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Perspektywa oddolna – Część 4: Długa i kręta droga do dostępności
Podczas gdy przygotowywany jest nowy program UE dotyczący
niepełnosprawności, w części 4 pt. „The long and winding road to accessibility”
(„Długa i kręta droga do dostępności”) omawiamy, jak wygląda sytuacja osób z
niepełnosprawnościami, jeśli chodzi o zatrudnienie. Rozmawiamy o tym, co UE
powinna zrobić, aby miejsca pracy bardziej sprzyjały włączeniu społecznemu – nie
tylko w świecie fizycznym, ale także w społecznym wyobrażeniu, w którym osoby
z niepełnosprawnościami postrzega się wyłącznie przez pryzmat
niepełnosprawności.
Państwa wyszukiwarka nie umożliwia odtwarzania dźwięku.
Frank Sioen i Alba Gonzalez, oboje z niepełnosprawnościami, opowiadają o przeszkodach i trudnościach, jakie musieli pokonać, aby
znaleźć i utrzymać pracę. Mark Priestley, profesor zajmujący się polityką dotyczącą niepełnosprawności na Uniwersytecie w Leeds,
wyjaśnia, jak prawo osób z niepełnosprawnościami do pracy zmieniało się w europejskim prawie i polityce przez ostatnie
dziesięciolecia. Członek EKES-u Yannis Vardakastanis omawia praktyczne rozwiązania, jakie powinny znaleźć się w strategii UE
dotyczącej niepełnosprawności na następne dziesięciolecie, aby dostępność stała się w Europie rzeczywistością. (ll)
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Artykuł wstępny
Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy!
Oczekiwano, że na ostatnim szczycie UE w lutym przywódcy poczynią znaczne postępy
na drodze do porozumienia w sprawie długoterminowego budżetu, czyli wieloletnich
ram finansowych. Jednak ze względu na głębokie rozbieżności nie udało im się osiągnąć
kompromisu.
Jeżeli nie dojdzie do porozumienia, grozi nam kolejny paraliż, na który nie możemy
sobie pozwolić w obecnej sytuacji geopolitycznej.
Pilne priorytety stojące przed UE nie mogą zostać odłożone na później, a ryzyko
związane z pobrexitowymi negocjacjami nie może się przedłużać , gdyż pochłonie to
energię potrzebną na inne priorytety, takie jak pakiet migracyjny, Zielony Ład,
transformacja cyfrowa i ekologiczna.
Czas na odważne i właściwe decyzje.
Ta konfrontacja nie dotyczy liczb, lecz wizji. Wizja nowej Komisji – „Unia, która
mierzy wyżej” – i nowy program strategiczny ustalony przez przywódców UE w Sybinie,
potwierdzony na posiedzeniach Rady Europejskiej w lipcu i grudniu 2019 r., muszą
przełożyć się na decyzje zgodne z nowymi wieloletnimi ramami finansowymi.
Nie można postanowić, że odnowimy dom, nie zapewniając na ten cel odpowiednich środków.
Mogę tylko wyrazić pełne poparcie dla stanowiska przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Sassoliego,
potwierdzonego jednomyślnie we wspólnym piśmie przez wszystkie grupy polityczne w Parlamencie. W istocie, obecnie nadal
mamy do czynienia z różnicą w wysokości 230 mld EUR. Propozycji Rady brakuje wiele, by nadawała się do przyjęcia.
Jeżeli chcemy realizować ambitny program europejski, to jest oczywiste, że UE potrzebuje wystarczających
zasobów. Takie stanowisko wyraziliśmy ponad półtora roku temu w opinii przyjętej zdecydowaną większością głosów i
wielokrotnie je później powtarzaliśmy.
Jeżeli państwa członkowskie nie chcą płacić więcej, by sprostać ambitnym priorytetom, które już uzgodniły i zatwierdziły, to
muszą zapewnić znaczne zasoby własne. Musimy wreszcie osiągnąć to, o czym dyskutujemy od ponad 15 lat. Musimy zadbać o
to, czego obywatele europejscy domagali się w ostatnich wyborach europejskich. Europejczykom należy się szacunek, a ich głos

musi być uwzględniany, a nie ignorowany!
Wierzę, że nadszedł czas, by działać konsekwentnie i zmobilizować dostępne siły. Czas, by podjąć działania i wywołać nacisk na
rządy krajowe, aby znalazły odwagę, wolę polityczną i niezbędną ambicję, i trzymały się tego, co już uzgodniły.
Uważam, że w tym trudnym okresie musimy zabierać głos i zgodnie bronić naszego stanowiska, wspólnie z Parlamentem
Europejskim.
Luca Jahier
Przewodniczący EKES-u

W skrócie
UE powinna zdecydowanie przeciwdziałać fałszywym informacjom
Regulacja mediów społecznościowych, rozwijanie umiejętności korzystania z
mediów i wspieranie niezależnego dziennikarstwa wysokiej jakości to, zdaniem
EKES-u, niektóre z podstawowych warunków koniecznych do zwalczania
dezinformacji i ochrony demokracji w UE.
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) zorganizował wysłuchanie
publiczne, którego celem była ocena kampanii na rzecz zwiększenia frekwencji wyborczej w
ostatnich wyborach europejskich oraz przeanalizowanie możliwości walki z dezinformacją i
zapewnienia większego udziału obywateli w politycznym procesie decyzyjnym UE w
następnym pięcioletnim cyklu instytucjonalnym.
Wysłuchanie pokazało, że Europejczycy są coraz bardziej narażeni na lawinę fałszywych
informacji i słabej jakości dziennikarstwo, które skupia się na sensacji, a nie na bezstronnym
relacjonowaniu, oraz na filtrowanie treści w mediach społecznościowych w celu służenia
różnym interesom komercyjnym lub politycznym.
Wysłuchanie miało na celu zebranie materiałów do opinii rozpoznawczej EKES-u w sprawie
wpływu kampanii na udział w podejmowaniu decyzji politycznych. Sprawozdawczynią opinii
jest Marina Škrabalo .
Oprócz przedstawicieli instytucji UE i chorwackiej prezydencji w Radzie UE, w spotkaniu uczestniczyli wysocy rangą przedstawiciele
Europejskiej Federacji Dziennikarzy (EFJ), grupy zadaniowej East Stratcom Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, oraz organizacji
EU DisinfoLab, Carnegie Europe i European Digital Rights (EDRI).
Opinia EKES-u zostanie przedstawiona na sesji plenarnej EKES-u w marcu. (ll)

