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OD REDAKCJI

Kryzys zadłużenia publicznego i unia 
fi skalna – dwie strony tego samego medalu?

Drodzy Czytelnicy!
Konferencja Narodów Zjednoczonych w  sprawie 

Zrównoważonego Rozwoju „Rio+20”, która odbyła 

się w Rio de Janeiro w dniach 20–22 czerwca, jako 

kontynuacja Szczytu Ziemi z 1992 r., była ważną 

okazją do omówienia procesu osiągania prawdziwie 

zrównoważonej przyszłości dla wszystkich, ale jej wyniki były z pewnością słabsze, 

niż życzyłaby sobie delegacja EKES-u.

W ubiegłym roku EKES opracował pełny i wszechstronny program, w którym 

wszystkie trzy fi lary zrównoważonego rozwoju – społeczny, gospodarczy i ekolo-

giczny – miałyby równe znaczenie. W szczególności wzywaliśmy do przyjęcia planu 

działania na rzecz rozwoju zrównoważonego, z konkretnymi celami, priorytetami, 

działaniami i mechanizmami. Możemy zatem jedynie ubolewać nad tym, że nie 

uwzględniono wielu oczekiwań europejskiego i światowego społeczeństwa obywa-

telskiego, i musimy mieć nadzieję, że na etapie wdrażania będzie można to naprawić 

i wyjść poza uzgodnienia zapisane w ostatecznej wersji deklaracji przyjętej w Rio.

Szefowie państw i rządów zgromadzeni w Rio zaprzepaścili jedyną w swoim 

rodzaju szansę na zrobienie zdecydowanego kroku w kierunku większej sprawie-

dliwości społecznej i ekologicznej. Najbardziej ubolewam nad brakiem konkretnego 

planu działania na nadchodzące lata oraz wiążących porozumień co do praktyk 

w zakresie rozwoju zrównoważonego. Niestety, położono zbyt mały nacisk na spo-

łeczny wymiar rozwoju zrównoważonego i nie poświęcono tyle uwagi, ile byśmy 

chcieli, celom takim, jak zwalczanie ubóstwa i zapewnienie dostępu do żywności, 

czystej wody i zrównoważonej energii. Nie udało się też przekształcić Programu 

Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska w wyspecjalizowaną agencję.

Ostatnim rozczarowaniem jest fi asko idei powołania rzecznika praw przyszłych 

pokoleń. Byłoby ważne, by w ten sposób na poziomie symbolicznym uznać potrzebę 

istnienia międzynarodowego organu, który może bronić praw przyszłych pokoleń 

w obliczu krótkofalowych interesów gospodarczych.

Niemniej jednak niektóre rezultaty konferencji można uznać za sukces. Jesteśmy 

zadowoleni, że w ostatecznej deklaracji na centralnym miejscu znalazło się pojęcie 

zielonej gospodarki jako siły napędowej zrównoważonego rozwoju. Doceniamy 

też wprowadzenie pojęcia celów dotyczących zrównoważonego rozwoju, które 

musimy teraz dopracować i wcielić w życie możliwie najszybciej, aby uczynić ten 

szczyt początkiem zmieniającego świat procesu, dzięki któremu nasze społeczeństwa 

będą silniej opierać się na ideach zrównoważonego rozwoju i włączenia społecznego. 

Doceniono także rolę społeczeństwa obywatelskiego w ułatwianiu i urzeczywistnia-

niu zrównoważonego rozwoju.

Powtarzam po raz kolejny: droga z Rio jest równie ważna jak droga do Rio. 

Działania służące realizacji postanowień konferencji „Rio+20” muszą odtąd być 

jednym z priorytetów społeczeństwa obywatelskiego i pozostaną w centrum mojej 

uwagi do końca mej kadencji przewodniczącego EKES-u.

Staff an Nilsson
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DO ODNOTOWANIA

W SKRÓCIE

Europejskie pszczoły

Od pradawnych czasów pszczoły 
odgrywają kluczową rolę w  środo-
wisku naturalnym. Dzięki zapylaniu 
roślin stanowią one istotny element 
naszych praktyk rolnych. W ostatnich 
latach pszczoły miodne wymierają 
w  zastraszającym tempie. Przyczyny 
tego zjawiska nie są dokładnie znane, 
choć podejrzewa się, że winne są zanie-
czyszczenie, monouprawy i nadmierne 
użycie pestycydów. 

Komitet zdaje sobie sprawę z tego problemu i jego konsekwencji dla różno-
rodności biologicznej, jakości żywności oraz bezpieczeństwa żywnościowego. 
Dlatego też 7 maja 2012 r. wraz z Komitetem Regionów zainstalował dwa ule na 
dachu budynku im. Jacques’a Delorsa w Brukseli. Był to końcowy etap realizacji 
projektu zainicjowanego rok temu przez oba Komitety z pomocą stowarzyszenia 
Apis Bruoc Sella, którego celem jest rozpowszechnianie uli na miejskich dachach. 
Projekt ma uwidocznić rolę miast w ochronie różnorodności biologicznej i poka-
zać, że wszyscy mogą na swój sposób przyczynić się do ratowania zagrożonych 
ekosystemów.

W dniu 31 maja kilku szczęśliwców, którzy brali udział w ofi cjalnej inauguracji 
projektu Komitetów o nazwie „Urban Bees Project”, miało okazję skosztować 
pierwszego miodu (wyprodukowanego w ciągu zaledwie 20 dni). Oczekuje się, 
że oba ule będą produkować około 40 kg miodu rocznie. (rdr) ●

Dzień Otwartych Drzwi 2012
EKES dostępny dla szerokiej publiczności

Ponad 3  tys. osób odwiedziło EKES 
12 maja 2012 r., kiedy instytucje UE po 
raz 20. z  rzędu zorganizowały Dzień 
Otwartych Drzwi. Tematem tegorocz-
nej imprezy był zrównoważony rozwój 
i zielona gospodarka, co uświadomiło 
uczestnikom wagę zagadnień związa-
nych z  konferencją ONZ „Rio+20”, 
poświęconą rozwojowi zrównoważo-

nemu. W kreatywny i interaktywny sposób przedstawiono najistotniejsze kwe-
stie, takie jak ekologiczne miejsca pracy, energia odnawialna, zrównoważony 
rozwój miast i zużycie wody.

Odwiedzający mieli okazję porozmawiać z członkami i pracownikami Komi-
tetu, dowiedzieć się więcej na temat jego działalności i wziąć udział w zabawach 
dla całej rodziny. W imprezie przez cały dzień aktywnie uczestniczyli przewod-
niczący Staff an Nilsson, wiceprzewodnicząca Anna Maria Darmanin i sekretarz 
generalny Martin Westlake, którzy witali uczestników i dzielili się z nimi wiedzą 
na temat ochrony środowiska.

Cenna, dobrowolna pomoc wielu członków i pracowników Komitetu zapew-
niła powodzenie tegorocznej inicjatywy, pokazując szerokiej publiczności dyna-
miczny i żywy wizerunek naszej instytucji. (rdr) ●
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Następny numer ukaże się we wrześniu 2012 r.

Od roku 2008  kryzys gospodarczy, 
który zaczął się w USA, stale przykuwa 
uwagę mediów i zajmuje ważne miej-
sce na liście politycznych priorytetów 
światowych przywódców. Odkąd kry-
zys objął Europę, coraz popularniejsze 
stają się porównania między Rezerwą 
Federalną i  Europejskim Bankiem 
Centralnym. W numerze „Th e Econo-
mist” z 16 czerwca zestawiono fi nanse 
publiczne Kalifornii i Grecji. Z arty-
kułu napisanego przez korespondenta 
czasopisma w  Los Angeles wynika, 

że poza naszymi granicami UE jest 
postrzegana jako lepiej zintegrowana, 
niż to się wydaje od wewnątrz – w prze-
ciwnym razie bowiem jaki byłby cel 
porównywania amerykańskiego stanu 
z państwem członkowskim? Europejski 
Komitet Ekonomiczno-Społeczny jest 
przekonany, że więcej Europy oznacza 
liczniejsze i lepsze narzędzia rozwiązy-

wania problemów związanych z global-
nym kryzysem i zapobiegania im.

Komitet jest żywotnie zaintereso-
wany debatą na temat kształtu integra-
cji gospodarczej UE, ponieważ stawką 
w grze jest nic innego jak sam europej-
ski model społeczny. W związku z tym 
jest zasadne, by Sekcja ECO Komitetu, 
odpowiedzialna za sprawy gospodar-
cze i fi nansowe, zajmowała się takimi 
zagadnieniami, jak wprowadzenie 
euroobligacji, utworzenie europejskiej 

agencji ratingowej, edukacja fi nansowa 
obywateli czy regulacja rynków fi nan-
sowych.

W takim kontekście 7 czerwca br. 
w  EKES-ie odbyła się konferencja 
wysokiego szczebla, na której dysku-
towano o obecnym kryzysie zadłuże-
nia publicznego. Wzięli w niej udział 

Cypr: działania na rzecz lepszej Europy*

Z obecnego kryzysu gospodarczego 
Europa musi wyjść silniejsza. Dlatego 
prezydencja Cypru w Radzie UE będzie 
pracowała na rzecz lepszej Europy, by 
przyczynić się do zrównoważonego 
wzrostu, spójności społecznej i tworzenia 
miejsc pracy. Z uwagi na obecną sytuację 
społeczno-gospodarczą będziemy dążyć 
do tego, by obywatele przywiązywali więk-
szą wagę do Unii i by wzmocnić pozycję 
UE na arenie światowej, z poszanowaniem 
zasady solidarności.

Konieczne jest propagowanie Europy 
bardziej wydajnej i  zrównoważonej. 
Dlatego najważniejszym punktem pro-
gramu są negocjacje wieloletnich ram 
finansowych na lata 2014–2020. To 
szansa na przyjęcie budżetu i wytycznych 
politycznych, które przyczynią się do 
wzrostu i zwiększenia konkurencyjności. 
Prezydencja cypryjska będzie starała się 
zakończyć negocjacje nad wieloletnimi 
ramami fi nansowymi i osiągnąć jak naj-
większe postępy w negocjacjach dotyczą-
cych wspólnych obszarów polityki, takich 
jak wspólna polityka rolna, rybołówstwa 
i spójności. Spójność ma dla prezyden-
cji Cypru szczególne znaczenie. Dlatego 
zwróciliśmy się do EKES-u o opracowanie 
opinii w sprawie przyjęcia strategii makro-
regionalnej na rzecz regionu Morza Śród-
ziemnego i jej korzyści dla wyspiarskich 
państw członkowskich. Innymi ważnymi 
kwestiami dla cypryjskiej prezydencji 
będą ekologia, efektywność energetyczna, 
zrównoważone środowisko naturalne 
i stawianie czoła wyzwaniom związanym 
z konsekwencjami zmiany klimatu.

Bardziej wydajna i oparta na wzro-
ście gospodarka europejska ma także 

kluczowe znaczenie dla przezwyciężenia 
obecnego kryzysu gospodarczego i zwięk-
szania konkurencyjności UE. Dlatego 
położymy szczególny nacisk na większy 
nadzór nad polityką budżetową i makro-
ekonomiczną oraz zagwarantowanie sta-
bilności budżetowej. Ponieważ kluczowe 
znaczenie ma także zwiększanie wzrostu, 
prezydencja cypryjska skoncentruje się na 
wzmocnieniu rynku wewnętrznego, pro-
pagowaniu tworzenia miejsc pracy, badań 
i innowacji, ze szczególnym uwzględnie-
niem MŚP, by przyczynić się do większej 
konkurencyjności Europy.

Z uwagi na rosnącą stopę bezrobocia 
w UE prezydencja Cypru w Radzie UE 
– pragnąc, by obywatele przywiązywali 
większą wagę do Unii, do solidarności 
i  spójności społecznej w UE – położy 
szczególny nacisk na zatrudnienie ludzi 
młodych. Priorytetem jest także ustano-
wienie wspólnego europejskiego systemu 
azylowego przed końcem 2012 r. W tym 
kontekście zwróciliśmy się do EKES-u 
o przygotowanie opinii rozpoznawczej 
w sprawie opracowania systemu porów-
nującego odciski palców osób zwracają-
cych się o azyl z odciskami imigrantów 
należących do niektórych kategorii osób 
przebywających nielegalnie na terenie 
danego państwa (Eurodac). Prezydencja 
poprosiła również Komitet o opracowanie 
opinii w sprawie wzmacniania procesów 
partycypacyjnych oraz zaangażowania 
władz lokalnych, społeczeństwa obywa-
telskiego i  partnerów społecznych we 
wdrażanie strategii „Europa 2020”.

Prezydencja cypryjska pragnie także 
zbliżyć Europę do jej sąsiadów, kon-
tynuując program rozszerzenia i kładąc 
szczególny nacisk na wymiar południowy 
europejskiej polityki sąsiedztwa, a także 
pracując nad dalszym umacnianiem 
pozycji Unii na arenie międzynarodo-
wej, z  uwzględnieniem realizacji unij-
nych celów rozwojowych i wzmacniania 
zewnętrznej polityki handlowej.

Unia musi zbliżyć się do obywateli. 
Chcemy promować Europę jako „fi loxenos 
topos” – gościnne i przyjemne miejsce dla 
przedsiębiorstw, pomysłów, usług, inno-
wacji i kultur. „Filoxenos topos” stanowi 
część naszych aspiracji do lepszej Europy 
– dającej nadzieję swoim obywatelom, 
zwłaszcza młodym pokoleniom. ●

*Andreas Mavroyiannis, wiceminister spraw europejskich, w imieniu prezydencji Cypru w Radzie UE

Oczekiwania cypryjskich członków EKES-u 
związane z przewodnictwem Cypru 
w Unii Europejskiej*

Nowa wizja dla regionu Morza Śródziemnego

Michalis Antoniu
Grupa Pracodawców
Zastępca dyrektora generalnego Cypryjskiej Federacji Pracodawców i Przemysłowców (OEB) 
Cypryjska prezydencja zbiega się w czasie z najbardziej burzliwym okresem powojennej historii Europy. Niemniej jednak 
czas niepokoju to także czas niosący możliwości i zmiany. W tym okresie EKES, w ścisłej współpracy z innymi instytucjami 
UE, powinien wspierać i promować strategie polityczne niezbędne do przywrócenia wzrostu gospodarczego, zmniejszenia 
bezrobocia i zwrócenia wszystkim obywatelom Europy nadziei na dobrobyt.

Dimitris Kittenis
Grupa Pracowników
Były sekretarz generalny Cypryjskiej Konfederacji Pracowników (SEK) 
Położony na rozdrożu między Europą, Bliskim Wschodem i Afryką Cypr przejmuje przewodnictwo w UE w chwili, gdy 
sama UE znalazła się na rozstaju dróg. Prezydencja cypryjska będzie musiała pomóc w rozwiązaniu problemów nierów-
ności i solidarności oraz w podejmowaniu pilnych decyzji służących zaradzeniu sytuacjom kryzysowym, tak by zmniejszyć 
bezrobocie, poprawić jakość życia i pogłębić integrację europejską.

Kostakis Konstantinidis
Grupa Innych Podmiotów
Przewodniczący Cypryjskiego Związku Rolników (EKA) 
W całym okresie prezydencji nasze cele i ambicje będą koncentrowały się wokół wzmocnienia współpracy i solidarności 
między państwami członkowskimi, a także nasilenia wysiłków służących promowaniu pokoju nie tylko w obszarze śród-
ziemnomorskim i na Bliskim Wschodzie, ale także w Europie i pozostałych regionach świata. Naszym pragnieniem są też 
lepsze standardy życia zwykłych ludzi oraz wzrost gospodarczy, nie tylko w Europie, ale także w państwach spoza Unii.

Michalis Lytras
Grupa Innych Podmiotów
Prezydencja cypryjska przyczyni się do osiągnięcia celu dotyczącego spójności społecznej i gospodarczej w Unii Europejskiej 
oraz będzie dążyć do promowania wzrostu gospodarczego, pokonania kryzysu gospodarczego, dopracowania i przyjęcia 
wspólnej polityki rolnej na lata 2014–2020, zwalczania bezrobocia i zaprowadzenia pokoju w Europie i na całym świecie. 
Jestem przekonany, że okres prezydencji cypryjskiej będzie udany i owocny.

Andreas Pavlikkas
Grupa Pracowników
Szef Departamentu Badań i Analiz Pancypryjskiej Federacji Pracy
Chciałbym, aby przewodnictwo Republiki Cypryjskiej przebiegło pod znakiem sukcesów na każdym poziomie – zarówno 
politycznym, jak i organizacyjnym. Na ile to możliwe, nasze państwo musi przyczynić się do podjęcia decyzji dotyczących 
solidarności między dużymi i małymi państwami, do pogłębienia i poszerzenia programu wspólnych działań oraz do 
wzmocnienia relacji UE z państwami regionu śródziemnomorskiego i Bliskiego Wschodu. Ponadto Cypr będzie miał okazję 
zaprezentować się jako państwo, pokazać swe mocne strony i atuty zarówno w Europie, jak i na świecie, aby przyciągnąć 
inwestycje i turystów. ●

* W związku z rezygnacją jednego z cypryjskich członków EKES-u rozpoczęto procedurę mianowania nowego członka. Procedura ta była jeszcze w toku w momencie oddania do druku niniejszego 
biuletynu. Pełną listę członków EKES-u można znaleźć na naszej stronie internetowej: http://www.eesc.europa.eu/.

– korzyści dla wyspiarskich państw człon-
kowskich”.

Sporządzenie tej opinii powierzono prze-
wodniczącemu Komitetu Monitorującego 
ds. Euromedu w  EKES-ie, greckiemu 
członkowi Komitetu Dimitrisowi Dimi-
triadisowi.

„EKES Info”: Dlaczego UE 
potrzebuje nowej strategii 
makroregionalnej dla regionu 
Morza Śródziemnego?

Dimitris Dimitriadis: Wszystkie wysiłki 
podejmowane do tej pory przez UE na rzecz 
całego regionu Morza Śródziemnego nie 
przyniosły spodziewanych efektów. Zaini-
cjowany w 1995 r. proces barceloński, który 
miał służyć za ramy stosunków między UE 
a  jej śródziemnomorskimi partnerami, 
utkwił w martwym punkcie. Tymczasem 
kontekst geopolityczny w  tym regionie 

Dimitris Dimitriadis, członek EKES-u

ROZMOWY W EKES-IE

W nowej serii wywiadów Tomasz Jasiń-
ski, polski członek Grupy Pracowników 
w EKES-ie oraz przedstawiciel członków 
EKES-u w redakcji „EKES Info”, rozma-
wia z innymi członkami Komitetu, aby 
poznać ich pasje. Pierwszym jego roz-
mówcą jest Martin Siecker, pochodzący 
z Holandii członek Grupy Pracowników 
w EKES-ie, reprezentujący Niderlandzką 
Federację Związków Zawodowych.

Tomasz Jasiński: Jak 
przebiegała pańska 
dotychczasowa kariera 
zawodowa?

Martin Siecker: Z zawodu jestem dzien-
nikarzem. Pracę zawodową rozpocząłem 
w latach 70., pracowałem jako reporter 
lewicowego dziennika. Dziesięć lat póź-
niej przeszedłem do ruchu związkowego 
i  zostałem redaktorem biuletynu dla 
związkowców. 

Co skłoniło pana do podążania 
ścieżką kariery związanej 
z ruchem związkowym?

Im więcej pisałem o stosunkach pracy, 
tym bardziej się w te sprawy angażowa-
łem. Pewnego dnia dowiedziałem się, 
że młodzi dziennikarze mojej gazety 
nie otrzymują wynagrodzenia, jakie 
się im należało. Wraz z kolegami utwo-
rzyliśmy komitet protestacyjny, aby ich 
bronić. Negocjowaliśmy z redaktorem 
i  ostatecznie wygraliśmy. To wtedy 
postanowiłem pracować dla organiza-
cji broniącej praw pracowników.

Od jak dawna jest pan 
członkiem związku 
zawodowego?

Zapisałem się do związku w chwili, 
gdy wszedłem na rynek pracy, czyli 
w 1967 r. Zanim zostałem dziennika-
rzem, pracowałem w wielu różnych 
miejscach. To był mój wybór. Nie 
chciałem wtedy mieć stałej posady 
i  ustalonych z  góry godzin pracy. 
Lubiłem wolność; gdy świeciło słońce, 
mogłem iść popływać, zamiast praco-
wać.

Co jest pana pasją?

Muzyka. Słucham bardzo dużo muzyki. 
Gram trochę na perkusji, ale nie dość 
dobrze, by móc grać w jakimś zespole. 
Zresztą nawet gdyby mi to lepiej szło, 
nie miałbym czasu grać w  zespole. 
Lubię też czytać; nie ma praktycznie 
nic lepszego niż dobry kryminał. 

Myślałem, że w Holandii 
wszyscy są fanami piłki 
nożnej.

Jestem fanem piłki nożnej. Kibicuję 
Ajaksowi Amsterdam. Mieszkałem kie-
dyś tuż obok Stadionu Olimpijskiego 
w Amsterdamie, w czasach, gdy Ajax 
był w najlepszej formie. Widziałem 
wszystkie jego europejskie mecze na 
własnym boisku na początku lat 70., 
gdy trzy razy z rzędu wygrał europejski 
Puchar Mistrzów.

Kiedy został pan członkiem 
EKES-u?

Dziesięć lat temu. W 2010 r. zostałem 
mianowany członkiem EKES-u po raz 
trzeci.

Co uważa pan za wyzwanie, 
z którym UE powinna 
zmierzyć się jak najszybciej?

Z rosnącym eurosceptycyzmem. To 
prawdziwe zagrożenie. Istnieje ryzyko, 
że jeśli mu nie zaradzimy, wszystkim, 
co łączy Europę, będzie kilometr kwa-
dratowy betonu, szkła i stali opodal 
centrum Brukseli, przypominający 
o  idei, którą uważano za wspaniałą 
i ważną, ale która skończyła na śmiet-
niku historii jako największa i najdroż-
sza porażka polityczna. ●

Wkrótce w EKES-ie
Więcej wysiłków na rzecz silniejszej Europy!

Społeczeństwo obywatelskie peł-
noprawnym partnerem strategii 
„Europa 2020”

Podczas konferencji 25 września 2012 
r. omówione zostaną mechanizmy 
służące pobudzeniu wzrostu gospo-
darczego i opracowaniu europejskiego 
paktu na rzecz wzrostu. Cztery rów-
nowległe warsztaty dotyczyć będą: 
stworzenia spójnych ram unijnej stra-
tegii wzrostu, ponownego ożywienia 

jednolitego rynku, naprawy gospodar-
czej, tworzenia miejsc pracy, a także 
innowacji w kontekście inteligentnego 
i zrównoważonego wzrostu. 

Przewodniczący Grup EKES-u 
przedstawią swe poglądy na temat 
powrotu Europy na drogę trwałego 
wzrostu gospodarczego. Panel wyso-
kiego szczebla zajmie się omówieniem 
sposobów zwiększenia szans wzrostu 
związanych ze strategią „Europa 2020”.

W konferencji wezmą udział zain-
teresowane strony szczebla krajowego 
i unijnego, decydenci UE, posłowie do 
PE i krajowi parlamentarzyści, a także 

przedstawiciele rządów i  organów 
administracji państw członkowskich, 
krajowego i europejskiego społeczeń-
stwa obywatelskiego, władz lokalnych 
oraz ośrodków analitycznych i środo-
wisk opiniotwórczych.

EKES oraz krajowe RSG przedstawią 
na konferencji swe pomysły, doświad-
czenia i sprawdzone rozwiązania w celu 
wykorzystania wyżej wspomnianych 
mechanizmów służących zbudowa-
niu zrównoważonej i konkurencyjnej 
Europy. (kf) ●

Z programem konferencji można 
zapoznać się na stronie: http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.home.

Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod adresem: europe2020-eesc@
eesc.europa.eu.

W IMIENIU PREZYDENCJI CYPRU W RADZIE UE

całkowicie się zmienił w wyniku rewolucji, 
które wybuchły w krajach Afryki Północnej.

Dlatego musimy ponownie zacząć od 
zera. Musimy zaproponować nową wizję 
i całkowicie nowe podejście. Wkrótce po raz 
pierwszy spotkam się z ministrem z Cypru, 
by porozmawiać o tym, w jaki sposób EKES 
może jak najlepiej ustosunkować się do 
prośby jego kraju o poradę w tej kwestii.

Wydawać by się mogło, że wiele 
wyzwań, z którymi zmagają 
się kraje regionu Morza 
Śródziemnego, można podjąć 
w ramach unijnej polityki 
spójności.

Sama polityka spójności nie wystarczy. 
Potrzebujemy szerszej wizji i długotermi-
nowej perspektywy na najbliższe 15–20 lat 
dla całego regionu, a nie tylko dla państw 
członkowskich UE z tego regionu. Przede 

wszystkim musimy określić jasne długo-
terminowe cele dla tego regionu, a potem 
powinniśmy zadbać o  to, by wsparła je 
polityka spójności.

Właśnie wrócił pan z konferencji 
na temat strategii dla regionu 
Morza Bałtyckiego. Czy sądzi 
pan, że mogą pana zainspirować 
niektóre zaproponowane na niej 
rozwiązania?

Bez wątpienia strategia dla regionu Morza 
Bałtyckiego jest wzorem, który można 
wykorzystać z myślą o podobnych strate-
giach. Dowiodła ona przecież, jak wielkie 
korzyści może przynieść zastosowanie 
zintegrowanego podejścia do wspólnych 
spraw, obejmującego kilka krajów i orga-
nów władzy. Oczywiście nie jest możliwe 
powielenie wszystkich rozwiązań opra-
cowanych w ramach strategii dla regionu 
Morza Bałtyckiego, ale niektóre z  nich 

mogą być cenną inspiracją. Jeśli chodzi 
o geopolitykę, strategia dla regionu Morza 
Bałtyckiego nauczyła nas jednego: choć 
strategia obejmuje jedynie państwa człon-
kowskie UE, to żywotne znaczenie dla jej 
powodzenia odgrywają stosunki między 
UE a Rosją.

W związku z tym jeśli pragniemy powo-
dzenia unijnej strategii dla regionu Morza 
Śródziemnego, musimy włączyć do niej 
wszystkie podmioty z tego regionu: kraje 
UE, Afryki Północnej, obszary wyspiar-
skie, Turcję, Izrael i  terytoria palestyń-
skie. (mb). ●

Strona internetowa prezydencji cypryj-
skiej jest już dostępna.

