych, a nie historycznych”. 
Plan działania polskiej prezydencji nie 
budzi więc wątpliwości – nie ma miejsca 
na takie status quo.

Ludvík Jírovec przekonuje, że w przy-
szłej WPR – przynajmniej w Czechach 
– ani nie powinno się ograniczać dotacji dla 
dużych gospodarstw, ani bardziej akcento-
wać aspektu ekologii, ponieważ godziłoby 
to w cel samej polityki, którym jest „zapew-
nienie pożywienia dla ludności”.

Wciąż nie wiadomo więc, w którym kie-
runku podąży reforma WPR – dyskusja 
na ten temat rozpocznie się jeszcze w tym 
roku. ●
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Rolnictwo a zmiana klimatu Nie do tej kieszeni

ści WPR, wyjaśnia, że płatności bezpośred-
nie wyliczane są na podstawie średniej war-
tości płatności otrzymywanych przez rol-
ników w  latach 2000–2002. Określa się 
to jako „historyczny okres referencyjny”. 
„Rolnicy działający na tym samym obsza-
rze otrzymują pomoc różnej wielkości po 
prostu dlatego, że dokonali odmiennych 
wyborów w latach 2000–2002. To nie tylko 
kwestia sprawiedliwości –  w rezultacie 
zmniejsza to skuteczność WPR” – twier-
dzi Franco Chiriaco.

Podobnego zdania jest komisarz ds. 
rolnictwa Dacian Cioloş, który proponuje 
odejście od kryterium historycznych okre-
sów referencyjnych w przyznawaniu dopłat 
i przyjęcie w ich miejsce systemu płatno-
ści bezpośrednich, który zachęcałby rolni-
ków do stosowania metod produkcji sprzy-
jających ochronie zasobów naturalnych. 
Taki system należałoby także dostosować 
do nadzwyczajnej różnorodności warun-
ków gospodarczych i naturalnych, w jakich 
działają rolnicy w całej Europie.

Dacian Cioloş stara się także dopro-
wadzić do ustanowienia pułapu płatno-
ści w ramach WPR. Ponad tysiąc gospo-
darstw indywidualnych otrzymuje wię-
cej niż milion euro rocznie. Franco Chi-
riaco wyjaśnia, że „wielkie przedsiębior-
stwa korzystają z dotacji w ramach WPR, 
by osiągnąć oczywistą przewagę konku-
rencyjną dzięki ekonomii skali”. Różnice 
w dopłatach stanowią dodatkowe wyzwa-
nie dla małych gospodarstw, które walczą 
o utrzymanie odpowiedniego poziomu 
konkurencyjności na globalnym rynku.

Zarówno Komisja, jak i  EKES mają 
nadzieję, że utworzenie systemu płatno-
ści bezpośrednich, który lepiej rozdziela 
pomoc, przyczyni się do bardziej zrówno-
ważonej i sprawiedliwszej WPR. ●

Różne sektory rolnictwa europejskiego 
odpowiadają w  sumie za 10% emi-
sji gazów cieplarnianych w UE. Dwie 
trzecie tych emisji pochodzi z sekto-
rów produkcji wołowiny i  mleczar-
stwa. Jednakże łagodzenie wpływu rol-
nictwa na zmianę klimatu wymaga cze-
goś więcej niż tylko „ekologizacji” WPR 
– konieczne są także radykalne zmiany 
wzorców konsumpcji żywności.

„Jeżeli nie rozwiążemy problemu 
konsumpcji, nigdy skutecznie nie 
usuniemy przyczyn zmiany klimatu” 
– zauważa Marco Contiero, doradca 
polityczny ds. inżynierii genetycznej 
i  zrównoważonego rolnictwa z Gre-
enpeace Europe. „UE konsumuje dwa 
razy więcej protein zwierzęcych niż 
reszta świata, w tym USA” – powiedział 
i dodał, że państwa członkowskie UE, 
takie jak Holandia, nadal opowiadają 
się za intensyfikacją hodowli. Głów-
nym źródłem protein zwierzęcych jest 

mysłową, którzy zwykle koncentrują się 
na jednym rodzaju upraw.

