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Artykuł wstępny
Im lepsza równowaga, tym lepsza UE
Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy!
Wiele krajów europejskich obchodziło w ostatnich latach lub wkrótce będzie obchodzić
stulecie przyznania praw wyborczych kobietom. Było to zwycięstwo odniesione za cenę
długich, trudnych, a czasami krwawych walk prowadzonych przez wiele pokoleń kobiet.
Czy może być lepszy sposób, by uczcić ten znaczący moment w historii naszych
społeczeństw, niż masowe korzystanie z tego prawa?
Okazją po temu będą zbliżające się wybory europejskie. EKES zobowiązał się wspierać
wysiłki Parlamentu Europejskiego na rzecz zachęcenia obywateli do licznego udziału w
tegorocznych wyborach europejskich. W związku z tym, w przeddzień
Międzynarodowego Dnia Kobiet 2019, chciałabym w tym miejscu podkreślić wagę
masowego udziału Europejek w tym głosowaniu.
UE przyjęła wielką liczbę przepisów i środków, które przyczyniły się do wzmocnienia praw kobiet, do walki z dyskryminacją
kobiet i z doświadczaną przez nie przemocą oraz do upowszechniania równouprawnienia płci. Działania te miały pełne poparcie
EKES-u. Ponadto UE uczyniła z przejęcia tego dorobku kluczowe kryterium akcesji dla krajów aspirujących do członkostwa w
Unii. Obawy co do osłabienia tych praw wyrażane w Zjednoczonym Królestwie w trakcie debat na temat brexitu świadczą o
przypisywaniu UE roli ochronnej w tej dziedzinie.
Jednak realia w większości państw członkowskich świadczą o tym, że pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, by równość z mocy
prawa przełożyła się na równość faktyczną. By zlikwidować krzyczące i ciągle utrzymujące się różnice wynagrodzeń (średnio
16% w UE w 2016 r.), sprzeczne z wszelkimi teoretycznymi zasadami. By urzeczywistnić równość szans. By zapobiegać
przemocy wobec kobiet i zwalczać ją w całej Europie. Nie wystarczy, że UE „będzie coś robić na rzecz kobiet”, kobiety także
muszą „coś robić w UE”.
Dysproporcje między mężczyznami a kobietami nie ograniczają się do zarządów spółek lub tzw. sektorów STEM (nauka,
technologia, inżynieria i matematyka), w których praktycznie nie uległy zmianie od ponad dziesięciolecia. Są wyraźnie widoczne
również w instytucjach, w tym w instytucjach UE. Choć w Parlamencie Europejskim 37,4% deputowanych to kobiety, to już
inaczej jest w Komisji (9 kobiet na 28 komisarzy) lub w Trybunale Sprawiedliwości (5 kobiet na 28 sędziów), nie mówiąc o
Radzie, której skład zależy bardziej bezpośrednio od państw członkowskich. Nawet w EKES-ie, pomimo dwóch kobiet pełniących
funkcje wiceprzewodniczących, członkinie stanowią tylko 27,6% składu.
Kobiety powinny zatem aktywnie uczestniczyć w kampanii wyborczej – zarówno jako wyborczynie, jak i kandydatki – aby
zapewnić sobie znaczną reprezentację w instytucjach unijnych i przyczynić się do większej równowagi w Europie. Parafrazując
jeden z głównych tematów tegorocznego Międzynarodowego Dnia Kobiet: Im lepsza równowaga, tym lepsza UE ().
Isabel Caño
Wiceprzewodnicząca ds. komunikacji

Do odnotowania
6–7 marca 2019 r., Bruksela
Konferencja zainteresowanych stron na temat gospodarki o obiegu zamkniętym 2019:
przykłady udanych działań i nowe wyzwania
15 marca 2019 r., Bruksela

Europejski Dzień Konsumenta 2019
20–21 marca 2019 r., Bruksela
Sesja plenarna EKES-u
21–22 marca 2019 r., Bruksela
#YEYSturns10: Głosuj na przyszłość!

W skrócie
Społeczeństwo obywatelskie na rzecz rEUnaissance Jakiej Europy chcemy po
wyborach do PE?
Na zaproszenie Luki Jahiera, przewodniczącego EKES-u, w dniu 21 lutego zorganizowane
zostanie wydarzenie zatytułowane „Społeczeństwo obywatelskie na rzecz
rEUnaissance”. Przeprowadzone w jego ramach debaty pozwolą wsłuchać się w głos
zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego i stworzyć dla instytucji UE przestrzeń do
wyrażenia swoich oczekiwań i życzeń i podzielenia się swoją wizją Europy na okres po
wyborach europejskich.
Wydarzenie, w którym uczestniczyć będą członkowie EKES-u, będzie okazją do wspólnego
zastanowienia się nad przyszłością Europy. Udział w nim potwierdziły dwie młode działaczki:
Szwedka Greta Thunberg, znana z aktywności ekologicznej prowadzonej pod hasłem
„Strajk szkół dla klimatu”i Brytyjkazdecydowana przeciwniczka brexitu, nazwana „Super dziewczyną UE”.
Debaty odbędą się w dwóch rundach: do południa (godz. 9.00–12.30) przewodniczący unijnych instytucji Jean-Claude Juncker
(Komisja Europejska), Antonio Tajani (Parlament Europejski) i Karl-Heinz Lambertz (Komitet Regionów) wymienią poglądy z
uczestnikami wydarzenia. Wśród nich będą przywódcy europejskich organizacji i ruchów, takich jak Business Europe, Europejska
Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC/EKZZ), Europa Nostra i CIVICO. Przewodniczący rad społeczno-gospodarczych Grecji,
Włoch, Bułgarii i Malty również zabiorą głos w sprawie przyszłości Europy.
Sesja popołudniowa obejmie siedem warsztatów dotyczących m.in. dobrych warunków prowadzenia działalności gospodarczej,
zrównoważonego rozwoju, edukacji, praw podstawowych i wartości europejskich, przyszłości rynku pracy, kultury i pokoju. Płynące z
nich wnioski będą podstawą sporządzenia – tuż przed wyborami europejskimi – opinii EKES-u w sprawie przyszłości Europy.
W związku z tym wydarzeniem stworzono stronę internetową z hasztagiem #EUcivilsociety dla celów komunikacji w mediach
społecznościowych.
21 lutego 2019 r., godz. 9.00–12.30 w budynku Charlemagne, rue de la Loi/Wetstraat 170
godz. 14.30–18.00 w siedzibie EKES-u, Rue Belliard/Belliardstraat 99, budynek im Jacques’a Delorsa (ehp)

