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Sześćdziesiąt lat europejskiej wspólnoty – 
budujmy naszą przyszłość!

13 marca 2017 r., z okazji rocznicy podpisania naszych traktatów, Europejski Komitet 
Ekonomiczno-Społeczny zorganizuje w Rzymie konferencję na wysokim szczeblu pt. „Sześć-
dziesiąt lat europejskiej wspólnoty – budujmy naszą przyszłość!”

Chcemy oczywiście skorzystać z okazji rocznicy traktatów, by przypomnieć prasie i obywa-
telom, pozytywne przemiany, jakie Unia Europejska przyniosła na przestrzeni lat naszym 
narodom, ale również zwrócić uwagę na to, co obecnie niepokoi społeczeństwo obywatelskie 
i jego organizacje w naszych krajach, przy czym chodzi nie tylko o środki, jakie należy podjąć, 
ale również o rolę, jaką powinna odgrywać demokracja uczestnicząca, by obywatele odzyskali 
zaufanie do UE i do swych instytucji krajowych i europejskich.

Konferencja dotyczyć będzie trzech dziedzin: wymiaru społecznego, wymiaru gospodarczego 
oraz polityki imigracyjnej i integracyjnej.

Europejski projekt jest naprawdę zagrożony. Samo istnienie Unii jest kwestionowane, 
zwłaszcza przez siły nacjonalistyczne i populistyczne, mimo że jeszcze nie tak dawno temu 
prawie nikt nie zaprzeczał jej użyteczności w państwach członkowskich i niemal wszyscy 
pragnęli przystąpić do niej w państwach, które nie były jeszcze członkami. Stanowiła ona 
bezpieczną oazę pokoju, demokracji, postępu, dobrostanu i dobrobytu, tak dla obywateli, 
jak i dla przedsiębiorstw. Mieliśmy jeszcze świadomość tego, jakie okropności przyniosły 
nacjonalizm lub ksenofobia, i jakie szkody dla swobód i gospodarki powodują granice i mury. 
Trzeba o tym przypomnieć.

Trzeba również wskazać niezbędne środki i bronić ich w przyszłości oraz określić, w jakim 
duchu będą podejmowane. Należy nadać Europie rzeczywisty wymiar społeczny i odrzucić 
wszelkie formy regresu społecznego lub zwiększania nierówności, jeżeli chcemy, by odzy-
skała ona zaufanie obywateli. Należy wydobyć gospodarkę ze stagnacji, dynamizując ją, 
a nie zduszając recesją i zarządzać w sposób sprawiedliwy, trwały i solidarny przepływami 
migracyjnymi, choćby dlatego, że znaczna część ponurej propagandy wielu wrogów UE 
wykorzystuje obecną sytuację w tej dziedzinie

Pracy jest zatem mnóstwo, trzeba szukać rozwiązań i bronić swych pomysłów; jesteśmy 
przecież przedstawicielami organizacji społeczeństwa obywatelskiego w naszych krajach. 
Nawet – i zwłaszcza – w trudnych czasach mamy obowiązek działać i głosić swe poglądy, 
mamy kompetencje, by analizować i opracowywać rozwiązania i mamy siłę, by pokazywać 
publicznie, co robimy w imieniu członków naszych organizacji.

Georges Dassis
Przewodniczący EKES-u

W NUMERZE

2 Przyszłość Europy jest cyfrowa

3 Innowacja i nauka z korzyścią 
dla wszystkich: co nowego?

3 EKES: Politycy i społeczeństwo 
obywatelskie muszą walczyć z 
handlem ludźmi

DO ODNOTOWANIA
2–3 marca / EKES, Bruksela
3. Europejskie Forum Migracji

13 marca / Izba 
Deputowanych, Rzym
„Sześćdziesiąt lat wspólnoty 
europejskiej: Budujmy naszą 
przyszłość!”

