




„   Oto priorytety na czas

mojego przewodnictwa w EKES-ie,

które – wraz z programami prac sekcji – 

będą określały zakres działań Komitetu. ”
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2 Dbałość o rozwój silniejszego
społeczeństwa obywatelskiego 
w Europie

W greckiej mitologii Europa była córką fenickiego władcy. 

Homer opisuje Europę jako mitologiczną królową Krety. 

Zgodnie z mitem Zeus przebrany za byka porwał ją

jako piękną młodą dziewczynę; przebył z nią morze

i cały kontynent, który otrzymał potem jej imię – Europa.
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Przez całe stulecia Europa była miejscem 

nieustannych konfl iktów, mieszanką grup 

etnicznych, które stale toczyły między 

sobą wojny. Dążenie do władzy, dominacji 

i budowania imperiów powodowało 

przesuwanie granic, zniszczenia i pod-

porządkowywanie jednych grup drugim. 

Z perspektywy historycznej tylko chwila dzieli 

Europę dwóch wojen światowych ubiegłego 

wieku od Europy stałej wzajemnej współpracy – 

Europy, którą nazywamy Unią Europejską i która 

dba o pokojową przyszłość kontynentu.

Unia 
Europejska
Od 1950 r. z wielkim powodzeniem 

urzeczywistniamy proces integracji

europejskiej. Po stuleciach sporów, wojen,

stale zmieniających się granic i ruchów ludności 

europejski projekt umożliwił zaprowadzenie 

pokoju, bezpieczeństwa, dobrobytu 

i solidarności, choć nadal jeszcze wiele 

pozostaje do zrobienia.

Inicjatywa utworzenia wspólnego rynku 

wewnętrznego, a następnie wspólnej 

waluty była przedsięwzięciem wcześniej 

niespotykanym. W ostatnich siedmiu 

latach miały miejsce dwa rozszerzenia 

i do UE przystąpiło dwanaście nowych 

państw członkowskich. Po kilku latach, 

kiedy zarówno osiągaliśmy postępy, jak 

i cofaliśmy się, Unia uzgodniła nowy traktat, 

w którym wzmocniono rolę społeczeństwa 

obywatelskiego i który przewiduje powołanie 

stałego przewodniczącego Rady oraz wysokiego 

przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych 

i polityki bezpieczeństwa.

„  Musimy trzymać się 
wizji Europy żyjącej 
w pokoju i dostatku. ”
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Wyzwania 
dla Europy
W ciągu ostatnich kilku lat świat doświadczył 

poważnego kryzysu fi nansowego. Nadal słabe jest 

przeświadczenie, że uda się szybko odbudować 

gospodarkę, i stale pojawiają się sygnały 

ostrzegające przed recesją, utrzymującym się 

spowolnieniem gospodarczym i zatrzymaniem 

ożywienia koniunktury. Bezrobocie osiąga 

bezprecedensowy poziom, choć odsetek osób 

bez pracy znacznie różni się w poszczególnych 

państwach i regionach. Bezrobocie wśród 

młodych ludzi jest zatrważająco wysokie. Ubóstwo 

nadal jest niezwykle poważnym problemem 

w Europie. Uwaga przeniosła się z katastrofalnych 

problemów w sektorze fi nansowym na sytu-

ację fi nansów publicznych w państwach człon-

kowskich. Duże defi cyty publiczne – i tym

samym wysokie zadłużenie publiczne –

spowodowały ogromne napięcia w związku 

z ograniczaniem wydatków, obniżaniem pensji 

i innymi rozwiązaniami, jakie wiele państw 

członkowskich przyjęło, aby zaradzić kryzysowi.