Członkowie EKES-u omawiają w Japonii handel i zrównoważony rozwój
Członkowie Komitetu Monitorującego UE–Japonia Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego odwiedzili Japonię, by rozmawiać o wdrażaniu umowy o
partnerstwie gospodarczym oraz zacieśnić współpracę z japońskimi partnerami.
Wizyta obejmowała okrągły stół poświęcony gospodarce o obiegu zamkniętym i
pierwszy wspólny dialog ze społeczeństwem obywatelskim UE i Japonii w ramach
umowy o partnerstwie gospodarczym.
Eve Päärendson, przewodnicząca Komitetu Monitorującego UE–Japonia, powiedziała:
Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią ma ogromne znaczenie globalne.
Omawiane sprawy dotyczyły pracy oraz udziału kobiet w rynku pracy, a także możliwości
promowania zrównoważonego rozwoju dzięki gospodarce o obiegu zamkniętym.
Eve Päärendson wyraziła zadowolenia z powodu udanego startu wspólnego dialogu
społeczeństwa obywatelskiego UE i Japonii, stwierdzając, że pokazał on wartość dodaną tego rodzaju dialogu we wzmacnianiu
powiązań między stronami.(dgf)

Wiadomości EKES-u
Dzień Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 2020: aktywiści wzywają do
rzeczywistego włączenia obywateli w prace konferencji w sprawie przyszłości
Europy
Mając na uwadze swe dotychczasowe doświadczenia, organizatorzy europejskich inicjatyw obywatelskich, aktywiści
uczestniczący w obchodach Dnia Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 2020 w dniu 25 lutego, ostrzegli, by nie pytać
obywateli, jakiej chcą Europy, jeśli następnie ich opinia ma pozostać bez echa.
Zdaniem aktywistów rozczarowanie pierwszych organizatorów europejskiej inicjatywy obywatelskiej miało bardzo negatywne skutki.

Przechodzili oni bowiem skomplikowaną procedurę związaną z inicjatywą, zbierali i
zatwierdzali milion podpisów, by następnie usłyszeć, że nie zostaną podjęte żadne działania.
Nowe, uproszczone zasady obowiązujące od 1 stycznia, w połączeniu z lepszym wsparciem
dla organizatorów, np. poprzez zreformowane forum europejskiej inicjatywy obywatelskiej,
przyczyniły się do złagodzenia efektu zmęczenia kampaniami zbiórki podpisów, co
zaowocowało imponującą liczbą 16 nowych inicjatyw obywatelskich. Dla poparcia wielu z
nich zbierano podpisy podczas spotkania.
Ważne jest jednak, by w wypadku konferencji w sprawie przyszłości Europy uniknąć błędów
z przeszłości.
Nie można dłużej ignorować coraz bardziej stanowczych żądań ze strony obywateli, którzy chcą mieć wpływ nie tylko na unijny
program działań, ale także na sam proces decyzyjny.
Sondaż przeprowadzony w trakcie spotkania wykazał, że zdaniem znacznej większości uczestników wkład obywateli musi
mieć rzeczywisty wpływ na unijne decyzje, nie tylko na wyniki wyborów.
67% respondentów stwierdziło, że udział obywateli na szczeblu europejskim musi być zawsze w jasny sposób powiązany z formalnym
procesem decyzyjnym.
69% przyznało, że konferencje takie jak konferencja w sprawie przyszłości Europy nie powinny odbywać się jednorazowo, lecz
regularnie, i że ważne są działania następcze.
71% uznało, że niezależnie od konferencji obywatele powinni zainicjować konwencję, która przeanalizuje przyszłe zaangażowanie
obywateli i reformy demokratyczne. Powinna się ona rozpocząć i zakończyć ogólnoeuropejskim głosowaniem powszechnym.
Ponadto 85% pytanych uznało, że trzeba lepiej wyeksponować obecne europejskie inicjatywy obywatelskie na wielojęzycznej
platformie internetowej, którą przygotuje Komisja Europejska jako źródło informacji dla osób pragnących dowiedzieć się czegoś więcej
o konferencji.
Żywa dyskusja odbyła się na temat znaczenia technologii cyfrowych dla przyszłości demokracji, a zwłaszcza ich roli w kontekście
konferencji w sprawie przyszłości Europy.
Przewodniczący EKES-u Luca Jahier podkreślił trwałą wartość demokracji przedstawicielskiej i organów pośredniczących oraz
wieloletnie niezłomne zaangażowanie EKES-u na rzecz powodzenia europejskiej inicjatywy obywatelskiej postrzeganej jako istotne
uzupełnienie demokracji przedstawicielskiej.
Dubravka Šuica, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. demokracji i demografii, odpowiedzialna za konferencję w sprawie
przyszłości Europy, podkreśliła, że Komisja opowiada się za „otwartą technologią podlegającą odpowiednim przepisom”, uznając jej
potencjał z punktu widzenia demokracji (otwartość, reaktywność, przejrzystość, dostępność), choć mając też na uwadze zagrożenia
(manipulacja i bezpieczeństwo danych).
Wynik sondażu, odzwierciedlający poglądy uczestników Dnia Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, a nie EKES-u, jest dostępny tutaj
wraz ze szczegółowymi informacjami na temat wydarzenia. (dm)