Wystraczy klikną na link, by przeczytać 
najnowsze wiadomości na temat prezyden-
cji cypryskiej: www.cy2012.eu.

Prezydencja cypryjska zwróciła się do 
EKES-u z prośbą o przygotowanie opinii 
pt. „Opracowanie makroregionalnej stra-
tegii dla regionu Morza Śródziemnego 

Andreas Mavroyiannis, wiceminister do spraw 
europejskich, Prezydencja Cypru w Radzie UE

NOWE PUBLIKACJE EKES-U

 ■ Ochrona konsumentów

 ■ Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny pod-
czas prezydencji cypryjskiej w Radzie UE 

Szczegółowe informacje: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.publications. ●

//ww

m.in. Jean-Claude Juncker, premier 
Luksemburga i  przewodniczący 
Eurogrupy, Enzo Moavero Milanesi, 
włoski minister spraw europejskich, 
oraz wysocy rangą przedstawiciele 
Komisji Europejskiej, Europejskiego 
Banku Centralnego i  Parlamentu 
Europejskiego. Obrady otworzył 
przewodniczący EKES-u Staff an Nils-
son, który zaapelował o utworzenie 
unii fiskalnej i wprowadzenie euro-
obligacji. Podkreślił, że potrzebne są 
konkretne inicjatywy, dzięki którym 
państwa członkowskie będą dzieliły 
się odpowiedzialnością fiskalną, co 
w konsekwencji obniży stopy procen-
towe związane z długiem publicznym 
krajów podejmujących wysiłki na rzecz 
konsolidacji fi skalnej. Debatę modero-
wał Michael Smyth, przewodniczący 
Sekcji ECO, który zaznaczył, że jego 
zdaniem stoimy w  obliczu kryzysu 
popytu przypominającego kryzys z lat 
30. i rygorystyczna polityka oszczędno-
ści budżetowych doprowadzi nas jedy-
nie do recesji, która stanowi podatny 
grunt dla postaw populistycznych 
i  radykalnych ugrupowań. Carmelo 
Cedrone i Gérard Dantin, sprawoz-
dawcy dwóch opinii EKES-u na temat 
euroobligacji i  podobnych instru-
mentów na rzecz rozłożenia długu, 
oraz Pedro Augusto Almeida Freire, 
przewodniczący stałej grupy analitycz-
nej ds. koordynacji polityk gospodar-
czych, opowiedzieli się za integracją 
jako jedynym możliwym rozwiąza-
niem obecnej sytuacji. W  przyjętej 
już opinii Carmelo Cedronego wysu-
nięto konkretną propozycję doty-
czącą poparcia wprowadzenia dwóch 
rodzajów obligacji: obligacji stabilno-
ściowych, mających za zadanie rozkła-
danie odpowiedzialności za długi, oraz 
obligacji inwestycyjnych, które mają 
przyciągnąć kapitał ze wschodzących 
mocarstw gospodarczych, takich jak 
Brazylia, Rosja, Indie i Chiny. Gérard 
Dantin pracuje nad opinią na temat 
rozłożenia długu między państwami 
członkowskimi, która zostanie pod-
dana pod głosowanie na lipcowej sesji 
plenarnej. Przedstawiciel Komisji 
podkreślił konieczność utworzenia 
zabezpieczeń dla sektora fi nansowego 
na szczeblu unijnym i  przybliżania 
się do ściślejszej integracji fi skalnej. 
Z kolei Sylvie Goulard, posłanka do 
Parlamentu Europejskiego, zwróciła 
uwagę, że Rada Europejska nie może 
być jedynym forum politycznym, 
które zajmuje się obecnym kryzysem, 
i zasugerowała, że konieczne jest szer-
sze podejście. Jean-Claude Juncker 
zakończył konferencję optymistycz-

Brakuje jedynie politycznej woli, by wyjść z kryzysu

„EKES Info”: W swojej niedawnej opinii 
stwierdził pan, że obecny kryzys europejski 
ma charakter bardziej polityczny niż 
gospodarczy...

Carmelo Cedrone: Europa nie może dłużej funkcjonować 
z jedną polityką walutową i 17 politykami gospodarczymi 
i fi nansowymi. UE powinna przejść do etapu unii fi skalnej. 
Pierwszym krokiem w tym kierunku byłoby ustanowienie 
dwóch odrębnych i uzupełniających się rodzajów obligacji 
unijnych: niezbywalnych obligacji stabilizujących dług oraz 
euroobligacji na rzecz naprawy gospodarczej i wzrostu.

Czy jest to możliwe?

Takie obligacje pozwoliłyby na odzyskanie zaufania inwestorów i zastąpienie rygoru 
budżetowego odbudową państwa dobrobytu. Ponadto nasz plan nie wymaga reformy 
traktatów lub utworzenia nowych instytucji. Wykorzystano by w nim istniejące 
instrumenty unijne, takie jak Europejski Fundusz Inwestycyjny. Jedynym brakują-
cym elementem jest wola polityczna. (rdr) ●

Martin Siecker: miłośnik muzyki i powieści kryminalnych
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SESJA PLENARNA W PIGUŁCE
Rynek cyfrowy wspiera wzrost

W ramach wskazówek dla prezydencji duńskiej dotyczących dalszych 
etapów rozwoju cyfrowego EKES przyjął w maju opinię dotyczącą 
wykorzystania możliwości wzrostu za pośrednictwem jednolitego rynku 
cyfrowego. UE może tu dużo zyskać – badania pokazują, że do 2020 r. 
jednolity rynek cyfrowy zwiększyłby unijne PKB o 4%.

EKES wezwał w opinii do szybkiego pokrycia odpowiednią infra-
strukturą całego terytorium europejskiego, w tym obszarów oddalonych, 
aby zapewnić powszechny dostęp do internetu. 

Ponieważ do 2015 r. 95% stano-
wisk pracy będzie wymagało umie-
jętności związanych z  internetem, 
„szkolenia są absolutnie niezbędne”, 
jak napisała sprawozdawczyni Laure 
Batut (Francja, Grupa Pracowników). 
Dodała, że warunkiem sprostania 

temu wyzwaniu jest dostępność – dla wszystkich, w tym osób starszych 
– sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń w zakresie korzystania z nich.

Z myślą o rozwoju handlu elektronicznego EKES wezwał do ujedno-
licenia prawodawstwa dotyczącego handlu oraz podatków pośrednich. 
Ostrzegł jednak, by nie wykorzystywać tego jako wymówki do podnie-
sienia stawek podatkowych. (mb) ●

Europa spóźnia się z realizacją celów energetycznych

W przyjętej na majowej sesji plenarnej opinii w sprawie planu działania 
w zakresie energii do roku 2050 Europejski Komitet Ekonomiczno-
-Społeczny ostrzega, że przejście UE na gospodarkę niskoemisyjną 
niebezpiecznie opóźnia się, a niektóre państwa członkowskie dalekie 

są od osiągnięcia bieżących 
celów w tym zakresie.

Zdaniem Komitetu mało 
kto w UE jest świadom tego, 
jak daleka jest Unia od reali-
zacji swych celów. „Notowany 
w UE spadek produkcji powo-
dującej duże zanieczyszczenia, 

jej wzrost w innych częściach świata oraz import do UE wytworzonych 
w ten sposób produktów prowadzą do zamaskowania skali tego opóź-
nienia” – stwierdził sprawozdawca tej opinii Pierre-Jean Coulon (Grupa 
Pracowników, Francja).

W opinii przedstawiono krytyczne uwagi dotyczące postępów 
w obszarze efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. 
W dokumencie stwierdza się, że hamulcem dla rozwoju odnawialnych 
źródeł energii jest brak stałego wsparcia rządowego, a w niektórych 
przypadkach opór społeczności lokalnych.

Komitet ponawia apel o ustanowienie europejskiego forum społe-
czeństwa obywatelskiego, by zwiększyć przepływ informacji w UE dzięki 
regularnemu organizowaniu dyskusji z udziałem wszystkich zaintere-
sowanych podmiotów na temat transformacji sektora energetycznego 
do 2050 r.

„Społeczna akceptacja wyboru strategii energetycznej jest obecnie 
wyzwaniem dla demokracji w UE” – twierdzi Richard Adams (Grupa 
Innych Podmiotów, UK), współsprawozdawca opinii. Uważa on 
ponadto, że „plan działania w zakresie energii do roku 2050 musi być 
nie tylko impulsem do jak najszerszej debaty wśród Europejczyków, 
ale powinien także promować zaangażowanie na każdym poziomie: 
osobistym, regionalnym, krajowym i unijnym”. (mb) ●

Europejskie przedsiębiorstwa społeczne i fundusze na 
rzecz przedsiębiorczości społecznej

W dwóch opiniach: w sprawie europejskich funduszy na rzecz przed-
siębiorczości społecznej (sprawozdawca: Ariane Rodert, Grupa Innych 
Podmiotów) oraz w sprawie inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości spo-
łecznej (sprawozdawca: Giuseppe Guerini, Grupa Innych Podmiotów) 
EKES zachęca Komisję Europejską i państwa członkowskie do ułatwie-
nia przedsiębiorstwom społecznym dostępu do zamówień publicznych 
i fi nansowania, do opracowania krajowych ram wzrostu przedsiębiorstw 
społecznych oraz do właściwego uruchomienia europejskiego funduszu 
na rzecz przedsiębiorczości społecznej.

Sektor gospodarki społecznej już 
obecnie zatrudnia ponad 11 mln osób 
w UE, co stanowi 6% siły roboczej. Pra-
wie co czwarta fi rma założona w Euro-
pie jest przedsiębiorstwem społecznym. 
W obecnej sytuacji kryzysowej, gdy 
stale wzrasta liczba osób bezrobotnych 
lub niemających dostępu do zasobów 
ekonomicznych, EKES dąży do pod-
niesienia stopy wzrostu, zwiększenia 

zatrudnienia i konkurencyjności, a także do stworzenia społeczeństwa 
bardziej sprzyjającego włączeniu społecznemu, zgodnie ze strategią 
„Europa 2020”.

Zdaniem EKES-u europejskiemu funduszowi na rzecz przedsię-
biorczości społecznej powinny towarzyszyć również inne instrumenty 
fi nansowe mające wesprzeć rozwój przedsiębiorstw społecznych. Jednak 
sam fundusz nie wystarczy, by poprawić dostęp do właściwego kapi-
tału. (ail) ●

Pięć lat temu Rada Europejska powie-
rzyła kilkunastu wybitnym Europej-
czykom przygotowanie sprawozdania 
na temat wyzwań UE na następne 
20  lat. Grupa „mędrców” pod prze-
wodnictwem Felipe Gonzáleza, 
z udziałem Maria Montiego i Lecha 
Wałęsy, stwierdziła w maju 2010 r., że 
Europa powinna zostać na nowo zde-
fi niowana. Wśród priorytetów wymie-
nionych w sprawozdaniu znalazły się: 
wzrost gospodarczy, konkurencyjność, 
legitymizacja demokratyczna i przy-
wództwo w przeciwdziałaniu zmianie 
klimatu. To właśnie te zagadnienia 
znajdują się w centrum codziennych 
prac zorganizowanego europej-
skiego społeczeństwa obywatelskiego 
w  EKES-ie, podczas wysłuchań 
publicznych, konferencji, posiedzeń 
grup analitycznych i w trakcie opraco-
wywania opinii. To nie przypadek, że 
odpowiedzi udzielone przez wybitne 
osobistości mają jeden wspólny mia-
nownik z  większością politycznych 
poglądów Komitetu: potrzebujemy 
więcej Europy, nie mniej.

Dla EKES-u „więcej Europy” musi 
stanowić także przewodnią zasadę 
wieloletnich ram fi nansowych 2014–
2020, które określą budżet unijny na 
następne sześć lat. Gdy zatwierdzano 
poprzednie ramy, większość gospo-
darek europejskich cechował wzrost, 
a stabilność była czymś naturalnym. 
Ze względu na obecne wahania oraz 
środki oszczędnościowe wprowa-
dzane w całej Europie istnieje ryzyko, 
że nowy budżet będzie miał charakter 
minimalistyczny. Komisja Europej-
ska (KE) proponuje więc utrzymanie 
całkowitego budżetu UE na obecnym 
poziomie 1% PKB Unii Europejskiej. 
Niektóre państwa członkowskie 
domagają się jednak cięć. Ze swojej 
strony, na majowej sesji plenarnej 
EKES przyjął opinię, w której wzywał 
do zwiększenia budżetu do 1,11%. 
Przypomnijmy tu, czym jest budżet: to 

szacunkowe koszty, przychody i środki 
w określonym okresie, odzwierciedla-
jące prognozy warunków fi nansowych 
i celów. Jeśli zastosujemy to do obecnej 
sytuacji w UE, widzimy, że skoro cele 
są ambitniejsze, to należy ponownie 
rozważyć koszty i przychody. Europa 
musi wziąć wzrost w swoje ręce, aby 
utrzymać europejski model społeczny 
i poczynić faktyczne kroki w kierunku 
integracji oraz wziąć na siebie więk-
szą odpowiedzialność. Jest to możliwe 
jedynie w wypadku, gdy budżet, sta-
nowiący instrument, dzięki któremu 
Unia realizuje swoje cele, będzie 
wystarczająco ambitny.

Dobrze, że wniosek Komisji doty-
czący wieloletnich ram fi nansowych 
poprawia i  upraszcza strukturę 
budżetu. Kolejnym pozytywnym 
aspektem jest skrytykowanie przez 
KE podejścia państw członkowskich 
do negocjacji, związanego z zasadami 
sprawiedliwego zwrotu i  równości 
horyzontalnej. Jeśli chodzi o  przy-
chody, EKES popiera wprowadzenie 
nowego systemu zasobów własnych 
przewidującego zmiany w  zakre-
sie zasobów VAT oraz stworzenie 
podatku od transakcji fi nansowych. 
Odnośnie do wydatków, instytucje 
i  państwa członkowskie powinny 
pamiętać o zasadzie europejskiej war-
tości dodanej, zgodnie z którą jedno 
euro wydane na szczeblu Unii przy-
nosi więcej korzyści niż to samo euro 
wydane na szczeblu krajowym. Dwie 
główne pozycje budżetowe po stronie 
wydatków, tj. wspólna polityka rolna 
i polityka spójności, również zostały 
usprawnione we wniosku KE. Nacisk 
położono na skuteczność i wydajne 
rolnictwo oraz poczyniono wysiłki 
na rzecz ograniczenia rozproszenia 
funduszy poprzez zachęcanie do pro-
wadzenia projektów makroregional-
nych. Niemniej jednak EKES ostrzega, 
że polityka spójności w swojej obecnej 
formie może oznaczać postawienie 

w  gorszej sytuacji najsłabiej rozwi-
niętych regionów, jeśli przydzielanie 
funduszy przeznaczonych na politykę 
spójności będzie uzależnione od speł-
nienia warunków makroekonomicz-
nych.

Uzupełniającą koncepcją „Więcej 
Europy, nie mniej” jest kwestia kosz-
tów rezygnacji z  projektu europej-
skiego, o której coraz częściej słychać 
w EKES-ie i która zyskuje na sile. Jeśli 
wielkość, skuteczność i przejrzystość 
budżetu UE nie będzie proporcjonalna 
do wagi problemów, może się okazać, 
że będziemy musieli sprostać wyzwa-
niom XXI wieku ze słabszą Unią, co 
stałoby w sprzeczności z zaleceniami 
grupy mędrców. (asp) ●

Ustanowiony w 1989 r. przez Radę 
Zarządzającą Programu Narodów 
Zjednoczonych ds. Rozwoju Światowy 
Dzień Ludności jest obchodzony co 
roku 11 lipca, aby zwrócić uwagę na 
zagadnienia dotyczące ludności świata 
i rozwoju zrównoważonego. Ponieważ 
sprawy te są ściśle powiązane, „EKES 
Info” spotkało się z Hansem-Joachi-
mem Wilmsem, przewodniczącym 
Centrum Monitorowania Rozwoju 

11 lipca – Światowy Dzień Ludności

Zrównoważonego w  EKES-ie, aby 
porozmawiać o Dniu Ludności.

„EKES Info”: Czy obchodzenie 
Światowego Dnia Ludności 
nadal ma sens?

Jest ważne, ponieważ musimy zastano-
wić się nad tym, jak radzić sobie z pro-
blemami ludnościowymi, a zwłaszcza 
z kwestią bezpieczeństwa żywnościo-

wego. Oczywiste jest, że wśród rolni-
ków istnieją dwa obozy, co widać także 
u nas w EKES-ie. Tradycyjni rolnicy są 
zdania, że możemy produkować więcej, 
przeznaczając większe tereny pod rol-
nictwo. Ja sam należę do drugiej grupy, 
która sądzi, że nasza planeta jest w sta-
nie wyżywić wszystkich, jeśli zadbamy 
o sprawiedliwość dystrybucyjną. 

Co to oznacza?

Statystyki sporządzane przez Organiza-
cję Narodów Zjednoczonych ds. Wyży-
wienia i Rolnictwa (FAO) pokazują, że 
świat jest w stanie wyprodukować dość 
żywności dla wszystkich, ale żywność 
nie jest produkowana tam, gdzie jest 
potrzebna, ani pod względem jakościo-
wym, ani ilościowym. Pytanie tylko, jak 
to zmienić. A konsekwencje mogą być 
katastrofalne i prowadzić na przykład 
do wylesiania w Brazylii i Argentynie. 
Fakt, że Europejczycy nie są w stanie 
wyprodukować wystarczająco dużo 
żywności udowadnia, że potrzebna jest 
zmiana zachowań, zarówno po naszej 
stronie, jak i po stronie producentów 
w krajach rozwijających się. Istotne 
jest też, jak bardzo zmieniły się nasze 

nawyki żywieniowe w  ciągu ostat-
niego stulecia, na przykład jak bardzo 
wzrosło spożycie mięsa.

Co powinno się zmienić?

Wiele rzeczy musi się zmienić, aby 
stworzyć pełen obraz. Zalecanie 
zwiększenia powierzchni terenów 
uprawnych jest zbyt proste. Musimy 
zadbać o  to, by państwa były tak 
niezależne, jak to tylko możliwe. Na 
przykład nie ma sensu transportowa-
nie przez cały świat paszy dla zwie-
rząt. Błędem jest też wykorzystywanie 
rezerwatów przyrody w Niemczech do 
uprawy roślin na biomasę. A to tylko 
dwa przykłady. 

EKES wielokrotnie 
podkreślał, że musimy 
ponownie przemyśleć 
nasze wzorce produkcji 
i strukturę konsumpcji. 
Czy sądzi pan, że sama ich 
zmiana pozwoli osiągnąć 
zrównoważony rozwój 
w przyszłości?

Przerzucanie mostów ponad burzliwym nurtem
Wywiad z Nicolaiem Wammenem, duńskim ministrem spraw europejskich 

„EKES Info”: Jakie 
były ambicje duńskiej 
prezydencji?

Nicolai Wammen: Od samego 
początku było jasne, że Dania obejmuje 
przewodnictwo w Radzie w okresie 
głębokiego kryzysu gospodarczego. 
Prezydencja duńska chciała przede 

wszystkim pomóc Europie odbić się od 
dna i wyjść z kryzysu – i to nie poprzez 
brylowanie w europejskich mediach, lecz 
przez ciężką pracę i osiąganie potrzeb-
nych Europie rezultatów. Przez minione 
sześć miesięcy podejmowaliśmy w tym 
celu wytężone działania, „przerzucając 
mosty ponad burzliwym nurtem” i posu-
wając naprzód negocjacje.

Duńska prezydencja przyczyniła się 
także do ukształtowania polityki gospo-
darczej zmierzającej do przezwycięże-
nia kryzysu dwiema drogami: w celu 
naprawy gospodarki trzeba było odbu-
dować zaufanie poprzez konsolidację 
finansów publicznych, a jednocześnie 
za pośrednictwem reform i  nowych 
inicjatyw musieliśmy wspierać wzrost 
i tworzenie nowych miejsc pracy. 

Patrząc dziś z perspektywy na półro-
cze naszej prezydencji, można uczciwie 
powiedzieć, że z pewnością udało nam 
się pomóc Europie wykonać kolejny 
ważny krok. 

Co uznaje pan za 
najważniejsze osiągnięcia 
duńskiej prezydencji? 

Nasza prezydencja od początku skupiła 
się na podjęciu trudnych, konkretnych 
działań, które umożliwiłyby Europie 
dokonanie kolejnych postępów. Przez 
całe minione półrocze staraliśmy się 
osiągnąć rzeczywiste efekty w różnych 
dziedzinach. Najważniejszym osiągnię-
ciem nie jest jakiś jeden spektakularny 
sukces, lecz raczej fakt, że pokazaliśmy, 
iż UE funkcjonuje i osiąga wyniki wbrew 
kryzysowi. Jestem dumny, że duńska pre-
zydencja, we współpracy z innymi insty-
tucjami UE, istotnie przyczyniła się do 
przezwyciężenia kryzysu dotykającego 
Europę. 

A gdybym miał wyeksponować trzy 
osiągnięcia, obok programu gospodar-
czego, to jednym z nich byłoby porozu-
mienie w sprawie dyrektywy dotyczącej 
efektywności energetycznej. Nie tylko 
jest ono dobre z punktu widzenia kli-

matu i naszego uzależnienia w dziedzinie 
energetyki, lecz także pomoże stworzyć 
w Europie 400 tys. miejsc pracy. Należy 
też wspomnieć o rozporządzeniu w spra-
wie roamingu. Dzięki niemu zapłacimy 
mniej za połączenia telefonii komórko-
wej za granicą, kiedy używamy smartfo-
nów. I wreszcie przyznając Serbii status 
kraju kandydującego, dokonaliśmy waż-
nego kroku na rzecz zapewnienia demo-
kracji w Europie.

Kwestia opłacalności była 
swoistym lejtmotywem 
duńskiej prezydencji. 
Ponieważ na posiedzeniach 
podawaliście tylko wodę 
kranową, zyskaliście nawet 
przydomek „prezydencja 
kranówki”…

Szczerze mówiąc, przydomek ten w isto-
cie napawa mnie dumą. Dlaczego? Bo 
pokazuje prawdę: nie tylko o  tym, że 
w kranach w Danii płynie wyborna woda, 
lecz także o tym, że ekologiczną opła-

calność uważamy za ogromną wartość. 
Troszczymy się o nasze zasoby i emisje 
CO

2
. I właśnie tym przede wszystkim 

się kierowaliśmy, planując całą naszą 
prezydencję.

Tak więc wszystkie obiekty, gdzie 
odbywały się posiedzenia, oraz pokoje 
hotelowe miały oznakowanie ekolo-
giczne. Serwowane posiłki opierały się 
na składnikach sezonowych, spośród 
których 50% pochodziło od dostawców 
lokalnych. Poza tym wdrożono pro-
gramy ograniczania marnotrawienia 
żywności i  wszelkie odpady spożyw-
cze były przewożone bezpośrednio do 
lokalnych zakładów produkcji biogazu 
i przetwarzane na energię dla duńskich 
gospodarstw domowych. 

Wiem, że nasze ekologiczne podej-
ście zainspirowało niektórych moich 
kolegów – zatem trzymam kciuki, żeby 
kolejne prezydencje poszły za naszym 
przykładem. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, minister do spraw 
europejskich w rządzie duńskim

Benedicte Federspiel, członkini EKES-u, 
Grupa Innych Podmiotów

Marie-Louise Knuppert, członkini EKES-u, 
Grupa Pracowników

Nils Juhl Andreasen, członek EKES-u, 
Grupa Pracodawców
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Prezydencja duńska oczyma duńskich 
członków EKES-u
Nie ma innego wyjścia – musimy zmienić nasze nawyki konsumpcyjne
Wywiad z Benedicte Federspiel, członkinią EKES-u, główną doradczynią w Duńskiej 

Radzie Konsumentów

Prezydencja od gaszenia pożarów
Wywiad z Nilsem Juhlem Andreasenem, członkiem 

Grupy Pracodawców w EKES-ie, dyrektorem Duńskiej 

Rady ds. Rolnictwa i Żywności

„EKES Info”: W ramach obchodów 
Europejskiego Dnia Konsumenta 
15 marca 2012 r. Europejski 
Komitet Ekonomiczno-Społeczny 
wspólnie z Duńską Radą 
Konsumentów zorganizował 
konferencję na temat 
zrównoważonej konsumpcji 
w czasach kryzysu. Czy uważa 
pani, że prezydencja duńska UE 
usłyszała nasze wezwanie do 

„EKES Info”: W przeddzień 
duńskiej prezydencji 
podkreślał pan, że należy 
się skupić na zwiększeniu 
konkurencyjności 
przedsiębiorstw 
europejskich, zwłaszcza 
fi rm branży spożywczej. 
Jak ocenia pan osiągnięcia 
prezydencji w tej dziedzinie?

Nils Juhl Andreasen: Trudno je 
ocenić, ponieważ olbrzymi wysi-
łek trzeba było włożyć w  kwestie 
związane z  kryzysem finansowym 
w UE, a w rezultacie także w obronę 
euro. Chodziło przy tym bardziej 
o minimalizowanie strat niż o pozy-
tywne działania służące zwiększeniu 
konkurencyjności przedsiębiorstw 
europejskich. Mimo to uważam, że 
w  perspektywie długoterminowej 
doprowadzi to do przewagi kon-
kurencyjnej europejskiego sektora 
przedsiębiorstw, w tym branży rolno-
-spożywczej.

Prezydencja duńska 
przewodziła rozmowom 
dotyczącym reformy 
wspólnej polityki rolnej. 
Teraz zajmie się tym 
prezydencja cypryjska. Czy 

zastanowienia się nad naszymi 
zwyczajami konsumpcyjnymi?

Benedicte Federspiel: Furtka była już 
otwarta, gdyż słowa „zielony” i „zrównowa-
żony” wciąż się pojawiały, zarówno kiedy 
była mowa o ogólnych dążeniach rządu 
duńskiego, jak i o celach naszej prezyden-
cji. Ministrowie i znane osobistości przema-
wiające na konferencji wyraźnie zaznaczyli, 
że nie może być mowy o pozostaniu przy 
naszych obecnych strukturach konsump-
cyjnych.

Czy kryzys nie działa na niekorzyść 
zrównoważonej konsumpcji?

