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Artykuł wstępny
Drodzy Czytelnicy!
To mój ostatni edytorial jako wiceprzewodniczącego EKES-u ds. komunikacji.
Ten dwuipółletni okres był pełen wyzwań, radości, odpowiedzialności i niemałych obaw.
Nie do mnie należy podsumowanie mandatu wiceprzewodniczącego ds. komunikacji.
Pragnę skorzystać z okazji i przekazać wszystkim me podziękowania.
Podchodzę do moich zadań w EKES-ie bardzo poważnie. Bycie członkiem tej instytucji
doradczej to wspaniała okazja do uczestniczenia w procesie budowy Europy.
Podobnie jak 60 lat temu i dziś rola EKES-u ma znaczenie. Podobnie jak 60 lat temu i
dziś Europa jest motorem pokoju i wzrostu, a zorganizowane społeczeństwo
obywatelskie musi nadal aktywnie uczestniczyć w tym wyjątkowym projekcie.
Wiem, że spoczywa na mnie – podobnie jak na innych członkach EKES-u – duża
odpowiedzialność.
Bez wątpienia reprezentowanie mojej organizacji, Portugalskiej Konfederacji
Przedsiębiorców (CIP), która desygnowała mnie na członka Komitetu, jest zaszczytem.
Zadanie to wykonuję z wielką dumą. Nie mogę jednak pominąć osobistej
odpowiedzialności jako obywatela europejskiego. Każe mi ona codziennie starać się być
lepszym pracownikiem, członkiem, obywatelem i po prostu lepszym człowiekiem. Bez
wątpienia jest ona o wiele wyraźniejsza, odkąd pracuję w EKES-ie i tylko zyskała na sile
przez ostatnie dwa i pół roku mojej działalności w obszarze komunikacji.
Koncentrowaliśmy się na stworzeniu jak najlepszych warunków, by członkowie EKES-u
mogli komunikować się i rozpowszechniać prace Komitetu oraz wziąć na siebie odpowiedzialność za reprezentowanie
społeczeństwa obywatelskiego we wszystkich państwach członkowskich.
Jak już wspomniałem, wyzwania i powody do radości były liczne. Niemniej pojawiło się wiele obaw. Europa jest w ostatnich
latach mocno krytykowana. Każde wybory zwiększały zaniepokojenie i budziły zdziwienie niektórymi wynikami.
Musimy jednak – mimo konsternacji – postarać się zrozumieć płynące z nich przesłanie. Nie możemy pozostać na uboczu
debaty, będąc świadkami pewnych ekstremistycznych ruchów w całej Europie. Jeśli naprawdę wierzymy w projekt europejski,
musimy przyjąć, że wszystko – wszystko, co robimy, może mieć wpływ na kształt przyszłej Europy, jakiej pragniemy.
Powtarzam więc – zamiast promować przesłanie instytucji o nazwie Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, naszym celem
było propagowanie prac Komitetu jako filaru konstrukcji europejskiej. Zadanie to spoczywa na wszystkich członkach, którym
pomagają pracownicy EKES-u. Pragnę więc wykorzystać tę okazję i podziękować wszystkim za niesamowite wsparcie udzielone
nam w tej kadencji. Jako członkowie Komitetu musimy podjąć się zadania budowania Europy. To na nas spoczywa ta
odpowiedzialność!
Niech nie przeszkodzi nam w tym brak odpowiednich narzędzi komunikacji.
Dziękuję wszystkim za ten niesamowity okres. Zawsze będę gotów wnieść wkład w odpowiedzialną Europę pokoju i wzrostu
gospodarczego. Zaś Komitet i zorganizowane społeczeństwo obywatelskie uczynią taką Europę jeszcze silniejszą. Nie traćmy
czasu!
Gonçalo Lobo Xavier
Wiceprzewodniczący EKES-u ds. komunikacji
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W skrócie
Zjednoczona w różnorodności: odmłodzić przyszłość kultury europejskiej
W tytule dziewiątej edycji imprezy „Twoja Europa – Twoje zdanie”, która odbędzie
się w dniach 15 i 16 marca br., widnieje dewiza Unii Europejskiej. Młodzieżowa
impreza EKES-u będzie poświęcona Europejskiemu Rokowi Dziedzictwa
Kulturowego.
EKES zaprosił do Brukseli 99 uczniów w wieku 16–18 lat, aby przygotować zalecenia dla UE
dotyczące europejskiego dziedzictwa kulturowego. Zadaniem uczestników pochodzących z
28 państw członkowskich i z 5 krajów kandydujących będzie zaproponowanie środków, które pozwolą lepiej chronić i promować
dziedzictwo kulturowe Europy. W sektorze tym pracuje bezpośrednio 300 tys. osób, a pośrednio jest z nim związanych 7,8 mln miejsc
pracy.
Przed przybyciem do Brukseli młodzi uczestnicy i ich klasy spotkali się z jednym z członków EKES-u, który przedstawił im UE, EKES
oraz samą imprezę. Spotkanie w Brukseli otworzy przewodniczący EKES-u Georges Dassis, po czym głos zabiorą sekretarz generalna
organizacji „Europa Nostra” Sneška Quaedvlieg-Mihailović oraz młoda belgijsko-grecka aktorka Daphne Patakia. Następnie uczniowie
wymienią się pomysłami, sformułują dziesięć zaleceń i wybiorą trzy najlepsze propozycje przy użyciu systemu do głosowania
używanego przez członków Komitetu. Spotkanie poprowadzi wiceprzewodniczący EKES-u Gonçalo Lobo Xavier.
Tegoroczna edycja imprezy „Twoja Europa – Twoje zdanie będzie dla uczestników wyjątkową okazją do dyskusji z rówieśnikami, a
jednocześnie do zdobycia wiedzy o UE i o roli EKES-u. (dv)

