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„Więcej jedności, solidarności i konkurencyjności. 
Nie może być obywateli drugiej klasy”
Przewodniczący Komisji Europejskiej 
Jean-Claude Juncker, który gościł na 
wrześniowej sesji plenarnej EKES-u, wyra-
ził optymizm co do Europy. Wspomniał 
o stworzeniu 8 milionów nowych miejsc 
pracy, zmniejszeniu deficytu budżeto-
wego, uruchomieniu ponad 225 mld EUR 
na inwestycje w ramach planu Junckera, 
utworzeniu Europejskiego Korpusu Soli-
darności i postępach UE w negocjacjach 
dotyczących handlu międzynarodowego. 
Przewodniczący Komisji podzielił się rów-
nież swoimi obawami z członkami EKES-u 
i poprosił Komitet o pomoc w rozwiązy-
waniu problemów: „Bardzo zależy mi na 
filarze społecznym. Uważam, że Europa 
musi w większym stopniu uwzględniać 
problemy i potrzeby osób pracujących. 
W  przeciwnym razie pęknie na dwie 
części  – tych, którzy odnoszą sukcesy 
i czerpią korzyści, i tych, którzy – słusznie 
lub nie – uważają, że zostali zapomniani 
przez UE”.

„Nie pozostawimy Pana samego” – odpo-
wiedział przewodniczący EKES-u Georges 
Dassis. „Niezależnie od tego, jaki wariant 
przyszłości Europy zostanie wybrany, 
EKES pragnie spójnej Unii Europejskiej, 
Unii, która jest w stanie zagwarantować 
naprawdę równe szanse dla wszystkich, 

i będzie z przekonaniem pomagał osią-
gnąć ten cel”. Georges Dassis przekazał 
Jeanowi-Claude’owi Junckerowi spra-
wozdania z  krajowych debat na temat 
przyszłości Europy zorganizowanych 
w tym roku przez EKES w 27 państwach 
członkowskich.

Przewodniczący Grupy Pracodawców 
Jacek Krawczyk z  zadowoleniem 

przyjął inicjatywy Komisji Europejskiej 
w  sprawie agendy handlowej oraz 
odnowionej strategii przemysłowej. 
„Naszym celem musi być stworzenie jak 
najbardziej atrakcyjnego ekosystemu 
dla inwestycji, działalności gospo-
darczej i  handlu, który byłby odpo-
wiedni dla wszystkich przedsiębiorstw: 

Na sesji plenarnej EKES-u udzielono głosu inicjatorom 
inicjatywy na rzecz zakazu stosowania glifosatu
Na kilka tygodni przed głosowaniem 
w Komisji Europejskiej w sprawie odno-
wienia zezwolenia na stosowanie glifosatu 
na kolejne 10 lat (4 października) EKES na 
swojej sesji plenarnej w środę 20 wrze-
śnia zorganizował forum dyskusyjne na 
ten temat. Dwóch przedstawicieli euro-
pejskiej inicjatywy obywatelskiej, David 
Schwartz z WeMove i Herman van Bek-
kem z Greenpeace poproszono o przedsta-
wienie jej celów. W europejskiej inicjatywie 
obywatelskiej na rzecz zakazu stosowania 
glifosatu proponuje się wprowadzenie 
zakazu stosowania tego środka, zmianę 
procedury zatwierdzania pestycydów 
oraz wytyczenie wiążących celów ogra-
niczenia użycia pestycydów dla całej UE.

Zwolennicy tej inicjatywy zebrali w ciągu 
5 miesięcy ponad 1,3 mln podpisów. Są 
przekonani, że celem UE powinna być 
przyszłość bez pestycydów.

Kwestia ewentualnego zakazu stosowa-
nia glifosatu podzieliła opinię publiczną 
w całej Europie, zwłaszcza za względu na 
kontrowersyjne wyniki analiz oddziały-
wania. Te rozbieżne poglądy były również 
widoczne na debacie zorganizowanej 
wcześniej w  tym roku na posiedzeniu 
Sekcji Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska 

Naturalnego (NAT) oraz w różnych oświad-
czeniach członków EKES-u w trakcie debaty 
plenarnej.

Brendan Burns, przewodniczący Sekcji 
NAT, dotknął sedna sprawy: „Nikt nie chce 
w naszym środowisku ani w naszej żyw-
ności niezdrowych chemikaliów. Jednak 
debata, którą zorganizowaliśmy podczas 
naszego posiedzenia sekcji w dniu 5 kwiet-
nia, z udziałem zwolenników europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej i fakt, że jedna-
kowa liczba prelegentów opowiedziała się 
za stosowaniem glifosatu, jak i przeciwko 
niemu, wykazała, że nie ma zgody co do 
skutków stosowania glifosatu dla środo-
wiska i dla zdrowia.

Przewodniczący EKES-u Georges Das-
sis stwierdził na koniec: „Nie jesteśmy 
naukowcami, lecz oczywiście musimy 
przyjąć wyniki badań, pod warunkiem że 
te badania są obiektywne. Ludzie z pew-
nością powinni być ważniejsi od interesów 
wielonarodowych korporacji i nie można 
ignorować 1,3 mln Europejczyków. Obo-
wiązkiem UE jest właśnie reagowanie na 
problemy obywateli w sposób zoriento-
wany na rozwiązania, w oparciu o argu-
menty naukowe”. (sma)� l 