Osłabiło się polityczne zaangażowanie na rzecz 

zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania 

zmianie klimatu. Długofalowy rozwój musiał 

ustąpić przed bardziej krótkowzroczną 

polityką. Międzynarodowa społeczność nie 

poświęca wystarczającej uwagi globalnym 

kwestiom związanym z równością, rozwojem 

demografi cznym i prawem do żywności i czystej 

wody – za mało też robi, by rozwiązać te 

problemy. Spada zainteresowanie milenijnymi 

celami rozwoju dotyczącymi zmniejszenia 

ubóstwa na świecie. Lata negocjacji na forum 

Światowej Organizacji Handlu (WTO)

nie przyniosły nowego wielostronnego 

porozumienia handlowego.

Europa 
socjalna
W trakcie mojej kadencji przewodniczącego 

Komitet będzie kontynuował wysiłki, aby 

wzmocnić i utrwalić społeczny wymiar UE – 

wysiłki, których celem jest poprawa warunków 

zatrudnienia i promowanie integracji społecznej. 

Nadal będziemy walczyć z ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym, które dotykają 

grup i tak już znajdujących się w trudnej sytuacji. 

W związku z dostosowaniami, jakich trzeba 

dokonać, aby nasze społeczeństwo stało się 

niskoemisyjne, pojawiają się nowe wyzwania, 

ale potrzebna będzie też nowa wiedza i nowe 

umiejętności.
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Społeczeństwo 
obywatelskie
Nowy traktat przewiduje udział społeczeństwa 

obywatelskiego w pracach UE, choć widać 

oznaki, że społeczeństwo w Europie jest dalekie 

od przejawiania prawdziwego zaangażowania, 

jeśli chodzi o europejską współpracę. 27 państw 

członkowskich musi jeszcze wspólnie znaleźć 

w Radzie odpowiednie rozwiązania i podjąć 

określone decyzje. Istnieje ryzyko, że ostateczny 

rezultat zostanie wypracowany wyłącznie na 

podstawie zysków i strat dla poszczególnych 

państw. Charakterystyczne jest to, że sprawy 

europejskie najczęściej są nieobecne w polityce 

krajowej i krajowych kampaniach wyborczych. 

W państwach członkowskich i na poziomie UE 

potrzebni są przywódcy polityczni, którzy nadal 

postrzegają integrację europejską jako cel.

Potrzebujemy społeczeństwa obywatelskiego, 

które zdecydowanie broni wartości Unii, zabiega 

o poparcie dla wspólnego konstruowania Europy 

oraz w nim uczestniczy.

Potrzebujemy wizji i zaangażowania ze strony 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które 

będą poruszać ważne kwestie i naciskać na ich 

włączenie do programu działań politycznych.

Potrzebujemy w tych organizacjach ludzi, którzy 

chętnie wniosą w te działania swe umiejętności, 

wiedzę, zaangażowanie i zainteresowanie.

„  Potrzebujemy zatem EKES-u,

jedynego formalnego organu UE 

reprezentującego pracodawców, 

pracowników i inne podmioty 

społeczeństwa obywatelskiego oraz 

dającego im, zgodnie z traktatem, 

możliwość uczestniczenia 

w wewnętrznych procesach Unii 

i wpływania na nie. ”
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„  Dialog jest sztuką rozmawiania 
z ludźmi, a nie mówienia do ludzi,
oraz przede wszystkim – sztuką słuchania. ”
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Nowy
traktat
Traktat o Unii Europejskiej / Tytuł II

Postanowienia o zasadach demokratycznych / 

Artykuł 11

1. Za pomocą odpowiednich środków instytucje 

umożliwiają obywatelom i stowarzyszeniom 

przedstawicielskim wypowiadanie się i publiczną 

wymianę poglądów we wszystkich dziedzinach 

działania Unii.

2. Instytucje utrzymują otwarty, przejrzysty i regularny 

dialog ze stowarzyszeniami przedstawicielskimi 

i społeczeństwem obywatelskim.

3. Komisja Europejska prowadzi szerokie konsultacje 

z zainteresowanymi stronami w celu zapewnienia 

spójności i przejrzystości działań Unii.