Przyszłość demokracji w Europie jest bezpośrednio związana z pokojem i
strukturą federalną Europy
O przyszłości demokracji w Europie debatowano na dwudniowej europejskiej konferencji
zorganizowanej przez Georges’a Dassisa, przewodniczącego EKES-u, w muzeum Akropolu
w Atenach w dniach 1–2 marca. W wypełnionej po brzegi sali muzeum żywo dyskutowali
przedstawiciele instytucji unijnych, rządu Grecji, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i
uczelni wyższych, a przewodniczący Dassis z przekonaniem mówił o pokojowej i federalnej
Europie, która stoi po stronie solidarności i dobrobytu obywateli.
„Populizmu, który niebezpiecznie szerzy się w krajach Europy, nie da się zwalczyć
słowami. Unia Europejska musi zaproponować konkretne rozwiązania dla potrzeb obywateli
i zapewnić im poczucie bezpieczeństwa i pracę dla nich i w przyszłości dla ich dzieci” –
powiedział przewodniczący EKES-u Georges Dassis. „Chcemy Unii, która może zapewnić
wszystkim równe szanse. Aby walczyć z populizmem i przezwyciężyć frustrację odczuwaną
przez tych naszych współobywateli, którzy są teraz w wyjątkowo trudnej sytuacji, musimy na pierwszy plan wysunąć kwestie
społeczne, nie narażając przy tym oczywiście na szwank gospodarki Unii”.
Georges Dassis wezwał do powołania europejskiego ministra finansów, który byłby demokratycznie wybierany i ponosiłby

odpowiedzialność polityczną. Przypomniał o przyszłych wyborach do Parlamentu Europejskiego i wyraził poparcie dla
ponadnarodowych list, które byłyby odzwierciedleniem poglądów obywateli. „W przeciwnym wypadku wybory rozegrają się wokół
interesów krajowych, a nie z myślą o sprawach o europejskim znaczeniu” – podkreślił.
Przy okazji konferencji Georges Dassis przyjął wyróżnienie od Greckiej Rady Społeczno-Gospodarczej za zaangażowanie i wsparcie dla
dialogu społecznego w Europie. (ks)

Prawodawstwo UE powinno obejmować więcej środków gwarantujących
przestrzeganie praw kobiet z niepełnosprawnością
Podczas konferencji pt. „Kobiety z niepełnosprawnością w UE – stan obecny i perspektywy
na przyszłość”, zorganizowanej w siedzibie Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego, stowarzyszenia osób niepełnosprawnych oświadczyły, że kobiety
niepełnosprawne muszą być w stanie podejmować decyzje w sprawach, które ich dotyczą, i
być sprawiedliwie reprezentowane w instytucjach publicznych.
Większość prelegentek podzielała zdanie, że kobiety niepełnosprawne są w trudniejszym
położeniu niż niepełnosprawni mężczyźni. I choć widać pewien postęp, kobiety te wciąż
stykają się w UE z podwójną dyskryminacją. Zaznaczono, że strategie polityczne nie zajmują
się konkretnie zagadnieniem kobiet niepełnosprawnych. Dlatego prelegentki podkreśliły
potrzebę promowania na szczeblu unijnym prawodawstwa, które wyraźnie chroniłoby prawa
kobiet z niepełnosprawnością. Zaapelowano także o zwrócenie szczególnej uwagi na
przemoc wobec kobiet niepełnosprawnych, gdyż to one częściej padają ofiarą przemocy domowej. W konferencji uczestniczyli
przedstawiciele różnych organizacji osób niepełnosprawnych, a także Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. (mb/ia)

Wiadomości EKES-u
Choć rola Turcji w kryzysie uchodźczym ma kluczowe znaczenie, wciąż można
wprowadzić ulepszenia
W opinii przyjętej na lutowej sesji plenarnej Europejski Komitet EkonomicznoSpołeczny(EKES) uznał wysiłki Turcji, która przyjęła ponad trzy miliony uchodźców, lecz
podkreślił potrzebę zapewnienia tym osobom zgodnej z prawem międzynarodowym,
niedyskryminującej ochrony.
EKES skrytykował fakt, że uchodźcy w Turcji stoją w obliczu „poważnych przeszkód,
niedociągnięć i problemów w zakresie dostępu do zatrudnienia i podstawowych usług, takich
jak opieka zdrowotna i socjalna, edukacja oraz, ogólniej, integracja ze społeczeństwem”.
Z drugiej strony, sprawozdawca Dimitris Dimitriadis podkreślił, że działania państw
członkowskich UE w zakresie przesiedlania i relokacji uchodźców są wciąż niezadowalające
oraz dodał, że EKES zdecydowanie potępia ksenofobiczną postawę, jaką wobec kryzysu
uchodźczego przyjęły niektóre państwa członkowskie.
Sprawozdawca powiedział, że EKES wezwał do ustanowienia mechanizmu, który monitorowałby, czy obie strony respektują warunki
uzgodnione w ramach oświadczenia UE–Turcja w sprawie uchodźców, które zostało przyjęte w 2016 r. celem ograniczenia
nieuregulowanej migracji.
EKES wyraził również zaniepokojenie stanem praw człowieka w Turcji oraz coraz liczniejszymi przeszkodami, jakie napotykają tureckie
organizacje społeczeństwa obywatelskiego, ze względu na ich ważny wkład w sytuację humanitarną uchodźców.
„Choć przyjęcie tak dużej liczby migrantów to dla kraju wyzwanie, nie może to oznaczać wyrzeczenia się odpowiedzialności za
przyjmowanie ich w sposób godny” – podsumowali członkowie EKES-u podczas dyskusji nad opinią. (ll)