Miło mi było powitać Karla-Heinza Lambertza, niedawno wybranego przewod-
niczącego Komitetu Regionów, na wrześniowej sesji plenarnej naszego Komitetu. 
Oprócz tego, że nasze dwa komitety prowadzą wzorcową współpracę logistyczną, 
gdyż dzielą te same pomieszczenia i szereg usług administracyjnych, posiadają 
również wspólną cechę, której znaczenie jest tym większe, że UE cierpi obecnie na 
deficyt bliskości z obywatelami. Oba komitety doradcze reprezentują wobec dużych 
instytucji europejskich organizacje lub instytucje, które mają bezpośrednią styczność 
z obywatelami, w ich miejscu zamieszkania i pracy, w ich kraju, regionie, a nawet 
w ich mieście czy gminie: stowarzyszenia społeczeństwa obywatelskiego i lokalne 
władze publiczne. Nadszedł czas, by mądre założenia, dzięki którym obie te instytu-
cje znalazły swe umocowanie w traktatach, przekuć wreszcie na konkretne korzyści 
dla Unii Europejskiej i dla wszystkich obywateli. Czas zwiększyć synergię, by lepiej 
sygnalizować dużym instytucjom, jakie są oczekiwania obywateli, oraz by zwiększyć 
udział obywatelski w tworzeniu projektu europejskiego. Europa przyszłości musi być 
Europą bliższą obywatelom.

Cieszę się również, że mogliśmy gościć Jeana-Claude’a Junckera, i pragnę mu szcze-
gólnie podziękować nie tylko za dialog z europejskim społeczeństwem obywatelskim, 
ale również za to, że spotkanie odbyło się niezwłocznie po wygłoszeniu przez niego 
orędzia o stanie Unii przed Parlamentem. Uważam, że jest to dowód rzeczywistej 
woli zapewnienia obywatelom pełnego udziału w dyskusji i wysłuchania tego, co 
mają do powiedzenia. Sygnał ten dał on oczywiście nam, członkom Komitetu, ale 
przewodniczący Komisji wie przecież doskonale, że kiedy zwraca się do nas, jego 
publiczność znacznie wykracza poza salę obrad sesji plenarnej.

Jean-Claude Juncker nie powtarzał nam swych wcześniejszych wystąpień, lecz zwrócił 
uwagę na wybrane punkty i wysłuchał kwestii o szczególnym znaczeniu dla przed-
stawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Budzi to nadzieję na ożywienie projektu 
europejskiego zgodnie z jego podstawowymi zasadami. Jedno jest pewne: wszystkie 
trzy grupy EKES-u – organizacje pracodawców, związki zawodowe i inne stowarzysze-
nia społeczno-zawodowe lub obywatelskie – będą zdecydowanie wspierać Komisję 
za każdym razem, gdy domagać się ona będzie od państw członkowskich większej 
spójności, jedności, solidarności i efektywności. Są one jednomyślne w opinii, że Unia 
ma przyszłość, i pragną uczestniczyć w planowaniu tego projektu i w jego realizacji 
w terenie.

Georges Dassis
Przewodniczący EKES-u
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Utrata bioróżnorodności 
zagraża naszemu 
przetrwaniu

EKES bił na alarm, widząc ekstremalne zjawiska 
pogodowe ostatniego lata. Kilka wniosków Komitetu 
w sprawie lepszej ochrony środowiska nie doczekało 
się dotychczas żadnej reakcji. „Ponownie wzywamy 
Komisję i  państwa członkowskie do zapewnienia 
szybkiego i spójnego wdrożenia strategii w sprawie 
bioróżnorodności, zwłaszcza dyrektywy ptasiej i śro-
dowiskowej oraz dyrektywy wodnej” – stwierdził czło-
nek EKES-u Lutz Ribbe, odnosząc się do swojej opinii 
w sprawie Polityka UE w zakresie ochrony różnorodności 
biologicznej.

EKES wzywa do przeznaczenia osobnego budżetu 
na sieć „Natura 2000” oraz do uczynienia bioróż-
norodności kwestią przekrojową

Sieć „Natura 2000” ma chronić rzadkie i  unikalne 
biotopy. Obecnie wyznaczono już niemal wszystkie 
obszary „Natura 2000”, lecz tylko kilka z  nich jest 
objętych stałą ochroną prawną i planami zarządzania. 
„Dowodzi to nieumiejętności lub po prostu niewiedzy 

UE i wielu państw członkowskich. Rozumiemy, że UE 
stoi w obliczu wielu wyzwań. Nie możemy jednak 
zapomnieć, że od różnorodności biologicznej 
zależy nasze przetrwanie, a ciągłe rabowanie 
przyrody może nas go pozbawić” – ostrzegł Lutz 
Ribbe. Obszary „Natura 2000” są obecnie finansowane 
niemal wyłącznie ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, co 
często powoduje konflikt interesów. Z tego względu 
EKES wzywa do ustanowienia dodatkowego budżetu 
„Natura 2000”.

Różnorodność biologiczną należy uwzględnić również 
w innych politykach, zwłaszcza w sektorze rolnictwa, 
który najbardziej obciąża nasze ekosystemy. „Mamy 
nadzieję, że śródokresowy przegląd obszarów proeko-
logicznych i nadchodząca reforma wspólnej polityki 
rolnej również skupią się na realizacji celów w zakresie 
różnorodności biologicznej” – stwierdził Lutz Ribbe. 
(sma)� l
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EKES wzywa Komisję, by lepiej promowała 
przemysł cukrowniczy UE
Gdy kwoty na produkcję cukru buraczanego zostaną 
zniesione w październiku, europejski przemysł cukrow-
niczy znajdzie się w zupełnie nowej sytuacji. To, czy 
nowe wyzwania przyniosą pozytywne skutki, w dużej 
mierze zależy od tego, w  jaki sposób UE wspierać 
będzie europejskich przetwórców buraków cukrowych 
i uprawiających je rolników.