Parlament Europejski musi obstawać przy silnym budżecie UE na lata 2021–2027
EKES zdecydowanie ponowił apel, aby wieloletnie ramy finansowe (WRF) na lata
2021–2027 wynosiły 1,3% dochodu narodowego brutto UE-27. Postulat ten
pojawia się w decydującym momencie, kiedy wypracowuje się porozumienie w
sprawie kolejnego długoterminowego budżetu UE, a Rada Europejska jeszcze
uzgadnia swoje stanowisko.

myślą o Europejskim Zielonym Ładzie.

Podczas lutowej debaty Sekcji ECO nad aktualną sytuacją w negocjacjach nad WRF z
udziałem Johana Van Overtweldta, przewodniczącego parlamentarnej Komisji
Budżetowej, członkowie EKES-u zaapelowali do Parlamentu Europejskiego, by obstawał przy
ambitnej wizji budżetu UE . Unia Europejska musi porozumieć się co do silnego budżetu,
który będzie odzwierciedlał jej zamierzenia nie tylko w obliczu narastającej geopolitycznej i
gospodarczej niepewności, światowych megatrendów oraz wyzwań społecznych, ale i z

Przewodniczący Sekcji ECO Stefano Palmieri oświadczył: „Musimy dysponować takimi wieloletnimi ramami finansowymi po 2020 r.,
które pozwolą udźwignąć nowe wyzwania: Zielony Ład, transformację spowodowaną cyfrową gospodarką oraz potrzebę utrzymania
skutecznej polityki spójności”.
Zdaniem członków EKES-u, teraz bardziej niż kiedykolwiek Unia potrzebuje wiarygodnego i ambitnego nowego budżetu, aby móc
wyjść naprzeciw oczekiwaniom obywateli.
Zaproszony prelegent Johan Van Overtweldt zastrzegł, że nie jest pewny, w jaki sposób – równolegle do negocjacji w Radzie –
będzie ewoluowało poparcie Parlamentu dla postulatu 1,3% DNB. Zaznaczył: „Z pewnością mogę powiedzieć, że Parlament
Europejski jest zdeterminowany, aby twardo pertraktować nad możliwym kompromisem”. Niemniej Parlament będzie nalegał
na plan awaryjny, jako że nie można wykluczyć scenariusza, w którym przed 1 stycznia 2021 r. porozumienie nie zostanie
osiągnięte. A to negatywnie wpłynęłoby na terminowe rozpoczęcie nowych programów.
Ponadto członkowie wezwali szefów państw i rządów do jak najszybszego zawarcia porozumienia na szczycie Rady Europejskiej, tak
aby Parlament Europejski mógł także udzielić swojego poparcia.
Oto opinia EKES-u poświęcona tej kwestii. (jk)

EKES ramię w ramię z Komisją Europejską dąży do zapewnienia Europie

ekologicznej przyszłości
EKES będzie wspierał Komisję w jej staraniach, by przekuć ambitne projekty na
działania w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. i umieszczenia
zrównoważonego rozwoju w centrum naszej indywidualnej i zbiorowej
odpowiedzialności. Na sesji plenarnej w Brukseli 20 lutego 2020 r.
przewodniczący EKES-u Luca Jahier poparł tegoroczny program prac Komisji
Europejskiej, który koncentruje się na zrównoważonym rozwoju na rzecz bardziej
ekologicznej Europy.
Zabierając głos podczas debaty z Marošem Šefčovičem, wiceprzewodniczącym do spraw
stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania, Luca Jahier zwrócił uwagę, że EKES z
zadowoleniem przyjął przewodnią ideę przyświecającą pierwszemu programowi prac Komisji,
która ma zapewnić transformację w kierunku sprawiedliwej, neutralnej pod względem
klimatu i cyfrowej Europy. W pełni popieramy Europejski Zielony Ład, który jest głównym motorem zmian. Dlatego też EKES jest
gotów nawiązać stały dialog na temat zrównoważonego rozwoju, stwierdził.
Maroš Šefčovič z zadowoleniem odnotował, że główne priorytety programu prac Komisji na 2020 r. są zgodne z priorytetami
wskazanymi przez Komitet. Chodzi tu o podwójną transformację klimatyczną i cyfrową, wyzwania związane ze zmianami
demograficznymi oraz potrzebę upewnienia się, że przedsiębiorstwa i przemysł będą w stanie wprowadzać innowacje i konkurować w
coraz trudniejszych warunkach globalnych. Program prac na 2020 r. będzie nie tylko podstawą naszej działalności w pierwszym roku,
ale także nakreśli jej wizję, kierunek i tempo na najbliższe pięć lat i dalszy okres. Ten ambitny program obejmuje 43 cele polityczne
bądź pakiety, podkreślił. (mp)