4. Obywatele Unii w liczbie nie mniejszej niż milion, mający 

obywatelstwo znacznej liczby Państw Członkowskich, 

mogą podjąć inicjatywę zwrócenia się do Komisji 

Europejskiej o przedłożenie, w ramach jej uprawnień, 

odpowiedniego wniosku w sprawach, w odniesieniu 

do których, zdaniem obywateli, stosowanie Traktatów 

wymaga aktu prawnego Unii.

Procedury i warunki wymagane w celu przedstawienia takiej 

inicjatywy określane są zgodnie z artykułem 24

akapit pierwszy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
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Traktat lizboński zapewnił EKES-owi nowe 

możliwości i szersze kompetencje. Po 

raz pierwszy instytucje mają obowiązek 

umożliwić społeczeństwu obywatelskiemu 

i stowarzyszeniom przedstawicielskim wyrażanie 

opinii i włączanie się w otwarty, przejrzysty 

i regularny dialog. Dialog oznacza także słuchanie, 

a nie tylko wyrażanie własnych poglądów. 

Choć w codziennych działaniach EKES-u 

zawsze istniały okazje do dialogu i otwartego 

przedstawiania poglądów, traktat zachęca także 

Komitet, by zwiększył swą rolę i pogłębił stosunki 

z innymi instytucjami. W czasie kiedy będę 

przewodniczącym, Komitet będzie aktywnie 

działał, aby wcielić w życie postanowienia traktatu. 

EKES będzie także w dalszym ciągu prowadził 

aktywną strategię komunikacji.

Aktywne wdrażanie artykułu 11 Traktatu

EKES utworzył grupę łącznikową ds. kontaktów 

z organizacjami przedstawicielskimi w UE i ich 

sieciami. Trzeba ożywić działalność tej grupy. 

W trakcie mojej kadencji przewodniczącego 

priorytetem będzie znalezienie nowego podejścia 

do tej współpracy oraz wspólne określenie kwestii, 

które są przedmiotem zainteresowania wszystkich 

oraz wymagają przedyskutowania i podjęcia 

odpowiednich działań.

Ożywienie działalności grupy łącznikowej 

jako platformy kontaktów z europejskimi 

organizacjami społeczeństwa 

obywatelskiego

Wolontariat to sposób wyrażenia w działaniu 

poczucia obywatelskiej odpowiedzialności, 

a jednocześnie wzmocnienia europejskich 

wartości, takich jak solidarność i spójność 

społeczna.

Europa musi dawać przykład w takich 

dziedzinach, jak równość płci, sprawiedliwość 

międzypokoleniowa i integracja. Są to zasadnicze 

warunki demokracji i spójności społecznej. Kwestia 

starzenia się społeczeństwa jest dla Europy 

zarówno wyzwaniem, jak i szansą.

