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|   Wprowadzenie   | 

EKES – kluczowy element panoramy UE
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentuje zorganizowane społeczeństwo oby-
watelskie w architekturze instytucjonalnej Unii Europejskiej (UE) od czasu jego utworzenia w 1957 r. na 
mocy traktatu rzymskiego. Nie uchwala on aktów prawnych, ale zapewnia wkład w postaci praktycz-
nej wiedzy eksperckiej w kształtowanie polityki UE dzięki rzetelnemu doradztwu na rzecz Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji. Pomaga to zapewnić dostosowanie polityk i ustawodawstwa UE do 
warunków lokalnych.

Doradztwo ze strony EKES-u przyjmuje formę publikacji około 150 opinii rocznie, które podsumo-
wują doświadczenia i poglądy szerokich kręgów społecznych, w tym pracodawców, pracowników, 
specjalistów i stowarzyszeń reprezentujących różne interesy, w szczególności społeczno-gospodarcze, 
obywatelskie i związane z ochroną środowiska. Opinie przyjmowane są na posiedzeniach, w których 
uczestniczy 350 członków Komitetu pochodzących z najbardziej reprezentatywnych organizacji we 
wszystkich państwach członkowskich.

Członkowie nie otrzymują wynagrodzenia za pracę na rzecz Komitetu, ale angażują się w nią w ramach 
dążenia do kształtowania Europy. Pracują głównie we własnych organizacjach w krajach pochodzenia, 
a ich praktyczne doświadczenie daje im wszechstronną wiedzę na temat dziedzin rozpatrywanych na 
szczeblu UE oraz potencjalnych skutków działań w tych dziedzinach.

EKES zaangażowany jest w promowanie integracji europejskiej i co roku organizuje ponad 340 po- 
siedzeń zapewniających podmiotom społeczeństwa obywatelskiego forum dyskusyjne, z myślą o osiąg- 
nięciu porozumienia i służbie w interesie ogólnym. Sprzyja to tworzeniu bardziej partycypacyjnej UE, 
która zachęca obywateli do podejmowania działań w celu poprawy sytuacji, a jednocześnie wspiera 
solidarność społeczną. Ponadto Komitet promuje wartości, na których opiera się integracja europej-
ska, a także przyspiesza realizację idei demokracji i wzmacnia rolę społeczeństwa obywatelskiego  
w Europie i na świecie.

Marka demokracji uczestniczącej, której wyrazem jest EKES, stanowi idealne wsparcie dla demokracji 
przedstawicielskiej, a obydwie są kluczowe dla utrzymywania zdrowego społeczeństwa. Ponadto ma 
ona zasadnicze znaczenie dla wspierania legitymacji, przejrzystości i skuteczności UE, zbliżając ją do 
społeczeństwa i uwzględniając jego potrzeby, w tym konieczność większego zaangażowania obywa-
teli w podejmowanie decyzji.

Stawianie czoła nowym wyzwaniom

Pierwszych 60 lat integracji europejskiej było znacznym sukcesem. UE umożliwiła państwom potur-
bowanym przez wojnę zjednoczenie się w ramach wspólnego projektu. Zapewniło to epokę pokoju, 
stabilności i dobrobytu trzem pokoleniom Europejczyków.

W ostatnich latach pojawiły się jednak oznaki niepewności wynikającej z takich wyzwań jak globaliza-
cja, dematerializacja gospodarki i zmiana klimatu. Bieżąca polityka charakteryzuje się brakiem zaufania 
do instytucji, który rozprzestrzenił się na całą Unię od czasu kryzysu finansowego w latach 2008–2009 
i został odzwierciedlony w referendum w sprawie brexitu w czerwcu 2016 r. Inne kryzysy – takie jak 
konflikty regionalne, fale uchodźców i ataki terrorystyczne – doprowadziły do odrodzenia narodowego 
egoizmu i pobudzenia populizmu cechującego się wrogością wobec innych i wobec UE.



4

Istotne zmiany zaszły także w kwestii korzystania z praw obywatelskich. Badania pokazują, że wiele 
osób oczekuje bardziej zróżnicowanych form demokracji obejmujących – obok tradycyjnych form re-
prezentacji – wzmocniony dialog.

Jednocześnie media społecznościowe i cyfryzacja społeczeństwa zmieniają formy relacji ludzi ze świa-
tem. Technologie cyfrowe i mobilne stanowią obecnie główne kanały informacji i dostrzeżenie zakresu, 
w jakim zrewolucjonizowały one politykę, zajęło niektórym głównym partiom politycznym dużo czasu. 
Skutkowało to utratą znaczenia tych partii na rzecz nowych ruchów o tendencjach ekstremistycznych, 
z których wiele doskonale radzi sobie z tego rodzaju technologią.

Instytucje Unii Europejskiej muszą aktywnie reagować na takie wyzwania. Fakt, że integracja UE w du-
żej mierze nie została jeszcze osiągnięta, przyczynia się do braku pewności i ogranicza potencjał Euro-
py. Niedawne wydarzenia stanowią sygnał alarmowy zwracający uwagę na konieczność wzmocnienia 
fundamentów naszej Unii, jednak może to nastąpić tylko w przypadku aktywnej współpracy wszyst-
kich państw członkowskich, instytucji Unii Europejskiej oraz zainteresowanych stron reprezentujących 
społeczeństwo obywatelskie, ukierunkowanej na pogłębianie UE.

Refleksje na przyszłość

Obecna sytuacja wymaga od EKES-u przemyślenia swojej roli. Tego rodzaju refleksja obejmie mocne 
strony Komitetu, stojące przed nim wyzwania i nowe metody postępowania w odniesieniu do różnych 
kwestii, takich jak zapewnianie porozumienia, reprezentatywność członków, oddziaływanie i skutecz-
ność, demokracja cyfrowa, rola Komitetu jako forum dialogu oraz zmiany w strukturach roboczych.

W najbliższej przyszłości Komitet zamierza wnieść wkład w sprawiedliwe przejście na gospodarkę cyf- 
rową społeczeństwo cyfrowe oraz konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną, a także we wzmac- 
nianie zrównoważonego wzrostu gospodarczego z korzyścią dla wszystkich. Będzie także zabiegać 
o pomyślny wynik zmian w środowisku pracy. Domaga się nakreślenia długoterminowej wizji w tym 
względzie (do 2050 r.) z uwagi na ogrom wyzwań, jakim należy stawić czoła. Komitet będzie także kon-
tynuował prace dotyczące przestrzegania praw podstawowych, rządów prawa i integracyjnej polityki 
migracyjnej. Potrzebne są także dalsze wysiłki na rzecz wzmacniania spójności społecznej i terytorialnej 
oraz unii gospodarczej i walutowej (UGW).

Niniejsza publikacja zawiera przegląd prac prowadzonych przez EKES w jego głównych obszarach po-
lityki w kilku ostatnich latach. Członkowie EKES-u uwzględniali w swych działaniach opinie osób mło-
dych, pracowników i pracodawców, a Komitet współpracował z innymi instytucjami Unii Europejskiej 
w celu stworzenia ram dla przyszłości Europy, w szczególności jej dobrobytu gospodarczego. W trosce 
o zachowanie równowagi Komitet kontaktował się także z innymi grupami, na przykład z przedstawi-
cielami nowej gospodarki, z myślą o zapewnieniu zrównoważonego i sprawiedliwego rozwoju. Ponad-
to przyczynił się do wzmocnienia spójności wewnętrznej UE, zwiększając jednocześnie współpracę ze 
społeczeństwem obywatelskim na całym świecie.

Podejmując wszystkie te wysiłki, EKES pomaga uczynić z Europy lepsze miejsce do życia, a fakt, że do-
konuje tego w konsultacji ze społeczeństwem obywatelskim, wzmacnia legitymację demokratyczną 
Komitetu i UE jako całości.
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|   Grupa Pracodawców   |

Likwidowanie barier dla inwestycji 
prywatnych
Wspieranie inwestycji sektora prywatnego ma zasadnicze znaczenie dla promowania wzrostu 
gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Dziewięć lat po wybuchu kryzysu gospodarczego in-
westycje w UE nadal są niższe o 15% od poziomów sprzed kryzysu, ożywienie gospodarcze 
następuje powoli, a Europa nie dotrzymuje tempa konkurentom.

Aby określić działania wymagane w celu pobu-
dzenia inwestycji sektora prywatnego, Grupa 
Pracodawców zorganizowała konferencję na 

Malcie w maju 2017 r. Zakończyła się ona pod-
pisaniem deklaracji przez główne maltańskie 

organizacje pracodawców, maltański rząd 
i Grupę Pracodawców. W dokumencie 

wymieniono najpilniejsze kwestie, 
którymi muszą zająć się decydenci, 

aby ułatwić inwestowanie.

Zidentyfikowano szereg prze-
szkód dla inwestycji; główną  
z nich jest brak przewidywalności. 
 Przedsiębiorstwa muszą dyspo-
nować swobodą działania oraz 
stabilnością prawną, regulacyjną 

i polityczną, aby przyciągać dłu-
goterminowe inwestycje. Zasad-

nicze znaczenie mają spójne ramy 
polityki, a brak wizji dotyczącej kie-

runku, który musi obrać Europa, oraz 
brak pewności co do jej przyszłości 

będą zniechęcać inwestorów.

Polityki unijne i krajowe muszą zapewniać stabilność  
i ułatwiać prowadzenie działalności. Zagwarantuje to rozkwit 
przedsiębiorczości oraz umożliwi prywatnym przedsiębiorstwom 
i inwestorom odegranie właściwej roli w tworzeniu miejsc pracy, 
generowaniu wzrostu i pobudzaniu innowacji.

Wspieranie inwestycji sektora prywatnego w Europie. 
Wspólna deklaracja Grupy Pracodawców i rządu Malty
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Na poziomie ustawodawczym nadmierna regu-
lacja nakłada zbędne obciążenie administracyjne 
na przedsiębiorstwa i należy ją wyeliminować, aby 
zapewnić środowisko bardziej przyjazne inwe-
stycjom. Ściśle powiązany z tą kwestią jest koszt 
prowadzenia działalności, który zwiększany jest 
przez biurokratyzm, formalności administracyjne 
i nadmiernie rygorystyczne wdrażanie (proces,  
w ramach którego normy, wytyczne lub procedury 
są dodawane do dyrektyw UE podczas transpozy-
cji do prawa krajowego). Zmniejszanie luki między 
umiejętnościami osób a wymogami rynku pracy 
oraz wspieranie mobilności zawodowej także 
może przyczynić się do ograniczania kosztów.

Elastyczność i pragmatyzm

Rynek wewnętrzny jest ważnym aspektem przy-
ciągającym inwestycje, jednak Europa, aby czer-
pać z niego pełne korzyści, musi walczyć z protek-
cjonizmem i zapewniać prawidłowe stosowanie 
zasad rynku wewnętrznego. Wymagana jest także 

większa elastyczność i pragmatyzm, w szczegól-
ności z myślą o zapewnieniu małym i średnim 
przedsiębiorstwom szansy na osiągnięcie sukcesu.

W nadchodzących dziesięcioleciach dominująca 
część światowego wzrostu gospodarczego będzie 
prawdopodobnie generowana poza Europą. Aby 
wykorzystać tę sytuację, UE musi otworzyć się na 
handel. Zasadnicze znaczenie ma zatem zawiera-
nie i wdrażanie umów handlowo-inwestycyjnych 
w ramach solidnej i ambitnej agendy handlowej.

Potrzebnych jest również więcej inwestycji  
w technologie i innowacje. Europejski Fundusz 
na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) powi-
nien koncentrować się na sektorach przyszłości, 
w szczególności cyfryzacji, utrzymać swoje ukie-
runkowanie na rynek oraz zapewniać większy 
udział prywatnego finansowania. Ponadto in-
strumenty takie jak EFIS muszą być zaprojekto-
wane tak, aby umożliwić wszystkim państwom 
członkowskim jak najlepsze wykorzystanie ofero-
wanych możliwości.

 

Przedsiębiorstwa potrzebują wydajnej i zjednoczonej Europy, 
która będzie w stanie stawić czoła presji międzynarodowej 
konkurencji przy jednoczesnym wzmacnianiu konkurencyjności. 
Pracodawcy ciągle walczą z nadmierną regulacją i obciążeniem 
administracyjnym. Ograniczenie biurokratyzmu i zwalczanie 
nadmiernie rygorystycznego wdrażania to tylko niektóre 
ze sposobów zmniejszania wysokich kosztów prowadzenia 
działalności w UE.

Jacek Krawczyk, przewodniczący Grupy Pracodawców EKES-u
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|   Grupa Pracowników   |

Postęp społeczny dzięki obronie praw 
pracowniczych
Grupa Pracowników EKES-u koncentrowała się w ostatnich latach na kilku priorytetach. Obej-
mowały one obronę praw pracowników delegowanych, promowanie postępów za pośrednic-
twem europejskiego filaru praw socjalnych, kształtowanie europejskiej polityki cyfrowej, która 
szanuje pracowników, oraz zapewnianie, aby globalizacja była sprawiedliwa i zrównoważona 
dla wszystkich.

Od początku sprawowania swojego manda-
tu Grupa Pracowników była zaangażowana  
w działania związane z mobilnością pracowników. 
Początkowo wiązały się one z obroną układu  
z Schengen, ale obecnie skupiają się w dużym 
stopniu na obronie praw pracowników delego-

wanych.

W marcu 2016 r. Komisja Europejska 
zaproponowała reformę dyrektywy  

o delegowaniu pracowników z 1996 r. 
 stanowiącej filar europejskiego 

prawa do swobodnego przepły-
wu. Na posiedzeniu, które od-
było się w październiku 2016 r.  
w Bratysławie, Grupa Pracowni- 
ków szczegółowo omówiła 
sprawiedliwą mobilność, skupia-
jąc się na prawach pracowniczych  
w kontekście układu z Schengen  
i przygotowując strategię dotyczą- 

cą proponowanej reformy dyrek-
tywy o delegowaniu pracowników. 

Chociaż temat ten budził kontrower-
sje, Grupie udało się osiągnąć porozu-

mienie z dwoma pozostałymi Grupami 
EKES-u, zapewniając tym samym ujęcie 

głównych obaw związków zawodowych  
w opinii EKES-u w tej sprawie. Chodziło tu mię-

dzy innymi o zasadę równego wynagrodzenia za 
pracę o równej wartości w tym samym miejscu 
pracy oraz o zabezpieczenie przed dumpingiem 
socjalnym i płacowym.

Migracja i sytuacja uchodźców, w szczególności 
ich integracja na rynku pracy oraz kwestie praw 
podstawowych, są także ważnymi priorytetami 
Grupy. Na wniosek Grupy Pracowników EKES zor-
ganizował szereg misji (11 w UE i jedną w Turcji) 
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do obozów uchodźców, organizacji pozarządo-
wych i administracji lokalnych w krajach najbar-
dziej dotkniętych tymi problemami.

Europejski filar praw socjalnych został ogłoszo-
ny w dniu 17 listopada 2017 r. podczas szczytu 
społecznego w Göteborgu. Grupa Pracowników 
odegrała zasadniczą rolę w zapewnieniu prio-
rytetowego traktowania tej kwestii przez cały 
EKES, w tym poprzez organizowanie misji do 
wszystkich państw członkowskich w celu okreś- 
lenia najpilniejszych wyzwań społecznych  
i gospodarczych, do których należy się odnieść  
w ramach filaru. W rezultacie przyjęte zostały dwie 
opinie EKES-u zawierające jasne zalecenia: jedna 
dotycząca koncepcji filaru oraz druga dotycząca 
wpływu wymiaru socjalnego i filaru na przyszłość 
UE.

Przyszłość pracy jest kolejnym priorytetem Gru-
py Pracowników. Cyfryzacja i robotyzacja pracy 
mogą zarówno niszczyć, jak i tworzyć miejsca 
pracy. Grupa Pracowników pragnie kształtować 
unijną politykę cyfrową i w zakresie zatrudnienia 
w sposób zapewniający poszanowanie praw pra- 
cowniczych oraz domaga się zarządzania cyfry-
zacją w taki sposób, by zapewniała ona wkład  
w poprawę warunków życia i pracy oraz w ogólny 
postęp społeczny. Cyfryzacja była głównym te- 
matem posiedzenia Grupy w październiku 2017 r. 
w Tallinie, które, biorąc pod uwagę wysoki po-
ziom zaawansowania Estonii w tym obszarze, 
stanowiło okazję do szczegółowego zbadania 
wpływu cyfryzacji na pracę i zmiany społeczne.

Członkowie Grupy opracowali liczne opinie na 
temat cyfryzacji lub zapewnili w nie wkład. Obej-
mują one kwestie takie jak zmiana charakteru 
stosunków pracy i jej wpływ na płacę zapew-
niającą utrzymanie na minimalnym poziomie, 
wpływ cyfryzacji na sektory usługowe, sztuczna 
inteligencja oraz rola partnerów społecznych  
w kontekście nowych form pracy. Prace te wzbu-
dziły zainteresowanie instytucji Unii Europejskiej 

i innych podmiotów oraz sprawiły, że EKES stał 
się ważnym uczestnikiem rozmów dotyczących 
zarządzania cyfryzacją i przyszłości pracy.

Przyjęty przez Komisję program lepszego stano-
wienia prawa i program REFIT dotyczący uprosz-
czenia prawodawstwa, stanowiące kolejny prio-
rytet Grupy, pozostają zasadniczym elementem 
jej prac dotyczących szeregu opinii. Wysokiej 
jakości prawodawstwo jest niezbędne dla każ-
dej dobrze funkcjonującej demokracji, a wszelkie 
uproszenia muszą gwarantować prawa i wolno-
ści, a nie podważać je.

