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Artykuł wstępny
Nadeszło lato i wakacje! Jest to idealny moment, by nabrać energii, lecz
także, by poszerzyć swoje horyzonty: przekroczyć granice, odkryć nowe
kultury, nauczyć się nowego języka czy też znaleźć źródła inspiracji.
Po wakacjach instytucje wznowią działalność, co otworzy wiele nowych
perspektyw takich jak urzędowanie nowego Parlamentu Europejskiego i
Komisji Europejskiej w nowym składzie.
Tegoroczne wybory europejskie znacznie zmieniły skład Parlamentu. Obywatele i
obywatelki udali się w rekordowej liczbie do urn, by wyrazić swoje zdanie. Przywódcy
UE mają pięć lat, by zrealizować swoje aspiracje. EKES odgrywa unikalną rolę,
wspierając instytucje w stałym, niezbędnym – i powiedziałabym nawet –
obowiązkowym dialogu z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Na czele
Komisji Europejskiej stanie Ursula von der Leyen. Wniesie ona do Komisji swą koncepcję pracy i metody działania, a także swoją
wizję Europy. W jej bardzo inspirującym wystąpieniu wygłoszonym w Strasburgu pobrzmiewa kilka idei, do których Komitet
przywiązuje bardzo dużą wagę. Uwzględnimy sześć głównych punktów jej programu: zielony ład dla Europy, gospodarkę w
służbie ludzi, Europę dostosowaną do ery cyfrowej, ochronę europejskiego stylu życia, silniejszą Europę na arenie
międzynarodowej oraz nowego ducha dla demokracji europejskiej.
Po wakacjach, we wrześniu, pośród punktów programu instytucjonalnego UE przedmiotem powszechnego zainteresowania będą
wysłuchania kandydatów na komisarzy oraz objęcie funkcji przez nowych członków Komisji w dniu 1 listopada. Mamy nadzieję,
że wysłuchany zostanie wniosek przewodniczącej, by kolegium składało się w połowie z kobiet i w połowie z mężczyzn.
Jesienny harmonogram prac Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego również będzie bardzo napięty: trzy sesje
plenarne oraz 13. seminarium rzeczników prasowych społeczeństwa obywatelskiego EKES-u w październiku. Tego roku
seminarium odbędzie się w Maladze, a jego tematem będzie: „UE jest dla Was i jest Wami – rola społeczeństwa obywatelskiego
w komunikacji na temat korzyści ze zjednoczonej Europy”. W grudniu zorganizowane zostanie również 3. seminarium
dziennikarzy z 28 państw członkowskich, a także kilka konferencji i wysłuchań publicznych.
Pragnę zwrócić Państwa uwagę szczególnie na temat tegorocznej edycji Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego, która łączy
w sobie program przewodniczącej Komisji Europejskiej i jej postulat zapewnienia parytetu w składzie kolegium komisarzy. Tego
roku nagroda ma na celu promowanie organizacji i kobiet w całej Europie, które dążą do urzeczywistnienia równouprawnienia
płci. Wybrany temat to: „Więcej kobiet w europejskim społeczeństwie i gospodarce”. W tym właśnie kontekście nagroda
zostanie przyznana za innowacyjne inicjatywy i projekty na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn oraz ich równego
traktowania we wszystkich sferach życia gospodarczego i społecznego.
Życzę Państwu miłych wakacji i udanego powrotu we wrześniu!
Isabel Caño Aguilar
Wiceprzewodnicząca ds. komunikacji

Do odnotowania
30 sierpnia 2019 r., Turku, Finlandia
Inteligentna Europa – sposoby realizacji
12 września 2019 r., Bruksela

Wkład społeczeństwa obywatelskiego w kolejny cykl europejskiego semestru
16 września 2019 r., Helsinki, Finlandia
Zwiększanie konkurencyjności UE: trzy filary zrównoważonego wzrostu
25–26 września 2019 r., Bruksela
Sesja plenarna EKES-u