Strategia w sprawie niepełnosprawności na najbliższe dziesięciolecie: UE
powinna być liderem w propagowaniu postępowej polityki
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zorganizował konferencję wysokiego
szczebla z udziałem głównych podmiotów polityki w dziedzinie niepełnosprawności, by
omówić nową strategię UE w tej dziedzinie. Strategia ta właśnie powstaje i oczekuje się, że
w najbliższym dziesięcioleciu będzie miała głęboki i wszechstronny wpływ na miliony
obywateli UE z niepełnosprawnościami.
Celem konferencji nt. „Kształtowanie programu UE w zakresie praw osób z
niepełnosprawnościami na lata 2020–2030” było przedstawienie zaleceń i propozycji EKES-u
dotyczących nowej strategii, a także stworzenie platformy do wymiany poglądów i
opracowania wkładu w szerokie konsultacje, które posłużą do przygotowania i ukończenia
odnośnych prac przez Komisję Europejską na początku 2021 r.
Początek kadencji Komisji i Parlamentu oraz nowy okres programowania budżetowego to idealny moment, by ukształtować nową
strategię na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Jak zauważyła na otwarcie konferencji wiceprzewodnicząca EKES-u ds. komunikacji
Isabel Caño Aguilar, Komitet, przyjmując swą opinię, stał się pierwszą instytucją zabierającą głos w debacie na ten temat
zainicjowanej przez Komisję.
Omawiając propozycje Komitetu, sprawozdawca opinii Yannis Vardakastanis – jednocześnie przewodniczący Europejskiego Forum
Osób Niepełnosprawnych – powiedział, że nowy program musi być znacznie bardziej kompleksowy i ambitny niż obecny.
EKES zaapelował, by nowa strategia została w pełni dostosowana do Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (UNCRPD),
Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 oraz Europejskiego filaru praw socjalnych. Należy zapewnić jej pełne wdrożenie,
wywierając nacisk na państwa członkowskie poprzez europejski semestr, tak by opracowały własne strategie dotyczące
niepełnosprawności.
Yannis Vardakastanis podkreślił, że przy opracowywaniu i wdrażaniu polityki w ramach omawianego programu ważne jest
uwzględnienie głosu organizacji zajmujących się niepełnosprawnością.
Komisarz ds. równości Helena Dalli powiedziała, że Komisja przygotuje nowy program na podstawie wyników trwającej właśnie oceny
bieżącej strategii. Pozwoli to na lepsze wyrównanie szans obywateli z niepełnosprawnościami w życiu codziennym.
Komisja zamierza ukończyć ocenę obecnej strategii do lipca 2020 r. i przeprowadzić, w oparciu o projekt programu, formalne
konsultacje na temat nowej strategii we współpracy z innymi instytucjami i partnerami. Po zgromadzeniu wszystkich informacji
zwrotnych, w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2021 r. opublikuje komunikat w sprawie nowej strategii dotyczącej
niepełnosprawności (ll)

EKES i MOP potęgują wysiłki, by dostosować przyszłą pracę do naszych wartości
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przeprowadził debatę z
przedstawicielem Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) na temat przyszłości
pracy i Europejskiego filaru praw socjalnych z myślą o zbadaniu dalszych
możliwości współpracy i wzmożeniu wysiłków na rzecz nadania szybko
zmieniającemu się światu pracy sprawiedliwego, godziwego i inkluzywnego
charakteru z korzyścią dla przyszłych pokoleń.
Debata odbyła się w Brukseli na sesji plenarnej EKES-u, organu UE reprezentującego
europejskie społeczeństwo obywatelskie. EKES z zadowoleniem powitał dyrektora
generalnego MOP-u Guya Rydera, który przedstawił deklarację na temat przyszłości pracy,
przyjętą przez tę organizację w setną rocznicę jej utworzenia.

Po złożeniu Guy'owi Ryderowi gratulacji z okazji stulecia MOP, przewodniczący EKES-u Luca Jahier podkreślił zaangażowanie
Komitetu w toczące się dyskusje na temat przyszłości pracy.
W wygłoszonym na sesji plenarnej przemówieniu Guy Ryder stwierdził, że zadaniem MOP jest kształtowanie przyszłości świata pracy
zgodnie z naszymi wartościami w sytuacji powszechnych obaw o przyszłość pracy.
Zwrócił uwagę na to, że deklaracja MOP ma wiele wspólnego z Europejskim filarem praw socjalnych. Zaznaczył, że rokowania zbiorowe
muszą nadal odgrywać istotną rolę i uznał, że EKES ma tu ważne zadanie do wykonania. Wypowiedział się również na temat
potencjalnego wpływu opinii EKES-u na światowe standardy zatrudnienia i normy społeczne oraz współpracę z krajami spoza UE.
Następnie odniósł się do Europejskiego Zielonego Ładu i oznajmił, że przejście na neutralność emisyjną w 2050 r. nie polega na
kształtowaniu przyszłości dla ludzi, lecz z nimi.
Członkowie EKES-u i Guy Ryder wyrazili gotowość dalszej współpracy i wymienili poglądy na temat głównych wyzwań stojących przed
gospodarką.
Na krótko przed sesją plenarną wiceprzewodnicząca EKES-u ds. komunikacji Isabel Caño Aguilar zainaugurowała wystawę „100 lat
ochrony socjalnej z MOP”. (ll)