Podtlenek azotu (N
2
O) jest gazem 

cieplarnianym, który ma 310 razy sil-
niejsze oddziaływanie niż dwutlenek 
węgla (CO

2
). W sprawozdaniu stałego 

komitetu Komisji Europejskiej ds. 
badań nad rolnictwem stwierdzono, że 
na świecie emisje N

2
O z rolnictwa do 

2030 r. mogą wzrosnąć z 35% do 60%. 
Stosowanie technik płodozmianu ogra-
nicza emisje tego gazu cieplarnianego. 
Rolnictwo jest jednak sektorem gospo-
darki najbardziej wrażliwym na klimat, 
jak dodano w sprawozdaniu, w związku 
z czym zmiana klimatu w znacznym 
stopniu wpływa na metody produkcji 
żywności. W przypadku wahań tem-
peratury trzeba dostosowywać rodzaj 
upraw w niektórych regionach.

Przeciętna wielkość gospodar-
stwa rolnego w UE wynosi 10–12 ha, 
czyli około sto razy mniej niż w USA. 
W komunikacie Komisji Europejskiej 
w  sprawie reformy WPR rozpatruje 
się środki podejmowane ze względów 
ekologicznych, takie jak płodozmian, 
odłogi ekologiczne i uprawy okrywa-
jące glebę, np. rośliny strączkowe, jako 
elementy polityki bardziej przyjaznej 
środowisku.

Uprawy okrywające glebę w zimie 
zapobiegają erozji i  dodatkowemu 
uwalnianiu się CO

2
. Środki te popiera 

Greenpeace, który widzi planowaną 
przez Komisję reformę WPR jako 
potencjalny katalizator pozytywnej 
rewolucji agronomicznej. Dyskusja 
skupi się na szczegółach propozycji 
Komisji dotyczącej ekologizacji.

„Nadszedł czas, by poważnie zasta-
nowić się nad wpływem zmiany kli-
matu na rolnictwo, a także nad wpły-
wem praktyk rolnych na zmianę kli-
matu” –  powiedział na zakończenie 
Marco Contiego i dodał, że potrzebne 
są większe wysiłki w celu rozwiązania 
tych problemów. ●

mięso. Według raportu holenderskiej 
agencji monitorowania środowiska 
PBL z 2011 r. przeciętny Europejczyk 
konsumuje ok. 52 kg mięsa rocznie.

Zdaniem Greenpeace intensyfi ka-
cja hodowli uwalnia niebezpieczne ilo-
ści amoniaku i niszczy obieg substan-
cji odżywczych, ponieważ wymaga 
znacznego importu pasz uprawianych 
poza UE. Ponad dwie trzecie gruntów 
rolnych wykorzystywanych w Euro-
pie przeznacza się na produkcję zwie-
rzęcą. Środki polityczne UE powinny 
raczej zachęcać do rolnictwa miesza-
nego, polegającego na wypasaniu krów 
i użyźnianiu przez nie pól wykorzysty-
wanych następnie do uprawy kukury-
dzy lub zbóż. „Płodozmian zachęca do 
różnorodności, zapewnia zdrową glebę 
i zwiększa plony” – podkreśla Marco 
Contiero. Takich praktyk nie można 
jednak łatwo rozpowszechnić wśród 
rolników produkujących na skalę prze-

Sprzeciw „rolników milionerów” wobec 
limitów wspólnej polityki rolnej

Na marcowym posiedzeniu Rady 
ds. Rolnictwa po raz kolejny wyraź-
nie zarysowała się różnica zdań mię-
dzy poszczególnymi państwami człon-
kowskimi – niektóre z nich nie zgodziły 
się na ograniczenie płatności dla boga-
tych rolników. Początki sporu sięgają 
2007 r., kiedy Komisja zaproponowała 
ograniczenie jednorazowych dopłat dla 
poszczególnych gospodarstw do mak-
symalnie 300 tys. euro. Wówczas odstą-

piono od tej propozycji, ponieważ napo-
tkała ona opór państw członkowskich, 
w których znajdują się duże gospodar-
stwa rolne.

Komisja nie dała jednak za wygraną 
i ponownie poruszyła temat ogranicze-
nia dopłat w opublikowanym w listopa-
dzie 2010 r. komunikacie dotyczącym 
wspólnej polityki rolnej (WPR). W pra-
sie natychmiast pojawiły się wiadomo-

ści o hojnych dotacjach unijnych wypła-
canych „rolnikom milionerom” za ich 
rozległe grunty, na które przeznacza się 
ponad milion euro z budżetu WPR. Na 
czołówki gazet trafi ły sensacyjne histo-
rie o klubie akordeonistów w Szwecji czy 
o córce byłego ministra bułgarskiego 
rządu, otrzymujących sowite dopłaty 
z funduszy WPR.

