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Artykuł wstępny
Drodzy Czytelnicy!
Pod koniec czerwca pożegnaliśmy się z rumuńską prezydencją w Radzie Unii
Europejskiej i, jak zawsze, początek nowego półrocza oznacza nową
prezydencję. Po raz trzeci w historii rotacyjne przewodnictwo sprawuje
Finlandia, tym razem pod hasłem „Zrównoważona Europa – zrównoważona
przyszłość”. Jestem przekonany, że Finlandia dołoży starań, by globalne
przywództwo UE w dziedzinie działań na rzecz klimatu stało się
rzeczywistością w terenie.
Jak Państwu wiadomo, zrównoważony rozwój jest jednym z priorytetów mojej kadencji.
Prawdę mówiąc, dzisiaj nie ma innej alternatywy niż dążenie do zrównoważonego
rozwoju. Im szybciej go urzeczywistnimy, tym szybciej społeczeństwo odniesie z niego
korzyści.
Jestem głęboko przekonany, że Agenda 2030 powinna być motorem procesu
decyzyjnego UE, a także punktem odniesienia na przyszłe lata. Brak działania niesie ze
sobą dramatyczne konsekwencje dla wszystkich obywateli UE, na co nie możemy sobie
pozwolić.
By odnieść sukces, musimy skupić się na konkurencyjności przemysłu, inwestować w
badania i innowacje i, co najważniejsze, jako pierwsi podjąć działania. Nie możemy zapominać, że przejście do fazy neutralnej
dla klimatu gospodarki i społeczeństwa nie obędzie się bez kosztów.
Dlatego też musimy sprawić, by nikt nie pozostał w tyle i by wszystkie przedsiębiorstwa, pracownicy, regiony, społeczności
lokalne i obywatele współdziałali ze sobą i zjednoczyli siły w ramach nowego paktu społecznego.
W związku z tym mogę Państwa zapewnić, że będziemy współpracować ramię w ramię z prezydencją fińską i dynamicznym
fińskim społeczeństwem obywatelskim w celu osiągnięcia wymiernych wyników. Na płaszczyźnie gospodarczej, społecznej i
politycznej nie brakuje wyzwań: populizm, brexit i, rzecz jasna, przeciwdziałanie zmianie klimatu.
Młodzi aktywiści na ulicach co piątek przypominają nam, że nie możemy sobie już pozwolić na marnowanie czasu. Możemy
nadal poprawić sytuację, a Europa pokazuje swe najlepsze oblicze, gdy zwiększa możliwości obywateli i ogranicza nierówności
społeczne.
Pora podjąć działania. Czas na zrównoważoną Europę. Zabierzmy się do pracy.
Luca Jahier,
Przewodniczący EKES-u

Do odnotowania
22 lipca 2019 r., Ateny, Grecja
Luca , prelegent na posiedzeniu Rady Społeczno-Gospodarczej Grecji
23–24 lipca 2019 r., Ryga, Łotwa
Wysłuchanie publiczne i misja informacyjna nt. „Kształtowanie unijnej agendy w zakresie praw osób

niepełnosprawnych na lata 2020–2030”

W skrócie
Delegacja EKES-u udaje się do Hiszpanii, by ocenić wpływ nowych modeli
gospodarczych na jednolity rynek europejski
Delegacja EKES-u spotkała się niedawno z przedstawicielami związków
zawodowych, organizacji pozarządowych i władz lokalnych w Maladze (Hiszpania)
w ramach badania nowych modeli gospodarczych, by ocenić długoterminowy
wpływ tych ostatnich na unijny model gospodarczy.

Społecznych „La Noria”.

Delegacja EKES-u, w skład której weszli Violeta JELIĆ (Pracodawcy), Franca SALISMADINIER (Pracownicy) i Carlos TRIAS PINTO (Grupa „Różnorodność Europy”), spotkała
się w dniu 14 czerwca z różnymi zainteresowanymi stronami w Centrum Innowacji

Spotkanie to, będące swoistym forum instytucjonalnym tych podmiotów, posłużyło wymianie doświadczeń i poglądów oraz określeniu
relacji między nowymi modelami gospodarczymi a strukturą konsumpcji, rynkiem pracy i zrównoważonym rozwojem.
Była to pierwsza z siedmiu misji do państw członkowskich UE zaplanowanych przez Centrum Monitorowania Jednolitego Rynku EKES-u
(CMJR), które przeprowadza wspomniane badanie. Mają one na celu nawiązanie dialogu z zainteresowanymi podmiotami z krajowych
sektorów prywatnych i publicznych.
Na początku 2020 r. opublikowane zostanie sprawozdanie zawierające praktyczne zalecenia dla instytucji UE , zwłaszcza
Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, dotyczące monitorowania wpływu nowych modeli gospodarczych na jednolity rynek
UE, by wytrzymał on próbę czasu. (jpf)