Zwolennicy przepisów UE dotyczących przejrzystego łańcucha żywnościowego na
sesji plenarnej EKES-u
Na ostatniej sesji plenarnej Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny powitał
pomysłodawców europejskiej inicjatywy obywatelskiej (EIO) „Eat Original – Zdemaskuj swoje
jedzenie”, w ramach której wzywa się Komisję Europejską do wprowadzenia obowiązku
wskazania miejsca pochodzenia wszystkich produktów spożywczych w celu zapobiegania
oszustwom i zagwarantowania prawa konsumentów do informacji.
Do 2 października 2019 r., czyli ostatniego dnia zbierania podpisów, pod EIO „Eat Original –
Zdemaskuj swoje jedzenie” zebrano 1,1 mln podpisów we wszystkich 28 państwach
członkowskich.
Paolo di Stefano , szef biura łącznikowego Coldiretti, głównej organizacji włoskich rolników
koordynującej inicjatywę, stwierdził: Długo na to czekaliśmy i dowodzi to, że obywatele UE
chcą wiedzieć, co tak naprawdę jedzą.
Przewodniczący EKES-u Luca Jahier stwierdził: Ta EIO ma szczególne znaczenie dla
EKES-u, który w kilku opiniach przedstawił swe poglądy na ten temat, stanowczo popierając
jaśniejsze przepisy i lepsze informowanie konsumentów, a także zalecając większą
przejrzystość we wskazywaniu miejsca pochodzenia żywności.
Problemem UE jest to, że na tym etapie wskazanie miejsca pochodzenia jest obowiązkowe jedynie w wypadku niektórych produktów
spożywczych, a w wypadku wszystkich jest dobrowolne, co powoduje duże luki informacyjne.
Obowiązkowe wskazanie miejsca pochodzenia na etykietach żywności pomaga zapobiegać podrabianiu produktów i nieuczciwym
praktykom handlowym.
Pomysłodawcy inicjatywy uważają, że tak potrzebne ujednolicone przepisy zwiększyłyby bezpieczeństwo żywności i przejrzystość
przez cały łańcuch dostaw żywności, gdyż jasno pokazano, że bez obowiązkowego wskazania miejsca pochodzenia system jest
niewydolny.
W przyjętej w lutym 2019 r. opinii EKES-u „Promowanie zdrowego i zrównoważonego odżywiania w UE” posunięto się nawet dalej,
zalecając szersze znakowanie środków spożywczych, również pod względem ekologicznym i społecznym. (mr)

EKES jest gotowy do współpracy z Komisją Europejską w sprawie nowego paktu
na rzecz migracji i azylu
Potrzeba niezwłocznie nowego europejskiego porozumienia w sprawie migracji i EKES jest
gotów wspierać bieżące wysiłki Komisji w tym kierunku. Przewodniczący EKES-u Luca Jahier
3 marca br. powiedział w Brukseli, że migracja jest dla EKES-u jednym z priorytetów i od
wielu lat Komitet bardzo aktywnie działa w tej dziedzinie. UE musi szybko podjąć działania
na rzecz opracowania nowego paktu w sprawie migracji i azylu, a także współpracować z
państwami członkowskimi na rzecz integracji. Potrzebujemy niezawodnej, elastycznej i
skutecznej wspólnej procedury azylowej – powiedział.
Uczestnicząca w debacie zorganizowanej tego samego dnia przez Sekcję Zatrudnienia,
Spraw Społecznych i Obywatelstwa (SOC) europejska komisarz odpowiedzialna za sprawy
wewnętrzne Ylva Johansson omówiła bieżące prace Komisji w dziedzinie migracji i azylu i
jej zamiar, by ożywić proces polityczny dzięki nowemu porozumieniu. Potrzebujemy nowego
paktu w dziedzinie migracji i azylu. Po pierwsze dlatego, że potrzebują go osoby najbardziej podatne na zagrożenia, a po drugie,
ponieważ nasza gospodarka i społeczeństwo korzystają z legalnej migracji: nasze systemy socjalne muszą być zrównoważone w
perspektywie długoterminowej, a nasze przedsiębiorstwa potrzebują wykwalifikowanych pracowników – stwierdziła.
Zwróciła też uwagę na znaczenie większego zaufania i przezwyciężenia różnic między państwami członkowskimi, by rządy krajowe
mogły wypracować wspólny kierunek działań. Musimy jasno stwierdzić, że migracja jest czymś normalnym. Co roku do UE przybywa
od 2 do 2,5 mln osób, z czego 140 tys., czyli 5%, to imigracja nieuregulowana. Oznacza to, że 95% osób przybywa w sposób
uporządkowany, kontrolowany i w ramach zarządzania migracją. (mp)

EKES zajmuje stanowisko w sprawie priorytetów gospodarczych na 2020 r.
W lutym EKES przyjął opinie w sprawie rocznej strategii Komisji Europejskiej na
rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2020 r.(ECO/502) oraz jej
zaleceń dotyczących polityki gospodarczej w strefie euro (ECO/503). Opinie są
przyczynkiem EKES-u do debaty w sprawie priorytetów gospodarczych na
nadchodzący rok i kolejne lata, które zostaną formalnie przyjęte przez Radę
Europejską w marcu.
Komitet pochwala przyjęte w ramach strategii podejście, uwzględnienie celów
zrównoważonego rozwoju, większy nacisk na cele długoterminowe oraz wskazówki w
sprawie inwestycji. Docenia fakt, że podkreślono prawa społeczne, i apeluje, by szczególną
uwagę zwrócono na problematykę równego statusu płci.
EKES nalega, by państwa członkowskie uczyniły z trwałego wzrostu
gospodarczego priorytet europejskiej i krajowej polityki gospodarczej w 2020 r. i
kolejnych latach. Jego zdaniem Europejski Zielony Ład jest nie tylko poważną zmianą dla
gospodarek UE, lecz również szansą na zwiększenie dobrobytu gospodarczego i
konwergencji w strefie euro i całej UE. Zielony Ład powinien stać się podstawą przyszłej polityki gospodarczej UE i strefy euro i
prowadzić do nowego paradygmatu gospodarczego. Konieczne jest zatem odpowiednie dostosowanie priorytetów gospodarczych.
Zapewnienie Zielonego Ładu i trwałego wzrostu gospodarczego wymagać będzie reform i inwestycji. EKES uważa, że środki finansowe
proponowane na Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i mechanizm sprawiedliwej transformacji nie będą wystarczające.
Proponuje, by zwiększono pulę środków finansowych na te narzędzia, i postuluje dodatkowe działania w celu ułatwienia i
udoskonalenia finansowania prywatnego i publicznego.
Komitet zaleca również uzupełnienie obecnej akomodacyjnej polityki pieniężnej EBC o ostrożnie ofensywną politykę fiskalną na
szczeblu strefy euro. Niezbędne jest zapewnienie wyważenia między polityką gospodarczą a różnymi filarami UGW oraz przyjęcie
złotej reguły budżetowej dla inwestycji publicznych.
Zdaniem EKES-u istotne jest również zapewnienie stabilności rynków finansowych dzięki wdrożeniu pozostałych kluczowych
elementów urzeczywistnienia unii bankowej i unii rynków kapitałowych oraz dopasowanie systemu podatkowego do przyszłych
potrzeb.