Globalizacja i polityka handlowa mają zasadnicze 
znaczenie dla interesów pracowników. Grupa 
omawiała politykę handlową UE, w szczególno-
ści transatlantyckie partnerstwo handlowo-in-
westycyjne (TTIP) oraz kompleksową umowę 
gospodarczo-handlową, podczas posiedzenia na 
Malcie w maju 2017 r. Członkowie niejednokrot-
nie podkreślali potrzebę opracowania bardziej 
sprawiedliwej i przejrzystej polityki handlowej 
UE, która nie zagrażałaby prawom podstawo-
wym i standardom społecznym. EKES prezentuje 
swoje stanowisko w tej sprawie między innymi 
w opiniach na temat konkretnych kwestii zwią-
zanych z TTIP, a także dotyczących instrumentów 
ochrony handlu oraz utrzymania zatrudnienia  
i wzrostu gospodarczego w przemyśle stalowym 
w Europie.
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Social pillar

Kluczowym priorytetem dla Grupy Pracowników jest przyszłość pracy. Cyfryzacja 
i robotyzacja pracy mogą zarówno niszczyć, jak i tworzyć miejsca pracy. Grupa 
Pracowników EKES-u wzywa do zarządzania tymi kwestiami w taki sposób, by 
zapewniały one wkład w poprawę warunków życia i pracy oraz w ogólny postęp 
społeczny.
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|   Grupa „Europa Różnorodności”   | 

Kultura w centrum tożsamości i dyplomacji 
europejskiej
Czy kultura może pomóc w przezwyciężaniu kryzysów politycznych i tożsamościowych, z który- 
mi Europa musi się zmierzyć? Jaką rolę może odegrać we wzmacnianiu spójności społecznej  
i terytorialnej? Czy może nieść nadzieję, tworzyć nowe sposoby narracji i przyczynić się do 
drugiego renesansu w Europie?  

W 2016 r. Grupa Innych Podmiotów1 EKES-u zor-
ganizowała konferencję zatytułowaną „Nowa na-
dzieja dla Europy! Kultura, miasta i nowe narracje”. 
Ta inicjatywa Grupy Innych Podmiotów – realizo-
wana w partnerstwie z Komisją Kultury i Edukacji 
Parlamentu Europejskiego oraz z Centrum Sztuk 

Pięknych (Bozar) – skierowała uwagę Komitetu 
na działania w nowym obszarze tematycz-

nym, w którym nadal zabierał on głos  
w 2017 r.

Równolegle do tej konferencji Gru-
pa Innych Podmiotów zleciła sieci 
Culture Action Europe przeprowa-
dzenie badania na temat kultury, 
miast i tożsamości w Europie. 
Obydwie te inicjatywy miały 
na celu ukazanie jednoczącej  
i mobilizującej siły kultury oraz 
jej roli jako fundamentu i spoiwa 

tożsamości europejskiej. Jak pod- 
kreślił przewodniczący Grupy 

Innych Podmiotów Luca Jahier 
podczas konferencji, „kultura ma 

ogromny niewykorzystany potencjał 
do stworzenia nowego europejskiego 

sposobu narracji, przywracania zaufania 
i wspierania ponownego nawiązania przez 

Europę kontaktu z jej obywatelami”.

1 18 kwietnia 2018 r., w dniu rozpoczęcia kadencji przez 
przewodniczącego Grupy Arno Metzlera, nazwa „Gru-
pa Innych Podmiotów” została zastąpiona nazwą „Gru-
pa «Europa Różnorodności»”.
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Kultura odgrywa także ważną rolę gospodarczą 
i społeczną. Może być instrumentem na rzecz 
spójności terytorialnej, innowacji, inwestycji, 
tworzenia miejsc pracy, wzrostu, dialogu między-
kulturowego i włączenia społecznego. Nie należy 
także zapominać, że sektor ten ma ogromne zna-
czenie dla osiągania celu UE, jakim jest „wspiera-
nie pokoju, jej wartości i dobrobytu jej narodów” 
(art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej).

Z tych względów we wnioskach przyjętych przez 
uczestników konferencji wezwano do zdecydo-
wanego umieszczenia kultury i polityki kultural-
nej w centrum europejskiej agendy politycznej. 
Kulturę należy wykorzystywać jako instrument 
miękkiej siły w stosunkach zewnętrznych UE oraz 
promować ją jako jeden z filarów zrównoważo-
nego rozwoju.

Wnioski te były bardzo aktualne zważywszy, że 
Komisja Europejska i Europejska Służba Działań 
Zewnętrznych przyjęły wspólny komunikat pt. 
 „W stronę strategii UE w dziedzinie międzynaro-
dowych stosunków kulturalnych”. W opinii EKES-u 
w sprawie komunikatu przyjętej w maju 2017 r. 
(sprawozdawca: Luca Jahier) podkreślono, że  
w oparciu o własne doświadczenia UE mogłaby 
wykorzystywać kulturę w relacjach z państwami 

trzecimi jako instrument miękkiej siły i budowa-
nia pokoju. Pozytywny przykład procesu poko-
jowego w Irlandii Północnej dobrze ilustruje ten 
potencjał. Jednym z jego najbardziej kreatyw-
nych elementów było utworzenie Szlaków Kul-
turowych Pokoju z Belfastu w Irlandii Północnej 
do Nikozji na Cyprze, przez brukselską dzielnicę 
Molenbeek w Belgii!

Szczyt tych ożywionych dzia-
łań prowadzonych w latach 
2016 i 2017 powiązany był  
z decyzją Komisji Europejskiej 
w sprawie ogłoszenia roku 
2018 Europejskim Rokiem 
Dziedzictwa Kulturowego. 
EKES połączy szereg swoich 
dorocznych wydarzeń z ob-
chodami Europejskiego Roku 
Dziedzictwa Kulturowego. Przesłanie jest jasne: 
powinniśmy wzmocnić pozycję kultury i wszyst-
kich podmiotów, których energia już napędza 
Europę jutra! Wykorzystajmy miękką siłę kultury 
i odzyskajmy dumę ze wspólnego europejskiego 
dziedzictwa!

Kultura ma ogromny niewykorzystany potencjał do stworzenia nowego europejskiego 
sposobu narracji, przywracania zaufania i wspierania ponownego nawiązania przez 
Europę kontaktu z jej obywatelami.

Luca Jahier, przewodniczący Grupy Innych Podmiotów (październik 2010 r.–kwiecień 2018 r.), 
przewodniczący EKES-u (kadencja kwiecień 2018 r.–październik 2020 r.)
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|   Ramy dla Europy   |

Przyszłość Europy: konsultacje ze 
zorganizowanym społeczeństwem 
obywatelskim w państwach członkowskich
Biała księga w sprawie przyszłości Europy stanowi wkład Komisji Europejskiej w szczyt w Rzy-
mie, który odbył się w dniu 25 marca 2017 r. w 60. rocznicę podpisania traktatu rzymskiego. 
Opisano w niej pięć scenariuszy rozwoju UE w celu pobudzenia debaty i dyskusji na szczeblu 
UE i w państwach członkowskich. EKES zapewnił wkład dzięki przeprowadzeniu konsultacji ze 
zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim na szczeblu krajowym.

W odpowiedzi na wniosek Komisji Europejskiej 
EKES ustanowił grupę ad hoc w celu przygoto-
wania projektu rezolucji w sprawie białej księgi 
do zatwierdzenia na sesji plenarnej Komitetu  
w lipcu 2017 r. Aby zapewnić wkład w prace 
grupy, Komitet zorganizował 27 konsultacji kra-

jowych w państwach członkowskich  
w dniach od 4 maja do 9 czerwca 2017 r. 

Oprócz osiągnięcia sukcesu, jakim było 
zebranie ponad 1 000 przedstawicieli zorga-
nizowanego społeczeństwa obywatelskiego 

w celu debatowania w uporządkowany sposób 
nad przyszłością Europy, to działanie EKES-u za-
pewniło ważny wkład w zwiększanie świado-
mości na temat potrzeby omawiania tej kwestii  
w państwach członkowskich.

W dniu 21 września 2017 r. na sesji plenarnej  
EKES-u przewodniczący Komitetu Georges Dassis 
oficjalnie przekazał przewodniczącemu Komisji 
Europejskiej Jean-Claude’owi Junckerowi zesta-
wienie 27 sprawozdań krajowych. Było ono także 
rozpowszechniane podczas międzyparlamen-
tarnego posiedzenia komisji zorganizowanego 
przez Komisję Spraw Konstytucyjnych Parlamen-
tu Europejskiego w dniu 11 października 2017 r. 
Rezolucja i zestawienie sprawozdań krajowych są 
dostępne na stronie internetowej EKES-u2 oraz 
zostały przekazane członkom zorganizowanego 
społeczeństwa obywatelskiego.

Zestawienie jest wykorzystywane jako doku-
ment odniesienia przez członków EKES-u zapro-
szonych do zaprezentowania podczas ważnych 
wydarzeń innowacyjnej metodyki opracowanej 
na potrzeby prowadzenia konsultacji. Jednym  
z takich wydarzeń była Europejska Konferencja na  
temat Komunikacji w Sektorze Publicznym zor-
ganizowana w 2017 r. przez Europejski Komitet 
Regionów3, w której udział wzięła przewodniczą-
ca Grupy Pracowników Gabriele Bischoff, oraz 
European Business Day w Paryżu4, skupiający 
podmioty kształtujące politykę, liderów bizne-
su i ekspertów w celu oceny wyzwań stojących 
przed Europą, w którym uczestniczyła Emmanu- 
elle Butaud-Stubbs z Grupy Pracodawców. Kwe-
stia ta była także podkreślana podczas misji  
EKES-u w państwach trzecich, takich jak Japonia 
i USA.

 

2 http://www.eesc.europa.eu/pl/policies/in-focus/future-europe/documents
3 www.cor.europa.eu/europcom
4 http://www.e-day-paris.fr/ 

Oprócz osiągnięcia sukcesu, jakim było 
zebranie ponad 1000 przedstawicieli 
zorganizowanego społeczeństwa 
obywatelskiego w celu debatowania  
w uporządkowany sposób nad 
przyszłością Europy, EKES zapewnił też 
ważny wkład w lepsze uświadamianie 
potrzeby omawiania tej kwestii  
w państwach członkowskich.
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Ocena polityki UE w celu poprawy 
prawodawstwa
Instytucje Unii Europejskiej podejmują jeszcze większe wysiłki na rzecz poprawy regulacji oraz 
zaangażowania zainteresowanych stron i obywateli w całym cyklu legislacyjnym. Ocena poli-
tyki stanowi ważny element w zapewnianiu, by prawo Unii było odpowiednie do zamierzone-
go celu i EKES odgrywa w tym obszarze ważną rolę.

Od 2016 r. EKES zapewnił wkład w kilka ocen po-
lityki UE w postaci wniosków ze strony zorganizo-
wanego społeczeństwa obywatelskiego. Oceniał 
on funkcjonowanie unijnego prawa konsumenc-
kiego, gromadząc opinie belgijskich, łotewskich, 
włoskich, polskich i hiszpańskich ekspertów oraz 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego na 
temat doświadczeń ze stosowaniem dyrektywy 
w sprawie praw konsumentów, która ustanawia 
przepisy w sprawie umów między konsumentami 
i przedsiębiorstwami. Wyciągnięte wnioski posłu- 
żyły jako dowód podczas ocen dyrektywy przez 
Komisję oraz zostały następnie wykorzystane  
w ocenie skutków Komisji dotyczącej rewizji unijne- 
go prawa konsumenckiego.

EKES wykonał podobne prace w ramach komplek-
sowego przeglądu przepisów UE w sprawie konsu-
mentów i marketingu. Jak przewidziano w progra-
mie prac na 2018 r., Komisja wykorzysta wszystkie 
oceny ex post przeprowadzone w tej dziedzinie  
(w tym przez EKES) w celu opracowania swojego 
„Nowego ładu dla konsumentów” ukierunkowa-
nego na wzmocnienie sądowego egzekwowania 
praw konsumentów oraz pozasądowego docho-
dzenia roszczeń przez konsumentów.

Program „Horyzont 2020” i REFIT

W ramach przeglądu śródokresowego programu 
„Horyzont 2020” w zakresie badań naukowych  
i innowacji prowadzonego przez EKES zebrane zo-
stały dowody za pośrednictwem kwestionariusza 
złożonego przez podmioty społeczeństwa oby-
watelskiego z Bułgarii, Finlandii, Niemiec i Portu-
galii oraz w ramach misji w tych krajach. Szczegól-
ny nacisk w przeglądzie położono na praktyczne 

doświadczenia organizacji społeczeństwa obywa-
telskiego związane z programem pod względem 
relacji między nauką a społeczeństwem. Wnioski 
zostały włączone do oceny Komisji i pomogą  
w kształtowaniu następnego okresu programowa- 
nia w zakresie badań naukowych i innowacji.

EKES uczestniczy także w platformie REFIT, która 
doradza Komisji w kwestii zwiększania skutecz-
ności prawodawstwa UE i ograniczania obciążeń 
administracyjnych bez osłabiania zdolności do 
osiągania celów polityki. Jest to ważna okazja do 
śledzenia oddziaływania opinii EKES-u.

Do platformy stale napływają sugestie za pośred-
nictwem strony internetowej Lighten the load5, 
która daje obywatelom możliwość przekazania 
Komisji swoich poglądów na temat sposobu udos- 
konalenia przepisów i inicjatyw. Platforma anali- 
zuje dokładnie każdą sugestię i wydaje opinię na 
jej temat.

Komitet reprezentują kolejno trzej członkowie  
z każdej grupy EKES-u. Przedstawiają oni swoje za-
lecenia dotyczące szeregu tematów technicznych 
na podstawie wcześniejszych prac EKES-u oraz 
wkładu ze strony każdej sekcji Komitetu.
 

5 https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-
laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly/refit-platform/lighten-load_en

EKES co do zasady z zadowoleniem przyjmuje cel 
polegający na dążeniu do większej przejrzystości 
i silniejszego włączania zainteresowanych stron 
w trakcie całego cyklu życia aktu prawnego.

Opinia EKES-u w sprawie lepszego stanowienia 
prawa uwzględniająca kwestie konsultacji, 
otwartości i przejrzystości
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Należy również dokonać 
jak największego otwarcia 
procesów konsultacji 
publicznych oraz 
konsultacji z ekspertami 
i zainteresowanymi 
stronami, zarazem jednak 
nie mogą one zastąpić 
konsultacji z partnerami 
społecznymi i z Komitetem.

Opinia EKES-u w sprawie 
programu REFIT
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Udzielenie głosu osobom młodym
Dotarcie do osób młodych jest dla EKES-u priorytetem. Od 2010 r. czyni to w ramach swojego do- 
rocznego wydarzenia „Twoja Europa – Twoje Zdanie” organizowanego w Brukseli, na które zapra-
szanych jest około 100 uczniów w wieku 16–18 lat (po trzech z każdego państwa członkowskiego 
UE i państwa kandydującego), którym towarzyszy 33 nauczycieli, w celu dyskutowania na te-
mat strategii politycznych bliskich sercu osób młodych w Europie. Przed przyjazdem do Brukseli 
członkowie EKES-u odwiedzają szkoły w ramach działań lokalnych, aby opowiedzieć uczniom  
o pracy Komitetu oraz promować dialog na temat budowy europejskiego projektu i zaangażowa- 
nia społeczeństwa obywatelskiego.

Jako że w 2017 r. przypadała 60. rocznica podpi-
sania traktatu rzymskiego, wydarzenie „Twoja Eu-
ropa – Twoje Zdanie”, które odbyło się w tym roku 
w dniach 30–31 marca, stanowiło dobrą okazję 
dla uczestników do debatowania nad osiągnię-
ciami UE i przedstawienia wniosków na przy-

szłość. Uczestniczące szkoły zostały wybrane 
losowo spośród ponad 600 wnioskujących.

W Brukseli uczestnicy wzięli udział w symu- 
lacji sesji plenarnej, podczas której wybrali 
trzy wnioski z dziesięciu, aby uczynić  
z Europy lepsze miejsce bardziej dosto- 
sowane do potrzeb i oczekiwań oby-
wateli. Główne nurtujące ich problemy 
obejmowały ograniczanie marnotra-
wienia żywności, lepsze wykorzystanie 

mediów społecznościowych w celu 
udoskonalenia informacji na temat UE, 

kształcenie w celu zwalczania nacjona-
lizmu oraz kwestie takie jak środowisko, 

przedsiębiorczość i zatrudnienie ludzi mło-
dych, integracja uchodźców, głębsze przy- 

czyny terroryzmu i równouprawnienie płci.
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Od lat 70. XX wieku doświadczaliśmy stale zwiększającego się dobrobytu.
Jednak to, co dla was jest dzisiaj oczywistością, nie spadło nam z nieba.
Starsze pokolenia – wasi rodzice i dziadkowie – zbudowali dobrobyt Europy, 
często kosztem wielkich poświęceń. Teraz waszym zadaniem będzie zapewnienie,
by Europa pozostała kontynentem dobrobytu i pokoju, oraz odpowiadanie
i sprzeciwianie się populistom, którzy chcą naszą Europę zniszczyć.

Georges Dassis, przewodniczący EKES-u (kadencja październik 2015 r.–kwiecień 2018 r.), 
przemówienie inauguracyjne skierowane do uczestników wydarzenia „Twoja Europa – 
Twoje Zdanie” w 2017 r.
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Ostatecznie przyjęto trzy następujące rezolucje: 
„Ograniczanie marnotrawienia żywności, aby 
pomóc zubożałym i promować zrównoważony 
rozwój”, „Zwalczanie nacjonalizmu przez interak-
tywne kształcenie i opracowanie uzgodnione-
go na poziomie międzynarodowym programu 
nauczania historii Europy” oraz „Zwiększenie 
zainteresowania zagadnieniami politycznymi  
w Europie przez wykorzystanie potencjału me-
diów społecznościowych i edukacji, wprowadze-
nie atrakcyjnych treści oraz obchodzenie Dnia 
Europy w szkołach”. Zostały one przekazane Ko-
misji Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu.