Nie możemy sobie pozwolić na pominięcie 
w naszych działaniach politycznych aspektu 
zrównoważonego rozwoju. Szukanie dróg 
wyjścia z kryzysu to także możliwość zna-
lezienia nowych, przystępnych cenowo roz-
wiązań uwzględniających zrównoważony 
rozwój. Można przywołać przykład dyrek-
tywy dotyczącej efektywności energetycznej, 

sądzi pan, że negocjacje idą 
we właściwym kierunku?

Z tego co widzę, rozmowy prowa-
dzą donikąd, więc nie da się stwier-
dzić, czy zmierzają we właściwym 
kierunku. Wiele czasu poświęcono 
pełnemu zrozumieniu wniosku 
zaproponowanego przez Komisję 
Europejską i jego skutków. Dopiero 
niedawno państwa członkowskie 
i organizacje pozarządowe zaprezen-
towały jasne poglądy i stanowiska.

Tymczasem kontekst zmienia się 
szybko ze względu na pogłębiający 
się kryzys fi nansowy w Unii Europej-
skiej, zmieniające się modele popytu 
na żywność i  jej podaży na rynku 
światowym oraz na coraz większe 
zainteresowanie zrównoważoną 
produkcją i konsumpcją. Wszystko 
to razem może poważnie wpłynąć 
na postawy polityczne, a zatem na 
rozumienie znaczenia sektora rolno-
-spożywczego w Unii Europejskiej 
i  europejskiego modelu produkcji 
rolnej.

Czy prezydencja Danii była 
szeroko omawiana w Danii, 
czy raczej przebiegła 
niezauważona?

Wiele wydarzeń zorganizowano 
w Danii i w Brukseli, a rząd duński 
dobrze wywiązał się z tego zadania. 
Niestety kilka kwestii wewnętrznych 
oraz kryzys fi nansowy w UE znalazły 
się na pierwszych stronach gazet, co 
odwróciło uwagę od spraw unijnych 
i  wysiłków podejmowanych przez 
prezydencję duńską. (pln/mb) ●

co do której osiągnięto niedawno porozu-
mienie. Przemysł duński potwierdził ostat-
nio, że powinno mu się udać zrealizować do 
2020 r. oba cele: gospodarczy i ekologiczny.

Co powinniśmy zrobić, by 
skłonić konsumentów do 
wybierania w sposób naturalny 
zrównoważonej konsumpcji?

Wszyscy powinniśmy wziąć na siebie swoją 
część odpowiedzialności, a poparcie dla 
zrównoważonej konsumpcji powinno być 
wyznacznikiem naszych działań. W tym 
kontekście prezydencja poprosiła EKES 
o opracowanie opinii na temat tego, w jaki 
sposób można przyczynić się do postępu 
zrównoważonej produkcji i konsumpcji. 
Jednak nie ma w tej sprawie łatwych rozwią-
zań. Możliwość zaoferowania po przystęp-
nych cenach produktów i usług powstałych 
zgodnie z zasadami zrównoważonego roz-
woju wymaga podejmowania w najbliższych 
latach nieustannych wysiłków. (pln/mb)
 ●

Efektywność energetyczna: made in Denmark
Wywiad z Marie-Louise Knuppert, członkinią Grupy Pracowników w EKES-ie, 

sekretarzem Duńskiej Konfederacji Związków Zawodowych

„EKES Info”: W grudniu zeszłego 
roku powiedziała pani, że 
prezydencja powinna uwypuklić 
kwestie tworzenia tzw. zielonych 
miejsc pracy i wprowadzenia 
młodych ludzi na rynek pracy. 
Czy prezydencja duńska podjęła 
wystarczające wysiłki w tej 
dziedzinie?

Marie-Louise Knuppert: Dania zrobiła 
wszystko, co było w jej mocy, by kwestie 
wzrostu i zatrudnienia były priorytetem 

w harmonogramie jej prac, co nie było 
łatwym zadaniem w kontekście kryzysu 
gospodarczego. Cieszę się, że prezydencji 
udało się doprowadzić do porozumienia 
w sprawie dyrektywy dotyczącej efektyw-
ności energetycznej.

Gdybyśmy ponieśli porażkę, zaprze-
paścilibyśmy wspaniałą okazję, by pomóc 
krajom UE w podjęciu skutecznych działań 
dotyczących zużycia energii oraz przyczy-

nić się do stworzenia tysięcy miejsc pracy 
w czasach, gdy tak bardzo ich potrzeba.

Prezydencja duńska nieustannie zajmo-
wała się kwestią bezrobocia wśród młodych 
ludzi. Teraz nadszedł czas na działanie. 
Oznacza to, że UE musi teraz tak pokie-
rować swą polityką, by przyczynić się do 
stworzenia miejsca dla młodzieży. Można 
by to osiągnąć dzięki bardziej proaktyw-
nemu wykorzystaniu Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Duńska Konfederacja 
Związków Zawodowych i duńscy praco-
dawcy zaproponowali na przykład wyko-
rzystanie środków z EFS jako wsparcia dla 
wprowadzenia programów zdobywania 
doświadczenia zawodowego w państwach 
członkowskich. 

Kwestie te można by także wziąć 
pod uwagę w negocjacjach dotyczących 
dyrektyw w sprawie udzielania zamówień 
publicznych, w których całkowicie prawo-
mocnie można by zawrzeć wymaganie, 
by podmioty ubiegające się o zamówienia 
publiczne musiały także oferować pewną 
liczbę praktyk zawodowych. To tylko dwa 
konkretne przykłady

Niedawno uczestniczyła pani 
w spotkaniu w Kopenhadze 
dotyczącym sposobów 
zaangażowania obywateli na rzecz 

projektu integracji europejskiej. 
Czy trudno jest wciągnąć 
Duńczyków w debatę na tematy 
europejskie?

Zaufanie do UE i poparcie dla przynależ-
ności do niej będzie można uzyskać jedy-
nie wtedy, gdy zwykli obywateli zobaczą, że 
unijni politycy są zajęci rozwiązywaniem 
ich problemów. Ludzie muszą dostrzec 
wkład UE w ich codzienne życie. Są już 
konkretne pomysły, jak to można zrobić, 
choćby podane przeze mnie przykłady.

Czy znane są pani jakieś przykłady 
działań komunikacyjnych 
podejmowanych w Danii, którymi 
UE mogłaby się inspirować?

W działaniach komunikacyjnych UE musi 
być możliwie najbardziej konkretna, choć 
przede wszystkim i w głównej mierze zada-
nie to należy do decydentów w państwach 
członkowskich. „Folkemødet” (Platforma 
obywateli), ustanowiona na wyspie Born-
holm na podstawie pomysłu szwedzkiego, 
jest tylko jednym przykładem bezpośred-
niego dialogu między politykami a społe-
czeństwem. Polityka komunikacyjna UE 
powinna opierać się na mechanizmach 
otwartej koordynacji i wymianie doświad-
czeń, z których korzysta się obecnie w wielu 
innych dziedzinach. (pln/mb) ●

Globalizacja i delokalizacja: czy jest 
jakaś przyszłość przed przemysłem w UE?
Pepe przez wiele lat pracował 
w  fabryce paneli słonecznych 
w państwie członkowskim UE. Miał 
świetną posadę, stałą umowę i dobre 
warunki pracy. Firma stale się 
powiększała i przynosiła zyski. Wła-
dze lokalne stworzyły jej specjalne 
warunki prowadzenia działalności. 
Przedsiębiorstwo otrzymywało 
też krajowe dotacje przeznaczone 
dla sektora odnawialnych źródeł 
energii. Wszystko układało się 
wspaniale… aż do kryzysu. Wtedy 
wszystko się zawaliło.

W związku z cięciami budżeto-
wymi rząd krajowy musiał zmniej-
szyć dotacje, co doprowadziło do 
drastycznego zmniejszenia popytu 
na panele słoneczne. W rezultacie 
fi rma postanowiła zamknąć fabrykę 
i przenieść produkcję do Meksyku. 
Ostatecznie wszyscy pracownicy 
stracili pracę i zasilili szeregi bezro-
botnych, którzy stanowili już 40% 
siły roboczej w kraju.

Pepe znalazł się w krytycznym 
punkcie. Ostatecznie zgodził się 
podjąć krótkoterminową pracę 
polegająca na szkoleniu miejsco-
wych pracowników w fabryce paneli 
słonecznych w Meksyku, szkoleniu 
robotników, którzy przejęli jego 
pracę. Po próżnych obietnicach 
w końcu i tak został bezrobotnym.

Przemiany przemysłowe i globa-
lizacja negatywnie wpływają na życie 
tysięcy europejskich robotników 
takich jak Pepe. Jest to wyzwanie sto-
jące przed coraz bardziej zintegro-
wanym rynkiem wewnętrznym. UE 
i EKES ustanowiły w 2002 r. Komisję 
Konsultacyjną ds. Przemian w Prze-
myśle (CCMI), by stawić czoła takim 
sytuacjom. Do zadań CCMI należy 
przewidywanie i analizowanie roz-
woju sytuacji, tak by zagwarantować 

zastosowanie wspólnego, pozytywnego 
podejścia do zarządzania przemianami 
w przemyśle z punktu widzenia gospo-
darczego, społecznego, terytorialnego 
i ekologicznego. Fakt, że członkowie 
komisji reprezentują różne branże, 
które ucierpiały w wyniku moderni-
zacji gospodarki, daje moralne upo-
ważnienie CCMI do podejmowania 

bezpośrednich rozmów z  unijnymi 
decydentami politycznymi. Cel tych 
działań jest jasny: zachowanie konku-
rencyjności przemysłu UE, a jednocze-
śnie zadbanie o to, by zmiany okazały 
się korzystne ze społecznego punktu 
widzenia. Przewodniczący CCMI Jorge 
Pegado Liz uważa, że trzy podstawowe 
funkcje tej komisji to „upowszechnia-
nie w swych opiniach zasad przyświe-
cających powstaniu UE; podnoszenie 
wyzwań związanych z rozwojem, takich 
jak globalizacja, sieci społecznościowe 
i nowe metody pracy; przewidywanie 
przemian przemysłowych i restruktury-
zacji oraz przygotowywanie się do nich 
[…]. Wyciąganie lekcji z przeszłości, 
wybieganie w przyszłość przy obserwo-
waniu obecnej sytuacji i przewidywanie 
jej przyszłego rozwoju”.

Od początku tego kryzysu gospo-
darczego, fi nansowego i kto wie jakiego 
jeszcze CCMI udzielała głosu wszyst-
kim ważnym podmiotom działalności 
przemysłowej, zarówno pracownikom, 

jak i pracodawcom. W maju 2011 r. 
przyjęła trzy opinie na temat obecnego 
wpływu globalizacji na unijną poli-
tykę przemysłową. Stanowisko CCMI 
jest jasne i jednoznaczne. Globalizacja 
stworzyła warunki skłaniające fi rmy do 
restrukturyzacji lub do przenoszenia 
działalności zagranicę. Niemniej wobec 
ryzyka, że tania siła robocza i niewygó-
rowane warunki pracy poza Europą 
mogą doprowadzić do redukcji i zlikwi-
dowania zatrudnienia w przemyśle na 
naszym kontynencie, kadra zarządza-
jąca i robotnicy muszą zacząć zdawać 
sobie sprawę z konieczności podjęcia 
współpracy, by stawić czoła wyzwaniu 
związanemu z delokalizacją. Jest tylko 
jedna możliwość wyjścia z tej sytuacji. 
Tylko przez edukację i szkolenia, inno-
wacje i zrównoważony rozwój Europa 
utrzyma swój statut pierwszoplanowej 
potęgi gospodarczej.

Skoro technologia i badania stają się 
coraz ważniejsze, CCMI skupia się na 
sektorach ICT i usługach, w których 
to sektorach Europa pozostaje w tyle. 
Zdaniem Joosta P. van Iersela, członka 
EKES-u i sprawozdawcy opinii w spra-
wie polityki przemysłowej w erze glo-
balizacji, „jest to nowe pole walki, na 
którym musimy zdobyć przewagą nad 
Chinami i Indiami”.

12 czerwca br. CCMI zorganizowała 
konferencję na temat trwałej i zrów-
noważonej przemiany przemysłowej, 
by w ten sposób uczcić dziesięciolecie 
swego istnienia. Uczestniczyli w niej 
przedstawiciele europejskich stowarzy-
szeń branży przemysłowych, związków 
zawodowych i decydentów, którzy ana-
lizowali stan europejskiego przemysłu, 
dawne wyzwania i przyszłe kierunki 
rozwoju.

W całej Europie historia Pepe wciąż 
się powtarza, ale CCMI jest zdecydo-
wana to zmienić. (ail) ●

Dlaczego Unia potrzebuje innego budżetu 
i jak powinien on wyglądać

Dziesięć lat temu nikt nie traktował 
rozwoju zrównoważonego poważ-
nie. Dziś wszyscy rozumiemy, że nie 
możemy nadal postępować tak, jak 
dotychczas. Oczywiście teraz głównym 
powodem do niepokoju jest kryzys, 
który wymaga rozwiązań krótkoter-
minowych. Jednak rozwój zrówno-
ważony i rozwiązania na krótką metę 
nie idą w parze. Na szczęście rozwój 
zrównoważony staje się elementem 
zwykłej strategii działania i ten trend 
będzie się utrzymywał.

Co musimy zrobić, aby 
osiągnąć postępy w rozwoju 
zrównoważonym?

Potrzebujemy jasnej wizji dalszych 
działań wraz z harmonogramem ich 
realizacji i  porozumieniem co do 
obszarów, którymi trzeba się zająć, 
oraz co do dalszych etapów. Sądzę, że 
najważniejsze jest, by nasi przywódcy 
polityczni wywiązywali się ze swych 
zadań i byli gotowi zobowiązać się do 
zmiany strategii oraz by uzgodnione 
zostały konkretne scenariusze i plany 
działania. (kf) ●

nym akcentem, zachęcając uczestni-
ków, by wyobrazili sobie, jak trudno 
byłoby większości państw członkow-
skich przetrwać taki globalny kryzys 
fi nansowy samodzielnie.

Organizując tę konferencję, szeroko 
relacjonowaną przez media, EKES pra-
gnął zasadniczo wnieść wkład w debatę 
na temat kształtu zarządzania gospo-
darczego w UE. Istniało ryzyko, że tego 
typu debata skupi się tylko na długoter-
minowej polityce, lecz tym razem pre-
legenci mieli świadomość, że decyzje, 
które zostaną podjęte w najbliższych 
miesiącach, będą miały ogromne zna-
czenie dla przyszłości UE. Odbiją się 

one wprost na życiu obywateli i wpłyną 
bezpośrednio m.in. na zatrudnienie, 
rosnące nierówności społeczne czy 
dostępność kredytów dla MŚP. Tak 
więc EKES będzie w dalszym ciągu peł-
nił funkcję jedynego w swoim rodzaju 
forum dyskusyjnego, na którym – w 
drodze dialogu z innymi podmiotami 
europejskimi i  wydawanych opinii 
– przyjmowane są konkretne propo-
zycje. Konferencja z 7 czerwca dobrze 
wpisała się w to podejście, które ma 
pokazać, że UE, widzianej z zewnątrz, 
może być bliżej do jedności niż do 
popadnięcia w zastój i paraliż. (asp)
 ●

PREZYDENCJA DUŃSKA OCZYMA DUŃSKICH CZŁONKÓW EKES-U

Active citizenship
For a better European society

Aktywność obywatelska jest kluczowa z punktu 
wiedzenia roli Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego. W niniejszej publikacji 
24 członków EKES-u mówi o swej działalności 
przedsiębiorców, związkowców, aktywistów 
i wolontariuszy, dając świadectwo różnorod-
nym zainteresowaniom i priorytetom. Łączy 
ich poczucie solidarności z innymi i troska o ich 
dobro. (cl) ●

W SKRÓCIE

Pierre Jean Coulon, członek EKES-u, 
Grupa Pracowników

C i ą g  d a l s z y  z e  s t r.  4
Efektywność energetyczna: made in Denmark

>>>  s t r.  5

C i ą g  d a l s z y  z e  s t r.  1
Kryzys zadłużenia publicznego i unia fi skalna – 

dwie strony tego samego medalu?
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Kryzys zadłużenia publicznego i unia 
fi skalna – dwie strony tego samego medalu?

Drodzy Czytelnicy!
Konferencja Narodów Zjednoczonych w  sprawie 

Zrównoważonego Rozwoju „Rio+20”, która odbyła 

się w Rio de Janeiro w dniach 20–22 czerwca, jako 

kontynuacja Szczytu Ziemi z 1992 r., była ważną 

okazją do omówienia procesu osiągania prawdziwie 

zrównoważonej przyszłości dla wszystkich, ale jej wyniki były z pewnością słabsze, 

niż życzyłaby sobie delegacja EKES-u.

W ubiegłym roku EKES opracował pełny i wszechstronny program, w którym 

wszystkie trzy fi lary zrównoważonego rozwoju – społeczny, gospodarczy i ekolo-

giczny – miałyby równe znaczenie. W szczególności wzywaliśmy do przyjęcia planu 

działania na rzecz rozwoju zrównoważonego, z konkretnymi celami, priorytetami, 

działaniami i mechanizmami. Możemy zatem jedynie ubolewać nad tym, że nie 

uwzględniono wielu oczekiwań europejskiego i światowego społeczeństwa obywa-

telskiego, i musimy mieć nadzieję, że na etapie wdrażania będzie można to naprawić 

i wyjść poza uzgodnienia zapisane w ostatecznej wersji deklaracji przyjętej w Rio.

Szefowie państw i rządów zgromadzeni w Rio zaprzepaścili jedyną w swoim 

rodzaju szansę na zrobienie zdecydowanego kroku w kierunku większej sprawie-

dliwości społecznej i ekologicznej. Najbardziej ubolewam nad brakiem konkretnego 

planu działania na nadchodzące lata oraz wiążących porozumień co do praktyk 

w zakresie rozwoju zrównoważonego. Niestety, położono zbyt mały nacisk na spo-

łeczny wymiar rozwoju zrównoważonego i nie poświęcono tyle uwagi, ile byśmy 

chcieli, celom takim, jak zwalczanie ubóstwa i zapewnienie dostępu do żywności, 

czystej wody i zrównoważonej energii. Nie udało się też przekształcić Programu 

Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska w wyspecjalizowaną agencję.

Ostatnim rozczarowaniem jest fi asko idei powołania rzecznika praw przyszłych 

pokoleń. Byłoby ważne, by w ten sposób na poziomie symbolicznym uznać potrzebę 

istnienia międzynarodowego organu, który może bronić praw przyszłych pokoleń 

w obliczu krótkofalowych interesów gospodarczych.

Niemniej jednak niektóre rezultaty konferencji można uznać za sukces. Jesteśmy 

zadowoleni, że w ostatecznej deklaracji na centralnym miejscu znalazło się pojęcie 

zielonej gospodarki jako siły napędowej zrównoważonego rozwoju. Doceniamy 

też wprowadzenie pojęcia celów dotyczących zrównoważonego rozwoju, które 

musimy teraz dopracować i wcielić w życie możliwie najszybciej, aby uczynić ten 

szczyt początkiem zmieniającego świat procesu, dzięki któremu nasze społeczeństwa 

będą silniej opierać się na ideach zrównoważonego rozwoju i włączenia społecznego. 

Doceniono także rolę społeczeństwa obywatelskiego w ułatwianiu i urzeczywistnia-

niu zrównoważonego rozwoju.

Powtarzam po raz kolejny: droga z Rio jest równie ważna jak droga do Rio. 

Działania służące realizacji postanowień konferencji „Rio+20” muszą odtąd być 

jednym z priorytetów społeczeństwa obywatelskiego i pozostaną w centrum mojej 

uwagi do końca mej kadencji przewodniczącego EKES-u.

Staff an Nilsson

Przewodniczący

13 lipca 2012 r.
Reykjavik, Islandia: 
1. posiedzenie Wspólnego 
Komitetu Konsultacyjnego EU 
– Islandia

6 września 2012 r.
Cypr: wysłuchanie publiczne 
pt. „Usługi osobiste, socjalne, 
zdrowotne i edukacyjne w Unii 
Europejskiej”

25 września 2012 r.
siedziba EKES-u, Brusela: 
„Zwiększanie wysiłków 
na rzecz silniejszej Europy 
– społeczeństwo obywatelskie 
pełnoprawnym partnerem 
w strategii Europa 2020”

28 września 2012 r.
Lizbona, Portugalia: 
konferencja pt. „Reformy 
rynku pracy jako odpowiedź 
na kryzys”

W TYM WYDANIU

2 Dlaczego Unia potrzebuje 
innego budżetu i jak powinien 
on wyglądać

3 Cypr: działania na rzecz 
lepszej Europy – wywiad 
z Andreasem Mavroyiannisem, 
wiceministrem do spraw 
europejskich

4 Przerzucanie mostów ponad 
burzliwym nurtem – wywiad 
z Nicolaiem Wammenem, 
duńskim ministrem spraw 
europejskich

5 Globalizacja i delokalizacja: 
czy jest jakaś przyszłość przed 
przemysłem w UE?

6 Społeczeństwo obywatelskie 
pełnoprawnym partnerem 
strategii „Europa 2020”

DO ODNOTOWANIA

W SKRÓCIE

Europejskie pszczoły

Od pradawnych czasów pszczoły 
odgrywają kluczową rolę w  środo-
wisku naturalnym. Dzięki zapylaniu 
roślin stanowią one istotny element 
naszych praktyk rolnych. W ostatnich 
latach pszczoły miodne wymierają 
w  zastraszającym tempie. Przyczyny 
tego zjawiska nie są dokładnie znane, 
choć podejrzewa się, że winne są zanie-
czyszczenie, monouprawy i nadmierne 
użycie pestycydów. 

Komitet zdaje sobie sprawę z tego problemu i jego konsekwencji dla różno-
rodności biologicznej, jakości żywności oraz bezpieczeństwa żywnościowego. 
Dlatego też 7 maja 2012 r. wraz z Komitetem Regionów zainstalował dwa ule na 
dachu budynku im. Jacques’a Delorsa w Brukseli. Był to końcowy etap realizacji 
projektu zainicjowanego rok temu przez oba Komitety z pomocą stowarzyszenia 
Apis Bruoc Sella, którego celem jest rozpowszechnianie uli na miejskich dachach. 
Projekt ma uwidocznić rolę miast w ochronie różnorodności biologicznej i poka-
zać, że wszyscy mogą na swój sposób przyczynić się do ratowania zagrożonych 
ekosystemów.

W dniu 31 maja kilku szczęśliwców, którzy brali udział w ofi cjalnej inauguracji 
projektu Komitetów o nazwie „Urban Bees Project”, miało okazję skosztować 
pierwszego miodu (wyprodukowanego w ciągu zaledwie 20 dni). Oczekuje się, 
że oba ule będą produkować około 40 kg miodu rocznie. (rdr) ●

Dzień Otwartych Drzwi 2012
EKES dostępny dla szerokiej publiczności

Ponad 3  tys. osób odwiedziło EKES 
12 maja 2012 r., kiedy instytucje UE po 
raz 20. z  rzędu zorganizowały Dzień 
Otwartych Drzwi. Tematem tegorocz-
nej imprezy był zrównoważony rozwój 
i zielona gospodarka, co uświadomiło 
uczestnikom wagę zagadnień związa-
nych z  konferencją ONZ „Rio+20”, 
poświęconą rozwojowi zrównoważo-

nemu. W kreatywny i interaktywny sposób przedstawiono najistotniejsze kwe-
stie, takie jak ekologiczne miejsca pracy, energia odnawialna, zrównoważony 
rozwój miast i zużycie wody.

Odwiedzający mieli okazję porozmawiać z członkami i pracownikami Komi-
tetu, dowiedzieć się więcej na temat jego działalności i wziąć udział w zabawach 
dla całej rodziny. W imprezie przez cały dzień aktywnie uczestniczyli przewod-
niczący Staff an Nilsson, wiceprzewodnicząca Anna Maria Darmanin i sekretarz 
generalny Martin Westlake, którzy witali uczestników i dzielili się z nimi wiedzą 
na temat ochrony środowiska.

Cenna, dobrowolna pomoc wielu członków i pracowników Komitetu zapew-
niła powodzenie tegorocznej inicjatywy, pokazując szerokiej publiczności dyna-
miczny i żywy wizerunek naszej instytucji. (rdr) ●
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Następny numer ukaże się we wrześniu 2012 r.

Od roku 2008  kryzys gospodarczy, 
który zaczął się w USA, stale przykuwa 
uwagę mediów i zajmuje ważne miej-
sce na liście politycznych priorytetów 
światowych przywódców. Odkąd kry-
zys objął Europę, coraz popularniejsze 
stają się porównania między Rezerwą 
Federalną i  Europejskim Bankiem 
Centralnym. W numerze „Th e Econo-
mist” z 16 czerwca zestawiono fi nanse 
publiczne Kalifornii i Grecji. Z arty-
kułu napisanego przez korespondenta 
czasopisma w  Los Angeles wynika, 

że poza naszymi granicami UE jest 
postrzegana jako lepiej zintegrowana, 
niż to się wydaje od wewnątrz – w prze-
ciwnym razie bowiem jaki byłby cel 
porównywania amerykańskiego stanu 
z państwem członkowskim? Europejski 
Komitet Ekonomiczno-Społeczny jest 
przekonany, że więcej Europy oznacza 
liczniejsze i lepsze narzędzia rozwiązy-

wania problemów związanych z global-
nym kryzysem i zapobiegania im.

Komitet jest żywotnie zaintereso-
wany debatą na temat kształtu integra-
cji gospodarczej UE, ponieważ stawką 
w grze jest nic innego jak sam europej-
ski model społeczny. W związku z tym 
jest zasadne, by Sekcja ECO Komitetu, 
odpowiedzialna za sprawy gospodar-
cze i fi nansowe, zajmowała się takimi 
zagadnieniami, jak wprowadzenie 
euroobligacji, utworzenie europejskiej 

agencji ratingowej, edukacja fi nansowa 
obywateli czy regulacja rynków fi nan-
sowych.