Uczniowie w całej Europie przyjmują członków EKES-u, przygotowując się do
imprezy „Twoja Europa, Twoje zdanie!”.
Wybory europejskie 2019
Przez cały miesiąc luty członkowie Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego odwiedzają uczniów w trzydziestu trzech szkołach, aby przygotować ich
do imprezy „Twoja Europa, Twoje zdanie!” . To już 10. edycja tego dorocznego
zgromadzenia młodzieży w Brukseli, które tym razem odbywa się pod hasłem
„#YEYSturns10: Głosuj na przyszłość!”.
W dniach 21 i 22 marca uczniowie w wieku od 16 do 18 lat przyjadą do Brukseli, by
przedstawić swoje poglądy, nadzieje i oczekiwania dotyczące zbliżających się wyborów
europejskich w ramach sesji plenarnej #YEYSturns10 plenary. Uczestnicy będą głosować nad trzema propozycjami, które
Parlament Europejski powinien wziąć pod uwagę w kampanii przed wyborami europejskimi.
Ostateczne sprawozdanie opracowane przez młodych delegatów będzie dyskutowane przez Parlament Europejski jako głos młodych
Europejczyków na temat „w jakiej Europie chcę żyć”.
Spośród rekordowych 1038 zgłoszeń elektronicznie wylosowano 33 uczestniczące szkoły. W imprezie będzie uczestniczyć jedna szkoła
z każdego z 28 państw członkowskich UE oraz z pięciu krajów kandydujących (Albanii, byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii,
Czarnogóry, Serbii i Turcji).
Wydarzenie jest zatytułowane Twoja Europa, Twoje zdanie! (YEYS, Your Europe, Your Say!). YEYS to wydarzenie organizowane przez
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentujący zorganizowane społeczeństwo obywatelskie na poziomie
europejskim. Jest ono sztandarową imprezą Komitetu adresowaną do młodzieży.

Dalsze informacje na temat YEYS 2019 są dostępne na stronie internetowej, a tu można obejrzeć film z YEYS 2018. (ks/dgf)

Wiadomości EKES-u
Michel Barnier w EKES-ie:„Najgorsze dla Europy jest milczenie”
Główny negocjator UE ds. Brexitu Michel Barnier wziął udział w 540. sesji
plenarnej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i przedstawił
stanowisko UE na temat porozumienia w sprawie brexitu i możliwych scenariuszy
na przyszłość.
Przewodniczący EKES-u Luca Jahier pogratulował Michelowi Barnierowi za wykonaną
pracę i podkreślił, że EKES jest mocno zaangażowany we współpracę ze społeczeństwem
obywatelskim Zjednoczonego Królestwa: „EKES jest dobrze przygotowany na każdy przyszły
scenariusz i wzmocni swoje stosunki z brytyjskimi odpowiednikami”.
Michel Barnier ostrzegł, że Europa musi przygotować się na scenariusz braku
porozumienia. „Niezależnie od wyniku negocjacji, przedstawiciele społeczeństwa
obywatelskiego będą odgrywać decydującą rolę w podnoszeniu świadomości obywateli”, powiedział.
Rozwiązanie awaryjne
Członkowie EKES-u wezwali do przyjęcia zdecydowanego stanowiska w sprawie rozwiązania awaryjnego, określonego przez niektórych
jako drugie najlepsze rozwiązanie dla Irlandii Północnej, jako że pierwszym najlepszym rozwiązaniem byłoby pozostanie w UE.
Jednak Michel Barnier podkreślił, że jest jego obowiązkiem rozwiązanie tych problemów z korzyścią dla UE. „Nie chcemy rozwiązania
awaryjnego. Można je porównać do ubezpieczenia domu - płacimy za nie, ale mamy nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli z niego
skorzystać”. To Zjednoczone Królestwo chciało opuścić Unię i to brexit stwarza problemy dla Irlandii i Irlandii Północnej. Rozwiązanie
awaryjne dotyczy osób, które potrzebują bezpieczeństwa. Ponadto granica w Irlandii jest także granicą 27 państw i jednolitego rynku.
W związku z tym jest to kwestia europejska .

„Brexit nie ma żadnej wartości dodanej” , stwierdził na koniec Barnier. „Jednak nie powinniśmy mylić konsekwencji z wnioskami z
brexitu. Nie należy również mylić populizmu z powszechnymi odczuciami. Najgorsze jest milczenie. Musimy zabrać głos i rozpocząć
debatę. Możemy mieć różne opinie, ale nadal musimy ze sobą rozmawiać, gdyż populiści wykorzystują milczenie przeciwko Europie”.
(sma)

Brexit przeprowadzony bez porozumienia zagraża rentowności przemysłu
lotniczego i chemicznego zarówno w Zjednoczonym Królestwie jak i w UE
Podczas dyskusji wysokiego szczebla na temat wpływu brexitu na przemysł
lotniczy i chemiczny, zorganizowanej przez Komisję Konsultacyjną ds. Przemian w
Przemyśle (CCMI) w EKES-ie, prelegenci zgodzili się, że Zjednoczone Królestwo
powinno pozostać w zgodzie z prawem UE, a w przypadku chemikaliów kluczowe
znaczenie ma rozporządzenie REACH. Jeśli chodzi o przemysł lotniczy, należy
zawrzeć umowy o wzajemności w najważniejszych obszarach, a planowany okres
przejściowy należy przedłużyć do co najmniej pięciu lat.
„Kluczowe znaczenie ma znalezienie rozwiązań w zakresie wzajemności dla głównych
sektorów” ostrzegł Jan Pie, sekretarz generalny Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu
Lotniczego, Kosmicznego i Obronnego (ASD), który wezwał do przedłużenia okresu
przejściowego. Skutki braku porozumienia byłyby szczególnie widoczne w łańcuchu dostaw,
ponieważ dostawy „dokładnie na czas” wymagają sprawnego funkcjonowania łańcucha dostaw. Komponenty często muszą
przekraczać kanał La Manche kilka razy, zanim produkt zostanie ostatecznie zmontowany. Blokada obejmująca tylko jedną pozycję
może doprowadzić do zatrzymania całego łańcucha dostaw. To samo odnosi się również do przepływu pracowników: specjalistów,
którzy muszą szybko przemieszczać się między Zjednoczonym Królestwem a UE. Głównym problemem dla przedsiębiorstw jest
rozbieżność między przepisami UE i Zjednoczonego Królestwa.
Ian Cranshaw, kierownik ds. handlu międzynarodowego w Stowarzyszeniu Przemysłu Chemicznego (CIA), podkreślił, że porozumienie
w sprawie brexitu jest również niezbędne dla przemysłu chemicznego. Sektor chemiczny, którego obroty wynoszą 18 mld GBP i który
zapewnia bezpośrednio 150 tys. i pośrednio 500 tys. miejsc pracy, ma kluczowe znaczenie dla Zjednoczonego Królestwa. Sektor ten
potrzebuje przede wszystkim pewności. Organizacja Iana Cranshawa przeprowadziła sondaż wśród reprezentowanych przez siebie
firm i ani jedno przedsiębiorstwo nie odpowiedziało, że brexit będzie dla niego korzystny .
„Wniosek, jaki możemy wyciągnąć z tej sytuacji, jest taki, że musimy lepiej informować o sukcesach jednolitego rynku i licznych
korzyściach – zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla obywateli – płynących z członkostwa w UE”, podsumowała przewodnicząca CCMI
Lucie Studničná.
Pytanie o to, kto ostatecznie skorzysta na brexicie, pozostało bez odpowiedzi . (sma)

