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EDYTORIAL

Zasada partnerstwa musi być centralnym 
elementem polityki spójności

Drodzy Czytelnicy! 

W styczniu komisarz ds. budżetu Janusz Lewandow-

ski zwrócił się do instytucji unijnych o wykazanie 

się powściągliwością w pracach nad budżetem na 

2013 r. Parlament Europejski zasugerował zamro-

żenie budżetu, a jednocześnie ponaglił instytucje 

europejskie do wywiązania się ze „zobowiązań praw-

nych i do stawienia czoła wyzwaniom fi nansowym takim jak przystąpienie Chorwacji 

do UE”. EKES podjął wyzwanie i wywiązał się z tego zadania, opracowując projekt 

budżetu na 2013 r., który został niedawno przyjęty przez Prezydium Komitetu.

Prace nad realizowanym obecnie budżetem na 2012 r. rozpoczęliśmy w paździer-

niku 2010 r., kiedy zostałem wiceprzewodniczącym Komitetu. Środki zwiększono 

zaledwie o 0,19% w stosunku do roku 2011, co po uwzględnieniu infl acji daje fak-

tycznie zmniejszenie budżetu o 3,5%. W projekcie budżetu na 2013 r. środki zamro-

żono na obecnym poziomie. Innymi słowy: pomijając dodatkowe koszty związane 

z przybyciem nowych członków chorwackich, którzy dołączą do Komitetu, gdy ich 

kraj przystąpi do UE z dniem 1 lipca 2013 r., budżet EKES-u przedstawia faktycznie 

zerowy wzrost. W okresie, gdy różne kraje UE realizują strategię zaciskania pasa, 

Komitet jako organ reprezentujący zorganizowane społeczeństwo obywatelskie działa 

zgodnie z polityką prowadzoną na poziomie krajowym.

Przygotowany przez nas projekt zdrowego i odpowiedzialnego budżetu jest wyni-

kiem przemyślanej procedury wstępnej objętej realistycznym harmonogramem prac. 

W jej ramach sprawozdawca, któremu powierzono zadanie przeanalizowania istnieją-

cych zasobów pod kątem zwiększenia wydajności i możliwych synergii, przenoszenia 

zasobów i właściwszego wyznaczania priorytetów budżetowych, wziął pod lupę każdy 

ważny obszar wydatkowania. Ostateczna wersja projektu budżetu zostanie przygoto-

wana na podstawie sprawozdań i opinii politycznych różnych organów wewnętrznych 

Komitetu oraz jego ogólnych priorytetów politycznych. Cały proces został przepro-

wadzony w sposób całkowicie przejrzysty i we współpracy z administracją EKES-u.

Jednym z przykładów takich nowatorskich i oszczędnościowych rozwiązań jest 

wspólne z Komitetem Regionów korzystanie ze służb tłumaczeniowych i innych 

służb wspierających, takich jak działy IT i logistyki. Żadna inna instytucja nie stosuje 

takich rozwiązań.

Dysponując mniejszymi zasobami niż w 2010 r., EKES dowodzi, że może zdzia-

łać więcej. Nadal wywiązuje się ze swych normalnych zadań i opracowuje ok. 150–

200 opinii rocznie na bardzo różnorodne tematy: od zatrudnienia i energetyki po 

politykę podatkową i transport. Dokumenty te przygotowuje na wniosek innych insty-

tucji unijnych albo z inicjatywy własnej. Co więcej, EKES podejmuje także wyzwa-

nia związane z nowymi zadaniami powierzonymi mu na mocy Traktatu z Lizbony, 

zwłaszcza jeśli chodzi o demokrację uczestniczącą.

Komitet będzie dalej podążał tą samą drogą. Nadal będzie wydawał wysokiej jakości 

dokumenty polityczne w ramach usprawnionej procedury i w warunkach ścisłego 

nadzoru nad zasobami. Europejscy podatnicy mają przecież prawo oczekiwać tego 

od wszystkich instytucji UE.

Jacek Krawczyk
Wiceprzewodniczący

7 czerwca 2012 r. 
EKES, Bruksela: konferencja 
„Kryzys długu państwowego: 
w kierunku europejskiej unii 
budżetowej”

8 czerwca 2012 r.
Sofi a, Bułgaria: posiedzenie 
nadzwyczajne prezydium 
Grupy III (Grupy Innych 
Podmiotów) nt. „Młodzież, 
edukacja i zatrudnienie” 

19 czerwca 2012 r. 
Rio de Janeiro, Brazylia: 
VI Okrągły Stół UE – Brazylia

19 czerwca 2012 r. 
Rio de Janeiro, Brazylia: 
posiedzenie przedstawicieli 
rad społeczno-gospodarczych 
i społeczeństwa 
obywatelskiego z UE, Chin, 
Rosji, Indii i RPA nt. Rio+20
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DO ODNOTOWANIA

Od 1986 r. polityka spójności pozo-
staje jedną z  najważniejszych dzie-
dzin, w które inwestuje UE. Stanowi 
ona doskonały przykład solidarności 
fi nansowej i potężny motor integracji. 
W  ciągu dwudziestu sześciu lat ist-
nienia polityka spójności była przed-
miotem stałych debat i przeszła kilka 
reform prowadzących do jej lepszego 

funkcjonowania i  większej skutecz-
ności. Ma ona przemożny wpływ na 
codzienne życie Europejczyków, gdyż 
przyczynia się do zmniejszenia różnic 
między regionami bogatszymi a obsza-
rami słabiej rozwiniętymi. Najlepiej 
można to zilustrować, przytaczając 
konkretne dane: dzięki czterem fun-
duszom spójności udało się stworzyć 
1,4 mln nowych miejsc pracy, sfi nan-
sować 47 tys. km autostrad i zadbać 
o oczyszczanie ścieków dla populacji 
liczącej 23 mln osób.