W skrócie
Nagroda dla Społeczeństwa Obywatelskiego w 2019 r. poświęcona wzmocnieniu
pozycji kobiet
EKES poświęca swą sztandarową Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego w
2019 r. wzmocnieniu pozycji kobiet i walce o równouprawnienie płci
Rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń na 2019 r.
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do
tegorocznej edycji Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego. Tematem edycji w 2019 r.
jest: Więcej kobiet w europejskim społeczeństwie i gospodarce. Nagroda zostanie przyznana
za nowatorskie inicjatywy i projekty na rzecz walki o równość szans dla kobiet i mężczyzn
oraz ich równe traktowanie we wszystkich sferach życia gospodarczego i społecznego.
O Nagrodę EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego mogą ubiegać się wszystkie organizacje społeczeństwa obywatelskiego
oficjalnie zarejestrowane w Unii Europejskiej, które działają na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym lub europejskim. Zgłoszenia
mogą również nadsyłać osoby indywidualne. Do udziału w konkursie można zgłaszać inicjatywy lub projekty, które już zostały
zrealizowane lub które są w trakcie realizacji.
Całkowita kwota 50 tys. EUR zostanie przekazana maksymalnie pięciu laureatom. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6
września 2019 r. o godz. 10.00, a ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 12 grudnia 2019 r. w Brukseli.
Pełny opis wymogów oraz formularz wniosku można znaleźć na naszej stronie internetowej. (ll)

EKES gospodarzem spotkania UE–Chiny poświęconego normalizacji
bezpieczeństwa dźwigów
Z inicjatywy członka EKES-u Antonella Pezziniego Komitet gościł 9 lipca 2019 r.
przedstawicieli organów regulacyjnych z Chińskiej Republiki Ludowej.
Celem posiedzenia, które otworzył sekretarz generalny EKES-u Gianluca Brunetti, było
omówienie przyszłych stosunków UE–Chiny w dziedzinie normalizacji współpracy technicznej
w dziedzinie bezpieczeństwa dźwigów i schodów ruchomych. „Zacieśnienie stosunków
między Europą a Chinami w tak newralgicznej dziedzinie ma ogromne znaczenie, nie tylko
dla tej branży, ale także dla całego przemysłu”, powiedział Antonello Pezzini.
W następstwie tej wizyty w EKES-ie, dzień po niej, w siedzibie Europejskiego Komitetu
Normalizacyjnego (CEN) w Brukseli podpisano pierwsze w historii porozumienie w sprawie
utworzenia wspólnej grupy roboczej UE–Chiny. Pierwsze posiedzenie wspólnej grupy
roboczej ma się odbyć w październiku 2019 r. w Chinach. (mp)

Nowe publikacje
Osiągnięcia EKES-u w 2018 r. – patrząc wstecz, patrząc w przyszłość
W broszurze pt. „Osiągnięcia EKES-u w 2018 r. – patrząc wstecz, patrząc w przyszłość” omówiono niektóre
najważniejsze działania Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w 2018 r.
Zaprezentowano w niej nie tylko nieustanne wysiłki EKES-u, by sprostać zadaniom, które powierzono mu ponad 60 lat temu, ale
roztoczono także wizję przyszłości i przedstawiono wnioski z przeszłości, które pozwolą Komitetowi pozostać zdecydowanym i
aktywnym orędownikiem społeczeństwa obywatelskiego w Europie. Broszurę w wersji angielskiej można pobrać ze strony internetowej
EKES-u. Wkrótce będzie ona również dostępna w innych językach (francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, polskim i
niderlandzkim). (as).

Wiadomości EKES-u
Fińska prezydencja UE przedstawia program oparty na zrównoważoności i
dobrobycie
Gościem na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
(EKES-u) 18 lipca br. była fińska minister spraw społecznych i zdrowia Aino-Kaisa
Pekonen, która przedstawiła program prezydencji Finlandii. Kładzie się w nim
szczególny nacisk na zrównoważoność i na dobrostan obywateli. Aino-Kaisa
Pekonen podkreśliła również, że wśród priorytetów prezydencji znajduje się
wzmacnianie praworządności i wartości UE.
Przed oddaniem głosu fińskiej minister przewodniczący EKES-u Luca Jahier wypowiedział się
na temat najważniejszych wyzwań, jakim prezydencja fińska będzie musiała stawić czoła.
„Do wdrożenia Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 potrzebne będzie podejście
holistyczne wymagające jednoczesnego zajęcia się wyzwaniami gospodarczymi i
społecznymi” – powiedział przewodniczący Jahier. Mając to na uwadze Aino-Kaisa Pekonen
ogłosiła: „Finlandia chce wpłynąć na przyszłość UE, która to przyszłość powinna być zrównoważona pod względem społecznym,
gospodarczym i ekologicznym.
Dlatego kluczowym priorytetem prezydencji fińskiej jest pozycja UE jako światowego lidera w dziedzinie działań na rzecz klimatu. W
tym celu oczekuje się osiągnięcia porozumienia dotyczącego głównych elementów długoterminowego planu zobowiązującego UE do
osiągnięcia neutralności klimatycznej do końca 2019 r., zgodnie z wnioskiem złożonym przez Radę Europejską.
Prezydencja Finlandii wzmocni również dialog nie tylko z innymi podmiotami globalnymi, ale także z instytucjami i partnerami w samej
UE. „Dialog z partnerami społecznymi jest jednym z priorytetów prezydencji fińskiej” – podsumowała Aino-Kaisa Pekonen. „EKES
odgrywa tu kluczową rolę i cieszy nas, że redaguje on kluczowe opinie wpisujące się w nasze propozycje” – dodała. (dgf)