Była przewodnicząca Grupy Pracowników Gabriele Bischoff wybrana do
Parlamentu Europejskiego
Gabriele Bischoff, która do niedawna przewodniczyła Grupie Pracowników w
Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, została wybrana na posłankę do
PE w Grupie S&D. Startowała w wyborach z ramienia partii SPD w berlińskim
okręgu wyborczym.
Dołączyła do EKES-u w 2009 r. jako kierownik wydziału w Niemieckiej Konfederacji Związków
Zawodowych DGB i w latach 2015–2019 przewodniczyła Grupie Pracowników. (dm)

Diljana Sławowa uczestniczy w spotkaniu na wysokim szczeblu na temat wsparcia
UE dla Tunezji
Przewodnicząca Sekcji Stosunków Zewnętrznych EKES-u Diljana Sławowa wzięła
udział w międzynarodowym wydarzeniu, które 3 lipca gościł w swoich murach
EKES. W spotkaniu pt. „Gospodarka społeczna i solidarna w Tunezji: rola i
wsparcie UE” głos zabrali również inni prelegenci wysokiego szczebla tacy jak
tunezyjski minister rolnictwa Samir Taïeb czy dyrektor ds. sąsiedztwa
południowego w Komisji Europejskiej – Michael Koehler.
W swoim przemówieniu Diljana Sławowa wyjaśniła, że Tunezja zawsze „była dla EKES-u
kluczowym partnerem w regionie eurośródziemnomorskim”. Dodała przy tym, że „władze
tunezyjskie i UE zgadzają się co do angażowania społeczeństwa obywatelskiego w takie
kwestie jak rolnictwo, inwestycje, handel i wzmocnienie pozycji kobiet”.
Jeśli chodzi o bieżące sprawy o zasadniczym znaczeniu – a mianowicie porozumienie zastępujące umowę z Kotonu i związane z nim
renegocjacje – przewodnicząca stwierdziła, że społeczeństwo obywatelskie UE i partnerzy tunezyjscy chcieliby, by w negocjacjach
przewidziano dla społeczeństwa obywatelskiego „miejsce odpowiadające jego ambicjom”.

Wiadomości EKES-u

EKES apeluje o sprawiedliwą społecznie transformację energetyczną i stały
dialog z obywatelami
Czerwcowa sesja plenarna EKES-u była okazją do debaty z komisarzem Marošem
Šefčovičem na temat przyszłości unii energetycznej w Europie oraz do nakreślenia
stanowiska Komitetu w sprawie proponowanej strategii UE na rzecz długoterminowej
redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Członkowie EKES-u, podkreślając potrzebę działań po roku 2030, zgodnie stwierdzili, że
przejście Europy na energetykę bezwęglową musi być społecznie sprawiedliwe i skuteczne
oraz dokonać się przy aktywnym udziale wszystkich zainteresowanych podmiotów. „W całej
Europie ludzie dostrzegają, że trzeba niezwłocznie zająć się ochroną klimatu” – powiedział
Maroš Šefčovič, dodając, że problematyka klimatu stała się jednym z kluczowych tematów
europejskiej kampanii wyborczej: „Europejczycy wreszcie widzą zmianę klimatu jako szansę
na to, by na nowo zorganizować naszą gospodarkę i wytyczyć jej nowy kierunek”.
Przewodniczący Luca Jahier był tego samego zdania. Podkreślał, że cel osiągnięcia do 2050 roku neutralności klimatycznej jest
kluczowy dla przyszłości Europy. Zastanawiał się, czy mimo wielu postępów poczynionych w zwalczaniu zmiany klimatu realizowane
strategie będą dość ambitne, a dostępne środki wystarczające, by do 2050 r. urzeczywistnić długoterminowy cel neutralności
emisyjnej.
EKES poparł europejską strategię na rzecz długoterminowej redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz wpisane w nią dążenie, by do
roku 2050 UE stała się gospodarką neutralną dla klimatu. W opinii przygotowanej przez Jeana Pierre’a Coulona i Stefana Backa
Komitet domaga się stałego dialogu z obywatelami i społecznie sprawiedliwej transformacji. Ponadto sprawozdawcy zaapelowali o
nowy pakt społeczny.
„Taka transformacja jest możliwa i przyniosłaby Europie wiele korzyści, ale warunkiem jest zaangażowanie każdego – wszyscy
musimy połączyć siły, by osiągnąć wspólny cel. Nie można oddzielać obywateli od decydentów politycznych” – zaznaczył Jean Pierre
Coulon.
Najważniejszy obszar to mobilność – tu można i trzeba uzyskać największe postępy. „Musimy znaleźć rozwiązania na zmniejszenie
unijnego śladu CO2, ale w taki sposób, by nie odbiło się to negatywnie na całej gospodarce i społeczeństwie” – stwierdził Stefan
Back. „Możemy opracować, przyjąć i wdrożyć system ustalania cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, który uwzględniałby
oddziaływanie na przedsiębiorstwa i obywateli i byłby przez nich w pełni akceptowany” – dodał. (mp)