Współzałożyciel portalu farmsub-
sidy.org Jack Th urston uważa, że nie-
jasno określone instrumenty polityczne 
WPR rozmywają cele tej polityki: „Jeżeli 
celem dotacji rolnych jest uzupełnienie 
dochodów niewiele zarabiających rolni-
ków, to należałoby je wypłacać głównie 
ubogim, a nie bogatym. Najlepiej byłoby 
przeprowadzić prosty test zarobków, 
zakładając przy tym, że ludzie zamożni 
nie potrzebują wsparcia”.

Różnice zdań pojawiły się podczas 
dyskusji ministrów rolnictwa na mar-
cowym posiedzeniu Rady. Wprowadze-
niu zmian sprzeciwiła się Wielka Bry-
tania, argumentując, że wiele dużych 
gospodarstw rolnych to w rzeczywisto-
ści spółdzielnie zrzeszające niewielkie 
przedsiębiorstwa rolne, które uzyskują 
dzięki temu korzyści skali.

Zaprotestowały także Czechy. Ich 
sprzeciw może akurat dziwić, bo zazwy-
czaj to stare państwa członkowskie 
– Niemcy, Wielka Brytania i Włochy 
– opierały się wprowadzeniu limitów. 
Duże gospodarstwa to jednak w Cze-
chach spuścizna po czasach komuni-
zmu, a wiele z nich powstało w wyniku 
przymusowej kolektywizacji. Planowane 
przez Komisję wprowadzenie ograni-
czeń oznaczałoby dla Czech – w zależno-
ści od wysokości limitu – utratę 26– 59% 
płatności bezpośrednich.

„Wprowadzenie limitów mogłoby 
doprowadzić do niepożądanego osła-
bienia konkurencyjności, a nawet do 

sztucznego rozpadania się gospodarstw 
rolnych i w efekcie do zwiększenia biu-
rokracji. Dlatego wiele państw człon-
kowskich UE, w tym Czechy, zdecydo-
wanie sprzeciwia się propozycji Komisji 
Europejskiej i nie widzi istotnych powo-
dów dla wprowadzenia tego rodzaju 
środków” – oświadczył wicepremier rol-
nictwa w czeskim rządzie Juraj Chmiel.

„Obecne cele WPR są niejasne” 
– dodał Jack Thurston. „Instrumenty 
polityki rolnej są źle opracowane, 
a świadczenia rozdziela się podobnie jak 
wcześniej: im większe gospodarstwo, im 
lepsza ziemia i intensywniejsze rolnic-
two, tym wyższe dopłaty”. ●

W 2009 r. rolnicy z UE otrzymali około 30 
mld euro. Niemniej jednak różnice między 
małymi a dużymi gospodarstwami rolnymi 
oraz środki z funduszy publicznych wypła-
cone osobom, które nie mają nic wspól-
nego z rolnictwem, podważają wiarygod-
ność WPR. Takie sytuacje (które wciąż się 
powtarzają) prowadzą do zachwiania spo-
łecznego zaufania do WPR i osłabiają pro-
dukcję rolną w Europie.

Rolnicy otrzymują środki w ramach 
wprowadzonego w 2003 r. systemu płat-
ności jednolitych (SPS). W wyniku oddzie-
lenia płatności od produkcji pomoc ta nie 
zależy już od wysokości produkcji danego 
rolnika. Zamiast tego rolnik pragnący uzy-
skać środki z tego funduszu musi spełnić 
wysokie wymagania w zakresie standar-
dów ochrony środowiska i produkcji rol-
nej. Około 75% funduszy unijnych przeka-
zuje się w formie płatności bezpośrednich.