Conny Reuter stwierdza: „Naszym zadaniem jest krzewienie dialogu
obywatelskiego postępowej Europy sprzyjającej włączeniu społecznemu”
Na sesji plenarnej 18 lipca Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) zorganizował
debatę z Connym Reuterem, współprzewodniczącym Grupy Łącznikowej EKES-u ds.
Europejskich Organizacji i Sieci Społeczeństwa Obywatelskiego.
Conny Reuter przedstawił wnioski i zalecenia wynikające z Dni Społeczeństwa
Obywatelskiego 2019, które odbyły się w połowie czerwca w Brukseli i dotyczyły
zrównoważonej demokracji. Poruszył również rolę Grupy Łącznikowej powołanej w 2004 r.
jako jedyny organ w ramach UE mający na celu zapewnienie stałego dialogu między
instytucjami UE a europejską siecią organizacji społeczeństwa obywatelskiego na poziomie
UE.
Na sesji plenarnej stwierdził: „Naszym zadaniem jest krzewienie dialogu obywatelskiego
postępowej Europy sprzyjającej włączeniu społecznemu” i podkreślił istotną rolę Grupy,
która polega na ukazywaniu ważkich tematów i polityk z perspektywy UE wznoszącej się ponad interesy krajowe.
Przewodniczący EKES-u Luca Jahier wyraził uznanie dla doskonałych prac Grupy Łącznikowej EKES-u: „Próbujemy zbudować
pomosty i nie zamykać drzwi. Naszym zadaniem jest współpraca z myślą o lepszej Europie” – podkreślił.
Co roku Grupa Łącznikowa i EKES organizują Dni Społeczeństwa Obywatelskiego będące symbolem ich ścisłej współpracy, by
podkreślić wkład organizacji społeczeństwa obywatelskiego w budowanie Unii Europejskiej bardziej odpowiadającej aspiracjom
obywateli. W tym roku wydarzenie to odbyło się po raz dziesiąty. Luca Jahier dodał, że Dni Społeczeństwa Obywatelskiego stały się
jednym ze sztandarowych wydarzeń Komitetu. W czerwcu wzięło w nim udział ponad 250 uczestników. (ll)

Bez silnego europejskiego sektora akumulatorów producenci samochodów mogą
opuścić UE
EKES popiera opracowany przez Komisję Europejską unijny plan działania na rzecz
baterii, ale zaznacza, że należy pójść w nim jeszcze dalej i szybko go wdrożyć.
Istnieje realne ryzyko, że bardzo duża część europejskiego przemysłu motoryzacyjnego
przeniesie produkcję do regionów położonych w pobliżu zakładów produkujących baterie –
przede wszystkim do Azji. W sporządzonej przez Colina Lustenhouwera i przyjętej na
lipcowej sesji plenarnej opinii EKES poparł strategiczny plan działania Komisji Europejskiej na
rzecz baterii. Ostrzegł zarazem, że przewidziane w nim środki muszą być jeszcze bardziej
ambitne i że należy go szybko wdrożyć, by zapobiec ewentualnemu przeniesieniu
europejskich fabryk samochodowych poza UE.
„Stawka jest bardzo wysoka. Mówimy tu o miejscach pracy dla około 13 milionów
europejskich pracowników tego sektora” – oznajmił Lustenhouwer. „Wśród decydentów, naukowców i w sektorze przedsiębiorstw
istnieje powszechne poczucie, że czas nagli. Panuje świadomość, że jest już późno na podjęcie działań, nawet za późno. Potrzebujemy
efektywnych, bezpiecznych i ekologicznych baterii”.
W naszym codziennym życiu nie jesteśmy już w stanie obejść się bez baterii. UE pozostaje obecnie daleko w tyle pod względem
rozwoju i produkcji baterii i jest ona zależna od państw spoza UE, w szczególności od Azji. W pierwszym, opublikowanym w kwietniu
2019 r. sprawozdaniu Komisji Europejskiej z postępów we wdrażaniu strategicznego planu działania na rzecz baterii wskazano, że
podjęto szereg działań w celu stworzenia w UE znaczącego sektora produkcji akumulatorów. Jednak w nadchodzących latach UE musi
zrobić znacznie więcej dla rozwoju tego sektora, skupiając się na inwestycjach i innowacjach. (mp)