EKES został zaproszony do udziału w projekcie Emmanuela Macrona dotyczącym
konsultacji z europejskimi obywatelami
EKES ma do odegrania istotną rolę w konsultacjach publicznych zaproponowanych
przez francuskiego prezydenta, gdyż podejmowane przez Komitet na co dzień
inicjatywy umożliwiające społeczeństwu obywatelskiemu wpływ na kształt Europy
na najwyższym szczeblu są zasadniczo zgodne z ideą konsultacji. Takie przesłanie
przekazała francuska minister spraw europejskich Nathalie Loiseau podczas
wystąpienia na sesji plenarnej EKES-u w Brukseli w dniu 15 lutego.
Minister przedstawiła w zarysie projekt francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona
mający na celu zainicjowanie szeregu konsultacji publicznych w państwach członkowskich i
odbudowanie Europy na podstawie zgłoszonych w ich trakcie przez obywateli europejskich
aspiracji i propozycji oraz krytycznych uwag i obaw.
„Celem jest umożliwienie Europejczykom zabrania głosu (...), tak by można było wskazać te obszary, w których obecność Europy jest
zbyt słaba, w których obywatele domagają się innego rodzaju działań i w których odnoszą wrażenie, że Europa jest zbyt inwazyjna” –
wyjaśniła minister.

Chodzi o mobilizację bardzo dużej liczby osób w drodze tradycyjnych debat, konsultacji internetowych oraz imprez opartych na
demokratycznym współuczestnictwie.
Przewodniczący EKES-u Georges Dassis wyraził uznanie dla tej inicjatywy i nadmienił dwie serie zakrojonych na szeroką skalę
konsultacji opartych na tej samej koncepcji, które EKES zorganizował w ciągu ostatnich dwóch lat w państwach członkowskich UE.
Pierwsza dotyczyła sytuacji migrantów, a druga Białej księgi w sprawie przyszłości Europy.
Minister oznajmiła, że 24 kraje UE zgłosiły już swój udział w konsultacjach, które zaplanowano na okres od kwietnia do października
2018 r. Wnioski zostaną uwzględnione w badaniu sporządzonym przez szefów państw i rządów, którzy rozważą zalecenia na
posiedzeniu Rady Europejskiej w grudniu 2018 r. (dm)

Wnioski płynące z polityki oszczędności muszą doprowadzić do zmiany podejścia
Przyszłe zarządzanie kryzysowe powinno w większym stopniu uwzględniać
równowagę pomiędzy celami polityki fiskalnej a celami społecznymi, aby uniknąć
negatywnego wpływu na potencjał gospodarczy, rynki pracy i systemy
zabezpieczenia społecznego w poszczególnych krajach. Zamiast drastycznych
oszczędności instytucje UE powinny realizować politykę na rzecz współpracy
gospodarczej, wzrostu i solidarności – wzywa EKES w opinii z inicjatywy własnej
Wnioski na przyszłość z myślą o uniknięciu dotkliwej polityki oszczędnościowej w
UE.
„Instytucje UE powinny być wyłącznie odpowiedzialne za opracowywanie i wdrażanie
programów dostosowawczych, nawet jeżeli ustanawiane są partnerstwa z instytucjami
zewnętrznymi” – powiedział sprawozdawca José Leirião (Inne Podmioty, PT) „Jest to
niezwykle istotne, gdyż w ramach tych programów należy przestrzegać naszych wspólnych
wartości i celów oraz unikać niespójności i braków, które pojawiły się w przeszłości”.
W oparciu o doświadczenia z ostatniego kryzysu instytucje UE powinny zagwarantować, że partnerzy społeczni i przedstawiciele
społeczeństwa obywatelskiego będą uczestniczyć na równych prawach z innymi organami w ustalaniu, okresowym monitorowaniu i
ocenie tych programów.
Komitet z zadowoleniem przyjmuje dążenie Komisji do zreformowania strefy euro, by zrezygnować z polityki oszczędności i pogłębić
unię gospodarczą i walutową. EKES uważa, że zreformowanie i ukończenie UGW zwiększy odporność UE na wstrząsy asymetryczne i
pomoże zapobiec kryzysom w przyszłości.
Jednakże Komitet wzywa Komisję do opracowania dodatkowych programów na rzecz odnowy społecznej i gospodarczej krajów, które
były lub są objęte polityką oszczędności. Zdaniem EKES-u Komisja powinna zaproponować środki na poziomie UE pozwalające na
zapobieżenie wzrostowi ubóstwa i na zachowanie zabezpieczenia społecznego. (jk)