W takim kontekście 7 czerwca br. 
w  EKES-ie odbyła się konferencja 
wysokiego szczebla, na której dysku-
towano o obecnym kryzysie zadłuże-
nia publicznego. Wzięli w niej udział 

Cypr: działania na rzecz lepszej Europy*

Z obecnego kryzysu gospodarczego 
Europa musi wyjść silniejsza. Dlatego 
prezydencja Cypru w Radzie UE będzie 
pracowała na rzecz lepszej Europy, by 
przyczynić się do zrównoważonego 
wzrostu, spójności społecznej i tworzenia 
miejsc pracy. Z uwagi na obecną sytuację 
społeczno-gospodarczą będziemy dążyć 
do tego, by obywatele przywiązywali więk-
szą wagę do Unii i by wzmocnić pozycję 
UE na arenie światowej, z poszanowaniem 
zasady solidarności.

Konieczne jest propagowanie Europy 
bardziej wydajnej i  zrównoważonej. 
Dlatego najważniejszym punktem pro-
gramu są negocjacje wieloletnich ram 
finansowych na lata 2014–2020. To 
szansa na przyjęcie budżetu i wytycznych 
politycznych, które przyczynią się do 
wzrostu i zwiększenia konkurencyjności. 
Prezydencja cypryjska będzie starała się 
zakończyć negocjacje nad wieloletnimi 
ramami fi nansowymi i osiągnąć jak naj-
większe postępy w negocjacjach dotyczą-
cych wspólnych obszarów polityki, takich 
jak wspólna polityka rolna, rybołówstwa 
i spójności. Spójność ma dla prezyden-
cji Cypru szczególne znaczenie. Dlatego 
zwróciliśmy się do EKES-u o opracowanie 
opinii w sprawie przyjęcia strategii makro-
regionalnej na rzecz regionu Morza Śród-
ziemnego i jej korzyści dla wyspiarskich 
państw członkowskich. Innymi ważnymi 
kwestiami dla cypryjskiej prezydencji 
będą ekologia, efektywność energetyczna, 
zrównoważone środowisko naturalne 
i stawianie czoła wyzwaniom związanym 
z konsekwencjami zmiany klimatu.

Bardziej wydajna i oparta na wzro-
ście gospodarka europejska ma także 

kluczowe znaczenie dla przezwyciężenia 
obecnego kryzysu gospodarczego i zwięk-
szania konkurencyjności UE. Dlatego 
położymy szczególny nacisk na większy 
nadzór nad polityką budżetową i makro-
ekonomiczną oraz zagwarantowanie sta-
bilności budżetowej. Ponieważ kluczowe 
znaczenie ma także zwiększanie wzrostu, 
prezydencja cypryjska skoncentruje się na 
wzmocnieniu rynku wewnętrznego, pro-
pagowaniu tworzenia miejsc pracy, badań 
i innowacji, ze szczególnym uwzględnie-
niem MŚP, by przyczynić się do większej 
konkurencyjności Europy.

Z uwagi na rosnącą stopę bezrobocia 
w UE prezydencja Cypru w Radzie UE 
– pragnąc, by obywatele przywiązywali 
większą wagę do Unii, do solidarności 
i  spójności społecznej w UE – położy 
szczególny nacisk na zatrudnienie ludzi 
młodych. Priorytetem jest także ustano-
wienie wspólnego europejskiego systemu 
azylowego przed końcem 2012 r. W tym 
kontekście zwróciliśmy się do EKES-u 
o przygotowanie opinii rozpoznawczej 
w sprawie opracowania systemu porów-
nującego odciski palców osób zwracają-
cych się o azyl z odciskami imigrantów 
należących do niektórych kategorii osób 
przebywających nielegalnie na terenie 
danego państwa (Eurodac). Prezydencja 
poprosiła również Komitet o opracowanie 
opinii w sprawie wzmacniania procesów 
partycypacyjnych oraz zaangażowania 
władz lokalnych, społeczeństwa obywa-
telskiego i  partnerów społecznych we 
wdrażanie strategii „Europa 2020”.

Prezydencja cypryjska pragnie także 
zbliżyć Europę do jej sąsiadów, kon-
tynuując program rozszerzenia i kładąc 
szczególny nacisk na wymiar południowy 
europejskiej polityki sąsiedztwa, a także 
pracując nad dalszym umacnianiem 
pozycji Unii na arenie międzynarodo-
wej, z  uwzględnieniem realizacji unij-
nych celów rozwojowych i wzmacniania 
zewnętrznej polityki handlowej.

Unia musi zbliżyć się do obywateli. 
Chcemy promować Europę jako „fi loxenos 
topos” – gościnne i przyjemne miejsce dla 
przedsiębiorstw, pomysłów, usług, inno-
wacji i kultur. „Filoxenos topos” stanowi 
część naszych aspiracji do lepszej Europy 
– dającej nadzieję swoim obywatelom, 
zwłaszcza młodym pokoleniom. ●

*Andreas Mavroyiannis, wiceminister spraw europejskich, w imieniu prezydencji Cypru w Radzie UE

Oczekiwania cypryjskich członków EKES-u 
związane z przewodnictwem Cypru 
w Unii Europejskiej*

Nowa wizja dla regionu Morza Śródziemnego

Michalis Antoniu
Grupa Pracodawców
Zastępca dyrektora generalnego Cypryjskiej Federacji Pracodawców i Przemysłowców (OEB) 
Cypryjska prezydencja zbiega się w czasie z najbardziej burzliwym okresem powojennej historii Europy. Niemniej jednak 
czas niepokoju to także czas niosący możliwości i zmiany. W tym okresie EKES, w ścisłej współpracy z innymi instytucjami 
UE, powinien wspierać i promować strategie polityczne niezbędne do przywrócenia wzrostu gospodarczego, zmniejszenia 
bezrobocia i zwrócenia wszystkim obywatelom Europy nadziei na dobrobyt.

Dimitris Kittenis
Grupa Pracowników
Były sekretarz generalny Cypryjskiej Konfederacji Pracowników (SEK) 
Położony na rozdrożu między Europą, Bliskim Wschodem i Afryką Cypr przejmuje przewodnictwo w UE w chwili, gdy 
sama UE znalazła się na rozstaju dróg. Prezydencja cypryjska będzie musiała pomóc w rozwiązaniu problemów nierów-
ności i solidarności oraz w podejmowaniu pilnych decyzji służących zaradzeniu sytuacjom kryzysowym, tak by zmniejszyć 
bezrobocie, poprawić jakość życia i pogłębić integrację europejską.

Kostakis Konstantinidis
Grupa Innych Podmiotów
Przewodniczący Cypryjskiego Związku Rolników (EKA) 
W całym okresie prezydencji nasze cele i ambicje będą koncentrowały się wokół wzmocnienia współpracy i solidarności 
między państwami członkowskimi, a także nasilenia wysiłków służących promowaniu pokoju nie tylko w obszarze śród-
ziemnomorskim i na Bliskim Wschodzie, ale także w Europie i pozostałych regionach świata. Naszym pragnieniem są też 
lepsze standardy życia zwykłych ludzi oraz wzrost gospodarczy, nie tylko w Europie, ale także w państwach spoza Unii.

Michalis Lytras
Grupa Innych Podmiotów
Prezydencja cypryjska przyczyni się do osiągnięcia celu dotyczącego spójności społecznej i gospodarczej w Unii Europejskiej 
oraz będzie dążyć do promowania wzrostu gospodarczego, pokonania kryzysu gospodarczego, dopracowania i przyjęcia 
wspólnej polityki rolnej na lata 2014–2020, zwalczania bezrobocia i zaprowadzenia pokoju w Europie i na całym świecie. 
Jestem przekonany, że okres prezydencji cypryjskiej będzie udany i owocny.

Andreas Pavlikkas
Grupa Pracowników
Szef Departamentu Badań i Analiz Pancypryjskiej Federacji Pracy
Chciałbym, aby przewodnictwo Republiki Cypryjskiej przebiegło pod znakiem sukcesów na każdym poziomie – zarówno 
politycznym, jak i organizacyjnym. Na ile to możliwe, nasze państwo musi przyczynić się do podjęcia decyzji dotyczących 
solidarności między dużymi i małymi państwami, do pogłębienia i poszerzenia programu wspólnych działań oraz do 
wzmocnienia relacji UE z państwami regionu śródziemnomorskiego i Bliskiego Wschodu. Ponadto Cypr będzie miał okazję 
zaprezentować się jako państwo, pokazać swe mocne strony i atuty zarówno w Europie, jak i na świecie, aby przyciągnąć 
inwestycje i turystów. ●

* W związku z rezygnacją jednego z cypryjskich członków EKES-u rozpoczęto procedurę mianowania nowego członka. Procedura ta była jeszcze w toku w momencie oddania do druku niniejszego 
biuletynu. Pełną listę członków EKES-u można znaleźć na naszej stronie internetowej: http://www.eesc.europa.eu/.

– korzyści dla wyspiarskich państw człon-
kowskich”.

Sporządzenie tej opinii powierzono prze-
wodniczącemu Komitetu Monitorującego 
ds. Euromedu w  EKES-ie, greckiemu 
członkowi Komitetu Dimitrisowi Dimi-
triadisowi.

„EKES Info”: Dlaczego UE 
potrzebuje nowej strategii 
makroregionalnej dla regionu 
Morza Śródziemnego?

Dimitris Dimitriadis: Wszystkie wysiłki 
podejmowane do tej pory przez UE na rzecz 
całego regionu Morza Śródziemnego nie 
przyniosły spodziewanych efektów. Zaini-
cjowany w 1995 r. proces barceloński, który 
miał służyć za ramy stosunków między UE 
a  jej śródziemnomorskimi partnerami, 
utkwił w martwym punkcie. Tymczasem 
kontekst geopolityczny w  tym regionie 

Dimitris Dimitriadis, członek EKES-u

ROZMOWY W EKES-IE

W nowej serii wywiadów Tomasz Jasiń-
ski, polski członek Grupy Pracowników 
w EKES-ie oraz przedstawiciel członków 
EKES-u w redakcji „EKES Info”, rozma-
wia z innymi członkami Komitetu, aby 
poznać ich pasje. Pierwszym jego roz-
mówcą jest Martin Siecker, pochodzący 
z Holandii członek Grupy Pracowników 
w EKES-ie, reprezentujący Niderlandzką 
Federację Związków Zawodowych.

Tomasz Jasiński: Jak 
przebiegała pańska 
dotychczasowa kariera 
zawodowa?

Martin Siecker: Z zawodu jestem dzien-
nikarzem. Pracę zawodową rozpocząłem 
w latach 70., pracowałem jako reporter 
lewicowego dziennika. Dziesięć lat póź-
niej przeszedłem do ruchu związkowego 
i  zostałem redaktorem biuletynu dla 
związkowców. 

Co skłoniło pana do podążania 
ścieżką kariery związanej 
z ruchem związkowym?

Im więcej pisałem o stosunkach pracy, 
tym bardziej się w te sprawy angażowa-
łem. Pewnego dnia dowiedziałem się, 
że młodzi dziennikarze mojej gazety 
nie otrzymują wynagrodzenia, jakie 
się im należało. Wraz z kolegami utwo-
rzyliśmy komitet protestacyjny, aby ich 
bronić. Negocjowaliśmy z redaktorem 
i  ostatecznie wygraliśmy. To wtedy 
postanowiłem pracować dla organiza-
cji broniącej praw pracowników.

Od jak dawna jest pan 
członkiem związku 
zawodowego?

Zapisałem się do związku w chwili, 
gdy wszedłem na rynek pracy, czyli 
w 1967 r. Zanim zostałem dziennika-
rzem, pracowałem w wielu różnych 
miejscach. To był mój wybór. Nie 
chciałem wtedy mieć stałej posady 
i  ustalonych z  góry godzin pracy. 
Lubiłem wolność; gdy świeciło słońce, 
mogłem iść popływać, zamiast praco-
wać.

Co jest pana pasją?

Muzyka. Słucham bardzo dużo muzyki. 
Gram trochę na perkusji, ale nie dość 
dobrze, by móc grać w jakimś zespole. 
Zresztą nawet gdyby mi to lepiej szło, 
nie miałbym czasu grać w  zespole. 
Lubię też czytać; nie ma praktycznie 
nic lepszego niż dobry kryminał. 

Myślałem, że w Holandii 
wszyscy są fanami piłki 
nożnej.

Jestem fanem piłki nożnej. Kibicuję 
Ajaksowi Amsterdam. Mieszkałem kie-
dyś tuż obok Stadionu Olimpijskiego 
w Amsterdamie, w czasach, gdy Ajax 
był w najlepszej formie. Widziałem 
wszystkie jego europejskie mecze na 
własnym boisku na początku lat 70., 
gdy trzy razy z rzędu wygrał europejski 
Puchar Mistrzów.

Kiedy został pan członkiem 
EKES-u?

Dziesięć lat temu. W 2010 r. zostałem 
mianowany członkiem EKES-u po raz 
trzeci.

Co uważa pan za wyzwanie, 
z którym UE powinna 
zmierzyć się jak najszybciej?

Z rosnącym eurosceptycyzmem. To 
prawdziwe zagrożenie. Istnieje ryzyko, 
że jeśli mu nie zaradzimy, wszystkim, 
co łączy Europę, będzie kilometr kwa-
dratowy betonu, szkła i stali opodal 
centrum Brukseli, przypominający 
o  idei, którą uważano za wspaniałą 
i ważną, ale która skończyła na śmiet-
niku historii jako największa i najdroż-
sza porażka polityczna. ●

Wkrótce w EKES-ie
Więcej wysiłków na rzecz silniejszej Europy!

Społeczeństwo obywatelskie peł-
noprawnym partnerem strategii 
„Europa 2020”

Podczas konferencji 25 września 2012 
r. omówione zostaną mechanizmy 
służące pobudzeniu wzrostu gospo-
darczego i opracowaniu europejskiego 
paktu na rzecz wzrostu. Cztery rów-
nowległe warsztaty dotyczyć będą: 
stworzenia spójnych ram unijnej stra-
tegii wzrostu, ponownego ożywienia 

jednolitego rynku, naprawy gospodar-
czej, tworzenia miejsc pracy, a także 
innowacji w kontekście inteligentnego 
i zrównoważonego wzrostu. 

Przewodniczący Grup EKES-u 
przedstawią swe poglądy na temat 
powrotu Europy na drogę trwałego 
wzrostu gospodarczego. Panel wyso-
kiego szczebla zajmie się omówieniem 
sposobów zwiększenia szans wzrostu 
związanych ze strategią „Europa 2020”.

W konferencji wezmą udział zain-
teresowane strony szczebla krajowego 
i unijnego, decydenci UE, posłowie do 
PE i krajowi parlamentarzyści, a także 

przedstawiciele rządów i  organów 
administracji państw członkowskich, 
krajowego i europejskiego społeczeń-
stwa obywatelskiego, władz lokalnych 
oraz ośrodków analitycznych i środo-
wisk opiniotwórczych.

EKES oraz krajowe RSG przedstawią 
na konferencji swe pomysły, doświad-
czenia i sprawdzone rozwiązania w celu 
wykorzystania wyżej wspomnianych 
mechanizmów służących zbudowa-
niu zrównoważonej i konkurencyjnej 
Europy. (kf) ●

Z programem konferencji można 
zapoznać się na stronie: http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.home.

Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod adresem: europe2020-eesc@
eesc.europa.eu.

W IMIENIU PREZYDENCJI CYPRU W RADZIE UE

całkowicie się zmienił w wyniku rewolucji, 
które wybuchły w krajach Afryki Północnej.

Dlatego musimy ponownie zacząć od 
zera. Musimy zaproponować nową wizję 
i całkowicie nowe podejście. Wkrótce po raz 
pierwszy spotkam się z ministrem z Cypru, 
by porozmawiać o tym, w jaki sposób EKES 
może jak najlepiej ustosunkować się do 
prośby jego kraju o poradę w tej kwestii.

Wydawać by się mogło, że wiele 
wyzwań, z którymi zmagają 
się kraje regionu Morza 
Śródziemnego, można podjąć 
w ramach unijnej polityki 
spójności.

Sama polityka spójności nie wystarczy. 
Potrzebujemy szerszej wizji i długotermi-
nowej perspektywy na najbliższe 15–20 lat 
dla całego regionu, a nie tylko dla państw 
członkowskich UE z tego regionu. Przede 

wszystkim musimy określić jasne długo-
terminowe cele dla tego regionu, a potem 
powinniśmy zadbać o  to, by wsparła je 
polityka spójności.

Właśnie wrócił pan z konferencji 
na temat strategii dla regionu 
Morza Bałtyckiego. Czy sądzi 
pan, że mogą pana zainspirować 
niektóre zaproponowane na niej 
rozwiązania?

Bez wątpienia strategia dla regionu Morza 
Bałtyckiego jest wzorem, który można 
wykorzystać z myślą o podobnych strate-
giach. Dowiodła ona przecież, jak wielkie 
korzyści może przynieść zastosowanie 
zintegrowanego podejścia do wspólnych 
spraw, obejmującego kilka krajów i orga-
nów władzy. Oczywiście nie jest możliwe 
powielenie wszystkich rozwiązań opra-
cowanych w ramach strategii dla regionu 
Morza Bałtyckiego, ale niektóre z  nich 

mogą być cenną inspiracją. Jeśli chodzi 
o geopolitykę, strategia dla regionu Morza 
Bałtyckiego nauczyła nas jednego: choć 
strategia obejmuje jedynie państwa człon-
kowskie UE, to żywotne znaczenie dla jej 
powodzenia odgrywają stosunki między 
UE a Rosją.

W związku z tym jeśli pragniemy powo-
dzenia unijnej strategii dla regionu Morza 
Śródziemnego, musimy włączyć do niej 
wszystkie podmioty z tego regionu: kraje 
UE, Afryki Północnej, obszary wyspiar-
skie, Turcję, Izrael i  terytoria palestyń-
skie. (mb). ●

Strona internetowa prezydencji cypryj-
skiej jest już dostępna.

Wystraczy klikną na link, by przeczytać 
najnowsze wiadomości na temat prezyden-
cji cypryskiej: www.cy2012.eu.

Prezydencja cypryjska zwróciła się do 
EKES-u z prośbą o przygotowanie opinii 
pt. „Opracowanie makroregionalnej stra-
tegii dla regionu Morza Śródziemnego 

Andreas Mavroyiannis, wiceminister do spraw 
europejskich, Prezydencja Cypru w Radzie UE

NOWE PUBLIKACJE EKES-U

 ■ Ochrona konsumentów

 ■ Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny pod-
czas prezydencji cypryjskiej w Radzie UE 

Szczegółowe informacje: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.publications. ●

//ww

m.in. Jean-Claude Juncker, premier 
Luksemburga i  przewodniczący 
Eurogrupy, Enzo Moavero Milanesi, 
włoski minister spraw europejskich, 
oraz wysocy rangą przedstawiciele 
Komisji Europejskiej, Europejskiego 
Banku Centralnego i  Parlamentu 
Europejskiego. Obrady otworzył 
przewodniczący EKES-u Staff an Nils-
son, który zaapelował o utworzenie 
unii fiskalnej i wprowadzenie euro-
obligacji. Podkreślił, że potrzebne są 
konkretne inicjatywy, dzięki którym 
państwa członkowskie będą dzieliły 
się odpowiedzialnością fiskalną, co 
w konsekwencji obniży stopy procen-
towe związane z długiem publicznym 
krajów podejmujących wysiłki na rzecz 
konsolidacji fi skalnej. Debatę modero-
wał Michael Smyth, przewodniczący 
Sekcji ECO, który zaznaczył, że jego 
zdaniem stoimy w  obliczu kryzysu 
popytu przypominającego kryzys z lat 
30. i rygorystyczna polityka oszczędno-
ści budżetowych doprowadzi nas jedy-
nie do recesji, która stanowi podatny 
grunt dla postaw populistycznych 
i  radykalnych ugrupowań. Carmelo 
Cedrone i Gérard Dantin, sprawoz-
dawcy dwóch opinii EKES-u na temat 
euroobligacji i  podobnych instru-
mentów na rzecz rozłożenia długu, 
oraz Pedro Augusto Almeida Freire, 
przewodniczący stałej grupy analitycz-
nej ds. koordynacji polityk gospodar-
czych, opowiedzieli się za integracją 
jako jedynym możliwym rozwiąza-
niem obecnej sytuacji. W  przyjętej 
już opinii Carmelo Cedronego wysu-
nięto konkretną propozycję doty-
czącą poparcia wprowadzenia dwóch 
rodzajów obligacji: obligacji stabilno-
ściowych, mających za zadanie rozkła-
danie odpowiedzialności za długi, oraz 
obligacji inwestycyjnych, które mają 
przyciągnąć kapitał ze wschodzących 
mocarstw gospodarczych, takich jak 
Brazylia, Rosja, Indie i Chiny. Gérard 
Dantin pracuje nad opinią na temat 
rozłożenia długu między państwami 
członkowskimi, która zostanie pod-
dana pod głosowanie na lipcowej sesji 
plenarnej. Przedstawiciel Komisji 
podkreślił konieczność utworzenia 
zabezpieczeń dla sektora fi nansowego 
na szczeblu unijnym i  przybliżania 
się do ściślejszej integracji fi skalnej. 
Z kolei Sylvie Goulard, posłanka do 
Parlamentu Europejskiego, zwróciła 
uwagę, że Rada Europejska nie może 
być jedynym forum politycznym, 
które zajmuje się obecnym kryzysem, 
i zasugerowała, że konieczne jest szer-
sze podejście. Jean-Claude Juncker 
zakończył konferencję optymistycz-

Brakuje jedynie politycznej woli, by wyjść z kryzysu

„EKES Info”: W swojej niedawnej opinii 
stwierdził pan, że obecny kryzys europejski 
ma charakter bardziej polityczny niż 
gospodarczy...

Carmelo Cedrone: Europa nie może dłużej funkcjonować 
z jedną polityką walutową i 17 politykami gospodarczymi 
i fi nansowymi. UE powinna przejść do etapu unii fi skalnej. 
Pierwszym krokiem w tym kierunku byłoby ustanowienie 
dwóch odrębnych i uzupełniających się rodzajów obligacji 
unijnych: niezbywalnych obligacji stabilizujących dług oraz 
euroobligacji na rzecz naprawy gospodarczej i wzrostu.

Czy jest to możliwe?

Takie obligacje pozwoliłyby na odzyskanie zaufania inwestorów i zastąpienie rygoru 
budżetowego odbudową państwa dobrobytu. Ponadto nasz plan nie wymaga reformy 
traktatów lub utworzenia nowych instytucji. Wykorzystano by w nim istniejące 
instrumenty unijne, takie jak Europejski Fundusz Inwestycyjny. Jedynym brakują-
cym elementem jest wola polityczna. (rdr) ●

Martin Siecker: miłośnik muzyki i powieści kryminalnych
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SESJA PLENARNA W PIGUŁCE
Rynek cyfrowy wspiera wzrost

W ramach wskazówek dla prezydencji duńskiej dotyczących dalszych 
etapów rozwoju cyfrowego EKES przyjął w maju opinię dotyczącą 
wykorzystania możliwości wzrostu za pośrednictwem jednolitego rynku 
cyfrowego. UE może tu dużo zyskać – badania pokazują, że do 2020 r. 
jednolity rynek cyfrowy zwiększyłby unijne PKB o 4%.

EKES wezwał w opinii do szybkiego pokrycia odpowiednią infra-
strukturą całego terytorium europejskiego, w tym obszarów oddalonych, 
aby zapewnić powszechny dostęp do internetu. 

Ponieważ do 2015 r. 95% stano-
wisk pracy będzie wymagało umie-
jętności związanych z  internetem, 
„szkolenia są absolutnie niezbędne”, 
jak napisała sprawozdawczyni Laure 
Batut (Francja, Grupa Pracowników). 
Dodała, że warunkiem sprostania 

temu wyzwaniu jest dostępność – dla wszystkich, w tym osób starszych 
– sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń w zakresie korzystania z nich.

Z myślą o rozwoju handlu elektronicznego EKES wezwał do ujedno-
licenia prawodawstwa dotyczącego handlu oraz podatków pośrednich. 
Ostrzegł jednak, by nie wykorzystywać tego jako wymówki do podnie-
sienia stawek podatkowych. (mb) ●

Europa spóźnia się z realizacją celów energetycznych

W przyjętej na majowej sesji plenarnej opinii w sprawie planu działania 
w zakresie energii do roku 2050 Europejski Komitet Ekonomiczno-
-Społeczny ostrzega, że przejście UE na gospodarkę niskoemisyjną 
niebezpiecznie opóźnia się, a niektóre państwa członkowskie dalekie 

są od osiągnięcia bieżących 
celów w tym zakresie.

Zdaniem Komitetu mało 
kto w UE jest świadom tego, 
jak daleka jest Unia od reali-
zacji swych celów. „Notowany 
w UE spadek produkcji powo-
dującej duże zanieczyszczenia, 

jej wzrost w innych częściach świata oraz import do UE wytworzonych 
w ten sposób produktów prowadzą do zamaskowania skali tego opóź-
nienia” – stwierdził sprawozdawca tej opinii Pierre-Jean Coulon (Grupa 
Pracowników, Francja).

W opinii przedstawiono krytyczne uwagi dotyczące postępów 
w obszarze efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. 
W dokumencie stwierdza się, że hamulcem dla rozwoju odnawialnych 
źródeł energii jest brak stałego wsparcia rządowego, a w niektórych 
przypadkach opór społeczności lokalnych.

Komitet ponawia apel o ustanowienie europejskiego forum społe-
czeństwa obywatelskiego, by zwiększyć przepływ informacji w UE dzięki 
regularnemu organizowaniu dyskusji z udziałem wszystkich zaintere-
sowanych podmiotów na temat transformacji sektora energetycznego 
do 2050 r.

„Społeczna akceptacja wyboru strategii energetycznej jest obecnie 
wyzwaniem dla demokracji w UE” – twierdzi Richard Adams (Grupa 
Innych Podmiotów, UK), współsprawozdawca opinii. Uważa on 
ponadto, że „plan działania w zakresie energii do roku 2050 musi być 
nie tylko impulsem do jak najszerszej debaty wśród Europejczyków, 
ale powinien także promować zaangażowanie na każdym poziomie: 
osobistym, regionalnym, krajowym i unijnym”. (mb) ●

Europejskie przedsiębiorstwa społeczne i fundusze na 
rzecz przedsiębiorczości społecznej

W dwóch opiniach: w sprawie europejskich funduszy na rzecz przed-
siębiorczości społecznej (sprawozdawca: Ariane Rodert, Grupa Innych 
Podmiotów) oraz w sprawie inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości spo-
łecznej (sprawozdawca: Giuseppe Guerini, Grupa Innych Podmiotów) 
EKES zachęca Komisję Europejską i państwa członkowskie do ułatwie-
nia przedsiębiorstwom społecznym dostępu do zamówień publicznych 
i fi nansowania, do opracowania krajowych ram wzrostu przedsiębiorstw 
społecznych oraz do właściwego uruchomienia europejskiego funduszu 
na rzecz przedsiębiorczości społecznej.