Aktywny udział w działaniach związanych 

z Europejskim Rokiem Wolontariatu 2011

Aktywny udział w działaniach związanych 

z Europejskim Rokiem Aktywności Osób 

Starszych 2012

Różnorodność 
i kultura
Unia Europejska jest nadal młodym tworem; musi 

rozwijać się i postrzegać swą różnorodność jako 

sposób na znalezienie właściwej równowagi między 

różnymi cechami narodowymi a tworzeniem 

wspólnych zasad dla dobra wszystkich. Europejskie 

społeczeństwo obywatelskie musi umożliwić 

większe równouprawnienie obywateli, pokoleń, 

mężczyzn i kobiet, różnych praktyk religijnych oraz 

różnych kultur. Jest to warunek wstępny spójności 

społecznej opartej na powszechnej wolności 

i wzajemnym szacunku. Kultura we wszystkich 

swych przejawach jest odzwierciedleniem 

różnorodności; umożliwia spojrzenie z dystansu, 

stawia pytania i wyzwania oraz pozwala na nowo 

postrzegać siebie i otoczenie. Zróżnicowanie 

Europy znajduje wyraz w zróżnicowaniu jej 

kultury – na przykład muzyka, w swych 

różnorodnych formach, nie zna granic ani barier 

językowych.
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„  Fotosynteza to siła napędowa 
wszystkich procesów biologicznych 
na Ziemi. Człowiekowi nie udało się 
dotąd wynaleźć systemu, który 
równie efektywnie przekształcałby 
obecne w atmosferze atomy węgla 
w materię organiczną. Fotosynteza 
roślin czerpie energię z promieniowania 
słonecznego, jednocześnie w procesie 
tym uwalniany jest tlen. Jest to 
najważniejszy cykl w przyrodzie. 
To komórki roślinne oznaczają wzrost 
w prawdziwym znaczeniu tego słowa. ”
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Zrównoważony rozwój to strategia, której 

ogólnym celem jest znalezienie sposobu na 

zaspokojenie codziennych potrzeb tak, by nie 

zagrażało możliwości zaspokojenia tych potrzeb 

przez przyszłe pokolenia. Oznacza to także 

równowagę ekologiczną, gospodarczą i społeczną. 

Strategia UE na rzecz zrównoważonego 

rozwoju z 2006 r. to strategia nadrzędna, która 

obejmuje wszystkie dziedziny polityki. EKES musi 

wypracować stanowisko, które przedstawi na 

kolejnej konferencji ONZ w sprawie globalnej 

strategii – Rio+20 – planowanej na 2012 r. 

Koordynatorem prac powinno być Centrum 

Monitorowania Rozwoju Zrównoważonego. 

Komitet podejmie inicjatywę i spróbuje 

zgromadzić szereg wspólnych stanowisk 

organizacji europejskich, tak aby móc przedstawić 

wkład społeczeństwa obywatelskiego.

Skoncentrowanie się na strategii 

zrównoważonego rozwoju 

z myślą o Rio+20

Zbliżenie europejskich organizacji i sieci, 

by zapewnić ich wspólny wkład w Rio+20 

Poszukiwanie wspólnych stanowisk 

i deklaracji w ramach obecnych 

kontaktów międzynarodowych EKES-u

Zrównoważony rozwój
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Komisja Europejska zwróciła się do EKES-u 

z prośbą, by odgrywał czynną rolę we wdrażaniu 

strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego 

i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu. Celem tej strategii 

jest także odnowa gospodarcza i zmniejszenie 

bezrobocia. W swoich działaniach Komitet 

będzie starał się przyczynić do osiągnięcia 

pięciu nadrzędnych celów wyznaczonych przez 

Radę Europejską w czerwcu 2010 r. Organizacje 

społeczeństwa obywatelskiego będą miały okazję 

zaproponować nowe, innowacyjne metody oraz 

szukać porozumienia w takich kwestiach, jak 

spójność społeczna i gospodarcza, zrównoważony 

rozwój, innowacje, badania naukowe, efektywność 

energetyczna, potencjał małych i średnich 

przedsiębiorstw czy rynek wewnętrzny w nowym, 

zglobalizowanym świecie.

Aby wzmocnić swe zaangażowanie w proces 

reform, EKES przekształcił działające w jego ramach 

Centrum Monitorowania Strategii Lizbońskiej 

w grupę sterującą ds. strategii „Europa 2020”, która 

będzie kontynuowała owocne prace Centrum. 

Grupa ta będzie wspomagała koordynację prac 

sekcji związanych ze strategią „Europa 2020”, 

a także wzmacniała współpracę z krajowymi 

radami społeczno-gospodarczymi i analogicznymi 

instytucjami w państwach członkowskich. 

Przyczyni się w ten sposób do postępu w realizacji 

strategii oraz będzie stanowiła platformę wymiany 

sprawdzonych rozwiązań, dokonywania analiz 

porównawczych i tworzenia sieci z udziałem 

wszystkich zainteresowanych stron.

