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Szybkie zmiany w strukturze i organizacji współczesnych gospodarek stwarzają nie tylko
nowe możliwości, lecz również nowe zagrożenia i trudności na rynku pracy. Możemy zaobserwować tendencję polegającą na zastępowaniu pracownika najemnego elastycznymi
formami zatrudnienia oraz pracownikami działającymi na nowych zasadach, co wywołuje
niepokój zarówno środowisk naukowych, jak i politycznych w Europie.
W wyniku rozwoju technologicznego i cyfryzacji stoimy twarzą w twarz ze zmianami
dotyczącymi środowiska pracy i nowymi umiejętnościami wymaganymi od siły roboczej.
W rezultacie pojawia się wiele nowych, nietypowych form pracy, takich jak zatrudnienie
w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca dla wielu wykonawców oraz praca związana
z platformami internetowymi, które działają jako sieć wyspecjalizowanych, wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
Zmiany zachodzące w środowisku pracy są kluczowym aspektem działań EKES-u. By
podkreślić znaczenie tego zagadnienia, tegoroczna Nagroda EKES-u dla Społeczeństwa
Obywatelskiego zostanie przyznana „innowacyjnym projektom na rzecz wspierania
wysokiej jakości zatrudnienia i przedsiębiorczości z myślą o przyszłości pracy”.
Pragniemy nagrodzić nowatorskie pomysły biznesowe stanowiące praktyczny przykład
akceptowego przez społeczeństwo przystosowania się nie tylko do nowych form pracy,
lecz także do różnych rodzajów integracji pracowników. EKES ściśle monitoruje strategię
UE na rzecz zatrudnienia oraz sposoby zwalczania najbardziej niepokojących rodzajów
bezrobocia – bezrobocia młodzieży i bezrobocia długotrwałego. W tym kontekście nasza
nagroda ma zachęcać europejskie przedsiębiorstwa do kreatywności i zwracać uwagę na
przykłady najlepszych praktyk w walce z bezrobociem.
Zmieniające się formy zatrudnienia znajdują się u źródła krytycznej refleksji dotyczącej
potrzeb w zakresie ochrony socjalnej w Europie. Strategie mające służyć zajęciu się tym
zagadnieniem wymagają jednak znacznych zasobów finansowych, a zagwarantowanie
tego rodzaju finansowania może stanowić największe wyzwanie stojące obecnie przed
europejskim społeczeństwem.

„Ramy prawne muszą prowadzić do sprawiedliwego i zrównoważonego systemu
podatkowego dla wszystkich rodzajów
działalności gospodarczej i modeli biznesowych. Ponadto nie powinny one ograniczać
potencjału gospodarki społecznościowej
w zakresie zapewniania miejsc pracy i wzrostu” – stwierdził Giuseppe Guerini (Grupa
Innych Podmiotów, IT), sprawozdawca
opinii EKES-u w sprawie opodatkowania
gospodarki społecznościowej, przyjętej
w dniu 19 października.
Obecne przepisy podatkowe nie uwzględniają w odpowiedni sposób nowych modeli
biznesowych i nowych rodzajów działalności gospodarczej. Powoduje to niepewność
prawną i związaną z przepisami podatkowymi, zakłóca konkurencyjność i prowadzi
do utraty dochodów. Aby zająć się tymi
kwestiami, EKES ponagla władze krajowe,
aby zintensyfikowały swoją współpracę
i przyjęły regulacje, chociaż jest przekonany,
że w kwestii gospodarki cyfrowej skuteczne
będzie jedynie podejście autentycznie
europejskie. Współsprawozdawca, Krister

Andersson (Pracodawcy, SE), stwierdza:
„Instytucje europejskie muszą wytworzyć
formy współpracy międzynarodowej również z krajami spoza Europy, tak aby ustanowić pewne podstawowe zasady gospodarki
cyfrowej.
Chociaż nowe technologie ułatwiają gospodarkę społecznościową i nadają jej impet,
EKES uważa, że istotne jest rozważenie tej
gospodarki jako całości, bez zrównywania

Finansowanie społeczeństwa obywatelskiego jest
niezbędne dla demokracji

Madryt, 13–14 grudnia

Eurośródziemnomorski Szczyt
Rad Społeczno-Gospodarczych
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Konferencja EKES-u na temat
sztucznej inteligencji

Bruksela, 17–18 stycznia
Sesja plenarna EKES-u

2
3
3

EKES z zadowoleniem
przyjmuje debatę na temat
Europy socjalnej i apeluje
o poparcie polityczne
Opłaty za użytkowanie dróg
powinny służyć finansowaniu
transeuropejskiej
infrastruktury transportowej
Strategia LeaderSHIP 2020
wymaga wzmocnienia

„Instytucje UE muszą wyraźnie stwierdzić, że
organizacje społeczeństwa obywatelskiego
mają zasadnicze znaczenie” – powiedział
Jean-Marc Roirant.
EKES zalecił, aby wznowione zostały dyskusje na temat statutu stowarzyszeń europejskich i aby w dalszym ciągu był wdrażany
artykuł 11 Traktatu dotyczący dialogu
społecznego.