Naturalnie Europejski Komitet Eko-
nomiczno-Społeczny od chwili swego 
powstania głęboko angażował się 
w dyskusje na temat spójności. Wyraź-
nie podkreślał przy tym potrzebę włą-
czenia społeczeństwa obywatelskiego 
w debaty i prace nad polityką spójności. 
W październiku ubiegłego roku Komi-
sja Europejska przyjęła wniosek usta-
wodawczy w sprawie polityki spójności 
na lata 2014–2020. Dostosowała w nim 
tę politykę do strategii „Europa 2020”, 

tak by zwiększyć inwestycje we wzrost, 
zatrudnienie i konkurencyjność.

Kolejną debatę nad tymi kwe-
stiami otworzył niedawno w obecno-
ści komisarza ds. polityki regionalnej 
Johannesa Hahna przewodniczący 
EKES-u Staff an Nilsson. Przypomniał, 
że Europejczycy muszą być centralnym 

elementem wszystkich polityk unijnych 
oraz że zasada partnerstwa ustano-
wiona w unijnej polityce spójności ma 
podstawowe znaczenie dla realizacji 
tego założenia w perspektywie długo-
falowej. Przewodniczący Sekcji ds. Unii 
Gospodarczej i Walutowej oraz Spójno-
ści Gospodarczej i Społecznej Michael 
Smyth poparł to stwierdzenie, mówiąc: 
„EKES uważa, że należy szczególnie 
zadbać o  to, by wszyscy partnerzy 
i wszystkie zainteresowane strony były 
faktycznie włączone w przygotowywa-
nie, realizację i ocenę ex post projektów 
prowadzonych w ramach tej polityki”.

Na sesji plenarnej przyjęto pięć 
opinii dotyczących polityki spójności, 
w których szeroko poparto inicjatywę 
podjętą przez Komisję w paździer-
niku. Komisji przedłożono też kilka 
propozycji zmian dotyczących m.in. 
znacznego uproszczenia procedur 
administracyjnych i  poprawy sto-
sowania wspólnych wskaźników. 
W  odniesieniu do Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego 
EKES zalecił wprowadzenie większej 
elastyczności, by łatwiej można było 
zastosować podejście terytorialne. 
Jeśli zaś chodzi o Fundusz Spójności, 
Komitet poparł decyzję o skupieniu 
się na kluczowych obszarach tema-
tycznych. Ma to zmniejszyć straty 
i wzmocnić efekt zwielokrotnienia, 

a w konsekwencji poprawić wzrost 
gospodarczy i zatrudnienie.

Ioannis Vardakastanis, autor jednej 
z pięciu opinii w sprawie pakietu spój-
ności, stwierdził, że debatę na ten temat 
podjęto w odpowiednim momencie, 
gdyż „w Radzie Unii Europejskiej 
przeprowadza się obecnie główny atak 
na nasze zasady społeczne”. Na wczo-
rajszym posiedzeniu Rady do Spraw 
Ogólnych postanowiono skreślić 
wszystkie odniesienia dotyczące płci, 
niedyskryminacji i niepełnosprawno-
ści w uwarunkowaniach ex ante zawar-
tych we wniosku w sprawie wspólnych 
przepisów. Dowodzi to, że wszystkie 
te kwestie muszą być wyraźniej ujęte 
w  pozostałej części rozporządzenia 
np. w formie dodatkowego zapisu we 
wspólnych przepisach dotyczącego 
dostępności dla osób niepełnospraw-
nych. (asp) ●
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Do 2050 r. na świecie będzie 9 mld 
ludzi, wytwarzających 9 mld ton CO

2
. 

Już dziś zużywamy zasoby Ziemi 
w proporcji od 1,3 do 1,4. Za kilka 
tygodni w centrum uwagi znajdzie 
się konferencja ONZ Rio+20, od 
której oczekuje się rozwiązania tego 
problemu. A co robią nasi obywatele 
i nasze społeczeństwo obywatelskie 
w  celu propagowania efektywnego 
gospodarowania zasobami i długo-
terminowego zrównoważonego roz-
woju? To i  inne pytania omówiono 
na konferencji pt. „Myśl ekologicznie! 
Możliwości zrównoważonego rozwoju 
i ekologiczna gospodarka”, zorganizo-
wanej 2 maja w Brukseli przez Grupę 

Innych Podmiotów Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

W konferencji wzięło udział ok. 
140 osób, wśród nich m.in. Staffan 
Nilsson, przewodniczący EKES-u; 
Luca Jahier, przewodniczący Grupy 
Innych Podmiotów EKES-u; Alan 
Seatter, zastępca dyrektora general-
nego DG ds. Środowiska w Komisji 
Europejskiej oraz Chris van den Bilcke 
z Biura Łącznikowego ONZ przy UE.

Choć w 2012 r. problemy środowi-
skowe i konsumenckie są poruszane 
coraz częściej, nadal panuje przeko-
nanie, że nasz obecny poziom kon-
sumpcji i dostępność zasobów będą 
się utrzymywać w nieskończoność. 
„Wiadomo, że nie możemy utrzymać 
naszego stylu życia i wzorców produk-
cji. Niestety, Europa wyeksportowała 
swój model gospodarki uprzemy-
słowionej na cały świat. Teraz tylko 
poprzez skoordynowane działania 
i zaangażowanie polityczne na wszyst-
kich szczeblach możemy dążyć do 
zrównoważonego wzrostu i odwrócić 
degradację środowiska” – dodał Luca 
Jahier, przewodniczący Grupy Innych 
Podmiotów w EKES-ie.