Trwałe wrażenie

Najmłodsi Europejczycy pokazali, że mają dużą 
świadomość omawianych kwestii i ogólnie war-
tości europejskich. W ramach debaty i negocjacji 
podczas warsztatów pokonali oni bariery języko-
we i kulturowe, aby potwierdzić swoją wspólną 

tożsamość europejską, a ich energia i pomysły 
wywarły trwałe wrażenie na członkach i personelu 
EKES-u. Troje z nich – z Republiki Czeskiej, Cypru 
i Zjednoczonego Królestwa – zostało ponownie 
zaproszonych do Brukseli w czerwcu w celu za-
prezentowania swoich argumentów podczas Dni 
Społeczeństwa Obywatelskiego EKES-u, kiedy 
to ich publiczność stanowili partnerzy społeczni  
i zainteresowane strony reprezentujące społeczeń- 
stwo obywatelskie.

Kolejna edycja wydarzenia „Twoja Europa – Two-
je Zdanie” w 2018 r. pod tytułem „Zjednoczeni  
w różnorodności: młodsza przyszłość europejskiej 
kultury” skupi się na takich kwestiach jak przywią-
zanie młodych Europejczyków do europejskiej 
kultury w ramach Europejskiego Roku Dziedzic-
twa Kulturowego, który będzie obchodzony przez 
EKES i inne instytucje Unii Europejskiej.
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|   Dobrobyt gospodarczy Europy   | 

Stabilność i dobrobyt dla wszystkich 
Europejczyków
W 2014 r. EKES był pierwszym organem UE, który stwierdził, że inwestycje, wzrost gospodarczy 
i miejsca pracy powinny stanowić najważniejszy temat agendy na cykl legislacyjny 2014–2019. 
Komisja ujęła wnioski EKES-u w swoim programie, który obejmuje plan inwestycyjny o war-
tości 315 mld EUR i kładzie nacisk na głębszą i sprawiedliwszą unię gospodarczą i walutową 
(UGW), wzmocnienie wymiaru demokratycznego instytucji Unii Europejskiej oraz większe za-
angażowanie parlamentów krajowych i społeczeństwa obywatelskiego. Od tego czasu złożone 
zostały różne wnioski w celu realizacji tego programu, w tym sprawozdanie pięciu przewod-
niczących w sprawie dokończenia budowy UGW, biała księga w sprawie przyszłości Europy,  
a także dokumenty otwierające debatę na temat pogłębienia UGW oraz przyszłości finansów UE. 
EKES również wniósł swój wkład, przyjmując szereg ważnych opinii i uczestnicząc w debatach, 
w tym w konferencji w Rzymie w marcu 2017 r. zorganizowanej w 60. rocznicę podpisania trak-
tatów założycielskich UE. Nadal będzie też nagłaśniał opinie społeczeństwa obywatelskiego 
podczas podejmowania decyzji w sprawie gospodarki UE.

EKES uważa, że aby osiągnąć postęp gospodarczy 
potrzebujemy więcej i lepszej Europy. Musimy 
między innymi pobudzić reformy gospodarcze  
i inwestycje na szczeblu UE, przebudować i zwięk-
szyć budżet UE oraz dokończyć budowę gospo-
darczego, fiskalnego, finansowego i politycznego 
filaru UGW.

Komitet przyjął cztery opinie stanowiące wkład  
w dokument otwierający debatę na temat po-
głębienia UGW oraz w dokument otwierający 
debatę na temat przyszłości finansów UE. Opinie 
te stanowiły także wkład w przegląd śródokreso-
wy unii rynków kapitałowych – swoistego planu 
Komisji mającego na celu pozyskanie kapitału  
i przekierowania go do przedsiębiorstw i projek-
tów infrastrukturalnych – oraz wkład w zalecenia 
dotyczące polityki gospodarczej strefy euro w ra-
mach europejskiego semestru (unijne ramy koor-
dynacji polityki gospodarczej). Opinie te dotyczą 
obecnych wyzwań gospodarczych i proponują 
sposoby stawienia im czoła.

W odniesieniu do strefy euro EKES zaleca wywa-
żoną kombinację strategii gospodarczych z wza-
jemnie powiązanymi komponentami fiskalnymi, 
monetarnymi i strukturalnymi. Reformy struktu-
ralne muszą skupiać się na całej UE, a reformy 
rynku pracy powinny promować wysokiej jakości 
miejsca pracy, z naciskiem na odpowiednie płace 
i sprawiedliwość społeczną. Ponadto EKES wzywa 
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Aby sprawować rządy w UE, potrzebujemy poczucia wspólnego celu, który wykracza 
poza środki i rozwiązania techniczne. Jest to głównie kwestia woli politycznej oraz 
wspólnej wizji przyszłości Europy.

Joost van Iersel, przewodniczący Sekcji ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójnoś-
ci Gospodarczej i Społecznej EKES-u

Radę Europejską do zrewidowania jej decyzji od-
rzucającej pozytywny kurs polityki budżetowej dla 
strefy euro. Taki kurs zwiększyłby wydatki w celu 
wspierania popytu i podtrzymałby obecne zachę-
cające prognozy gospodarcze.

Pogłębianie unii gospodarczej
i walutowej

Pogłębienie UGW ma kluczowe znaczenie dla 
wsparcia polityki monetarnej i gospodarczej 
oraz promowania stabilności i dobrobytu. Euro-
pejski semestr powinien angażować Parlament 
Europejski i parlamenty krajowe, partnerów 
społecznych i społeczeństwo obywatelskie oraz 
powinien mieć silny wymiar socjalny. Ponadto 
unia bankowa, która ma na celu wzmocnienie 
unijnych banków i zapewnienie lepszego nadzo-
ru nad nimi, powinna zostać ukończona w celu 
przywrócenia dobrego stanu sektora finansowe-
go. Istnieje także potrzeba zapewnienia, by regu-
ły fiskalne i te dotyczące zakłócenia równowagi 
makroekonomicznej zapewniały stabilność go-
spodarki i były wspierane przez fiskalny mecha-
nizm stabilizacyjny w celu utrzymania poziomów 
inwestycji. EKES zaleca też utworzenie stanowiska 
ministra finansów strefy euro – który podlegałby 
zasadom demokratycznej rozliczalności – w celu 
zapewnienia spójności między politykami UGW.

W odniesieniu do przyszłości unijnych finansów 
EKES z zadowoleniem przyjmuje skupienie się na 
europejskiej wartości dodanej jako podstawowej 
zasadzie wydatków UE, oraz postrzega to jako 
szansę na przezwyciężenie podejścia „sprawiedli-
wego zwrotu”, w ramach którego każde państwo 
członkowskie stara się zapewnić sobie najlepszą 
pozycję finansową netto z budżetu UE. Budżet 
UE powinien być bardziej elastyczny i zoriento-
wany na rezultaty i w większym stopniu wyko-
rzystywać innowacyjne instrumenty finansowe. 
EKES zaleca, by najpierw zdefiniować priorytety 
polityczne wnoszące europejską wartość doda-
ną, a następnie określić zasoby wymagane do ich 

realizacji. Pomimo wpływu brexitu na ramy finan-
sowe po 2020 r. Komitet domaga się zwiększenia 
budżetu UE o ponad 1% PKB UE.

Ponadto EKES wzywa wszystkie państwa człon-
kowskie do szybkiego wdrażania unii rynków ka-
pitałowych, aby zapewnić gospodarce UE świeży 
impuls, oraz popiera wprowadzenie systemu 
oceny postępów w tym zakresie. Unia rynków 
kapitałowych nie ma ani charakteru dobrowolne-
go ani nie reprezentuje uniwersalnego podejścia, 
dlatego należy uwzględniać lokalne potrzeby  
i rolę kredytów bankowych dla MŚP. Unia rynków 
kapitałowych i unia bankowa mogą wspólnie za-
pewnić ustanowienie unii finansowej, która jest 
ważnym filarem UGW.

Z programu prac Komisji przebija in-
tencja opracowania szczegółowych 
propozycji we wszystkich tych 
obszarach. Jednak także liderzy 
polityczni na wszystkich szcze-
blach muszą wykorzystać oży-
wienie gospodarcze do osią-
gnięcia porozumienia i wzmocnienia 
jedności między państwami członkow-
skimi. Decyzje w sprawie przyspieszenia 
wdrożenia ogólnounijnego zarządzania gospo-
darczego należy podjąć przed zakończeniem 
obecnej kadencji. W ramach tego nadal należy 
priorytetowo traktować dokończenie budowy 
UGW zgodnie z kierunkami wyznaczonymi przez 
EKES oraz zwiększenie liczby krajów w strefie 
euro zgodnie z ich indywidualną gotowością. 
EKES będzie nadal skupiał się na wzmocnieniu 
spójności gospodarczej i społecznej oraz zapew-
nianiu pozytywnej konwergencji społeczno-go-
spodarczej, tak aby wszyscy Europejczycy mogli 
czerpać korzyści płynące ze stabilności gospo-
darczej i dobrobytu.
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Rozwiązanie problemu braku pewności  
w obszarze opodatkowania w celu 
wspierania inwestycji i miejsc pracy
Zważywszy, że UE musi promować wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu i zwiększać 
możliwości zatrudnienia, konieczne jest pokonanie przeszkód dla inwestycji wynikających  
z niepewności podatkowej, unikania opodatkowania i uciążliwych procedur administracyjnych 
związanych z opodatkowaniem. Nadrzędne znaczenie mają równe warunki działania, skuteczne 
opodatkowanie i unikanie podwójnego opodatkowania. Dzięki opracowaniu opinii w sprawie 
wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących 
podwójnego opodatkowania EKES odegrał kluczową rolę w zawarciu porozumienia w sprawie 
ostatecznej wersji tej dyrektywy podczas negocjacji w Radzie UE.

Jedną z głównych barier dla inwestycji transgra-
nicznych i bezproblemowego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego jest podwójne opodatko-
wanie, mające miejsce wówczas, gdy więcej niż 
jedno państwo członkowskie rości sobie prawa do 
deklaracji podatkowej w odniesieniu do tej samej 
inwestycji. W 2017 r. Komisja Europejska oszaco-
wała, że w tym czasie toczyło się w UE około 900 
sporów dotyczących podwójnego opodatkowa-
nia, a stawką była kwota 10,5 mld EUR. Ryzyko 
uwikłania w takie spory zniechęca inwestorów, 
wpływając negatywnie na tworzenie miejsc pracy 
i dochody podatkowe.

Przywódcy państw G-20 dostrzegli, jak ważne dla 
inwestycji i wzrostu gospodarczego jest wyelimi-
nowanie podwójnego opodatkowania i kwestia ta 
stała się obecnie przedmiotem globalnego zainte-
resowania. UE utorowała drogę w tym obszarze. Jej 
wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie rozstrzy-
gania międzynarodowych sporów dotyczących 
opodatkowania sięgał dalej niż wniosek Organi-
zacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 
w tej samej kwestii, gdyż ustanowił ograniczenie 
czasowe dla rozstrzygania sporów i domagał się 
wyeliminowania podwójnego opodatkowania. 

Wiele państw członkowskich wyrażało początko-
wo wahanie w tej kwestii i przystąpiło do dalszego 
opracowywania przepisów UE przy jednoczesnym 
uczestnictwie w dyskusjach z OECD i G-20.

Wysokiej jakości propozycje EKES-u

W opublikowanej na początku 2017 r. opinii  
EKES-u w sprawie wniosku UE podkreślono pilną 
potrzebę podjęcia działań. Nawiązanie kontaktów 
z ministrem finansów kraju sprawującego prezy-
dencję UE oraz z urzędnikami wyższego szczebla 
innych państw członkowskich pomogło w nada-
niu temu wnioskowi pierwszeństwa i osiągnięciu 
porozumienia w Radzie. Również w kontaktach 
ze społeczeństwem obywatelskim i Parlamentem 
Europejskim wskazywano na potrzebę poparcia 
wniosku UE. W czerwcu 2017 r. osiągnięto poro-
zumienie w Radzie, a w październiku 2017 r. przy-
jęto dyrektywę po jej uprzednim poparciu przez 
Parlament Europejski. Państwa członkowskie są 
aktualnie zaangażowane w jej szybkie wdrożenie.

Komisja zachęca obecnie państwa członkowskie 
do angażowania się w nowy organ w ramach  
Fiscalis 2020 – programu UE na rzecz współpracy 
między krajowymi administracjami podatkowymi. 
Gremium to spotyka się w celu zapewnienia do-
radztwa na temat wdrażania dyrektywy i skontak-
towano się już z EKES-em w sprawie jego udziału 
w tym organie. EKES będzie kontynuować współ-
pracę z Komisją i państwami członkowskimi w celu 
zapewnienia szybkiego, skutecznego i jednolitego 
wdrażania dyrektywy, biorąc pod uwagę jej zna-
czenie dla wzrostu gospodarczego i dobrobytu.
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Ryzyko uwikłania w spory dotyczące podwójnego opo-
datkowania zniechęca inwestorów, wpływając negatyw-
nie na tworzenie miejsc pracy i dochody podatkowe. 
EKES podkreśla, że bardzo ważne jest podjęcie pilnych 
działań na rzecz rozstrzygnięcia międzynarodowych 
sporów dotyczących opodatkowania.
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Korzyści płynące z mechanizmów 
monitorowania przez społeczeństwo 
obywatelskie umów handlowych są 
obecnie powszechnie uznawane dzięki 
wysiłkom EKES-u.

Handel UE z korzyścią dla wszystkich
EKES uważa, że otwarty, sprawiedliwy i oparty na zasadach handel może pomóc przynieść 
dobrobyt, innowacje i pokój. Komitet nadaje także dużą wagę zapewnianiu równych 
warunków działania dla producentów i eksporterów w państwach europejskich i trzecich. 
Dlatego też domaga się surowszych przepisów antydumpingowych i w sprawie dotacji, 
zwiększenia dostępu unijnych przedsiębiorstw do rynków zamówień publicznych państw 
trzecich oraz prowadzenia polityki handlowej zapewniającej prawdziwy wkład w osiąganie 
celów zrównoważonego rozwoju zarówno w UE, jak i na świecie.

EKES jest także zdania, że korzyści płynące z han-
dlu międzynarodowego nie mają wyłącznie go-
spodarczego charakteru. W rzeczywistości handel 
jest potężnym instrumentem promującym war-
tości UE w państwach trzecich, jak stwierdzono 
w Traktacie z Lizbony, a Komitet uważnie śledzi 
negocjacje dotyczące umów handlowych. Na 
wniosek Komisji Europejskiej EKES ustanowił me-
chanizmy monitorowania przez społeczeństwo 
obywatelskie rozdziałów dotyczących handlu  
i zrównoważonego rozwoju w ramach wszystkich 
niedawno zawartych umów, a mianowicie z Koreą 
Południową, Kolumbią, Peru i Ekwadorem, 
Ameryką Środkową, Mołdawią, Gru-
zją, Ukrainą i Karaibskim Forum 
Państw AKP, a także zarządza 
tymi mechanizmami.

Mechanizmy te, w których 
uczestniczą członkowie 
EKES-u i inne organiza-
cje społeczeństwa oby-
watelskiego, stanowią 
główne forum na potrzeby 
zapewniania wkładu społe-
czeństwa obywatelskiego we 
wdrażanie umów handlowych. Są 
zatem ważnym kanałem dla dialogu 
i współpracy ze społeczeństwem obywa-
telskim w państwach będących partnerami han-
dlowymi UE oraz są często uznawane za publiczny 
wizerunek UE w tych państwach.

Od czasu podpisania umowy z Koreą Południową 
w 2009 r. EKES zorganizował ponad 60 posiedzeń, 
aby udzielić głosu społeczeństwu obywatelskie-
mu na powiązane tematy. Obejmowały one wdra-
żanie konwencji Międzynarodowej Organizacji 
Pracy (MOP) o prawach pracowników w krajach 

partnerskich, dostęp do rynku dla MŚP, stosowa-
nie wielostronnych konwencji środowiskowych, 
możliwość uczestnictwa społeczeństwa oby-

watelskiego w ocenie umów handlowych 
oraz współpracę w takich kwestiach 

jak społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw i systemy han-

dlu emisjami.

Biorąc pod uwagę, że za-
wierane są lub wkrótce 
zostaną zawarte umowy 
z Kanadą i Japonią, EKES 
współpracuje ze społe-

czeństwem obywatelskim 
tych krajów w celu zapew-

nienia szybkiego ustanowienia 
mechanizmów monitorowania 

umów. Komitet był jedyną instytucją 
Unii Europejskiej, która wszczęła rozmowy 

przygotowawcze z organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego w obydwu krajach, w rezultacie 
czego odpowiednie podmioty w Kanadzie i Ja-
ponii są dobrze przygotowane do roli, jaką mają 
odgrywać po podpisaniu umów.

Korzyści płynące z mechanizmów monitorowania 
przez społeczeństwo obywatelskie umów handlo-
wych są obecnie powszechnie uznawane dzięki 
wysiłkom EKES-u.
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Podrabianie produktów i piractwo – 
epidemia, którą należy powstrzymać
Przemysł towarów podrobionych wywiera negatywny wpływ na zatrudnienie i wzrost gospodar-
czy oraz pozbawia rządy dochodów podatkowych rzędu miliardów euro każdego roku. Przywóz 
podrobionych towarów podwoił się na całym świecie w ostatnich dziesięciu latach z powodu 
handlu elektronicznego, a zjawisko to dotyczy prawie wszystkich sektorów przemysłowych –  
w szczególności tych, w których kluczową rolę odgrywają prawa własności intelektualnej – oraz 
stwarza ryzyko dla zdrowia publicznego i środowiska. Dla sieci przestępczych podrabianie pro-
duktów jest rentowne i bezpieczne z uwagi na niskie koszty transportu i łatwe obchodzenie kon-
troli celnych. W lipcu 2017 r. EKES przyjął opinię mającą na celu zwiększenie świadomości tego 
zjawiska oraz zachęcenie instytucji Unii Europejskiej do zwalczania go we wszystkich formach.

Chociaż dane na temat nielegalnej działalności 
opierają się na szacunkach, liczby pokazują, że 
przemysł towarów podrobionych jest obecnie po-
równywalny pod względem wielkości z głównymi 
europejskimi sektorami przemysłowymi. Według 
danych Organizacji Narodów Zjednoczonych war-
tość światowego handlu podrabianymi produkta-
mi szacuje się na 600 mld EUR. OECD szacuje, że 
w UE w 2013 r. towary pirackie stanowiły do 5% 
(lub 85 mld EUR) przywożonych towarów, a pod- 
rabianie produktów odpowiada za utratę około 
800 000 miejsc pracy i 14,3 mld EUR w rocznych 
dochodach podatkowych.