Gospodarka o obiegu zamkniętym: czas wyzwolić potencjał konsumentów
Do tej pory działania mające na celu pobudzenie rozwoju gospodarki o obiegu
zamkniętym w Europie koncentrowały się na produkcji, nakłanianiu
przedsiębiorstw do stosowania modeli biznesowych o obiegu zamkniętym i
wprowadzaniu na rynek opcji opartych na obiegu zamkniętym. Nastał teraz dobry
moment, by włączyć w te działania konsumentów, tak by mogli dokonywać na co
dzień lepszych wyborów zakupowych zgodnych z ideami zrównoważonego rozwoju
– stwierdza EKES w przyjętym w lipcu raporcie.
W raporcie zatytułowanym Konsumenci w gospodarce o obiegu zamkniętym Europejski
Komitet Ekonomiczno-Społeczny opowiada się za strategicznym przeorientowaniem, tak by
na wszystkich szczeblach sprawowania rządów w Europie umieścić konsumentów w centrum
polityki publicznej dotyczącej gospodarki o obiegu zamkniętym.
Na pierwszym etapie tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym konsumentom powierzono
rolę podmiotu miejskiego zajmującego się recyklingiem odpadów z gospodarstw domowych,
a uwaga skupiała się głównie na przedsiębiorstwach. Jak zauważył EKES, inicjatywy Komisji Europejskiej dotyczyły głównie regulacji i
produkcji, zwiększania poziomu recyklingu i wprowadzenia koncepcji ekoprojektu.
„Nadszedł czas, by gospodarka o obiegu zamkniętym 2.0 zajęła się konsumentem”, stwierdził sprawozdawca EKES-u Carlos Trias
Pintó, wzywając Komisję, by ogłaszając kolejne projekty, zainicjowała tę zmianę nastawienia.
Sprawozdawca podkreślił, że drugi etap będzie się opierał na informowaniu konsumentów. Informacja i edukacja to kluczowe
elementy ukierunkowywania konsumentów na wzorce postępowania potrzebne w gospodarce o obiegu zamkniętym. Należy zatem
wdrożyć odpowiednie działania w zakresie edukacji i uczenia się przez całe życie oraz zapewniać konsumentom jak najbardziej
obiektywne informacje.
EKES zachęca do stosowania dobrowolnego etykietowania , jako środka przejściowego przed wprowadzeniem etykietowania
obowiązkowego, które będzie określać ślad społeczny i środowiskowy produktu oraz informować o redukcji emisji, ochronie
różnorodności biologicznej, efektywnym gospodarowaniu zasobami lub unikaniu komponentów o dużym wpływie na środowisko,
przewidywanym okresie trwałości oraz możliwościach uzyskania części zamiennych i dokonywania napraw.
Choć informowanie i edukowanie mogą w dużym stopniu pomóc zachęcić konsumentów do wybierania ekologicznych, trwałych
produktów, które w razie potrzeby można naprawić, wielu osób nie będzie na to stać. EKES sugeruje, że dla zachęty państwa
członkowskie mogłyby przyjąć podejście oparte na nagrodach, a władze lokalne mogłyby korzystać z zamówień publicznych do
wspierania dostawców działających zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. (dm)

Europejskie rolnictwo powinno stawać się ekologiczne
UE musi kłaść większy nacisk na krótkie łańcuchy dostaw i rolnictwo ekologiczne
w celu zachowania europejskiego rolnictwa i zwiększenia jego odporności na
nowe wyzwania takie jak zmiana klimatu. Rolnictwo ekologiczne jest również
sposobem na zabezpieczenie naszych dostaw żywności i zwiększenie walorów
zdrowotnych naszego jedzenia, co podniosłoby jego wartość. Krótkie łańcuchy
dostaw pomogą mniejszym gospodarstwom zwiększyć dochody, a także ożywią
obszary wiejskie.
„Inicjatywy w zakresie krótkiego łańcucha dostaw mogą potencjalnie tworzyć
miejsca pracy i wzrost, a w efekcie dobrobyt, zwłaszcza na obszarach wiejskich.
Wyzwaniem jest tutaj zatem wzmocnienie pozycji podmiotów gospodarczych z
myślą o utworzeniu terytorialnych systemów żywnościowych opartych na
zarządzaniu lokalnym. Kluczową rolę zarówno w produkcji i przetwarzaniu, jak i w zakupach i sprzedaży odgrywa i

będzie odgrywać w przyszłości cyfryzacja” – wyjaśniła Geneviève Savigny, sprawozdawczyni opinii „Wspieranie
krótkich i alternatywnych łańcuchów dostaw żywności w UE: rola rolnictwa ekologicznego”.
By projekt w zakresie rolnictwa ekologicznego objął całą Europę, EKES proponuje zorganizowany i wielowymiarowy
plan działania angażujący władze poziomu regionalnego, krajowego i unijnego. Również funkcjonujące już programy
należy ukierunkowywać na wspieranie środków w zakresie rolnictwa ekologicznego i krótkich łańcuchów dostaw.
Ramy planu działania mogłaby stanowić wszechstronna polityka żywnościowa – o którą EKES upominał się od lat i w
odniesieniu do której mógłby odegrać rolę moderatora. (sma)