EKES przedstawia propozycje służące urzeczywistnieniu bezpieczeństwa
cybernetycznego
UE powinna wzmocnić mandat Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i
Informacji (ENISA) jako podmiotu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
cybernetyczne w UE, stworzyć system certyfikacji na poziomie europejskim oraz
skoncentrować się na edukacji i ochronie użytkowników internetu.
W sporządzonej przez Alberta Mazzolę i Antonia Longa opinii przyjętej na lutowej sesji
plenarnej EKES zdecydowanie popiera zaprezentowany przez Komisję Europejską pakiet
dotyczący bezpieczeństwa cybernetycznego.
Według specjalnego badania Eurobarometru na temat postaw Europejczyków wobec
bezpieczeństwa cybernetycznego 73% użytkowników internetu jest zaniepokojonych, że
strony internetowe mogą nie zapewniać bezpieczeństwa ich osobistych informacji w
internecie, a 65% – że mogą tego nie czynić władze publiczne. Większość respondentów wyraziła obawę, że może paść ofiarą różnych
form cyberprzestępczości, szczególnie z powodu złośliwego oprogramowania na swych urządzeniach (69%), kradzieży tożsamości
(69%) oraz oszustw związanych z kartami bankowymi i bankowością internetową (66%).
Aby wzmocnić europejskie ramy cyberbezpieczeństwa, Komitet proponuje szereg praktycznych środków.
Wzmocnienie ENISA jako podmiotu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo cybernetyczne w UE
EKES zgadza się z Komisją, że należy nadać stały mandat Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji
(ENISA). Niemniej EKES jest również zdania, że ENISE powinna dysponować większymi środkami finansowymi oraz ukierunkować
działalność na wspieranie administracji elektronicznej oraz tożsamości cyfrowej osób i organizacji.
Europejska certyfikacja cyberbezpieczeństwa
Zdaniem Komitetu należy wprowadzić ramy europejskiej certyfikacji cyberbezpieczeństwa , a wymogi powinny być zróżnicowane
w zależności od sektora. Systemy certyfikacji pomogłyby zwiększyć bezpieczeństwo zgodnie z bieżącymi potrzebami i wiedzą na
temat zagrożeń. Powinny się one opierać na wspólnie zdefiniowanym bezpieczeństwie cybernetycznym w Europie oraz na standardach
z zakresu ICT na poziomie międzynarodowym.
Czynnik ludzki: kształcenie i ochrona
EKES sądzi, że wniosek Komisji powinien koncentrować się na poprawie umiejętności cybernetycznych jednostek oraz wśród
przedsiębiorstw. Zaleca w związku z tym trzy kierunki działań: programy uczenia się przez całe życie i programy szkoleń, kampanie

uświadamiające oraz stworzenie zatwierdzonego przez Unię programu nauczania dla szkół średnich i pracowników. (mp)

Na zdjęciu: sprawozdawca Alberto Mazzola i współsprawozdawca Antonio Longo, którzy przygotowali opinię EKES-u dotyczącą aktu
ws. bezpieczeństwa cybernetycznego

Reforma europejskiego systemu nadzoru finansowego jest ważnym krokiem w
kierunku realizacji unii rynków kapitałowych.
EKES opowiada się za szybkim utworzeniem unii rynków kapitałowych i popiera
wnioski Komisji mające na celu zreformowanie organów Europejskiego Systemu
Nadzoru Finansowego (ESNF) poprzez zwiększenie ich kompetencji oraz poprawę
ich zarządzania i finansowania.
„Proponowane reformy to ważny krok na drodze do większej integracji i konwergencji ” –
powiedział Daniel Mareels (Pracodawcy, BE), sprawozdawca opinii w sprawie reorganizacji
Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESNF). „To kolejne cegiełki umożliwiające
ukończenie budowy unii rynków kapitałowych i zapewnienie, że rynki finansowe będą
dobrze regulowane, silne i stabilne”.
Zdaniem Komitetu sprawnie działająca unia rynków kapitałowych z wbudowanym nadzorem
przyczyniłaby się do zintensyfikowania transgranicznych transakcji rynkowych, a dzięki prywatnemu, transgranicznemu dzieleniu
ryzyka państwa członkowskie stałyby się odporniejsze na asymetryczne szoki i przyczyniłyby się do ożywienia gospodarczego w strefie
euro.
EKES uważa, że reformy ESNF muszą przyczynić się do tego, że osiągniemy jeden europejski organ nadzorujący rynki kapitałowe, lecz
kolejne kroki w kierunku integracji wymagają dialogu i konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.
Jeśli chodzi o ustalenie kompetencji krajowych i europejskich organów nadzorczych, Komitet wzywa do stosowania w miarę możliwości
zasad pomocniczości i proporcjonalności oraz do zapewnienia jasności i pewności prawnej. Ponadto należy usunąć niedociągnięcia w
zakresie nadzoru, które stanowią przeszkodę w urzeczywistnieniu unii rynków kapitałowych.
Co do przyszłości, EKES uważa, że system nadzoru musi uwzględniać nowe wynalazki i technologie, takie jak FinTech, jak również
bardziej zrównoważone formy finansowania. Komitet wzywa wreszcie do zapewnienia przejrzystości we wszelkich zmianach
dotyczących podziału kosztów i stosownej kontroli ogólnych zasobów. (jk)

EKES apeluje o większe inwestycje publiczne, aby napędzać wzrost gospodarczy
w UE
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Europejski (EKES) w swojej niedawnej
opinii w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2018 r.,
przedstawionej przez Komisję, zwrócił uwagę na strategiczne znaczenie
europejskiego semestru. Przy tej okazji jednoznacznie opowiedział się za
rozszerzeniem analizy, aby obejmowała nie tylko gospodarcze, lecz również
społeczne i środowiskowe aspekty zrównoważonego rozwoju w unijnej polityce
makroekonomicznej.
EKES z uznaniem odniósł się do włączenia do rocznej analizy wzrostu gospodarczego na
2018 r. tablicy wskaźników społecznych, dzięki czemu wzmocniono wymiar społeczny
europejskiego semestru.
„EKES popiera wspieranie europejskiego filaru społecznego w europejskim semestrze, tak by filar ten stał się narzędziem tworzenia
lepszych warunków życia i pracy obywateli. Liczymy, że europejski filar praw socjalnych zostanie włączony w główny nurt strategii
politycznych i podejmowanych decyzji” – powiedział sprawozdawca opinii Dimitris Dimitriadis.
Komitet zadeklarował swoje dalsze zaangażowanie w europejski semestr, podkreślając zarazem potrzebę większego włączenia
społeczeństwa obywatelskiego i wspierania inwestycji publicznych.
Inwestycje publiczne powinny obejmować nasilone inwestycje społeczne, nastawione na wspieranie edukacji i szkoleń oraz na poprawę
usług publicznych, infrastruktury usług opiekuńczych i spójności społecznej w całej UE. Chodzi przy tym o rozwijanie potencjału
kapitału ludzkiego, zapewnienie wykwalifikowanej siły roboczej i zdecydowany wymiar społeczny.
EKES podkreślił też, że nie należy stosować podejścia systemowego, a reformy strukturalne wdrażać tylko wtedy, gdy jest to
konieczne. (ll)