Gonçalo Lobo Xavier
Wiceprzewodniczący EKES-u ds. komunikacji

DO ODNOTOWANIA W NUMERZE

jej z gospodarką cyfrową. EKES uważa, że
wprowadzenie rozsądnego progu dochodów mogłoby pomóc w regulacji opodatkowania dochodów i uznaje, że opinii
publicznej należy przekazać więcej informacji na temat zobowiązań podatkowych.
Unijni decydenci polityczni i prawodawcy
również muszą zagwarantować, że konsumenci, pracownicy i dostawcy usług będą
chronieni, podobnie jak prywatność i dane
osobowe. (jk)
l
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Uważam, że na tym etapie radykalnych zmian na rynku pracy jeszcze większego znaczenia
dla osiągnięcia dobrego kompromisu nabierają podstawowe cele i zasady dialogu społecznego. Europa zna już wiele dobrych przykładów radzenia sobie z wymogami i wyzwaniami
związanymi z miejscem pracy. Mogliśmy się o tym przekonać czytając 111 zgłoszeń nadesłanych do naszej nagrody. Jest jednak wiele innych przykładów, które można poznawać
i naśladować. Dokonaliśmy już wyboru najbardziej wyróżniających się kandydatur, a w najbliższych dniach wyłonione zostaną najciekawsze oraz najbardziej innowacyjne i inspirujące zgłoszenia. Mamy nadzieję, że nasze wsparcie przyczyni się do ich jeszcze większego
sukcesu. Przyznając nagrodę mamy także zamiar pokazać światu wszystkie osoby, które
zdołały stawić czoła problemom, a także docenić te osoby i zachęcić do dalszego rozwoju.
Zwracamy się do wszystkich podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, by nie ustawały
w swoich dążeniach do świetnych wyników!

EKES wzywa Komisję Europejską
i państwa członkowskie, aby zastosowały istniejące systemy przepisów
fiskalnych i podatkowych do gospodarki
społecznościowej/cyfrowej.

© Shutterstock

Drodzy
Czytelnicy!

Opodatkowanie gospodarki
społecznościowej wymaga autentycznej
współpracy europejskiej

Instytucje UE powinny promować pozytywny wizerunek organizacji społeczeństwa
obywatelskiego, chronić ich niezależność
i gwarantować, że będą odpowiednio finansowane – mówi EKES.
W klimacie politycznym, który staje się coraz
bardziej niesprzyjający dla działań obywatelskich, Unia Europejska musi potwierdzić
znaczenie organizacji społeczeństwa obywatelskiego – stwierdził na swojej październikowej sesji plenarnej Europejski Komitet
Ekonomiczno-Społeczny (EKES).

Przedstawiając opinię z inicjatywy własnej
w sprawie finansowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego przez UE, jej
sprawozdawca, Jean-Marc Roirant (Grupa
Innych Podmiotów, FR), stwierdził, że EKES
opracował ponad 25 zaleceń dotyczących
wzmocnienia relacji między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego a UE
i poprawy ich dostępu do finansowania.
To wezwanie do działania przyszło we właściwym momencie, gdy instytucje UE przygotowywały się do rozpoczęcia dyskusji na temat
wieloletnich ram finansowych po 2020 r.

www.eesc.europa.eu

Wezwał do zwiększenia finansowania
dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego i przeznaczenia w ramach kolejnych wieloletnich ram finansowych budżetu
w wysokości 500 mln EUR na program dla
obywateli europejskich.
EKES zaapelował również o ustanowienie
urzędu rzecznika UE ds. swobód w przestrzeni publicznej. (ll)
l

EKES apeluje do KE o wzmocnienie EKES z zadowoleniem przyjmuje
gospodarczych podwalin
debatę na temat Europy socjalnej
i społecznego wymiaru Europy
i apeluje o poparcie polityczne
W swoim wystąpieniu na październikowej sesji plenarnej EKES-u pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans
Timmermans podziękował członkom EKES-u
za ich wkład do programu prac Komisji na
rok 2018, który został przedstawiony w lipcu
2017 r. Wiceprzewodniczący zaznaczył, że
uwagi EKES-u wpłynęły na ostateczny kształt
programu.

„W obliczu wyzwań, które
mogą zablokować dalsze
działania UE, tocząca się dyskusja na temat społecznego
wymiaru Europy i europejskiego filaru praw socjalnych mogłaby przyczynić się
do osiągnięcia nowego konsensusu w sprawie strategii
potrzebnych do zapewnienia wzrostu gospodarczego
i dobrobytu obywateli UE” –
stwierdził EKES w przyjętej w październiku opinii
w sprawie wpływu wymiaru
społecznego i Europejskiego
filaru praw socjalnych na przyszłość Unii Europejskiej.

„Cieszymy się, że Komisja włączyła nas w proces decyzyjny, ale cieszylibyśmy się nawet
bardziej, gdyby zaangażowała nas jeszcze
mocniej” – oświadczył Georges Dassis, przewodniczący EKES-u.
Wiceprzewodniczący Timmermans zwrócił
uwagę na to, że choć klimat gospodarczy
w Europie poprawił się, wielu ludzi wciąż
jest niezadowolonych. Przyczyną są rosnące
nierówności w europejskim społeczeństwie.
„Sądzę, że jest tylko jeden sposób, byśmy mogli
spełnić obietnicę konwergencji w należyty sposób, nie uciekając się jedynie do symbolicznych
gestów. Jeden sposób, byśmy – mówię to
z głębokim przekonaniem – mogli urzeczywistnić wizję społeczeństwa, w którym obywatele
odzyskują kontrolę nad swoim losem indywidualnym i zbiorowym. Polega on mianowicie
na tym, byśmy rozwiązywali problemy, mające
globalny charakter, jako Europejczycy i w europejskiej skali” – powiedział Timmermans.