Zrównoważona przyszłość Europy zależy od dostępności surowców do produkcji
baterii
Unia Europejska musi jak najszybciej zapewnić stały dostęp do surowców w celu rozwinięcia
prężnego sektora produkcji baterii do pojazdów elektrycznych. Kwestię tę poruszono
podczas debaty, którą zorganizowała w Brukseli 5 lutego 2020 r. Sekcja Transportu, Energii,
Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego (TEN).
Szeroko zakrojona elektromobilność o zerowej emisji CO₂ to kolejny krok do faktycznie
zrównoważonego transportu i neutralności klimatycznej. Niemniej tylko dostępność
surowców do produkcji baterii pozwoli Europie odejść od paliw kopalnych w kierunku
elektryfikacji.
Colin Lustenhouwer, sprawozdawca ubiegłorocznej opinii w sprawie baterii, zwrócił uwagę
na konieczność podniesienia świadomości na temat koniecznych pilnych środków: „Musimy
podjąć natychmiastowe działania. Dostępność surowców jest aktualną kwestią w dziedzinie, w której Europa ma niewiele zasobów, a
chce zagwarantować dostawy. Elektryfikacja to jedyne rozwiązanie z punktu widzenia zrównoważonych paliw. Do tego zaś niezbędne
są baterie”.
Potrzebne surowce nie występują w UE w wystarczającej ilości, więc muszą być importowane. Lit, nikiel, mangan i kobalt pochodzą
głównie z Ameryki Południowej i Azji. Jeśli Unia pozostanie bierna, będzie coraz bardziej zależna od państw trzecich takich jak Brazylia i
Chiny.
Przewodniczący Sekcji TEN Pierre Jean Coulon stwierdził na koniec: „Z punktu widzenia naszej zrównoważonej przyszłości musimy
wziąć pod uwagę cały okres eksploatacji baterii i zapewnić sobie niezbędne zasoby. Europejskie przedsiębiorstwa mogą stać się
ważnym graczem w dziedzinie rozwoju baterii i ich wprowadzania na rynek światowy jedynie wówczas, gdy uda się w ciągu
najbliższych lat poczynić ogromny krok naprzód.” (mp)

„Srebrny pakt” dla Europy: UE i jej państwa członkowskie powinny zapewnić
wysokiej jakości długoterminową opiekę
W sprawozdaniu EKES-u stwierdza się, że sytuacja w sektorze opieki świadczonej w domu podopiecznego jest
niemożliwa do utrzymania, warunki pracy opiekunów graniczą z czystym wyzyskiem, a osoby korzystające z opieki mają
trudności ze znalezieniem przystępnej cenowo i wysokiej jakości opieki. Taki stan rzeczy pojawił się z powodu braku
wsparcia ze strony państwa dla sektora opieki i jest wynikiem zaniedbań politycznych.
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) opublikował sprawozdanie na temat przyszłości pracy w sektorze opieki
świadczonej w domu podopiecznego w Europie, w którym wskazuje na pilną potrzebę większego zaangażowania państwa i
skutecznych działań na szczeblu krajowym i europejskim w celu uregulowania niepewnej sytuacji zarówno opiekunów, jak i osób
korzystających z opieki w tym dynamicznie rozwijającym się sektorze.
W sprawozdaniu stwierdzono, że wraz z ciągłym wzrostem zapotrzebowania na opiekę długoterminową świadczoną przez opiekunów
zamieszkujących w domu podopiecznego, spowodowanym zmianami demograficznymi, starzeniem się społeczeństwa europejskiego i
rosnącymi potrzebami zdrowotnymi związanymi z chorobami przewlekłymi, państwo będzie musiało nie tylko intensywnie inwestować
w sektor opieki, aby go w najbliższej przyszłości dofinansować, ale będzie również odgrywać kluczową rolę w działaniach na rzecz
uregulowania i profesjonalizacji pracy w sektorze opieki.