Sektor gospodarki społecznej już 
obecnie zatrudnia ponad 11 mln osób 
w UE, co stanowi 6% siły roboczej. Pra-
wie co czwarta fi rma założona w Euro-
pie jest przedsiębiorstwem społecznym. 
W obecnej sytuacji kryzysowej, gdy 
stale wzrasta liczba osób bezrobotnych 
lub niemających dostępu do zasobów 
ekonomicznych, EKES dąży do pod-
niesienia stopy wzrostu, zwiększenia 

zatrudnienia i konkurencyjności, a także do stworzenia społeczeństwa 
bardziej sprzyjającego włączeniu społecznemu, zgodnie ze strategią 
„Europa 2020”.

Zdaniem EKES-u europejskiemu funduszowi na rzecz przedsię-
biorczości społecznej powinny towarzyszyć również inne instrumenty 
fi nansowe mające wesprzeć rozwój przedsiębiorstw społecznych. Jednak 
sam fundusz nie wystarczy, by poprawić dostęp do właściwego kapi-
tału. (ail) ●

Pięć lat temu Rada Europejska powie-
rzyła kilkunastu wybitnym Europej-
czykom przygotowanie sprawozdania 
na temat wyzwań UE na następne 
20  lat. Grupa „mędrców” pod prze-
wodnictwem Felipe Gonzáleza, 
z udziałem Maria Montiego i Lecha 
Wałęsy, stwierdziła w maju 2010 r., że 
Europa powinna zostać na nowo zde-
fi niowana. Wśród priorytetów wymie-
nionych w sprawozdaniu znalazły się: 
wzrost gospodarczy, konkurencyjność, 
legitymizacja demokratyczna i przy-
wództwo w przeciwdziałaniu zmianie 
klimatu. To właśnie te zagadnienia 
znajdują się w centrum codziennych 
prac zorganizowanego europej-
skiego społeczeństwa obywatelskiego 
w  EKES-ie, podczas wysłuchań 
publicznych, konferencji, posiedzeń 
grup analitycznych i w trakcie opraco-
wywania opinii. To nie przypadek, że 
odpowiedzi udzielone przez wybitne 
osobistości mają jeden wspólny mia-
nownik z  większością politycznych 
poglądów Komitetu: potrzebujemy 
więcej Europy, nie mniej.

Dla EKES-u „więcej Europy” musi 
stanowić także przewodnią zasadę 
wieloletnich ram fi nansowych 2014–
2020, które określą budżet unijny na 
następne sześć lat. Gdy zatwierdzano 
poprzednie ramy, większość gospo-
darek europejskich cechował wzrost, 
a stabilność była czymś naturalnym. 
Ze względu na obecne wahania oraz 
środki oszczędnościowe wprowa-
dzane w całej Europie istnieje ryzyko, 
że nowy budżet będzie miał charakter 
minimalistyczny. Komisja Europej-
ska (KE) proponuje więc utrzymanie 
całkowitego budżetu UE na obecnym 
poziomie 1% PKB Unii Europejskiej. 
Niektóre państwa członkowskie 
domagają się jednak cięć. Ze swojej 
strony, na majowej sesji plenarnej 
EKES przyjął opinię, w której wzywał 
do zwiększenia budżetu do 1,11%. 
Przypomnijmy tu, czym jest budżet: to 

szacunkowe koszty, przychody i środki 
w określonym okresie, odzwierciedla-
jące prognozy warunków fi nansowych 
i celów. Jeśli zastosujemy to do obecnej 
sytuacji w UE, widzimy, że skoro cele 
są ambitniejsze, to należy ponownie 
rozważyć koszty i przychody. Europa 
musi wziąć wzrost w swoje ręce, aby 
utrzymać europejski model społeczny 
i poczynić faktyczne kroki w kierunku 
integracji oraz wziąć na siebie więk-
szą odpowiedzialność. Jest to możliwe 
jedynie w wypadku, gdy budżet, sta-
nowiący instrument, dzięki któremu 
Unia realizuje swoje cele, będzie 
wystarczająco ambitny.

Dobrze, że wniosek Komisji doty-
czący wieloletnich ram fi nansowych 
poprawia i  upraszcza strukturę 
budżetu. Kolejnym pozytywnym 
aspektem jest skrytykowanie przez 
KE podejścia państw członkowskich 
do negocjacji, związanego z zasadami 
sprawiedliwego zwrotu i  równości 
horyzontalnej. Jeśli chodzi o  przy-
chody, EKES popiera wprowadzenie 
nowego systemu zasobów własnych 
przewidującego zmiany w  zakre-
sie zasobów VAT oraz stworzenie 
podatku od transakcji fi nansowych. 
Odnośnie do wydatków, instytucje 
i  państwa członkowskie powinny 
pamiętać o zasadzie europejskiej war-
tości dodanej, zgodnie z którą jedno 
euro wydane na szczeblu Unii przy-
nosi więcej korzyści niż to samo euro 
wydane na szczeblu krajowym. Dwie 
główne pozycje budżetowe po stronie 
wydatków, tj. wspólna polityka rolna 
i polityka spójności, również zostały 
usprawnione we wniosku KE. Nacisk 
położono na skuteczność i wydajne 
rolnictwo oraz poczyniono wysiłki 
na rzecz ograniczenia rozproszenia 
funduszy poprzez zachęcanie do pro-
wadzenia projektów makroregional-
nych. Niemniej jednak EKES ostrzega, 
że polityka spójności w swojej obecnej 
formie może oznaczać postawienie 

w  gorszej sytuacji najsłabiej rozwi-
niętych regionów, jeśli przydzielanie 
funduszy przeznaczonych na politykę 
spójności będzie uzależnione od speł-
nienia warunków makroekonomicz-
nych.

Uzupełniającą koncepcją „Więcej 
Europy, nie mniej” jest kwestia kosz-
tów rezygnacji z  projektu europej-
skiego, o której coraz częściej słychać 
w EKES-ie i która zyskuje na sile. Jeśli 
wielkość, skuteczność i przejrzystość 
budżetu UE nie będzie proporcjonalna 
do wagi problemów, może się okazać, 
że będziemy musieli sprostać wyzwa-
niom XXI wieku ze słabszą Unią, co 
stałoby w sprzeczności z zaleceniami 
grupy mędrców. (asp) ●

Ustanowiony w 1989 r. przez Radę 
Zarządzającą Programu Narodów 
Zjednoczonych ds. Rozwoju Światowy 
Dzień Ludności jest obchodzony co 
roku 11 lipca, aby zwrócić uwagę na 
zagadnienia dotyczące ludności świata 
i rozwoju zrównoważonego. Ponieważ 
sprawy te są ściśle powiązane, „EKES 
Info” spotkało się z Hansem-Joachi-
mem Wilmsem, przewodniczącym 
Centrum Monitorowania Rozwoju 

11 lipca – Światowy Dzień Ludności

Zrównoważonego w  EKES-ie, aby 
porozmawiać o Dniu Ludności.

„EKES Info”: Czy obchodzenie 
Światowego Dnia Ludności 
nadal ma sens?

Jest ważne, ponieważ musimy zastano-
wić się nad tym, jak radzić sobie z pro-
blemami ludnościowymi, a zwłaszcza 
z kwestią bezpieczeństwa żywnościo-

wego. Oczywiste jest, że wśród rolni-
ków istnieją dwa obozy, co widać także 
u nas w EKES-ie. Tradycyjni rolnicy są 
zdania, że możemy produkować więcej, 
przeznaczając większe tereny pod rol-
nictwo. Ja sam należę do drugiej grupy, 
która sądzi, że nasza planeta jest w sta-
nie wyżywić wszystkich, jeśli zadbamy 
o sprawiedliwość dystrybucyjną. 

Co to oznacza?

Statystyki sporządzane przez Organiza-
cję Narodów Zjednoczonych ds. Wyży-
wienia i Rolnictwa (FAO) pokazują, że 
świat jest w stanie wyprodukować dość 
żywności dla wszystkich, ale żywność 
nie jest produkowana tam, gdzie jest 
potrzebna, ani pod względem jakościo-
wym, ani ilościowym. Pytanie tylko, jak 
to zmienić. A konsekwencje mogą być 
katastrofalne i prowadzić na przykład 
do wylesiania w Brazylii i Argentynie. 
Fakt, że Europejczycy nie są w stanie 
wyprodukować wystarczająco dużo 
żywności udowadnia, że potrzebna jest 
zmiana zachowań, zarówno po naszej 
stronie, jak i po stronie producentów 
w krajach rozwijających się. Istotne 
jest też, jak bardzo zmieniły się nasze 

nawyki żywieniowe w  ciągu ostat-
niego stulecia, na przykład jak bardzo 
wzrosło spożycie mięsa.

Co powinno się zmienić?

Wiele rzeczy musi się zmienić, aby 
stworzyć pełen obraz. Zalecanie 
zwiększenia powierzchni terenów 
uprawnych jest zbyt proste. Musimy 
zadbać o  to, by państwa były tak 
niezależne, jak to tylko możliwe. Na 
przykład nie ma sensu transportowa-
nie przez cały świat paszy dla zwie-
rząt. Błędem jest też wykorzystywanie 
rezerwatów przyrody w Niemczech do 
uprawy roślin na biomasę. A to tylko 
dwa przykłady. 

EKES wielokrotnie 
podkreślał, że musimy 
ponownie przemyśleć 
nasze wzorce produkcji 
i strukturę konsumpcji. 
Czy sądzi pan, że sama ich 
zmiana pozwoli osiągnąć 
zrównoważony rozwój 
w przyszłości?

Przerzucanie mostów ponad burzliwym nurtem
Wywiad z Nicolaiem Wammenem, duńskim ministrem spraw europejskich 

„EKES Info”: Jakie 
były ambicje duńskiej 
prezydencji?

Nicolai Wammen: Od samego 
początku było jasne, że Dania obejmuje 
przewodnictwo w Radzie w okresie 
głębokiego kryzysu gospodarczego. 
Prezydencja duńska chciała przede 

wszystkim pomóc Europie odbić się od 
dna i wyjść z kryzysu – i to nie poprzez 
brylowanie w europejskich mediach, lecz 
przez ciężką pracę i osiąganie potrzeb-
nych Europie rezultatów. Przez minione 
sześć miesięcy podejmowaliśmy w tym 
celu wytężone działania, „przerzucając 
mosty ponad burzliwym nurtem” i posu-
wając naprzód negocjacje.

Duńska prezydencja przyczyniła się 
także do ukształtowania polityki gospo-
darczej zmierzającej do przezwycięże-
nia kryzysu dwiema drogami: w celu 
naprawy gospodarki trzeba było odbu-
dować zaufanie poprzez konsolidację 
finansów publicznych, a jednocześnie 
za pośrednictwem reform i  nowych 
inicjatyw musieliśmy wspierać wzrost 
i tworzenie nowych miejsc pracy. 

Patrząc dziś z perspektywy na półro-
cze naszej prezydencji, można uczciwie 
powiedzieć, że z pewnością udało nam 
się pomóc Europie wykonać kolejny 
ważny krok. 

Co uznaje pan za 
najważniejsze osiągnięcia 
duńskiej prezydencji? 

Nasza prezydencja od początku skupiła 
się na podjęciu trudnych, konkretnych 
działań, które umożliwiłyby Europie 
dokonanie kolejnych postępów. Przez 
całe minione półrocze staraliśmy się 
osiągnąć rzeczywiste efekty w różnych 
dziedzinach. Najważniejszym osiągnię-
ciem nie jest jakiś jeden spektakularny 
sukces, lecz raczej fakt, że pokazaliśmy, 
iż UE funkcjonuje i osiąga wyniki wbrew 
kryzysowi. Jestem dumny, że duńska pre-
zydencja, we współpracy z innymi insty-
tucjami UE, istotnie przyczyniła się do 
przezwyciężenia kryzysu dotykającego 
Europę. 

A gdybym miał wyeksponować trzy 
osiągnięcia, obok programu gospodar-
czego, to jednym z nich byłoby porozu-
mienie w sprawie dyrektywy dotyczącej 
efektywności energetycznej. Nie tylko 
jest ono dobre z punktu widzenia kli-

matu i naszego uzależnienia w dziedzinie 
energetyki, lecz także pomoże stworzyć 
w Europie 400 tys. miejsc pracy. Należy 
też wspomnieć o rozporządzeniu w spra-
wie roamingu. Dzięki niemu zapłacimy 
mniej za połączenia telefonii komórko-
wej za granicą, kiedy używamy smartfo-
nów. I wreszcie przyznając Serbii status 
kraju kandydującego, dokonaliśmy waż-
nego kroku na rzecz zapewnienia demo-
kracji w Europie.

Kwestia opłacalności była 
swoistym lejtmotywem 
duńskiej prezydencji. 
Ponieważ na posiedzeniach 
podawaliście tylko wodę 
kranową, zyskaliście nawet 
przydomek „prezydencja 
kranówki”…

Szczerze mówiąc, przydomek ten w isto-
cie napawa mnie dumą. Dlaczego? Bo 
pokazuje prawdę: nie tylko o  tym, że 
w kranach w Danii płynie wyborna woda, 
lecz także o tym, że ekologiczną opła-

calność uważamy za ogromną wartość. 
Troszczymy się o nasze zasoby i emisje 
CO

2
. I właśnie tym przede wszystkim 

się kierowaliśmy, planując całą naszą 
prezydencję.

Tak więc wszystkie obiekty, gdzie 
odbywały się posiedzenia, oraz pokoje 
hotelowe miały oznakowanie ekolo-
giczne. Serwowane posiłki opierały się 
na składnikach sezonowych, spośród 
których 50% pochodziło od dostawców 
lokalnych. Poza tym wdrożono pro-
gramy ograniczania marnotrawienia 
żywności i  wszelkie odpady spożyw-
cze były przewożone bezpośrednio do 
lokalnych zakładów produkcji biogazu 
i przetwarzane na energię dla duńskich 
gospodarstw domowych. 

Wiem, że nasze ekologiczne podej-
ście zainspirowało niektórych moich 
kolegów – zatem trzymam kciuki, żeby 
kolejne prezydencje poszły za naszym 
przykładem. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, minister do spraw 
europejskich w rządzie duńskim

Benedicte Federspiel, członkini EKES-u, 
Grupa Innych Podmiotów

Marie-Louise Knuppert, członkini EKES-u, 
Grupa Pracowników

Nils Juhl Andreasen, członek EKES-u, 
Grupa Pracodawców
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Prezydencja duńska oczyma duńskich 
członków EKES-u
Nie ma innego wyjścia – musimy zmienić nasze nawyki konsumpcyjne
Wywiad z Benedicte Federspiel, członkinią EKES-u, główną doradczynią w Duńskiej 

Radzie Konsumentów

Prezydencja od gaszenia pożarów
Wywiad z Nilsem Juhlem Andreasenem, członkiem 

Grupy Pracodawców w EKES-ie, dyrektorem Duńskiej 

Rady ds. Rolnictwa i Żywności

„EKES Info”: W ramach obchodów 
Europejskiego Dnia Konsumenta 
15 marca 2012 r. Europejski 
Komitet Ekonomiczno-Społeczny 
wspólnie z Duńską Radą 
Konsumentów zorganizował 
konferencję na temat 
zrównoważonej konsumpcji 
w czasach kryzysu. Czy uważa 
pani, że prezydencja duńska UE 
usłyszała nasze wezwanie do 

„EKES Info”: W przeddzień 
duńskiej prezydencji 
podkreślał pan, że należy 
się skupić na zwiększeniu 
konkurencyjności 
przedsiębiorstw 
europejskich, zwłaszcza 
fi rm branży spożywczej. 
Jak ocenia pan osiągnięcia 
prezydencji w tej dziedzinie?

Nils Juhl Andreasen: Trudno je 
ocenić, ponieważ olbrzymi wysi-
łek trzeba było włożyć w  kwestie 
związane z  kryzysem finansowym 
w UE, a w rezultacie także w obronę 
euro. Chodziło przy tym bardziej 
o minimalizowanie strat niż o pozy-
tywne działania służące zwiększeniu 
konkurencyjności przedsiębiorstw 
europejskich. Mimo to uważam, że 
w  perspektywie długoterminowej 
doprowadzi to do przewagi kon-
kurencyjnej europejskiego sektora 
przedsiębiorstw, w tym branży rolno-
-spożywczej.

Prezydencja duńska 
przewodziła rozmowom 
dotyczącym reformy 
wspólnej polityki rolnej. 
Teraz zajmie się tym 
prezydencja cypryjska. Czy 

zastanowienia się nad naszymi 
zwyczajami konsumpcyjnymi?

Benedicte Federspiel: Furtka była już 
otwarta, gdyż słowa „zielony” i „zrównowa-
żony” wciąż się pojawiały, zarówno kiedy 
była mowa o ogólnych dążeniach rządu 
duńskiego, jak i o celach naszej prezyden-
cji. Ministrowie i znane osobistości przema-
wiające na konferencji wyraźnie zaznaczyli, 
że nie może być mowy o pozostaniu przy 
naszych obecnych strukturach konsump-
cyjnych.

Czy kryzys nie działa na niekorzyść 
zrównoważonej konsumpcji?

Nie możemy sobie pozwolić na pominięcie 
w naszych działaniach politycznych aspektu 
zrównoważonego rozwoju. Szukanie dróg 
wyjścia z kryzysu to także możliwość zna-
lezienia nowych, przystępnych cenowo roz-
wiązań uwzględniających zrównoważony 
rozwój. Można przywołać przykład dyrek-
tywy dotyczącej efektywności energetycznej, 

sądzi pan, że negocjacje idą 
we właściwym kierunku?

Z tego co widzę, rozmowy prowa-
dzą donikąd, więc nie da się stwier-
dzić, czy zmierzają we właściwym 
kierunku. Wiele czasu poświęcono 
pełnemu zrozumieniu wniosku 
zaproponowanego przez Komisję 
Europejską i jego skutków. Dopiero 
niedawno państwa członkowskie 
i organizacje pozarządowe zaprezen-
towały jasne poglądy i stanowiska.

Tymczasem kontekst zmienia się 
szybko ze względu na pogłębiający 
się kryzys fi nansowy w Unii Europej-
skiej, zmieniające się modele popytu 
na żywność i  jej podaży na rynku 
światowym oraz na coraz większe 
zainteresowanie zrównoważoną 
produkcją i konsumpcją. Wszystko 
to razem może poważnie wpłynąć 
na postawy polityczne, a zatem na 
rozumienie znaczenia sektora rolno-
-spożywczego w Unii Europejskiej 
i  europejskiego modelu produkcji 
rolnej.

Czy prezydencja Danii była 
szeroko omawiana w Danii, 
czy raczej przebiegła 
niezauważona?

Wiele wydarzeń zorganizowano 
w Danii i w Brukseli, a rząd duński 
dobrze wywiązał się z tego zadania. 
Niestety kilka kwestii wewnętrznych 
oraz kryzys fi nansowy w UE znalazły 
się na pierwszych stronach gazet, co 
odwróciło uwagę od spraw unijnych 
i  wysiłków podejmowanych przez 
prezydencję duńską. (pln/mb) ●

co do której osiągnięto niedawno porozu-
mienie. Przemysł duński potwierdził ostat-
nio, że powinno mu się udać zrealizować do 
2020 r. oba cele: gospodarczy i ekologiczny.

Co powinniśmy zrobić, by 
skłonić konsumentów do 
wybierania w sposób naturalny 
zrównoważonej konsumpcji?

Wszyscy powinniśmy wziąć na siebie swoją 
część odpowiedzialności, a poparcie dla 
zrównoważonej konsumpcji powinno być 
wyznacznikiem naszych działań. W tym 
kontekście prezydencja poprosiła EKES 
o opracowanie opinii na temat tego, w jaki 
sposób można przyczynić się do postępu 
zrównoważonej produkcji i konsumpcji. 
Jednak nie ma w tej sprawie łatwych rozwią-
zań. Możliwość zaoferowania po przystęp-
nych cenach produktów i usług powstałych 
zgodnie z zasadami zrównoważonego roz-
woju wymaga podejmowania w najbliższych 
latach nieustannych wysiłków. (pln/mb)
 ●

Efektywność energetyczna: made in Denmark
Wywiad z Marie-Louise Knuppert, członkinią Grupy Pracowników w EKES-ie, 

sekretarzem Duńskiej Konfederacji Związków Zawodowych

„EKES Info”: W grudniu zeszłego 
roku powiedziała pani, że 
prezydencja powinna uwypuklić 
kwestie tworzenia tzw. zielonych 
miejsc pracy i wprowadzenia 
młodych ludzi na rynek pracy. 
Czy prezydencja duńska podjęła 
wystarczające wysiłki w tej 
dziedzinie?

Marie-Louise Knuppert: Dania zrobiła 
wszystko, co było w jej mocy, by kwestie 
wzrostu i zatrudnienia były priorytetem 

w harmonogramie jej prac, co nie było 
łatwym zadaniem w kontekście kryzysu 
gospodarczego. Cieszę się, że prezydencji 
udało się doprowadzić do porozumienia 
w sprawie dyrektywy dotyczącej efektyw-
ności energetycznej.

Gdybyśmy ponieśli porażkę, zaprze-
paścilibyśmy wspaniałą okazję, by pomóc 
krajom UE w podjęciu skutecznych działań 
dotyczących zużycia energii oraz przyczy-

nić się do stworzenia tysięcy miejsc pracy 
w czasach, gdy tak bardzo ich potrzeba.

Prezydencja duńska nieustannie zajmo-
wała się kwestią bezrobocia wśród młodych 
ludzi. Teraz nadszedł czas na działanie. 
Oznacza to, że UE musi teraz tak pokie-
rować swą polityką, by przyczynić się do 
stworzenia miejsca dla młodzieży. Można 
by to osiągnąć dzięki bardziej proaktyw-
nemu wykorzystaniu Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Duńska Konfederacja 
Związków Zawodowych i duńscy praco-
dawcy zaproponowali na przykład wyko-
rzystanie środków z EFS jako wsparcia dla 
wprowadzenia programów zdobywania 
doświadczenia zawodowego w państwach 
członkowskich. 

Kwestie te można by także wziąć 
pod uwagę w negocjacjach dotyczących 
dyrektyw w sprawie udzielania zamówień 
publicznych, w których całkowicie prawo-
mocnie można by zawrzeć wymaganie, 
by podmioty ubiegające się o zamówienia 
publiczne musiały także oferować pewną 
liczbę praktyk zawodowych. To tylko dwa 
konkretne przykłady

Niedawno uczestniczyła pani 
w spotkaniu w Kopenhadze 
dotyczącym sposobów 
zaangażowania obywateli na rzecz 

projektu integracji europejskiej. 
Czy trudno jest wciągnąć 
Duńczyków w debatę na tematy 
europejskie?

Zaufanie do UE i poparcie dla przynależ-
ności do niej będzie można uzyskać jedy-
nie wtedy, gdy zwykli obywateli zobaczą, że 
unijni politycy są zajęci rozwiązywaniem 
ich problemów. Ludzie muszą dostrzec 
wkład UE w ich codzienne życie. Są już 
konkretne pomysły, jak to można zrobić, 
choćby podane przeze mnie przykłady.

Czy znane są pani jakieś przykłady 
działań komunikacyjnych 
podejmowanych w Danii, którymi 
UE mogłaby się inspirować?

W działaniach komunikacyjnych UE musi 
być możliwie najbardziej konkretna, choć 
przede wszystkim i w głównej mierze zada-
nie to należy do decydentów w państwach 
członkowskich. „Folkemødet” (Platforma 
obywateli), ustanowiona na wyspie Born-
holm na podstawie pomysłu szwedzkiego, 
jest tylko jednym przykładem bezpośred-
niego dialogu między politykami a społe-
czeństwem. Polityka komunikacyjna UE 
powinna opierać się na mechanizmach 
otwartej koordynacji i wymianie doświad-
czeń, z których korzysta się obecnie w wielu 
innych dziedzinach. (pln/mb) ●

Globalizacja i delokalizacja: czy jest 
jakaś przyszłość przed przemysłem w UE?
Pepe przez wiele lat pracował 
w  fabryce paneli słonecznych 
w państwie członkowskim UE. Miał 
świetną posadę, stałą umowę i dobre 
warunki pracy. Firma stale się 
powiększała i przynosiła zyski. Wła-
dze lokalne stworzyły jej specjalne 
warunki prowadzenia działalności. 
Przedsiębiorstwo otrzymywało 
też krajowe dotacje przeznaczone 
dla sektora odnawialnych źródeł 
energii. Wszystko układało się 
wspaniale… aż do kryzysu. Wtedy 
wszystko się zawaliło.

W związku z cięciami budżeto-
wymi rząd krajowy musiał zmniej-
szyć dotacje, co doprowadziło do 
drastycznego zmniejszenia popytu 
na panele słoneczne. W rezultacie 
fi rma postanowiła zamknąć fabrykę 
i przenieść produkcję do Meksyku. 
Ostatecznie wszyscy pracownicy 
stracili pracę i zasilili szeregi bezro-
botnych, którzy stanowili już 40% 
siły roboczej w kraju.

Pepe znalazł się w krytycznym 
punkcie. Ostatecznie zgodził się 
podjąć krótkoterminową pracę 
polegająca na szkoleniu miejsco-
wych pracowników w fabryce paneli 
słonecznych w Meksyku, szkoleniu 
robotników, którzy przejęli jego 
pracę. Po próżnych obietnicach 
w końcu i tak został bezrobotnym.