EKES wzywa do prawnego uznania działań charytatywnych w UE
Środki uzyskane ze źródeł filantropijnych w Europie wynoszą prawie 90 mld EUR rocznie, ale w przeciwieństwie do
spółek handlowych fundacje dobroczynne lub darczyńcy prywatni nie mogą czerpać korzyści z europejskiego
jednolitego rynku, co utrudnia im prowadzenie działalności charytatywnej ponad granicami.

Jak wynika z wysłuchania, które odbyło się 16 stycznia br. w EKES-ie pod hasłem Europejska
dobroczynność – niewykorzystany potencjał, działalność charytatywna w Europie ma coraz
szerszy zasięg i mogłaby być wykorzystywana jako dodatkowe źródło finansowania w wielu
dziedzinach, w których brak jest wsparcia publicznego.
W wysłuchaniu uczestniczyło wiele organizacji charytatywnych i osób fizycznych, których
uwagi stanowić będą ważny wkład w opinię w sprawie działalności dobroczynnej w Europie
przygotowywaną przez EKES na wniosek rumuńskiej prezydencji w Radzie UE.
„Wezwiemy do stworzenia ram prawnych dla rozwoju działalności charytatywnej i dla
nadania organizacjom dobroczynnym takiego samego statusu jak spółkom handlowym” –
powiedział sprawozdawca opinii Petru Dandea.
W Europie istnieje niemal 150 tys. fundacji pożytku publicznego, generujących rocznie 87 mld EUR, czyli więcej niż dochody
budżetowe aż piętnastu państw członkowskich.
EKES zwróci również uwagę, że działalność charytatywna powinna być przejrzysta i jasno określona oraz że filantropia w żadnym
wypadku nie może zastępować publicznych systemów opieki społecznej ani ułatwiać uchylania się od opodatkowania. (ll)

EKES wzywa do zreformowania WTO zgodnie z wartościami UE
Na swojej sesji plenarnej 24 stycznia Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
przyjął opinię, w której wezwał do ambitnej reformy Światowej Organizacji Handlu,
aby przezwyciężyć obecny kryzys i podkreślić zarazem wartości UE i jej wiodącą
rolę w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Światowa Organizacja Handlu (WTO) jest organizacją globalną, która zajmuje się przepisami
dotyczącymi handlu miedzy krajami, lecz ostatnie wydarzenia dotyczące handlu
międzynarodowego znacznie utrudniły jej pracę. Jak zauważyła Emmanuelle ButaudStubbs, sprawozdawczyni opinii EKES-u, proponowane reformy muszą być zgodne z
wartościami UE i z rolą, jaką UE może odgrywać w dziedzinie światowego handlu, i muszą
łączyć inwestycje z rozwojem.
Opinia obejmuje propozycje dotyczące utrzymania Organu Apelacyjnego w ramach Organu Rozstrzygania Sporów WTO poprzez
wydłużenie kadencji obecnych sędziów jako tymczasowe rozwiązanie obecnej sytuacji, zwiększenia liczby sędziów z siedmiu do
dziewięciu i stworzenia przepisów dotyczących zatrudniania niezależnych sędziów w pełnym wymiarze czasu pracy.
Karl Brauner, zastępca dyrektora generalnego WTO, wziął udział w debacie na sesji plenarnej EKES-u i podkreślił znaczenie
utrzymania działania Organu Apelacyjnego: Jeśli ten organ przestanie działać, nie będzie można egzekwować przestrzegania
przepisów handlu międzynarodowego. Praworządność zostałaby zastąpiona myśleniem w kategoriach najlepszego interesu, a siła
wygrałaby z legalnością.
EKES proponuje także podjęcie dodatkowych działań związanych z ochroną danych, normami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i
dobrostanu zwierząt oraz standardów ochrony środowiska w produkcji rolnej. Ponadto w opinii opowiedziano się za większym udziałem
społeczeństwa obywatelskiego w pracach WTO, na przykład przy wykorzystaniu forum publicznego WTO w formie wyważonego i
reprezentatywnego zgromadzenia zainteresowanych podmiotów społeczno-gospodarczych ze wszystkich sektorów i grup interesu.
(dgf)