Tuż przed zniesieniem kwot na uprawę buraka cukro-
wego 1 października EKES przyjął opinię z inicjatywy 
własnej w  sprawie przemian przemysłowych 
w sektorze cukru buraczanego w UE. Zniesienie 
kwot na produkcję cukru buraczanego umożliwi unij-
nemu przemysłowi cukrowniczemu nieograniczony 
eksport cukru. „To wielka szansa dla europejskich 
producentów cukru, lecz aby mogli w pełni skorzystać 
z tej liberalizacji, będą potrzebować pełnego wsparcia 
Komisji Europejskiej” – stwierdził członek EKES-u, José 
Manuel Roche Ramo (Grupa Innych Podmiotów – 
ES), sprawozdawca opinii EKES-u. Zdaniem EKES-u UE 
powinna zachować większą ostrożność w odniesieniu 

do liberalizacji handlu w ramach negocjacji dotyczą-
cych nowych umów o wolnym handlu. „Komisja musi 
traktować cukier jako towar wrażliwy w negocjacjach 
dotyczących wolnego handlu poprzez utrzymanie unij-
nych ceł na cukier”.

Współsprawozdawczyni Estelle Brentnall (delegatka 
CCMI – BE) podkreśliła, że sektor cukru buraczanego 
ma istotny wkład w tworzenie miejsc pracy i działal-
ność gospodarczą na obszarach wiejskich, i wezwała do 
włączenia do wspólnej polityki rolnej (WPR) narzędzi 
rynkowych, które wspierałyby ciągłą produkcję cukru 
w państwach członkowskich UE.

UE jest wiodącym światowym producentem cukru bura-
czanego. Roczna produkcja wynosi około 17,2 mln ton. 
Zakłady cukrownicze rocznie skupują około 107 mln ton 
buraka cukrowego, uprawianego przez około 137 tys. 
europejskich gospodarstw rolnych. Przemysł cukrowni-
czy w UE zapewnia 28 tys. bezpośrednich oraz 150 tys. 
pośrednich miejsc pracy. (sma)� l

Krytyczne myślenie i poczucie 
przynależności to najlepsza broń 
przeciwko radykalizacji postaw
Jak wynika z wysłuchania, które 
EKES zorganizował we wrześniu 
br., najistotniejszymi czynnikami 
skutecznego zapobiegania rady-
kalizacji młodzieży jest skon-
centrowanie się na włączeniu 
społecznym młodych ludzi oraz 
pomaganie im w  rozwijaniu 
poczucia tożsamości i  krytycz-
nego myślenia.

Wysłuchanie to, poświęcone 
roli społeczeństwa obywa-
telskiego w  zapobieganiu 
radykalizacji młodych ludzi, 
wykazało jednak również, że 
społeczeństwo ma skłonność do 
działania dopiero, gdy coś się 
wydarzyło, i że brak jest skoordy-
nowanego podejścia różnych organizmów.

Jednym z prelegentów była Jessica Soors kierująca 
wydziałem ds. deradykalizacji w belgijskim mieście 
Vilvoorde, z którego wywodzi się największa liczba 
zagranicznych bojowników spośród innych miast 
w Europie. Radziła ona społecznościom lokalnym, by 
przede wszystkim przygotowały się do zwalczania 
radykalizacji postaw. Jej miasto nie było na to przygo-
towane, gdy młodzi mieszkańcy zaczęli je opuszczać, 
by walczyć w konfliktach za granicą.

Jej zdaniem praca nad radykalizacją postaw nie może 
zaczynać się od rozwiązywania indywidualnych przy-
padków lub egzekwowania prawa, ale od zapobiega-
nia, i to już w szkole.

Inni mówcy podkreślali, że szkoły powinny zwracać 
większą uwagę na nauczanie kompetencji społecz-
nych i obywatelskich oraz skupiać się na różnorodno-
ści i aktywnym obywatelstwie. Do najpotężniejszych 
środków obrony przeciw pokusie radykalizacji 
postaw należy też zwiększanie złożoności myślenia 
i rozwijanie zmysłu krytycznego od najmłodszych lat.

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele 
Komisji Europejskiej, a także eksperci i przedstawi-
ciele organizacji zaangażowanych w formalną lub 
pozaformalną edukację młodzieży.

EKES przygotowuje obecnie opinię na ten temat, 
która ma zostać przyjęta w grudniu. (ll)� l

Nowe formy pracy – szanse i wyzwania
Jednym z głównych tematów wrześniowej debaty ple-
narnej EKES-u były nowe formy pracy. W przyjętej 
opinii w sprawie nowych form pracy i umiejętno-
ści (sprawozdawca: Ulrich Samm, Grupa Pracodaw-
ców  – DE) EKES zwraca uwagę na pojawienie się 
wielu nietypowych form zatrudnienia takich jak praca 
w niepełnym wymiarze godzin, praca z wieloma wyko-
nawcami i tzw. crowdworking, gdy pracownicy oferują 
swoje umiejętności na platformach internetowych 
w ramach sieci wysoko wykwalifikowanych i wyspe-
cjalizowanych podmiotów. Wszystkie zainteresowane 
strony powinny skoordynować swoje wysiłki na rzecz 
rozwiązania związanych z tym problemów społecz-
nych  – należy priorytetowo potraktować kwestię 
zapewnienia zabezpieczenia społecznego i unikania 
ubóstwa. EKES przyznaje, że również automatyzacja 
i  robotyzacja mają coraz większy wpływ na pracę. 
Chociaż w warunkach starzejącego się społeczeństwa 
mogą przynosić efekty pozytywne, mają także wpływ 
na miejsca pracy. Dialog społeczny dotyczący tej kwe-
stii musi mieć miejsce na wczesnym etapie. W przyszło-
ści uczenie się przez całe życie i szkolenie zawodowe 
będzie dla wszystkich koniecznością. W tym kontekście 
należy zagwarantować, że wszyscy pracownicy będą 
mieli dostęp do tradycyjnych systemów szkolenia 

organizowanych przez swoje przedsiębiorstwo. Z dru-
giej strony, długoterminowe zmiany najlepiej stymu-
lować poprzez kształcenie ogólne.