Tekst został przygotowany przez Gabriele Bischoff
(Pracownicy, DE) i Jukkę Ahtelę (Pracodawcy, FI)
w następstwie wniosku Komisji o wydanie opinii
w sprawie dokumentu otwierającego debatę, przy czym
Komitet postanowił omówić w tym samym dokumencie
także proponowaną proklamację Europejskiego filaru
praw socjalnych.

EKES na szczycie społecznym w Göteborgu
Frans Timmermans, pierwszy wiceprzewodniczący KE, oraz
Georges Dassis, przewodniczący EKES-u, na sesji plenarnej

Obszary wiejskie w Europie potrzebują
nowego impulsu
EKES apeluje do Komisji i państw
członkowskich o elastyczne
i skuteczne programy wsparcia
Lepszy rozwój obszarów wiejskich jest jak najbardziej możliwy. Mieszkańcy obszarów lokalnych są
gotowi dołożyć starań w tym względzie, lecz potrzebują wsparcia. UE i państwa członkowskie powinny
wzmocnić pozycję wsi i miasteczek. Za pośrednictwem swej opinii przyjętej na październikowej sesji
plenarnej „Wsie i miasteczka katalizatorami rozwoju
obszarów wiejskich” EKES pragnie przyczynić się do
rewitalizacji europejskich obszarów wiejskich.

Rozwój społeczno-gospodarczy wymaga odpowiedniej
infrastruktury, w tym szybkich usług szerokopasmowych
oraz nowoczesnej sieci transportu. „Nie chodzi jedynie
o stworzenie inteligentnej sieci transportu drogowego
i kolejowego, lecz również o inteligentne i skuteczne
wykorzystanie sieci transportu” – wyjaśnia Tom Jones.
EKES stanowczo popiera inicjatywę Komisji dotyczącą
inteligentnych wsi, która jest pierwszym krokiem we
właściwym kierunku.
Współpraca miast, miasteczek i obszarów wiejskich
w sektorze agroturystyki i turystyki na obszarach
wiejskich, a także w ramach działalności związanej ze
zdrowiem oraz łańcuchem dostaw żywności byłaby
korzystna dla ogółu społeczeństwa.
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich powiedzie się wyłącznie za zgodą lokalnych mieszkańców,
którzy muszą uczestniczyć w podejmowaniu decyzji.
„Konieczne jest zachęcenie obywateli, zwłaszcza ludzi
młodych, umożliwienie im zabrania głosu i poparcie ich
pomysłów” – podkreśla Tom Jones. (sma)
l

Trzeba mądrzej użytkować gleby w Europie
EKES apeluje o ramy odniesienia
w zakresie ochrony stanu i żyzności
gleb
Utrzymanie lub poprawienie stanu europejskich gleb jest jednym z najważniejszych wyzwań
z punktu widzenia zapewnienia środków do życia.
EKES proponuje, by pierwszym krokiem były
wspólne ramy odniesienia mające na celu ustalenie jednolitej terminologii i zharmonizowanych
kryteriów dobrego stanu gleby.
Co 10 lat Europa traci grunty orne wielkości państwa
członkowskiego
Na sesji plenarnej w październiku EKES przyjął opinię
w sprawie użytkowania gruntów na rzecz zrównoważonej produkcji żywności i usług ekosystemowych,
sporządzoną na wniosek prezydencji estońskiej UE.
„Często wierzymy w niekończącą się dostępność gleb.

Tymczasem w ciągu zaledwie 6 lat, od 2006 do 2012 r.,
roczne tempo zajmowania gruntów w krajach europejskich wynosiło około 107 000 ha/rok, co oznacza, że
w ciągu mniej niż 10 lat straciliśmy użytki rolne wielkości Cypru. Należy powstrzymać ten ogromny popyt
na ziemię” – powiedział sprawozdawca opinii Roomet
Sõrmus (Inne Podmioty – EE).
Ramy odniesienia dla zrównoważonego gospodarowania gruntami
Utrata gruntów rolnych stanowi duży problem we
wszystkich państwach członkowskich. „Musimy chronić nasze gleby. Wspólne unijne ramy odniesienia
dotyczące gleby, definiujące jej dobry stan, określające
jednolitą terminologię i zharmonizowane kryteria monitorowania oraz wskazujące priorytetowe środki polityki
miałyby decydujące znaczenie dla zrównoważonego
użytkowania i ochrony gleb rolniczych” – stwierdził
Roomet Sõrmus. (sma)
l

17 listopada delegacja członków
EKES-u, na której czele stał przewodniczący Georges Dassis, wzięła udział
w szczycie społecznym wysokiego
szczebla w Göteborgu, podczas którego
Komisja Europejska, Rada i Parlament
Europejski wspólnie proklamowały Europejski filar praw socjalnych. Wyrażając
poparcie dla filaru, EKES w swoich opiniach wielokrotnie ostrzegał, że bez praw
socjalnych, mających oparcie w solidnych
i zrównoważonych podstawach ekonomicznych, przyszłość UE będzie zagrożona. (ll)
l