Tymczasem badanie opublikowane 
w  czerwcu przez Europejski Trybunał 
Obrachunkowy wykazało, że system płat-
ności jednolitych zachęcił osoby niezbyt 
zainteresowane rolnictwem do wykorzy-
stania systemu, który gwarantował im 
odpowiednie zyski. Można było kupować 
olbrzymie połacie gruntów ornych, ale ich 
nie uprawiać. Na przykład w Niemczech 
zanotowano przypadek osoby, która otrzy-
mywała ponoć 300 tys. euro rocznie za 900 
hektarów gruntów rolnych. Teren ten nie 
był jednak wykorzystywany pod uprawy 
ani pod hodowlę. Trybunał stwierdził 
także, że system płatności jednolitych 
w pierwszym rzędzie przynosi korzyści nie-
wielkiej liczbie benefi cjentów dysponują-
cych dużymi gospodarstwami. Faktycznie 
20% benefi cjentów otrzymuje 80% środ-
ków na bezpośrednie wsparcie dochodu. 

Członek EKES-u Franco Chiriaco, 
sprawozdawca opinii w sprawie przyszło-
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W SKRÓCIESpotkanie EKES-u i środowisk społeczno-
gospodarczych AKP: promowanie 
zrównoważonego i integrującego rozwoju

Ponad 220 uczestników przybyło do 
Brukseli 5–7 lipca 2011 r. na 26. posiedze-
nie środowisk społeczno-gospodarczych 
AKP–UE, by zająć się kwestiami zrów-
noważonego rozwoju opartego na inte-
gracji społecznej. Oprócz społeczeństwa 
obywatelskiego w spotkaniu udział wzięli 
przedstawiciele organizacji pozarządo-
wych, misji dyplomatycznych państw 
AKP, instytucji unijnych oraz inne zain-
teresowane podmioty.

EKES odgrywa różnorodne role i pro-
wadzi szeroko zakrojoną działalność 
w zakresie stosunków UE–AKP: organi-
zuje ogólne konferencje AKP, seminaria 
regionalne i wysłuchania ad hoc, jest także 
czynnym uczestnikiem prac Wspólnego 
Zgromadzenia Parlamentarnego AKP–
UE i współpracuje z radami społeczno-
gospodarczymi krajów afrykańskich.

Na sesji inauguracyjnej przewodni-
czący EKES-u Staff an Nilsson podkre-
ślił, że „obecnie chodzi nie o rozwój za 
wszelką cenę, ale o rozwój, który zapo-
biega niszczeniu środowiska”. Jednocze-
śnie jednak rozwój musi opierać się na 
integracji społecznej obejmującej każdy 
kraj, każdą grupę społeczną i każdą jed-
nostkę w społeczeństwie. Prowadzi to 
bezpośrednio do pytania o kształt nowej 
polityki UE w dziedzinie rozwoju. Uczest-
nicy zwrócili uwagę na to, że nowa poli-
tyka powinna przede wszystkim dotyczyć 
zwalczania ubóstwa, inwestycji w branżę 
rolniczą, dialogu społecznego i udziału 
społeczeństwa obywatelskiego w życiu 
publicznym.

Bezpieczeństwo żywnościowe jest bez 
wątpienia jednym z tematów, które są 
obecnie przedmiotem najbardziej oży-

wionych debat. Kwestia ta wymaga dzia-
łań na wszystkich poziomach, zwłaszcza 
jeśli chodzi o promowanie rozwoju rol-
nictwa w krajach rozwijających się. Pra-
wodawstwo i mechanizmy instytucjo-
nalne określające prawo dostępu do grun-
tów, a także zasady przyznawania przy-
stępnych kredytów, mają więc podsta-
wowe znaczenie dla rolników działają-
cych na małą skalę, dla kobiet i młodych 
rolników.

Uczestnicy opowiedzieli się za dal-
szym prowadzeniem negocjacji w spra-
wie umów o  partnerstwie gospodar-
czym w tempie odpowiadającym możli-
wościom krajów AKP, tak by stale czy-
nić postępy na drodze do integracji regio-
nalnej. Wszyscy uczestnicy zgodzili się co 
do konieczności zapewnienia szerszego 
udziału społeczeństwa obywatelskiego 
w przygotowywaniu i wdrażaniu umowy 
z Kotonu oraz wiodącej roli społeczeń-
stwa obywatelskiego w poprawie demo-
kratycznego sprawowania rządów w kra-
jach AKP.