Grupa sterująca ds. strategii 

„Europa 2020”: silny nacisk na 

współpracę z krajowymi radami 

społeczno-gospodarczymi 

i analogicznymi instytucjami

Inteligentna 
strategia 
„Europa 2020”
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Ekologiczny biznes 
i ekologiczna 
przedsiębiorczość
Zatrudnienie i ekologiczny wzrost gospodarczy 

opierają się na przedsiębiorczości. Aby ludzie 

chętniej zakładali i prowadzili przedsiębiorstwa, 

potrzebne są zachęty i uproszczenie przepisów. 

Unii Europejskiej nie udało się jeszcze osiągnąć 

porozumienia co do wspólnych uregulowań 

dotyczących patentu europejskiego, 

przedsiębiorstw, stowarzyszeń oraz organizacji 

wzajemnościowych. Raport opracowany przez 

byłego komisarza Maria Montiego na zlecenie 

Komisji Europejskiej wykazał, że pod wieloma 

względami nadal jeszcze wiele brakuje, by 

zakończyć tworzenie rynku wewnętrznego. 

Przedsiębiorstwa muszą w znacznie większym 

stopniu uwzględniać zrównoważony rozwój 

i odpowiedzialność społeczną. Z kolei UE musi 

rozwijać i wdrażać program na rzecz małych 

i średnich przedsiębiorstw.

Program „Small Business Act” 

jako prawnie wiążący instrument

Nacisk na uproszczenie przepisów, 

zwłaszcza dla małych i średnich 

przedsiębiorstw
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Gospodarka 
społeczna
W kontekście gospodarki rynkowej ważne jest, 

by pamiętać, że przedsiębiorstwa występują 

w wielu różnorodnych formach. Niektóre typy 

przedsiębiorstw w gospodarce społecznej – 

na przykład spółdzielnie, organizacje 

wzajemnościowe i stowarzyszenia – prezentują 

bardziej zrównoważony model działalności 

gospodarczej niż tradycyjne przedsiębiorstwa 

notowane na giełdzie. 

Istnieje także model działalności oparty na 

podstawach etycznych, który ma służyć 

partycypacji społecznej, ale może także 

uwzględniać inne perspektywy. Jeśli chodzi 

o realizację celów społecznych, takie 

przedsiębiorstwa mogą także stanowić 

przeciwwagę dla modelu zorientowanego 

wyłącznie na rynek. Analiza EKES-u na 

temat gospodarki społecznej w państwach 

członkowskich dobrze przedstawia tego rodzaju 

przedsiębiorstwa.

Zwrócenie uwagi na różne formy 

przedsiębiorstw w gospodarce społecznej

Zwrócenie uwagi na

Międzynarodowy 

Rok Spółdzielczości 2012

Perspektywa 
fi nansowa 
2014–2020
Kryzys fi nansowy i jego skutki pokazały, że 

gospodarki państw członkowskich UE są silnie 

ze sobą powiązane. Wspólne problemy wymagają 

zatem także wspólnych rozwiązań. Ponadto 

w wielu państwach członkowskich potrzebne są 

środki specjalnie ukierunkowane na zmniejszenie 

długu publicznego w sposób, który będzie 

do przyjęcia dla społeczeństwa.

Europa stoi przed wielkimi wyzwaniami. Wyzwania 

te można także wykorzystać do osiągnięcia 

wzrostu, który wyprowadzi nas z kryzysu. 

Na przykład inwestując w innowacje, nowe 

technologie (zwłaszcza w dziedzinie ochrony 

środowiska oraz energetyki) i infrastrukturę, 

a także tworząc inteligentne zachęty podatkowe, 

Unia Europejska będzie w stanie osiągnąć 

długoterminowy zrównoważony rozwój. Może 

to także sprawić, że UE stanie się bardziej 

konkurencyjna na rynkach międzynarodowych.