29–30 marca / EKES, Bruksela
sesja plenarna EKES-u

30–31 marca / EKES, Bruksela
„Twoja Europa – Twoje zdanie!” 
2017 

Europejski fi lar praw 
socjalnych musi być 
pozytywnym projektem dla 
wszystkich

Zachodzącą w świecie pracy transformację trzeba wykorzystać 
do propagowania zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu 
społecznemu wzrostu gospodarczego oraz godnej pracy dla wszystkich.

Na swojej sesji plenarnej w styczniu EKES 
przyjął opinię w sprawie projektu europej-
skiego fi laru praw socjalnych zapropono-
wanego przez Komisję Europejską w celu 
stworzenia „pogłębionej i bardziej sprawie-
dliwej unii gospodarczej i walutowej (UGW)” 
oraz osiągnięcia „Europy społecznej najwyż-
szej jakości”. Debata odbyła się w obecności 
Marianne Thyssen, europejskiej komisarz 
do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, 
umiejętności i mobilności pracowników, 
oraz Marii João Rodrigues, sprawozdaw-
czyni Parlamentu Europejskiego w sprawie 
europejskiego fi laru praw socjalnych.

W opinii przedstawiono wstępne pomysły 
i propozycje Komitetu dotyczące niektórych 
z najważniejszych problemów, przed jakimi 
stoi dziś Europa. Komitet podkreślił, że euro-
pejski fi lar praw socjalnych musi być pozy-
tywnym projektem dla wszystkich – musi 
obejmować strategie na rzecz ułatwienia 
wzrostu zatrudnienia, postępu społecznego 
i wydajności, które leżą u podstaw zrównowa-
żonego wzrostu, oraz krajowe systemy opieki 
społecznej i rynki pracy, które są elastyczne 
i dostosowane do przyszłych wyzwań. EKES 
uważa, że w debatach na temat fi laru należy 
zwrócić szczególną uwagę na przyszłość 
pracy, tak aby zagwarantować, że obszar ten 
będzie służył włączeniu społecznemu i pro-
wadził do postępu społecznego. W przeci-
wieństwie do pierwotnej propozycji Komisji, 
aby początkowo zastosować europejski fi lar 
praw społecznych jedynie do strefy euro, 
EKES jest zdania, że należy go zastosować 
we wszystkich państwach członkowskich, 
przyznając jednocześnie, że w strefi e euro 
mogą być potrzebne szczególne instrumenty 
i mechanizmy.

Opinia, o którą zwrócił się przewodniczący 
Komisji Jean-Claude Juncker i  która jest 
wynikiem kilkumiesięcznych prac, została 

sporządzona przez sprawozdawców Jacka 
Krawczyka, przewodniczącego Grupy Praco-
dawców w EKES-ie, Gabriele Bischoff , prze-
wodniczącą Grupy Pracowników w EKES-ie, 
i  Lucę Jahiera, przewodniczącego Grupy 
Innych Podmiotów w  EKES-ie. Opiera się 
na wynikach debat krajowych organizowa-
nych przez członków EKES-u we wszystkich 
28 państwach członkowskich, przy czym kon-
sultacje objęły około 1800 przedstawicieli 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Przedstawiając tę opinię, przewodniczący 
Grupy Pracodawców w  EKES-ie Jacek 
Krawczyk stwierdził: „Bez sukcesów 
gospodarczych żadne z państw członkow-
skich UE nie mogłoby sobie pozwolić na 
swój system socjalny. Nie będzie dobrobytu 
bez dobrze prosperujących przedsiębiorstw, 
które tworzą miejsca pracy. Dlatego kon-
kurencyjność jest warunkiem koniecznym 
utrzymania europejskiego modelu społecz-
nego. Państwa członkowskie muszą dosto-
sować rynki pracy i systemy zabezpieczenia 
społecznego do zmieniających się realiów. 
Musimy osiągnąć właściwą równowagę 
między elastycznością a bezpieczeństwem. 
Dobrze przemyślane, odpowiednie wskaź-
niki mogłyby ułatwić państwom członkow-
skim osiągnięcie zadowalających wyników.” 
Jacek Krawczyk zwrócił także uwagę na 
fakt, że z dyskusji krajowych jasno wynika, 
iż wszelkie działania na rynku pracy i  w 
odniesieniu do systemów socjalnych muszą 
odbywać się z poszanowaniem podziału 
kompetencji i zasady pomocniczości.