Jest to duży problem dla UE, biorąc pod uwagę, 
że 39% jej PKB oraz 26% jej miejsc pracy wiąże się  
z sektorami intensywnie korzystającymi z praw wła- 
sności intelektualnej. Sektor odzieży, obuwia i ak-
cesoriów odnotowuje roczne straty sprzedaży na 
poziomie 26,3 mld EUR (9,7% obrotów), podczas 
gdy podobne dane dotyczące torebek i bagażu 
oraz zabawek wynoszą odpowiednio 1,6 mld EUR 
(12,7%) i 1,4 mld EUR (12,3%). Zjawisko to ma także 
duży wpływ na sektor kosmetyków, zdrowia, żyw-
ności, towarów luksusowych i branżę budowlaną.

W dniu 7 kwietnia 2017 r. Komisja Konsultacyjna 
ds. Przemian w Przemyśle (CCMI6) EKES-u zorga-
nizowała wysłuchanie publiczne, na które zapro-
siła ekspertów z Komisji Europejskiej oraz z branż 
i stowarzyszeń przedsiębiorstw i pracowników 
dotkniętych tym problemem. Jednym z uczestni-
czących przedsiębiorstw był Longchamp, francus- 
ki producent luksusowych towarów skórzanych. 
Firma ta, zatrudniająca 3 000 osób i osiągająca 
roczne przychody w wysokości 560 mln EUR, wy-
daje 2,5 mln EUR rocznie na grupę zadaniową ds. 
przeciwdziałania podrabianiu produktów, która  
w 2016 r. doprowadziła do zlikwidowania 472 stron 
internetowych, 2 835 kont na Facebooku i 8 626 
reklam. „Pomimo ogromnych inwestycji nie mo-
żemy rozwiązać problemu bez koniecznych ram 
prawnych”, powiedział Jean Cassegrain, dyrektor 
generalny. Zwrócił się on do EKES-u o wywarcie 
nacisku na instytucje Unii Europejskiej w celu do-
stosowania prawodawstwa do ery internetu, a tak-
że o wymaganie odpowiedzialności od pośredni-
ków, takich jak platformy cyfrowe, banki, dostawcy 
kart kredytowych i przewoźnicy towarów.

Harmonizowanie prawa karnego

Po przeprowadzeniu wspomnianego wysłucha-
nia publicznego EKES przyjął swoją opinię. Był to 
pierwszy raz, gdy organ UE zajął się kwestią pirac-
twa i podrabiania produktów w sposób wykracza-
jący poza podejście oparte jedynie na prawach 
własności intelektualnej. Komitet dokonuje roz-
różnienia między dwoma rodzajami podrabiania 
produktów: naruszeniami praw własności intelek-
tualnej niepowodującymi zagrożenia dla zdrowia 
i bezpieczeństwa oraz podrabianiem produktów 
jako przestępstwem.
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Jeśli nie zareagujemy już teraz, ryzykujemy pojawienie się wie-
lostronnych problemów, takich jak niepowodzenia w obszarze 
badań, innowacji i inwestycji, szkody dla wizerunku i jakości, 
poważne zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska, 
utrata dochodów fiskalnych i parafiskalnych oraz niepowodzenie 
w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej.

Antonello Pezzini z Grupy Pracodawców EKES-u, podkreślający 
konsekwencje bierności wobec zjawiska podrabiania produktów
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Wyeliminowanie podrabiania produktów i pirac-
twa ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia pra-
widłowego rozwoju wolnego handlu. Należy przy 
pomocy środków sektorowych, krajowych, euro-
pejskich i wielostronnych przeciwdziałać utracie 
miejsc pracy, produkcji, inwestycji i dochodów 
podatkowych, a także szkodom dla wizerunku i ja-
kości wynikającym z braku zgodności technicznej 
produktów oraz z fałszywych certyfikatów zgod-
ności i oznakowania. Należy także przeciwdziałać 
zagrożeniom dla zdrowia, bezpieczeń-
stwa i środowiska. Inne aspekty, któ-
re należy uwzględnić, obejmują 
brak kontroli jakości podrabia-
nej żywności oraz problemy 
z bezpieczeństwem i prze-
stępczością zorganizowaną, 
w tym z finansowaniem ter-
roryzmu.

W sektorze prywatnym wła-
ściciele marek powinni usta-
nowić partnerstwa z dostawcami 
stron internetowych, producentami 
treści, operatorami płatności elektronicz-
nych, sieciami reklamowymi i rejestratorami do-
men internetowych. Musi to iść w parze z dzia-
łaniami ze strony sektora publicznego, takimi jak 
aktualizowanie i wzmacnianie unijnych ram re-
gulacyjnych dotyczących praw własności intelek-
tualnej oraz harmonizowanie i dostosowywanie 
przepisów krajowych, które obecnie wydają się 
niewystarczające, by objąć sprzedaż przez inter-
net. EKES zaleca także zwiększoną współpracę pu-
bliczno-prywatną w obszarze identyfikowalności, 
aby zoptymalizować skuteczność operacji celnych 
oraz powszechniejsze stosowanie technologii w 
celu ułatwienia komunikacji między systemami 
wykrywania i zarządzania ryzykiem, by przedsię-
biorstwa zajmujące się handlem elektronicznym 
i właściciele praw własności intelektualnej mogli 
zapobiegać naruszeniom.

Nowe ramy UE na potrzeby zwalczania podrabia-
nia produktów na lata 2018–2021 powinny obej-
mować skoordynowany plan działania mający 
na celu wzmocnienie odpowiednich przepisów. 
Ponadto powinny one przewidywać przyjęcie 
wspólnych kryteriów dla gromadzenia danych 
statystycznych oraz zlecenie organom UE zadania 
gromadzenia porównywalnych danych na temat 
związków między podrobionymi produktami  
a wypadkami, pożarami i zgonami.

Środkom kontroli zagrożeń dla zdro-
wia i bezpieczeństwa powinien 

towarzyszyć rozwój jednolite-
go systemu celnego UE oraz 
podejście, zgodnie z którym 
podrabianie produktów 
jest zwalczane jako prze-
stępstwo. Wymagane jest 

podjęcie skoordynowanych 
działań w obszarze handlu 

elektronicznego w odniesieniu 
do metod płatności i reklamy oraz 

przyjęcie wspólnych przepisów do-
tyczących monitorowania sprzedaży pro-

duktów leczniczych, żywności i innych wrażliwych 
produktów przez internet.

W ujęciu międzynarodowym klauzule dotyczące 
przeciwdziałania podrabianiu produktów powin-
ny być włączane do umów handlowych UE oraz 
należy podejmować środki w celu monitorowa-
nia 3 000 wolnych obszarów celnych na świecie,  
a także całego łańcucha dostaw. Działania podno-
szące świadomość muszą zwracać uwagę konsu-
mentów na ryzyko oraz uczyć ich, w jaki sposób 
identyfikować podrobione produkty. Zarazem na-
leży przeprowadzić na rynku wewnętrznym i poza 
nim prężną kampanię dotyczącą przeciwdziałania 
podrabianiu produktów, równolegle do kampanii 
krajowych.

6 CCMI: skrót nazwy w języku francuskim Commission consultative des mutations industrielles.
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 Musimy także zwiększyć świadomość. Ważne jest, by ludzie nie tylko byli informowani 

o potencjalnych zagrożeniach dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie mogą wynikać z 
zakupu podrabianego produktu, ale także by byli świadomi straszliwych okoliczności 
– w tym pracy przymusowej i szkodliwych warunków środowiskowych – w jakich 
towary te są często produkowane oraz szkód, jakie podrabianie produktów przynosi 
gospodarce i miejscom pracy.

Hannes Leo, delegat Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle (CCMI) EKES-u



22

|   Wymiar socjalny   | 

Prawa socjalne a przyszłość pracy
Lata stosowania środków ostrożnościowych oraz brak postępu społecznego doprowadziły do 
rozczarowania europejskim projektem, a EKES od dawna domaga się silniejszego wymiaru so-
cjalnego w UE. Jego propozycje obejmują ustanowienie minimalnego dochodu oraz wspieranie 
inwestycji społecznych. W tym samym czasie środowisko pracy ulega zmianom, co wiąże się  
z rozdrobnieniem produkcji i większą różnorodnością form zatrudnienia. EKES podjął ten temat 
w celu łagodzenia ryzyka dla pracowników. Jednocześnie strategia „Europa 2020” zbliża się ku 
końcowi, a Komitet rozważa wyciągnięte z niej wnioski. Dokonano znacznych postępów w takich 
dziedzinach jak kształcenie i energia, natomiast osiągnięto niewielką poprawę w zakresie zatrud-
nienia i włączenia społecznego.

EKES z zadowoleniem przyjął wniosek Komisji 
Europejskiej dotyczący europejskiego filaru praw 
socjalnych, a w ramach przygotowywania swojej 
opinii ze stycznia 2017 r. w sprawie wniosku Komi-
sji zorganizował debaty z udziałem społeczeństwa 
obywatelskiego we wszystkich 28 państwach 
członkowskich. Ich uczestnicy popierali zasad-
niczo 20 zasad i praw określonych we wniosku  
i podkreślali potrzebę lepszego koordynowania po- 
lityki gospodarczej i społecznej oraz wzmocnienia 
wymiaru socjalnego UE.

Europejskiemu filarowi praw socjalnych nadano 
prominentne miejsce w obchodach 60. rocznicy 
podpisania traktatu rzymskiego, zorganizowanych 
w EKES-ie w dniu 13 marca 2017 r. Podczas wyda-
rzenia stwierdzono, że nie ma przyszłości dla UE 
bez wymiaru socjalnego, a wzmocnienie go stwo-
rzy możliwości dla przedsiębiorstw. Członkowie 
podkreślili także potrzebę zwrócenia uwagi na ja-
kość oferowanej pracy i na miejsca pracy dla osób 
młodych.

W październiku 2017 r. EKES przyjął drugą opinię 
w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych, 
w której apelował o plan wdrożenia oraz jasny 
podział zadań między różne podmioty. Zidenty-
fikował obszary wymagające działań na szczeblu 
UE i krajowym, takie jak miejsca pracy, warunki 
pracy, ochrona socjalna, usługi społeczne i wspar-
cie dochodu, i stwierdził, że należy skupić się na 
wynikach w celu osiągnięcia pozytywnej konwer-
gencji społecznej. W opinii wyrażono poparcie dla 
wprowadzenia większej liczby wiążących środków 
w ramach europejskiego semestru zapewniające-
go roczne ramy zarządzania gospodarczego UE,  
w tym poziomów referencyjnych dla zatrudnienia, 
kształcenia i dobrobytu. Dodano, że jeśli nie ucie-
leśnią się inicjatywy krajowe mające na celu wdra-
żanie europejskiego filaru praw socjalnych, należy 
zaproponować środki na poziomie UE.

EKES uznaje europejski filar praw socjalnych za 
pierwszy krok w osiąganiu równowagi między 
zrównoważonym wzrostem gospodarczym a po-
stępem społecznym. Od ogłoszenia filaru w listo-
padzie 2017 r. Komitet kontynuuje prace nad jego 
wdrożeniem. Sporządził między innymi opinię  
w sprawie pierwszego wniosku Komisji (prze-
stawionego w ramach europejskiego filaru praw 
socjalnych) dotyczącego dyrektywy w sprawie 
równowagi między życiem zawodowym a pry-
watnym rodziców i opiekunów w celu wyelimi-
nowania nierównego podziału opieki w rodzinach 
oraz odwrócenia wynikającego z tego niższego 
uczestnictwa kobiet w rynku pracy.

EKES domaga się nadania UE silniejszego wymiaru 
socjalnego. Jego propozycje obejmują ustanowienie 
minimalnego dochodu oraz wspieranie inwestycji 
społecznych.
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Przyszłość pracy

W 2016 r. niderlandzka i słowacka prezyden-
cja Rady UE zwróciły się do EKES-u o opinię  
w sprawie nowych form stosunków pracy oraz 
ich wpływu na warunki pracy i zabezpieczenie 
społeczne. Komitet został poproszony o przed-
stawienie swej opinii podczas posiedzenia Rady 
ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia  
i Ochrony Konsumentów w Bratysławie w lipcu 
2016 r.

Główny przekaz Komitetu stanowił, że wymaga-
na jest dalsza analiza wpływu cyfryzacji na pracę. 
UE i jej partnerzy społeczni muszą zapewnić, by 
obecne rozwiązania doprowadziły do 
sprawiedliwych i trwałych rezul-
tatów oraz by uwzględnione 
zostały wszelkie szare stre-
fy pod względem praw  
i środków ochrony. EKES 
domagał się wspól-
nego działania UE, 
OECD i MOP w celu 
opracowania przepi-
sów w sprawie god-
nych warunków pracy 
i ochrony socjalnej dla 
osób pracujących online 
oraz uwzględnienia nowych 
form pracy podczas rewizji 
dyrektywy w sprawie pisemnego 
oświadczenia, która daje pracownikom 
prawo do otrzymania pisemnych informacji na 
temat głównych aspektów stosunków pracy.

MOP zwróciła się do EKES-u o zapewnienie wkła-
du w swoją inicjatywę w sprawie przyszłości 
pracy z okazji stulecia organizacji, a obie strony 
zorganizowały w związku z tym konferencję wy-
sokiego szczebla w 2016 r. Guy Ryder, dyrektor 
generalny MOP, Marianne Thyssen, europejska 
komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecz-
nych, umiejętności i mobilności pracowników, 
Branislav Ondruš, słowacki sekretarz stanu ds. 
pracy, spraw społecznych i rodziny oraz Geor-
ges Dassis, przewodniczący EKES-u, omawiali 
przyszłość pracy podczas czterech sesji poświę-

conych pracy i społeczeństwu, godnej pracy dla 
wszystkich, organizacji pracy i produkcji oraz za-
rządzania pracą. Dyskusje objęły takie kwestie jak 
dochód podstawowy, podział czasu pracy, umie-
jętności przekrojowe, robotyzacja i model przed-
siębiorczości spółdzielczej. Uczestnicy wyciągnęli 
wniosek, że instrumenty zarządzania powinny 
zostać dostosowane do nowych form pracy.

W 2017 r. prezydencja estońska zwróciła się  
z wnioskiem o sporządzenie opinii w sprawie 
nowych form pracy i umiejętności oraz roli part-
nerów społecznych i innych organizacji spo-

łeczeństwa obywatelskiego. Z kolei 
prezydencja bułgarska złożyła 

wniosek o opracowanie opi-
nii w sprawie przyszłości 

pracy i w sprawie spo-
łecznie zrównoważonej 
koncepcji podniesienia 
poziomu życia oraz 
pobudzenia wzrostu 
gospodarczego i za-
trudnienia. EKES przyjął 

także opinię z inicjatywy 
własnej w sprawie zrów-

noważonych systemów 
zabezpieczenia społeczne-

go w erze cyfrowej. W opiniach 
tych Komitet podkreślił potrzebę 

ułatwiania przekwalifikowania zawodo-
wego, zapewnienia dostępności odpowiednich 
umiejętności oraz poprawy kształcenia i uczenia 
się przez całe życie.

EKES uważa, że skuteczny dialog społeczny na 
szczeblu krajowym i UE pomoże w ukierunko-
waniu transformacji w taki sposób, aby czerpać 
z niej korzyści i wystrzegać się związanych z nią 
problemów. Nie można uniknąć poważnej de-
baty na temat zapewnienia równowagi między 
wzrostem gospodarczym a postępem społecz-
nym, a EKES ma do odegrania centralną rolę  
w ułatwieniu osiągnięcia porozumienia w zakre-
sie celów oraz interakcji między dwiema strona-
mi.

Wymagana jest dalsza analiza wpływu cyfryzacji na pracę. UE i jej partnerzy 
społeczni muszą zapewnić, by obecne rozwiązania doprowadziły do 
sprawiedliwych i trwałych rezultatów.
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NAGRODA EKES-U 
DLA SPOŁECZEŃSTWA 

OBYWATELSKIEGO  

W 2017 R.



Europejski semestr jest ważnym instrumentem 
generującym wzrost sprzyjający włączeniu 
społecznemu. EKES proponuje, by uzupełnić 
go o cele społeczne, środowiskowe i w zakresie 
zrównoważonego rozwoju.
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Nagroda za inicjatywy w zakresie 
integracji na rynku pracy

Ustanowiona w 2006 r. Nagroda EKES-u dla Spo-
łeczeństwa Obywatelskiego wyróżnia wysiłki 
obywateli i organizacji w całej Europie podejmo-
wane w celu poprawy życia w społecznościach. 
Edycja z 2017 r. nagradzała inicjatywy wspierają-
ce integrację na rynku pracy grup wymagających 
specjalnego wsparcia. EKES otrzymał ponad 100 
wniosków z 25 państw członkowskich i nagrodę 
o łącznej wysokości 50 000 EUR podzielono mię-
dzy pięcioma projektami.

Nagrodę w wysokości 14 000 EUR otrzymał nie-
miecki projekt Discovering Hands, w ramach 
którego prowadzi się szkolenia dla niewidomych 
i słabowidzących kobiet w manualnym wykrywa-
niu wczesnych stadiów raka sutka dzięki wyko-
rzystaniu ich wyczulonego zmysłu dotyku. Każ-
da z czterech pozostałych inicjatyw otrzymała 
po 9 000 EUR. REvive Greece wspiera integrację 
uchodźców i migrantów poprzez uczenie ich 
programowania komputerowego i kontaktowa-
nie ich z europejskimi przedsiębiorcami. DUO 
for a JOB z Belgii oferuje darmową 6-miesięczną 
usługę dla młodych migrantów poszukujących 
pracy, których wspierają mentorzy w wieku po-
nad 50 lat, posiadający doświadczenie w podob-
nym obszarze. Progetto Quid jest włoską etycz-
ną marką odzieżową, która pomaga grupom 
społecznie wrażliwym w wejściu na rynek pracy. 
Laundry ID z Hiszpanii tworzy miejsca pracy dla 
osób niepełnosprawnych w pralni dostosowanej 
do ich potrzeb.