Społeczeństwo obywatelskie chce ściślej monitorować umowy UE o wolnym
handlu
Na styczniowej sesji plenarnej EKES przyjął opinię w sprawie wzmocnienia roli
wewnętrznych grup doradczych w monitorowaniu wdrażania umów o wolnym
handlu podpisanych przez Unię Europejską. Wewnętrzne grupy doradcze są już
odpowiedzialne za nadzór nad wdrażaniem umów o wolnym handlu w dziedzinie
zrównoważonego rozwoju i norm pracy, jednak EKES chce, by ta monitorująca rola
objęła wszystkie aspekty umów, w tym także główne przepisy handlowe.
EKES uważa, że we wszelkiego rodzaju umowach udział społeczeństwa
obywatelskiego ma zasadnicze znaczenie, nie tylko z myślą o monitorowaniu tych
porozumień, lecz także z myślą o urzeczywistnieniu związanych z nimi
strategicznych aspiracji. Powinno to się odbywać za pośrednictwem jednego organu uczestnictwa społeczeństwa
obywatelskiego, który obejmowałby obie strony umowy. Sprawozdawca opinii Alberto Mazzola wskazał, że
„współcześnie Unia musi znaleźć odpowiedź na rosnącą potrzebę konstruktywnego dialogu ze społeczeństwem
obywatelskim na temat handlu, jak to pokazują umowy CETA czy TTIP, a wewnętrzne grupy doradcze to doskonały
sposób na powiązanie obywateli ze sprawami handlu”.
Wzmocnieniu roli wewnętrznych grup doradczych powinny towarzyszyć inne przepisy dotyczące funkcjonowania
istniejących i przyszłych tego typu grup. Organy te powinny też gwarantować zrównoważoną reprezentację interesów
społeczeństwa obywatelskiego i być w stanie włączać zewnętrznych interesariuszy oraz konsultować się z nimi.
Obecnie istnieje osiem aktywnych wewnętrznych grup doradczych, liczących 27 członków EKES-u. Do 2021 r. ma
powstać jeszcze pięć grup, a w dalszej przyszłości mogą dojść kolejne. EKES spodziewa się, że koszt jego uczestnictwa
w nich podwoi się w najbliższych trzech latach i potroi się, kiedy uwzględnione zostaną umowy o wolnym handlu, nad
którymi właśnie trwają negocjacje. (dgf)

Debata EKES-u z prezydencją rumuńską: czas przywrócić więź między

Debata EKES-u z prezydencją rumuńską: czas przywrócić więź między
obywatelami a Europą
Styczniowa sesja plenarna EKES-u obejmowała debatę z szefową rządu Rumunii
Vasilicą‑Vioricą Dăncilă na temat priorytetów prezydencji rumuńskiej w
pierwszym półroczu 2019 r. Przewodniczący EKES-u Luca Jahier podkreślił, że w
związku ze zbliżającymi się wyborami europejskimi szczególnie ważne jest, by
przywrócić zaufanie obywateli europejskich do polityki.
Obywatele Europy muszą lepiej rozumieć i bardziej popierać proces integracji
europejskiej i oni sami muszą czuć się za niego odpowiedzialni. Przyszłość Europy
będzie tematem dyskusji na szczycie w Sybinie 9 maja 2019 r., czyli w Dniu
Europy. Jest to ostatni moment przed wyborami, by Europa ukazała się jako
zjednoczona i silna, bliska swym obywatelom i gotowa podejmować zdecydowane
działania w ich imieniu, powiedział Luca Jahier. Potrzebujemy nie tylko
skuteczniejszych polityk unijnych, ale także nowej pozytywnej narracji, które odnowi więź między obywatelami a
projektem europejskim oraz przywróci ich zaufanie do polityki, wzmocni spójność i będzie przeciwdziałać tendencjom
populistycznym, dodał.
Vasilica‑Viorica Dăncilă zapewniła, że zrobi, co w jej mocy, by osiągnąć znaczące postępy w rozwiązywaniu najbardziej
palących problemów, przed jakimi stoi UE, tak by wzmocnić jedność, spójność, solidarność i sprawiedliwość.
Potwierdziła także, że jej kraj, sprawując prezydencję w UE, będzie się angażować na rzecz europejskich wartości i
słuchać opinii europejskich obywateli co do kierunku, w którym Unia powinna zmierzać. Jest to priorytetem prezydencji
rumuńskiej. Będziemy proponować rozwiązania i podejmować decyzje, które będą jak najbliższe obywatelom i realiom
naszych społeczeństw. Tylko stałe angażowanie obywateli pozwoli utrzymać Europę silną i spójną, powiedziała. I
faktycznie hasło prezydencji brzmi: spójność to wspólna europejska wartość . (mp)

Mniejszości kognitywne mogą pomóc w rozwiązaniu problemu niedopasowania
umiejętności do potrzeb przyszłego rynku pracy
Jednym z punktów styczniowego posiedzenia Sekcji TEN w EKES-ie była
prezentacja na temat sposobów wykorzystania potencjału „mniejszości
kognitywnych” – osób z autyzmem wysokofunkcjonującym, hiperaktywnością,
dysleksją i dyspraksją – by zaspokoić zapotrzebowanie na umiejętności
techniczne, których podaż jest mała, a jednocześnie pomóc tym osobom w
integracji społecznej.
Hugo Horiot, autor książki , sam będący osobą z autyzmem, zwrócił uwagę na
wiele niszowych obszarów, gdzie niezbędne są pewne wysoko techniczne
umiejętności, które są bardzo trudno dostępne, ponieważ system odrzuca grupy
kognitywne takie umiejętności posiadające. Podkreślił, że musimy zachęcać
środowisko biznesowe i instytucje do przyjęcia innych metod rekrutacji i oceny niż
standardowe modele oparte na umiejętnościach społecznych.
Zgodnie z różnymi szacunkami ok. 65% dzisiejszych uczniów będzie wykonywało
rodzaje pracy, które jeszcze obecnie nie istnieją, a przedsiębiorstwom będzie
coraz trudniej pozyskać potrzebne umiejętności. Wykorzystanie potencjału
mniejszości kognitywnych nie tylko wniosłoby istotny wkład w życie
społeczeństwa, ale także stworzyłoby okazję do integracji społecznej dla osób, które mają inny rodzaj inteligencji.
Grupa społeczna pozbawiona perspektyw dostałaby szansę na uczestnictwo w życiu społecznym na innowacyjnych
zasadach – powiedział .
Uznanie, że wszystkie osoby się uzupełniają i na wiele sposobów mogą wnieść wkład w funkcjonowanie społeczeństwa,
ma podstawowe znaczenie. – stwierdził przewodniczący Sekcji TEN Pierre Jean Coulon. Istnieją jednak, z jednej strony,
różnice uznawane za akceptowalne, gdyż nie przeszkadzają nikomu i nikogo nie dotykają, a z drugiej strony różnice,
których nie akceptujemy. – dodał. (mp)