Gabriele Bischoff , przewodnicząca Grupy 
Pracowników w  EKES-ie, podkreśliła, że 
„europejscy pracownicy potrzebują konkret-
nych działań na rzecz poprawy ich warunków 
życia i pracy oraz na rzecz odbudowania ich 
zaufania do UE. Pogłębiające się nierów-
ności mogą doprowadzić do zniszczenia 

naszej tkanki społecznej, nie dziwi więc, 
że coraz więcej ludzi zaczyna słuchać tych, 
którzy chcą nas ze sobą poróżnić. Zmniejsza-
nie nierówności w dochodach jest kwestią 
o pierwszorzędnym znaczeniu, a silniejsza 
pozycja rokowań zbiorowych w całej Europie 
jest niezbędnym warunkiem bardziej spra-
wiedliwej płacy i podziału bogactwa. Chcie-
libyśmy zatem, aby pojawiły się wskaźniki 
dotyczące zasięgu negocjacji zbiorowych 
w  całej Europie. Większa konwergencja 
w zakresie płac mogłaby również przyczynić 
się do rozwiązania wielu problemów, przed 
którymi stoimy. Skończył się już czas dobrych 
intencji. Europa – czyli my wszyscy w tych 
wszystkich rolach, które pełnimy – musi jak 
najszybciej przedstawić konkretne rozwią-
zania, które w tym szybko zmieniającym się 
świecie dadzą nadzieję i bezpieczeństwo.”

Luca Jahier, przewodniczący Grupy Innych 
Podmiotów w EKES-ie, zwrócił uwagę, że 
„musimy budować Europę, której zależy”. 
W  związku z  tym europejski filar praw 
socjalnych powinien obejmować wszyst-
kich obywateli przez całe ich życie, w tym 
tych, którzy są wykluczeni lub nie mogą 
uczestniczyć w  rynku pracy. Filar musi 
stanowić pozytywny projekt dla obywa-
teli europejskich i odpowiedź na rosnące 
ubóstwo i nierówności. Debaty dotyczące 
ewentualnego europejskiego filaru praw 
socjalnych jasno pokazują znaczenie połą-
czenia go z programem działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju do roku 2030 
i zreformowania państwa opiekuńczego tak, 
by nie ograniczało się ono tylko do orga-
nów publicznych. Inwestycje społeczne, 
gospodarka społeczna oraz przedsiębior-
stwa i innowacje społeczne mają do ode-
grania zasadniczą rolę w procesie reform 
i w zapewnianiu wszystkim obywatelom 
dostępu do wysokiej jakości usług”.

Komisarz Marianne Thyssen zaakcen-
towała znaczenie wkładu EKES-u w dalsze 
prace Komisji nad europejskim fi larem praw 
socjalnych: „Chciałabym pogratulować 
trojgu sprawozdawcom tej instytucji, nie 
tylko ze względu na poziom ich ambicji, lecz 
również ze względu na to, że kwestie poru-
szone w opinii są bardzo złożone. Opinia 
ta jest niewątpliwie bardzo cennym przy-
czynkiem do procesu konsultacji w sprawie 
europejskiego fi laru praw socjalnych”.

Georges Dassis, przewodniczący EKES-u, 
zamykając dyskusję, stwierdził, że propo-
zycje te muszą stać się rzeczywistością dla 
wszystkich obywateli. „W dziedzinach takich 
jak technologie, zarządzanie i marketing 
cały czas pojawia się coś nowego. Nadszedł 
czas na innowacje w dziedzinie społecznej”.