Debata na temat najbliższej perspektywy 

fi nansowej pochłonie wiele czasu i energii, 

zarówno państw członkowskich, jak i spo-

łeczeństwa obywatelskiego, w tym także 

partnerów społecznych. W trakcie mojej kadencji 

przewodniczącego wniesiemy konstruktywny 

wkład do dyskusji nad budżetem na następny 

okres fi nansowy – budżetem, który może pomóc 

znaleźć odpowiedź na wszystkie wyzwania 

czekające UE.
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Zasoby naturalne, na których opiera się 

rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo, trzeba 

wykorzystywać, ale nie wolno ich wyczerpać. 

Wspólna polityka rolna (WPR) jest istotnym 

elementem współpracy w ramach UE. 

W czasie gdy będę przewodniczącym EKES-u, 

będzie toczyła się dyskusja mająca na celu 

ustalenie założeń, na podstawie których ma 

być kształtowana ta polityka do czasu wejścia 

w życie nowej perspektywy fi nansowej 

oraz w okresie jej obowiązywania. WPR musi 

w dalszym ciągu opierać się na zasadach 

wspólnego rynku, wspólnego fi nansowania oraz 

wspólnego systemu wsparcia. Jej celem musi 

być poprawa bezpieczeństwa żywności w UE 

oraz zadbanie o to, by rynek zapewniał rolnikom 

stabilny dochód. Nadal trzeba czynić starania, 

by w łańcuchu żywności panowała większa 

przejrzystość, jeśli chodzi o ceny i umowy. Należy 

zrezygnować z powiązania dopłat z historycznymi 

wskaźnikami produkcji, aby ujednolicić system 

wspierania w całej UE.

Należy zachować wartość europejskich obszarów 

wiejskich i wykorzystać ich potencjał na rzecz 

zrównoważonego wzrostu. W związku z tym 

trzeba poświęcić więcej uwagi drugiemu 

fi larowi WPR, tak aby zasoby przeznaczone 

na rozwój obszarów wiejskich wykorzystać 

zarówno do wzmocnienia gospodarki tych 

obszarów, jak i rozwiązywania problemów 

związanych ze środowiskiem i zmianą klimatu.

Produkcję rolną w UE trzeba także postrzegać 

w kontekście wymagań, jakie wiążą się 

z zaopatrzeniem w żywność na skalę światową.

Zorganizowanie konferencji na temat 

przyszłości wspólnej polityki rolnej: 

„Kto zyska, a kto straci na reformie WPR”

Wspólna 
polityka rolna 
do 2014
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Polityka 
ochrony 
konsumentów
We wszystkich dziedzinach polityki trzeba 

uwzględniać aspekt zrównoważonego rozwoju 

i wzrostu. Silne organizacje konsumenckie mogą 

odegrać ważną rolę w kształtowaniu konsumpcji, 

zarówno prywatnej, jak i publicznej, tak by 

towary i usługi były bezpieczniejsze i bardziej 

przyjazne środowisku. Oddziaływanie to może 

być szczególnie efektywne i szybkie, ponieważ 

reakcje konsumentów mają bezpośredni wpływ 

na produkcję. Prawa konsumentów to ważny 

element dobrze funkcjonującej gospodarki 

rynkowej. To także kwestia, którą EKES 

zajmuje się owocnie od dłuższego czasu.

W trakcie mojej kadencji przewodniczącego 

Komitet nadal będzie organizował Europejski 

Dzień Konsumenta we współpracy z Komisją 

i z urzędującą prezydencją Rady. Jest to skuteczny 

sposób, by zwrócić uwagę opinii publicznej na 

prawa konsumenta.

Organizowanie co roku 

Europejskiego Dnia Konsumenta
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„  Bo byłem głodny, a daliście mi jeść; 
byłem spragniony, a daliście mi pić; 
byłem przybyszem, a przyjęliście mnie; 
byłem nagi, a przyodzialiście mnie; 
byłem chory, a odwiedziliście mnie; 
byłem w więzieniu, 
a przyszliście do mnie. ”
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EKES i świat
Europa jest jak drzewo, które wypuszcza nowe 

gałęzie, ale jest również powiązane z resztą 

świata. W wyniku dynamicznego procesu 

wewnętrznego Unia Europejska rozrosła się 

do 27 państw członkowskich. EKES prowadzi 

różnego rodzaju współpracę z organizacjami 

społeczeństwa obywatelskiego w państwach 

i regionach spoza UE, w tym z krajami partnerstwa 

eurośródziemnomorskiego, z Chinami, 

Indiami i Brazylią. Zadaniem Komitetu jest 

także wspomaganie procesu akcesji krajów 

kandydujących, takich jak Turcja i państwa 

bałkańskie, oraz umacnianie ich partnerstwa z UE.