Zgodnie z wnioskami z konferen-
cji wdrożenie nowej strategii roz-

woju zrównoważonego z wyraźnymi 
powiązaniami między filarem spo-
łecznym, ekologicznym i gospodar-
czym wymaga odnowionego poczucia 
pilności działań, ambicji, spójności 
polityki i odpowiedzialności. Przej-
ście na gospodarkę ekologiczną jest 
integralną częścią tego procesu, lecz 
to tylko pierwszy krok. Etykietowa-
nie ekologiczne zgodne z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, wymiana 
informacji na temat dobrych praktyk, 
więcej zrównoważonych wzorców 
konsumpcji i programy edukacyjne to 
zaledwie kilka z kluczowych elemen-
tów bardzo potrzebnego planu działań 
na rzecz ekologizacji gospodarki. Cele 
Rio+20 można osiągnąć jedynie dzięki 
nadrzędnym ramom politycznym.

Większość uczestników zgodziła 
się ponadto co do potrzeby oddziele-
nia wzrostu gospodarczego od wyko-
rzystania zasobów, a także potrzeby 
modernizacji gospodarki i wprowa-
dzenia zrównoważonej polityki trans-
portu pasażerskiego i  towarowego. 
Lokalny transport miejski w Bielefeld 
w Niemczech, oczyszczanie ścieków 
na obszarach wiejskich w Sokołach 
w Polsce oraz ekologiczne mieszkania 
socjalne znalazły się wśród przykładów 
dobrych praktyk przedstawionych na 
konferencji. (ail) ●

EKES przyjrzy się wszystkim aspektom 
aktywnego starzenia się

Myśl ekologicznie! Możliwości 
zrównoważonego rozwoju i ekologiczna 
gospodarka

W ramach przygotowań do Europej-
skiego Roku Aktywności Osób Starszych 
oraz Solidarności Międzypokoleniowej 
(2012) EKES powołał do życia spe-
cjalną grupę koordynacyjną, której 
zadaniem jest, po pierwsze, zapozna-
nie się z poglądami na temat wartości 
i roli starszych obywateli w społeczeń-
stwie, a po drugie, opracowanie opinii 
na ten temat. Do przewodzenia grupie 
Komitet wyznaczył dwoje znanych orę-
downików aktywności osób starszych: 
Renate Heinisch, niemiecką członkinię 
reprezentującą Federalne Stowarzysze-
nie Niemieckich Organizacji Seniorów 
(Grupa Innych Podmiotów), i Xaviera 
Verbovena, członka z Belgii, reprezentu-
jącego Belgijską Federację Pracy (Grupa 
Pracowników).

W świecie rozwiniętym starzenie się 
jest często postrzegane w kategoriach 
obciążenia dla gospodarki i problemu, 
który należy rozwiązać. Renate Heinisch 
zupełnie nie zgadza się z tym poglądem. 
Twierdzi, że znaczenie pojęcia „starości” 
i jej wizerunek powinny się zmienić. Nie 
brakuje przecież starszych osób działa-
jących dla dobra społeczeństwa czy 
zaangażowanych w wolontariat. Gdyby 
informacje na temat ich roli i działań 
były lepiej przekazywane, postrzega-
nie ludzi w podeszłym wieku byłoby 
rzetelniejsze, sprawiedliwsze i bardziej 
pozytywne – uważa Niemka.

Według Eurostatu wskaźnik zatrud-
nienia wśród starszych pracowników (w 
wieku od 55 do 64 lat) jest w większości 
krajów niższy niż w  innych grupach 
wiekowych. „Na skutek restruktury-
zacji jako pierwsi cierpią zwykle starsi 
pracownicy” – mówi Xavier Verbo-
ven, zaniepokojony tym, że społeczeń-
stwo nie potrafi w pełni wykorzystać 

potencjału ludzi w podeszłym wieku. 
Utrzymywanie starszych osób na sta-
nowiskach pracy jest bardzo potrzebne, 
jeśli zaś chodzi o pracowników tracą-
cych zatrudnienie, należy podejmować 
szczególne wysiłki na rzecz ich powrotu 
na rynek pracy – głównie poprzez orga-
nizację szkoleń i poprawę warunków 
pracy.

„Pro-aktywna polityka zatrudnienia 
jest jedynym rozwiązaniem gwarantują-
cym stabilność i fi nansowanie systemów 
emerytalnych w czasie, gdy wydłuża się 
przewidywana długość życia – twierdzi 
Xavier Verboven. – Samo podwyższenie 
wieku emerytalnego nie rozwiąże pro-
blemu defi cytu”.

W aktywności osób starszych nie 
chodzi jedynie o pracę. „Rzecz w tym, by 
jak najdłużej prowadzić produktywne, 
zadowalające i godne życie” – dodaje 
Renate Heinisch. Właśnie dlatego na 
różnych konferencjach, których zor-
ganizowanie grupa koordynacyjna 
zaplanowała na drugą połowę roku, 
poruszone zostaną rozmaite aspekty sta-
rzenia się. Działania grupy zakończą się 
konferencją pod koniec roku, na której 
zostanie podjęta próba sformułowania 
rekomendacji politycznych.