Na zdjęciu: Dimitris Dimitriadis, sprawozdawca EKES-u

UE musi podjąć działania w dziedzinie sektora technologii medycznych
Instytucje europejskie muszą zainicjować optymalizację europejskiego sektora technologii medycznej, który boryka się
obecnie z nadmierną fragmentacją i coraz większą presją ze strony konkurencji – stwierdził Europejski Komitet
Ekonomiczno-Społeczny (EKES) na sesji plenarnej w dniu 14 lutego br.
W swojej opinii w sprawie przemian przemysłowych w sektorze zdrowia EKES ostrzegł, że konkurencja depcze Europie po piętach.
Dlatego w negocjacjach handlowych należy dążyć do ochrony najnowocześniejszej produkcji europejskiej podczas zapewniania
powszechnej opieki zdrowotnej.
„To na UE leży odpowiedzialność za usprawnienie sektora technologii medycznych, połączenie inicjatyw wewnątrz krajów i regionów
oraz przystosowanie go do warunków panujących na świecie. Rządy europejskie, zakłady ubezpieczeń, organy regulacyjne,

przedstawiciele pacjentów i personelu medycznego oraz sam sektor technologii medycznych
muszą razem opracować wspólną strategię i zasady współpracy” – powiedział
sprawozdawca Joost van Iersel.
Sprawą najwyższej wagi jest również czynnik ludzki – dodał współsprawozdawca Enrico
Gibellieri. Przejście na nowy model usług zdrowotnych i opiekuńczych wymaga otwartego
podejścia i nowych form kompetencji, a także zmodyfikowania zadań związanych z ochroną
zdrowia i opieką. Należy wzmocnić europejski dialog społeczny na temat usług zdrowotnych
i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów edukacji i szkoleń, jak również
poprawy jakości warunków pracy.
O ile sektor technologii medycznych jest prężny i wciąż zajmuje wiodącą pozycję, to aby
szybko dostosowywać się do stale zmieniającego się otoczenia należy zająć się teraz stojącymi przed tym sektorem wyzwaniami, w
tym nieuczciwymi praktykami handlowymi i dużą fragmentacją. (sma)

Działania w dziedzinie klimatu: musimy wysłać jasny sygnał podmiotom
niepaństwowym
W opinii Wspieranie działań podmiotów niepaństwowych w dziedzinie klimatu
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) proponuje nawiązanie dialogu
europejskiego, którego głównym celem byłoby uatrakcyjnienie działań w
dziedzinie klimatu, tak aby różne podmioty niepaństwowe zaczęły je traktować
jako codzienną praktykę.
„Już obecnie istnieje wiele małych projektów w dziedzinie energii, transportu, rolnictwa,
leśnictwa itp., które zasługują na uwypuklenie i większe wsparcie czy to poprzez lepsze
regulacje, czy łatwiejszy dostęp do finansowania. Trzeba wysłać jasny i pozytywny sygnał dla
małych przedsiębiorstw i społeczeństwa obywatelskiego”, stwierdził
sprawozdawcaMindaugas Maciulevičius.
Według badania przeprowadzonego przez EKES wśród podmiotów niepaństwowych najpilniejsze środki obejmują:
pomocną politykę i wspierające przepisy,
dostęp do środków publicznych i zachęty fiskalne,
wymianę wiedzy i dobrych praktyk oraz przykładów, którymi warto się kierować, a także budowanie zdolności,
usprawnienie współpracy między różnymi podmiotami w sferze prywatnej i publicznej.
„Mimo silnej wiodącej pozycji na świecie UE nie posiada wewnętrznych ram, które zapewniałyby sprzyjające otoczenie dla
niepaństwowych działań w dziedzinie klimatu”, dodał współsprawozdawca Josep Puxeu Rocamora. „Naszym zadaniem jest
przypomnieć Komisji Europejskiej o spoczywającej na niej odpowiedzialności”.
Europejski dialog powinien uwzględniać potrzeby podmiotów niepaństwowych, priorytetowo traktować strategiczne powiązania
między istniejącymi programami, inicjatywami i instytucjami oraz nakreślać główne linie działań w zakresie klimatu. Pierwszym
krokiem byłoby zorganizowanie w 2018 r. wydarzenia, w którym uczestniczyłyby sieci zainteresowanych podmiotów, przedstawiciele
instytucji unijnych oraz państwa członkowskie UE. (sma)