Definiując zamieszkujących w domu podopiecznego opiekunów jako pracowników
zatrudnionych w celu świadczenia usług opiekuńczych osobom starszym i
niepełnosprawnym – mieszkającym w prywatnych domach osobom korzystającym z opieki –
w sprawozdaniu podsumowano wizyty krajowe w Zjednoczonym Królestwie, Niemczech,
Włoszech i Polsce, które to państwa zostały wybrane ze względu na fakt, że są to zarówno
kraje pochodzenia, jak i kraje docelowe opiekunów zamieszkujących w domach
podopiecznych w całej UE.
Wizyty krajowe oraz sprawozdanie to działania następcze w związku z opinią EKES-u z
2016 r. „Prawa opiekunów zamieszkujących w domu podopiecznego”, która była pierwszym
na szczeblu UE dokumentem politycznym poświęconym warunkom pracy tych osób.
„Osoby, z którymi rozmawialiśmy – niezależnie od tego, czy reprezentowały one
pracowników, pracodawców czy też osoby korzystające z opieki – odniosły się krytycznie do
wielu problemów strukturalnych związanych z pracą opiekunów zamieszkujących w domu
podopiecznych. Ich największym zarzutem było to, że wiąże się ona z wyzyskiem
migrujących i mobilnych kobiet i że jest nie tylko nieetyczna i haniebna, ale także
niemożliwa do utrzymania w dłuższej perspektywie" - powiedział członek EKES-u Adam
Rogalewski, który wraz z badaczem z Cambridge Karolem Florkiem był współautorem
sprawozdania.
Pełen tekst sprawozdania dostępy jest na stronie internetowej. (ll)

Aktualności z Grup
Przedsiębiorstwa na rzecz Europy neutralnej dla klimatu – optymalne
wykorzystanie celów zrównoważonego rozwoju i Zielonego Ładu
Grupa Pracodawców w EKES-ie
Coraz więcej przedsiębiorstw europejskich zmieniło już swoje nastawienie i w swej
codziennej działalności bierze pod uwagę nie tylko aspekty czysto biznesowe, ale
także środowiskowe i społeczne. UE musi zapewnić równe szanse dla swoich
przedsiębiorstw i zwiększyć konkurencyjność i inwestycje, by przejście na
gospodarkę ekologiczną zakończyło się sukcesem. To niektóre z wniosków
płynących z konferencji pt. „Przedsiębiorstwa na rzecz neutralnej dla klimatu
Europy – optymalne wykorzystanie celów zrównoważonego rozwoju i Zielonego
Ładu", która odbyła się 9 marca w Splicie w Chorwacji.

Działalność gospodarcza nie jest problemem, ale częścią rozwiązania umożliwiającego osiągnięcie neutralności klimatycznej i
wdrożenie celów zrównoważonego rozwoju – zauważył Jacek Krawczyk, przewodniczący Grupy Pracodawców EKES-u na otwarciu
konferencji.
Gordana Deranja, przewodnicząca Chorwackiego Stowarzyszenia Pracodawców, podkreśliła, że poszczególne kraje, a nawet regiony
UE, znajdują się w różnej sytuacji wyjściowej, co należy wziąć pod uwagę przy ekologizacji gospodarki.

Poszczególne kraje UE będą w różnym tempie dostosowywać gospodarkę europejską do celów zrównoważonego rozwoju, ale
znajdujemy się w punkcie zwrotnym, zwłaszcza w przypadku mniejszych gospodarek, zauważył Tomislav Ćorić, chorwacki minister
ochrony środowiska i energii.
Uczestnicy pierwszego panelu dyskutowali głównie o tym, w jaki sposób przedsiębiorstwa uwzględniają cele zrównoważonego rozwoju
w codziennej działalności. Stwierdzili, że zrównoważony rozwój i kwestie środowiskowe mają coraz większy wpływ na decyzje klientów.
Tylko te firmy, które dostosowały się do nowego sposobu myślenia i traktują cele zrównoważonego rozwoju jako niezbędny element
swego modelu biznesowego odniosą sukces w przyszłości.
Uczestnicy drugiego panelu przeanalizowali skutki Europejskiego Zielonego Ładu dla przemysłu UE. Doszli do wniosku, że jego
wdrożenie musi iść w parze z zapewnieniem równych szans przedsiębiorstwom konkurującym na rynkach światowych.
Konferencja została zorganizowana przez Grupę Pracodawców, Chorwackie Stowarzyszenie Pracodawców, sieć UN Global Compact
Network Chorwacja oraz Wydział Ekonomii Uniwersytetu w Splicie. (lj)

Nowy budżet UE: Unia, która mierzy niżej?
Grupa Pracowników EKES-u
Nieustające zagrożenie koronawirusem oraz kryzys migracyjny, którego
najnowszy dramat ludzki rozgrywa się na granicy turecko-greckiej, po raz kolejny
pokazują, jak bardzo potrzeba wspólnej europejskiej reakcji na problemy daleko
wykraczające poza zdolności poszczególnych państw członkowskich. Dziś bardziej
niż kiedykolwiek ważne jest, by instytucje europejskie porozumiały się co do
ogólnounijnych działań i strategii oraz by przede wszystkim zapewniły środki na
ich realizację.
Mottem nowej Komisji Europejskiej jest „Unia, która mierzy wyżej”, a jej cele społeczne, ekologiczne i polityczne są ambitne. Takie
propozycje jak minimalne wynagrodzenie w całej UE czy Europejski Zielony Ład mają przywrócić zaufanie obywateli do Unii, pomóc w
rozwiązaniu palących problemów oraz zapewnić, by transformacja przemysłowa i ekologiczna przebiegała w sposób możliwie
zrównoważony pod względem społecznym, gospodarczym i środowiskowym. Aby przekuć te cele na realne wyniki, Parlament