EKES popiera utworzenie europejskiego centrum cyberbezpieczeństwa
EKES popiera inicjatywę Komisji dotyczącą utworzenia europejskiego centrum
kompetencji w dziedzinie przemysłu, technologii i badań w zakresie
bezpieczeństwa cybernetycznego oraz utworzenia sieci krajowych ośrodków
koordynacji. W ten sposób Unia miałaby rozwinąć swoje zdolności w zakresie
cyberbezpieczeństwa technologicznego i przemysłowego i zwiększyć
konkurencyjność unijnego przemysłu cyberbezpieczeństwa.
W opinii przyjętej na styczniowej sesji plenarnej i sporządzonej przez Antonia
Longo i Alberta Mazzolę EKES podkreśla, że wniosek Komisji stanowi istotny krok
na drodze do opracowania przemysłowej strategii cyberbezpieczeństwa i jest
strategicznym posunięciem zmierzającym do uzyskania solidnej i szerokiej autonomii cyfrowej. Czynniki te są
konieczne do wzmocnienia europejskich mechanizmów obronnych w obliczu trwającej wojny cybernetycznej, która
może zagrażać systemom politycznym, gospodarczym i społecznym.
Zagrożone jest nasze społeczeństwo jako całość. W ciągu zaledwie dziesięciu lat byliśmy świadkami wykładniczego
wzrostu liczby cyberataków na całym świecie, z 800 tys. do 8 mln – podkreślił Antonio Longo. Popieramy inicjatywę
Komisji na rzecz utworzenia centrum kompetencji, które koordynowałoby centra krajowe i działałoby jako punkt
odniesienia dla środowiska posiadającego kompetencje w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Najważniejszym punktem strategii byłoby partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Opowiadamy się za rozszerzeniem partnerstwa na przemysł w oparciu o wyraźne zobowiązania w dziedzinie nauki i
inwestycji. Popieramy podejście trójstronne z udziałem Komisji Europejskiej, państw członkowskich i przedsiębiorstw –
dodał Alberto Mazzola. Musimy również pozostawić otwarte drzwi dla przedsiębiorstw spoza UE, które chciałyby
spełnić warunki UE i wziąć udział w programie – stwierdził. (mp)

Priorytetem strefy euro w 2019 r. musi być budowanie odporności
W 2019 r. głównym priorytetem strefy euro będzie budowanie odporności
gospodarki i rynku pracy, biorąc pod uwagę obecne perspektywy gospodarcze –
twierdzi EKES, odnosząc się do zaleceń Komisji dotyczących polityki gospodarczej
dla strefy euro na 2019 r.
Budowanie odporności jest niezbędne, by państwa członkowskie mogły ograniczyć
koszty gospodarcze i społeczne przyszłych wstrząsów gospodarczych. W związku
z tym należy pogłębić UGW poprzez ukończenie prac nad unią bankową,
zwiększenie zasobów własnych UE i ustanowienie funkcji stabilizacji
makroekonomicznej strefy euro, a także odpowiednie wdrożenie filaru socjalnego.
W opinii EKES-u wezwano również do podjęcia skutecznych działań na rzecz
ograniczenia nadmiernych nadwyżek poprzez znaczne zwiększenie inwestycji publicznych i wynagrodzeń w krajach, w
których takie nadwyżki występują. W perspektywie średnioterminowej wzrost realnych wynagrodzeń powinien iść w
parze ze wzrostem rzeczywistej wydajności i z realną inflacją.
Nie jest wskazane nakłanianie krajów o wysokim poziomie długu publicznego i z ujemną lub zerową luką produktową
do tworzenia poprzez restrykcyjny kurs polityki fiskalnej. Utrwaliłoby to bowiem w tych krajach zjawisko niskiego
wzrostu gospodarczego i nie pomogłoby im ograniczyć długu publicznego w stosunku do PKB.
EKES zwraca również uwagę na pilną potrzebę opracowania wytycznych i środków w celu . Przy stosowaniu unijnych
przepisów fiskalnych należy mieć na uwadze tzw. złotą regułę budżetową.
Zmiany w polityce nie powinny się dokonywać kosztem dochodów przeznaczanych na finansowanie inwestycji
społecznych i systemów zabezpieczenia społecznego. Nie mogą też nieść ze sobą ryzyka ograniczenia praw
pracowniczych i socjalnych. Równolegle powinna trwać konwergencja w kierunku coraz wyższych standardów
gospodarczych i społecznych.
EKES wzywa też państwa członkowskie, by wykazały się zaangażowaniem niezbędnym do szybkiego przezwyciężenia
sporów, jakie istnieją jeszcze w tych sprawach. (jk)

Pomimo ogromnego potencjału proponowanej reformy VAT, nie można zawczasu
przesądzać o jej sukcesie.
Nowy system VAT dotyczący opodatkowania wymiany handlowej między
państwami członkowskimi musi spełnić swój potencjał i ograniczyć wszelkie
negatywne skutki dla jednolitego rynku, twierdzi EKES w opinii dotyczącej
stosownego wniosku Komisji. Nadrzędne znaczenie dla pomyślnego wdrożenia
wniosku będą miały ściślejsza współpraca między organami i szeroko zakrojona
komunikacja.
EKES jest zdania, że proponowana reforma jest kluczowym krokiem ku
ostatecznemu przejściu na docelowy system, który polega na nakładaniu podatku
VAT na wymianę towarową między przedsiębiorstwami na podstawie zasady
miejsca przeznaczenia. Uważa też, że nowe ramy mogą przynieść
przedsiębiorstwom wymierne korzyści.
„Reforma może mieć pozytywne skutki dla przedsiębiorstw oraz ich wzrostu, ale nie można uznać, że jej sukces jest
przesądzony”, zaznaczył sprawozdawca Krister Andersson. „Przepisy muszą zostać należycie wdrożone, a krajowe
organy podatkowe muszą zacieśnić codzienną współpracę i jednocześnie przeprowadzić kampanię informacyjną”,
wyjaśnił.
Reforma zmieni sposób opodatkowania transgranicznej wymiany towarów między przedsiębiorstwami (B2B), ale usługi
będą nadal podlegać innemu systemowi podatkowemu. Z uwagi na to, że może to stworzyć problemy, EKES wzywa do
rozważenia sposobu jak najszybszego wdrożenia systemu, który obejmowałby obie dziedziny działalności.
„Wspólny system opodatkowania zarówno usług, jak i towarów bardziej sprzyjałby wzrostowi i skuteczniej zwalczał
oszustwa”, oznajmił współsprawozdawca Giuseppe Guerini.
EKES przedstawia w opinii praktyczne zalecenia odnośnie do wdrożenia reformy i zwraca się do Komisji o uściślenie
proponowanych przepisów dotyczących punktu kompleksowej obsługi i podatnika certyfikowanego. Wyraża także
zaniepokojenie z powodu tworzenia nowych przeszkód dla MŚP i przedsiębiorstw typu start-up. Na koniec zaleca
dokonanie stosownych inwestycji w sprzęt i oprogramowanie komputerowe w celu odpowiedniego rozwinięcia
solidnego i niezawodnego punktu kompleksowej obsługi. (jk)