Ta debata dotyczy nas wszystkich, 
gdyż – jak mówi Renata Heinisch – 
„wszyscy będziemy kiedyś osobami 
w starszym wieku”. (asp/mb) ●

Link do strony grupy: www.eesc.
europa.eu/ey2012

Spółdzielnie współdziałają 
na rzecz sprawiedliwego 
i konkurencyjnego 
łańcucha dostaw żywności

Spółdzielnie odgrywają kluczową rolę 
w strategii „Europa 2020” na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia. EKES, w któ-
rym zasiadają przedstawiciele branży 
spółdzielczej, pragnie, by spółdziel-
nie były dostatecznie konkurencyjne 
i objęte wystarczającą ochroną w łań-
cuchu dostaw żywości. Dlatego też 
Komitet, wspólnie ze stowarzysze-
niem europejskich rolników COPA-
-COGECA i z europejskim związkiem 
spółdzielni konsumenckich Euro 
Coop, zorganizował 24 kwietnia konfe-
rencję na temat współpracy spółdzielni 
na rzecz ustanowienia sprawiedliwego 
i konkurencyjnego łańcucha dostaw 
żywności. Głównym przedmiotem 
zainteresowania na konferencji było 
pytanie, w  jaki sposób spółdzielnie 
rolnicze i konsumenckie mogą har-
monijnie współpracować nie tylko na 
rzecz swych członków, ale także na 
rzecz przeciwdziałania nieuczciwym 
i niewłaściwym praktykom pojawia-
jącym się w całym łańcuchu dostaw 
żywności. Wśród zaproszonych 
mówców znaleźli się wysocy rangą 
przedstawiciele Komisji Europejskiej 
(DG MARKET), Parlamentu Europej-
skiego, prezydencji duńskiej, EKES-u 
oraz spółdzielni konsumentów i rol-
ników. Członek EKES-u i dyrektor 
hiszpańskiego zrzeszenia spółdzielni 
konsumenckich (UNCCUE) Carlos 
Trías uczestniczył w konferencji i w 
swojej wypowiedzi dla „EKES Info” 
udzielił kilku wyjaśnień.

Czy może pan powiedzieć 
naszym czytelnikom, czym jest 
spółdzielnia konsumencka 
i jaka jest jej rola w łańcuchu 
dostaw żywności?

Spółdzielnia konsumencka jest 
firmą, której właścicielami są sami 
konsumenci. Mogą więc oni wpły-
wać na podaż, by była ona lepiej 
dostosowana do popytu, oraz podej-
mują działania, które opowiadają 
tym dążeniom. W ten sposób grupa 
konsumentów może odegrać ważną 
rolę w łańcuchu wartości związanym 
z produkcją rolno-spożywczą właśnie 
dzięki takiej spółdzielni, gdyż umoż-
liwia ona bezpośrednie powiązania 
z łańcuchem wytwórczym i prowa-
dzenie negocjacji w  ramach tych 
parametrów.

Dlaczego tak ważne jest 
wprowadzenie na rynku 
unijnym nowych modeli 
dostaw żywności? Jak 
przedstawia się obecna 
sytuacja w tej dziedzinie i jak 
można ją poprawić?

Obecny sposób funkcjonowania 
łańcucha wartości produkcji rolno-
-spożywczej nie jest zadowalający dla 
wielu jego członków. Jest to zarówno 
zagrożenie dla przetrwania rolnictwa, 
jak i przeszkoda dla odpowiedzialnego 
modelu konsumpcji. Aby zaradzić tej 
sytuacji, trzeba stworzyć bezpośrednie 
i przejrzyste relacje między różnymi 
podmiotami zaangażowanymi w  tę 
dziedzinę działalności, wyeliminować 
pośredników, którzy nie wnoszą war-
tości dodanej, oraz skorygować nie-
właściwe praktyki stosowane przez 
niektóre podmioty. Nasza propozycja 
polega na promowaniu rynku, który 
dostosowuje się do podejścia opar-
tego na działaniu zgodnym z zasa-
dami i wartościami tych spółdzielni 
oraz sprzyja pełnej interakcji między 
konsumentami i zrównoważonemu 
modelowi produkcji.

Choć nadal mówimy o rynku, który 
dopiero się kształtuje, już teraz podej-
mowane są pewne inicjatywy, wśród 
których można wymienić następujące 
przykłady:

 ■ „Rozwiązania stosowane przez 
spółdzielnie, by zrównoważyć dzia-
łania w ramach łańcucha dostaw 
żywności”, Sodiaal Union, Francja;

 ■ „Żywność ekologiczna i  lokalna 
jako element optymizacji łańcucha 
wartości artykułów spożywczych 
w Grupie S – fi rm spółdzielczych”, 
SOK Corporation, Finlandia;

 ■ „Sposób współpracy między holen-
derskimi spółdzielniami upraw 
owoców i warzyw a detalistami: 
przypadek Th e Greenery”, DPA, 
Holandia;

 ■ „Territory.coop: etyczne powiąza-
nie ze społecznościami lokalnymi”, 
Coop, Włochy;

 ■ „Smak spółdzielczości”, UNCCUE, 
Hiszpania. (ail) ●

Aby osiągnąć zrównoważoną gospodarkę, 
potrzebujemy zaangażowania 
politycznego na wszystkich szczeblach.

Wszyscy będziemy kiedyś osobami 
w starszym wieku.

Carlos Trías, członek EKES-u i dyrektor hiszpańskiego zrzeszenia spółdzielni 
konsumenckich (UNCCUE).

Społeczeństwo nie potrafi  w pełni 
wykorzystać potencjału osób starszych.
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WPR po 2013 r.