EKES wzywa przywódców UE do wzmocnienia międzynarodowej roli euro
W niedawno przyjętej opinii EKES wezwał przywódców UE do wzmocnienia
międzynarodowej roli euro. Mocne euro przyczyniłoby się do zapewnienia
dobrobytu unijnych obywateli i przedsiębiorstw, afirmacji wspólnych wartości i
promowania wspólnych interesów – przekonuje EKES.
Komitet twierdzi również, że do wzmocnienia międzynarodowej roli euro doprowadziłyby z
czasem dalsze działania na rzecz zwiększenia wzrostu gospodarczego i odporności
oraz zdolności dostosowawczych gospodarek strefy euro. W opinii EKES-u
przedstawiono propozycje, które idą dalej niż te zgłoszone przez Komisję Europejską.
Podstawą wzmocnienia gospodarki strefy euro powinno być spójności społecznej,
konwergencji gospodarczej, konkurencyjności i innowacji, co z kolei służyłoby wzmocnieniu wspólnej waluty . Należy zmniejszyć
rozbieżności między państwami członkowskimi oraz w ich obrębie, gdyż ograniczają one wyniki gospodarcze UE.
EKES wzywa również do przyjęcia bardziej jednolitego podejścia w dyplomacji międzynarodowej i aktywniejszej postawy wobec
wspierania wspólnych interesów. Może to przynieść większe możliwości w zakresie handlu.
Kolejnym wyraźnym priorytetem EKES-u jest ukończenie budowy
unii gospodarczej i walutowej oraz unii bankowej. Komitet
zaleca tu zbadanie możliwości stworzenia płynniejszych i
bezpieczniejszych aktywów euro. Mogłyby one rozwiązać
problem obecnej fragmentacji rynku obligacji państwowych strefy
euro, która nadwyręża zaufanie rynku do jednej waluty.
Dowiedz się więcej o zaleceniach EKES-u w sprawie wzmocnienia
międzynarodowej roli euro i o różnorakich korzyściach, jakie
przyniosłoby to unijnym obywatelom i przedsiębiorstwom. (jk)

EKES wzywa do poprawy strategii makroregionalnych
EKES wzywa do ulepszenia strategii makroregionalnych i przedstawia opinię rozpoznawczą zawierającą szereg
propozycji wykorzystania ich pełnego potencjału.
Te ogłoszone w czerwcu propozycje oparte są na dogłębnej analizie obecnych strategii makroregionalnych. Wykazała ona, że chociaż
strategie te służyły dotychczas za użyteczne narzędzie polityki spójności oraz ściślejszej integracji i współpracy, to nie spełniły
oczekiwań pod względem przyczyniania się do niwelowania dysproporcji społecznych i terytorialnych oraz zwiększania zrównoważenia
środowiskowego.
Aby zwiększyć wpływ strategii makroregionalnych na niwelowanie różnic, EKES przede wszystkim zaleca poprawę komunikacji i