Przemiany przemysłowe i globa-
lizacja negatywnie wpływają na życie 
tysięcy europejskich robotników 
takich jak Pepe. Jest to wyzwanie sto-
jące przed coraz bardziej zintegro-
wanym rynkiem wewnętrznym. UE 
i EKES ustanowiły w 2002 r. Komisję 
Konsultacyjną ds. Przemian w Prze-
myśle (CCMI), by stawić czoła takim 
sytuacjom. Do zadań CCMI należy 
przewidywanie i analizowanie roz-
woju sytuacji, tak by zagwarantować 

zastosowanie wspólnego, pozytywnego 
podejścia do zarządzania przemianami 
w przemyśle z punktu widzenia gospo-
darczego, społecznego, terytorialnego 
i ekologicznego. Fakt, że członkowie 
komisji reprezentują różne branże, 
które ucierpiały w wyniku moderni-
zacji gospodarki, daje moralne upo-
ważnienie CCMI do podejmowania 

bezpośrednich rozmów z  unijnymi 
decydentami politycznymi. Cel tych 
działań jest jasny: zachowanie konku-
rencyjności przemysłu UE, a jednocze-
śnie zadbanie o to, by zmiany okazały 
się korzystne ze społecznego punktu 
widzenia. Przewodniczący CCMI Jorge 
Pegado Liz uważa, że trzy podstawowe 
funkcje tej komisji to „upowszechnia-
nie w swych opiniach zasad przyświe-
cających powstaniu UE; podnoszenie 
wyzwań związanych z rozwojem, takich 
jak globalizacja, sieci społecznościowe 
i nowe metody pracy; przewidywanie 
przemian przemysłowych i restruktury-
zacji oraz przygotowywanie się do nich 
[…]. Wyciąganie lekcji z przeszłości, 
wybieganie w przyszłość przy obserwo-
waniu obecnej sytuacji i przewidywanie 
jej przyszłego rozwoju”.

Od początku tego kryzysu gospo-
darczego, fi nansowego i kto wie jakiego 
jeszcze CCMI udzielała głosu wszyst-
kim ważnym podmiotom działalności 
przemysłowej, zarówno pracownikom, 

jak i pracodawcom. W maju 2011 r. 
przyjęła trzy opinie na temat obecnego 
wpływu globalizacji na unijną poli-
tykę przemysłową. Stanowisko CCMI 
jest jasne i jednoznaczne. Globalizacja 
stworzyła warunki skłaniające fi rmy do 
restrukturyzacji lub do przenoszenia 
działalności zagranicę. Niemniej wobec 
ryzyka, że tania siła robocza i niewygó-
rowane warunki pracy poza Europą 
mogą doprowadzić do redukcji i zlikwi-
dowania zatrudnienia w przemyśle na 
naszym kontynencie, kadra zarządza-
jąca i robotnicy muszą zacząć zdawać 
sobie sprawę z konieczności podjęcia 
współpracy, by stawić czoła wyzwaniu 
związanemu z delokalizacją. Jest tylko 
jedna możliwość wyjścia z tej sytuacji. 
Tylko przez edukację i szkolenia, inno-
wacje i zrównoważony rozwój Europa 
utrzyma swój statut pierwszoplanowej 
potęgi gospodarczej.

Skoro technologia i badania stają się 
coraz ważniejsze, CCMI skupia się na 
sektorach ICT i usługach, w których 
to sektorach Europa pozostaje w tyle. 
Zdaniem Joosta P. van Iersela, członka 
EKES-u i sprawozdawcy opinii w spra-
wie polityki przemysłowej w erze glo-
balizacji, „jest to nowe pole walki, na 
którym musimy zdobyć przewagą nad 
Chinami i Indiami”.

12 czerwca br. CCMI zorganizowała 
konferencję na temat trwałej i zrów-
noważonej przemiany przemysłowej, 
by w ten sposób uczcić dziesięciolecie 
swego istnienia. Uczestniczyli w niej 
przedstawiciele europejskich stowarzy-
szeń branży przemysłowych, związków 
zawodowych i decydentów, którzy ana-
lizowali stan europejskiego przemysłu, 
dawne wyzwania i przyszłe kierunki 
rozwoju.

W całej Europie historia Pepe wciąż 
się powtarza, ale CCMI jest zdecydo-
wana to zmienić. (ail) ●

Dlaczego Unia potrzebuje innego budżetu 
i jak powinien on wyglądać

Dziesięć lat temu nikt nie traktował 
rozwoju zrównoważonego poważ-
nie. Dziś wszyscy rozumiemy, że nie 
możemy nadal postępować tak, jak 
dotychczas. Oczywiście teraz głównym 
powodem do niepokoju jest kryzys, 
który wymaga rozwiązań krótkoter-
minowych. Jednak rozwój zrówno-
ważony i rozwiązania na krótką metę 
nie idą w parze. Na szczęście rozwój 
zrównoważony staje się elementem 
zwykłej strategii działania i ten trend 
będzie się utrzymywał.

Co musimy zrobić, aby 
osiągnąć postępy w rozwoju 
zrównoważonym?

Potrzebujemy jasnej wizji dalszych 
działań wraz z harmonogramem ich 
realizacji i  porozumieniem co do 
obszarów, którymi trzeba się zająć, 
oraz co do dalszych etapów. Sądzę, że 
najważniejsze jest, by nasi przywódcy 
polityczni wywiązywali się ze swych 
zadań i byli gotowi zobowiązać się do 
zmiany strategii oraz by uzgodnione 
zostały konkretne scenariusze i plany 
działania. (kf) ●

nym akcentem, zachęcając uczestni-
ków, by wyobrazili sobie, jak trudno 
byłoby większości państw członkow-
skich przetrwać taki globalny kryzys 
fi nansowy samodzielnie.

Organizując tę konferencję, szeroko 
relacjonowaną przez media, EKES pra-
gnął zasadniczo wnieść wkład w debatę 
na temat kształtu zarządzania gospo-
darczego w UE. Istniało ryzyko, że tego 
typu debata skupi się tylko na długoter-
minowej polityce, lecz tym razem pre-
legenci mieli świadomość, że decyzje, 
które zostaną podjęte w najbliższych 
miesiącach, będą miały ogromne zna-
czenie dla przyszłości UE. Odbiją się 

one wprost na życiu obywateli i wpłyną 
bezpośrednio m.in. na zatrudnienie, 
rosnące nierówności społeczne czy 
dostępność kredytów dla MŚP. Tak 
więc EKES będzie w dalszym ciągu peł-
nił funkcję jedynego w swoim rodzaju 
forum dyskusyjnego, na którym – w 
drodze dialogu z innymi podmiotami 
europejskimi i  wydawanych opinii 
– przyjmowane są konkretne propo-
zycje. Konferencja z 7 czerwca dobrze 
wpisała się w to podejście, które ma 
pokazać, że UE, widzianej z zewnątrz, 
może być bliżej do jedności niż do 
popadnięcia w zastój i paraliż. (asp)
 ●

PREZYDENCJA DUŃSKA OCZYMA DUŃSKICH CZŁONKÓW EKES-U

Active citizenship
For a better European society

Aktywność obywatelska jest kluczowa z punktu 
wiedzenia roli Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego. W niniejszej publikacji 
24 członków EKES-u mówi o swej działalności 
przedsiębiorców, związkowców, aktywistów 
i wolontariuszy, dając świadectwo różnorod-
nym zainteresowaniom i priorytetom. Łączy 
ich poczucie solidarności z innymi i troska o ich 
dobro. (cl) ●

W SKRÓCIE

Pierre Jean Coulon, członek EKES-u, 
Grupa Pracowników

C i ą g  d a l s z y  z e  s t r.  4
Efektywność energetyczna: made in Denmark

>>>  s t r.  5

C i ą g  d a l s z y  z e  s t r.  1
Kryzys zadłużenia publicznego i unia fi skalna – 

dwie strony tego samego medalu?

Więcej informacji pod adresem: http://www.eesc.europa.eu/documents/opinions/avis_en.asp?type=en
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SESJA PLENARNA W PIGUŁCE
Rynek cyfrowy wspiera wzrost

W ramach wskazówek dla prezydencji duńskiej dotyczących dalszych 
etapów rozwoju cyfrowego EKES przyjął w maju opinię dotyczącą 
wykorzystania możliwości wzrostu za pośrednictwem jednolitego rynku 
cyfrowego. UE może tu dużo zyskać – badania pokazują, że do 2020 r. 
jednolity rynek cyfrowy zwiększyłby unijne PKB o 4%.

EKES wezwał w opinii do szybkiego pokrycia odpowiednią infra-
strukturą całego terytorium europejskiego, w tym obszarów oddalonych, 
aby zapewnić powszechny dostęp do internetu. 

Ponieważ do 2015 r. 95% stano-
wisk pracy będzie wymagało umie-
jętności związanych z  internetem, 
„szkolenia są absolutnie niezbędne”, 
jak napisała sprawozdawczyni Laure 
Batut (Francja, Grupa Pracowników). 
Dodała, że warunkiem sprostania 

temu wyzwaniu jest dostępność – dla wszystkich, w tym osób starszych 
– sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń w zakresie korzystania z nich.

Z myślą o rozwoju handlu elektronicznego EKES wezwał do ujedno-
licenia prawodawstwa dotyczącego handlu oraz podatków pośrednich. 
Ostrzegł jednak, by nie wykorzystywać tego jako wymówki do podnie-
sienia stawek podatkowych. (mb) ●

Europa spóźnia się z realizacją celów energetycznych

W przyjętej na majowej sesji plenarnej opinii w sprawie planu działania 
w zakresie energii do roku 2050 Europejski Komitet Ekonomiczno-
-Społeczny ostrzega, że przejście UE na gospodarkę niskoemisyjną 
niebezpiecznie opóźnia się, a niektóre państwa członkowskie dalekie 

są od osiągnięcia bieżących 
celów w tym zakresie.

Zdaniem Komitetu mało 
kto w UE jest świadom tego, 
jak daleka jest Unia od reali-
zacji swych celów. „Notowany 
w UE spadek produkcji powo-
dującej duże zanieczyszczenia, 

jej wzrost w innych częściach świata oraz import do UE wytworzonych 
w ten sposób produktów prowadzą do zamaskowania skali tego opóź-
nienia” – stwierdził sprawozdawca tej opinii Pierre-Jean Coulon (Grupa 
Pracowników, Francja).

W opinii przedstawiono krytyczne uwagi dotyczące postępów 
w obszarze efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. 
W dokumencie stwierdza się, że hamulcem dla rozwoju odnawialnych 
źródeł energii jest brak stałego wsparcia rządowego, a w niektórych 
przypadkach opór społeczności lokalnych.

Komitet ponawia apel o ustanowienie europejskiego forum społe-
czeństwa obywatelskiego, by zwiększyć przepływ informacji w UE dzięki 
regularnemu organizowaniu dyskusji z udziałem wszystkich zaintere-
sowanych podmiotów na temat transformacji sektora energetycznego 
do 2050 r.

„Społeczna akceptacja wyboru strategii energetycznej jest obecnie 
wyzwaniem dla demokracji w UE” – twierdzi Richard Adams (Grupa 
Innych Podmiotów, UK), współsprawozdawca opinii. Uważa on 
ponadto, że „plan działania w zakresie energii do roku 2050 musi być 
nie tylko impulsem do jak najszerszej debaty wśród Europejczyków, 
ale powinien także promować zaangażowanie na każdym poziomie: 
osobistym, regionalnym, krajowym i unijnym”. (mb) ●

Europejskie przedsiębiorstwa społeczne i fundusze na 
rzecz przedsiębiorczości społecznej

W dwóch opiniach: w sprawie europejskich funduszy na rzecz przed-
siębiorczości społecznej (sprawozdawca: Ariane Rodert, Grupa Innych 
Podmiotów) oraz w sprawie inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości spo-
łecznej (sprawozdawca: Giuseppe Guerini, Grupa Innych Podmiotów) 
EKES zachęca Komisję Europejską i państwa członkowskie do ułatwie-
nia przedsiębiorstwom społecznym dostępu do zamówień publicznych 
i fi nansowania, do opracowania krajowych ram wzrostu przedsiębiorstw 
społecznych oraz do właściwego uruchomienia europejskiego funduszu 
na rzecz przedsiębiorczości społecznej.

Sektor gospodarki społecznej już 
obecnie zatrudnia ponad 11 mln osób 
w UE, co stanowi 6% siły roboczej. Pra-
wie co czwarta fi rma założona w Euro-
pie jest przedsiębiorstwem społecznym. 
W obecnej sytuacji kryzysowej, gdy 
stale wzrasta liczba osób bezrobotnych 
lub niemających dostępu do zasobów 
ekonomicznych, EKES dąży do pod-
niesienia stopy wzrostu, zwiększenia 

zatrudnienia i konkurencyjności, a także do stworzenia społeczeństwa 
bardziej sprzyjającego włączeniu społecznemu, zgodnie ze strategią 
„Europa 2020”.

Zdaniem EKES-u europejskiemu funduszowi na rzecz przedsię-
biorczości społecznej powinny towarzyszyć również inne instrumenty 
fi nansowe mające wesprzeć rozwój przedsiębiorstw społecznych. Jednak 
sam fundusz nie wystarczy, by poprawić dostęp do właściwego kapi-
tału. (ail) ●

Pięć lat temu Rada Europejska powie-
rzyła kilkunastu wybitnym Europej-
czykom przygotowanie sprawozdania 
na temat wyzwań UE na następne 
20  lat. Grupa „mędrców” pod prze-
wodnictwem Felipe Gonzáleza, 
z udziałem Maria Montiego i Lecha 
Wałęsy, stwierdziła w maju 2010 r., że 
Europa powinna zostać na nowo zde-
fi niowana. Wśród priorytetów wymie-
nionych w sprawozdaniu znalazły się: 
wzrost gospodarczy, konkurencyjność, 
legitymizacja demokratyczna i przy-
wództwo w przeciwdziałaniu zmianie 
klimatu. To właśnie te zagadnienia 
znajdują się w centrum codziennych 
prac zorganizowanego europej-
skiego społeczeństwa obywatelskiego 
w  EKES-ie, podczas wysłuchań 
publicznych, konferencji, posiedzeń 
grup analitycznych i w trakcie opraco-
wywania opinii. To nie przypadek, że 
odpowiedzi udzielone przez wybitne 
osobistości mają jeden wspólny mia-
nownik z  większością politycznych 
poglądów Komitetu: potrzebujemy 
więcej Europy, nie mniej.

Dla EKES-u „więcej Europy” musi 
stanowić także przewodnią zasadę 
wieloletnich ram fi nansowych 2014–
2020, które określą budżet unijny na 
następne sześć lat. Gdy zatwierdzano 
poprzednie ramy, większość gospo-
darek europejskich cechował wzrost, 
a stabilność była czymś naturalnym. 
Ze względu na obecne wahania oraz 
środki oszczędnościowe wprowa-
dzane w całej Europie istnieje ryzyko, 
że nowy budżet będzie miał charakter 
minimalistyczny. Komisja Europej-
ska (KE) proponuje więc utrzymanie 
całkowitego budżetu UE na obecnym 
poziomie 1% PKB Unii Europejskiej. 
Niektóre państwa członkowskie 
domagają się jednak cięć. Ze swojej 
strony, na majowej sesji plenarnej 
EKES przyjął opinię, w której wzywał 
do zwiększenia budżetu do 1,11%. 
Przypomnijmy tu, czym jest budżet: to 

szacunkowe koszty, przychody i środki 
w określonym okresie, odzwierciedla-
jące prognozy warunków fi nansowych 
i celów. Jeśli zastosujemy to do obecnej 
sytuacji w UE, widzimy, że skoro cele 
są ambitniejsze, to należy ponownie 
rozważyć koszty i przychody. Europa 
musi wziąć wzrost w swoje ręce, aby 
utrzymać europejski model społeczny 
i poczynić faktyczne kroki w kierunku 
integracji oraz wziąć na siebie więk-
szą odpowiedzialność. Jest to możliwe 
jedynie w wypadku, gdy budżet, sta-
nowiący instrument, dzięki któremu 
Unia realizuje swoje cele, będzie 
wystarczająco ambitny.

Dobrze, że wniosek Komisji doty-
czący wieloletnich ram fi nansowych 
poprawia i  upraszcza strukturę 
budżetu. Kolejnym pozytywnym 
aspektem jest skrytykowanie przez 
KE podejścia państw członkowskich 
do negocjacji, związanego z zasadami 
sprawiedliwego zwrotu i  równości 
horyzontalnej. Jeśli chodzi o  przy-
chody, EKES popiera wprowadzenie 
nowego systemu zasobów własnych 
przewidującego zmiany w  zakre-
sie zasobów VAT oraz stworzenie 
podatku od transakcji fi nansowych. 
Odnośnie do wydatków, instytucje 
i  państwa członkowskie powinny 
pamiętać o zasadzie europejskiej war-
tości dodanej, zgodnie z którą jedno 
euro wydane na szczeblu Unii przy-
nosi więcej korzyści niż to samo euro 
wydane na szczeblu krajowym. Dwie 
główne pozycje budżetowe po stronie 
wydatków, tj. wspólna polityka rolna 
i polityka spójności, również zostały 
usprawnione we wniosku KE. Nacisk 
położono na skuteczność i wydajne 
rolnictwo oraz poczyniono wysiłki 
na rzecz ograniczenia rozproszenia 
funduszy poprzez zachęcanie do pro-
wadzenia projektów makroregional-
nych. Niemniej jednak EKES ostrzega, 
że polityka spójności w swojej obecnej 
formie może oznaczać postawienie 

w  gorszej sytuacji najsłabiej rozwi-
niętych regionów, jeśli przydzielanie 
funduszy przeznaczonych na politykę 
spójności będzie uzależnione od speł-
nienia warunków makroekonomicz-
nych.

Uzupełniającą koncepcją „Więcej 
Europy, nie mniej” jest kwestia kosz-
tów rezygnacji z  projektu europej-
skiego, o której coraz częściej słychać 
w EKES-ie i która zyskuje na sile. Jeśli 
wielkość, skuteczność i przejrzystość 
budżetu UE nie będzie proporcjonalna 
do wagi problemów, może się okazać, 
że będziemy musieli sprostać wyzwa-
niom XXI wieku ze słabszą Unią, co 
stałoby w sprzeczności z zaleceniami 
grupy mędrców. (asp) ●

Ustanowiony w 1989 r. przez Radę 
Zarządzającą Programu Narodów 
Zjednoczonych ds. Rozwoju Światowy 
Dzień Ludności jest obchodzony co 
roku 11 lipca, aby zwrócić uwagę na 
zagadnienia dotyczące ludności świata 
i rozwoju zrównoważonego. Ponieważ 
sprawy te są ściśle powiązane, „EKES 
Info” spotkało się z Hansem-Joachi-
mem Wilmsem, przewodniczącym 
Centrum Monitorowania Rozwoju 

11 lipca – Światowy Dzień Ludności

Zrównoważonego w  EKES-ie, aby 
porozmawiać o Dniu Ludności.

„EKES Info”: Czy obchodzenie 
Światowego Dnia Ludności 
nadal ma sens?

Jest ważne, ponieważ musimy zastano-
wić się nad tym, jak radzić sobie z pro-
blemami ludnościowymi, a zwłaszcza 
z kwestią bezpieczeństwa żywnościo-

wego. Oczywiste jest, że wśród rolni-
ków istnieją dwa obozy, co widać także 
u nas w EKES-ie. Tradycyjni rolnicy są 
zdania, że możemy produkować więcej, 
przeznaczając większe tereny pod rol-
nictwo. Ja sam należę do drugiej grupy, 
która sądzi, że nasza planeta jest w sta-
nie wyżywić wszystkich, jeśli zadbamy 
o sprawiedliwość dystrybucyjną. 

Co to oznacza?

Statystyki sporządzane przez Organiza-
cję Narodów Zjednoczonych ds. Wyży-
wienia i Rolnictwa (FAO) pokazują, że 
świat jest w stanie wyprodukować dość 
żywności dla wszystkich, ale żywność 
nie jest produkowana tam, gdzie jest 
potrzebna, ani pod względem jakościo-
wym, ani ilościowym. Pytanie tylko, jak 
to zmienić. A konsekwencje mogą być 
katastrofalne i prowadzić na przykład 
do wylesiania w Brazylii i Argentynie. 
Fakt, że Europejczycy nie są w stanie 
wyprodukować wystarczająco dużo 
żywności udowadnia, że potrzebna jest 
zmiana zachowań, zarówno po naszej 
stronie, jak i po stronie producentów 
w krajach rozwijających się. Istotne 
jest też, jak bardzo zmieniły się nasze 

nawyki żywieniowe w  ciągu ostat-
niego stulecia, na przykład jak bardzo 
wzrosło spożycie mięsa.

Co powinno się zmienić?

Wiele rzeczy musi się zmienić, aby 
stworzyć pełen obraz. Zalecanie 
zwiększenia powierzchni terenów 
uprawnych jest zbyt proste. Musimy 
zadbać o  to, by państwa były tak 
niezależne, jak to tylko możliwe. Na 
przykład nie ma sensu transportowa-
nie przez cały świat paszy dla zwie-
rząt. Błędem jest też wykorzystywanie 
rezerwatów przyrody w Niemczech do 
uprawy roślin na biomasę. A to tylko 
dwa przykłady. 

EKES wielokrotnie 
podkreślał, że musimy 
ponownie przemyśleć 
nasze wzorce produkcji 
i strukturę konsumpcji. 
Czy sądzi pan, że sama ich 
zmiana pozwoli osiągnąć 
zrównoważony rozwój 
w przyszłości?

Przerzucanie mostów ponad burzliwym nurtem
Wywiad z Nicolaiem Wammenem, duńskim ministrem spraw europejskich 

„EKES Info”: Jakie 
były ambicje duńskiej 
prezydencji?

Nicolai Wammen: Od samego 
początku było jasne, że Dania obejmuje 
przewodnictwo w Radzie w okresie 
głębokiego kryzysu gospodarczego. 
Prezydencja duńska chciała przede 

wszystkim pomóc Europie odbić się od 
dna i wyjść z kryzysu – i to nie poprzez 
brylowanie w europejskich mediach, lecz 
przez ciężką pracę i osiąganie potrzeb-
nych Europie rezultatów. Przez minione 
sześć miesięcy podejmowaliśmy w tym 
celu wytężone działania, „przerzucając 
mosty ponad burzliwym nurtem” i posu-
wając naprzód negocjacje.

Duńska prezydencja przyczyniła się 
także do ukształtowania polityki gospo-
darczej zmierzającej do przezwycięże-
nia kryzysu dwiema drogami: w celu 
naprawy gospodarki trzeba było odbu-
dować zaufanie poprzez konsolidację 
finansów publicznych, a jednocześnie 
za pośrednictwem reform i  nowych 
inicjatyw musieliśmy wspierać wzrost 
i tworzenie nowych miejsc pracy. 

Patrząc dziś z perspektywy na półro-
cze naszej prezydencji, można uczciwie 
powiedzieć, że z pewnością udało nam 
się pomóc Europie wykonać kolejny 
ważny krok. 

Co uznaje pan za 
najważniejsze osiągnięcia 
duńskiej prezydencji? 

Nasza prezydencja od początku skupiła 
się na podjęciu trudnych, konkretnych 
działań, które umożliwiłyby Europie 
dokonanie kolejnych postępów. Przez 
całe minione półrocze staraliśmy się 
osiągnąć rzeczywiste efekty w różnych 
dziedzinach. Najważniejszym osiągnię-
ciem nie jest jakiś jeden spektakularny 
sukces, lecz raczej fakt, że pokazaliśmy, 
iż UE funkcjonuje i osiąga wyniki wbrew 
kryzysowi. Jestem dumny, że duńska pre-
zydencja, we współpracy z innymi insty-
tucjami UE, istotnie przyczyniła się do 
przezwyciężenia kryzysu dotykającego 
Europę. 

A gdybym miał wyeksponować trzy 
osiągnięcia, obok programu gospodar-
czego, to jednym z nich byłoby porozu-
mienie w sprawie dyrektywy dotyczącej 
efektywności energetycznej. Nie tylko 
jest ono dobre z punktu widzenia kli-

matu i naszego uzależnienia w dziedzinie 
energetyki, lecz także pomoże stworzyć 
w Europie 400 tys. miejsc pracy. Należy 
też wspomnieć o rozporządzeniu w spra-
wie roamingu. Dzięki niemu zapłacimy 
mniej za połączenia telefonii komórko-
wej za granicą, kiedy używamy smartfo-
nów. I wreszcie przyznając Serbii status 
kraju kandydującego, dokonaliśmy waż-
nego kroku na rzecz zapewnienia demo-
kracji w Europie.

Kwestia opłacalności była 
swoistym lejtmotywem 
duńskiej prezydencji. 
Ponieważ na posiedzeniach 
podawaliście tylko wodę 
kranową, zyskaliście nawet 
przydomek „prezydencja 
kranówki”…

Szczerze mówiąc, przydomek ten w isto-
cie napawa mnie dumą. Dlaczego? Bo 
pokazuje prawdę: nie tylko o  tym, że 
w kranach w Danii płynie wyborna woda, 
lecz także o tym, że ekologiczną opła-

calność uważamy za ogromną wartość. 
Troszczymy się o nasze zasoby i emisje 
CO

2
. I właśnie tym przede wszystkim 

się kierowaliśmy, planując całą naszą 
prezydencję.

Tak więc wszystkie obiekty, gdzie 
odbywały się posiedzenia, oraz pokoje 
hotelowe miały oznakowanie ekolo-
giczne. Serwowane posiłki opierały się 
na składnikach sezonowych, spośród 
których 50% pochodziło od dostawców 
lokalnych. Poza tym wdrożono pro-
gramy ograniczania marnotrawienia 
żywności i  wszelkie odpady spożyw-
cze były przewożone bezpośrednio do 
lokalnych zakładów produkcji biogazu 
i przetwarzane na energię dla duńskich 
gospodarstw domowych. 

Wiem, że nasze ekologiczne podej-
ście zainspirowało niektórych moich 
kolegów – zatem trzymam kciuki, żeby 
kolejne prezydencje poszły za naszym 
przykładem. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, minister do spraw 
europejskich w rządzie duńskim

Benedicte Federspiel, członkini EKES-u, 
Grupa Innych Podmiotów

Marie-Louise Knuppert, członkini EKES-u, 
Grupa Pracowników

Nils Juhl Andreasen, członek EKES-u, 
Grupa Pracodawców
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Prezydencja duńska oczyma duńskich 
członków EKES-u
Nie ma innego wyjścia – musimy zmienić nasze nawyki konsumpcyjne
Wywiad z Benedicte Federspiel, członkinią EKES-u, główną doradczynią w Duńskiej 

Radzie Konsumentów

Prezydencja od gaszenia pożarów
Wywiad z Nilsem Juhlem Andreasenem, członkiem 

Grupy Pracodawców w EKES-ie, dyrektorem Duńskiej 

Rady ds. Rolnictwa i Żywności

„EKES Info”: W ramach obchodów 
Europejskiego Dnia Konsumenta 
15 marca 2012 r. Europejski 
Komitet Ekonomiczno-Społeczny 
wspólnie z Duńską Radą 
Konsumentów zorganizował 
konferencję na temat 
zrównoważonej konsumpcji 
w czasach kryzysu. Czy uważa 
pani, że prezydencja duńska UE 
usłyszała nasze wezwanie do 

„EKES Info”: W przeddzień 
duńskiej prezydencji 
podkreślał pan, że należy 
się skupić na zwiększeniu 
konkurencyjności 
przedsiębiorstw 
europejskich, zwłaszcza 
fi rm branży spożywczej. 
Jak ocenia pan osiągnięcia 
prezydencji w tej dziedzinie?