Strategia „Europa 2020” oraz 
europejski semestr

Postępy w osiąganiu celów unijnej strategii  
„Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego włącze-
niu społecznemu są monitorowane w ramach 
europejskiego semestru. Semestr rozpoczyna się 
roczną analizą wzrostu gospodarczego określa-
jącą ogólne priorytety gospodarcze i społeczne, 
a na koniec cyklu każde państwo członkowskie 
otrzymuje zalecenia dotyczące zapewnienia 
wzrostu gospodarczego i osiągnięcia celów stra-
tegii „Europa 2020”.

EKES uważa semestr za ważny instrument gene-
rujący wzrost sprzyjający włączeniu społeczne-
mu. W swoich opiniach w sprawie rocznej analizy 
wzrostu gospodarczego na 2016 r. i 2017 r. EKES 
zaproponował uzupełnienie semestru poprzez 
włączenie do niego celów społecznych, środowi-
skowych i w zakresie zrównoważonego rozwoju. 
Ponadto w sprawozdaniu Komitetu z 2017 r.  
w sprawie zorganizowanego społeczeństwa oby-
watelskiego w ramach europejskiego semestru, 
opracowanym na podstawie informacji przeka-
zanych przez krajowe rady społeczno-gospodar-
cze, wyrażona została obawa, że wymiar socjalny 
semestru mógł zostać osłabiony z powodu nad-
miernego skupienia się na wskaźnikach makro-
ekonomicznych.

Traktując politykę społeczną jako kompetencję 
dzieloną, EKES podkreślił potrzebę osiągnięcia 
porozumienia co do podziału obowiązków  
w tym obszarze. Ponadto wymiar socjalny Europy 
nie może być postrzegany w izolacji, ale musi być 
powiązany z kwestiami gospodarczymi, takimi 
jak UGW i rynek wewnętrzny. Biorąc pod uwagę 
centralną rolę europejskiego semestru w przy-
wracaniu równowagi między polityką gospo-
darczą a społeczną, EKES z zadowoleniem przyjął 
plany Komisji zawarte w jej programie prac na 
2018 r. dotyczące zwiększenia nacisku na kwestie 
społeczne w ramach semestru dzięki włączeniu 
w ten proces nowej tablicy wyników zawierają-
cej wskaźniki społeczne (czyli zbiór wskaźników 
towarzyszących europejskiemu filarowi praw 
socjalnych). Poprawi to monitorowanie postępu 
społecznego i zwiększy znaczenie wytycznych  
w zakresie polityki społecznej.
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Podejmowanie wyzwań związanych
z migracją
Przyjazd dużej liczby migrantów i uchodźców do Europy w ostatnich latach przyciągnął wiele 
uwagi. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego poświęciły czas i zasoby w celu podjęcia krót-
ko- i długoterminowych wyzwań wynikających z tego zjawiska, a EKES, reprezentując interesy 
społeczeństwa obywatelskiego, przywiązuje dużą wagę do tej kwestii.

Komitet przeprowadził 11 misji informacyjnych  
w różnych państwach członkowskich UE, obejmu-
jących w szczególności szlak bałkański i główne 
kraje przyjmujące. Doszedł do wniosku, że tragicz-
na sytuacja humanitarna w wielu krajach byłaby 
jeszcze gorsza bez zaangażowania organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego.

Wnioski z misji, w tym zalecenia dotyczące prze-
zwyciężenia kryzysu, przekazano państwom 
członkowskim i instytucjom Unii Europejskiej. 
Niektóre z nich zostały ujęte we wnioskach usta-
wodawczych Komisji Europejskiej. Dotyczy to na 
przykład postulatu w sprawie ukończenia two-
rzenia wspólnego europejskiego systemu azylo-
wego, dokonania przeglądu rozporządzenia du-
blińskiego, które określa państwo członkowskie 
odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o udzie-
lenie azylu, oraz wzmocnienia Europejskiej Agen-
cji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontexu).

EKES zwraca szczególną uwagę na migrantów 
będących osobami niepełnosprawnymi. Misja 
w Grecji doprowadziła do przedstawienia Wy-
sokiemu Komisarzowi Narodów Zjednoczonych 
ds. Uchodźców (UNHCR) przez grecką Krajową 
Konfederację Osób Niepełnosprawnych projek-
tu dotyczącego szkolenia pracowników UNHCR 
i organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia 
na rzecz tej grupy. EKES był także zaangażowany 
w organizację dwóch konferencji w tej sprawie,  
z których jedna odbyła się w siedzibie ONZ w No-
wym Jorku.

Komitet nadał wysoki priorytet kwestii integracji 
uchodźców, w szczególności na rynku pracy,  
z uwzględnieniem powiązanych wyzwań i moż-
liwości w kontekście starzejącej się europejskiej 
ludności. Na wniosek niderlandzkiej prezydencji 
w Radzie UE Komitet przyjął opinię w tej sprawie, 
a także zorganizował różne wydarzenia publiczne.

Zorganizowane zostały kolejne misje informacyj-
ne we współpracy z Europejską Fundacją na rzecz 
Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound),  
a także kilka innych konferencji. W ramach tych wy- 
darzeń EKES zaprezentował innowacyjne praktyki 
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Komitet nadał wysoki priorytet kwestii integracji 
uchodźców, w szczególności na rynku pracy,
z uwzględnieniem powiązanych wyzwań i możliwości
w kontekście starzejącej się europejskiej ludności.
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na poziomie najbliższym obywatelowi 
oraz domagał się zapewnienia uchodź-
com szybszego dostępu do rynku pracy 
oraz większych inwestycji w tym obszarze. 
Jego wnioski w tej kwestii zostały zaprezentowa-
ne instytucjom Unii Europejskiej i doprowadziły 
do dalszej współpracy z kilkoma służbami Komisji. 
Integracja migrantów na rynku pracy jest także te-
matem posiedzenia Europejskiego Forum Migracji 
w 2018 r., organizowanego przez EKES i Komisję.

Nagroda dla Społeczeństwa 
Obywatelskiego – edycja 2016

Nagroda EKES-u dla Społeczeństwa Obywatel-
skiego w 2016 r. jeszcze bardziej podkreśliła rolę 
społeczeństwa obywatelskiego w pomaganiu 
uchodźcom i migrantom i była dedykowana or-
ganizacjom zaangażowanym w poprawę ich wa-
runków życia i wspieranie ich integracji. Najwyższa 
jak dotychczas liczba 284 otrzymanych wniosków 
stanowi dowód na nieocenioną pracę społeczeń-
stwa obywatelskiego w tym obszarze.

Pięciu zwycięzców podjęło wyróżniające się inicja-
tywy w zakresie solidarności: węgierska fundacja 
Artemisio organizuje programy pomocy dla mi-
grantów i uchodźców; SOS Mediterrannee to pro-
wadzony przez Niemcy projekt, w ramach którego 
udzielono pomocy w ocaleniu życia około 5 000 
osób na morzu; grecki piekarz Dionysis Arvanitakis 
przekazywał chleb i wyroby cukiernicze tysiącom 
głodnych i zdesperowanych migrantów; oddział 

hiszpańskiej organizacji pozarządowej SOS Raci-
smo zorganizował wydarzenie, podczas którego 
tysiące lokalnych mieszkańców i migrantów mo-
gło zjeść wspólny posiłek i poznać się nawzajem; 
grecka organizacja pozarządowa Iliaktida zaspoka-
ja podstawowe potrzeby uchodźców i migrantów 
dzięki pracy wolontariuszy.

Integracja migrantów była także oma-
wiana podczas dorocznego wydarzenia 
EKES-u „Twoja Europa – Twoje Zdanie”,  
w którym udział biorą europejscy ucznio-
wie. Rezolucje uczestników w sprawie 
potrzeby zmiany przekazu medialnego na 
temat migrantów, reformy systemu w ramach 
rozporządzenia dublińskiego oraz kształcenia na 
rzecz uchodźców zostały zaprezentowane innym 
instytucjom Unii Europejskiej na posiedzeniu  
Europejskiego Forum Migracji w 2017 r.
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Kobiety w sektorze transportu –
platforma UE na rzecz zmian
W ostatnich dziesięcioleciach coraz więcej kobiet zaczęło pracować we wszystkich sektorach  
w Europie. Podczas gdy nadal obserwuje się tę ogólną tendencję wzrostową, sektor transportu jest 
wciąż zdominowany przez mężczyzn, a kobiety stanowią jedynie 22% jego pracowników. EKES 
jest zdania, że sytuację tę może zmienić polityka neutralna pod względem płci i zauważa, że po-
prawa równouprawnienia płci w transporcie stanowi konieczność gospodarczą i społeczną pod 
względem miejsc pracy, innowacji, zrównoważonego rozwoju i wzrostu gospodarczego UE.

EKES był aktywnie zaangażowany w promowa-
nie równowagi płci w tym sektorze. Na wniosek 
Komisji Europejskiej Komitet przyjął dwie opinie 
rozpoznawcze w tej sprawie oraz zaprezentował 
je podczas różnych wydarzeń wysokiego szcze-
bla. Komitet przedstawił także pomysł utworzenia 
„platformy na rzecz zmian”, który został poparty 
przez Komisję jako odpowiedni sposób promowa-
nia działań w celu zwiększenia zatrudnienia kobiet 
i równych szans.

W dniu 27 listopada 2017 r. Georges Dassis, prze-
wodniczący EKES-u, oraz Violeta Bulc, europejska 
komisarz ds. mobilności i transportu, oficjalnie 
zainaugurowali platformę, która umożliwia za-
interesowanym stronom w obszarze transportu 
podkreślanie swoich wysiłków w zakresie równo-
uprawnienia płci oraz wymianę dobrych praktyk. 
Konferencja inauguracyjna zorganizowana przez 
EKES i Komisję cieszyła się dużym zainteresowa-

niem oraz obejmowała przemówienia począt-
kowe i końcowe wygłoszone przez ważnych 
przedstawicieli prezydencji UE i instytucji Unii 
Europejskiej.

Refleksja na kluczowe tematy

Głównym wydarzeniem w ramach konferencji 
była sesja burzy mózgów, w ramach której uczest-
nicy analizowali, w jaki sposób działa platforma. 
Zostali oni podzieleni na małe grupy, które miały 
rozważyć kluczowe tematy i zaproponować dzia-
łania związane z ustanawianiem celów w zakresie 
zatrudnienia kobiet, możliwościami wynikającymi 
z innowacji, inicjatywami na potrzeby zwalczania 
przemocy ze względu na płeć w miejscu pracy 
oraz wykonalnością bardziej elastycznej pracy 
zmianowej w celu poprawy równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym.

Na koniec wydarzenia uczestnicy zostali zachęce-
ni do podpisania deklaracji w sprawie równości 
szans opracowanej przez Komisję w ścisłej współ-
pracy z EKES-em w następstwie procesu konsulta-
cji z udziałem wszystkich zainteresowanych stron. 

Oparta na współpracy platforma zarządzana bę-
dzie przez Komisję Europejską i będzie działać na 
zasadzie dobrowolności. Członkostwo jest otwar-
te dla wszystkich podmiotów z sektora transportu, 
które realizują działania ukierunkowane na zwięk-
szenie zatrudnienia kobiet i równość szans w tym 
sektorze.
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Poprawa równouprawnienia płci w sektorze 
transportu stanowi konieczność gospodarczą 
i społeczną pod względem miejsc pracy, 
innowacji, zrównoważonego rozwoju i wzrostu 
gospodarczego UE.
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|   Zrównoważoność   | 

Zrównoważone i sprawiedliwe dostawy 
zdrowej żywności
W ostatnich latach EKES przewodził wysiłkom na rzecz promowania bardziej zintegrowanego 
podejścia do polityki żywnościowej. Obejmuje to wykraczanie poza bezpieczeństwo dostaw 
oraz przejście na zrównoważony, zdrowy i sprawiedliwy system poprzez uwzględnienie 
zarówno produkcji, jak i konsumpcji oraz wzajemne zbliżenie wszystkich sektorów związanych 
z żywnością, w tym rolnictwa, środowiska, zdrowia, edukacji, handlu, gospodarki i technologii.

Nierówna pozycja różnych podmiotów łańcucha 
dostaw żywności oraz tendencja do nadmiernej 
produkcji doprowadziły do spadku cen, ograni-
czając dochody rolników i zwiększając odpady – 
konsumenci w UE marnują około jednej trzeciej 
zakupionej żywności. Ponad połowa wszystkich 
dorosłych cierpi obecnie z powodu nadwagi lub 
otyłości, które należą do głównych uwarunkowań 
chorób układu krążenia, cukrzycy i pewnych ty-
pów nowotworów. Systemy żywnościowe odgry-
wają także rolę w zmianie klimatu, degradacji gle-
by, wylesianiu, utracie różnorodności biologicznej 
oraz zanieczyszczeniu powietrza i wody.

Ramy polityki sektorowej nie są już wystarczające, 
by rozwiązać wzajemnie powiązane problemy 
mające wpływ na systemy żywnościowe. Dzięki 
swojej pozycji jako forum współpracy między za-
interesowanymi stronami w całym łańcuchu żyw-
nościowym, łącznie z rolnikami, pracownikami, 
przetwórcami, detalistami i konsumentami, EKES 
zapewnia kluczowy wkład w tworzenie bardziej 
kompleksowej polityki żywnościowej. Taka polity-
ka zwiększy spójność między różnymi obszarami, 
wzmocni świadomość na temat wartości żywno-
ści oraz będzie promować długoterminowe przej-
ście na rzecz zrównoważoności.

Przejście do zrównoważonej 
polityki żywnościowej

Dzięki przyjęciu kilku opinii i organizacji powiąza-
nych z nimi wydarzeń EKES zwrócił uwagę innych 
instytucji Unii Europejskiej na obawy społeczeń-
stwa obywatelskiego dotyczące środowiskowych, 
społecznych, zdrowotnych i gospodarczych skut-
ków produkcji i konsumpcji żywności. Podkreślił 
też znaczenie przejścia na bardziej zintegrowaną  

i zrównoważoną politykę żywnościową na szczeblu 
lokalnym, regionalnym i krajowym, zwłaszcza rolę 
inicjatyw podejmowanych przez społeczeństwo 
obywatelskie i społeczności lokalne, dotyczących 
na przykład krótkich łańcuchów dostaw żywności, 
alternatywnych sieci żywności oraz rolnictwa ko-
lektywnego. Wszechstronna polityka żywnościo-
wa UE powinna ustanowić ramy umożliwiające 
rozkwit takich inicjatyw.

Należy podjąć konkretne działania na rzecz zwal-
czania marnotrawienia żywności, a zapewnienie 
właściwych ram UE w tym zakresie jest szczegól-
nie ważne. EKES domagał się podjęcia przez UE 
działań mających na celu ułatwienie darowizny 
żywności w państwach członkowskich, by jedno-
cześnie ograniczać odpady i zwalczać ubóstwo, 
czego skutkiem było przyjęcie ogólnounijnych 
wytycznych dotyczących darowizny żywności. 
Komitet uczestniczy także w Unijnej Platformie 
ds. Strat i Marnotrawienia Żywności utworzonej 
przez Komisję Europejską na potrzeby wymiany 
dobrych praktyk i promowania konkretnych środ-
ków w celu ograniczenia o połowę ilości odpadów 
do 2030 r.

Co nie mniej ważne, EKES stosuje się do propago-
wanych przez siebie zasad. W ramach swojej we-
wnętrznej polityki środowiskowej (unijny system 
ekozarządzania i audytu – EMAS) Komitet wszczął 
kilka inicjatyw wewnętrznych w celu promowania 
zrównoważonej i zdrowej żywności oraz ograni-
czania odpadów, w tym inicjatywę dotyczącą da-
rowizn żywności.
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W kierunku gospodarki o obiegu 
zamkniętym i zrównoważonej przyszłości
Gospodarka o obiegu zamkniętym była szeroko omawiana przez organizacje mające siedzibę 
w Brukseli od czasu zaprezentowania przez Komisję Europejską wstępnego pakietu dotyczą-
cego gospodarki o obiegu zamkniętym w 2014 r., zastąpionego bardziej ambitnym wnioskiem 
w 2015 r. Istnieje wiele krajowych, regionalnych i sektorowych inicjatyw w tym zakresie, a EKES 
zobowiązuje się poddawać je pod dyskusję na szczeblu UE. Jeśli chodzi o zapewnienie zrówno- 
ważoności w ujęciu ogólnym UE potrzebuje wszechstronnej, długoterminowej wizji wykracza- 
jącej poza strategię „Europa 2020”. Opinia EKES-u z października 2017 r. pt. „Transformacja  
w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości Europy – strategia na 2050 r.” zawiera zalecenia 
dotyczące takiej strategii i będzie podstawą wielu przyszłych działań EKES-u.

W jaki sposób zainteresowane strony – przedsię-
biorstwa, związki zawodowe, konsumenci, organy 
lokalne czy organizacje pozarządowe – stają się 
częścią procesu transformacji w kierunku gospo-
darki o obiegu zamkniętym? W jaki sposób dzie-
lą się wiedzą ekspercką w celu zapewnienia, by 

transformacja była powszechnie akceptowana 
i przeprowadzana w systematyczny spo-

sób? Z uwagi na potrzebę działań w tym 
obszarze utworzona została Europejska 

platforma zainteresowanych stron 
gospodarki o obiegu zamkniętym, 

jako wspólna inicjatywa EKES-u  
i Komisji Europejskiej.