W swojej opinii w sprawie roli partnerów społecz-
nych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
w nowych formach pracy (sprawozdawczyni: Franca 
Salis-Madinier, Grupa Pracowników – FR) EKES podkre-
śla, że w tym okresie dalekosiężnych zmian dla pra-
cowników główne cele i zasady dialogu społecznego 
i negocjacji zbiorowych nadal zachowują ważność. Ich 
rolą nie jest sprzeciwianie się zmianom, lecz sterowanie 
nimi, tak aby maksymalnie je wykorzystać, przy jedno-
czesnym zagwarantowaniu respektowania podstawo-
wych praw pracowników. Jest potrzeba zarządzania 
partycypacyjnego, sporządzenia zasad zbiorowych, 
dostosowania dialogu społecznego i znalezienia inno-
wacyjnych odpowiedzi. Cyfryzacja ma dalekosiężny 
wpływ na pracę. Może zapewnić niektórym pracow-
nikom autonomię i umożliwiać lepsze godzenie życia 
zawodowego i rodzinnego, lecz w przypadku słabego 
zarządzania może też przynosić ze sobą problemy 
zdrowotne. Europa zna już wiele dobrych przykładów 
radzenia sobie z wymogami i wyzwaniami ery cyfrowej. 
(sg)� l

Pracownicy delegowani: najwyższy czas 
zmienić dyrektywę
Przewodniczący EKES-u Georges Dassis i prze-
wodniczący Rady Społeczno-Gospodarczej i Eko-
logicznej Francji Patrick Bernasconi podpisali 
wspólne oświadczenie, apelując o radykalną 
zmianę przepisów UE dotyczących delego-
wania pracowników, by zwalczać dumping 
socjalny. Obaj przewodniczący podkreślili, że 
UE zawsze musi dążyć do harmonizacji ku wyż-
szym standardom i wyrównania warunków życia 
i pracy w UE oraz wezwali państwa członkowskie 
sprzeciwiające się reformom do zaniechania 
oporu. Zaapelowali do ustawodawców europej-
skich o zapewnienie tymczasowego charakteru 
delegowania, a do państw członkowskich o to, 
by połączyć dostępne dane w celu zwalczania 
oszustw i  nieuczciwej konkurencji ze strony 

przedsiębiorstw, które są tworzone wyłącznie 
w celu wykorzystywania różnic w wynagrodze-
niu między państwami członkowskimi UE. Zwró-
cili się również o podjęcie konkretnych działań 
w celu dopilnowania, by pracownicy zostali objęci 
systemem zabezpieczenia społecznego przed 
delegowaniem oraz o utworzenie europejskiej 
karty ubezpieczenia zdrowotnego pracowników 
delegowanych w celu uproszczenia kontroli i pro-
cedur. Nalegali również na to, by dyrektywa miała 
zastosowanie do sektora transportu.

Pełną treść oświadczenia znaleźć można tu: 
http://www.eesc.europa.eu/en/news-media/
news/posted-workers-its-high-time-revise-direc-
tive (dm/pa)� l

Witamy w nowym portalu internetowym 
EKES-u!
W sierpniu 2017 r. witryna interne-
towa EKES-u otrzymała nowy kształt. 
Jej wielkość dostosowuje się obecnie 
w pełni elastycznie do rozdzielczości 
ekranu, czyli można z niej korzystać na 
dowolnym urządzeniu. Rozszerzono 
też gamę języków, aby uczynić portal 
bardziej przyjaznym dla użytkownika: 
nawigowanie po nim, i przeglądanie 
wszelkich ogólnych prezentacji dzia-
łań i  organów Komitetu, jest teraz 
możliwe w  23 językach. Na nowo 
przemyślano, uproszczono i  uaktu-
alniono strukturę i  treść stron, aby 
przyspieszyć i ułatwić dostęp do prac 
EKES-u. (kf)

Zajrzyj na http://www.eesc.europa.
eu/!� l
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przemysłowych i usługowych, działających lokal-
nie i globalnie”. Dodał, że nadal należy dążyć do 
wzmocnienia unii walutowej i poprawy jej zarzą-
dzania oraz do pełnego urzeczywistnienia jedno-
litego rynku.

Gabriele Bischoff, przewodnicząca Grupy Pra-
cowników, przyznała, że podziela obawy Jeana-C-
laude’a Junckera co do rosnącego rozwarstwienia 
w Europie: „Z dużym zadowoleniem przyjmujemy 
Pana słowa o jedności i jesteśmy głęboko zanie-
pokojeni podziałami w Europie. Europa nie będzie 
miała przyszłości bez silnego wymiaru społecznego 
i solidarności. Dlatego potrzebna jest konkretna 
agenda społeczna i plan działania na rzecz realiza-
cji Europejskiego filaru praw socjalnych”. Zwróciła 
uwagę, że w UE nie może być pracowników drugiej 

kategorii i podkreśliła potrzebę przeglądu dyrek-
tywy o delegowaniu pracowników.

Przewodniczący Grupy Innych Podmiotów Luca 
Jahier podziękował przewodniczącemu Komisji za 
podjęcie się bardzo ambitnego zadania ożywienia 
projektu integracji europejskiej i  propagowania 
wspólnej wizji Europy. „UE jest wspólnotą warto-
ści i dzisiaj potrzebujemy ambitniejszej i bardziej 
demokratycznej Unii, której wizja wykraczałaby 
poza horyzont brexitu. Tak więc dążmy wspólnie do 
zorganizowania konwentu obywatelskiego w 2018 r. 
Umieśćmy kulturę i zrównoważony rozwój w cen-
trum priorytetów i polityki UE”. Podkreślił także, że 
rok 2018, Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego, 
jest okazją do mobilizacji pozytywnych sił na rzecz 
przyszłości Europy. (sg)� l

Europejska unia energetyczna: 
zapewnienie społecznych korzyści
Podczas wszystkich dyskusji panelowych w ramach 
europejskiego dialogu energetycznego, zorgani-
zowanego przez EKES w Brukseli 7 września, prze-
wijały się obawy o koszty społeczne transformacji 
sektora energetycznego. Wydarzenie koncentro-
wało się wokół zaproponowanego przez Komisję 
Europejską pakietu „Czysta energia dla wszyst-
kich Europejczyków” i  jego postrzeganiu przez 
szerokie spektrum zainteresowanych podmiotów 
społeczeństwa obywatelskiego biorących udział 
w debacie z instytucjami europejskimi i uczestni-
kami rynku.