Europejski zaproponował, by państwa członkowskie przekazywały do budżetu 1,3% DNB, co jest zgodne z zaleceniami EKES-u i
Komitetu Regionów.
Niemniej nawet ten odsetek, stanowiący absolutne minimum niezbędne do realizacji programu, został ograniczony w Radzie: niektóre
państwa członkowskie starają się ograniczyć WRF (wieloletnie ramy finansowe) do 1% DNB – znacznie poniżej już i tak skromnych
1,11% zaproponowanych przez Komisję. Będzie to prawdopodobnie oznaczać zmniejszenie środków na politykę spójności o ponad
12%, a na WPR o 14%, co czyni nowe ambitne plany pustymi obietnicami.
Obecne proponowane cięcia WRF mogą podważyć Europejski Zielony Ład, osłabić podstawowe wysiłki UE na rzecz spójności oraz
uczynić Unię i jej państwa członkowskie bezbronnymi w obliczu wspólnych wyzwań. Parlament Europejski musi więc zająć
zdecydowane stanowisko, a państwa członkowskie powinny pamiętać, że Unia Europejska to coś więcej niż tylko budżet. W świecie
wokół nas nie brak wyzwań, a populiści wykorzystują nierówności do własnych celów. Dlatego nie jest to dobry moment na lansowanie
przez niektóre wiodące partie umiarkowanego eurosceptycyzmu. (prp)

Społeczeństwo obywatelskie fundamentem europejskich wartości
Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie
Grupa „Różnorodność Europy” organizuje konferencję w Rijece (Chorwacja), by omówić rolę
zaangażowania obywatelskiego w rozwiązywaniu niektórych głównych problemów, przed
którymi stoi obecnie Europa.
W ostatnich latach UE stawia czoła takim wyzwaniom jak zmiana klimatu i utrata
różnorodności biologicznej, zwiększona migracja i zmniejszająca się przestrzeń dla
społeczeństwa obywatelskiego, co może na nowe sposoby podważyć unijne podstawowe
wartości.
Z drugiej strony jesteśmy świadkami zaangażowania obywatelskiego w Europie, W ramach
tego procesu wielu obywateli w całej UE zademonstrowało solidarność z innymi i gotowość
do działania na rzecz osiągnięcia zrównoważonego stylu życia.
Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie pragnie podjąć ten temat. W związku z tym
zaprasza członków i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego do przedyskutowania roli,
jaką mogą oni odegrać w propagowaniu i ochronie podstawowych wartości europejskich,
takich jak prawa człowieka, demokracja, równość i państwo prawa.
Konferencja, zatytułowana „Społeczeństwo obywatelskie fundamentem europejskich
wartości” odbędzie się w Rijece, nadmorskim mieście chorwackim, które jest Europejską
Stolicą Kultury 2020, na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu w
Rijece.
Dyskusja odbędzie się w trzech panelach moderowanych przez chorwackich członków EKESu należących do Grupy „Różnorodność Europy”.
Pierwszy panel, moderowany przez Lidiję Pavić-Rogošić, dotyczyć będzie roli organizacji społeczeństwa obywatelskiego w
chronieniu kluczowych filarów demokracji: niezależnego sądownictwa i niezależnych instytucji, krytycznego społeczeństwa
obywatelskiego i niezależnych mediów.
Podczas kolejnego panelu prelegenci i uczestnicy zastanowią się, w jaki sposób UE i podmioty zaangażowane w solidarność
obywatelską mogą wspólnie wypracować zrównoważoną odpowiedź na intensywne globalne przepływy migracyjne. Tę dyskusję
poprowadzi Marina Škrabalo .
Ostatni panel, moderowany przez Toniego Vidana , poświęcony będzie Europejskiemu Zielonemu Ładowi i roli organizacji
społeczeństwa obywatelskiego w opracowywaniu i wdrażaniu tego programu, który ma dla UE potencjał transformacyjny.
Konferencja miała się pierwotnie odbyć 25 marca, ale została odroczona ze względu na epidemię COVID-19. Najnowsze
informacje na temat konferencji znajdziesz na stronie: https://bit.ly/2xsqqEY (cl)

Wydarzenia kulturalne
Inny głos: kobiety w europejskiej kulturze muzycznej
Aby uczcić tegoroczny Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony 8 marca, EKES organizuje wystawę pt. „Kobiece
nuty” w hołdzie kobietom, które odcisnęły swoje piętno na europejskiej muzyce.
Autorzy wystawy analizują społeczną tożsamość muzyczek od XVI wieku po dzień dzisiejszy poprzez serię paneli biograficznych
uhonorowujących setki kompozytorek i muzyczek z całej Europy, a także pokazując zmiany w kulturze muzycznej.
Wystawa organizowana jest we współpracy z włoskim stowarzyszeniem Kobieca Toponimia, które otrzymało Nagrodę EKES-u dla
Społeczeństwa Obywatelskiego w 2019 r. za zwalczanie różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn poprzez nadawanie miejscom
publicznym imion wybitnych kobiet. (ck)

Zespół
redakcyjny:

Koordynacja:
Agata Berdys (ab)

„EKES info” ukazuje się dziewięć razy
do roku podczas sesji plenarnych
Komitetu. „EKES Info” jest dostępne
w 23 językach.

Ewa Haczyk-Plumley (editor-in-chief) Katerina Serifi (ks)

„EKES info” nie stanowi oficjalnego

Daniela Marangoni (dm)

zapisu prac EKES-u. Po informacje

Współautorzy
tego wydania:

Adres:
Europejski Komitet EkonomicznoSpołeczny

Agata Berdys (ab)

Budynek im. Jacques’a Delorsa, 99

Anna Comi (ac)

Rue Belliard,

Daniela Marangoni (dm)

1040 Brussels, Belgia

Laura Lui (ll)

tel. (+32 2) 546.94.76
e-mail: eescinfo@eesc.europa.eu

tego typu należy sięgać do Dziennika
Urzędowego Unii Europejskiej i innych
publikacji Komitetu.
Powielanie naszych materiałów – z
podaniem źródła „EKES info” – jest
dozwolone (prosimy o przesłanie
linku redaktorowi naczelnemu).

Marzec 2020/3
04-2020