Zdaniem EKES-u wniosek Komisji w sprawie swobodnego przepływu danych
nieosobowych w UE jest mało ambitny
Wniosek Komisji Europejskiej jest spóźniony, mało ambitny i niespójny, a także
nie zawiera przekonującego mechanizmu skutecznego wdrażania.
W opinii w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych w UE przygotowanej przez
Jorge Pegado Liza i przyjętej na lutowej sesji plenarnej EKES sprzeciwia się podejściu
przyjętemu przez Komisję Europejską.
Komitet wskazuje, że inicjatywa ustawodawcza w odniesieniu do swobodnego przepływu
danych nieosobowych jest niezbędna do osiągnięcia celów agendy cyfrowej oraz
urzeczywistnienia jednolitego rynku cyfrowego.
Uważa jednak, że Komisja nie uwzględniła trzech najważniejszych celów, i że w związku z
tym nie może poprzeć wniosku w obecnym kształcie. „Wniosek nie przyczyni się do
osiągnięcia podstawowych celów” – zauważa Jorge Pegado Liz. „Musi to być część bardziej ogólnego podejścia i pierwszy krok w
kierunku bardziej ambitnych rozwiązań w przyszłości, które umożliwią prawdziwie swobodny przepływ danych nieosobowych na
jednolitym rynku cyfrowym UE”.
Wymogi w zakresie lokalizacji danych
Cel 1: Poprawić transgraniczną mobilność danych nieosobowych na jednolitym rynku.
Zapewnienie właściwym organom dostępu do danych
Cel 2: Zapewnić, by właściwe organy zachowały pełne uprawnienia do żądania i uzyskiwania dostępu do danych na potrzeby kontroli
regulacyjnej, w tym na potrzeby inspekcji i audytów.
Przenoszenie danych przez użytkowników profesjonalnych
Cel 3: Ułatwić profesjonalnym użytkownikom usług przechowywania lub innego rodzaju przetwarzania danych zmianę dostawcy usług

i przeniesienie swoich danych. (mp)

Na zdjęciu: Jorge Pegado Liz, sprawozdawca opinii EKES-u w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych w UE

Nikt nie może pozostać w tyle – EKES dąży do tego, by gospodarka o obiegu
zamkniętym stała się normą
Otwierając w dniu 20 lutego w siedzibie Komisji konferencję dla zainteresowanych
podmiotów gospodarki o obiegu zamkniętym, przewodniczący EKES-u Georges Dassis
powiedział: Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym jest wielką szansą dla
społeczeństwa obywatelskiego. Ta zmiana już się dokonuje... Trzeba tylko zadbać o to, by
została powszechnie zaakceptowana. Nikt nie może pozostać w tyle – oto jeden z celów
europejskiej platformy na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, istotnego forum, na
którym wypracowuje się tę wspólną wizję transformacji w kierunku zrównoważonej
europejskiej gospodarki o obiegu zamkniętym.
W drugim dniu konferencji, tym razem już w siedzibie EKES-u, uczestnicy skoncentrowali się
na pomysłach i działaniach, poprzez które MŚP, przedsiębiorstwa gospodarki społecznej,
pracownicy, rolnicy, producenci i konsumenci z całej Europy w swoim środowisku wcielają w
życie idee gospodarki o obiegu zamkniętym.
EKES przyjął ponad 300 uczestników na 16 odbywających się w tym samym czasie warsztatach . Służyły one aktywnej
wymianie wiedzy i doświadczeń oraz wskazywaniu na przeszkody utrudniające rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym.
W dyskusjach przewijały się m.in. następujące tematy: możliwość naprawy urządzeń, ekoprojekt, znaczenie odpadów,
rozszerzona odpowiedzialność producenta , obieg zamknięty w sektorze rolno-spożywczym i leśnym, gospodarka o obiegu
zamkniętym w ujęciu globalnym, wymiar zatrudnienia, zielone finansowanie, tworzenie społeczności samopomocy oraz
pozycja MŚP wobec gospodarki o obiegu zamkniętym.
Uczestnicy jednomyślnie stwierdzili, że czas nagli i że w proces zmian trzeba zaangażować wszystkich graczy. Społeczność
działająca na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym musi w jak największym stopniu sprzyjać włączeniu społecznemu i dzielić się
swoimi praktycznymi doświadczeniami, aby wywołać efekt mnożnikowy.
EKES musi przede wszystkim zmobilizować się i dotrzeć do jak najszerszych kręgów za pośrednictwem specjalnej strony internetowej,
którą zarządza, aby zgromadzić naprawdę współpracującą i zaangażowaną społeczność zainteresowanych podmiotów.
Obszerne sprawozdanie z wnioskami z konferencji zostanie zamieszczone wkrótce na stronie Europejskiej platformy zainteresowanych
stron gospodarki o obiegu zamkniętym. (dm)

EKES wzywa państwa członkowskie UE, by przyspieszyły realizację UGW
Państwa członkowskie muszą niezwłocznie działać na rzecz stabilnej, dostatniej i
odporniejszej na wstrząsy unii gospodarczej i walutowej. Potrzeba dalszych
działań na szczeblu unijnym i krajowym – tak brzmiał jeden z ważniejszych
wniosków zorganizowanej niedawno w siedzibie EKES-u publicznej debaty nt.
ukończenia UGW.
Ekonomiści i przedstawiciele instytucji i społeczeństwa obywatelskiego zgodzili się, że
obecne trudności oraz dotychczasowe doświadczenia jasno pokazały, że potrzebna jest
reforma i szybkie ukończenie UGW, zwłaszcza że ożywienie gospodarcze w całej Europie i
rosnące poparcie społeczne dla wspólnej waluty stanowią wyjątkowe sprzyjające
okoliczności.
Uczestnicy dyskusji podkreślili konieczność szybkiego ukończenia unii bankowej i unii rynków kapitałowych, aby móc osiągać dalsze
postępy w dziedzinie UGW. Wezwali państwa członkowskie i Komisję, by zapewniły stabilną przyszłość finansów i dążyły do
właściwego wyważenia zasad odpowiedzialności i solidarności w przyszłych decyzjach dotyczących UGW.
Stwierdzono, że cztery elementy zastosowane na poziomie UE mogłyby przyspieszyć efekty krajowych reform strukturalnych, a
mianowicie: wspólna strategia makroekonomiczna strefy euro, aby radzić sobie z wstrząsami asymetrycznymi; wspólne podejście do
finansowania inwestycji i innowacji na poziomie mikroekonomicznym; utworzenie budżetu strefy euro, aby móc finansować określone
europejskie dobra publiczne; skuteczniejsze i rozliczalne ramy instytucjonalne obejmujące np. ministra finansów strefy euro.
Sprawozdawcy EKES-u Mihai Ivaşcu (Inne Podmioty) i Stefano Palmieri (Pracownicy) uwzględnią wnioski z tej debaty w swej opinii
w sprawie przedstawionego przez Komisję pakietu dotyczącego unii gospodarczej i walutowej. Opinia zostanie poddana pod
głosowanie na kwietniowej sesji plenarnej. (jk)