Pakiet dotyczący czystej energii – uznany przez wszyst-
kich uczestników za nadzwyczaj korzystny zestaw środ-
ków, po raz pierwszy skupiający działania w obszarze 
energii i klimatu w ramach jednego spójnego pro-
gramu – wzbudza jednak poważne obawy odnośnie do 
wymiaru społecznego, zwłaszcza do sposobu zajmo-
wania się palącą kwestią ubóstwa energetycznego.

Czy to realistyczne – padało pytanie ze strony zain-
teresowanych podmiotów społeczeństwa obywatel-
skiego – by oczekiwać od obywateli, którzy żyją od 
wypłaty do wypłaty, inwestycji w panele słoneczne, 
urządzenia fotowoltaiczne czy sprzęt energooszczędny, 
kiedy muszą oni wybierać między zakupem żywności 
a ogrzewaniem domu? Nie powinno się ich zmuszać 
do dokonywania inwestycji, na które nie mogą sobie 
pozwolić lub nie są gotowi. Nie należy też oczekiwać 
od nich dofinansowywania inwestycji dokonywanych 
przez osoby bardziej zamożne. Według zaintereso-
wanych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego 
nie należy zakazywać taryf socjalnych. Należałoby je 
być może wręcz uznać za konieczne w celu ochrony 
konsumentów podatnych na zagrożenia.

Wyrażano także obawy co do wpływu transformacji 
sektora energetycznego na zatrudnienie, a także co do 
konieczności chronienia regionów, które zależą od pro-
dukcji paliwa kopalnego – takiego jak węgiel i łupki – 
przed negatywnymi konsekwencjami transformacji.

Ponieważ większość środków finansowych musi pocho-
dzić z kapitału prywatnego, wszyscy zgodnie orzekli, że 
istotne znaczenie ma stabilne środowisko inwestycyjne 
sprzyjające podejmowaniu długoterminowych zobo-
wiązań. Podkreślono, że elementem, którego brakuje 
w unii energetycznej, są zachęty podatkowe. Zachęty 
cenowe zostały wskazane jako najskuteczniejsze narzę-
dzie podnoszące świadomość obywateli i zachęcające 
do kreatywności w  dążeniu do uniknięcia kosztów 
i ograniczenia zużycia energii. (dm)� l

C i ą g  d a l s z y  z e  s t r.  1
„Więcej jedności, solidarności i konkurencyjności. Nie może być obywateli drugiej klasy”

Przywódcy polityczni w UE oraz w Ameryce 
Łacińskiej i Karaibach powinni uznać 
wartość społeczeństwa obywatelskiego
Na wrześniowym posiedzeniu plenarnym EKES przyjął 
opinię zatytułowaną Nowy kontekst strategicz-
nych stosunków UE–CELAC oraz rola społeczeń-
stwa obywatelskiego (sprawozdawca: Mário Soares, 
Grupa Pracowników – PT). Komitet nawołuje w niej do 
nawiązania ściślejszego partnerstwa między UE a CELAC 
w oparciu o kompleksową umowę ramową uwzględnia-
jącą zasady działania w zakresie dialogu politycznego, 
współpracy i zrównoważonego rozwoju. Niemniej, aby 
jakiekolwiek negocjacje między UE a Ameryką Łacińską 
i Karaibami zakończyły się pomyślnie, konieczny jest 
usystematyzowany dialog ze zorganizowanym społe-
czeństwem obywatelskim. W konkretnym przypadku 
umów o wolnym handlu należałoby zagwarantować 
faktyczny udział zorganizowanego społeczeństwa 
obywatelskiego na wszystkich etapach negocjacji oraz 
podczas wdrażania i oceny wyników.

EKES wzywa wszystkich przywódców politycznych 
w UE oraz w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach do 
uznania i promowania udziału społeczeństwa oby-
watelskiego. W ten sposób w procesie podejmowa-
nia decyzji będzie uczestniczyć możliwie największa 
liczba obywateli. EKES wielokrotnie wskazywał, że brak 
szerokiego dostępu do informacji jest jednym z klu-
czowych problemów w monitorowaniu stosunków 
UE z CELAC. Brak przejrzystości uniemożliwia ponadto 
społeczeństwu obywatelskiemu opracowywanie pro-
pozycji w stosownym czasie. Istotne jest wprowadze-
nie czytelnych zasad i procedur regulujących dostęp 
do informacji i ich rozpowszechnianie. Zdaniem EKES-u 
potrzebna jest także odpowiednia ilość środków mate-
rialnych, by zapewnić udział społeczeństwa obywatel-
skiego w negocjacjach oraz w formalnym i otwartym 
dialogu z władzami. (sg)� l

EKES – pierwsza instytucja, która przyjęła 
stanowisko w sprawie CCCTB
UE chce zwalczać agresywne planowanie podatkowe 
oraz przyczyniać się do wzrostu, konkurencyjności 
i uczciwości na jednolitym rynku. Temu celowi mają 
służyć ponownie przedstawione przez Komisję Euro-
pejską wnioski na temat wspólnej skonsolidowanej 
podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB). 
EKES był pierwszą instytucją, która przyjęła stanowisko 
dotyczące tych wniosków.