łączności między partnerami współpracy, a także zachęca do ściślejszego zaangażowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego
we wdrażanie i monitorowanie tych strategii.
Decydenci polityczni muszą zatem wzmocnić działania polityczne, promować aktywne
zaangażowanie w strategie makroregionalne i ograniczyć biurokrację. Innym ważnym
elementem jest wprowadzenie dobrze funkcjonującego systemu tworzenia sieci kontaktów,
wzajemnych połączeń i zarządzania istniejącymi bazami.
EKES jest zdania, że należy lepiej informować o strategiach makroregionalnych, by
zwiększyć ich widoczność i wspierać tworzenie sieci kontaktów i uczestnictwa.
Należy nadać priorytetowe znaczenie – w sensie zarówno geograficznym, jak i sektorowym –
tworzeniu sieci i grupowaniu partnerów społecznych, lokalnych podmiotów społecznogospodarczych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Ich udział w podejmowaniu decyzji, planowaniu i ocenie polityk jest
niezwykle przydatny przy wdrażaniu strategii makroregionalnych i może zwiększać spójność oraz pobudzać zrównoważony rozwój
społeczny i środowiskowy.
Komitet proponuje także tworzenie skutecznych sieci działań edukacyjnych. Mogą one przyczynić się do poprawy wyników w zakresie
zrównoważenia środowiskowego. (jk)

Start („Grand Départ”) wyścigu Tour de France – EKES organizuje wydarzenie
poświęcone czystej mobilności
W związku ze startem wyścigu Tour de France EKES zorganizował 3 lipca
prezentację książki poświęconej włoskiemu mistrzowi kolarstwa i bohaterowi
czasów wojny Ginowi Bartaliemu, z udziałem autora, dziennikarza Alberta
Toscana. Przy tej okazji odbyła się także debata na temat czystej mobilności.
„Czyń dobro, ale nie mów o tym”, zwykł mówić Gino Bartali, włoski mistrz
kolarstwa, trzykrotny zwycięzca Giro d’Italia i dwukrotny triumfator w Tour de
France. Jego historię opowiada Alberto Toscano w swej książce „Kolarz w walce z
nazistowskim barbarzyństwem, niewiarygodna historia mistrza Gina Bartaliego”,
której prezentacja odbyła się w EKES-ie 3 lipca.
Gino Bartali był przeciwnikiem reżimu Mussoliniego. W czasach Holokaustu
uratował życie setkom włoskich Żydów. Jako kurier przewoził poufne dokumenty, przemierzając na rowerze tysiące
kilometrów pod pretekstem długodystansowych treningów, z których był znany. Był dyskretnym bohaterem: nigdy nie
mówił o tym, co robił w czasie wojny, nawet po jej zakończeniu.
W trakcie spotkania w EKES-ie odbyła się również debata na
temat czystej mobilności. Udział wzięli w niej m.in.: Luca
Jahier, przewodniczący EKES-u, Pierre Jean Coulon,
przewodniczący Sekcji TEN w EKES-ie, oraz Philippe Close,
burmistrz Brukseli. Celem było podkreślenie znaczenia nie
tylko sportu i ekologicznych form transportu, ale także
wartości ogólnoludzkich. (mp)

Media powinny przestać postrzegać niepełnosprawność przez pryzmat
miłosierdzia
Europejskie media często ukazują osoby z niepełnosprawnościami jednowymiarowo lub wręcz z litością, opierając się
na mitach i błędnych wyobrażeniach. Zarazem wciąż nie oferują dostatecznej liczby programów informacyjnych i
rozrywkowych, które spełniałyby kryteria pełnej dostępności. Dlatego muszą jeszcze przebyć długą drogę, zanim będą
w stanie informować o niepełnosprawności wiernie i we włączający sposób.
Centralna rola mediów w zwiększaniu świadomości na temat praw osób z niepełnosprawnością oraz w eliminowaniu stygmatyzacji i
uprzedzeń, które wciąż głęboko tkwią w społeczeństwie europejskim – taki był główny temat wysłuchania „Informowanie o

prawach osób z niepełnosprawnością”, które Europejski Komitet EkonomicznoSpołeczny (EKES) zorganizował 28 czerwca w Brukseli.

Komunikację na temat praw osób z niepełnosprawnościami należy postrzegać jako ważny
element szerszego zagadnienia, w jaki sposób pokazujemy różnorodność naszego
społeczeństwa w jego całokształcie. Oto samo sedno naszych demokratycznych wartości. W
najbliższych latach będzie to jedna z najważniejszych kwestii – powiedział członek EKES-u
Ioannis Vardakastanis, inaugurując obrady.
W wysłuchaniu uczestniczyli członkowie EKES-u i przedstawiciele różnych organizacji
pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnością. Reprezentowane były również
Europejska Unia Nadawców (EBU) i Instytut na rzecz Różnorodności Mediów (MDI),
organizacja nadzoru nad mediami, która zachęca do odpowiedzialnego informowania o różnorodności. (ll)