Na kwietniowej sesji ple-
narnej EKES przyjął opinię 
w sprawie reformy wspólnej 
polityki rolnej po 2013  r. 
(sprawozdawczyni: Diljana 
Sławowa, Grupa Innych 
Podmiotów, Bułgaria ; 
współsprawozdawca: Franco 
Chiriaco, Grupa Pracowni-
ków, Włochy). EKES poparł 

w niej wysiłki podejmowane w celu wyrównania różnic między 
poziomami pomocy przyznawanej rolnikom w różnych państwach 
członkowskich. Rozdział środków fi nansowych pomiędzy państwa 
członkowskie powinien być bardziej zrównoważony i sprawiedliwszy.

Komitet wskazał w opinii, że bez wystarczających środków fi nan-
sowych europejski model rolny nie będzie mógł funkcjonować wobec 
cen i warunków, jakie panują na rynkach światowych. Ogromne 
wahania cen, jakie miały miejsce w ostatnich latach, wskazują na 
potrzebę skuteczniejszych instrumentów zarządzania rynkiem. Zda-
niem EKES-u należy zwiększyć koordynację podaży i popytu oraz 
przywrócić równowagę sił rynkowych w całym łańcuchu dostaw 
żywności.

EKES pragnie także zwiększenia elastyczności między płatno-
ściami bezpośrednimi (fi lar I) a rozwojem obszarów wiejskich (fi lar II). 
(ail) ●

Zamówienia publiczne w czasie kryzysu wielką 
szansą na ożywienie jednolitego rynku

Europejskie instytucje publiczne wydają rocznie na dostawy, roboty 
budowlane i usługi około 18% PKB. Zważywszy na wielkość tych 

zakupów, zamówienia publiczne mogą 
się znacznie przyczynić do urzeczywist-
nienia jednolitego rynku. Ze względu 
na obecne ograniczenia budżetowe 
i kryzys gospodarczy władze publiczne 
muszą zadbać o  optymalne wyko-
rzystanie tych funduszy, by ożywić 
wzrost i zatrudnienie. Dlatego też EKES 
postanowił poprzeć reformę przepisów 
dotyczących zamówień publicznych 
i  modernizację systemu zamówień 
publicznych. W opinii w sprawie zamó-
wień publicznych i koncesji (sprawoz-
dawca: Miguel Ángel Cabra de Luna, 

Grupa Innych Podmiotów), zgłoszonej na kwietniowej sesji plenarnej, 
EKES stwierdza, że pragnie uwzględnić kryteria społeczne i środo-
wiskowe przy udzielaniu zamówień publicznych, wziąć pod uwagę 
przedsiębiorstwa społeczne i wesprzeć udział MŚP. (ail) ●

Przedsiębiorstwa spółdzielcze sprzyjają realizacji 
wspólnych celów gospodarczych i społecznych

Z okazji ogłoszonego przez ONZ międzynarodowego roku spółdzielni 
(2012), EKES chce promować i chronić przedsiębiorstwa spółdzielcze, 
gdyż są one nierozerwalną częścią europejskiego przemysłu. W cza-
sach kryzysu spółdzielnie są rzeczywiście bardziej odporne i stabilne 
niż inne rodzaje przedsiębiorstw; zgłaszają one także nowe inicja-
tywy na rzecz przedsiębiorczości. W opinii EKES-u dotyczącej spół-
dzielni i restrukturyzacji (sprawozdawczyni: Marie Zvolská, Grupa 
Pracodawców, Republika Czeska), nad którą głosowanie odbyło się 
25 kwietnia, stwierdza się, że przedsiębiorstwa spółdzielcze należy 
uwzględniać we wszystkich strategiach UE ukierunkowanych na 
zrównoważony wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu. Powinny 
mieć one również łatwiejszy dostęp do mechanizmów fi nansowania 
EBI/EFI. (ail) ●

Potrzebny jest nowy model ekonomiczny

Jeśli Europa ma się przestawić na gospodarkę ekologiczną opartą na 
zrównoważonej produkcji i konsumpcji, rozwiązania dobrowolne 
powinny zostać uzupełnione bardziej wiążącymi środkami regulacyj-
nymi, stwierdził EKES w opinii opracowanej niedawno na wniosek 
prezydencji duńskiej. Komitet dodał, że elementami niezbędnymi 
dla wsparcia tego procesu są bardziej ekologiczna polityka fi skalna 
i zachęty rynkowe.

„Narzędzia dobrowolne, wykorzystywane do tej pory w celu ukie-
runkowania produkcji i konsumpcji na większą równowagę, mają swoje 
ograniczenia. Stosowanie tych mechanizmów przez fi rmy i konsumen-
tów jest ograniczone i nierównomiernie rozłożone” – powiedziała An 
Le Nouail Marliere (Francja, Grupa Pracowników), sprawozdawczyni 
opinii. Dodała, iż UE powinna zintensyfi kować działania regulacyjne 
nastawione na wyeliminowanie niezrównoważonych produktów, usu-
nięcie subsydiów, które nie uwzględniają w pełni negatywnego wpływu 
wywieranego na środowisko naturalne, a także na wprowadzenie eko-
logicznych strategii w dziedzinie zamówień publicznych.