Platforma umożliwia wymianę 
informacji w celu przyspiesze-
nia inicjatyw wspierających 
przejście na gospodarkę o obie-
gu zamkniętym z korzyścią dla 

wszystkich. Ponadto uwypukla 
możliwości międzysektorowe  

i umożliwia zainteresowanym stro-
nom dzielenie się rozwiązaniami po-

zwalającymi stawić czoła konkretnym 
wyzwaniom i budować powiązania 

między wdrażanymi inicjatywami. Zwięk-
sza także odziaływanie inicjatyw podejmo-

wanych przez zainteresowane strony, co przy-
czyni się do osiągnięcia celów w zakresie klimatu 
i zrównoważonego rozwoju, a zarazem stworzy 
możliwości gospodarcze. Doroczna konferencja 
daje członkom platformy możliwość fizycznego 
spotkania się, a specjalna strona internetowa7 za-
pewnia im wirtualne miejsce spotkań na potrzeby 
wymiany najlepszych praktyk i promowania wy-
darzeń w celu dzielenia się wiedzą.
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Platforma jest współzarządzana przez EKES oraz 
Dyrekcję Generalną ds. Środowiska oraz Dyrekcję 
Generalną ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, 
Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej. 
EKES pełni rolę sekretariatu platformy i odpowia-
da za jej bieżące funkcjonowanie. Pomógł także 
utworzyć grupę koordynacyjną składającą się z 24 
zainteresowanych stron w celu maksymalizacji jej 
wyników. Latem 2017 r. wystosowano zaproszenie 
do wyrażenia zainteresowania dla potencjalnych 
członków grupy, w odpowiedzi na które otrzyma-
no 192 wnioski, a posiedzenie inauguracyjne gru-
py odbyło się w dniu 22 listopada 2017 r.

Perspektywa na 2050 r.

W kontekście cyfryzacji i globalizacji Europa stoi 
przed trzema ważnymi wyzwaniami: wyczerpy-
waniem się zasobów naturalnych, w tym zmianą 
klimatu i utratą różnorodności biologicznej; 
nierównością społeczną, w tym bezrobociem 
młodzieży i pogarszającą się sytuacją przemysłu  
w wielu regionach; oraz utratą zaufania do rządu, 
elit politycznych i UE. To, czy z upływem czasu cyfry- 
zacja i globalizacja będą mieć pozytywny czy ne-
gatywny wpływ na te kwestie, zależy od sposobu 
zarządzania nimi.

EKES zwrócił się do Komisji o przygotowanie 
długoterminowej strategii na rzecz zrównoważo-
nego rozwoju Europy, by wspierać środki służą-
ce wzmocnieniu gospodarki, a w konsekwencji 
osiągać korzyści społeczne i środowiskowe. Taka 
strategia powinna być jednoznaczna, zintegrowa-
na poziomo i pionowo, możliwa do zarządzania  
i partycypacyjna.

W opinii EKES-u w sprawie strategii na 2050 r. 
zidentyfikowano i poddano analizie najważniej-
sze obszary działania instytucji Unii Europejskiej. 
Obejmują one takie kwestie jak wpływ cyfryzacji 
na rynek pracy i środowisko, uczenie się przez 
całe życie w epoce cyfrowej, konkurencyjność UE  
w zmieniającym się świecie, zrównoważone finan-
se i podatki oraz wyzwania związane z rozwojem 
nowych modeli biznesowych. Ponadto należy 
rozwiązać problem deficytu demokratycznego  
w procesie legislacyjnym UE oraz promować koali-
cje wielu zainteresowanych stron i uwzględnianie 
niezależnej wiedzy eksperckiej przy kształtowaniu 
polityki.

Bardzo ważne jest także przejście na niskoemisyj-
ną i ekologiczną gospodarkę o obiegu zamknię-
tym, w tym poprzez pokonanie barier dla decen-
tralizacji produkcji energii. To przejście musi być 
jednak sprawiedliwe dla wszystkich. Tę wielką 
transformację może wesprzeć utworzenie nowe-
go mechanizmu UE służącego realizacji strategii 
zrównoważonego rozwoju.

Podczas uwzględniania wszystkich tych wyzwań 
podmioty kształtujące politykę muszą dobrze wy-
korzystać wiedzę społeczeństwa obywatelskiego. 
Ponadto wkład ze strony społeczeństwa obywa-
telskiego ma zasadnicze znaczenie dla zapewnia-
nia spójności z działaniami na szczeblu krajowym 
i regionalnym. Przedsiębiorczość społeczna, inicja-
tywy obywatelskie i prace środowiskowe wspiera-
ne przez EKES stanowią przykład udanego osiąga-
nia oddolnego zrównoważonego rozwoju.

7 http://circulareconomy.europa.eu/platform/

Niezmiernie istotne jest przygotowanie długoterminowej 
strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju Europy,
by wspierać środki służące wzmocnieniu gospodarki,
a w konsekwencji osiągać korzyści społeczne i środowiskowe.
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Europa w ruchu
Transport i mobilność mają podstawowe znaczenie dla gospodarki i konkurencyjności Europy. 
Branża transportowa zatrudnia bezpośrednio ponad 11 mln osób, a zatem odpowiada za około 
5% produktu krajowego brutto UE. Ponadto mobilność wywiera duży wpływ na codzienne 
życie europejskich obywateli, którzy przeznaczają około 13% wydatków gospodarstw 
domowych na transport.

Jednak obecnie w sektorze tym zachodzi szereg 
głębokich zmian technologicznych, gospodar-
czych i społecznych, które stanowią wyzwania 
dla jego tradycyjnych cech.

Aby przekształcić te wyzwania w możliwości oraz 
zmodernizować mobilność i transport w Europie, 
Komisja Europejska opracowała w 2017 r. zestaw 
szeroko zakrojonych wniosków (oraz planuje 
opublikować kolejne w 2018 r.).

Nadrzędny komunikat pt. „Europa w ruchu” oraz 
odpowiednie inicjatywy ustawodawcze odzwier-
ciedlają cel UE, jakim jest dokonanie szybkich po-
stępów na rzecz wdrożenia do 2025 r. systemu 
czystej, konkurencyjnej i opartej na sieci mobil-
ności, w ramach którego zintegrowane zostaną 
wszystkie środki transportu oraz który musi roz-
ciągać się na całą Unię i łączyć ją z bezpośrednimi 
sąsiadami i ze światem.

EKES uważnie śledzi wszystkie te wydarzenia i za- 
pewnia wkład w kształtowanie nowej polityki  
w tym obszarze, skupiając się na czterech nadrzęd- 
nych kwestiach: zapewnieniu dobrze funkcjonu-
jącego rynku wewnętrznego (w tym dostępu do 
rynku), obniżeniu emisyjności, cyfryzacji oraz na 
wymiarze socjalnym w sektorze transportu. Ko-
mitet ściśle współpracuje z innymi instytucjami 
Unii Europejskiej, w szczególności z Parlamen-

tem Europejskim, którego Komisja Transpor-
tu i Turystyki (TRAN) zaprosiła sprawoz-

dawców EKES-u do zaprezentowania 
swoich wniosków na temat pakietu 

mobilności podczas posiedzenia 
Komisji TRAN poświęconego tej 

kwestii.
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Transport i mobilność mają podstawowe znaczenie 
dla gospodarki i konkurencyjności Europy. EKES 
uważnie śledzi wszystkie wydarzenia i zapewnia 
wkład w kształtowanie nowej polityki w tym obszarze.
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Zapewnienie zrównoważonego charakteru 
europejskiego systemu energetycznego
Wysiłki EKES-u mające na celu zapewnienie zrównoważonego charakteru europejskiego sys-
temu energetycznego koncentrują się wokół wizji nadającej społeczeństwu obywatelskiemu 
wiodącą rolę w transformacji europejskiego sektora energetycznego. Wizja ta opiera się na 
trzech filarach: europejskim dialogu na temat energii, walce z ubóstwem energetycznym oraz 
wsparciu dla prosumentów energii.

EKES opracował ponad 20 opinii w odpowiedzi na 
strategię na rzecz unii energetycznej Komisji Euro-
pejskiej zainicjowaną w 2015 r., by Europa dyspono-
wała bezpieczną, przystępną cenowo i ekologiczną 
energią. W szczególności Komitet opracowywał co-
roczne opinie w sprawie sprawozdań na temat stanu 
unii energetycznej oraz brał udział w debatach na ich 
temat podczas sesji plenarnych z udziałem wiceprze-
wodniczącego Komisji Marosa Šefčoviča.

Członkowie EKES-u prezentowali także poglądy spo-
łeczeństwa obywatelskiego na temat transformacji 
sektora energetycznego podczas konferencji wyso-
kiego szczebla – często w obecności wiceprzewod-
niczącego Marosa Šefčoviča oraz komisarza Miguela 
Ariasa Cañete’a – między innymi na Forum Infra-
struktury Energetycznej w Kopenhadze i Obywatel-
skim Forum Energetycznym w Londynie, podczas 
Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii, na 
Europejskim Forum Energii Jądrowej w Bratysławie 
i Pradze, a także na Forum Czystej Energii dla Wysp 
na Krecie. W ramach wszystkich tych działań Komitet 
zwracał uwagę na trzy filary, na których opiera się wi-
zja unii energetycznej opracowanej przez obywateli 
i dla obywateli.

Trzy filary

Pierwszym filarem jest dialog na temat energii. Po-
mysł organizowania regularnego dialogu między 
obywatelami, społeczeństwem obywatelskim oraz 
decydentami na szczeblu europejskim, krajowym  
i lokalnym nabrał rozmachu od czasu zaprezentowa-
nia go w opinii EKES-u z 2013 r. w sprawie potrzeb 
i metod udziału i zaangażowania obywateli w dzie-
dzinie polityki energetycznej. Komisja dostrzegła 
potrzebę takiego dialogu podczas formułowania 
swojej wizji dla unii energetycznej oraz w trakcie prac 
związanych z zarządzaniem nią. Konferencja EKES-u 
w sprawie dialogu na temat energii, która odbyła się 
we wrześniu 2017 r. w Brukseli, uwydatniła wartość 
jednoczenia wszystkich zainteresowanych stron.

Po drugie, EKES od dawna podkreślał znaczenie 
walki z ubóstwem energetycznym. Opinia z 2001 r. 
przyjęta przez Komitet Konsultacyjny Europejskiej 
Wspólnoty Węgla i Stali, który został obecnie włączo-
ny do EKES-u, była jednym z pierwszych przypadków 
poruszenia tematu ubóstwa energetycznego przez 
instytucję Unii Europejskiej, i EKES nadal kształtuje 
debatę w tej kwestii. W opinii z 2013 r. w sprawie 
środków zapobiegania ubóstwu energetycznemu 
i zwalczania go EKES zaproponował ustanowienie 
obserwatorium ubóstwa energetycznego. Dzięki 
pakietowi Komisji „Czysta energia dla wszystkich  
Europejczyków” z listopada 2016 r. obserwatorium to 
stało się rzeczywistością i wzmocni bazę dowodową 
na potrzeby walki z ubóstwem energetycznym.

Po trzecie, EKES zaleca wzmocnienie prosumentów 
energii (gospodarstw domowych, które produkują 
i konsumują energię) oraz lokalnych społeczności 
opartych na energii odnawialnej. W oparciu o swoje 
sprawozdanie z 2015 r. w sprawie energetyki obywa-
telskiej Komitet omawiał kwestię barier i możliwości 
związanych ze zdecentralizowaną produkcją energii 
z różnorodnymi zainteresowanymi stronami oraz 
wydał sześć opinii na ten temat. Komitet z zadowo-
leniem przyjmuje wzmocnienie praw prosumentów 
i wspólnot energetycznych, zgodnie z wnioskami 
zawartymi w pakiecie „Czysta energia dla wszystkich 
Europejczyków”.

Będzie także kontynuował wysiłki na rzecz poprawy 
pozycji politycznej i ekonomicznej obywateli i spo-
łeczeństwa obywatelskiego podczas transformacji 
sektora energetycznego. Biorąc pod uwagę wzmoc-
nienie sił populistycznych, sprawienie, by unia ener-
getyczna przynosiła korzyści dla wszystkich, zwłasz-
cza najsłabszych grup, stanowi kluczowe wyzwanie 
i daje europejskim decydentom wyjątkową możli-
wość wzmocnienia europejskiego projektu.
 

Według EKES-u unia 
energetyczna powinna 
być organizowana przez 
obywateli i dla obywateli.

Pierre Jean Coulon, 
przewodniczący Sekcji 
Transportu, Energii, 
Infrastruktury i Społeczeństwa 
Informacyjnego EKES-u
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Inteligentne miasta i wyspy jako laboratoria 
zrównoważoności
EKES wyraża szczególne zainteresowanie projektami pilotażowymi i inicjatywami 
promującymi inteligentne miasta i wyspy. Miasta i wyspy stanowią wyjątkowe laboratoria 
umożliwiające opracowywanie i rozwijanie inteligentnych rozwiązań w celu sprostania 
społecznym, gospodarczym, środowiskowym i demograficznym wyzwaniom stojącym przed 
społecznościami i regionami w całej Europie.

Przyjęta w lipcu 2015 r. opinia z inicjatywy własnej 
EKES-u w sprawie inteligentnych miast jako siły 
napędowej nowej europejskiej polityki przemy-
słowej opiera się na pomyśle, zgodnie z którym 
miasta mogą odegrać wspomnianą rolę, jeśli będą 
dążyć do bardziej zaawansowanego i skuteczne-
go modelu rozwoju. W ramach działania następ-
czego dla tej opinii Komitet opracował i wdrożył 

projekt „Inteligentne miasta”, a w 2015 r. i 2016 r. 
delegacja EKES-u zorganizowała misje in- 

formacyjne w sześciu miastach w Europie, 
które wdrożyły inteligentne projekty do-

tyczące miejskiego życia, energii, trans-
portu i telekomunikacji. Stanowiło to 

okazję do obserwowania projektów, 
wprowadzenia zaproponowanego 
przez EKES modelu inteligentnych 
miast oraz wymiany doświadczeń 
z lokalnymi organami i społeczeń-
stwem obywatelskim. Głównym 
wyciągniętym wnioskiem było 
stwierdzenie, że możliwe są więk-

sze postępy w kierunku inteligent-
nego podejścia dzięki angażowa-

niu się w dialog ze społeczeństwem 
obywatelskim, odzwierciedlającym 

potrzeby obywateli.

Ostatecznym celem projektu „Inteligent-
ne miasta” było opracowanie sprawozdania 

obejmującego najlepsze praktyki i zalecenia, aby 
pomóc miastom w udoskonaleniu ich inteligent-
nych projektów i ogólnego rozwoju. Zostało ono 
zaprezentowane w lutym 2017 r. podczas posie-
dzenia Sekcji Transportu, Energii, Infrastruktury  
i Społeczeństwa Informacyjnego (TEN) EKES-u.  
W posiedzeniu wzięło udział ponad 150 uczestni-
ków, prelegentów wysokiego szczebla, przedsta-
wicieli miast, urzędników UE i członków EKES-u. 
Obejmowało ono interaktywne debaty z publicz-
nością i zakończyło się dużym sukcesem. Ponadto 
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sprawozdanie sta-
nowiło wkład EKES-u  
w prowadzony przez  
Komisję śródokresowy prze-
gląd unijnego instrumentu „Łącząc 
Europę” promującego wzrost gospodar-
czy, miejsca pracy i konkurencyjność za pośred-
nictwem inwestycji infrastrukturalnych.

EKES opracował także model na potrzeby inte-
ligentnego rozwoju wysp, a po zorganizowaniu 
wysłuchania publicznego w tej kwestii na Krecie 
w 2014 r. przyjął w 2015 r. opinię zawierającą wnio-
ski w sprawie pobudzenia rozwoju wysp. Komitet 
zauważył, że wyzwania, przed jakimi stoją wyspy 
„można wykorzystać tak, by stanowiły szanse. Wa-
runkiem jednak jest wdrożenie strategii w zakresie 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, by 
nadać wyspom przewagę konkurencyjną zwią-
zaną ze zrównoważonym wzrostem i miejscami 
pracy lepszej jakości”.

Członkowie EKES-u przeprowadzili misje informa-
cyjne w 2015 r. i 2016 r. na sześciu wyspach na 
Morzu Egejskim, Bałtyckim i Śródziemnym oraz 
Oceanie Atlantyckim, które wdrażały projekty  
w celu pobudzania wzrostu gospodarczego, za-
trudnienia i konkurencyjności, z jednoczesnym 
poszanowaniem środowiska i dziedzictwa kultu-
rowego. Jednym z ich celów była wymiana do-
świadczeń i informacji na temat osiągnięć wysp. 
Ponadto projekt w sprawie inteligentnych wysp 
ułatwił uczestnictwo lokalnej ludności i społe-
czeństwa obywatelskiego z kilku wysp w pro-
jektowaniu nowych inicjatyw, podczas gdy EKES 
zapewniał wkład ekspercki w różne fora organizo-
wane przez instytucje Unii Europejskiej i podmioty 
na wyspach.

Przedstawiciele społe-
czeństwa obywatelskiego 

z wysp wnieśli wkład w spra-
wozdanie z projektu w sprawie in-

teligentnych wysp opublikowane w 2017 
r. i podkreślili znaczenie prac EKES-u związanych 
ze zwróceniem uwagi unijnych decydentów na 
potrzeby wysp. Sprawozdanie to stanowiło tak-
że część oceny instrumentu „Łącząc Europę” oraz 
zawierało apel do Komisji o zwrócenie szczegól-
nej uwagi na wysiłki wysp UE. Komisja pogratu-
lowała EKES-owi sprawozdania, przyznając, że 
instrument „Łącząc Europę” nie zawsze spełniał 
oczekiwania wysp oraz zobowiązując się do więk-
szego uwzględniania wysp w przyszłych działaniach  
w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.

W następstwie sukcesu inteligentnych miast  
i wysp członkowskie Sekcji TEN są regularnie za-
praszani do zaprezentowania tych kwestii i opinii 
europejskiego społeczeństwa obywatelskiego 
podczas międzynarodowych wydarzeń wysokie-
go szczebla.
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Miasta mogą być siłą napędową nowej 
europejskiej polityki przemysłowej, jeśli będą 
zmierzać do bardziej zaawansowanych
i skutecznych modeli rozwoju.
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Nowe modele biznesowe i przedsiębiorstwa 
społeczne
W odpowiedzi na zmieniające się trendy powstają nowe modele biznesowe, a ich wpływ na 
przedsiębiorstwa, konsumentów i pracowników także ulega zmianom. EKES dostrzega zarówno 
potencjał tych nowych modeli w zakresie zrównoważoności, jak i niezbadane obszary prawne, 
do których one prowadzą. Od czasu wydania w 2013 r. opinii w sprawie wspólnej konsumpcji 
EKES przewodził wysiłkom na rzecz monitorowania tych modeli.