Wysłuchanie EKES-u: wezwanie do globalnego rozwiązania kwestii
opodatkowania w gospodarce cyfrowej
Podczas wysłuchania w EKES-ie niu w 29 stycznia międzynarodowi eksperci w zakresie podatków i przedstawiciele
społeczeństwa obywatelskiego ezwali do znalezienia skutecznego ogólnoświatowego rozwiązania kwestii

opodatkowania przedsiębiorstw w gospodarce cyfrowej w celu zapobieżenia
kolejnym jednostronnym działaniom i zapewnienia zrównoważonego rozwoju,
inwestycji, pewności podatkowej i sprawiedliwości.
Prelegenci wysokiego szczebla zgodzili się, że jedynie rozwiązanie
ogólnoświatowe byłoby skuteczne zarówno w zakresie przepisów, jak i
zarządzania, i z zadowoleniem przyjęli fakt, że obecnie trwają debaty w otwartych
ramach OECD w zakresie erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków (BEPS).
Uczestnicy omówili możliwe sposoby podejścia do opodatkowania przedsiębiorstw
w gospodarce cyfrowej, które obecnie są przedmiotem debaty we wspomnianych
ramach, Chodzi tu m.in. o nowe systemy przyznawania międzynarodowych
uprawnień do opodatkowania (udział użytkowników, wartości niematerialne
wprowadzane do obrotu i znacząca obecność gospodarcza) oraz zdolność krajów do egzekwowania przepisów
podatkowych w przypadkach BEPS.
Zaproponowano pełne przeanalizowanie kwestii podatkowej w ramach systemu VAT i stwierdzono, ze potrzebna jest
wspólna definicja koncepcji tworzenia wartości, Ponadto uczestnicy stwierdzili, że istnieje potrzeba dalszej dalszego
zbadania, czy oparte na podatku dochodowym rozwiązanie dotyczące podziału dochodów podatkowych byłoby lepsze
od rozwiązania opartego na podatku od konsumpcji.
Prelegenci podkreślili, że przy opracowywaniu nowych przepisów należy stosować się do pewnych fundamentalnych
zasad takich jak unikanie podwójnego opodatkowania, prostota, pewność i równość. Dla różnych zainteresowanych
stron kluczowe znaczenie ma uproszczenie metodologii. Należy także opracować i wdrożyć sprawiedliwe i skuteczne
mechanizmy rozstrzygania sporów. Uczestnicy zalecali także przeprowadzenie dalszych analiz gospodarczych
dotyczących wpływu projektu BEPS i potencjalnego wpływu wszelkich przyszłych środków, które mogą zostać
wdrożone.
Ustalenia wysłuchania zostaną wykorzystane w opinii z inicjatywy własnej sporządzonej przez sprawozdawcę Kristera
Anderssona, która ma zostać przyjęta na lipcowej sesji plenarnej. (jk)

„Kreatywna Europa” na lata 2021–2027: EKES wzywa do zwiększenia budżetu i
specjalnego wsparcia w ramach programu „Horyzont 2020”
Sektor kreatywny w Europie ma ogromny potencjał, ale potrzebuje większego
wsparcia, by w pełni się rozwinąć i stać się liczącym się i konkurencyjnym
podmiotem na światowym rynku. Inne sektory, w tym branża tekstylna,
turystyczna, motoryzacyjna, budowlana i zdrowotna, również skorzystałyby z
ambitnego sektora kultury i sektora kreatywnego.
„Zważywszy, że sektor kreatywny odpowiada za tyle ważnych rzeczy –
pielęgnowanie naszego dziedzictwa kulturowego, propagowanie naszych
wartości, rewitalizację, innowacje, rozrywkę, stabilne miejsca pracy i
zrównoważony wzrost gospodarczy – proponowany budżet w wysokości 1,85 mld
EUR jest zdecydowanie za niski”, stwierdziła Emmanuelle Butaud-Stubbs,
sprawozdawczyni opinii EKES-u w sprawie wniosku Komisji ustanawiającego
program „Kreatywna Europa” na lata 2021–2027.
„Rewolucja cyfrowa oferuje nowe możliwości pod warunkiem, że zainwestujemy
nasz czas w edukację, oprogramowanie i sprzęt”, dodał współsprawozdawca Zbigniew Kotowski. EKES wzywa do
przyznania specjalnych środków budżetowych w ramach programu „Horyzont 2020”, by wykorzystać ogromny
potencjał innowacyjny branż związanych z sektorem kreatywnym.
Inne propozycje EKES-u obejmują:
opracowanie jasnej strategii UE dla sektora kultury i sektora kreatywnego – zarówno w odniesieniu do jednolitego
rynku, jak i polityki zewnętrznej – w celu zwiększenia konkurencyjności;
przeprowadzenie niezależnych badań ilościowych i jakościowych dotyczących skutków, jakie dla rynku
europejskiego będą miały duże fuzje w sektorze audiowizualnym Stanów Zjednoczonych;
zwiększenie budżetu przeznaczonego na komponent międzysektorowy o kwotę 80 mln EUR, by pomóc biurom
„Kreatywna Europa“ w promowaniu programu w poszczególnych krajach (sma)