Nils Juhl Andreasen: Trudno je 
ocenić, ponieważ olbrzymi wysi-
łek trzeba było włożyć w  kwestie 
związane z  kryzysem finansowym 
w UE, a w rezultacie także w obronę 
euro. Chodziło przy tym bardziej 
o minimalizowanie strat niż o pozy-
tywne działania służące zwiększeniu 
konkurencyjności przedsiębiorstw 
europejskich. Mimo to uważam, że 
w  perspektywie długoterminowej 
doprowadzi to do przewagi kon-
kurencyjnej europejskiego sektora 
przedsiębiorstw, w tym branży rolno-
-spożywczej.

Prezydencja duńska 
przewodziła rozmowom 
dotyczącym reformy 
wspólnej polityki rolnej. 
Teraz zajmie się tym 
prezydencja cypryjska. Czy 

zastanowienia się nad naszymi 
zwyczajami konsumpcyjnymi?

Benedicte Federspiel: Furtka była już 
otwarta, gdyż słowa „zielony” i „zrównowa-
żony” wciąż się pojawiały, zarówno kiedy 
była mowa o ogólnych dążeniach rządu 
duńskiego, jak i o celach naszej prezyden-
cji. Ministrowie i znane osobistości przema-
wiające na konferencji wyraźnie zaznaczyli, 
że nie może być mowy o pozostaniu przy 
naszych obecnych strukturach konsump-
cyjnych.

Czy kryzys nie działa na niekorzyść 
zrównoważonej konsumpcji?

Nie możemy sobie pozwolić na pominięcie 
w naszych działaniach politycznych aspektu 
zrównoważonego rozwoju. Szukanie dróg 
wyjścia z kryzysu to także możliwość zna-
lezienia nowych, przystępnych cenowo roz-
wiązań uwzględniających zrównoważony 
rozwój. Można przywołać przykład dyrek-
tywy dotyczącej efektywności energetycznej, 

sądzi pan, że negocjacje idą 
we właściwym kierunku?

Z tego co widzę, rozmowy prowa-
dzą donikąd, więc nie da się stwier-
dzić, czy zmierzają we właściwym 
kierunku. Wiele czasu poświęcono 
pełnemu zrozumieniu wniosku 
zaproponowanego przez Komisję 
Europejską i jego skutków. Dopiero 
niedawno państwa członkowskie 
i organizacje pozarządowe zaprezen-
towały jasne poglądy i stanowiska.

Tymczasem kontekst zmienia się 
szybko ze względu na pogłębiający 
się kryzys fi nansowy w Unii Europej-
skiej, zmieniające się modele popytu 
na żywność i  jej podaży na rynku 
światowym oraz na coraz większe 
zainteresowanie zrównoważoną 
produkcją i konsumpcją. Wszystko 
to razem może poważnie wpłynąć 
na postawy polityczne, a zatem na 
rozumienie znaczenia sektora rolno-
-spożywczego w Unii Europejskiej 
i  europejskiego modelu produkcji 
rolnej.

Czy prezydencja Danii była 
szeroko omawiana w Danii, 
czy raczej przebiegła 
niezauważona?

Wiele wydarzeń zorganizowano 
w Danii i w Brukseli, a rząd duński 
dobrze wywiązał się z tego zadania. 
Niestety kilka kwestii wewnętrznych 
oraz kryzys fi nansowy w UE znalazły 
się na pierwszych stronach gazet, co 
odwróciło uwagę od spraw unijnych 
i  wysiłków podejmowanych przez 
prezydencję duńską. (pln/mb) ●

co do której osiągnięto niedawno porozu-
mienie. Przemysł duński potwierdził ostat-
nio, że powinno mu się udać zrealizować do 
2020 r. oba cele: gospodarczy i ekologiczny.

Co powinniśmy zrobić, by 
skłonić konsumentów do 
wybierania w sposób naturalny 
zrównoważonej konsumpcji?

Wszyscy powinniśmy wziąć na siebie swoją 
część odpowiedzialności, a poparcie dla 
zrównoważonej konsumpcji powinno być 
wyznacznikiem naszych działań. W tym 
kontekście prezydencja poprosiła EKES 
o opracowanie opinii na temat tego, w jaki 
sposób można przyczynić się do postępu 
zrównoważonej produkcji i konsumpcji. 
Jednak nie ma w tej sprawie łatwych rozwią-
zań. Możliwość zaoferowania po przystęp-
nych cenach produktów i usług powstałych 
zgodnie z zasadami zrównoważonego roz-
woju wymaga podejmowania w najbliższych 
latach nieustannych wysiłków. (pln/mb)
 ●

Efektywność energetyczna: made in Denmark
Wywiad z Marie-Louise Knuppert, członkinią Grupy Pracowników w EKES-ie, 

sekretarzem Duńskiej Konfederacji Związków Zawodowych

„EKES Info”: W grudniu zeszłego 
roku powiedziała pani, że 
prezydencja powinna uwypuklić 
kwestie tworzenia tzw. zielonych 
miejsc pracy i wprowadzenia 
młodych ludzi na rynek pracy. 
Czy prezydencja duńska podjęła 
wystarczające wysiłki w tej 
dziedzinie?

Marie-Louise Knuppert: Dania zrobiła 
wszystko, co było w jej mocy, by kwestie 
wzrostu i zatrudnienia były priorytetem 

w harmonogramie jej prac, co nie było 
łatwym zadaniem w kontekście kryzysu 
gospodarczego. Cieszę się, że prezydencji 
udało się doprowadzić do porozumienia 
w sprawie dyrektywy dotyczącej efektyw-
ności energetycznej.

Gdybyśmy ponieśli porażkę, zaprze-
paścilibyśmy wspaniałą okazję, by pomóc 
krajom UE w podjęciu skutecznych działań 
dotyczących zużycia energii oraz przyczy-

nić się do stworzenia tysięcy miejsc pracy 
w czasach, gdy tak bardzo ich potrzeba.

Prezydencja duńska nieustannie zajmo-
wała się kwestią bezrobocia wśród młodych 
ludzi. Teraz nadszedł czas na działanie. 
Oznacza to, że UE musi teraz tak pokie-
rować swą polityką, by przyczynić się do 
stworzenia miejsca dla młodzieży. Można 
by to osiągnąć dzięki bardziej proaktyw-
nemu wykorzystaniu Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Duńska Konfederacja 
Związków Zawodowych i duńscy praco-
dawcy zaproponowali na przykład wyko-
rzystanie środków z EFS jako wsparcia dla 
wprowadzenia programów zdobywania 
doświadczenia zawodowego w państwach 
członkowskich. 

Kwestie te można by także wziąć 
pod uwagę w negocjacjach dotyczących 
dyrektyw w sprawie udzielania zamówień 
publicznych, w których całkowicie prawo-
mocnie można by zawrzeć wymaganie, 
by podmioty ubiegające się o zamówienia 
publiczne musiały także oferować pewną 
liczbę praktyk zawodowych. To tylko dwa 
konkretne przykłady

Niedawno uczestniczyła pani 
w spotkaniu w Kopenhadze 
dotyczącym sposobów 
zaangażowania obywateli na rzecz 

projektu integracji europejskiej. 
Czy trudno jest wciągnąć 
Duńczyków w debatę na tematy 
europejskie?

Zaufanie do UE i poparcie dla przynależ-
ności do niej będzie można uzyskać jedy-
nie wtedy, gdy zwykli obywateli zobaczą, że 
unijni politycy są zajęci rozwiązywaniem 
ich problemów. Ludzie muszą dostrzec 
wkład UE w ich codzienne życie. Są już 
konkretne pomysły, jak to można zrobić, 
choćby podane przeze mnie przykłady.

Czy znane są pani jakieś przykłady 
działań komunikacyjnych 
podejmowanych w Danii, którymi 
UE mogłaby się inspirować?

W działaniach komunikacyjnych UE musi 
być możliwie najbardziej konkretna, choć 
przede wszystkim i w głównej mierze zada-
nie to należy do decydentów w państwach 
członkowskich. „Folkemødet” (Platforma 
obywateli), ustanowiona na wyspie Born-
holm na podstawie pomysłu szwedzkiego, 
jest tylko jednym przykładem bezpośred-
niego dialogu między politykami a społe-
czeństwem. Polityka komunikacyjna UE 
powinna opierać się na mechanizmach 
otwartej koordynacji i wymianie doświad-
czeń, z których korzysta się obecnie w wielu 
innych dziedzinach. (pln/mb) ●

Globalizacja i delokalizacja: czy jest 
jakaś przyszłość przed przemysłem w UE?
Pepe przez wiele lat pracował 
w  fabryce paneli słonecznych 
w państwie członkowskim UE. Miał 
świetną posadę, stałą umowę i dobre 
warunki pracy. Firma stale się 
powiększała i przynosiła zyski. Wła-
dze lokalne stworzyły jej specjalne 
warunki prowadzenia działalności. 
Przedsiębiorstwo otrzymywało 
też krajowe dotacje przeznaczone 
dla sektora odnawialnych źródeł 
energii. Wszystko układało się 
wspaniale… aż do kryzysu. Wtedy 
wszystko się zawaliło.

W związku z cięciami budżeto-
wymi rząd krajowy musiał zmniej-
szyć dotacje, co doprowadziło do 
drastycznego zmniejszenia popytu 
na panele słoneczne. W rezultacie 
fi rma postanowiła zamknąć fabrykę 
i przenieść produkcję do Meksyku. 
Ostatecznie wszyscy pracownicy 
stracili pracę i zasilili szeregi bezro-
botnych, którzy stanowili już 40% 
siły roboczej w kraju.

Pepe znalazł się w krytycznym 
punkcie. Ostatecznie zgodził się 
podjąć krótkoterminową pracę 
polegająca na szkoleniu miejsco-
wych pracowników w fabryce paneli 
słonecznych w Meksyku, szkoleniu 
robotników, którzy przejęli jego 
pracę. Po próżnych obietnicach 
w końcu i tak został bezrobotnym.

Przemiany przemysłowe i globa-
lizacja negatywnie wpływają na życie 
tysięcy europejskich robotników 
takich jak Pepe. Jest to wyzwanie sto-
jące przed coraz bardziej zintegro-
wanym rynkiem wewnętrznym. UE 
i EKES ustanowiły w 2002 r. Komisję 
Konsultacyjną ds. Przemian w Prze-
myśle (CCMI), by stawić czoła takim 
sytuacjom. Do zadań CCMI należy 
przewidywanie i analizowanie roz-
woju sytuacji, tak by zagwarantować 

zastosowanie wspólnego, pozytywnego 
podejścia do zarządzania przemianami 
w przemyśle z punktu widzenia gospo-
darczego, społecznego, terytorialnego 
i ekologicznego. Fakt, że członkowie 
komisji reprezentują różne branże, 
które ucierpiały w wyniku moderni-
zacji gospodarki, daje moralne upo-
ważnienie CCMI do podejmowania 

bezpośrednich rozmów z  unijnymi 
decydentami politycznymi. Cel tych 
działań jest jasny: zachowanie konku-
rencyjności przemysłu UE, a jednocze-
śnie zadbanie o to, by zmiany okazały 
się korzystne ze społecznego punktu 
widzenia. Przewodniczący CCMI Jorge 
Pegado Liz uważa, że trzy podstawowe 
funkcje tej komisji to „upowszechnia-
nie w swych opiniach zasad przyświe-
cających powstaniu UE; podnoszenie 
wyzwań związanych z rozwojem, takich 
jak globalizacja, sieci społecznościowe 
i nowe metody pracy; przewidywanie 
przemian przemysłowych i restruktury-
zacji oraz przygotowywanie się do nich 
[…]. Wyciąganie lekcji z przeszłości, 
wybieganie w przyszłość przy obserwo-
waniu obecnej sytuacji i przewidywanie 
jej przyszłego rozwoju”.

Od początku tego kryzysu gospo-
darczego, fi nansowego i kto wie jakiego 
jeszcze CCMI udzielała głosu wszyst-
kim ważnym podmiotom działalności 
przemysłowej, zarówno pracownikom, 

jak i pracodawcom. W maju 2011 r. 
przyjęła trzy opinie na temat obecnego 
wpływu globalizacji na unijną poli-
tykę przemysłową. Stanowisko CCMI 
jest jasne i jednoznaczne. Globalizacja 
stworzyła warunki skłaniające fi rmy do 
restrukturyzacji lub do przenoszenia 
działalności zagranicę. Niemniej wobec 
ryzyka, że tania siła robocza i niewygó-
rowane warunki pracy poza Europą 
mogą doprowadzić do redukcji i zlikwi-
dowania zatrudnienia w przemyśle na 
naszym kontynencie, kadra zarządza-
jąca i robotnicy muszą zacząć zdawać 
sobie sprawę z konieczności podjęcia 
współpracy, by stawić czoła wyzwaniu 
związanemu z delokalizacją. Jest tylko 
jedna możliwość wyjścia z tej sytuacji. 
Tylko przez edukację i szkolenia, inno-
wacje i zrównoważony rozwój Europa 
utrzyma swój statut pierwszoplanowej 
potęgi gospodarczej.

Skoro technologia i badania stają się 
coraz ważniejsze, CCMI skupia się na 
sektorach ICT i usługach, w których 
to sektorach Europa pozostaje w tyle. 
Zdaniem Joosta P. van Iersela, członka 
EKES-u i sprawozdawcy opinii w spra-
wie polityki przemysłowej w erze glo-
balizacji, „jest to nowe pole walki, na 
którym musimy zdobyć przewagą nad 
Chinami i Indiami”.

12 czerwca br. CCMI zorganizowała 
konferencję na temat trwałej i zrów-
noważonej przemiany przemysłowej, 
by w ten sposób uczcić dziesięciolecie 
swego istnienia. Uczestniczyli w niej 
przedstawiciele europejskich stowarzy-
szeń branży przemysłowych, związków 
zawodowych i decydentów, którzy ana-
lizowali stan europejskiego przemysłu, 
dawne wyzwania i przyszłe kierunki 
rozwoju.

W całej Europie historia Pepe wciąż 
się powtarza, ale CCMI jest zdecydo-
wana to zmienić. (ail) ●

Dlaczego Unia potrzebuje innego budżetu 
i jak powinien on wyglądać

Dziesięć lat temu nikt nie traktował 
rozwoju zrównoważonego poważ-
nie. Dziś wszyscy rozumiemy, że nie 
możemy nadal postępować tak, jak 
dotychczas. Oczywiście teraz głównym 
powodem do niepokoju jest kryzys, 
który wymaga rozwiązań krótkoter-
minowych. Jednak rozwój zrówno-
ważony i rozwiązania na krótką metę 
nie idą w parze. Na szczęście rozwój 
zrównoważony staje się elementem 
zwykłej strategii działania i ten trend 
będzie się utrzymywał.

Co musimy zrobić, aby 
osiągnąć postępy w rozwoju 
zrównoważonym?

Potrzebujemy jasnej wizji dalszych 
działań wraz z harmonogramem ich 
realizacji i  porozumieniem co do 
obszarów, którymi trzeba się zająć, 
oraz co do dalszych etapów. Sądzę, że 
najważniejsze jest, by nasi przywódcy 
polityczni wywiązywali się ze swych 
zadań i byli gotowi zobowiązać się do 
zmiany strategii oraz by uzgodnione 
zostały konkretne scenariusze i plany 
działania. (kf) ●

nym akcentem, zachęcając uczestni-
ków, by wyobrazili sobie, jak trudno 
byłoby większości państw członkow-
skich przetrwać taki globalny kryzys 
fi nansowy samodzielnie.

Organizując tę konferencję, szeroko 
relacjonowaną przez media, EKES pra-
gnął zasadniczo wnieść wkład w debatę 
na temat kształtu zarządzania gospo-
darczego w UE. Istniało ryzyko, że tego 
typu debata skupi się tylko na długoter-
minowej polityce, lecz tym razem pre-
legenci mieli świadomość, że decyzje, 
które zostaną podjęte w najbliższych 
miesiącach, będą miały ogromne zna-
czenie dla przyszłości UE. Odbiją się 

one wprost na życiu obywateli i wpłyną 
bezpośrednio m.in. na zatrudnienie, 
rosnące nierówności społeczne czy 
dostępność kredytów dla MŚP. Tak 
więc EKES będzie w dalszym ciągu peł-
nił funkcję jedynego w swoim rodzaju 
forum dyskusyjnego, na którym – w 
drodze dialogu z innymi podmiotami 
europejskimi i  wydawanych opinii 
– przyjmowane są konkretne propo-
zycje. Konferencja z 7 czerwca dobrze 
wpisała się w to podejście, które ma 
pokazać, że UE, widzianej z zewnątrz, 
może być bliżej do jedności niż do 
popadnięcia w zastój i paraliż. (asp)
 ●

PREZYDENCJA DUŃSKA OCZYMA DUŃSKICH CZŁONKÓW EKES-U

Active citizenship
For a better European society

Aktywność obywatelska jest kluczowa z punktu 
wiedzenia roli Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego. W niniejszej publikacji 
24 członków EKES-u mówi o swej działalności 
przedsiębiorców, związkowców, aktywistów 
i wolontariuszy, dając świadectwo różnorod-
nym zainteresowaniom i priorytetom. Łączy 
ich poczucie solidarności z innymi i troska o ich 
dobro. (cl) ●
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Pierre Jean Coulon, członek EKES-u, 
Grupa Pracowników

C i ą g  d a l s z y  z e  s t r.  4
Efektywność energetyczna: made in Denmark

>>>  s t r.  5

C i ą g  d a l s z y  z e  s t r.  1
Kryzys zadłużenia publicznego i unia fi skalna – 

dwie strony tego samego medalu?

Więcej informacji pod adresem: http://www.eesc.europa.eu/documents/opinions/avis_en.asp?type=en
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Kryzys zadłużenia publicznego i unia 
fi skalna – dwie strony tego samego medalu?

Drodzy Czytelnicy!
Konferencja Narodów Zjednoczonych w  sprawie 

Zrównoważonego Rozwoju „Rio+20”, która odbyła 

się w Rio de Janeiro w dniach 20–22 czerwca, jako 

kontynuacja Szczytu Ziemi z 1992 r., była ważną 

okazją do omówienia procesu osiągania prawdziwie 

zrównoważonej przyszłości dla wszystkich, ale jej wyniki były z pewnością słabsze, 

niż życzyłaby sobie delegacja EKES-u.

W ubiegłym roku EKES opracował pełny i wszechstronny program, w którym 

wszystkie trzy fi lary zrównoważonego rozwoju – społeczny, gospodarczy i ekolo-

giczny – miałyby równe znaczenie. W szczególności wzywaliśmy do przyjęcia planu 

działania na rzecz rozwoju zrównoważonego, z konkretnymi celami, priorytetami, 

działaniami i mechanizmami. Możemy zatem jedynie ubolewać nad tym, że nie 

uwzględniono wielu oczekiwań europejskiego i światowego społeczeństwa obywa-

telskiego, i musimy mieć nadzieję, że na etapie wdrażania będzie można to naprawić 

i wyjść poza uzgodnienia zapisane w ostatecznej wersji deklaracji przyjętej w Rio.

Szefowie państw i rządów zgromadzeni w Rio zaprzepaścili jedyną w swoim 

rodzaju szansę na zrobienie zdecydowanego kroku w kierunku większej sprawie-

dliwości społecznej i ekologicznej. Najbardziej ubolewam nad brakiem konkretnego 

planu działania na nadchodzące lata oraz wiążących porozumień co do praktyk 

w zakresie rozwoju zrównoważonego. Niestety, położono zbyt mały nacisk na spo-

łeczny wymiar rozwoju zrównoważonego i nie poświęcono tyle uwagi, ile byśmy 

chcieli, celom takim, jak zwalczanie ubóstwa i zapewnienie dostępu do żywności, 

czystej wody i zrównoważonej energii. Nie udało się też przekształcić Programu 

Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska w wyspecjalizowaną agencję.

Ostatnim rozczarowaniem jest fi asko idei powołania rzecznika praw przyszłych 

pokoleń. Byłoby ważne, by w ten sposób na poziomie symbolicznym uznać potrzebę 

istnienia międzynarodowego organu, który może bronić praw przyszłych pokoleń 

w obliczu krótkofalowych interesów gospodarczych.

Niemniej jednak niektóre rezultaty konferencji można uznać za sukces. Jesteśmy 

zadowoleni, że w ostatecznej deklaracji na centralnym miejscu znalazło się pojęcie 

zielonej gospodarki jako siły napędowej zrównoważonego rozwoju. Doceniamy 

też wprowadzenie pojęcia celów dotyczących zrównoważonego rozwoju, które 

musimy teraz dopracować i wcielić w życie możliwie najszybciej, aby uczynić ten 

szczyt początkiem zmieniającego świat procesu, dzięki któremu nasze społeczeństwa 

będą silniej opierać się na ideach zrównoważonego rozwoju i włączenia społecznego. 

Doceniono także rolę społeczeństwa obywatelskiego w ułatwianiu i urzeczywistnia-

niu zrównoważonego rozwoju.

Powtarzam po raz kolejny: droga z Rio jest równie ważna jak droga do Rio. 

Działania służące realizacji postanowień konferencji „Rio+20” muszą odtąd być 

jednym z priorytetów społeczeństwa obywatelskiego i pozostaną w centrum mojej 

uwagi do końca mej kadencji przewodniczącego EKES-u.

Staff an Nilsson

Przewodniczący

13 lipca 2012 r.
Reykjavik, Islandia: 
1. posiedzenie Wspólnego 
Komitetu Konsultacyjnego EU 
– Islandia

6 września 2012 r.
Cypr: wysłuchanie publiczne 
pt. „Usługi osobiste, socjalne, 
zdrowotne i edukacyjne w Unii 
Europejskiej”

25 września 2012 r.
siedziba EKES-u, Brusela: 
„Zwiększanie wysiłków 
na rzecz silniejszej Europy 
– społeczeństwo obywatelskie 
pełnoprawnym partnerem 
w strategii Europa 2020”

28 września 2012 r.
Lizbona, Portugalia: 
konferencja pt. „Reformy 
rynku pracy jako odpowiedź 
na kryzys”

W TYM WYDANIU

2 Dlaczego Unia potrzebuje 
innego budżetu i jak powinien 
on wyglądać

3 Cypr: działania na rzecz 
lepszej Europy – wywiad 
z Andreasem Mavroyiannisem, 
wiceministrem do spraw 
europejskich

4 Przerzucanie mostów ponad 
burzliwym nurtem – wywiad 
z Nicolaiem Wammenem, 
duńskim ministrem spraw 
europejskich

5 Globalizacja i delokalizacja: 
czy jest jakaś przyszłość przed 
przemysłem w UE?

6 Społeczeństwo obywatelskie 
pełnoprawnym partnerem 
strategii „Europa 2020”

DO ODNOTOWANIA

W SKRÓCIE

Europejskie pszczoły

Od pradawnych czasów pszczoły 
odgrywają kluczową rolę w  środo-
wisku naturalnym. Dzięki zapylaniu 
roślin stanowią one istotny element 
naszych praktyk rolnych. W ostatnich 
latach pszczoły miodne wymierają 
w  zastraszającym tempie. Przyczyny 
tego zjawiska nie są dokładnie znane, 
choć podejrzewa się, że winne są zanie-
czyszczenie, monouprawy i nadmierne 
użycie pestycydów. 

Komitet zdaje sobie sprawę z tego problemu i jego konsekwencji dla różno-
rodności biologicznej, jakości żywności oraz bezpieczeństwa żywnościowego. 
Dlatego też 7 maja 2012 r. wraz z Komitetem Regionów zainstalował dwa ule na 
dachu budynku im. Jacques’a Delorsa w Brukseli. Był to końcowy etap realizacji 
projektu zainicjowanego rok temu przez oba Komitety z pomocą stowarzyszenia 
Apis Bruoc Sella, którego celem jest rozpowszechnianie uli na miejskich dachach. 
Projekt ma uwidocznić rolę miast w ochronie różnorodności biologicznej i poka-
zać, że wszyscy mogą na swój sposób przyczynić się do ratowania zagrożonych 
ekosystemów.

W dniu 31 maja kilku szczęśliwców, którzy brali udział w ofi cjalnej inauguracji 
projektu Komitetów o nazwie „Urban Bees Project”, miało okazję skosztować 
pierwszego miodu (wyprodukowanego w ciągu zaledwie 20 dni). Oczekuje się, 
że oba ule będą produkować około 40 kg miodu rocznie. (rdr) ●

Dzień Otwartych Drzwi 2012
EKES dostępny dla szerokiej publiczności

Ponad 3  tys. osób odwiedziło EKES 
12 maja 2012 r., kiedy instytucje UE po 
raz 20. z  rzędu zorganizowały Dzień 
Otwartych Drzwi. Tematem tegorocz-
nej imprezy był zrównoważony rozwój 
i zielona gospodarka, co uświadomiło 
uczestnikom wagę zagadnień związa-
nych z  konferencją ONZ „Rio+20”, 
poświęconą rozwojowi zrównoważo-

nemu. W kreatywny i interaktywny sposób przedstawiono najistotniejsze kwe-
stie, takie jak ekologiczne miejsca pracy, energia odnawialna, zrównoważony 
rozwój miast i zużycie wody.

Odwiedzający mieli okazję porozmawiać z członkami i pracownikami Komi-
tetu, dowiedzieć się więcej na temat jego działalności i wziąć udział w zabawach 
dla całej rodziny. W imprezie przez cały dzień aktywnie uczestniczyli przewod-
niczący Staff an Nilsson, wiceprzewodnicząca Anna Maria Darmanin i sekretarz 
generalny Martin Westlake, którzy witali uczestników i dzielili się z nimi wiedzą 
na temat ochrony środowiska.