W swojej opinii na temat CCCTB (sprawozdawca: 
Michael McLoughlin, Grupa Innych Podmiotów – IE) 
Komitet popiera cele wniosków, jak też opracowanie 
jednego zbioru zasad obliczania zysków przedsię-
biorstw podlegających opodatkowaniu w UE i przypi-
sywanie dochodu do miejsca wytworzenia wartości. 
Uważa, że CCCTB może być korzystne dla wszystkich, 
jeśli zapewni się prostotę i pewność opodatkowania 
przedsiębiorstw oraz ograniczy bariery podatkowe 
i złożoność opodatkowania.

EKES zaleca jednak, by podejmować jak największe 
starania o ustalenie CCCTB w drodze porozumienia, 

uwzględniając wrażliwy charakter związanych z tym 
kwestii pomocniczości i suwerenności państwa. Wzywa 
zainteresowane strony, by dążyły do szybkiej realizacji 
proponowanych etapów. EKES zwraca ponadto uwagę 
na potrzebę stawienia czoła wyzwaniom gospodarki 
cyfrowej i proponuje, by ponownie rozważyć włącze-
nie kwestii własności intelektualnej we wzór podziału. 
Uważa, że wykorzystywanie wskaźnika sprzedaży 
według miejsca przeznaczenia może wymagać zmian 
w celu zapewniania jego równorzędnego stosowania. 
Sugeruje też przeprowadzenie szczegółowej oceny 
skutków CCCTB.

W odrębnej opinii na temat systemu podatkowego 
na rzecz uczciwej konkurencji i wzrostu (sprawoz-
dawca: Petru Sorin Dandea, Grupa Pracowników – RO) 
EKES nawołuje państwa członkowskie do wzmożenia 
wysiłków w zakresie zwalczania agresywnego plano-
wania podatkowego i unikania opodatkowania. Zaleca 
przeprowadzenie reform podatkowych i unikanie inter-
pretacji prawa podatkowego, której nie uzasadniają 
uwarunkowania gospodarcze transakcji.(jk)� l

Ponad sto zgłoszeń do Nagrody 
EKES-u dla Społeczeństwa 
Obywatelskiego 2017

W tym roku do Nagrody dla Społeczeństwa Oby-
watelskiego zgłoszono 111 propozycji z  całej Unii 
Europejskiej.

Nagroda zostanie przyznana za „innowacyjne 
projekty na rzecz wspierania wysokiej jakości 
zatrudnienia i przedsiębiorczości z myślą o przy-
szłości pracy”. Uhonoruje inicjatywy, które zmierzają 
do tworzenia trwałych miejsc pracy i promowania 
przedsiębiorczości, w szczególności w odniesieniu 
do niewystarczająco reprezentowanych kategorii 
ludności i grup znajdujących się w najtrudniejszym 
położeniu.

Nagroda dla Społeczeństwa Obywatelskiego, przyzna-
wana od dziewięciu lat, pozwala podkreślić wybrany 
na dany rok kluczowy aspekt prac EKES-u. Jedną 
z głównych trosk EKES-u w ciągu ostatniego roku była 
europejska strategia zatrudnienia oraz w jaki sposób 

przeciwdziałać najbardziej niepokojącym formom bez-
robocia, takim jak bezrobocie osób młodych i bezrobo-
cie długotrwałe, oraz wspierać integrację osób nowo 
przybyłych na rynku pracy.

Ogólnym celem nagrody jest wyróżnienie działań 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego lub osób 
indywidualnych, które wnoszą znaczący wkład w pro-
mowanie europejskiej integracji.

EKES przystąpi obecnie do oceny wniosków, a ogło-
szenie wyników nastąpi 7 grudnia 2017 r., na sesji 
plenarnej.

Więcej szczegółów na temat Nagrody dla Społeczeń-
stwa Obywatelskiego można znaleźć pod adresem:

http://bit.ly/2yKlZRY (mr)� l

Członek EKES-u Thierry Libaert omawia 
sposoby przeciwdziałania sztucznie 
skróconemu cyklowi życia produktów
Członek EKES-u Thierry Libaert (Grupa Innych Pod-
miotów – FR) właśnie opublikował książkę na temat 
sztucznie skróconego cyklu życia pt. „Déprogrammer 
l’obsolescence” [Wyeliminowanie sztucznie skróco-
nego cyklu życia]. W książce zwraca uwagę, że kon-
sumenci często czują, iż nie mają wpływu na długość 
okresu użytkowania produktu i tkwią w konsump-
cyjnym systemie zmuszającym ich do pozbywania 
się rzeczy. Thierry Libaert pokazuje, w jaki sposób 
można przeciwdziałać sztucznie skróconemu cyklowi 
życia na szczeblu krajowym, europejskim i między-
narodowym przez zmianę przeznaczenia wydatków 
publicznych, przedłużanie gwarancji na produkty 
i oznaczanie długości okresu użytkowania na etykie-
tach produktów. Zwalczanie sztucznie skróconego 
cyklu życia to przede wszystkim – mówi Thierry Liba-
ert – sprawa woli politycznej i zasadniczej zmiany 
postaw. Sztuczne skracanie cyklu życia produktów 
nie jest nieuchronne.

Thierry Libaert poprowadził pionierskie prace 
EKES-u dotyczące przeciwdziałania sztucznie skró-
conemu cyklowi życia produktów, które stanowiły 
inspirację dla niedawnej rezolucji Parlamentu Euro-
pejskiego w tej sprawie.

Więcej informacji na stronie http://www.tlibaert.
info/books/ouvrages-de-thierry-libaert/ (dm)� l

Pierre-Jean Coulon, przewodniczący Sekcji Transportu, 
Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego (TEN) 
wraz z Georges’em Dassisem, przewodniczącym EKES-u

3

http://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
http://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
http://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/eu-celac-strategic-relations
http://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/eu-celac-strategic-relations
http://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/eu-celac-strategic-relations
http://bit.ly/2yKlZRY
http://www.tlibaert.info/books/ouvrages-de-thierry-libaert/
http://www.tlibaert.info/books/ouvrages-de-thierry-libaert/


Październik 2017 / 8  
 „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 stronie 
internetowej EKES-u:
URL: 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.
Następny numer ukaże się w grudniu 2017 r.
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Wystawa fotograficzna 
w EKES-ie „Dzikie obszary 
Estonii”
7 listopada – 8 grudnia 2017 r.