EKES podczas Dnia Europejskiego Przemysłu
„Wyzwania stojące przed europejskim przemysłem są ogromne i żadne państwo członkowskie nie sprosta im w
pojedynkę. Jednak równie wielkie są szanse. Musimy skorzystać z okazji, by utrzymać wiodącą pozycję w wielu
sektorach, w których przodujemy, oraz odzyskać ją w tych dziedzinach, w których pozostajemy za naszymi
konkurentami”.
Uda się to osiągnąć tylko pod warunkiem, że wszystkie 28 państw członkowskich podejmie wspólne działania. Dlatego apeluję do
Komisji Europejskiej i państw członkowskich o zebranie różnorodnych opcji politycznych w jedną długofalową strategię oraz
zobowiązanie naszych krajów do podjęcia spójnych działań wspierających klastry przemysłowe ponad granicami”, powiedział

wiceprzewodniczący EKES-u Gonçalo Lobo Xavier podczas Dnia Europejskiego Przemysłu.
W przyjętej 15 lutego opinii „Inwestowanie w inteligentny, innowacyjny i
zrównoważony przemysł” EKES wzywa również do ukończenia budowy jednolitego rynku,
w tym rynku kapitałowego. Szczególnie istotne jest większe ujednolicenie i samoregulacja.
„Gospodarka niskoemisyjna i gospodarka o obiegu zamkniętym stwarzają wiele szans dla
przedsiębiorstw. Aby z nich skorzystać, potrzebujemy wspólnych ram i długofalowej strategii
oraz podjęcia przez państwa członkowskie spójnych działań. Ponadto nasze przedsiębiorstwa
wymagają równych warunków działania. Dlatego Komisja Europejska musi aktywnie
zwalczać nieuczciwe praktyki handlowe”, stwierdził sprawozdawca opinii Bożydar Danew.
Mając na uwadze przyszłe radykalne zmiany struktury rynku pracy, EKES domaga się przeprowadzenia odpowiedniej oceny, aby
uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla pracowników. Należy powszechniej wdrożyć oparte na pracy rozwiązania z zakresu
kształcenia, aby umożliwić wszystkim pracownikom poprawę umiejętności, również cyfrowych.
„Ludzie muszą być w centrum zmian”, podkreśliła współprawozdawczyni Monica Sitarová Hrušecká. „Możliwości oferowane przez
nowe technologie trzeba wykorzystać nie tylko po to, by stworzyć nowe produkty, lecz także w celu poprawy warunków pracy”. (sma)

Na zdjęciu: wiceprzewodniczący EKES-u Gonçalo Lobo Xavier

Aktualności z Grup
Dyskusja pracodawców na temat środków służących zaradzeniu niedoborowi
wykwalifikowanej siły roboczej
Grupa Pracodawców
22 marca br. w Sofii w Bułgarii odbędzie się konferencja Grupy Pracodawców i
najważniejszych bułgarskich stowarzyszeń pracodawców na temat: „Zaradzenie
niedoborowi wykwalifikowanej siły roboczej z myślą o wzroście i tworzeniu miejsc
pracy – perspektywa przedsiębiorstw”. Prelegenci zaproszeni do panelu podzielą
się najlepszymi praktykami i przedyskutują konkretne rozwiązania dotyczące
niedoboru kwalifikacji. Wydarzenie odbędzie się w ramach programu prac
prezydencji bułgarskiej w Radzie Unii Europejskiej.
Co powoduje obecne niedopasowanie umiejętności? W jaki sposób możemy propagować
odpowiednie umiejętności niezbędne w gospodarce opartej na wiedzy? Jak dostosować systemy szkolnictwa do współczesnych
wyzwań? Jakie reformy są potrzebne? Co należy zrobić na szczeblu europejskim i krajowym? To tylko niektóre z pytań, na które będą
starali się odpowiedzieć uczestnicy konferencji. W wydarzeniu udział wezmą prelegenci z krajowych i europejskich organizacji
pracodawców, bułgarski rząd i parlament oraz unijne agencje.
Niedobór wykwalifikowanej siły roboczej jest coraz większym wyzwaniem dla europejskich przedsiębiorstw. Pracownicy posiadający
odpowiednie umiejętności mają kluczowe znaczenie dla ich konkurencyjności. 40% pracodawców ma trudności ze znalezieniem osób z
umiejętnościami, których potrzebują do rozwijania swojej działalności i utrzymania innowacyjności. Jednocześnie 70 mln
Europejczyków nie ma odpowiednich umiejętności czytania i pisania, a jeszcze więcej osób w Europie ma słabe umiejętności
rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowe. (lj)