Jak powiedziała przewodnicząca 
Komitetu Monitorującego AKP–UE 
Brenda King, podsumowując posiedze-
nie: „Musimy zintensyfi kować nasze dzia-
łania na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet 
i młodzieży w Afryce, promowania zdol-
ności przywódczych wśród tych często-
kroć pomijanych osób oraz stworzenia 
warunków umożliwiających im niezależ-
ność gospodarczą oraz stabilne środowi-
sko pracy”. (lk) ●

Lepsze połączenia Wschód–Zachód
„Unijne fundusze przeznaczone na trans-
europejskie sieci transportowe (TEN-T) 
nie finansują w  wystarczającym stop-
niu rozwoju infrastruktury transpor-
towej w nowych państwach członkow-
skich UE” – powiedział wiceprzewodni-
czący EKES-u Jacek Krawczyk na konfe-
rencji na temat przyszłej polityki trans-
portowej UE, która odbyła się w lipcu 
w Warszawie.

Konferencja zbiegła się w czasie z opu-
blikowaniem przez Komisję Europejską 
wniosku dotyczącego przyszłego rozwoju 
europejskich sieci transportowych. Wice-
minister infrastruktury w polskim rządzie 
Maciej Jankowski podkreślił, że wnio-
sek powinien „odpowiednio uwzględ-
niać różnice gospodarcze między kra-
jami UE”. Podkreślił także, że „doświad-
czenie, jakie Polska wyniosła z budowy 
infrastruktury transportowej, pokazuje, 
że polityka spójności jest najlepszym 
narzędziem zmniejszania dysproporcji 
między krajami i regionami”.

Jacek Krawczyk dodał, że większość 
unijnych funduszy przeznaczonych na 
rozwój TEN-T jest wykorzystywana przez 
stare państwa członkowskie UE, i wezwał 
Komisję Europejską, by w nowych wnio-
skach legislacyjnych zasugerowała spo-
soby zmniejszenia tej nierównowagi. 
Wiceprzewodniczący nawiązał do nie-
dawnej opinii EKES-u w sprawie przy-
szłości transeuropejskich sieci transpor-
towych i przypomniał, że rozwijając infra-
strukturę transportową, należy uwzględ-
niać politykę sąsiedztwa. „Interoperacyj-
ność z krajami sąsiadującymi z UE ma 
kluczowe znaczenie” – powiedział.

Dyrektor ds. TEN-T w Komisji Euro-
pejskiej Jean-Eric Paquet wymienił trans-
port intermodalny i  systemy zarzą-
dzania ruchem jako priorytety Komi-
sji w tym obszarze. Powiedział też, że 
transgraniczna infrastruktura trans-
portowa powinna być dalej rozwijana, 
i zadeklarował, że Komisja Europejska 
zapewni niezbędną synchronizację kra-
jowych inwestycji infrastrukturalnych. 
Dodał ponadto, że celem nowych pro-
pozycji w sprawie polityki transporto-
wej będzie zapewnienie lepszej integra-
cji regionów położonych na wschodzie 
i zachodzie UE.

Nawiązując do finansowania trans-
europejskich sieci transportowych, Jacek 
Krawczyk położył szczególny nacisk 
na główne argumenty zawarte w opinii 

EKES-u: zaangażowanie zainteresowa-
nych podmiotów z sektora prywatnego, 
ostrożne i wybiórcze wykorzystanie part-
nerstw publiczno-prywatnych oraz unij-
nych funduszy – nie tylko funduszy struk-
turalnych i spójności, ale także aktywnego 
finansowania ze strony Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego. Wiceprzewodni-
czący EKES-u dodał: „W obecnej sytuacji 
nie możemy oczekiwać znacznego zwięk-
szenia budżetów krajowych lub budżetu 
UE. Dlatego musimy znaleźć nowe źró-
dła fi nansowania oraz lepiej i skuteczniej 
wykorzystać dostępne fundusze”.