Opinia EKES-u zostanie uwzględniona 
w ostatecznej wersji wniosku Komisji Euro-
pejskiej w sprawie europejskiego fi laru praw 
socjalnych, która jest spodziewana w naj-
bliższych miesiącach. EKES będzie nadal 
monitorować wszystkie prace i dyskusje na 
temat europejskiego fi laru praw socjalnych 
i ściśle się w nie angażować. (dm)� l
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EKES organizuje debatę na temat 
przyszłości euro i pogłębienia UGW
Nie ma żadnej realnej alternatywy dla bardziej politycznej strefy euro w większym stopniu skupionej na głów-
nych priorytetach, które mają znaczenie dla obywateli, niż na poszczególnych celach liczbowych i kwestiach 
technicznych. EKES ponownie wezwał przywódców politycznych UE do przyspieszenia procesu pogłębiania 
unii gospodarczej i walutowej (UGW) w celu zapewnienia większej spójności między państwami członkowskimi 
i sprawienia, że UE jako całość stanie się bardziej zamożna, konkurencyjna i elastyczna w ramach koncepcji 
dzielonej suwerenności.

To był jeden z głównych przekazów debaty wysokiego szczebla „Jaka przyszłość dla euro? Zagrożenia 
i szanse na drugim etapie pogłębiania UGW”, która została zorganizowana przez EKES 2 lutego. Celem 
tego wydarzenia było wspieranie niezbędnego nawiązywania porozumienia w sprawie ambitnego planu 
działania na rzecz ukończenia UGW do 2025 r. jako elementu ogólnej wizji przyszłości UE.

Panel ekspertów przedyskutował różne zagrożenia i możliwości związane z ukończeniem UGW na etapie 
drugim, zgodnie z zaleceniami sprawozdania pięciu przewodniczących (2017–2025). Prelegenci, w tym 
przewodniczący Grupy Roboczej Eurogrupy Thomas Wieser, przedstawili wiele pomysłów i możliwości, 
które należy zbadać w ramach rozwijania zarządzania strefą euro w perspektywie krótko-, średnio- i długo-
terminowej. (mm)� l

Przyszłość Europy jest cyfrowa

Cele UE powinny być ambitne
Na swojej sesji plenarnej w dniach 25-26 stycznia 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przy-
jął z zadowoleniem komunikat Komisji Europejskiej oraz 
powiązane z nim inicjatywy UE dotyczące europejskiego 
kodeksu łączności elektronicznej, Organu Europejskich 
Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC), planu 
działania w zakresie sieci 5G oraz programu wsparcia dla 
organów publicznych pragnących oferować bezpłatny 
dostęp do sieci wi-fi (WiFi4EU). „Ogólnoeuropejski, 
nowoczesny jednolity rynek cyfrowy ma duże znaczenie 
dla podniesienia poziomu konkurencyjności i zrówno-
ważoności w Europie, a tym samym stworzenia wzro-
stu gospodarczego i miejsc pracy” – stwierdził Ulrich 
Samm (Grupa Pracodawców, DE), sprawozdawca opinii 
w sprawie europejskiego społeczeństwa gigabitowego. 
„Musimy zdawać sobie sprawę, że nie działamy w próżni, 
lecz w warunkach silnej konkurencji ze strony Stanów 
Zjednoczonych i Azji”. EKES omówił i przyjął pięć opinii 
odnoszących się do szerszej tematyki w związku z ini-
cjatywą „Łącząc Europę”.

UE musi objąć przywództwo, aby zapewnić spójną, ogól-
noeuropejską modernizację obejmującą sieci o wysokiej 
wydajności, gdyż jedynie ukończony jednolity rynek 
cyfrowy może wytworzyć wszystkie możliwe korzyści 
gospodarcze i  społeczne. Potrzebne będą systemy 
wsparcia, by objąć zasięgiem również obszary oddalone.