Jean-Claude Juncker, przewodniczący KE, Georges Dassis,
przewodniczący EKES-u, oraz Stefan Löfven, premier Szwecji, na
Szczycie Społecznym na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu
Gospodarczego 2017

Dla postępu gospodarczego Europejczykom
potrzeba bardziej zintegrowanej i lepszej
Europy
Aby sprawować rządy w UE,
potrzebujemy poczucia wspólnego celu, który wykracza poza
środki i rozwiązania techniczne.
Jest to jeden z głównych wniosków płynących z pakietu opinii
EKES-u w sprawie przyszłości
europejskiej gospodarki. Opinie Polityka gospodarcza strefy
euro w 2017 r., Pogłębienie
UGW do 2025 r., Finanse UE do
2025 r. oraz Śródokresowy przegląd unii rynków kapitałowych
koncentrują się na wyzwaniach
stojących przed gospodarką
UE i przedstawiają konkretne
rozwiązania.
Wśród głównych zaleceń, przedstawionych przez EKES w pakiecie
opinii, wymienić można wspieranie
dalszych reform gospodarczych i inwestycji na szczeblu
UE, restrukturyzację i zwiększenie budżetu UE, a także
utworzenie filaru gospodarczego, fiskalnego, finansowego i politycznego unii gospodarczej i walutowej. EKES
opowiada się za wyważoną kombinacją polityk w strefie
euro, z właściwym połączeniem elementów monetarnych, fiskalnych i strukturalnych, oraz wzywa Radę Europejską do zrewidowania decyzji odrzucającej pozytywny
kurs polityki budżetowej w strefie euro. EKES jest zdania,
że pogłębianie UGW ma zasadnicze znaczenie dla lepszego wspierania polityki pieniężnej i krajowych polityk
gospodarczych, jak również dla wzmocnienia demokratycznego i społecznego wymiaru rządów w UE. Ponadto
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„Na UE i państwach członkowskich spoczywa odpowiedzialność za pobudzanie obszarów wiejskich do rozwoju. Musimy zwiększyć atrakcyjność wsi jako miejsca
do życia” – stwierdza sprawozdawca opinii Tom Jones
(Grupa Innych Podmiotów, UK).
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EKES stwierdził, że należy zdwoić wysiłki, by określić
wspólne zasady i strategie na rzecz większej konwergencji płac, minimalnego dochodu umożliwiającego
godne życie wszystkim oraz zwiększenia spójności społecznej i inwestycji. Komitet wyraził również
zaniepokojenie brakiem egzekwowania istniejących
praw socjalnych i występowaniem „różnych poziomów
zgodności” z prawem UE w państwach członkowskich.
(ll)
l

© Kancelaria Rządu Szwecji – Ninni Andersson

Gabriele Bischoff, przewodnicząca Grupy Pracowników, wyraziła radość, że Komisja zaakcentowała znaczenie filaru społecznego. Jacek
Krawczyk, stojący na czele Grupy Pracodawców, podkreślił, że trzeba skupić się na dziedzinach, w których działanie Unii wnosi wartość
dodaną. Luca Jahier, przewodniczący Grupy
Innych Podmiotów, zaznaczył natomiast, że
trzeba pójść jeszcze dalej. (sg)
l

Gabriele BISCHOFF i Jukka AHTELA, sprawozdawcy opinii EKES-u w sprawie
europejskiego filaru praw socjalnych

EKES wzywa Radę Unii Europejskiej do poparcia na listopadowym szczycie w Göteborgu międzyinstytucjonalnej
proklamacji europejskiego filaru praw socjalnych i do
przekazania sygnału politycznego do wdrożenia
filaru.

Komitet z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji, by skupić się na europejskiej wartości dodanej jako
podstawowej zasadzie po stronie wydatków z budżetu
UE, apeluje o zwiększenie udziału zasobów własnych
w finansowaniu budżetu UE oraz wzywa wszystkie państwa członkowskie do szybkiego wdrożenia unii rynków
kapitałowych, co nada gospodarce UE nowego rozmachu
i dynamiki.
Jak wynika z przedstawionego niedawno programu
prac Komisji na 2018 r., Komisja zamierza wysunąć
konkretne propozycje w dziedzinach wskazanych
przez EKES. (jk)
l

W opinii przyjętej na październikowej sesji plenarnej
EKES-u, Komitet popiera cel Komisji, jakim jest zapewnienie czystej, konkurencyjnej i opartej na sieci mobilności
integrującej wszystkie środki transportu do 2025 r. i wzywa
Komisję do dalszego ulepszania ram regulacyjnych w celu
ustanowienia skutecznego jednolitego europejskiego
obszaru transportu.

Komitet wzywa jednak Komisję Europejską do dalszego
doskonalenia proponowanych zmian legislacyjnych.

Tak brzmi przesłanie opinii EKES-u przyjętej na sesji plenarnej 18 października br., sporządzonej przez sprawozdawcę
Ulricha Samma (Pracodawcy, DE) i współsprawozdawcę
Briana Curtisa (Pracownicy, UK).