Konferencja odbyła się w warszaw-
skim Pałacu Kultury i Nauki, a zorgani-
zował ją EKES we współpracy z polskim 
ministerstwem infrastruktury. (mb) 
 ●

Choć zakończono negocjacje akcesyjne, nadal trwają prace 
Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego (WKK) UE–Chorwacja

Dziewiąte posiedzenie Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego UE–Chorwacja, które 
obyło się w siedzibie EKES-u 21 czerwca, stanowiło okazję do świętowania. Chorwacja 
fi nalizowała wówczas swoje negocjacje z Komisją Europejską oraz obchodziła 20-lecie 
niepodległości. Jednak, jak wiedzą wszyscy doświadczeni negocjatorzy, to dopiero począ-
tek prac przyszłego państwa członkowskiego. Mając to na uwadze, Wspólny Komitet 
Konsultacyjny UE–Chorwacja przeanalizował dwie pilne dla tego kraju kwestie: dialog 
społeczny, który nadal napotyka w Chorwacji trudności, a także reformę emerytur, choć 
ta ostatnia jest problemem większości państw członkowskich. Celem tych dyskusji oraz 
przyszłych posiedzeń WKK jest wspieranie Chorwacji na drodze do członkostwa przez 
rozpatrywanie problemów, których nie obejmują w całości nawet żmudne negocjacje, 
a którym może zaradzić zorganizowane społeczeństwo obywatelskie. (gh) ●

CESlink promuje najlepsze praktyki w dziedzinie komunikacji

Sieć CESlink została utworzona w 2000 r. podczas prac nad nowym traktatem, aby wzmoc-
nić zorganizowany dialog z całym społeczeństwem obywatelskim oraz wykorzystać wszyst-
kie procesy demokratyczne z myślą o wzmocnieniu demokracji w UE.

Po jedenastu latach podczas dorocznego posiedzenia, które odbyło się 21 czerwca w sie-
dzibie EKES-u, przedstawiciele organizacji skupionych w CESlink dyskutowali nad przy-
szłym rozwojem sieci i szukali odpowiedzi na przyszłe wyzwania. Posiedzenie miało dopro-
wadzić do przyjęcia realistycznego podejścia, określenia sposobów jak najlepszego użyt-
kowania ograniczonych zasobów i wykorzystania najnowszych zdobyczy technologicz-
nych do zacieśnienia współpracy.

Kwestie te omówiono na sesji porannej, podczas której wiceprzewodnicząca EKES-u 
Anna-Maria Darmanin podzieliła się doświadczeniami EKES-u i własnymi w posługiwaniu 
się mediami społecznymi, które przedstawiciele w CESlink mogliby wykorzystać z pożyt-
kiem dla sieci i rad krajowych. Wiceprzewodnicząca omówiła także sposoby komunika-
cji w ramach inicjatywy „Say it, Do it, Tweet it” („Mów, działaj, tweetuj”), służące inten-
syfi kacji dialogu ze społeczeństwem obywatelskim i wpływu na instytucje UE. Opowie-
działa ponadto o działaniach, które podejmuje jako autorka bloga, użytkowniczka Twit-
tera, Facebooka i LinkedIn, by propagować prace swoje i Komitetu.

Na zakończenie Anna-Maria Darmanin przedstawiła najnowsze narzędzia interne-
towe opracowane dla EKES-u, takie jak wideoblogi, oraz porady dotyczące posługiwa-
nia się mediami społecznymi, np. przez wykorzystywanie tematów cieszących się dużym 
zainteresowaniem, zamieszczanie zdjęć, przygotowywanie medialnych kampanii społecz-
nych i wykorzystywanie ich wyników oraz możliwości wyrażania własnych poglądów przez 
przedstawicieli instytucji. (jddl) http://www.eesc.europa.eu/ceslink/ ●

Grupa łącznikowa EKES-u jako skuteczne forum 
społeczeństwa obywatelskiego

EKES ze szczególną uwagą śledził przemiany społeczne i polityczne mające nie-
dawno miejsce w sąsiadujących z UE krajach regionu Morza Śródziemnego. W 
krajach Maghrebu wiodącą siłą staje się społeczeństwo obywatelskie, które w naj-
bliższych miesiącach odegra decydującą rolę.

Na posiedzeniu grupy łącznikowej 27 czerwca 2011 r. przedstawiciele EKES-u dys-
kutowali z Ahmedem Galai, wiceprzewodniczącym tunezyjskiej Ligi Obrony Praw 
Człowieka, oraz z Abdelazizem Idaminem, członkiem marokańskiego Ruchu Mło-
dzieży „20 lutego”, którzy opowiedzieli o swych doświadczeniach z arabskiej „wio-
sny ludów”. (ail) ●

Wiceprzewodniczący EKES-u Jacek Krawczyk podczas swojego wystąpienia w Warszawie
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Nakład: 15 500 egz.