Kontynuacja czynnego zaangażowania 

EKES-u w stosunki z innymi regionami 

świata oraz z organizacjami społeczeństwa 

obywatelskiego

Pomoc 
i rozwój
Unia Europejska i jej państwa członkowskie – 

dzięki wysiłkom, jakie podejmują na rzecz 

pomocy i rozwoju – odgrywają zasadniczą rolę 

w zwalczaniu ubóstwa i głodu na świecie.

EKES musi być angażowany w analizę dziedzin 

polityki UE oraz w starania zmierzające do poprawy 

spójności między tymi obszarami a polityką 

rozwojową. Trzeba poprawić skuteczność pomocy 

rozwojowej. EKES będzie w swoich działaniach 

dążył do tego, by środki były dostępne także dla 

małych podmiotów działających w tej dziedzinie. 

Trzeba także wspierać organizacje społeczeństwa 

obywatelskiego i partnerów społecznych, 

zapewniając im lepszy dostęp do funduszy; 

istnieje też potrzeba uproszczenia przepisów 

dotyczących fi nansowania. Handel odgrywa 

podstawową rolę w rozwoju globalnym, a także 

w rozwoju gospodarczym samej Unii Europejskiej. 

Wielostronne porozumienie w ramach WTO 

powinno być nadrzędne wobec dwustronnych 

umów handlowych. Należy dostosować politykę 

handlową UE tak, by wspierała także rozwój 

w kontekście multilateralnym, bilateralnym 

i regionalnym.

k, by wspierałła a tatakżkże e ror zwój 

w kontekście multilateeeeerararararrarararalnlnlnlnlnlnlnlnlnnnnymymymymymymymymymymymymymymymymmymymymm,, ,, , , ,,,,, bbibibbibibibibibibbibibbibibibibibbibilalallallalalalalalalalaalalalaalateteteteeteteetetetetettteteteteteterarararalnnlnymym 

i regionalalallalnynynynynynyyym.m.m.m.m.mmmm.m
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Zwalczanie 
ubóstwa 
i głodu
Kryzys żywnościowy jest obecnie odczuwalny 

dotkliwiej, ponieważ na istniejące już problemy 

nakłada się kryzys fi nansowy. Według 

szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych 

ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) liczba 

niedożywionych osób na świecie wzrosła 

do ponad miliarda i coraz mniejsze są szanse na to, 

że do 2015 r. uda się osiągnąć cel zmniejszenia 

liczby głodujących o połowę.

Społeczność międzynarodowa powinna 

teraz dotrzymać słowa i dołożyć starań, by 

cel ten rzeczywiście osiągnąć i o połowę 

zmniejszyć skalę głodu na świecie.

EKES planuje zorganizowanie wiosną 2011 r., 

we współpracy z FAO, konferencji na temat 

bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. 

Jej celem będzie zwrócenie 

uwagi na środki, które są szczególnie zalecane 

przez organizacje takie jak Bank Światowy, 

na przykład inwestycje w rolnictwo i rozwój 

obszarów wiejskich w krajach rozwijających się 

czy większą liberalizację handlu światowego 

i regionalnego. Komitet będzie podejmował 

starania na rzecz ustanowienia z FAO kontaktów 

roboczych i podpisania protokołu ustaleń na 

wzór współpracy, jaka toczy się między EKES-em 

a Międzynarodową Organizacją Pracy.