Czas przerwać milczenie, w jakim przeżywamy Międzynarodowy Dzień Pamięci o
Ofiarach Holokaustu
Luca Jahier
Przygotowując się do obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach
Holokaustu, nie możemy pogrążyć się w ciszy i zadumie. Choć najgłębsza żałoba
przeżywana jest zawsze w samotności, to jednak zamiast milczeć chcielibyśmy
krzyczeć.
Dlaczego antysemityzm nadal jest żywy, w Europie, a nawet w Stanach
Zjednoczonych? Dlaczego w ubiegłym roku we Francji zamordowano i spalono
kobietę ocaloną z Holokaustu? Dlaczego rok wcześniej emerytowana
przedszkolanka Sarah Halimi została zamordowana, a następnie wyrzucona z
balkonu w Paryżu?
Paryż. Tuluza. Malmö. Kopenhaga. Berlin, Bruksela. Nasza ludzka godność splamiona niewinną krwią. To, co wydawało

się już niewyobrażalne, znowu nas prześladuje.
W Niemczech, z obawy przed napaściami, poradzono Żydom, by przestali nosić kipy. We Francji ostrzeżono Żydów, by
nie posyłali dzieci do lokalnej szkoły określanej jako antysemicka. Dodajmy do tego profanacje cmentarzy, swastyki
malowane na synagogach i szkołach, nazywanie Żydów „małpami i świniami” na antyizraelskich manifestacjach.
Europa pokazuje znów swą okropną, nieludzką twarz.
Przed wiekami Żydzi byli prześladowani jako mniejszość religijna. W ubiegłym stuleciu Żydów postrzegano jako
zagrożenie dla państwa, stąd wola ich eksterminacji i Holokaust. Dzisiaj Żydów atakuje się głównie z powodu wydarzeń
na Bliskim Wschodzie, choć antysemityzm niekiedy wiąże się również z negowaniem Holokaustu.
Wielu Żydów zaczyna dotkliwie odczuwać skutki gniewu ludzi, którzy czują się sfrustrowani, pozbawieni głosu i
bezsilni. Liczba ludności żydowskiej w Europie maleje. Według danych UE spadła ona z około 1,12 mln w 2009 r. do
1,08 mln w 2017 r. Ludność żydowska we Francji, najliczebniejsza w UE, spadła z około 500 tys. w 2002 r. do 456 tys. w
2017 r. Żydzi wyjeżdżają z powodu przestępstw popełnianych z nienawiści.
Niemal jedna trzecia europejskich Żydów unika uczestnictwa w wydarzeniach lub odwiedzania miejsc związanych z
żydowską kulturą i historią, ponieważ nie czuje się bezpiecznie. Zgodnie z sondażem opublikowanym w grudniu ub.r.
przez Komisję Europejską dziewięciu na dziesięciu europejskich Żydów uważa, że w ciągu ostatnich pięciu lat nastroje
antysemickie wzrosły.
Według 89% z 16,3 tys. respondentów tego sondażu, przeprowadzonego w Austrii, Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, w
Niderlandach, Niemczech, Polsce, Szwecji, na Węgrzech, we Włoszech i w Zjednoczonym Królestwie – czyli w 12
krajach, w których łącznie zamieszkuje 96% europejskich Żydów – antysemityzm jest najsilniejszy i najbardziej
problematyczny w internecie i w mediach społecznościowych.
Musimy zapobiec nawrotowi odrażających zjawisk. Musimy walczyć z przestępstwami popełnianymi z nienawiści i z
wrogimi, brutalnymi zachowaniami wobec Żydów i innych mniejszości. Jakiekolwiek zaniechania ze strony państw
członkowskich UE lub społeczności międzynarodowej i brak szybkiego przeciwdziałania grożą powrotem okrucieństw z
przeszłości i zatruciem naszych społeczeństw.
Szerokim echem odbiła się wiadomość, że zaledwie trzy dni przed morderstwem Pawła Adamowicza w Gdańsku – w
głównym paśmie nadawania telewizji pokazano antysemicką satyrę. Organizację charytatywną, która zaprosiła
Adamowicza na imprezę, w trakcie której został zabity, przedstawiono jako kierowaną przez skryte siły.
Paweł Adamowicz był niestrudzonym obrońcą praw mniejszości w czasach rosnącej liczby przestępstw z nienawiści. Był
także zdecydowanym liberalnym krytykiem antyimigranckiej polityki prowadzonej przez rządzącą partię
konserwatywną. Jego śmierć przypomina, że musimy skończyć z mową nienawiści, by nienawiść nami nie zawładnęła.
Wspominanie ofiar Holokaustu i nazistowskich okrucieństw jest dziś tym ważniejsze. Holokaust jest determinującym
elementem historycznego dziedzictwa Europy, a wspomnienie Zagłady jest ważnym środkiem przeciwdziałania
antysemityzmowi.
Jak podkreślają niektórzy historycy, nadszedł czas krytycznej europejskiej kultury pamięci zamiast indywidualnej
narodowej kultury pamięci. Jeżeli nie będziemy dbać o pamięć wspólnie jako Europejczycy, grozi nam powtórzenie
błędów z przeszłości.
Im dłużej będziemy zwlekać z wyeliminowaniem mowy nienawiści i rozliczeniem się z naszą historią, tym trudniej
będzie nam zbudować autentyczną nową wspólną pamięć europejską i ukształtować nową tożsamość, opartą na
różnorodności, poczuciu wspólnej historii, wspólnej przynależności i wspólnego losu.
Jak Primo Levi, autor książki „Czy to jest człowiek”, mówi w pośmiertnym eseju „Così fu Auschwitz” („Tak było w
Auschwitz”): „To się zdarzyło, to ciągle może się zdarzyć”.

Aktualności z Grup
Postulaty pracodawców do prezydencji rumuńskiej
Grupa Pracodawców w EKES-ie
„Spójność to wspólna europejska wartość” jest hasłem prezydencji rumuńskiej w
Radzie Unii Europejskiej przez pierwsze półrocze 2019 r. Grupa Pracodawców
dostrzega wiele zbieżnych punktów pomiędzy priorytetami prezydencji rumuńskiej
a własnymi celami politycznymi. Dlatego Grupa Pracodawców w trakcie tej prezydencji chce zorganizować wydarzenie
poświęcone przedsiębiorczości.
W kwietniu Grupa Pracodawców zorganizuje w Bukareszcie konferencję wysokiego szczebla nt. europejskiego modelu
przedsiębiorczości, której patronować będzie prezydent Rumunii wraz z rumuńską organizacją pracodawców.
Uczestnicy konferencji debatować będą o przyszłości polityki na rzecz MŚP, także o konieczności nowej strategii i
dodatkowych działań w zakresie wspierania MŚP i przedsiębiorczości w ogóle – zarówno na poziomie państw
członkowskich jak i na poziomie UE. Pracodawcy uważają, że promowanie przedsiębiorczości i konkurencyjności MŚP w
ramach dojrzałej, proaktywnej i skutecznej polityki może wzmocnić Europę i umożliwić jej lepsze reagowanie na
wyzwania, przed którymi stoi. (lj)

Grupa Pracowników w EKES-ie z zadowoleniem wita porozumienie w sprawie
równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