Na wniosek estońskich członków EKES-u 
Komitet organizuje drugą i  ostatnią 
wystawę w  trakcie estońskiej prezyden-
cji UE – wystawę fotograficzną pt. „Dzikie 
obszary Estonii”. Na prezentowanych zdję-
ciach będzie można zobaczyć najbardziej 
urokliwe widoki dzikiej przyrody Estonii: 
pejzaże, kwiaty, ptactwo czy duże ssaki. Miło-
śnikom natury kraj ten oferuje wiele atrakcji: 
urozmaicony krajobraz, różnorodność roślin 
i zwierząt. Puste plaże, gęste lasy, malowni-
czo położone jeziora i rzeki oraz tajemnicze 
mokradła tętnią ukrytym życiem ptaków, fok 
czy niedźwiedzi. (jp)� l

Wystawa „Coraz ściślejsza unia” – dziedzictwo 
traktatów rzymskich w dzisiejszej Europie w latach 
1957–2017
18 października – 3 listopada 2017 r.

By uczcić 60. rocznicę tego historycz-
nego wydarzenia, Archiwa Historyczne 
Unii Europejskiej zorganizowały wystawę 
poświęconą traktatom i ich dziedzictwu.

Jest ona owocem współpracy partnerskiej 
Archiwów Historycznych Unii Europej-
skiej z Radą Unii Europejskiej, Parlamen-
tem Europejskim i  Komisją Europejską 
z  udziałem Europejskiego Banku Inwe-
stycyjnego, włoskiej prezydencji Rady 
Unii Europejskiej, włoskiego ministerstwa 
spraw zagranicznych oraz włoskiej agencji 
prasowej ANSA.

Wystawa ukazuje zjawiska społeczne, 
kulturowe i gospodarcze oddziałujące na 
Europę po II wojnie światowej, które legły 
u podstaw traktatów, oraz długofalowy 
wpływ procesu integracji europejskiej na 
życie codzienne obywateli. (jp)

Bardziej szczegółowe informacje: http://
www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-e-
vents/events/ever-closer-union� l

„EKES info” przechodzi na format cyfrowy
W grudniu 2017  r. zainaugurowana 
zostanie nowa wersja online biuletynu 
informacyjnego EKES-u. Pierwsze wyda-
nie dostępne będzie w wersji angielskiej, 
francuskiej i  niemieckiej, podczas gdy 
wszystkie pozostałe wersje językowe będą 
rozpowszechniane w tradycyjnym forma-
cie PDF. Od stycznia 2018 r. tylko nowa 
wersja będzie publikowana we wszystkich 
językach.

Nowa, w pełni cyfrowa wersja w formacie 
HTML będzie wysyłana do czytelników 
pocztą elektroniczną. Z wersji tej będzie 
można korzystać na różnych urządzeniach, 
w tym także na telefonach komórkowych 
i  tabletach; będzie ona także zawierać 

wyszukiwarkę działającą w  23  językach 
UE. Czytelnicy będą mogli udostępniać 
artykuły w mediach społecznościowych, 
komentować je i  udostępniać swoje 
komentarze. Dostępna będzie również 
papierowa wersja drukowana na życze-
nie. Abonenci obecnej wersji drukowanej, 
którzy są zainteresowani otrzymywa-
niem nowego biuletynu ukazującego się 
najpierw w formacie elektronicznym, są 
proszeni o wysłanie wiadomości na adres 
eescinfo@eesc.europa.eu i  wskazanie 
w niej, którą wersję językową pragnęliby 
otrzymywać. (dm)� l

Korzyści społeczeństwa cyfrowego
Grupa Pracodawców w EKES-ie

W dniu 25 października, w  ramach 
estońskiej prezydencji Rady UE, Grupa 
Pracodawców EKES zorganizuje kon-
ferencję w Tallinnie na temat ko rzy-
ści wynikających ze społeczeństwa 
cyfrowego.

Innowacje i technologie cyfrowe zmie-
niają dzisiejsze społeczeństwo, dając 
nowe możliwości przedsiębiorstwom, 
rządom i obywatelom w różnych sek-
torach, w  tym w  sektorze przemysłu, 

zdrowia, mediów społecznościowych, 
usług elektronicznych, danych i wielu 
innych. Świat cyfrowy szybko posuwa 
się naprzód. Czy jednolity rynek UE jest 
gotowy na erę cyfrową? Europejczycy 
muszą zastanowić się, w jaki sposób UE 
może skorzystać z  rewolucji cyfrowej, 
tak aby zachować konkurencyjność 
i stworzyć więcej miejsc pracy. Idealnym 
miejscem na stawianie takich pytań jest 
Estonia, lider technologii ICT i  usług 
cyfrowych.

Celem tego wydarzenia jest przeanali-
zowanie możliwości, jakie oferuje społe-
czeństwo cyfrowe – zwłaszcza jednolity 
rynek cyfrowy – a także rozwój cyfrowych 
usług publicznych, co jest jednym z prio-
rytetów w czasie prezydencji estońskiej. 
(lj)� l

Praca na rzecz lepszej przyszłości
Cyfryzacja i innowacja: 
szanse i wyzwania

Grupa Pracowników EKES-u

Jak sprawić, żeby cyfryzacja zakończyła się 
sukcesem? Co musimy uczynić, żeby mieć 
pewność, że innowacje cyfrowe przyniosą 
ze sobą godziwe miejsca pracy i  ulep-
szą warunki pracy? Te właśnie kwestie 
znajdowały się w porządku obrad Grupy 
Pracowników na spotkaniu w  Tallinnie 
dnia 6 października, które było poświę-
cone cyfryzacji i  jej konsekwencjom dla 
pracowników.