Podstawowe usługi powinny być dostępne dla wszystkich
Lepsze wdrażanie europejskiego filaru praw socjalnych, ze szczególnym
uwzględnieniem promowania podstawowych usług, było jednym z tematów
omawianych na czerwcowej sesji plenarnej EKES-u, podczas której członkowie
przyjęli opinię z inicjatywy własnej sporządzoną przez Raymonda Hencksa i
Krzysztofa Balona.
EKES podkreśla, że każdy musi mieć prawo dostępu do podstawowych usług takich jak
woda, energia i transport, i wskazuje przy tym, że mają one zasadnicze znaczenie dla
sprawiedliwości społecznej.
Raymond Hencks podkreślił, że niektóre z tych usług nie są wystarczająco uregulowane i
realizowane w państwach członkowskich. „Wzywamy do udostępnienia wszystkim
niezbędnych usług”, powiedział, ale dodał, że to nie wystarczy. „Należy również wyjaśnić
pojęcie podstawowych usług i podjąć konkretne środki w celu przezwyciężenia istniejących
braków i zagwarantowania dobrego funkcjonowania tych usług zgodnie z potrzebami
użytkowników”.
W związku z tym EKES z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zasada 20. filaru praw socjalnych
potwierdza prawo dostępu do podstawowych usług . „Są one istotnym elementem sprawiedliwości społecznej i opierają się na
zasadzie równego traktowania użytkowników, z zakazem jakiegokolwiek rodzaju dyskryminacji lub wykluczenia, oraz na zasadzie
powszechnego dostępu do usług o wysokim poziomie przystępności cenowej i jakości”, uzupełnił Krzysztof Balon. (mp)

Apel do przywódców UE, by Europa stała się światowym liderem w dziedzinie
zrównoważonego rozwoju.
Krajowe rady społeczno-gospodarcze i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
skierowały do przywódców UE apel z Rzymu, gdzie spotkały się w dniach 13–14
czerwca, by omówić swą rolę w zrównoważonym rozwoju Europy i we wdrażaniu
Europejskiego filaru praw socjalnych.
Debatę zorganizował EKES wraz z włoską Krajową Radą Gospodarki i Pracy (CNEL) w ramach
dorocznego spotkania przewodniczących i sekretarzy generalnych EKES-u i krajowych rad
społeczno-gospodarczych państw członkowskich UE.
Głównymi prelegentami sesji inauguracyjnej, w której wziął udział prezydent Włoch Sergio
Mattarella, byli: włoski minister spraw zagranicznych Enzo Moavero Milanesi oraz
przewodniczący CNEL Tiziano Treu.
Przewodniczący EKES-u Luca Jahier wezwał nowo wybrany Parlament Europejski i przyszłą Komisję do objęcia zdecydowanego
politycznego przywództwa z myślą o tym, by Europa stała się światowym liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.
Oto główne wnioski z debaty, które przesłano najważniejszym instytucjom UE:
Agenda ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 powinna być przekrojowym priorytetem na najbliższe dziesięciolecie na
drodze realizacji pięciu najważniejszych przemian:
transformacji społeczno-gospodarczej,
transformacji energetycznej i ekologicznej,
szeroko pojętej transformacji społecznej,
transformacji w dziedzinie demokracji i modelu partycypacyjnego,
przemiany geopolitycznej w stosunkach międzynarodowych.
Agenda 2030 to program korzystny dla wszystkich:
dla pracodawców, ponieważ walka o konkurencyjność – w sektorach związanych z Agendą – będzie rozgrywać się na
poziomie światowym;
dla pracowników, gdyż wiele celów zrównoważonego rozwoju związanych jest z socjalnym wymiarem Europy;
dla społeczeństwa obywatelskiego , które – o ile w pełni włączone będzie w zarządzanie – może odegrać decydującą
rolę we właściwym monitorowaniu wdrażania celów zrównoważonego rozwoju.
Należy opracować program pozwalający na sprawniejsze wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych, którego znaczna część
czeka na realizację.
Europejski semestr również powinien zostać dostosowany do Agendy 2030.
Na zrównoważony rozwój należy przeznaczyć 40% ogólnego budżetu UE na lata 2021–2027.
W nowej Komisji powinien znaleźć się wiceprzewodniczący czuwający nad uwzględnieniem celów zrównoważonego rozwoju we
wszystkich obszarach polityki UE.
Projekt ten, oparty na nadziei i harcie ducha, ma w sobie potencjał pozwalający na wzmocnienie jedności i solidarności w UE, a
zwłaszcza na mobilizację społeczeństwa obywatelskiego i młodzieży.
Rady społeczno-gospodarcze mogą tu działać jako rady uczestnictwa obywatelskiego prowadzące konsultacje publiczne na