Komitet wzywa w swojej opinii do fundamentalnej zmiany modelu 
ekonomicznego. Ten, który obowiązuje obecnie, jest ściśle oparty na 

wskaźnikach PKB i  choć sprzyja 
tworzeniu coraz większego popytu 
i  wzrostu, nie sprzyja budowa-
niu prawdziwie zrównoważonej 
gospodarki. Wprowadzenie zmian 
wiąże się ze stosowaniem dodatko-
wych wskaźników, mierzących nie 
tylko produkcję, ale także wpływ na 
środowisko, dobrobyt człowieka, 
sprawiedliwość społeczną i dobrą 
koniunkturę. (mb) ●

SESJA PLENARNA W PIGUŁCE

Rozchwiana gospodarka wystawia 
na próbę europejską branżę mody

Spośród 25 największych na świecie 
firm z branży mody 17  to przedsię-
biorstwa europejskie. Na Europę przy-
pada ok. 70% produkcji w tej branży, 
która rozwija się pomimo kryzysu, 
choć w coraz wolniejszym tempie. Czy 
Europa może utrzymać swoją czołową 
pozycję wobec zaostrzającej się konku-
rencji? „Temu kluczowemu sektorowi 
nie poświęcono dostatecznej uwagi 
w ostatnich latach” – powiedział Henri 
Malosse, przewodniczący Grupy Pra-
codawców EKES-u podczas warszta-
tów z udziałem przedstawicieli branży, 
zorganizowanych wspólnie przez jego 
Grupę i Komisję Europejską, aby zasta-
nowić się nad sposobami wsparcia tego 
sektora.

Należy zbudować pomosty mię-
dzy sektorem cyfrowym a  sektorem 
mody, a także usprawnić komunikację 
pomiędzy poszczególnymi podmio-
tami w branży mody. Ponadto należy 
ułatwić dostęp do środków fi nansowych 
i rynków światowych. W rozważaniach 
nad przyszłością branży mody należy 

uwzględnić kwestię młodych ludzi, 
zwłaszcza bezrobotnych. Młodzi są 
kluczowym czynnikiem przyszłego 
sukcesu tego sektora, w związku z czym 
należy zwiększyć inwestycje w edukację 
i ośrodki szkoleniowe, a także w naby-
wanie/rozwijanie umiejętności i budo-
wanie potencjału.

Innowacje i kreatywność są moto-
rami tej branży, a zatem należy je wspie-
rać i dobrze chronić. Chcąc uniknąć 
drenażu mózgów i zadbać o potencjał 
intelektualny i specjalistyczne umiejęt-
ności, Europa musi skupić się na swojej 
młodzieży. Niewiele branż kreatywnych 
pomaga początkującym w dziedzinie 
mody, lecz dr Wendy Malem, dyrektor 
Centre for Fashion Enterprise, przed-
stawiła przykłady pokazujące jak jej 
organizacja pomaga młodym projek-
tantom w wykorzystaniu umiejętności, 
zapewnia wsparcie młodym przedsię-
biorstwom oraz pomaga w nawiązywa-
niu współpracy między projektantami, 
producentami i detalistami. Ponadto 
warto zauważyć, że w branży tej stale 

wprowadza się nowatorskie rozwią-
zania, np. innowacyjne włókna (tzw. 
inteligentne tekstylia).

Uczestnicy dyskusji zauważyli, że 
UE musi mieć wizję przyszłych kierun-
ków rozwoju tej branży, by utrzymać 
swoją pozycję konkurencyjną i czynić 
postępy. Jednak w tym celu konieczne 
są inwestycje w nowe technologie. UE 
ma w tym sektorze do odegrania pewną 
rolę: może pomagać w tworzeniu sieci 
i  nawiązywaniu kontaktów między 
projektantami a przedsiębiorstwami. 
Ponadto należy zacieśnić powiązania 
między sektorem cyfrowym a sektorem 
mody, ponieważ relacja ta jest kluczowa 
dla przyszłości tej branży.

Uznaje się, że fi larem modelu bizne-
sowego europejskich przedsiębiorstw 
specjalizujących się w produktach luk-
susowych są stałe innowacje, jakość, 
wykwalifi kowani pracownicy i między-
narodowy eksport. Ponadto w wyniku 
inwestycji sektora prywatnego w roz-
wój zrównoważony pojawiają się nowe 
modele biznesowe, które należy w dal-
szym ciągu promować.

Jako że MŚP są siłą napędową euro-
pejskiej branży mody, należy wspierać 
ich działania. Większość MŚP potrze-
buje nie tyle projektantów, ile raczej 
specjalistów od marketingu, aby łatwiej 
sprzedawać swoje produkty. Jednak aby 
wspierać branżę mody w  kwestiach 
finansowych i  dotyczących interna-
cjonalizacji, koniecznie trzeba przy-
ciągać inwestorów oraz ułatwiać MŚP 
i ogółowi przedsiębiorców dostęp do 
kredytów i fi nansowania. Dotyczy to 
zwłaszcza projektantów mody, którzy 
potrzebują środków finansowych na 
rozwój marek, produkcję w Europie, 
zakup surowców wysokiej jakości 
i przyciąganie nabywców. (mp) ●

W SKRÓCIE

Od 2008 r. EKES dokłada starań, by stworzyć system zarządzania środowisko-
wego zgodny ze wspólnotowym systemem ekozarządzania i audytu (EMAS) 
w celu zapewnienia jak największej zgodności z zasadami ochrony środowiska. 
Udało mu się na przykład w tym okresie zmniejszyć zużycie energii elektrycznej 
(o 16%) oraz gazu (o 28%). Jego wysiłki nagrodzono po raz pierwszy w 2009 r., 
kiedy przyznano mu maksymalną liczbę trzech gwiazdek w ramach bruksel-
skiego oznakowania „przedsiębiorstwo ekodynamiczne”.

Pracownicy EKES-u aktywnie uczestniczą w projekcie. Międzywydziałowe 
grupy robocze starają się doprowadzić do zmniejszenia zużycia papieru, a w 
zaproszeniach do składania ofert coraz częściej pojawiają się kryteria ochrony 
środowiska.