Trudno byłoby trafniej wybrać miejsce spo-
tkania, gdyż Estonia jest uważana za naj-
bardziej zaawansowany cyfrowo kraj UE, 
bardzo otwarty na innowacje w zakresie IT 
i chętny do szybkiego wdrażania nowych 
pomysłów.

Po przemówieniu powitalnym Gabriele 
Bischoff ,  przewodniczącej  Grupy 

Pracowników, i po wystąpieniu Eikiego 
Nestora, rzecznika estońskiego par-
lamentu, który przedstawił europejski 
semestr prezydencji estońskiej, członko-
wie zapoznali się bliżej z agendą cyfrową 
2020 dla Estonii – w wielu kręgach uwa-
żaną za znakomity przykład promowa-
nia cyfrowego rozwoju w  gospodarce 
i społeczeństwie.

W trakcie sesji popołudniowej członkowie 
omówili szanse oraz wyzwania cyfryzacji 
i  innowacji dla pracowników i dla rynku 
pracy. Głos zabrali prelegenci z Komitetu 
Doradczego Związków Zawodowych 
(TUAC), europejskiego związku zawodo-
wego IndustriALL, estońskiego organu 
ds. systemów informatycznych i Europej-
skiej Konfederacji Związków Zawodowych 
(ETUC). Debata wykazała, że budowanie 
społeczeństwa cyfrowego ma wpływ na 
każdy aspekt naszego życia, zwłaszcza na 
warunki pracy, płace i systemy zabezpie-
czenia społecznego. Ogólnie uznano, że 
Europa musi dotrzymać kroku postępowi 
technologicznemu i w pełni wykorzystać 

swój potencjał w obu obszarach: uczci-
wych warunków pracy i  inwestycji na 
rzecz cyfrowej przyszłości. Kilku prelegen-
tów podkreśliło potrzebę sprawiedliwej 
transformacji w  kierunku ery cyfrowej 
i zwróciło uwagę, że należy starannie oce-
nić konsekwencje dla rynku pracy i stan-
dardów pracy, jak również dla gospodarki 
i systemów podatkowych oraz systemów 
zabezpieczenia społecznego. Korzyści 
oferowane przez cyfrowe otoczenie pracy 
nie powinny naruszać norm społecznych 
i warunków pracy. Z tego względu naszym 
zadaniem jest zachęcanie do innowacji 
i  kreatywności oraz realizacja pozytyw-
nych wyników w ramach zrównoważonej 
i konkurencyjnej społecznej gospodarki 
rynkowej. (mg)� l

Niedawne zmiany w gospodarce społecznej w UE
Grupa Innych Podmiotów w EKES-ie

Po raz trzeci od czasu badań przeprowa-
dzonych w 2008 r. i 2012 r. EKES opubli-
kował analizę dotyczącą aktualnej sytuacji 
w dziedzinie gospodarki społecznej w Unii 
Europejskiej, zleconą przez Kategorię 
„Gospodarka społeczna”, która jest zarzą-
dzana przez Grupę Innych Podmiotów.

Badanie to, powierzone Międzynarodo-
wemu Centrum Badań i  Informacji na 
temat Gospodarki Publicznej, Społecznej 
i Spółdzielczej (CIRIEC), nie było jedynie 
aktualizacją poprzednich badań, lecz 
skupiło się na trzech obszarach: gospo-
darce społecznej i nowych koncepcjach 
i ruchach, polityce publicznej w szer-
szym rozumieniu tego pojęcia, realizo-
wanej w ostatnich latach na szczeblu UE 
oraz w państwach członkowskich w celu 
poprawy sektora gospodarki społecz-
nej, i wreszcie na rozmiarach gospo-
darki społecznej w każdym z państw 
członkowskich UE.

Konkretnie rzecz biorąc, badanie umożliwia 
pomiar poczynionych postępów poprzez 
dostarczanie rzetelnych i porównywalnych 

danych. Wyraźnie wynika z  niego, że 
gospodarka społeczna wyszła z kryzysu 
gospodarczego i finansowego w dużym 
stopniu nietknięta. Obecnie sektor ten 
zapewnia płatne zatrudnienie 6,3% lud-
ności w  wieku produkcyjnym w  UE-28. 
Dla porównania w  2012  r. odsetek ten 
wyniósł 6,5%.

Badanie jest ponadto okazją, by przypo-
mnieć sobie, jakie wartości gospodarka 
społeczna wnosi dziś do naszego społe-
czeństwa. Gospodarka społeczna, funk-
cjonująca na podstawie innego modelu 
niż przedsiębiorstwa oparte na kapitale, 
zajmuje ważne miejsce, współpracując 
z gospodarką rynkową i działając obok niej. 
Poprzez dbałość o to, by efektywność eko-
nomiczna służyła potrzebom społecznym, 
gospodarka społeczna tworzy rzeczywiste 
współzależności między kwestiami gospo-
darczymi i społecznymi w miejsce podpo-
rządkowania jednego obszaru drugiemu.

Poza tym gospodarka społeczna uosabia 
i chroni wartości, na których została zbudo-
wana UE (art. 3 TUE). Stwarza ona okazję do 
uczestnictwa obywateli i kształtuje w nich 
poczucie odpowiedzialności za naszą 

zrównoważoną przyszłość. Jest to ponadto 
dalekosiężny instrument, który umożliwia 
UE zbliżenie się do realizacji zobowiązań 
podjętych w  ramach programu działań 
ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 
do roku 2030.

Link do badania http://www.eesc.europa.
eu/en/our-work/publications-other-work/
publications/recent-evolutions-social-eco-
nomy-study (cl)� l
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„EKES info” w 23 językach: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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