Pojazdy elektryczne mogą przyczynić się do ograniczenia
zanieczyszczenia powietrza na szczeblu lokalnym, a polityka
czystego wytwarzania energii elektrycznej ma zasadnicze
znaczenie dla realizacji globalnych celów UE w zakresie emisji gazów cieplarnianych. EKES zauważa rozbieżność między przewidywaną w ramach tego pakietu redukcją emisji
w transporcie drogowym na poziomie 13% a poziomem
18–19%, jaki jest niezbędny, by sektor transportu przyczynił się do osiągnięcia celów klimatycznych na rok 2030.
W związku z tym podkreśla, że produkcja czystej energii elektrycznej jest kluczowym warunkiem udanego wprowadzenia
pojazdów elektrycznych na masową skalę. (mp)
l

„Cyfryzacja zrewolucjonizuje transport zapewniając lepszą
jakość oraz większą wygodę, elastyczność, przystępność
i bezpieczeństwo usług dla konsumentów i przedsiębiorstw” – zauważył Ulrich Samm.

EKES popiera przygotowany w Komisji Europejskiej program
na rzecz mobilności i z zadowoleniem przyjmuje starania
mające na celu rozwiązanie nierozstrzygniętych kwestii
związanych z transportem na jednolitym rynku z uwzględnieniem praw człowieka i praw pracowniczych oraz aspektów środowiskowych.

„Zasada « użytkownik płaci » oznacza, że środki przeznaczano by na utrzymanie dróg i nowe inwestycje
w infrastrukturę drogową, a zasoby wygenerowane
w ramach zasady « zanieczyszczający płaci » pozwoliłyby na zmniejszenie zanieczyszczenia, wprowadzenie
innowacyjnych systemów zarządzania ruchem i punktów ładowania pojazdów elektrycznych, rozwój alternatywnych form transportu itd.”, stwierdził sprawozdawca
opinii Alberto Mazzola (Pracodawcy – IT).

za jej użytkowanie w ciągu roku i środkach ponownie
zainwestowanych w jej utrzymanie. Na tablicach tych
można byłoby także podawać informacje o zatorach
komunikacyjnych, wypadkach i wskaźnikach redukcji
emisji.
Wpływy, które szacuje się na poziomie od 10 mld do
nieco ponad 20 mld EUR, mogłyby pomóc w ukończeniu procesu tworzenia transeuropejskiej sieci transportowej. (dm)
l

Przydział środków powinien odbywać się w sposób jak
najbardziej przejrzysty, zauważył Alberto Mazzola, który
proponuje umieszczanie przy wjeździe na autostradę
tablic reklamowych z informacją o opłatach uiszczonych

Europejski Korpus Solidarności potrzebuje
nowych środków i powinien skoncentrować
się wyłącznie na wolontariacie

ESC został po raz pierwszy ogłoszony przez przewodniczącego Komisji Jeana-Claude’a Junckera w jego orędziu o stanie Unii w 2016 r. Jeśli wniosek ten zostanie
przyjęty, ESC będzie dysponował w okresie 2018–2020
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EKES stwierdził, że jest bardzo zaniepokojony proponowanym połączeniem celów ESC z politykami
w zakresie zatrudnienia młodzieży i zaproponował,
by jeszcze raz zastanowić się nad zasadnością włączenia do tego programu podejmowania pracy i praktyk
zawodowych. Takie podejście stwarza ryzyko zastąpienia pracy zarobkowej nieodpłatną pracą europejskiej młodzieży.
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Zgodnie z treścią wniosku Komisji wpływy z tytułu
opłat za korzystanie z transeuropejskiej sieci drogowej
zasilałyby skarb państwa. EKES zaproponował zmianę
tego rozwiązania w oparciu o zasady „użytkownik płaci”
i „zanieczyszczający płaci”:

EKES z zadowoleniem przyjmuje utworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności (ESC), lecz należy wyjaśnić
i udoskonalić pewne elementy tego nowego programu
Komisji dotyczącego wolontariatu młodzieży w Europie,
w tym kwestie dotyczące jego finansowania – stwierdził
Komitet w swojej opinii w sprawie wniosku legislacyjnego dotyczącego ESC, przyjętej w październiku (sprawozdawca: Pavel Trantina, Grupa Innych Podmiotów,
CZ; współsprawozdawca: Antonello Pezzini, Grupa
Pracodawców, IT).

Klauzule umów międzynarodowych
dotyczące dobrego zarządzania
w kwestiach podatkowych będą sprzyjać
zrównoważonemu rozwojowi
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Opłaty za użytkowanie dróg
powinny służyć finansowaniu
transeuropejskiej infrastruktury
transportowej
Wpływy z opłat za korzystanie z transeuropejskiej sieci drogowej należy ponownie inwestować
w infrastrukturę transportową, przy czym ich przeznaczenie ma być wyraźnie określone, a mianowicie
opłaty z tytułu użytkowania dróg mają być przeznaczane na pokrycie kosztów budowy, eksploatacji
i utrzymania infrastruktury drogowej, podczas gdy
opłaty związane z kosztami zewnętrznymi należy
wykorzystywać w celu łagodzenia negatywnego
oddziaływania transportu drogowego. Tak brzmi
główne przesłanie przyjętej przez EKES na sesji
plenarnej w październiku opinii w sprawie proponowanego przez Komisję przeglądu tzw. dyrektywy
w sprawie eurowiniety.
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EKES wzywa do zapewnienia wszystkim
czystej, konkurencyjnej i opartej na sieci
mobilności do roku 2025

budżetem w wysokości 341,5 mln EUR, w czasie którego ma przyjąć około 100 000 uczestników.
Niemal 58 % całkowitego budżetu ESC będzie przekierowane z programu Erasmus+. EKES wyraził zaniepokojenie takim przekierowaniem środków i podkreślił,
że inwestowanie w budżet ESC nie może odbywać się
kosztem programu Erasmus+, który już teraz jest niedofinansowany. Zwrócił się o przeznaczenie większej ilości
„świeżych” środków pieniężnych na ESC. (ll)
l