Dzięki swoim staraniom EKES otrzymał niedawno certyfikaty EMAS 
i ISO14001. (nk) ●

EKES otrzymał nagrodę doskonałości w dziedzinie ochrony 
środowiska

Nowe publikacje EKES-u

 ■ European Integration Forum

 ■ Th e EESC and the Mediterranean

 ■ Th e EESC and Latin America

 ■ Your guide to the European Citizens’ Initiative

 ■ Freedom of the Media in the EU and Neighbouring Countries

 ■ EU transport at a crossroads

 ■ Immigration and integration

 ■ Th e EESC and the Western Balkans

 ■ European Consumer Day

 ■ Th e EESC and international trade

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.publications ●
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Następny numer ukaże się w lipcu 2012 r.

Odmładzanie Europy

Anna Maria Darmanin, wiceprze-
wodnicząca EKES-u, i Gianni Pit-
tella, pierwszy wiceprzewodniczący 
Parlamentu Europejskiego, jesienią 
zeszłego roku wspólnie wystąpili 
z inicjatywą pt. „Pięć idei dla młod-
szej Europy”. W jej ramach spoty-
kali się z młodzieżą uniwersytecką 
w całej Europie, by zgodnie z założe-
niami projektu zapoznać się z ocze-
kiwaniami i potrzebami młodych 
ludzi. Ponieważ inicjatywa rozwija 
się znakomicie, dziennikarze „EKES 
Info” przeprowadzili z nimi wywiad, 
by zapytać ich o doświadczenia, jakie 
wynieśli z tych rozmów.

„EKES Info”: Dlaczego 
postanowili Państwo wyjść 
z tą inicjatywą?

Anna Maria Darmanin: Młodzi 
ludzie stoją dziś przed bezprece-
densowymi wyzwaniami. Bezro-
bocie wśród młodzieży stale rośnie 
i obecnie wynosi ponad 20% w całej 
UE, a w niektórych krajach prze-
kracza 40%, a nawet sięga 50%. To 
trudne do zrozumienia marnowanie 
ludzkich talentów jest nie do przyję-
cia. Nie ulega wątpliwości, że sprawa 
jest pilna. Młodzi ludzie potrzebują 
wsparcia, i w tym celu opracowano 
już wiele programów. Nasza inicja-
tywa „Pięć idei dla młodszej Europy” 
nie miała być kolejnym projektem 
dla młodych ludzi – chcieliśmy stwo-
rzyć projekt z ich udziałem.

Gianni Pittella: Wiele młodych 
osób korzysta z dobrodziejstw UE 
w życiu codziennym. Wiele z nich 
brało udział w różnych inicjatywach 
UE na rzecz mobilności, edukacji czy 
rozwoju zawodowego i osobistego. 
Mimo to młodzi ludzie często nie 
dostrzegają wpływu UE na swoje 
życie i nie czują się odpowiedzialni 
za Europę. Myślę, że dzięki otwarciu 
kanału bezpośredniej komunikacji 

inicjatywa ta pomogła zmniejszyć 
dystans między nami a nimi.

Odwiedzili państwo szereg 
uniwersytetów w całej 
Europie. Co państwa 
najbardziej uderzyło?

AMD: Moje spostrzeżenia były 
sprzeczne z popularnym stwierdze-
niem, że młodzi ludzie nie są aktywni 
politycznie. Są i stają się coraz bar-
dziej zaangażowani politycznie, 
choć nie w ramach ugruntowanych 
struktur. Piszą, dyskutują i spierają 
się na temat niektórych najważniej-
szych kwestii politycznych, takich 
jak zatrudnienie, zmiana klimatu 
czy gospodarka oparta na wiedzy, 
lecz nie szukają rozwiązań u poli-
tyków czy posłów do Parlamentu 
Europejskiego. Angażują się w poli-
tykę w ramach mediów społecznych 
i tworzonych przez siebie sieci.

GP: Miałem wrażenie, że bardzo 
chcą być w centrum uwagi. Jeden ze 
studentów stwierdził: „Mam dość 
słuchania, że jestem przyszłością. Ja 
jestem teraźniejszością”. Druga rzecz 
to duży entuzjazm w stosunku do 
UE. Młodzież chce więcej Europy, 
więcej demokracji i więcej zaanga-
żowania, i chce ich właśnie teraz. Nie 
mamy prawa ich zawieść.

AMD: Obecnie naszym wyzwa-
niem jest przekazanie dalej ich 
poglądów i zebranie ich przemyśleń 
w dobrze opracowaną strategię poli-
tyczną.

Czy młodzi ludzie w Europie 
sprawiają wrażenie jednolitej 
grupy?

GP: Nasi rozmówcy różnili się 
w swoich poglądach i marzeniach, 
lecz wszyscy bez wyjątku liczą na 
wsparcie UE w znalezieniu pracy. 
Poczucie braku bezpieczeństwa 
i obawa o przyszłość są niemal uni-
wersalne.

AMD: Strach przed bezrobociem 
odczuwają wszyscy, lecz różnią się co 
do oceny sytuacji, a co za tym idzie 
– co do możliwych rozwiązań. Przy-
kładowo, studenci z Polski i Włoch 
wskazali na rozbieżności między 
wykształceniem a poszukiwanymi 
umiejętnościami jako na główną 
barierę uniemożliwiającą wejście na 
rynek pracy. Hiszpańska młodzież 
wyraźnie podkreślała konieczność 
bardziej aktywnej polityki zatrud-
nienia ze strony UE.

Czy interesuje ich integracja 
europejska?