EKES debatuje nad 
przedsiębiorczością społeczną

W listopadzie Komisja Europej-
ska przyjmie komunikat poświęcony 
inicjatywie na rzecz przedsiębiorczości 
społecznej. Działania w tym zakresie 
są potrzebne, lecz wciąż niewystarcza-
jąco rozpowszechnione. Dlatego też do 
ich propagowania potrzeba ambitnych 
i zintegrowanych ram politycznych.

Niedawno zwrócono się w związku 
z  tym do EKES-u o  przedstawienie 
zaleceń i działań, które przyspieszyłyby 
rozwój przedsiębiorczości społecznej. 
Dnia 28 lipca zorganizowano wysłu-
chanie publiczne poświęcone kwe-
stiom takim, jak: konieczność lepszego 
zdefi niowania przedsiębiorstwa społecz-
nego, poprawa dostępu do fi nansowania 
i większe wyeksponowanie tego sektora. 
Komentarze uczestników posłużyły jako 
temat do dyskusji w ramach grupy anali-
tycznej i zostaną uwzględnione w opinii 
rozpoznawczej EKES-u, której przyjęcie 
zaplanowano na październik.

Europa stoi w  obliczu licznych 
wyzwań, które wymagają rozwiązań 
łączących pomyślny rozwój gospo-

darczy i  społeczny zarówno obywa-
teli, jak i całego społeczeństwa. Do tego 
konieczny będzie szereg rozmaitych 
modeli przedsiębiorczości. Wspiera-
nie przedsiębiorczości społecznej prze-
kłada się na korzyści w zakresie poten-
cjału wzrostu i dodatkowych wartości 
dla społeczeństwa.

Przedsiębiorstwa społeczne, dzięki 
szczególnym możliwościom łącze-
nia wyników ekonomicznych z demo-
kratycznym działaniem i  solidarno-
ścią swych członków, pomagają osią-
gać ważne cele UE, m.in. w dziedzi-
nie zatrudnienia, spójności społecznej, 
rozwoju regionów i obszarów wiejskich, 
ochrony środowiska oraz ochrony kon-
sumentów.

Komisja Europejska ocenia, że 
w Europie działa ok. 2 mln przedsię-
biorstw społecznych, co stanowi 10% 
wszystkich przedsiębiorstw europej-
skich. Przedsiębiorstwa społeczne 
zatrudniają w sumie ponad 11 mln pra-
cowników, czyli 6% aktywnych zawo-
dowo mieszkańców Europy. (pk) ●

Wizyta EKES-u w monachijskich 
ośrodkach badań i innowacji

W dniach 9–10 czerwca delegacja EKE-
S-u z udziałem członków Sekcji Jedno-
litego Rynku, Produkcji i Konsumpcji 
(INT) oraz Komisji Konsultacyjnej ds. 
Przemian w Przemyśle (CCMI) udała 
się do Monachium na cykl spotkań 
z Europejskim Urzędem Patentowym.

Członkowie Sekcji INT przedstawili 
swoje stanowisko w kwestii „Unii inno-
wacji” (INT/545) i przyszłych zmian 
w działalności Europejskiego Urzędu 
Patentowego, wynikających z podjętej 
niedawno decyzji 25 państw członkow-
skich dotyczącej rozpoczęcia prac nad 
patentem unijnym.

Zdaniem Europejskiego Urzędu 
Patentowego, nowy patent UE zostanie 
nazwany „jednolitym patentem”, przy 
czym urząd nadal będzie wydawał funk-
cjonujący obecnie patent europejski.

Jedną z głównych atrakcji wizyty 
w  Monachium było zwiedzanie 
muzeum nauki i technologii Deutsches 
Museum, gdzie członkowie mieli oka-
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zję zgłębić historię innowacji przemy-
słowych i technicznych w Niemczech.

Gwoździem programu była wizyta 
w  Instytucie Optyki Kwantowej im. 
Maxa Plancka. Instytut ściśle współ-
pracuje z monachijską politechniką. 
Sześciu naukowców Instytutu zostało 
nagrodzonych nagrodą Nobla, a powią-
zani z nim niemieccy wynalazcy to m.in. 
Rudolf Diesel, Heinz Maier Leibnitz, 
Claude Dornier i Willy Messerschmitt. 
Sekcja INT przedstawiła w instytucie 
opinię w sprawie fi nansowania badań 
naukowych i innowacji, przygotowaną 
przez sprawozdawców Gerda Wolfa 
i Erika Svenssona.