W ostatnich latach duże zainteresowanie wzbudza
międzynarodowy system podatkowy. Przedmiotem
kontrowersji jest sprawiedliwość konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania między
krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się, a także ich
wpływ na dochody podatkowe w krajach rozwijających się.
Na swej sesji plenarnej w październiku EKES przyjął
opinię w sprawie partnerstw UE na rzecz rozwoju
i wyzwań związanych z międzynarodowymi umowami
podatkowymi (sprawozdawca: Alfred Gajdosik, Inne
Podmioty, AT, współsprawozdawca: Thomas Wagnsonner, Pracownicy, AT). W opinii wskazano potrzebę oszacowania wpływu międzynarodowych działań na rzecz
reform podatkowych na cele zrównoważonego rozwoju.

EKES pochwala wysiłki UE i państw członkowskich zmierzające do zaradzenia niedociągnięciom międzynarodowego systemu podatkowego. Polityka podatkowa
powinna jednak stać się istotnym elementem europejskiej polityki rozwojowej. Ponadto konieczne jest
wprowadzenie klauzul dotyczących dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych do wszystkich
istotnych umów między UE a państwami trzecimi,
aby wspierać zrównoważony rozwój.
EKES popiera koncepcję prywatnych inwestycji sprzyjających rozwojowi, w przypadku gdy rozwój ten jest
zgodny z celami rozwoju zrównoważonego. Kwestie
podatkowe idą w parze z celami zrównoważonego rozwoju, w związku z czym przedsiębiorstwa powinny
płacić podatki w kraju, w którym osiągają zyski. (sg)



l

Walki ze zmianą klimatu nie można
wygrywać kosztem zwykłych obywateli
„Walka ze zmianą klimatu może powieść się jedynie przy zaangażowaniu wszystkich obywateli. Jednak nie wystarczy, jeśli przekonamy ludzi, że musimy
zmienić nasz styl życia. Musimy im także dać niezbędne wsparcie” – stwierdził przewodniczący EKES-u
Georges Dassis, inaugurując imprezę towarzyszącą
COP 23 „Sprawiedliwe przejście do gospodarki
niskoemisyjnej”, zorganizowaną przez EKES w Bonn
8 listopada.
EKES przedstawił swoją opinię w sprawie sprawiedliwości klimatycznej. W koncepcji tej bierze się pod uwagę,
że w społeczeństwie najpoważniejsze konsekwencje zmiany klimatu często muszą ponosić obywatele
najubożsi i w najtrudniejszej sytuacji. Z tego względu
w kontekście wyzwań, jakie niesie kryzys związany z globalną zmianą klimatu, EKES proponuje przyjęcie unijnej
karty praw w dziedzinie klimatu.
Aby złagodzić wpływ tych zmian, konsumentom należy
przedstawić zrównoważone alternatywy, które nie oznaczają gorszej jakości lub wyższych cen. EKES zachęca
także do usunięcia dotacji na paliwa kopalne.

Przewodniczący EKES-u Georges Dassis na wydarzeniu
towarzyszącym COP 23
Jest zdania, że wszyscy obywatele mają prawo do czystego środowiska, nie tylko w Europie. „W sercu wdrażania porozumienia z Paryża musi leżeć solidarność. Jest to
wspólna inicjatywa angażująca wszystkie strony, która
wymaga współpracy na wszystkich poziomach” – zakończył Georges Dassis. (sma)
l
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zwalczać nieuczciwą międzynarodową
konkurencję.
Tak brzmiało główne przesłanie wydarzenia zorganizowanego przez EKES
w dniu 24 października w Brukseli, na
którym eksperci omawiali stan tego
przemysłu.
Członek EKES-u Marian Krzaklewski
(Pracownicy – PL) przedstawił wyzwania stojące przed obszarem, w którym
Europa walczy o utrzymanie masy
krytycznej.
Delegat CCMI Patrizio Pesci podkreślił
potencjał w zakresie inteligentnego,

zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu w tym sektorze, który w dalszym ciągu boryka się
z kryzysem gospodarczym i finansowym
oraz nieuczciwą konkurencją ze strony
państw trzecich.
Reinhard Lüken z SEA Europe ostrzegł,
że brak zamówień z lat poprzednich stanie się odczuwalny dopiero w nadchodzących latach. Strategia LeaderSHIP 2020
jest dobrym narzędziem, jednak należy
ją wzmocnić i przekształcić w program
LeaderSHIP 2030 obejmujący także sektor
marynarki wojennej.