Grupa Pracowników w EKES-ie
W dniu 24 stycznia Parlament Europejski, Komisja Europejska i państwa
członkowskie osiągnęły porozumienie w sprawie dyrektywy dotyczącej równowagi
między życiem zawodowym a prywatnym. „Jest ono konkretnym krokiem w
kierunku ułatwienia życia pracującym rodzicom i opiekunom w Europie”,
oznajmiła Gaby Bischoff, przewodnicząca Grupy Pracowników w EKES-ie.
Grupa Pracowników, która na forum EKES-u kierowała dyskusjami na temat
wzmocnienia praw pracowników mających obowiązki opiekuńcze, sporządziła
opinię w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracujących
rodziców i opiekunów widząc, jak związki zawodowe nalegały na tę inicjatywę
ustawodawczą jako na integralną część Europejskiego filaru praw socjalnych
mającego zapewnić europejskim obywatelom postęp społeczny.
„Cieszymy się z osiągniętego porozumienia i takich postępów jak wprowadzenie dziesięciodniowego urlopu
ojcowskiego w okresie narodzin dziecka. Ten urlop dla ojców lub równorzędnych partnerów jest płatny tak samo jak
zwolnienie chorobowe i wpisuje się w cel wniosku, jakim jest zwiększenie ich zaangażowania w opiekę nad dzieckiem.
Matki i ojcowie mają prawo do urlopu rodzicielskiego płatnego na odpowiednim poziomie. Był to kluczowy element
prowadzonej przez związki zawodowe kampanii mającej pomóc rodzicom w osiągnięciu lepszej równowagi między
życiem zawodowym a prywatnym. Ponadto osoby opiekujące się chorym krewnym będą mogły skorzystać z pięciu dni
urlopu opiekuńczego”, oznajmiła Gaby Bischoff
„Strategie zapewniające równowagę między życiem zawodowym a prywatnym to narzędzia umożliwiające kobietom i
mężczyznom dokonywanie wyborów na równych warunkach”, stwierdziła sprawozdawczyni opinii Erika Koller. „To
porozumienie nie jest cudownym lekiem na wszystkie bolączki, ale jest z pewnością krokiem we właściwym kierunku”.
(ppr)

Społeczności z dala od metropolii – rola zorganizowanego społeczeństwa
obywatelskiego w obliczu populizmu
Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie
Obecnie doświadczamy w Europie najwyższego poziomu populizmu od lat
trzydziestych XX w. W tym kontekście Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie
przeprowadziła badanie Społeczności z dala od metropolii – rola zorganizowanego
społeczeństwa obywatelskiego w obliczu populizmu
W badaniu przeanalizowano czynniki, które sprawiają, że obywatele wybierają
ofertę populistów, i opisano rolę organizacji społeczeństwa obywatelskiego w
przeciwdziałaniu temu zjawisku. W badaniu skoncentrowano się na ośmiu
regionach leżących z dala od dużych miast, z czterech różnych krajów. W każdym
z tych regionów ugrupowania populistyczne uzyskały wysokie wyniki, przy czym w
każdym przypadku jeden z obszarów plasował się powyżej, a drugi poniżej
średniej UE.
Klagenfurt-Villach i południowa część Dolnej Austrii (Austria)
Drôme i Aisne (Francja)
Udine i region Kalabria (Włochy)
Płockie i Nowosądeckie (Polska)
Istotnymi czynnikami wyjaśniającymi zwiększone poparcie dla populistów w całej
Europie są: pogorszenie koniunktury gospodarczej, brak stabilności społecznej i
niski poziom wykształcenia. Jednak są też inne, ważniejsze i wzajemnie na siebie
oddziałujące, czynniki. Na przykład nieustanne podsycanie dezinformacją
uzasadnionych bądź wyobrażonych obaw. W takiej sytuacji dla wielu młodych
wyborców atrakcyjna staje się perspektywa pozytywnej zmiany, którą partie populistyczne przyniosą stagnującym i
niekompetentnym systemom politycznym.
Członkowie Grupy „Różnorodność Europy” są przekonani, że wszyscy członkowie EKES-u mają podwójne zadanie –
bardziej starać się zarówno na szczeblu krajowym, jaki i europejskim wzmocnić sieci, lepiej wyjaśniać Europę i
przybliżać ją opinii publicznej. Ostatecznie ochrona i zachowanie liberalnej demokracji leży w interesie wszystkich! (cl)

Wydarzenia kulturalne
Co na afiszu? – imprezy kulturalne EKES-u
EKES organizuje wydarzenia kulturalne, aby przyciągnąć szersze grono odbiorców
do udziału w debatach, które aktualnie prowadzi, aby podkreślić europejski
wymiar dzieł sztuki lub zwrócić uwagę na mniej znanych artystów europejskich,
wartych odkrycia poza granicami ich kraju. W programie na 2019 rok każdy
znajdzie coś dla siebie.
Dzięki członkom Martinie Širhalovej (Pracodawcy), Dirkowi Bergrathowi
(Pracownicy) i Indrė Vareikytė (Różnorodność Europy) (na zdjęciu od lewej do
prawej), którzy tworzą podzespół ds. kultury, Komitet jest miejscem wystaw,
koncertów, pokazów filmowych, występów na żywo oraz wielu innych wydarzeń.
W najbliższym półroczu zaplanowano m.in. wystawę What's "old" anyway? Staying

creative after retirement („Co to w ogóle jest starość? Kreatywność na emeryturze”); występ na żywo włoskiej
mezzosopranistki Valentiny Volpe, jednej z najpopularniejszych uczestniczek #Ode2Joy Challenge zainicjowanego przez
Europa Nostra (21 lutego); pokaz filmu Człowiek, który naprawia kobiety o lekarzu Denisie Mukwege, nagrodzonym w
2018 r. pokojową Nagrodą Nobla, wraz z dyskusją publiczną (6 marca), a ponadto wystawa fotograficzna Kindred
Spirits holenderskiej artystki Suzanne Jongmans, pracującej z materiałami z recyklingu, przy okazji konferencji
zainteresowanych stron na temat gospodarki o obiegu zamkniętym (6–7 marca).
Dzięki tym wydarzeniom, przygotowywanym często wspólnie z organizacjami kulturalnymi i nie tylko, EKES poprzez
symbole artystyczne pragnie uwypuklić swe priorytety polityczne i wzbudzić zainteresowanie kwestiami ważnymi dla
społeczeństwa Europy. (ck/dm)
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