Inicjatywa Komisji WiFi4EU zmierza we właściwym 
kierunku, zapewniając środki finansowe na bezpłatny 
dostęp do internetu w miejscach publicznych. „Inicja-
tywa ta przyniesie korzyści, jeśli chodzi o dostępność 
i wzrost gospodarczy” – stwierdził Emilio Fatovic, spra-
wozdawca opinii w  sprawie łączności internetowej 
w społecznościach lokalnych, który jednak uważa, że 
zapowiadany budżet 120 mln EUR nie jest odpowiedni, 
gdyż należy zainstalować wysokiej jakości usługi wi-fi 
o minimalnej szybkości połączenia 100Mb/s. Komisja 
musi ustalić jasne zasady przyznawania funduszy. Na 
przykład Komitet proponuje zarezerwowanie z wyprze-
dzeniem maksymalnej kwoty finansowania dla każdego 
kraju i przyznanie 20% budżetu obszarom słabiej rozwi-
niętym pod względem gospodarczym i cyfrowym, takim 
jak wyspy, obszary górskie i peryferyjne oraz regiony 
dotknięte katastrofami naturalnymi. (sma)� l

Zakończenie prac nad strukturą 
strefy euro ma zasadnicze 
znaczenie dla dobrobytu 
i stabilności w Europie

Podczas styczniowej sesji plenarnej EKES-u odbyła 
się debata z komisarzem Pierre’em Moscovicim na temat 
stanu europejskiej gospodarki oraz perspektyw pogłę-
bienia unii gospodarczej i walutowej (UGW). Za pośred-
nictwem komisarza członkowie EKES-u jasno przekazali, 
że europejscy obywatele i  podmioty gospodarcze 
muszą wiedzieć, iż europejscy przywódcy poczuwają 
się do odpowiedzialności i wytyczają kierunek działań, 
zwłaszcza podczas dyskusji na temat brakujących ogniw 
prawdziwej UGW. Proces integracji UE, a zwłaszcza UE, 
jest do utrzymania jedynie pod warunkiem, że aspekty 
gospodarcze, podatkowe, finansowe, społeczne i poli-
tyczne będą się wspólnie rozwijać, nawet jeżeli będzie 
to wymagać ewentualnej zmiany Traktatu.

Joost van Iersel (Grupa Pracodawców – NL), prze-
wodniczący sekcji gospodarczej EKES-u, stwierdził: 
„Podsumowywanie minionych osiągnięć na kolej-
nych europejskich szczytach jest mile widziane, lecz 
niewystarczające”. „Wzywamy europejskich liderów 
politycznych, by zatwierdzili przejrzysty i ograniczony 
w czasie plan działania mający na celu urzeczywistnienie 

UGW. W ramach koncepcji europejskiej suwerenności 
potrzebne nam są stabilność, wiarygodność i przewidy-
walność. Jest to jedyny sposób, żeby zapewnić obywa-
teli i inwestorów o nieodwołalności strefy euro i naszej 
wspólnej europejskiej przyszłości”.

Komisarz europejski Pierre Moscovici przedstawił 
przegląd sytuacji gospodarczej w  UE, przewidując 
1,6-procentowy wzrost w  2017  r. i  1,8-procentowy 
wzrost w 2018 r. Podczas swego wystąpienia stwierdził: 
„Mam wizję Europy zjednoczonej pod względem spo-
łecznym i fiskalnym, która jest w stanie przeciwstawić się 
populizmowi i współpracować na rzecz pozytywnej kon-
wergencji gospodarczej i postępu społecznego swych 
obywateli. Skoro zakłada się rozszerzenie waluty euro na 
całą UE, absolutnie konieczne jest dokończenie struktury 
strefy euro, w związku z czym wkład EKES-u w tę dys-
kusję byłby mile widziany”. Podobne idee przewijały się 
podczas debaty publicznej Komitetu 2 lutego w sprawie 
przyszłości euro i pogłębienia UGW. (mm)� l

Usunięcie zagrożeń i przeszkód na jednolitym rynku 
przy jednoczesnym poszanowaniu praw socjalnych