temat nowych modeli zrównoważonego rozwoju.
UE, będąca największą gospodarką na świecie, musi poprzez swą politykę handlową odgrywać główną rolę w propagowaniu
agendy zrównoważonego rozwoju na poziomie światowym.
Pełna treść wniosków ze spotkania znajduje się tutaj. (dm)

UE powinna reagować w bardziej kompleksowy sposób na przypadki naruszania
praworządności
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wezwał UE do aktywniejszego
reagowania na coraz częstsze naruszenia praworządności w całej UE, obawiając
się, że mogą one przerodzić się w prawdziwy kryzys demokracji oraz
podstawowych praw i wolności.
W przyjętej na czerwcowej sesji plenarnej opinii EEKS zaapelował o skuteczniejsze i bardziej
bezpośrednie zaangażowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w opracowanie i
wdrażanie gwarancji wymierzonych przeciwko demontażowi praworządności w UE. Wiele
organizacji społeczeństwa obywatelskiego angażuje się w podnoszenie świadomości i
monitorowanie sytuacji w tym względzie i jest rzecznikami demokracji oraz podstawowych
praw i wolności. Z tego powodu to właśnie przeciwko nim wymierzone są w pierwszej
kolejności działania rządów autorytarnych.
EKES podkreśla, że ma do odegrania szczególną rolę i jest zobowiązany reagować, gdy działania jego członków i ogółu społeczeństwa
obywatelskiego są w UE zagrożone. Wezwał też do lepszej ochrony organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz innych kluczowych
podmiotów nadzorujących, takich jak dziennikarze, sygnaliści i obrońcy praw człowieka.
Opinia jest wkładem EKES-u w proces debaty nad dalszym wzmacnianiem praworządności w UE, o który Komisja Europejska zwróciła
się niedawno do wszystkich zainteresowanych stron w swym komunikacie.
EKES wyraził również zadowolenie z powodu podejmowanych przez
Komisję starań, by wykorzystać dostępne środki do wzmocnienia
praworządności w państwach członkowskich. Zarazem odnotował
niedostatki w zapobieganiu skoordynowanym atakom na
podstawowe prawa i wolności i w podejmowaniu działań
naprawczych w tym względzie.

EKES wspiera działania prezydencji fińskiej na rzecz klimatu
Głównym celem prezydencji fińskiej, która zaczęła działać w Radzie UE w dniu 1
lipca, jest zobowiązanie UE do znacznego obniżenia emisji w celu osiągnięcia
neutralności klimatycznej do 2050 r. EKES będzie wspierać działania prezydencji
na rzecz klimatu i kontynuować prace na rzecz stworzenia unijnych ram
wspomagających dla inicjatyw klimatycznych kierowanych przez obywateli i
społeczność.
Inne priorytety prezydencji fińskiej to: umocnienie wspólnych wartości i praworządności,
zwiększenie konkurencyjności i włączenia społecznego w UE, umocnienie pozycji UE jako
światowego lidera działań na rzecz klimatu oraz pełna ochrona bezpieczeństwa obywateli.
W czasie swego przewodnictwa Finlandia będzie musiała stawić czoła wielkim wyzwaniom, w tym nadzorować proces brexitu i
negocjacje między państwami członkowskimi w sprawie następnych wieloletnich ram finansowych (WRF). Na podstawie swoich
zaleceń politycznych dotyczących WRF po 2020 r., a zwłaszcza sektorowych wniosków ustawodawczych w sprawie programów
wydatków, EKES będzie dążyć do wywarcia pozytywnego wpływu na negocjacje w celu ich terminowego zakończenia.
Zgodnie z hasłem: „Zrównoważona Europa, zrównoważona przyszłość” Finlandia skupi się na propagowaniu ekologicznego podejścia
do posiedzeń, organizując wiele z nich w Helsinkach, gdzie odbędzie się sześć nieformalnych posiedzeń ministrów, oraz podając
uczestnikom fińską wodę z kranu w karafkach i lokalnie wyprodukowaną żywność ekologiczną.
EKES również odbędzie kilka posiedzeń w kraju sprawującym przewodnictwo w Radzie UE. Prezydium EKES-u zebrało się już w
Helsinkach 6 czerwca, a jego trzy Grupy zaplanowały posiedzenia w Finlandii w nadchodzących miesiącach (Pracodawcy 8–9
października, Pracownicy 9 października, Różnorodność Europy 16–17 września). Finlandia sprawuje rotacyjne przewodnictwo po raz
trzeci od przystąpienia do UE w 1995 r. Poprzednio przewodniczyła Radzie UE w 1999 r. i 2006 r. Więcej informacji na temat działań
podejmowanych przez EKES w czasie fińskiego przewodnictwa można znaleźć w specjalnej broszurze na stronie:
https://bit.ly/2XHm6xb.