GP: We wszystkich krajach mło-
dzież deklarowała przywiązanie do 
kultury i tożsamości narodowej. Jed-
nogłośnie mówili też, że bogactwo 
Europy polega na jej różnorodności. 
W związku z tym apelowali o lepsze 
metody nauczania języków obcych 
i  więcej możliwości zdobywania 
wiedzy w kontekście wielokulturo-
wym. Postrzegają tę kwestię jako 
konieczny warunek ich pełnego 
zaangażowania w projekt integracji 
europejskiej.

AMD: Są zainteresowani integra-
cją europejską. W Wielkiej Brytanii 
studenci narzekali na dostrzeganą 
przez nich rosnącą przepaść mię-
dzy UE a  obywatelami państw 
członkowskich. Studenci austriaccy 
zdecydowanie opowiadali się za bez-
pośrednimi wyborami przewodni-
czących Komisji Europejskiej i Rady. 
Ich zdaniem byłby to istotny krok na 
drodze do demokratyzacji Europy, 
który pomógłby zwiększyć zaanga-
żowanie obywateli w integrację.

Jakie są Państwa dalsze 
plany?

AMD: Na podstawie uwag zebra-
nych od młodych ludzi przedstawię 
wkrótce propozycję opinii z inicja-
tywy własnej Komitetu. Miejmy 
nadzieję, że pomoże to instytucjom 
w  dostosowaniu polityki tak, aby 
skutecznie odpowiedzieć na główne 
obawy młodych ludzi.

GP: Najciekawsze pomysły prze-
każę do Parlamentu Europejskiego 
i wraz z moimi współpracownikami 
poczynię starania, aby przełożyć 
je na przepisy prawne. Ponadto to 
wspaniałe doświadczenie będzie 
osią wspólnej książki, która napi-
szę wraz z Anną Marią. Chcemy ją 
opublikować pod koniec roku. Mam 
też nadzieję, że wspólnie przeprowa-
dzimy więcej równie dobrych pro-
jektów. (mb/rdr) ●

Teraz wyzwaniem jest przekształcenie 
poglądów młodzieży w dobrze 
opracowaną strategię polityczną.

Poczucie braku bezpieczeństwa i obawa 
o przyszłość są niemal uniwersalne.
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Wkrótce w EKES-ie

W dniu 12 czerwca 2012 r. w siedzibie 
EKES-u w Brukseli Komisja Konsul-
tacyjna ds. Przemian w Przemyśle 
(CCMI) EKES-u będzie obchodzić 
10-lecie swojego istnienia.

Utworzona 23  lipca 2002  r. po 
wygaśnięciu traktatu ustanawiają-
cego Europejską Wspólnotę Węgla 

i Stali (EWWiS), poprzedniczkę dzi-
siejszej UE, Komisja Konsultacyjna 
ds. Przemian w  Przemyśle wciąż 
rozwija wiedzę specjalistyczną zgro-
madzoną podczas istnienia EWWiS. 
Stopniowo poszerza zorganizowany 
dialog prowadzony uprzednio jedy-
nie w dziedzinie węgla i stali o inne 
kwestie związane z  przemianami 
w przemyśle w rozszerzonej UE.

Jubileuszowa konferencja będzie 
próbą refl eksji nad obecnymi i przy-
szłymi tendencjami rozwoju w obsza-
rach zainteresowań Komitetu. 
Ponadto wpisuje się ona w działania 
na rzecz stałych i zrównoważonych 
przemian w przemyśle i ma na celu 
poprawę metod pracy Komitetu 
w  zakresie przewidywania zmian 
w przemyśle europejskim oraz znale-
zienie odpowiedzi na wyzwania spo-
łeczne, gospodarcze i środowiskowe.

Zapraszamy Państwa do aktyw-
nego udziału w konferencji. Więcej 
informacji na stronie: www.eesc.
europa.eu (mp) ●

10-lecie Komisji Konsultacyjnej ds. 
Przemian w Przemyśle

Przyszłość energetyczna a społeczeństwo 
obywatelskie w UE – budowanie nowego 
przymierza na rzecz niskich emisji

EKES wielokrotnie powtarzał, że 
stworzenie gospodarki niskoemi-
syjnej i  wydajnej pod względem 
zasobów wymaga poważnej zmiany 
naszego stylu życia i  pracy. Mając 
to na uwadze, Komitet organizuje 
w  dniu 20  czerwca 2012  r. konfe-
rencję poświęconą analizie tego, 

w jaki sposób w procesie tworzenia 
przyszłego koszyka energetycznego, 
zainicjowanym w  ramach „Planu 
działania w zakresie energii do roku 
2050”, można uwzględnić rzeczywiste 
uczestnictwo obywateli w debacie na 
temat przyszłości, w której wytwa-
rzanie energii wiąże się z niską emisją 
gazów cieplarnianych.

Punktem wyjścia do dyskusji na 
tej konferencji będą sprawdzone roz-
wiązania w zakresie dialogu na temat 
przyszłych modeli energetycznych, 
prowadzonego z  obywatelami lub 
wśród obywateli Debaty będą dotyczyć 
zagadnień takich jak przyszłe modele 
energetyczne, zarządzanie zmianami 
w społeczeństwach europejskich, rola 
mediów oraz edukowanie i zwiększa-
nie świadomości Europejczyków.

W celu uzyskania dalszych infor-
macji oraz zgłoszenia udziału w konfe-
rencji prosimy o kontakt pod adresem: 
energyfuture2012@eesc.europa.eu. ●

Energy futures 
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„EKES info” w 22 językach: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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