Kultura w sercu Unii Europejskiej
Grupa Innych Podmiotów w EKES-ie

El Sistema Belgium: ReMuA/Shake Young
Orchestra and the Connect Ensemble
ReMuA, stowarzyszenie non profit, od
2013 r. wysyła swoich muzyków do szkół
w Brukseli i Liège, aby prowadzili w nich

Grupowa nauka śpiewu lub gry na instrumencie, odbywająca się w formie warsztatów trwających od 1,5 godz. do 5 godz.

tygodniowo, staje się częścią życia dzieci.
Próby orkiestry są środkiem ekspresji społeczności, przy czym główne znaczenie ma
słuchanie, szacunek i duch współpracy.
W Brukseli gminy Molenbeek, Laeken, Schaerbeek, Forest, Ixelles i Bruxeles-Ville tętnią
muzyką młodych, szkolonych w ReMuA
muzyków, którzy grają w jednej z orkiestr
El Sistema Belgium. (cl)
l

Społeczeństwo cyfrowe to nie fanaberia,
lecz konieczność – był to jeden z wniosków
z konferencji na temat atutów społeczeństwa cyfrowego, zorganizowanej przez
Grupę Pracodawców w dniu 25 października 2017 r. w Tallinnie w Estonii. Uczestnicy omówili różne aspekty społeczeństwa
cyfrowego i jednolitego rynku cyfrowego.
Cyberbezpieczeństwo, zaufanie społeczne,
swobodny przepływ danych, dalszy rozwój
infrastruktury i usunięcie przeszkód na
drodze do jednolitego rynku cyfrowego
to tylko niektóre z poruszonych tematów.

Już teraz cyfryzacja zmienia sposób prowadzenia przedsiębiorstw. Rewolucja już
nadeszła i wszyscy mogą z niej skorzystać – podkreślił Jacek P. Krawczyk, przewodniczący Grupy Pracodawców, w swoim
przemówieniu powitalnym.
Nowe modele biznesowe pojawiają się wraz
z nowym spojrzeniem na świat – stwierdziła
w swoim głównym wystąpieniu Kadri Simson, estońska minister spraw gospodarczych i infrastruktury. Zasadnicze znaczenie
ma postrzeganie cyfryzacji jako szansy, a nie
zagrożenia. Prawodawstwo powinno pomagać przedsiębiorstwom we wzroście, a nie
tworzyć nowe przeszkody.

Książka ta przedstawia historię europejskiego
dialogu społecznego od 1985 r. do 2003 r. –
od jego początków do uzyskania przezeń
autonomii. Rozważania opierają się na dokumentach i wywiadach z różnymi głównymi
podmiotami, które opracowały i rozwinęły
europejski dialog społeczny oraz w nim
uczestniczyły – ze związkami zawodowymi,
pracodawcami i podmiotami europejskimi.

Po prezentacji autora, Jeana Lapeyre’a,
byłego zastępcy sekretarza generalnego
ETUC, odbędzie się debata z udziałem wielu
przywódców krajowych związków zawodowych. Oczekuje się, że głos zabiorą Gabriele
Bischoff, przewodnicząca Grupy Pracowników
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celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym pełnego dostępu do głosowania
w wyborach do PE w 2019 r.
EKES jest głęboko przekonany, że uczestnictwo w życiu publicznym to fundament
każdego społeczeństwa demokratycznego,
a zatem pozbawienie tej możliwości pewnych osób ze względu na ich niepełnosprawność stanowi przejaw dyskryminacji.
Dlatego też przed wyborami do PE w 2019 r.
sprawdzane są procedury wyborcze, gdyż
osoby niepełnosprawne są obecnie wykluczone z możliwości udziału w głosowaniu
lub napotykają na swej drodze przeszkody
w tym względzie. (mrg)
l

Konferencja została zorganizowana wspólnie przez Grupę Pracodawców, prezydencję
estońską w Radzie UE, Estońską Konfederację Pracodawców i Estońską Izbę Handlowo-Przemysłową. (lj)
l

Book presentation
Présentation du livre

Dnia 1 stycznia 2018 r. Bułgaria przejmuje
rotacyjne przewodnictwo UE od Estonii.
W ramach przygotowań do tej prezydencji
EKES odbył specjalne posiedzenie swojego
Prezydium w Sofii i opracowuje wiele opinii, wydarzeń i innych inicjatyw zarówno
w Brukseli, jak i w Bułgarii. W styczniowej
edycji tego biuletynu informacyjnego
zamieszczony zostanie przegląd priorytetów
prezydencji wraz z harmonogramem działań
związanych z EKES-em.
l

Życzenia świąteczne
© Imagine Factory

Życzymy Państwu radosnych Świąt
Bożego Narodzenia i udanego roku 2018!

© Shutterstock

W dniu 7 grudnia 2017 r. Grupa Pracowników organizuje prezentację książki „Le
dialogue social européen: Histoire d’une
innovation sociale (1985–2003)”. [Europejski dialog społeczny: historia innowacji
społecznych (1985–2003)].

Nie jest to historia bezproblemowa. Po drodze miały miejsce konflikty i porażki. Jednak
przebija z niej także głęboko zakorzenione
poczucie silnej świadomości europejskiej
i zrozumienie, jakie działania mogą przynieść
obywatelom wymierne korzyści. Dialog społeczny to również jeden z najlepszych sposobów urzeczywistnienia fundamentalnych
wartości europejskich: postępu społecznego
i solidarności, spójności i demokracji oraz
rozwoju odpornego na wpływy zewnętrzne.

W dniu 7 grudnia przewodniczący
EKES-u Georges Dassis oraz członkowie
Yannis Vardakastanis i Krzysztof Pater
wezmą udział w 4. sesji plenarnej Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych,
które odbędzie się w Parlamencie Europejskim w celu uczczenia 20-lecia Forum.