W 2016 r. EKES opublikował cztery powiązane ze 
sobą opinie w sprawie nowej gospodarki. Doty-
czyły one gospodarki o obiegu zamkniętym, go-
spodarki opartej na funkcjonalności, gospodarki 
dzielenia się oraz konsumpcji współdzielonej  
i samoregulacji. Zorganizowano dwa wysłuchania: 
jedno dotyczące opinii w sprawie konsumpcji 
współdzielonej i samoregulacji oraz jedno do-
tyczące gospodarki opartej na funkcjonalności. 
Wzięli w nich udział eksperci, którzy wymieniali się 
poglądami w celu nadania opiniom bardziej rygo-
rystycznego charakteru.

Czterej sprawozdawcy współpracowali ze sobą, 
aby zharmonizować stanowiska i zaproponować 
rozwiązania dla związanych z tymi kwestiami wy-
zwań. Zaproponowali oni utworzenie w Komite-
cie stałej struktury, która zajmowałaby się analizą 

tych zjawisk i której wysiłki zostałyby połączone  
z wysiłkami Komisji Europejskiej, Europejskiego 
Komitetu Regionów i Parlamentu Europejskiego.

W grudniu 2016 r. zorganizowano w ramach sesji 
plenarnej EKES-u debatę z udziałem Jyrkiego Ka-
tainena, wiceprzewodniczącego Komisji do spraw 
miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyj-
ności, na której uwypuklono te główne kwestie  
i poglądy Komisji. Z kolei w dniu 16 lutego 2017 r. 
EKES zorganizował konferencję wspólnie z Global 
Hub for the Common Good, grupą osób i organi-
zacji z całego świata pracujących na rzecz systemu 
gospodarczego i społecznego skupiającego się na 
ludziach, która wzbogaciła dyskusję o doświad-
czenia podmiotów w ramach nowej gospodarki.

W ostatnim czasie, w następstwie wniosku o spo-
rządzenie opinii rozpoznawczej złożonego przez 
Fransa Timmermansa, pierwszego wiceprzewod-
niczącego Komisji, EKES zebrał poglądy zainte-
resowanych stron na temat tego, w jaki sposób 
działania UE mogą wspierać rozwój zrównoważo-
nych modeli biznesowych, które godzą dobrobyt 
z odpowiedzialnością społeczną i środowiskową.

W opinii zwrócono uwagę na potrzebę lepszej 
koordynacji poprzez utworzenie stałej struktury 
na rzecz nowej, zrównoważonej gospodarki oraz 
wspieranie badań przez sektor publiczny. Podkre- 
ślono w niej, że UE musi promować edukację  
w zakresie zrównoważonych modeli biznesowych 
i stworzyć ramy w celu ich upowszechniania. Zale- 
cono także przemyślenie sposobu funkcjonowa-
nia sektora finansowego w dążeniu do zapewnie-
nia jego zrównoważonego charakteru.

UE musi promować edukację w zakresie 
zrównoważonych modeli biznesowych oraz 
stworzyć ramy w celu ich upowszechniania.
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Gospodarka społeczna

Przedsiębiorstwa społeczne, aktywne w większo- 
ści sektorów, są szczególnie szybko rozwijającym 
się elementem gospodarki. Szacuje się, że  
w Europie działa 2 mln takich firm, które zapew-
niają ponad 14 mln miejsc pracy. EKES od kilku lat 
aktywnie je wspiera.

Celem przedsiębiorstw społecznych jest świad-
czenie usług publicznych lub zapewnianie wkła-
du w dobrostan społeczny, a nie tylko zarabianie 
pieniędzy, a ich zyski są reinwestowane z myślą  
o tych celach. Liczne przykłady podmiotów, które 
odniosły sukces w Europie, obejmują nominowa-
ne do Nagrody EKES-u dla Społeczeństwa Oby-
watelskiego w 2017 r. włoskie przedsiębiorstwo 
Progetto Quid, które wytwarza ubrania z włókien 
z odpadów, tworząc tym samym miejsca pracy dla 
osób wymagających szczególnego traktowania, 
oraz Solidarity Salt, które daje pracę w Grecji ko-
bietom będącym migrantami, polegającą na przy-
gotowywaniu spersonalizowanych saszetek z solą 
morską, które następnie sprzedają.

W styczniu 2014 r. EKES, Komisja Europejska i mia-
sto Strasburg zorganizowały wydarzenie zatytuło-
wane „Przedsiębiorcy społeczni – wyraźcie swoją 
opinię”, w którym udział wzięło ponad 2 000 osób 
i które zakończyło się przyjęciem deklaracji zawie-
rającej propozycje działań.

Następnie Komitet uruchomił projekt „Przedsię-
biorstwa społeczne – czas na realizację” w celu 
pogłębienia przemyśleń na ten temat. Podmioty 
gospodarki społecznej z całej Europy zapewniły 
wkład w ten projekt oraz zorganizowane zostały 
spotkania z regionalnymi, krajowymi i europejski-
mi zainteresowanymi stronami w celu wymiany 
doświadczeń, a także przygotowania gruntu pod 
dalsze działania. Skutkowało to publikacją spra-
wozdania zawierającego zalecenia dla Komisji.

Pod koniec 2015 r. EKES utworzył stałą grupę anali-
tyczną ds. przedsiębiorstw gospodarki społecznej. 
Współpracuje ona ściśle z intergrupą Parlamentu 
Europejskiego ds. gospodarki społecznej, przed-
siębiorstw gospodarki społecznej, przedsiębior-
czości społecznej i trzeciego sektora, jak również 

z następującymi Dyrekcjami Generalnymi (DG) 
Komisji: DG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemy-
słu, Przedsiębiorczości i MŚP, DG ds. Zatrudnienia, 
Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego oraz 
DG ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych 
i Unii Rynków Kapitałowych, a także z Kategorią 
„Gospodarka społeczna” EKES-u. Grupa jest także 
silnie powiązana z Europejskim Komitetem Regio-
nów i kontaktuje się regularnie z szeregiem ośrod-
ków analitycznych.

Ponadto grupa analityczna współpracowała  
z niderlandzką, słowacką i maltańską prezydencją 
Rady UE, w szczególności w zakresie opinii roz-
poznawczej w sprawie „Innowacja siłą napędową 
nowych modeli działalności”, a także uczestniczyła 
w konferencji na temat gospodarki społecznej  
w Bratysławie w listopadzie i grudniu 2016 r. oraz 
w posiedzeniu ministrów UE odpowiedzialnych za 
konkurencyjność na Malcie w kwietniu 2017 r.

Głównym dorocznym wydarzeniem organizo-
wanym przez grupę jest Europejski Dzień Przed-
siębiorstw Gospodarki Społecznej. Jest on okazją 
do wyrażenia przez przedsiębiorstwa społeczne 
swoich obaw oraz zapewnienia wkładu w opra-
cowanie wykazu środków umożliwiających przed-
siębiorstwom społecznym osiągnięcie pełnego 
potencjału.

Dla EKES-u kluczowe znaczenie ma obecnie pro-
mowanie stosownych działań na szczeblu kra-
jowym oraz wspieranie Komisji Europejskiej we 
wdrażaniu zaleceń jej grupy ekspertów ds. przed-
siębiorczości społecznej. Przywiązuje także wagę 
do wspólnego określenia nowych celów, które zo-
stałyby uwzględnione w programach prac insty-
tucji UE. Wyzwaniem dla gospodarki społecznej 
jest udana zmiana jej statusu z alternatywnego 
modelu biznesowego na model o istotnym od-
działywaniu gospodarczym, społecznym i środo-
wiskowym.
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Fundamentalne zmiany w sektorze morskim
Od kilku lat EKES bacznie przygląda się wyzwaniom w sektorze morskim. Jego główne cele  
w tym obszarze obejmują poprawę warunków pracy oraz zwiększenie zrównoważonego 
charakteru przemysłu morskiego.

Sztrandowanie jest ciężką i niebezpieczną pra-
cą obejmującą rozbijanie statków na plażach po 
zakończeniu okresu ich eksploatacji. Wiele takich 
działań przeprowadzanych jest w państwach 
takich jak Bangladesz, Indie i Pakistan, w których 
mechanizmy regulacyjne są słabe, podstawowe 
zasady bezpieczeństwa często ignorowane, a siła 
robocza jest tania.

W swojej opinii z października 2016 r. pt. „Demon- 
taż statków i społeczeństwo recyklingu” EKES 
domaga się wprowadzenia instrumentu gospo- 
darczego wspierającego pożądane zmiany. „Je-
śli Europa chce, aby jej statki były złomowane  
w sposób odpowiedzialny, rozsądne jest założenie, 
że związane z tym koszty powinny być wliczone 
w koszty eksploatacji statku”, stwierdził współspra-
wozdawca Richard Adams.

Biorąc pod uwagę niedobór surowców oraz ich 
zmienne ceny, rozwój zrównoważonego sektora 
recyklingu statków w Europie mógłby generować 
wzrost gospodarczy i miejsca pracy, w szczególno-
ści na obszarach przybrzeżnych, oraz ograniczać 
potrzebę przywozu surowców. Podczas przygo-
towywania opinii w sprawie demontażu statków 
EKES zorganizował cieszące się dużym zaintere-
sowaniem wysłuchanie, które zostało zrelacjono-
wane w prasie specjalistycznej oraz wspomniane  
w sprawozdaniu Komisji Europejskiej dla Parla-
mentu Europejskiego z listopada 2017 r.

Działalność związana ze złożami 
ropy naftowej i gazu ziemnego  
na obszarach morskich w gospo-
darce o obiegu zamkniętym

EKES podkreślił wyzwania związane z zarządza-
niem starzejącą się infrastrukturą instalacji mor-
skich dla ropy naftowej i gazu w swojej opinii  
z września 2015 r. w sprawie przemysłu offshore. 
„Inteligentny, zrównoważony recykling instalacji 
morskich obejmuje ich modernizację i przekształ-
cenie. Sekwestracja CO2 na morzu lub budowa 
instalacji na morzu do produkcji wodorostów, glo-
nów, ryb lub pozyskiwania energii z wiatru i fal są 
przykładami nowych rozwiązań w tej dziedzinie”, 
wyjaśnił sprawozdawca Marian Krzaklewski.

W celu dalszego zgłębienia tematu Komitet zorga-
nizował wspólne dwuczęściowe wydarzenie z Par-
lamentem Europejskim w czerwcu 2017 r. Debata 
w EKES-ie w obecności Margrete Auken, posłanki 
do Parlamentu Europejskiego, skupiła się na barie-
rach dla rozwoju oraz możliwościach w tym za-
kresie. Druga część debaty została zorganizowana 
w Parlamencie i doprowadziła do zdefiniowania 
– we współpracy z Komisją – koniecznych działań 
ustawodawczych. Wydarzenie to było szeroko re-
lacjonowane w prasie międzynarodowej.

Od początku 2018 r. EKES pracuje nad nową opi-
nią w sprawie przemysłu morskiego w kontekście 
wdrażania strategii UE „LeaderSHIP 2020”, która na-
kreśla innowacyjną, ekologiczną i zaawansowaną 
technologicznie strategiczną wizję sektora stocz-
niowego.

Musimy położyć kres tej niebezpiecznej pracy, która 
nie tylko wykorzystuje najbiedniejszych, ale również 
codziennie naraża ich życie na niebezpieczeństwo. 
Moralnym obowiązkiem UE jest obrona podstawowych 
praw robotników także za granicą.

Martin Siecker, sprawozdawca opinii EKES-u pt. „Demontaż 
statków i społeczeństwo recyklingu”
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Cyfryzacja przemysłu europejskiego
Cyfryzacja przemysłu może mieć negatywne skutki w postaci większego zróżnicowania docho-
dów i ograniczenia dostępu do zabezpieczenia społecznego. We wrześniu 2014 r. EKES przyjął 
opinię w sprawie znaczenia usług dla przedsiębiorstw w przemyśle, w której zwrócono uwagę 
na rozwój cyfryzacji i przedstawiono zalecenia dla instytucji UE. W styczniu 2016 r. EKES opra-
cował kolejną opinię na podstawie tych zaleceń i bieżących wydarzeń. Doprowadziło to do wy-
dania w kwietniu 2016 r. komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie cyfryzacji europejskiego 
przemysłu.

EKES docenia ambitną i spójną wizję przedsta-
wioną w komunikacie oraz położenie nacisku na 
cztery kluczowe obszary: technologie i platformy; 
normy i architekturę referencyjną; spójność geo-
graficzną dzięki sieci regionalnych centrów inno-
wacji; oraz rozwijanie umiejętności na wszystkich 
poziomach. Komitet wezwał Radę UE do opraco-
wania strategii przemysłowej dla cyfryzacji i jed-
nolitego rynku cyfrowego w celu położenia kresu 
fragmentacji polityki.

Krajowe i regionalne platformy powinny skupiać 
wszystkie podmioty, przy czym każda z nich 
powinna opracować własne cechy w oparciu  
o wspólne ramy UE. Należy także promować part-
nerstwa, synergie, klastry, uzgodnienia transgra-
niczne i analizy porównawcze UE. EKES oczekuje 
od Komisji wdrożenia strategii, w szczególności 
poprzez koordynację konkurencyjnych podejść 
oraz zapobieganie niepewności i fragmentacji 
rynku.

Oprócz posiedzenia grupy analitycznej w tej spra-
wie Komisja Konsultacyjna ds. Przemian w Prze-
myśle (CCMI) EKES-u zorganizowała wysłuchanie, 
w którym uczestniczyło pięć dyrekcji generalnych 
Komisji. Zorganizowała także konferencję na te-
mat cyfryzacji przemysłu na Malcie w kwietniu 
2017 r., jako działanie następcze wobec opinii. Jej 
sprawozdawca Joost van Iersel otrzymał zaprosze-
nie do udziału w grupie zadaniowej ds. cyfryzacji 
monitorowanej przez Dyrekcję Generalną Komisji 
ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii.
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EKES domaga się rozwoju strategii 
przemysłowej dla cyfryzacji oraz jednolitego 
rynku cyfrowego w celu położenia kresu 
fragmentacji tej polityki.
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Sztuczna inteligencja – obosieczny miecz
Odpowiedzialne badania naukowe i innowacje mają ogromne znaczenie dla konkurencyjno- 
ści, wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i postępu społecznego i zawsze były prio-
rytetem EKES-u. Jedną z kwestii wywierających znaczny wpływ w tym obszarze jest sztuczna 
inteligencja. Inteligencja ta cały czas się rozwija i jest regularnie wykorzystywana w nowych 
zastosowaniach, a wartość rynku w tej dziedzinie ma zgodnie z oczekiwaniami osiągnąć  
32,5 mld EUR do 2025 r. Jako że sztuczna inteligencja może mieć pozytywne i negatywne skutki, 
EKES zwraca szczególną uwagę na nowe rozwiązania – zarówno z technicznego, jak i etyczne-
go i społecznego punktu widzenia oraz pod względem bezpieczeństwa.

EKES zainicjował, promował i ukierunkowywał 
debatę na temat sztucznej inteligencji z udziałem 
wszystkich zainteresowanych stron – decydentów, 
przemysłu, partnerów społecznych, konsumen-
tów, organizacji pozarządowych oraz placówek 
zdrowotnych i edukacyjnych, a także ekspertów  
i naukowców z różnych dziedzin, takich jak sztucz-
na inteligencja, bezpieczeństwo, etyka, ekono-
mia, badania na stanowisku pracy, prawo, nauki 
behawiorystyczne, psychologia i filozofia. Celem 
jest kształtowanie rozwoju sztucznej inteligencji  
w sposób przynoszący korzyści dla ludzkości.

Opinia EKES-u z maja 2015 r. w sprawie sztucznej 
inteligencji stanowi ważny dokument referencyj-
ny oraz była szeroko cytowana i rozpowszech-
niana. EKES zaleca w niej, by UE przyspieszyła 
przyjęcie jednolitych, strategicznych i globalnych 
ram dla sztucznej inteligencji oraz wskazuje na 11 
dziedzin, w których sztuczna inteligencja stwarza 
wyzwania w dziedzinie społecznej.

Komitet popiera podejście, zgodnie z którym lu-
dzie cały czas zachowują kontrolę nad maszyna-
mi. Opowiada się także za ustanowieniem kodek-
su postępowania i obowiązków oraz rozwojem 
procedur normalizacji i europejskiej infrastruktury 
sztucznej inteligencji. Apeluje, by UE, rządy krajo-
we i partnerzy społeczni wspólnie określili, na jakie 
sektory rynku pracy sztuczna inteligencja wywiera 
największy wpływ, oraz sprzeciwia się wprowa-
dzeniu jakiejkolwiek formy osobowości prawnej 
dla robotów. EKES popiera również apel Human 
Rights Watch i innych organizacji o wprowadze-

nie zakazu stosowania w pełni autonomicznych 
systemów broni.
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EKES wspiera debatę na temat sztucznej 
inteligencji obejmującą wszystkie zainteresowane 
strony. Celem jest kształtowanie jej rozwoju
w sposób przynoszący korzyści dla ludzkości.
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Nie ma wątpliwości, że wyspy UE i wyspiarskie 
państwa członkowskie mają do czynienia
z bardzo szczególnymi warunkami. Unia powinna 
odzwierciedlić tę rzeczywistość. Nie chodzi tylko 
o pieniądze, ale także o elastyczność polityki. 
Uniwersalne podejście w sposób oczywisty nie 
przynosi odpowiednich rezultatów.