Cenna, dobrowolna pomoc wielu członków i pracowników Komitetu zapew-
niła powodzenie tegorocznej inicjatywy, pokazując szerokiej publiczności dyna-
miczny i żywy wizerunek naszej instytucji. (rdr) ●

Redaktor naczelny:
Karin Füssl (kf)
Tomasz Jasiński – przedstawiciel członków EKES-u 
w redakcji (Grupa Pracowników, Polska) (tj)

Zespół redakcyjny:
Maciej Bury (mb) 
Raff aele De Rose (rdr) 
Alejandro Izquierdo Lopez (ail) 
Nadja Kačičnik (nk) 
Chloé Lahousse (cl) 
Peter Lindvald-Nielsen (pln) 
Makeda Peter (mp) 

Antonio Santamaria Pargada (asp) 

Ogólna koordynacja:
Nadja Kačičnik 

Adres:
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Budynek im. Jacques’a Delorsa, 
99 Rue Belliard, 
B-1040 Brussels, Belgium
tel. (+32 2) 546 93 96 lub 546 95 86
faks (+32 2) 546 97 64
e-mail: eescinfo@eesc.europa.eu
internet: http://www.eesc.europa.eu/

„EKES Info” ukazuje się dziewięć razy do roku podczas sesji plenarnych Komitetu.

Drukowane egzemplarze „EKES Info” po angielsku, francusku i niemiecku można otrzymać bezpłatnie 
w serwisie prasowym EKES-u.

Wersja elektroniczna niniejszego biuletynu w 22 językach w formacie PDF jest dostępna na stronach 
EKES-u: URL: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info

„EKES Info” nie stanowi ofi cjalnego zapisu prac EKES-u. Po informacje tego typu należy sięgać do 
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i innych publikacji Komitetu.

Powielanie naszych materiałów – z podaniem źródła „EKES Info” – jest dozwolone (prosimy 
o przekazanie jednego egzemplarza redaktorowi naczelnemu.)

Nakład: 15 500 egz.

Następny numer ukaże się we wrześniu 2012 r.

Od roku 2008  kryzys gospodarczy, 
który zaczął się w USA, stale przykuwa 
uwagę mediów i zajmuje ważne miej-
sce na liście politycznych priorytetów 
światowych przywódców. Odkąd kry-
zys objął Europę, coraz popularniejsze 
stają się porównania między Rezerwą 
Federalną i  Europejskim Bankiem 
Centralnym. W numerze „Th e Econo-
mist” z 16 czerwca zestawiono fi nanse 
publiczne Kalifornii i Grecji. Z arty-
kułu napisanego przez korespondenta 
czasopisma w  Los Angeles wynika, 

że poza naszymi granicami UE jest 
postrzegana jako lepiej zintegrowana, 
niż to się wydaje od wewnątrz – w prze-
ciwnym razie bowiem jaki byłby cel 
porównywania amerykańskiego stanu 
z państwem członkowskim? Europejski 
Komitet Ekonomiczno-Społeczny jest 
przekonany, że więcej Europy oznacza 
liczniejsze i lepsze narzędzia rozwiązy-

wania problemów związanych z global-
nym kryzysem i zapobiegania im.

Komitet jest żywotnie zaintereso-
wany debatą na temat kształtu integra-
cji gospodarczej UE, ponieważ stawką 
w grze jest nic innego jak sam europej-
ski model społeczny. W związku z tym 
jest zasadne, by Sekcja ECO Komitetu, 
odpowiedzialna za sprawy gospodar-
cze i fi nansowe, zajmowała się takimi 
zagadnieniami, jak wprowadzenie 
euroobligacji, utworzenie europejskiej 

agencji ratingowej, edukacja fi nansowa 
obywateli czy regulacja rynków fi nan-
sowych.

W takim kontekście 7 czerwca br. 
w  EKES-ie odbyła się konferencja 
wysokiego szczebla, na której dysku-
towano o obecnym kryzysie zadłuże-
nia publicznego. Wzięli w niej udział 

Cypr: działania na rzecz lepszej Europy*

Z obecnego kryzysu gospodarczego 
Europa musi wyjść silniejsza. Dlatego 
prezydencja Cypru w Radzie UE będzie 
pracowała na rzecz lepszej Europy, by 
przyczynić się do zrównoważonego 
wzrostu, spójności społecznej i tworzenia 
miejsc pracy. Z uwagi na obecną sytuację 
społeczno-gospodarczą będziemy dążyć 
do tego, by obywatele przywiązywali więk-
szą wagę do Unii i by wzmocnić pozycję 
UE na arenie światowej, z poszanowaniem 
zasady solidarności.

Konieczne jest propagowanie Europy 
bardziej wydajnej i  zrównoważonej. 
Dlatego najważniejszym punktem pro-
gramu są negocjacje wieloletnich ram 
finansowych na lata 2014–2020. To 
szansa na przyjęcie budżetu i wytycznych 
politycznych, które przyczynią się do 
wzrostu i zwiększenia konkurencyjności. 
Prezydencja cypryjska będzie starała się 
zakończyć negocjacje nad wieloletnimi 
ramami fi nansowymi i osiągnąć jak naj-
większe postępy w negocjacjach dotyczą-
cych wspólnych obszarów polityki, takich 
jak wspólna polityka rolna, rybołówstwa 
i spójności. Spójność ma dla prezyden-
cji Cypru szczególne znaczenie. Dlatego 
zwróciliśmy się do EKES-u o opracowanie 
opinii w sprawie przyjęcia strategii makro-
regionalnej na rzecz regionu Morza Śród-
ziemnego i jej korzyści dla wyspiarskich 
państw członkowskich. Innymi ważnymi 
kwestiami dla cypryjskiej prezydencji 
będą ekologia, efektywność energetyczna, 
zrównoważone środowisko naturalne 
i stawianie czoła wyzwaniom związanym 
z konsekwencjami zmiany klimatu.

Bardziej wydajna i oparta na wzro-
ście gospodarka europejska ma także 

kluczowe znaczenie dla przezwyciężenia 
obecnego kryzysu gospodarczego i zwięk-
szania konkurencyjności UE. Dlatego 
położymy szczególny nacisk na większy 
nadzór nad polityką budżetową i makro-
ekonomiczną oraz zagwarantowanie sta-
bilności budżetowej. Ponieważ kluczowe 
znaczenie ma także zwiększanie wzrostu, 
prezydencja cypryjska skoncentruje się na 
wzmocnieniu rynku wewnętrznego, pro-
pagowaniu tworzenia miejsc pracy, badań 
i innowacji, ze szczególnym uwzględnie-
niem MŚP, by przyczynić się do większej 
konkurencyjności Europy.

Z uwagi na rosnącą stopę bezrobocia 
w UE prezydencja Cypru w Radzie UE 
– pragnąc, by obywatele przywiązywali 
większą wagę do Unii, do solidarności 
i  spójności społecznej w UE – położy 
szczególny nacisk na zatrudnienie ludzi 
młodych. Priorytetem jest także ustano-
wienie wspólnego europejskiego systemu 
azylowego przed końcem 2012 r. W tym 
kontekście zwróciliśmy się do EKES-u 
o przygotowanie opinii rozpoznawczej 
w sprawie opracowania systemu porów-
nującego odciski palców osób zwracają-
cych się o azyl z odciskami imigrantów 
należących do niektórych kategorii osób 
przebywających nielegalnie na terenie 
danego państwa (Eurodac). Prezydencja 
poprosiła również Komitet o opracowanie 
opinii w sprawie wzmacniania procesów 
partycypacyjnych oraz zaangażowania 
władz lokalnych, społeczeństwa obywa-
telskiego i  partnerów społecznych we 
wdrażanie strategii „Europa 2020”.

Prezydencja cypryjska pragnie także 
zbliżyć Europę do jej sąsiadów, kon-
tynuując program rozszerzenia i kładąc 
szczególny nacisk na wymiar południowy 
europejskiej polityki sąsiedztwa, a także 
pracując nad dalszym umacnianiem 
pozycji Unii na arenie międzynarodo-
wej, z  uwzględnieniem realizacji unij-
nych celów rozwojowych i wzmacniania 
zewnętrznej polityki handlowej.

Unia musi zbliżyć się do obywateli. 
Chcemy promować Europę jako „fi loxenos 
topos” – gościnne i przyjemne miejsce dla 
przedsiębiorstw, pomysłów, usług, inno-
wacji i kultur. „Filoxenos topos” stanowi 
część naszych aspiracji do lepszej Europy 
– dającej nadzieję swoim obywatelom, 
zwłaszcza młodym pokoleniom. ●

*Andreas Mavroyiannis, wiceminister spraw europejskich, w imieniu prezydencji Cypru w Radzie UE

Oczekiwania cypryjskich członków EKES-u 
związane z przewodnictwem Cypru 
w Unii Europejskiej*

Nowa wizja dla regionu Morza Śródziemnego

Michalis Antoniu
Grupa Pracodawców
Zastępca dyrektora generalnego Cypryjskiej Federacji Pracodawców i Przemysłowców (OEB) 
Cypryjska prezydencja zbiega się w czasie z najbardziej burzliwym okresem powojennej historii Europy. Niemniej jednak 
czas niepokoju to także czas niosący możliwości i zmiany. W tym okresie EKES, w ścisłej współpracy z innymi instytucjami 
UE, powinien wspierać i promować strategie polityczne niezbędne do przywrócenia wzrostu gospodarczego, zmniejszenia 
bezrobocia i zwrócenia wszystkim obywatelom Europy nadziei na dobrobyt.

Dimitris Kittenis
Grupa Pracowników
Były sekretarz generalny Cypryjskiej Konfederacji Pracowników (SEK) 
Położony na rozdrożu między Europą, Bliskim Wschodem i Afryką Cypr przejmuje przewodnictwo w UE w chwili, gdy 
sama UE znalazła się na rozstaju dróg. Prezydencja cypryjska będzie musiała pomóc w rozwiązaniu problemów nierów-
ności i solidarności oraz w podejmowaniu pilnych decyzji służących zaradzeniu sytuacjom kryzysowym, tak by zmniejszyć 
bezrobocie, poprawić jakość życia i pogłębić integrację europejską.

Kostakis Konstantinidis
Grupa Innych Podmiotów
Przewodniczący Cypryjskiego Związku Rolników (EKA) 
W całym okresie prezydencji nasze cele i ambicje będą koncentrowały się wokół wzmocnienia współpracy i solidarności 
między państwami członkowskimi, a także nasilenia wysiłków służących promowaniu pokoju nie tylko w obszarze śród-
ziemnomorskim i na Bliskim Wschodzie, ale także w Europie i pozostałych regionach świata. Naszym pragnieniem są też 
lepsze standardy życia zwykłych ludzi oraz wzrost gospodarczy, nie tylko w Europie, ale także w państwach spoza Unii.

Michalis Lytras
Grupa Innych Podmiotów
Prezydencja cypryjska przyczyni się do osiągnięcia celu dotyczącego spójności społecznej i gospodarczej w Unii Europejskiej 
oraz będzie dążyć do promowania wzrostu gospodarczego, pokonania kryzysu gospodarczego, dopracowania i przyjęcia 
wspólnej polityki rolnej na lata 2014–2020, zwalczania bezrobocia i zaprowadzenia pokoju w Europie i na całym świecie. 
Jestem przekonany, że okres prezydencji cypryjskiej będzie udany i owocny.

Andreas Pavlikkas
Grupa Pracowników
Szef Departamentu Badań i Analiz Pancypryjskiej Federacji Pracy
Chciałbym, aby przewodnictwo Republiki Cypryjskiej przebiegło pod znakiem sukcesów na każdym poziomie – zarówno 
politycznym, jak i organizacyjnym. Na ile to możliwe, nasze państwo musi przyczynić się do podjęcia decyzji dotyczących 
solidarności między dużymi i małymi państwami, do pogłębienia i poszerzenia programu wspólnych działań oraz do 
wzmocnienia relacji UE z państwami regionu śródziemnomorskiego i Bliskiego Wschodu. Ponadto Cypr będzie miał okazję 
zaprezentować się jako państwo, pokazać swe mocne strony i atuty zarówno w Europie, jak i na świecie, aby przyciągnąć 
inwestycje i turystów. ●

* W związku z rezygnacją jednego z cypryjskich członków EKES-u rozpoczęto procedurę mianowania nowego członka. Procedura ta była jeszcze w toku w momencie oddania do druku niniejszego 
biuletynu. Pełną listę członków EKES-u można znaleźć na naszej stronie internetowej: http://www.eesc.europa.eu/.

– korzyści dla wyspiarskich państw człon-
kowskich”.

Sporządzenie tej opinii powierzono prze-
wodniczącemu Komitetu Monitorującego 
ds. Euromedu w  EKES-ie, greckiemu 
członkowi Komitetu Dimitrisowi Dimi-
triadisowi.

„EKES Info”: Dlaczego UE 
potrzebuje nowej strategii 
makroregionalnej dla regionu 
Morza Śródziemnego?

Dimitris Dimitriadis: Wszystkie wysiłki 
podejmowane do tej pory przez UE na rzecz 
całego regionu Morza Śródziemnego nie 
przyniosły spodziewanych efektów. Zaini-
cjowany w 1995 r. proces barceloński, który 
miał służyć za ramy stosunków między UE 
a  jej śródziemnomorskimi partnerami, 
utkwił w martwym punkcie. Tymczasem 
kontekst geopolityczny w  tym regionie 

Dimitris Dimitriadis, członek EKES-u

ROZMOWY W EKES-IE

W nowej serii wywiadów Tomasz Jasiń-
ski, polski członek Grupy Pracowników 
w EKES-ie oraz przedstawiciel członków 
EKES-u w redakcji „EKES Info”, rozma-
wia z innymi członkami Komitetu, aby 
poznać ich pasje. Pierwszym jego roz-
mówcą jest Martin Siecker, pochodzący 
z Holandii członek Grupy Pracowników 
w EKES-ie, reprezentujący Niderlandzką 
Federację Związków Zawodowych.

Tomasz Jasiński: Jak 
przebiegała pańska 
dotychczasowa kariera 
zawodowa?

Martin Siecker: Z zawodu jestem dzien-
nikarzem. Pracę zawodową rozpocząłem 
w latach 70., pracowałem jako reporter 
lewicowego dziennika. Dziesięć lat póź-
niej przeszedłem do ruchu związkowego 
i  zostałem redaktorem biuletynu dla 
związkowców. 

Co skłoniło pana do podążania 
ścieżką kariery związanej 
z ruchem związkowym?

Im więcej pisałem o stosunkach pracy, 
tym bardziej się w te sprawy angażowa-
łem. Pewnego dnia dowiedziałem się, 
że młodzi dziennikarze mojej gazety 
nie otrzymują wynagrodzenia, jakie 
się im należało. Wraz z kolegami utwo-
rzyliśmy komitet protestacyjny, aby ich 
bronić. Negocjowaliśmy z redaktorem 
i  ostatecznie wygraliśmy. To wtedy 
postanowiłem pracować dla organiza-
cji broniącej praw pracowników.

Od jak dawna jest pan 
członkiem związku 
zawodowego?

Zapisałem się do związku w chwili, 
gdy wszedłem na rynek pracy, czyli 
w 1967 r. Zanim zostałem dziennika-
rzem, pracowałem w wielu różnych 
miejscach. To był mój wybór. Nie 
chciałem wtedy mieć stałej posady 
i  ustalonych z  góry godzin pracy. 
Lubiłem wolność; gdy świeciło słońce, 
mogłem iść popływać, zamiast praco-
wać.

Co jest pana pasją?

Muzyka. Słucham bardzo dużo muzyki. 
Gram trochę na perkusji, ale nie dość 
dobrze, by móc grać w jakimś zespole. 
Zresztą nawet gdyby mi to lepiej szło, 
nie miałbym czasu grać w  zespole. 
Lubię też czytać; nie ma praktycznie 
nic lepszego niż dobry kryminał. 

Myślałem, że w Holandii 
wszyscy są fanami piłki 
nożnej.

Jestem fanem piłki nożnej. Kibicuję 
Ajaksowi Amsterdam. Mieszkałem kie-
dyś tuż obok Stadionu Olimpijskiego 
w Amsterdamie, w czasach, gdy Ajax 
był w najlepszej formie. Widziałem 
wszystkie jego europejskie mecze na 
własnym boisku na początku lat 70., 
gdy trzy razy z rzędu wygrał europejski 
Puchar Mistrzów.

Kiedy został pan członkiem 
EKES-u?

Dziesięć lat temu. W 2010 r. zostałem 
mianowany członkiem EKES-u po raz 
trzeci.

Co uważa pan za wyzwanie, 
z którym UE powinna 
zmierzyć się jak najszybciej?

Z rosnącym eurosceptycyzmem. To 
prawdziwe zagrożenie. Istnieje ryzyko, 
że jeśli mu nie zaradzimy, wszystkim, 
co łączy Europę, będzie kilometr kwa-
dratowy betonu, szkła i stali opodal 
centrum Brukseli, przypominający 
o  idei, którą uważano za wspaniałą 
i ważną, ale która skończyła na śmiet-
niku historii jako największa i najdroż-
sza porażka polityczna. ●

Wkrótce w EKES-ie
Więcej wysiłków na rzecz silniejszej Europy!

Społeczeństwo obywatelskie peł-
noprawnym partnerem strategii 
„Europa 2020”

Podczas konferencji 25 września 2012 
r. omówione zostaną mechanizmy 
służące pobudzeniu wzrostu gospo-
darczego i opracowaniu europejskiego 
paktu na rzecz wzrostu. Cztery rów-
nowległe warsztaty dotyczyć będą: 
stworzenia spójnych ram unijnej stra-
tegii wzrostu, ponownego ożywienia 

jednolitego rynku, naprawy gospodar-
czej, tworzenia miejsc pracy, a także 
innowacji w kontekście inteligentnego 
i zrównoważonego wzrostu. 

Przewodniczący Grup EKES-u 
przedstawią swe poglądy na temat 
powrotu Europy na drogę trwałego 
wzrostu gospodarczego. Panel wyso-
kiego szczebla zajmie się omówieniem 
sposobów zwiększenia szans wzrostu 
związanych ze strategią „Europa 2020”.

W konferencji wezmą udział zain-
teresowane strony szczebla krajowego 
i unijnego, decydenci UE, posłowie do 
PE i krajowi parlamentarzyści, a także 

przedstawiciele rządów i  organów 
administracji państw członkowskich, 
krajowego i europejskiego społeczeń-
stwa obywatelskiego, władz lokalnych 
oraz ośrodków analitycznych i środo-
wisk opiniotwórczych.

EKES oraz krajowe RSG przedstawią 
na konferencji swe pomysły, doświad-
czenia i sprawdzone rozwiązania w celu 
wykorzystania wyżej wspomnianych 
mechanizmów służących zbudowa-
niu zrównoważonej i konkurencyjnej 
Europy. (kf) ●

Z programem konferencji można 
zapoznać się na stronie: http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.home.

Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod adresem: europe2020-eesc@
eesc.europa.eu.

W IMIENIU PREZYDENCJI CYPRU W RADZIE UE

całkowicie się zmienił w wyniku rewolucji, 
które wybuchły w krajach Afryki Północnej.

Dlatego musimy ponownie zacząć od 
zera. Musimy zaproponować nową wizję 
i całkowicie nowe podejście. Wkrótce po raz 
pierwszy spotkam się z ministrem z Cypru, 
by porozmawiać o tym, w jaki sposób EKES 
może jak najlepiej ustosunkować się do 
prośby jego kraju o poradę w tej kwestii.

Wydawać by się mogło, że wiele 
wyzwań, z którymi zmagają 
się kraje regionu Morza 
Śródziemnego, można podjąć 
w ramach unijnej polityki 
spójności.

Sama polityka spójności nie wystarczy. 
Potrzebujemy szerszej wizji i długotermi-
nowej perspektywy na najbliższe 15–20 lat 
dla całego regionu, a nie tylko dla państw 
członkowskich UE z tego regionu. Przede 

wszystkim musimy określić jasne długo-
terminowe cele dla tego regionu, a potem 
powinniśmy zadbać o  to, by wsparła je 
polityka spójności.

Właśnie wrócił pan z konferencji 
na temat strategii dla regionu 
Morza Bałtyckiego. Czy sądzi 
pan, że mogą pana zainspirować 
niektóre zaproponowane na niej 
rozwiązania?

Bez wątpienia strategia dla regionu Morza 
Bałtyckiego jest wzorem, który można 
wykorzystać z myślą o podobnych strate-
giach. Dowiodła ona przecież, jak wielkie 
korzyści może przynieść zastosowanie 
zintegrowanego podejścia do wspólnych 
spraw, obejmującego kilka krajów i orga-
nów władzy. Oczywiście nie jest możliwe 
powielenie wszystkich rozwiązań opra-
cowanych w ramach strategii dla regionu 
Morza Bałtyckiego, ale niektóre z  nich 

mogą być cenną inspiracją. Jeśli chodzi 
o geopolitykę, strategia dla regionu Morza 
Bałtyckiego nauczyła nas jednego: choć 
strategia obejmuje jedynie państwa człon-
kowskie UE, to żywotne znaczenie dla jej 
powodzenia odgrywają stosunki między 
UE a Rosją.

W związku z tym jeśli pragniemy powo-
dzenia unijnej strategii dla regionu Morza 
Śródziemnego, musimy włączyć do niej 
wszystkie podmioty z tego regionu: kraje 
UE, Afryki Północnej, obszary wyspiar-
skie, Turcję, Izrael i  terytoria palestyń-
skie. (mb). ●

Strona internetowa prezydencji cypryj-
skiej jest już dostępna.

Wystraczy klikną na link, by przeczytać 
najnowsze wiadomości na temat prezyden-
cji cypryskiej: www.cy2012.eu.

Prezydencja cypryjska zwróciła się do 
EKES-u z prośbą o przygotowanie opinii 
pt. „Opracowanie makroregionalnej stra-
tegii dla regionu Morza Śródziemnego 

Andreas Mavroyiannis, wiceminister do spraw 
europejskich, Prezydencja Cypru w Radzie UE

NOWE PUBLIKACJE EKES-U

 ■ Ochrona konsumentów

 ■ Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny pod-
czas prezydencji cypryjskiej w Radzie UE 

Szczegółowe informacje: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.publications. ●

//ww

m.in. Jean-Claude Juncker, premier 
Luksemburga i  przewodniczący 
Eurogrupy, Enzo Moavero Milanesi, 
włoski minister spraw europejskich, 
oraz wysocy rangą przedstawiciele 
Komisji Europejskiej, Europejskiego 
Banku Centralnego i  Parlamentu 
Europejskiego. Obrady otworzył 
przewodniczący EKES-u Staff an Nils-
son, który zaapelował o utworzenie 
unii fiskalnej i wprowadzenie euro-
obligacji. Podkreślił, że potrzebne są 
konkretne inicjatywy, dzięki którym 
państwa członkowskie będą dzieliły 
się odpowiedzialnością fiskalną, co 
w konsekwencji obniży stopy procen-
towe związane z długiem publicznym 
krajów podejmujących wysiłki na rzecz 
konsolidacji fi skalnej. Debatę modero-
wał Michael Smyth, przewodniczący 
Sekcji ECO, który zaznaczył, że jego 
zdaniem stoimy w  obliczu kryzysu 
popytu przypominającego kryzys z lat 
30. i rygorystyczna polityka oszczędno-
ści budżetowych doprowadzi nas jedy-
nie do recesji, która stanowi podatny 
grunt dla postaw populistycznych 
i  radykalnych ugrupowań. Carmelo 
Cedrone i Gérard Dantin, sprawoz-
dawcy dwóch opinii EKES-u na temat 
euroobligacji i  podobnych instru-
mentów na rzecz rozłożenia długu, 
oraz Pedro Augusto Almeida Freire, 
przewodniczący stałej grupy analitycz-
nej ds. koordynacji polityk gospodar-
czych, opowiedzieli się za integracją 
jako jedynym możliwym rozwiąza-
niem obecnej sytuacji. W  przyjętej 
już opinii Carmelo Cedronego wysu-
nięto konkretną propozycję doty-
czącą poparcia wprowadzenia dwóch 
rodzajów obligacji: obligacji stabilno-
ściowych, mających za zadanie rozkła-
danie odpowiedzialności za długi, oraz 
obligacji inwestycyjnych, które mają 
przyciągnąć kapitał ze wschodzących 
mocarstw gospodarczych, takich jak 
Brazylia, Rosja, Indie i Chiny. Gérard 
Dantin pracuje nad opinią na temat 
rozłożenia długu między państwami 
członkowskimi, która zostanie pod-
dana pod głosowanie na lipcowej sesji 
plenarnej. Przedstawiciel Komisji 
podkreślił konieczność utworzenia 
zabezpieczeń dla sektora fi nansowego 
na szczeblu unijnym i  przybliżania 
się do ściślejszej integracji fi skalnej. 
Z kolei Sylvie Goulard, posłanka do 
Parlamentu Europejskiego, zwróciła 
uwagę, że Rada Europejska nie może 
być jedynym forum politycznym, 
które zajmuje się obecnym kryzysem, 
i zasugerowała, że konieczne jest szer-
sze podejście. Jean-Claude Juncker 
zakończył konferencję optymistycz-

Brakuje jedynie politycznej woli, by wyjść z kryzysu

„EKES Info”: W swojej niedawnej opinii 
stwierdził pan, że obecny kryzys europejski 
ma charakter bardziej polityczny niż 
gospodarczy...

Carmelo Cedrone: Europa nie może dłużej funkcjonować 
z jedną polityką walutową i 17 politykami gospodarczymi 
i fi nansowymi. UE powinna przejść do etapu unii fi skalnej. 
Pierwszym krokiem w tym kierunku byłoby ustanowienie 
dwóch odrębnych i uzupełniających się rodzajów obligacji 
unijnych: niezbywalnych obligacji stabilizujących dług oraz 
euroobligacji na rzecz naprawy gospodarczej i wzrostu.

Czy jest to możliwe?

Takie obligacje pozwoliłyby na odzyskanie zaufania inwestorów i zastąpienie rygoru 
budżetowego odbudową państwa dobrobytu. Ponadto nasz plan nie wymaga reformy 
traktatów lub utworzenia nowych instytucji. Wykorzystano by w nim istniejące 
instrumenty unijne, takie jak Europejski Fundusz Inwestycyjny. Jedynym brakują-
cym elementem jest wola polityczna. (rdr) ●

Martin Siecker: miłośnik muzyki i powieści kryminalnych
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