Przygotowania do
prezydencji bułgarskiej

Le dialogue social européen: Histoire
d’une innovation sociale (1985–2003)
Grupa Pracowników EKES-u

EKES weźmie udział
w debacie poświęconej
prawu i dostępowi osób
niepełnosprawnych do
głosowania w wyborach do PE

Przewodniczący Forum Yannis Vardakastanis (Grupa Innych Podmiotów, EL)
wygłosi główne przemówienie, podczas
gdy Georges Dassis i Krzysztof Pater (Grupa
Innych Podmiotów, PL), który jest sprawozdawcą opinii EKES-u w sprawie praw osób
niepełnosprawnych do głosowania w wyborach do PE, będą uczestniczyć w sesji zatytułowanej „Chcemy głosować”, mającej na

Atuty społeczeństwa cyfrowego
Grupa Pracodawców w EKES-ie

lecz dużo bardziej zróżnicowany, ponieważ składa się z kilku dużych i wielu
małych przedsiębiorstw. Potrzebne są
klastry oraz specjalistyczne europejskie
badania morskie. (sma)
l
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tygodniowe warsztaty muzyczne oparte
na sławnym wenezuelskim projekcie El Sistema związanym z podejściem grupowym
do nauki grania na instrumencie. Po kilku
latach najbardziej zaawansowane dzieci
grają już w ReMuA/Shake Young Orchestra.
Tej wielokulturowej, pulsującej życiem
orkiestrze towarzyszył zespół Connect
Ensemble. Projekt El Sistema Belgium przez
wiele lat dawał setkom dzieci możliwość
rozpoczęcia nauki muzyki i nauczenia się
gry na instrumencie w szkole lub w swojej
okolicy.

Agnieszka Montoya-Iwanczuk z DG
GROW przedstawiła opracowanie, z którego wynika, że cały łańcuch dostaw
w europejskim przemyśle stoczniowym
jest większy niż w Chinach lub Japonii,
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W dniu 18 października 2017 r. Grupa
Innych Podmiotów pod kierownictwem
swojego przewodniczącego Luki Jahiera
zorganizowała koncert zatytułowany El
Sistema Belgium: ReMuA / Shake Young
Orchestra and the Connect Ensemble.
Była to pierwsza inicjatywa kulturalna
w EKES-ie zorganizowana w ramach
Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Elspeth Hathaway z IndustriAll podkreśliła, że pomimo likwidacji miejsc pracy
rzędu od 15% do 75% sektor ten nadal
zapewnia 5,4 mln miejsc pracy w Europie
oraz ma 50-procentowy udział w dostawach morskich na całym świecie. Wyzwanie stanowi zachowanie umiejętności.
Uczenie się przez całe życie ma kluczowe
znaczenie w tym zaawansowanym technologicznie sektorze, a poza tym należy
zachęcać do mobilności.

QE-AA-17-008-PL-N

Europejski przemysł stoczniowy
potrzebuje wsparcia strategicznego
ze strony UE. „LeaderSHIP 2020”
jest właściwym instrumentem, lecz
konieczne jest wzmocnienie tej strategii i jej przedłużenie do 2030 r. Europa
musi przejąć wiodącą rolę w badaniach
i rozwoju w zakresie zmiany klimatu,
efektywności energetycznej i złożoności statków, ponieważ przemysł
morski jest kluczem do jej przyszłości
gospodarczej i społecznej. Tworzenie
klastrów przyczyniłoby się do zwiększenia konkurencyjności przemysłu.
Zasadnicze znaczenie ma usprawnienie kształcenia i zwiększenie atrakcyjności zatrudnienia. UE musi także
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Strategia LeaderSHIP 2020 wymaga wzmocnienia
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w EKES-ie, Cándido Méndez, były sekretarz
generalny związku zawodowego UGT i były
przewodniczący Europejskiej Konfederacji
Związków Zawodowych ETUC, Luc Triangle,
sekretarz generalny industriAll, Marie-Hélène
Ska, sekretarz generalna konfederacji CSC,

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie
i wsparcie w ciągu minionych dwunastu
miesięcy i cieszymy się, że od kolejnego
numeru będziemy mogli zaoferować
naszym czytelnikom w całej Europie nowy
cyfrowy biuletyn informacyjny!
l
Peter Scherrer, zastępca sekretarza generalnego ETUC i wiele innych osób. Celem debaty
jest wspólne spojrzenie na historię, tak aby

rozważania na temat przyszłości dialogu społecznego i negocjacji zbiorowych przyniosły
lepsze owoce. (mg)
l

„EKES info” w 23 językach: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
„EKES info” ukazuje się dziewięć razy do roku podczas sesji plenarnych Komitetu.
Drukowane egzemplarze „EKES info” po angielsku, francusku i niemiecku można otrzymać bezpłatnie w serwisie
prasowym EKES-u.
Wersja elektroniczna niniejszego biuletynu w 23 językach w formacie PDF jest dostępna na stronach internetowych
EKES-u:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info.
„EKES info” nie stanowi oficjalnego zapisu prac EKES-u. Po informacje tego typu należy sięgać do Dziennika
Urzędowego Unii Europejskiej i innych publikacji Komitetu.
Powielanie naszych materiałów – z podaniem źródła „EKES info” – jest dozwolone (prosimy o przekazanie jednego
egzemplarza redaktorowi naczelnemu).
Nakład: 6500 egz.
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