Aktualności z Grup

Ostatnie badania pokazują, że obniżenie podatków od osób prawnych pobudza
inwestycje
Grupa Pracodawców w EKES-ie
Podatki od osób prawnych to z punktu widzenia wzrostu gospodarczego
najbardziej szkodliwa forma opodatkowania. W przeciwieństwie do wyobrażeń
opinii publicznej w ciągu ostatnich 40 lat dochody z podatku od osób prawnych
stosunku do PKB nie zmniejszyły się. Kraje, które w ostatnich latach zmniejszyły
swoje efektywne stawki podatku od osób prawnych, odnotowały w kolejnych
latach wzrost inwestycji. Są to niektóre z wniosków niedawnego badania
zleconego przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny na wniosek Grupy
Pracodawców.
Wysokie podatki od osób prawnych mogą powstrzymywać działalność biznesową poprzez
sprawienie, że niektóre projekty staną się nierentowne, co doprowadzi do obniżenia bazy
podatkowej i do obniżenia dochodów z podatków. Wzrost stawki podatkowej od
bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) o jeden punkt procentowy średnio prowadzi do
spadku BIZ o 3,7%.
Z badań wynika również, że obniżki podatków od osób prawnych niekoniecznie skutkują
znaczącymi niedoborami w zakresie finansów publicznych, lecz mogą mniej więcej
prowadzić do sytuacji samofinansowania. W przypadku sześciu krajów obniżenie stawek
podatku od osób prawnych doprowadziło do wzrostu dochodów. Niższe podatki od osób
prawnych oznaczają wyższy wzrost – obcięcie stawki podatkowej o 10 punktów
procentowych może podnieść roczny wzrost gospodarczy o 1–2 punkty procentowe.

Badanie to ma być użytecznym i wiarygodnym narzędziem w dyskusji o opodatkowaniu. Jest
to szczególnie ważne w obecnej sytuacji w Unii Europejskiej, gdzie publiczne postrzeganie
opodatkowania przedsiębiorstw (zwłaszcza dużych przedsiębiorstw wielonarodowych) jest zakłócone i wykorzystywane przez
populistów – stwierdził Krister Andersson, wiceprzewodniczący Grupy Pracodawców. W badaniu podane są dane i konkretne
przykłady zaprzeczające tym wyobrażeniom.
Chociaż w ciągu ostatnich 40 lat stawki podatkowe znacząco spadły, dochody z tytułu podatku od osób prawnych jako odsetek PKB są
nadal na poziomie zbliżonym do poziomu z lat 80. Dochody z podatku od osób prawnych mieszczą się zasadniczo w przedziale 2–3%
PKB, podczas gdy dochody z tytułu opodatkowania wynagrodzeń, VAT i składki na ubezpieczenie społeczne razem wynoszą ponad
30%.
Badanie można pobrać ze strony EKES-u, korzystając z następującego linku: https://europa.eu/!NB43bP. (lj)