Stefano Mallia, sprawozdawca opinii EKES-u „Wyspy 
w UE: jak przezwyciężyć utrudnienia strukturalne, aby 
stworzyć obszar sprzyjający włączeniu społecznemu”

|   Zintegrowany rozwój w regionach  | 

Wsparcie na rzecz wysp
Wyspy w UE zamieszkiwane są przez ponad 21 mln ludzi, czyli około 4% unijnej populacji. Jed-
nak ludność niektórych wysp kurczy się i starzeje, działalność gospodarcza jest na nich ogra-
niczona i panuje tam wysokie bezrobocie. EKES uzyskał zapewnienie Komisji Europejskiej, że 
będzie ona bardziej elastycznie kształtować politykę gospodarczą wysp.

Maltańska prezydencja Rady UE w 2017 r. nadała 
wyspom priorytetowe znaczenie w swojej 6-mie-
sięcznej kadencji i zwróciła się do EKES-u o opra-
cowanie opinii zatytułowanej „Wyspy w UE: jak 
przezwyciężyć utrudnienia strukturalne, aby stwo-
rzyć obszar sprzyjający włączeniu społecznemu”. 
W związku z tym w lutym 2017 r. Komitet zorgani- 
zował wysłuchanie na Malcie, które skupiło się 
na określeniu wyzwań stojących przed wyspami  
w UE i znajdowaniu rozwiązań.

Uczestnicy doszli do wniosku, że utrudnienia 
strukturalne wysp często tworzą trudne warunki 
dla przedsiębiorstw i mieszkańców oraz że pro-
blemów tych nie można rozwiązać wyłącznie za 
pomocą polityki spójności. Stwierdzili, że w przy-
padku wysp konieczna jest większa elastyczność 
polityk w takich obszarach jak rynek wewnętrzny, 
konkurencja, transport, rozwój obszarów 
wiejskich i rybołówstwo.

EKES zaprosił następnie ko-
misarz do spraw polityki re-
gionalnej Corinę Crețu do 
udziału w swej sesji plenar-
nej i wykorzystał tę okazję, 
by wezwać do przyjęcia 
zintegrowanych ram poli-
tycznych w celu sprostania 
społecznym, gospodarczym 
i ekologicznym wyzwaniom 
stojącym przed wyspami UE. 
Komitet uważa, że należy ponow-
nie przeanalizować obecną definicję re-
gionu wyspiarskiego oraz ustanowić nowe kryte-
ria, aby umożliwić bardziej elastyczne stosowanie 
systemu pomocy państwa.

Komisarz Corina Crețu podkreśliła, że unijna po-
lityka spójności powinna „pozostawać główną 
siłą inwestycyjną UE we wszystkich regionach, 
bez wyjątku”, i dodała, że „wyspy faktycznie do-
świadczają istotnych utrudnień, tak jak wszystkie 

regiony o szczególnych cechach geograficznych”. 
Nowe przepisy mogłyby przewidywać większą 
elastyczność względem wysp w takich kwestiach 
jak tematyczny przydział środków finansowych UE 

oraz poziom wsparcia UE dla projektów.

Aby zintensyfikować wysiłki na 
rzecz wywierania wpływu na 

ustawodawstwo, EKES nawią- 
zał owocne stosunki robo-
cze ze sprawozdawcami  
z Parlamentu Europejskiego 
i Europejskiego Komitetu 
Regionów (KR), w szcze-
gólności z Toninem Piculą, 

posłem do Parlamentu  
Europejskiego (Komisja Roz-

woju Regionalnego – REGI oraz 
wiceprzewodniczącym intergrupy 

Parlamentu Europejskiego ds. mórz, 
rzek, wysp i stref przybrzeżnych), oraz z Marie- 
Antoinette Maupertuis, członkinią KR-u (członkini 
rady wykonawczej wspólnoty terytorialnej Korsy-
ki). Komisarz Corina Crețu zwróciła się do Stefana 
Mallii, sprawozdawcy EKES-u, oraz do Tonina Piculi 
i Marie-Antoinette Maupertuis, o pomoc w stwo-
rzeniu forum dyskusyjnego w sprawie przyszłości 
wysp.
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Ponowna ocena równowagi między 
obszarami miejskimi i wiejskimi
Tereny wiejskie są częścią krwiobiegu dla wszystkich Europejczyków, nie tylko tych, którzy na 
nich mieszkają i pracują. Kilka niedawnych opinii EKES-u dotyczy właśnie wyzwań stojących 
przed obszarami wiejskimi i zawiera propozycje stosownych rozwiązań i dobrych praktyk. Ko-
mitet zwrócił uwagę między innymi na potrzebę zapewnienia lepszego kształcenia, szkolenia  
i rozwoju zawodowego, w szczególności w regionach górskich i wyspiarskich.

W swojej opinii z 2015 r. pt. „Programy rozwoju 
obszarów wiejskich – wciąż pierwsza pomoc, czy 
już oznaki zdrowienia?” EKES podkreślił, że sukces 
programów rozwoju obszarów wiejskich zależy 
od zaangażowania w nie partnerów gospodar-
czych i społecznych oraz innych organizacji spo-
łeczeństwa obywatelskiego. Zorganizowano trzy 
wysłuchania w celu ustalenia, czy programy roz-
woju obszarów wiejskich zawierają cele dotyczące 
wyników. Z kolei odpowiedzi na masowy kwe-

stionariusz wykazały ogólnie znaczną popra-
wę współpracy między organami publicz-

nymi i społeczeństwem obywatelskim, 
chociaż istnieją w tym względzie róż-

nice między regionami.

We wrześniu 2016 r. EKES wziął 
udział w konferencji, która do-
prowadziła do przyjęcia dekla-
racji Cork 2.0 „Lepsze życie na 
obszarach wiejskich”. Komitet 
popiera tę deklarację i uznaje, 
że zapewnia ona silne wspar-
cie dla polityki UE dotyczącej 

obszarów wiejskich. Uważa się 
także za naturalnego partnera 

w procesie jej wdrażania. Przy-
kładem takiego zaangażowania 

było zorganizowanie w listopa-
dzie 2016 r. przez EKES i Europejski 

Komitet Regionów konferencji na 
temat rozwoju terytorialnego zatytu-

łowanej „Cork+20: zostawianie obszarów 
wiejskich w tyle nie jest już opcją!”. Wezwano 

wtedy instytucje UE do opracowania środków po-
zwalających ocenić wpływ wszystkich polityk UE 
na obszary wiejskie.
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Wsie, miasteczka i miasta

Wsie i miasteczka są katalizatorami rozwoju obsza-
rów wiejskich, ale znajdują się pod presją z powo-
du zwiększonej centralizacji wielu usług. W swojej 
opinii EKES rozważa źródłowe przyczyny doświad-
czanych problemów i opisuje inicjatywy, które 
mogłyby ponownie ożywić lokalne społeczności 
za pomocą programów rozwoju obszarów wiej-
skich i innych środków. Komitet zamierza poprzeć 
dążenia do zwiększenia działań instytucjonalnych 
w tym zakresie, a krokiem w tym kierunku jest 
utworzenie grupy tematycznej ds. inteligentnych 
wsi w ramach Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, w której działaniach EKES re-
gularnie uczestniczy.

Na wniosek estońskiej prezydencji w Radzie UE 
EKES przygotował opinię w sprawie korzyści  
z podejścia opartego na rozwoju lokalnym kiero-
wanym przez społeczność dla rozwoju obszarów 
wiejskich, która została przyjęta w grudniu 2017 r. 
Komitet podkreśla, że podejście to należy stoso-
wać w sposób zintegrowany wobec wszystkich 
rodzajów terytoriów (wiejskich, miejskich i przy-
brzeżnych).

W ostatnich latach EKES aktywnie angażował się 
w prace Europejskiego Parlamentu Wiejskiego  
i uczestniczył w jego trzeciej sesji, która odbyła się 
w 2017 r. w Venhorst w Niderlandach. Członko- 
wie Sekcji Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska 
Naturalnego Komitetu są często zapraszani na 
regionalne posiedzenia Parlamentu Wiejskiego  
w charakterze prelegentów lub moderatorów.

Równolegle do działań służących rozwojowi 
obszarów wiejskich można by uzyskać znaczną 
wartość dodaną poprzez większe wykorzystanie 
zasobów miast i ich systemów regionalnych oraz 
gospodarczych i społecznych korzyści wynikają-
cych z wielopoziomowego sprawowania rządów, 
a także dzięki koordynacji różnych polityk sekto- 
rowych na szczeblu terytorialnym i miejskim.  
W tym celu Joost van Iersel, przewodniczący Sekcji 
ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności 
Gospodarczej i Społecznej, oraz Roman Haken, 
wiceprzewodniczący tej sekcji, uczestniczyli  
z ramienia EKES-u w nieformalnym posiedzeniu 
ministrów odpowiedzialnych za politykę miejską, 
które odbyło się 30 maja 2016 r. w Amsterdamie. 
Z tej okazji 28 ministrów, wraz z przedstawicielami 
innych instytucji UE, miast i organów miejskich, 
uzgodniło pakt amsterdamski, który określa zasa- 
dy agendy miejskiej UE. EKES został w związku  
z tym zaproszony do udziału w Grupie ds. Rozwo-
ju Miejskiego, organie doradczym posiedzenia dy-
rektorów generalnych na temat spraw miejskich, 
w ramach którego koordynowane są działania 
agendy miejskiej dla UE.
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Sukces programów rozwoju obszarów wiejskich zależy 
od zaangażowania w nie partnerów gospodarczych 
i społecznych oraz innych organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego.



44

|   La co 

Silniejsze społeczeństwo obywatelskie  
na całym świecie
W ostatnich latach EKES stworzył nowe więzi ze zorganizowanym społeczeństwem obywatel-
skim na całym świecie. W ramach tych działań powołano organ na rzecz współpracy ze społe-
czeństwem obywatelskim w Chile i wspólne platformy z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą. Współ-
pracowano także z krajami Bałkanów Zachodnich w takich kwestiach jak rozszerzenie UE  
i wolność mediów.

Ameryka Łacińska i Karaiby

W październiku 2016 r. powołano Wspólny Komi-
tet Konsultacyjny UE–Chile. Ustanowienie orga-
nu społeczeństwa obywatelskiego zostało prze-
widziane w układzie o stowarzyszeniu UE–Chile 
z 2002 r. 

Utworzenie Wspólnego Komitetu Konsultacyjne-
go miało miejsce w kluczowym momencie dla re-
lacji UE–Chile, gdyż toczą się obecnie dyskusje na 
temat modernizacji układu o stowarzyszeniu po-
przez włączenie do niego rozdziału dotyczącego 
handlu i zrównoważonego rozwoju, tak jak miało 
to miejsce w przypadku najnowszych umów han-
dlowych UE.

Chile to tylko jeden z przykładów ilustrujących 
wysiłki EKES-u, by pomóc w osiągnięciu celu UE, 
jakim jest budowa wspólnego programu z Ame-
ryką Łacińską i regionem Karaibów. Ma to służyć 
ustanowieniu zmodernizowanego partnerstwa 
politycznego między równymi partnerami,  
w ramach którego państwa UE oraz Ameryki Łaciń- 
skiej i Karaibów będą zawierać sojusze w kwe-
stiach globalnych, takich jak zrównoważony roz-
wój, bezpieczeństwo i wspólny dobrobyt. Oprócz 
współpracy z obecnymi partnerami EKES wspiera 
realizację priorytetów UE w tym regionie poprzez 
pogłębianie stosunków z blokiem handlowym 
Mercosur w Ameryce Południowej i z krajami taki-
mi jak Meksyk i Kuba.

Gruzja, Mołdawia i Ukraina

Podpisane w 2014 r. układy o stowarzyszeniu UE  
z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą przewidują usta-
nowienie dwóch rodzajów mechanizmów mo-
nitorowania społeczeństwa obywatelskiego. 
EKES otrzymał zadanie utworzenia wspólnych 

platform społeczeństwa obywatelskiego ze 
wszystkimi trzema krajami. Jest on także re-

prezentowany w wewnętrznych grupach 
doradczych UE ds. zrównoważonego 

rozwoju ustanowionych w wyniku ukła-
dów o stowarzyszeniu.

Komitet rozpoczął negocjacje  
z wszystkimi trzema krajami w 2014 r., 
które doprowadziły do utworzenia 
wspólnej platformy z Ukrainą w 2015 r. 

oraz z Gruzją i Mołdawią w 2016 r.  
W ramach tego procesu zbliżono do sie-

bie partnerów społecznych i organizacje 

|   Współpraca ze zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim spoza UE  |

W ostatnich latach EKES stworzył nowe 
więzi ze zorganizowanym społeczeństwem 
obywatelskim na całym świecie.
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pozarządowe w celu zna-
lezienia płaszczyzny współ-
pracy, co w niektórych przypadkach 
zdarzyło się po raz pierwszy w tych krajach 
partnerskich.

Wszystkie trzy platformy działają obecnie bez 
problemów i organizują regularne posiedzenia,  
a współpraca ze społeczeństwem obywatelskim 
we wspomnianych trzech krajach staje się rutyną. 
Zatem EKES zapewnił społeczeństwu obywatel-
skiemu instytucjonalny kanał wymiany poglą-
dów w zasadniczych kwestiach i metodę roboczą  
w tym zakresie. Pomagał także uświadomić orga-
nom politycznym, że podmioty społeczeństwa 
obywatelskiego są ważnymi rozmówcami.

Bałkany Zachodnie

Szereg niedawnych wydarzeń uwypukliło zna-
czenie współpracy EKES-u ze społeczeństwem 
obywatelskim w regionie Bałkanów Zachodnich. 
Zalecenia Komitetu dotyczące priorytetowego 
traktowania rozszerzenia UE zostały odzwiercie-
dlone w orędziu o stanie Unii wygłoszonym przez 
przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean- 
Claude’a Junckera we wrześniu 2017 r., w którym 
podkreślił on, że należy zadbać o zachowanie  
realistycznych perspektyw członkostwa w UE dla 
krajów tego regionu. W lutym 2018 r. ma zostać 
ogłoszona bardziej ambitna strategia rozszerzenia.

Od pewnego czasu EKES zajmuje się także kwe-
stią wolności mediów. Podczas Dni Mediów UE–
Bałkany Zachodnie, które miały miejsce w Tiranie  
w listopadzie 2017 r. Komisja ogłosiła, że zainwe-
stuje w inicjatywy mające wesprzeć niezależne 
dziennikarstwo i stabilne środki masowego prze-
kazu i pobudzić regionalną współpracę między 
nadawcami publicznymi.

Ponadto prace EKES-u w ob-
szarze migracji i praw kobiet 

odbiły się echem we wnioskach Komisji 
w sprawie potrzeby integracji i przejrzystości 

podczas podejmowania reform. Uwzględnienie 
wielu aspektów migracji i wzmocnienie pozycji 
kobiet mają bardzo duże znaczenie dla Bałkanów 
Zachodnich, a strategie w tym zakresie zapewnią 
wkład w przyszłe dokumenty Komisji dotyczące 
tego regionu.

W 2018 r. bułgarska prezydencja w Radzie UE 
zwróciła się do EKES-u o przygotowanie opinii roz-
poznawczej w sprawie określenia priorytetów dla 
Bałkanów Zachodnich pod względem spójności 
gospodarczej i społecznej oraz integracji euro-
pejskiej. Zgodnie ze stanowiskiem Komitetu kraje 
regionu powinny ostatecznie przystąpić do UE,  
a zorganizowane społeczeństwo obywatelskie 
musi odegrać w tym procesie znaczącą rolę.

EKES będzie kontynuował działania służące 
wzmocnieniu pozycji społeczeństwa obywatel-
skiego w tym regionie poprzez zwoływanie regu-
larnych posiedzeń Wspólnych Komitetów Konsul-
tacyjnych obejmujących UE, Serbię i Czarnogórę 
oraz kontakty i wizyty w terenie w innych krajach. 
Wspólne Komitety Konsultacyjne odgrywają 
ważną rolę w negocjacjach akcesyjnych, a zale-
cenia organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
wyrażane podczas tych posiedzeń ujmowane są 
między innymi w sprawozdaniach Parlamentu 
Europejskiego i Komisji oraz uwzględniane przez 
rządy krajowe.
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|   Wniosek   | 

Po okresie kryzysu wydaje się, że Europa znajduje się obecnie na drodze do ożywienia gospo-
darczego. Ożywienie to jest jednak kruche i nierównomierne. Aby zapewnić zrównoważony 
wzrost gospodarczy z korzyścią dla wszystkich, należy jeszcze uwzględnić wiele kwestii gospo-
darczych i społecznych.

Podczas poszukiwania rozwiązań kluczowe zna-
czenie ma umieszczenie obywateli w centrum 
debaty. Wyjątkowa rola EKES-u jako pomostu 
między instytucjami Unii Europejskiej a społe-
czeństwem obywatelskim jest zatem wciąż nie-
zmiernie ważna.

W nadchodzących latach Komitet będzie utrzy-
mywał bliskie kontakty z lokalnymi, krajowymi  
i europejskimi podmiotami społeczeństwa oby-
watelskiego, promując dialog oraz wsłuchując się 
w głos społeczeństwa i przedsiębiorstw. Zacho-
wa czujność względem przypadków zanikania 
solidarności i działań populistycznych i będzie 
zwalczać tego rodzaju tendencje poprzez pod-
kreślanie wartości Unii Europejskiej dla obywa-
teli. W tym celu będzie również wykorzystywać 
takie wydarzenia jak Europejski Rok Dziedzictwa 
Kulturowego 2018.

W wymiarze instytucjonalnym zasadnicza część 
działalności EKES-u polegać będzie na monito-
rowaniu bieżących spraw europejskich – w tym 
negocjacji dotyczących brexitu i europejskich 
wyborów – oraz programów działań instytucji 
Unii Europejskiej, w szczególności programu 
prac Komisji.

I wreszcie – Komitet będzie mógł odegrać peł-
ną rolę w promowaniu rozwoju gospodarczego 
i postępu społecznego oraz w podejmowaniu 
wyzwań związanych z globalizacją tylko pod wa-
runkiem wykorzystania solidnej pracy opisanej  
w niniejszej publikacji.

Wyjątkowa rola EKES-u jako pomostu między 
instytucjami Unii Europejskiej a społeczeństwem 
obywatelskim jest wciąż niezmiernie ważna.
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