Ramy na rzecz odrodzenia przemysłu wytwórczego w Europie muszą opierać się
na rzeczywistych potrzebach MŚP
Według EKES-u europejski system produkcji zdoła dokonać skutecznej i
konkurencyjnej transformacji w kierunku nowoczesnej gospodarki cyfrowej i
przyjaznej dla środowiska tylko wtedy, gdy będzie gotowy znacząco zainwestować
w innowacje. Działania planowane przez Komisję Europejską z myślą o lepszym
rozwoju systemu produkcji powinny zatem bazować na faktycznej znajomości
potrzeb przedsiębiorstw, a zwłaszcza MŚP.

wytwórczego.

Przemysł wytwórczy reprezentuje 17,3% PKB i 23,6% siły roboczej UE oraz
odpowiada za 80% wywozu. „Biorąc pod uwagę te imponujące dane, Europa
koniecznie powinna połączyć siły, by utrzymać, a nawet wzmocnić ten sektor” –
mówi Antonello Pezzini, sprawozdawca raportu informacyjnego EKES-u w sprawie
wspierania wzrostu innowacji na obszarach o wysokim udziale przemysłu

EKES domaga się, by Europa i państwa członkowskie wdrożyły odpowiednie strategie edukacyjne, niezbędne do
nabywania nowych umiejętności i tworzenia nowych profili zawodowych.
Obecna rewolucja przemysłowa wykorzystuje modele cyfrowe takie jak przetwarzanie w chmurze i duże zbiory danych i
zmierza w kierunku internetu rzeczy oraz inteligentnych produktów. Szczególną rolę w tym procesie odgrywa sztuczna
inteligencja, gdyż potencjalnie może w ciągu 20 lat podwoić roczną stopę wzrostu.
„Europa musi podjąć zdecydowane kroki w sprawie technologii cyfrowych i ułatwić dostęp zaawansowanych
technologii do MŚP. Dlatego EKES wnosi o opracowanie specjalnych środków i strategii, które umożliwią MŚP
rozwinięcie kontaktów z większymi przedsiębiorstwami, a także o stworzenie zachęt do współpracy małych i dużych
przedsiębiorstw w zakresie innowacji” – podsumowuje sprawozdawca Pezzini. (sma)

Europejski semestr i nowe podejście do zarządzania mają kluczowe znaczenie dla
przyszłej polityki gospodarczej UE
EKES stwierdza, że UE powinna odnowić swój system koordynacji polityki
gospodarczej i zarządzania gospodarczego w oparciu o nową strategię rozwoju
zrównoważonego na okres po 2020 r., by zwiększyć efektywność działań i
trwałość wyników.
W związku z tym w niedawno przyjętej opinii EKES popiera propozycję Komisji, by
stworzyć silniejsze powiązania między europejskim semestrem a finansowaniem
polityki spójności w nowych WRF. Uważa, że tkwi w nich ogromny potencjał, który
może poprawić koordynację polityki gospodarczej UE i zarządzanie nią.
Proponuje ponadto, by odnowiony system zarządzania UE opierał się w większym
stopniu na zrozumieniu ze strony społeczeństwa obywatelskiego i współpracy z
nim i prowadził do udoskonalenia wielopoziomowej administracji publicznej. W tym kontekście proponuje utworzenie
centrum informacji EKES-u dla zainteresowanych stron.
W kolejnej opinii apeluje o ściślejsze powiązanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, jego
kontynuacji – programu InvestEU – i innych europejskich lub krajowych programów inwestycji. Zaleca wyznaczenie
jasnych celów inwestycyjnych, uproszczenie przepisów i dalsze wskazówki, by osiągnąć większą równowagę
geograficzną i sektorową w ramach planu inwestycyjnego dla Europy.
Jeżeli UE wykorzysta europejski semestr jako najistotniejszy aspekt koordynacji polityki gospodarczej, może się on
przyczynić do realizacji tych zaleceń. (jk)