Odbyte spotkania mają dla Komi-
tetu – w szczególności dla Sekcji INT 
–  ogromne znaczenie. Cieniem na 
wizycie położyła się jedynie wiado-
mość o nagłej śmierci naszego kolegi 
i członka delegacji Zenonasa Rokusa 
Rudzikasa. Jego pamięć uczczono 
minutą ciszy. (bc) ●

Nowe publikacje 
EKES-u

AICESIS debatował w Rzymie nad 
rolą RSG w zarządzaniu sprawami 
publicznymi w skali światowej

W dniach 21–23 lipca 2011 r. w Rzy-
mie w siedzibie Krajowej Rady Gospo-
darki i Pracy (CNEL) odbyło się XII 
spotkanie Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Rad Społeczno-Gospodar-
czych i Podobnych Instytucji (AICE-
SIS). EKES reprezentowali na nim 

1.  Europejski Komitet Ekono-
miczno-Społeczny podczas pol-
skiej prezydencji

2.  Europejska energia odnawialna

3.  Przewodnik po europejskiej inicja-
tywie obywatelskiej

4.  „Żywność dla wszystkich” – wnio-
ski przewodniczącego EKES-u 
z konferencji ●

Więcej informacji można znaleźć 
na stronie: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.publications

W SKRÓCIE
przewodniczący Komitetu Staffan 
Nilsson i przewodniczący Sekcji REX 
Sandy Boyle.

Rangę tego wydarzenia podniosło 
uczestnictwo prezydenta Republiki 
Włoskiej Giorgia Napolitano i wielu 
innych osobistości włoskich (obecni 
byli również sekretarz stanu we wło-
skim Urzędzie Prezesa Rady Mini-
strów Gianni Letta oraz sekretarz stanu 
do spraw zagranicznych Enzo Scotti), 

a także przedstawicieli organizacji mię-
dzynarodowych (Rady Gospodarczej 
i Społecznej ONZ oraz Rady Ekono-
micznej, Społecznej i Kulturalnej Unii 
Afrykańskiej). Spotkanie zostało zain-
augurowane przez Antonia Marzano, 
przewodniczącego CNEL i  ustępu-
jącego przewodniczącego AICESIS. 
Trzydniowe prace poprzedzone zostały 
uroczystymi obchodami 150. rocznicy 
zjednoczenia Włoch, w trakcie których 
przedstawiciele organizacji pozarzą-
dowych z Beninu, Gabonu, Brazylii 
i Indii zostali uhonorowani „nagrodą 
tysiąclecia” AICESIS 2010.

Po włoskiej CNEL przewodnictwo 
w AICESIS na lata 2011–2013 objęła 
algierska RSG. Zajmie się ona orga-
nizacją przyszłych prac stowarzysze-
nia i poinformuje wkrótce o głównym 
temacie roboczym swego dwuletniego 
przewodnictwa. (vo) ●

Nagroda EKES-u dla 
zorganizowanego społeczeństwa 
obywatelskiego w 2011 r. za 
wybitne osiągnięcia inicjatyw 
społeczeństwa obywatelskiego

W tym roku hasłem nagrody dla zorganizo-
wanego społeczeństwa obywatelskiego jest 
„Dialog i uczestnictwo na rzecz propago-
wania wartości UE: integracji, różnorodno-
ści, solidarności i tolerancji”. Wyróżnione 
zostaną projekty i  inicjatywy społeczeń-
stwa obywatelskiego, które wspierają proces 
integracji europejskiej oraz wnoszą cenny 

i innowacyjny wkład podnoszący dobrobyt 
społeczności lokalnych. Dialog i uczestnic-
two muszą być zasadniczymi narzędziami 
realizacji tych inicjatyw i projektów.

Nagroda warta 30 tys. euro zostanie 
przyznana 7 grudnia. Mogą się o nią ubiegać 
europejskie, krajowe i lokalne organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego mające swoją 
siedzibę w UE. Termin nadsyłania zgłoszeń 
upływa 7 października 2011 r. (pf) ●

Więcej informacji można znaleźć 
na stronie: www.eesc.europa.eu/civil-
societyprize. 
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