Zorganizowanie konferencji na temat 

bezpieczeństwa żywnościowego 

na świecie

Ustanowienie kontaktów z FAO

Prawa 
człowieka
Strategie polityki w obszarze bezpieczeństwa 

i sprawiedliwości powinny służyć ochronie 

wolności. Ich punktem wyjścia powinna być 

ochrona praw podstawowych gwarantowanych 

przez Konwencję ochrony praw człowieka 

i podstawowych wolności oraz Kartę praw 

podstawowych Unii Europejskiej. Polityka 

i prawodawstwo UE dotyczące imigracji i granic 

musi odpowiednio uwzględniać prawa człowieka, 

a do wolności i bezpieczeństwa wszystkich ludzi 

przywiązywać najwyższą wagę.

rencji na temat 

bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. 

Jej celem będzie zwrócenie Strategie polityk
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Otwartość, współpraca i wiarygodność będą 

cechować okres mojego przewodnictwa 

w Komitecie. Zamierzam ściśle współpracować 

z wiceprzewodniczącymi, przewodniczącymi 

trzech Grup, sekcji i Komisji Konsultacyjnej 

ds. Przemian w Przemyśle, aby zapewnić, 

że EKES nadal będzie usankcjonowanym, 

wiarygodnym i skutecznym organem doradczym 

reprezentującym społeczeństwo obywatelskie.

Niezależnie od tego, co umieścimy w programie 

prac na kolejny dwuipółletni okres, wiemy, 

że przyszłe okoliczności nie zawsze da się 

przewidzieć. Dlatego ważne jest, by EKES był 

w stanie szybciej oceniać sytuację, 

był gotowy dostosować swe priorytety oraz był 

elastyczny, jeśli chodzi o wewnętrzne procesy 

i podejmowanie decyzji.

Od długiego czasu EKES podejmuje 

różne działania, aby usprawnić swe prace. 

Wprowadzono także szereg rozwiązań mających 

zapewnić bardziej systematyczne monitorowanie 

oddziaływania opinii Komitetu, ale możliwa 

jest tu dalsza poprawa. Prezydium EKES-u musi 

regularnie otrzymywać od sekcji sprawozdania 

dotyczące efektów ich prac.

Opinii EKES-u muszą zasięgać Rada i Komisja, 

a także – zgodnie z nowym traktatem – Parlament 

Europejski. Musimy znaleźć sposoby, aby nadal 

określać priorytety naszych prac i ulepszać 

ich jakość, ale także aby móc w określonych 

sytuacjach szybciej sporządzać opinie. Trzeba 

ponadto określić harmonogram naszych działań 

i ustalić go w porozumieniu z Parlamentem 

Europejskim i Radą. Jeśli Komitet chce zwiększyć 

swój potencjał wpływania na Parlament, opinie 

muszą być gotowe przed pierwszym czytaniem 

w komisjach PE. Musimy także rozważyć 

możliwości zawarcia z Parlamentem umowy 

o współpracy podobnej do umowy między 

EKES-em a Komisją Europejską.

W czasie mojej kadencji przewodniczącego EKES 

będzie nadal rozpatrywał możliwości stworzenia 

niezawodnego i sprawiedliwego systemu zwrotu 

członkom kosztów podróży i innych wydatków.

EKES musi mieć nowoczesną i skuteczną strukturę 

administracyjną, sprawnie prowadzącą prace 

budżetowe, która zapewni członkom jak najlepsze 

wsparcie w osiąganiu celów politycznych i sprawi, 

że Komitet będzie mógł wypełniać swe zadania 

instytucjonalne oraz współpracować z innymi 

instytucjami. Konieczna jest dobra współpraca 

między członkami i pracownikami Komitetu.

Ustalanie priorytetów, podnoszenie 

jakości i szybsza procedura sporządzania 

opinii, gdy to konieczne

Znalezienie sposobów usprawnienia 

procedur wewnętrznych EKES-u

Dążenie do określenia form współpracy 

z Parlamentem Europejskim
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