EKES przedstawia zalecenia dotyczące przyszłej polityki gospodarczej UE i
zarządzania UGW
W lipcu EKES przedstawił propozycje w sprawie programu gospodarczego na następną kadencję i zalecił, by były
podstawą nowej strategii gospodarczej UE.
Zdaniem EKES-u przyszła polityka gospodarcza i zarządzanie gospodarcze powinny uwzględniać wyzwania
geopolityczne i społeczne takie jak globalne spowolnienie gospodarcze, nierozwiązane spory handlowe, brexit, zmiana
klimatu i zmiany demograficzne, rosnące nierówności oraz czwarta rewolucja przemysłowa i przyczyniać się do
zwiększenia odporności na kryzysy oraz zrównoważenia modelu gospodarczego. Te wyzwania wymagają dalekosiężnej
strategii gospodarczej wraz z jasnymi celami politycznymi i spójniejszymi ramami zarządzania gospodarczego.

Niezbędne jest wyważone umocnienie wszystkich czterech filarów UGW – pieniężnego i finansowego, gospodarczego,
społecznego i politycznego – i potrzebna jest pozytywna narracja na temat
przyszłego rozwoju gospodarki UE. EKES apeluje między innymi o stworzenie
mechanizmu zdolności fiskalnej strefy euro, zrównoważenie środków
oddziaływania na podaż i popyt oraz większy udział Parlamentu Europejskiego,
partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w kluczowych
decyzjach polityki społecznej i gospodarczej.
Jeżeli chodzi o pozytywną konwergencję społeczno-gospodarczą, uważa, że
konieczne jest promowanie kształcenia i szkolenia, badań i rozwoju oraz
innowacji. Środki te mogą podnieść konkurencyjność gospodarki UE opartą na jej
zdolności zwiększenia wydajności i podwyższenia poziomu życia w zrównoważony
sposób z zachowaniem neutralności klimatycznej.
Więcej informacji można znaleźć w opiniach: ECO/492 oraz ECO/493 (jk).

EKES wzywa Komisję, by lepiej godziła swoje ustawodawstwo w dziedzinie
przemysłu i energii z własną polityką klimatyczną
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) apeluje, by Komisja
gruntowniej rozważyła warianty strategiczne, które pomogą zarówno ograniczyć
emisje gazów cieplarnianych, a więc przeciwdziałać zmianie klimatu, jak i
utrzymać konkurencyjność. Celem musi być lepsze chronienie i promowanie
zasobochłonnych i energochłonnych gałęzi przemysłu UE, w przeciwnym razie
bowiem Europa naraża się na ryzyko, że straci miejsca pracy na rzecz gospodarek
mniej ekologicznych i nie doprowadzi do zamierzonego ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych.
„Obecny system handlu uprawnieniami do emisji (ETS), mający zachęcać do
inwestycji, zawodzi, ponieważ jego zastosowanie w skali ogólnoświatowej jest na
razie nierealne. Jeżeli będzie stosowany tylko w Europie, wówczas będzie niósł z
sobą ryzyko ucieczki emisji, a w konsekwencji ucieczki inwestycji” – przestrzega Aurel Laurenţiu Plosceanu,
sprawozdawca opinii EKES-u „Godzenie polityki klimatycznej i energetycznej z perspektywy sektorów przemysłu” ,
uchwalonej 17 lipca. „W przyszłości inwestycje UE i państw członkowskich powinny skupiać się na działalności
badawczej, rozwojowej i innowacyjnej oraz na wdrażaniu technologii o niskiej i zerowej emisji dwutlenku węgla w
przypadku zarówno zasobochłonnych i energochłonnych gałęzi przemysłu, jak i niezbędnej produkcji energii
elektrycznej. Trzeba też położyć nacisk na kształcenie i szkolenie pracowników tych sektorów” – dodaje
współsprawozdawca Enrico Gibellieri.
Zważywszy, że koszty energii np. w przemyśle stalowym, aluminiowym i szklarskim stanowią ok. 25% kosztu
całkowitego, koszty emisji gazów cieplarnianych także są wysokie. Wraz z zastosowaniem systemu handlu
uprawnieniami do emisji europejskie produkty staną się droższe i będzie istniało ryzyko, że zostaną zastąpione
tańszymi produktami na rynku międzynarodowym. (sma)