Grupa Pracowników EKES-u debatuje w Rumunii na temat zatrudnienia,
konwergencji i praw socjalnych
Grupa Pracowników EKES-u
W dniu 25 czerwca w Bukareszcie w Rumunii odbyło się nadzwyczajne posiedzenie
Grupy Pracowników nt. „Prawa pracownicze i konwergencja społeczna: Europa
wspólnych wartości”. Oliver Röpke, przewodniczący Grupy Pracowników,
pogratulował prezydencji rumuńskiej kilku osiągnięć, które miały zasadnicze
znaczenie dla poprawy życia osób pracujących, jak np. ustanowienie
Europejskiego Urzędu ds. Pracy i przyjęcie dyrektyw w sprawie równowagi między
życiem zawodowym a prywatnym oraz przejrzystych i przewidywalnych warunków
pracy.
Dyskusje koncentrowały się na najważniejszych wyzwaniach związanych z mobilnością pracowników, zatrudnieniem i konwergencją
praw socjalnych w Unii Europejskiej. Marius-Constantin Budăi , rumuński minister pracy i sprawiedliwości społecznej, podkreślił, że
potrzebna jest konwergencja gospodarcza, a w szczególności należy zmniejszyć różnice w wynagrodzeniach między krajami
zachodnimi i wschodnimi.
Kilku mówców odniosło się do Europejskiego filaru praw socjalnych, który – o ile zostanie prawidłowo wdrożony – może prowadzić do
pozytywnej konwergencji. Przywódcy pięciu rumuńskich konfederacji związków zawodowych zwrócili uwagę na wyzwania społeczne i
wyzwania związane z zatrudnieniem w Rumunii, w szczególności wysoki poziom ubóstwa, niskie płace, problemy wiążące się z
negocjacjami zbiorowymi i dialogiem społecznym oraz wysoki poziom emigracji.
Jeśli chodzi o mobilność siły roboczej, podkreślili, że nawet jeśli może ona przyczynić się do wzrostu gospodarczego i pomóc w
rozwiązaniu problemu niedoboru kwalifikacji w UE, utrata zbyt wielu wykwalifikowanych pracowników może mieć szkodliwy wpływ na
kraje pochodzenia, jak miało to miejsce w Rumunii, skąd trzy miliony osób wyemigrowało w poszukiwaniu lepszych warunków życia.
(mg)
Więcej informacji można znaleźć tutaj

Arno Metzler, przewodniczący Grupy „Różnorodność Europy”, uczestniczy w
Zgromadzeniu Ogólnym UNAF
Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie
W dniach 22 i 23 czerwca w Reims odbyło się Zgromadzenie Ogólne francuskiego Krajowego Związku Stowarzyszeń na
rzecz Rodziny (UNAF). Arno Metzler uczestniczył w tym wydarzeniu na zaproszenie Christiane Basset,
wiceprzewodniczącej UNAF i członkini Grupy III. Głównym tematem dyskusji była demokracja uczestnicząca i rola
organów pośredniczących.

Przemawiając przed Zgromadzeniem Ogólnym w imieniu Grupy „Różnorodność Europy”
Arno Metzler wyjaśnił, w jaki sposób Europa wsłuchuje się w głos zorganizowanego
społeczeństwa obywatelskiego. W swoim przemówieniu na temat polityki rodzinnej oznajmił,
że 12 listopada 2019 r. Grupa „Różnorodność Europy” zorganizuje konferencję na temat
nowych wzorców ról dla społeczeństw w Europie .

Zastanawiam się, dlaczego nie wypracowaliśmy wspólnego podejścia do polityki rodzinnej
na poziomie UE. Musimy zlikwidować tę lukę, gdyż rodziny są istotnym elementem
europejskiego dziedzictwa kulturowego i spoiwem łączącym społeczeństwo obywatelskie z
jego organizacjami – powiedział . Dodał, że będzie nakłaniać Grupę III do podjęcia na
poziomie europejskim inicjatywy, która zgromadziłaby wszystkich tych, którzy angażują się
w umożliwianie bytu rodzinom w Europie oraz w ich ochronę.
Idea powołania Europejskiego Parlamentu Rodzin, wzorowanego na Europejskim Parlamencie Wiejskim ustanowionym przez Staffana
Nilssona, została ciepło przyjęta przez 600 uczestników zgromadzenia. Przewodnicząca UNAF obiecała wspierać i rozwijać Europejski
Parlament Rodzin, a także zachęcać inne europejskie sieci na rzecz rodzin do tego samego. (jh)

Wydarzenia kulturalne
EKES organizuje specjalny wieczór, by zaprezentować fińską kulturę
17 lipca EKES organizuje fiński wieczór z okazji rozpoczęcia fińskiej prezydencji w
Radzie UE. Wydarzeniu towarzyszyć będą muzyka i tańce typowe dla kultury i
tradycji Finlandii.
Tancerka Meri Pajunpää wystąpi na żywo w spektaklu wykorzystującym technikę
improwizacji przy dźwiękach cyfrowego akordeonu, na którym zagra Netta Skog.
(ck)
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
Rejestracji można dokonać tutaj.
Pełen program wieczoru można zobaczyć tutaj
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