Gabriele Bischoff wypowiada się z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet
W Międzynarodowym Dniu Kobiet pragniemy uczcić kobiety, pamiętając nie tylko
o tym, co już osiągnęliśmy, ale także o tym, co jeszcze przed nami. W tym roku
Grupa Pracowników skupia się przede wszystkim na mężczyznach. Dlaczego w
święto kobiet mamy się zajmować mężczyznami? Dlatego, że równość płci jest nie
tylko kwestią dotyczącą kobiet. Bez włączenia w to mężczyzn nigdy nie
osiągniemy prawdziwej równości.
W Unii Europejskiej średnie wykorzystanie urlopu ojcowskiego i/lub rodzicielskiego przez
mężczyzn wynosi zaledwie 10%. W niektórych państwach członkowskich jest to nawet 5 %.
To kobiety ponoszą największą odpowiedzialność za opiekę nad dziećmi i innymi osobami pozostającymi na utrzymaniu, jak również
za większość prac domowych. Jeśli nie uporamy się z tymi stereotypami, nigdy nie osiągniemy równości płci.
Z pewnością wniosek Komisji Europejskiej dotyczący prawodawstwa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym
rodziców i opiekunów byłby tu pomocny. Wprowadziłby on prawo do płatnego urlopu ojcowskiego dla ojców na czas porodu.
Wprowadziłby także płatny urlop rodzicielski. Rodzice już teraz mogą wziąć urlop rodzicielski maksymalnie do czasu ukończenia przez
dziecko 8 lat, lecz nie jest on obowiązkowo płatny. Jest to jedna z podstawowych przyczyn, dla których tak niewielu mężczyzn z niego
korzysta. Komisja proponuje, by urlop rodzicielski był płatny i dostępny do czasu ukończenia przez dziecko 12 lat. Proponuje również
przyznanie nowego prawa do 5 płatnych dni na opiekę.
Wartość dodana Europy polega właśnie na ustalaniu wspólnych minimalnych standardów. To jest nasza wspólna, socjalna,
sprawiedliwa i demokratyczna Europa.
W dniu 8 marca zawsze przypomina mi się piękna pieśń naszego ruchu:
„Pragniemy chleba, lecz także róż”. W tym roku pragniemy także wprowadzenia dyrektywy w sprawie równowagi między życiem
zawodowym a prywatnym.
#IwantWorkLifeBalance
W poczuciu solidarności

Gabriele Bischoff jest przewodniczącą Grupy Pracowników w EKES-ie.

Grupa Innych Podmiotów w EKES-ie apeluje o innowacyjność w społeczeństwie
obywatelskim
Grupa Innych Podmiotów w EKES-ie
Na nadzwyczajnym posiedzeniu Grupy Innych Podmiotów w dniu 15 lutego br.
zaprezentowano badanie pt. „Przyszły rozwój społeczeństwa obywatelskiego w
Unii Europejskiej do 2030 r.”. Zostało ono przeprowadzone na zlecenie EKES-u
przez Centrum Usług Informacji, Współpracy i Rozwoju Organizacji Pozarządowych
(CNVOS – Słowenia) oraz Europejską Sieć Krajowych Stowarzyszeń Społeczeństwa
Obywatelskiego (ENNA).
Jego celem było zrozumienie, co dzieje się w europejskich organizacjach społeczeństwa
obywatelskiego, jakie stoją przed nimi wyzwania, jak te wyzwania na nie wpływają i jak im
sprostać.
Autorzy badania, jak również członkowie panelu – Ramón Luis Valcárcel Siso, wiceprzewodniczący Parlamentu
Europejskiego odpowiedzialny za stosunki z EKES-em i KR-em – oraz uczestnicy spotkania wskazali na
wyraźne i zachęcające oznaki, a przede wszystkim na gotowość organizacji społeczeństwa obywatelskiego i
instytucji do angażowania się i występowania na rzecz wartości europejskich określonych w art. 2 Traktatu o
Unii Europejskiej oraz działania zgodnie z tymi wartościami (poszanowanie godności ludzkiej, wolności,
demokracji, równości, praworządności i praw człowieka), a także do zachowania i rozwijania europejskiego
systemu demokratycznego, w którym organizacje społeczeństwa obywatelskiego są spoiwem naszych
społeczeństw, odgrywając rolę pośrednika między obywatelami a instytucjami.
Organizacje społeczeństwa obywatelskiego propagują i chronią nasze podstawowe wartości europejskie.
Budują i konsolidują tożsamość, zaufanie i solidarność. Aby mogły dostosować się do zmian i wyzwań oraz
nadal odgrywać rolę rzeczników i uczestników w procesie decyzyjnym, należy podjąć szereg działań. Trzeba
opracować innowacyjne metody pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania źródeł finansowania,
dostosować strategie zarządzania i rozwijać nowe usługi związane z edukacją obywatelską, umiejętnym
korzystaniem z mediów i sprawdzaniem informacji w świetle faktów. (ih)

Wydarzenia kulturalne
Cyrylica – nowy alfabet w Unii Europejskiej
W ramach prezydencji bułgarskiej w Radzie UE w siedzibie EKES-u zorganizowano wystawę
pt. „Cyrylica – nowy alfabet w Unii Europejskiej”. Wystawę można oglądać od 15 marca do
24 maja 2018 r. Składają się na nią plakaty przygotowane w 2007 r. przez studentów
kierunku „Książka i grafika druku” bułgarskiej Narodowej Akademii Sztuki z okazji
przystąpienia Bułgarii do UE. (ck)

„EKES info” ukazuje się dziewięć razy
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