Unia energetyczna musi stać się częścią codziennego życia Europejczyków
W swej dorocznej opinii na temat stanu unii energetycznej EKES podsumowuje
dotychczasowe postępy w tym zakresie i wzywa Unię Europejską do większego
skupienia się na aspektach społecznych.
„Unia energetyczna nie jest jeszcze rzeczywistością. Może ona nią być, jeśli
chodzi o podejmowanie decyzji dotyczących polityki UE, jednak nie jest ona
jeszcze realnym elementem codziennego życia obywateli Europy”. Te
zdecydowane słowa padły z ust Christophe'a Quareza na lipcowej sesji plenarnej.
Zacytował on swoją własną opinięopinię przyjętą przez Zgromadzenie i stwierdził,
że transformacja energetyki nie dokonała się jeszcze na poziomie lokalnym. „Po
tym, jak unijni decydenci ustanowili podstawy unii energetyczne, wiele pozostaje
jeszcze do zrobienia w ciągu najbliższych kilku lat” – dodał.
Zasadnicze znaczenie miała zmiana sposobu podejmowania decyzji w polityce energetycznej, która dokonała się
zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym- oznajmił Christophe Quarez. Istniała potrzeba odejścia od „decyzji,
które zapadają za sprawą kilku” do „działań podejmowanych przez wszystkich”. „Nigdy nie było to tak łatwe do
osiągnięcia jak teraz, jeśli weźmie się pod uwagę, że obywatele UE, a zwłaszcza młodzież europejska, mają obecnie
większą świadomość potrzeby przeciwdziałania zmianie klimatu” – stwierdził sprawozdawca.
Komitet wyraził zadowolenie z powodu opublikowania przez Komisję Europejską w kwietniu 2019 r. czwartego
sprawozdania na temat stanu unii energetycznej i powtórzył swoje poparcie dla celów unii. Podkreślił też znaczenie
zaangażowania i zmobilizowania całego społeczeństwa europejskiego, by poczuło się w pełni odpowiedzialne za
urzeczywistnienie unii.
Obywatele powinni być siłą napędową transformacji energetycznej, przy czym nie należy pozostawiać nikogo w tyle.
Zarazem należy wziąć pod uwagę społeczne skutki tych zmian, a wszystkie zaangażowane strony powinny zawrzeć
nowy pakt społeczny. Obywatele powinni także móc uczestniczyć we wszystkich ważnych decyzjach politycznych
związanych ze zmianą klimatu, zwłaszcza na szczeblu UE, w drodze stałego dialogu obywatelskiego. (mp)

EKES wzywa do podjęcia działań na szczeblu europejskim, by zapewnić
partycypacyjny rozwój technologii łańcucha bloków

Technologie łańcucha bloków i rozproszonego rejestru (DLT), wiązane pierwotnie
z kryptowalutami, są w istocie bardzo uniwersalne i mogą być z pożytkiem
stosowane w gospodarce społecznej. Ważne jest jednak, aby je odpowiednio
uregulować i ukierunkować na przynoszenie korzyści wszystkim, umożliwiając
uczestnictwo każdemu – stwierdza EKES w sprawozdaniu ogłoszonym na lipcowej
sesji plenarnej.
EKES opracował długą listę możliwych zastosowań obu tych technologii, które
mogłyby być bardzo interesujące dla przedsiębiorstw gospodarki społecznej. Obejmują one: identyfikację darowizn i
gromadzenia funduszy, usprawnienie zarządzania organizacjami gospodarki społecznej, uwierzytelnianie działalności,
poświadczanie umiejętności, zapewnienie większej jasności i pewności praw własności intelektualnej i praw autorskich,
tworzenie bezpiecznych systemów telemedycyny i teleopieki czy też zapewnienie pełnej identyfikowalności produktów
rolnych.
EKES ostrzega jednak, że ogromny potencjał nowych technologii cyfrowych, w połączeniu z koniecznymi znacznymi
inwestycjami, naraża także technologię łańcucha bloków na ryzyko koncentracji danych i sieci technologicznych w
celach spekulacyjnych.
Ważne są działania publiczne w celu wsparcia rozwoju tych technologii opartego na uczestnictwie oraz łatwości
dostępu. Nieodzowne jest przy tym zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego .
Uregulowanie tej technologii na poziomie UE ma sens, ponieważ wykorzystuje ona łańcuchy, które można tworzyć bez
względu na granice państw. Konieczne ogromne inwestycje wymagają skoordynowanych, ustrukturyzowanych działań
europejskich.
Czytaj opinię EKES-u „Technologia łańcucha bloków i rozproszonego rejestru (Distributed Ledger Technology – DLT):
idealna infrastruktura dla gospodarki społecznej” (dm)

Aktualności z Grup
Grupa Pracodawców spotka się dwa razy w Finlandii, by omówić sztuczną
inteligencję i przyjazną dla biznesu UE
Grupa Pracodawców w EKES-ie
Grupa Pracodawców EKES-u zorganizuje dwie konferencje w Finlandii, która
sprawuje obecnie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Pierwsze wydarzenie
odbędzie się pod koniec sierpnia i dotyczyć będzie inteligentnej Europy.
Konferencja zostanie zorganizowana 30 sierpnia w Turku pt.: „Inteligentna
Europa – jak ją stworzyć”. Będzie dotyczyć szans i wyzwań dla przedsiębiorstw w
zakresie cyfryzacji i sztucznej inteligencji, czynników ułatwiających sukces w tej
dziedzinie oraz oczekiwań wobec polityki UE. Jej celem jest między innymi
omówienie tego, w jaki sposób Europa może przewodzić innowacji, jakie
umiejętności i kompetencje są potrzebne oraz w jaki sposób można umożliwić finansowanie.
Członkowie Grupy Pracodawców wymienią się poglądami na te tematy z prelegentami wysokiego szczebla takimi jak
burmistrzyni Turku Minna Arve, posłanka do PE Miapetra Kumpula-Natri oraz przewodniczący One Sea Sauli Eloranta.
Seminarium będzie stanowić część europejskiego forum w Turku, na którym obywatele i decydenci omówią przyszłość
Europy i Finlandii.
Tematem drugiej fińskiej konferencji 9 października w Helsinkach będzie: „Otwarta Europa – jakie korzyści nam
wszystkim przynosi?”. Jej celem będzie rozwinięcie roli otwartej gospodarki i społeczeństwa w budowaniu silnej i
przyjaznej dla biznesu UE. Fakt, że konferencja zbiega się w czasie z początkiem nowej kadencji Komisji i Parlamentu
Europejskiego, umożliwia przekazanie decydentom zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym wyraźnego przesłania
biznesowego.
Współorganizatorami obu tych wydarzeń są Grupa Pracodawców i Konfederacja Przemysłu Fińskiego (ek).

Oświadczenie Grupy Pracowników w sprawie kryminalizacji solidarności
Grupa Pracowników w EKES-ie
W świetle dramatycznej sytuacji humanitarnej w regionie Morza Śródziemnego,
charakteryzującej się nieposzanowaniem zasad i wartości UE oraz pogarszającej
się w ostatnich tygodniach, Grupa Pracowników stwierdza, że:
solidarność NIE JEST i nigdy nie będzie przestępstwem,
ratowanie ludzkiego życia jest podstawowym ludzkim obowiązkiem zarówno
w kategoriach moralnych, jak i w prawie międzynarodowym,
działania humanitarne i bezinteresowna działalność społeczeństwa
obywatelskiego nigdy nie mogą być uznane za przestępstwo,
imigracji nie powinno się wykorzystywać jako narzędzia w polityce.
Grupa Pracowników potwierdza swoje pełne poparcie dla wszystkich tych organizacji, mężczyzn i kobiet, którzy działają
na rzecz ratowania ludzkiego życia, i deklaruje solidarność z nimi. (prp)

Grupa „Różnorodność Europy” udaje się do Helsinek, aby omówić zrównoważony

Grupa „Różnorodność Europy” udaje się do Helsinek, aby omówić zrównoważony
wzrost i sposoby zwiększenia konkurencyjności UE
Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie
W dniach 16 i 17 września Grupa „Różnorodność Europy” zorganizuje
nadzwyczajne posiedzenie w Helsinkach. Zgodnie z priorytetami fińskiej
prezydencji Rady UE, wynikającymi z jej motta Zrównoważona Europa –
zrównoważona przyszłość, Grupa „Różnorodność Europy” skupi się na trzech
filarach ułatwiających zrównoważony wzrost gospodarczy i zwiększających
konkurencyjność UE, a mianowicie na biogospodarce i Europie neutralnej dla
klimatu, na cyfryzacji i infrastrukturze.
W pierwszym dniu posiedzenia w aneksie budynku fińskiego parlamentu odbędzie
się konferencja na temat „Zwiększanie konkurencyjności UE – trzy filary
zrównoważonego wzrostu”. Jej głównym celem jest omówienie wyzwań, szans i
najlepszych praktyk związanych ze zwiększaniem konkurencyjności UE, sposobów
dokonania tego i skutków tych działań. Sesja rozpocznie się od głównych
wystąpień urzędników, przedstawicieli fińskiego rządu i parlamentu oraz
reprezentantów organizacji, do których należą fińscy członkowie Grupy III.
W drugim dniu odbędzie się wizyta studyjna do obszarów wiejskich koło Helsinek
w celu zapoznania się ze zrównoważoną gospodarką leśną i logistyką w sektorze
leśnictwa. (ih)
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