Jednolity rynek znajduje się w niebezpieczeństwie: 
podczas gdy w USA, Australii i Japonii znacznie zwięk-
szył się popyt wewnętrzny, jednolity rynek europejski, 
który stanowi kluczowy element integracji europejskiej 
i dobrobytu, wzrósł jedynie o 0,4%, natomiast w strefie 
euro odnotowano w latach 2008–2015 faktyczny spa-
dek o 1,6%. Ponadto nadużycia, takie jak dumping spo-
łeczny, w szczególności w kontekście transgranicznego 
świadczenia usług, osłabiają zaufanie pracowników 
i uczciwych przedsiębiorstw do jednolitego rynku oraz 
powodują spadek poparcia społecznego.

„Działa to na niekorzyść naszej gospodarki. Aby jednolity 
rynek otrzymał impuls, konieczne jest dokończenie jego 
tworzenia, ale nie kosztem zasad i podstawowych praw 
gospodarczych i społecznych”, stwierdził sprawozdawca 
Oliver Röpke (Grupa Pracowników – AT). „Sprawnie 
funkcjonujący jednolity rynek wymaga zgodności 
z prawodawstwem europejskim i krajowym, a dotyczy 
to zwłaszcza działalności transgranicznej”. Integracja 
europejska musi wypracować właściwą równowagę 
między społecznymi, gospodarczymi i środowiskowymi 

aspektami rozwoju oraz zwiększyć konwergencję gospo-
darczą i społeczną między państwami członkowskimi.

W opinii z inicjatywy własnej „Zagrożenia i przeszkody 
na jednolitym rynku” EKES apeluje również o:
�l uczciwą konkurencję: zgodność z  ustawodaw-

stwem europejskim i krajowym – poszanowanie 
praw pracowników oraz zasadę, zgodnie z którą 
taka sama praca w tym samym miejscu wynagra-
dzana jest w ten sam sposób, oraz położenie kresu 
fikcyjnemu delegowaniu pracowników i nieuczci-
wych praktykom w zakresie zamówień publicznych;

�l zniesienie barier rynkowych: poprawę uznawania 
kwalifikacji i dyplomów, usunięcie przeszkód regu-
lacyjnych itp.;

�l uregulowaną politykę podatkową: wprowadzenie 
wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatko-
wania osób prawnych oraz sprawozdawczości 
w podziale na kraje, a także działań na rzecz zwal-
czania unikania opodatkowania i rajów podatko-
wych. (sma)� l

Wspólna konferencja EKES-u i KE: uruchomienie 
platformy gospodarki o obiegu zamkniętym

W trakcie dwudniowej konferencji organizowanej 
w dniach 9–10 marca 2017 r. w Brukseli przez EKES 
i Komisję Europejską uruchomiona zostanie dla zain-
teresowanych stron platforma gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

EKES niejednokrotnie wzywał do utworzenia takiej 
platformy do promowania współpracy między różnymi 
sieciami społeczeństwa obywatelskiego i podmiotami 
uczestniczącymi w procesie przechodzenia na gospo-
darkę o obiegu zamkniętym.

„Aby osiągnąć szybkie i praktyczne wyniki, musimy 
mieć po naszej stronie najważniejszych graczy i uczest-
ników przemian, a  mianowicie społeczeństwo oby-
watelskie” – wyjaśnia członkini EKES-u Brenda King 
(Grupa Pracodawców, UK), przewodnicząca Centrum 
Monitorowania Rozwoju Zrównoważonego (CMRZ). 

„Europejskie podmioty zaangażowane w gospodarkę 
o obiegu zamkniętym są chętne do dzielenia się wie-
dzą i doświadczeniami oraz do dyskutowania o naj-
istotniejszych aspektach przejścia na gospodarkę 
zasobooszczędną” – dodaje Martin Siecker (Grupa 
Pracowników, NL), przewodniczący Sekcji Jednolitego 
Rynku, Produkcji i Konsumpcji EKESu.

W wielu swoich niedawnych opiniach EKES podkreślał 
potrzebę przekształcenia naszej linearnej gospodarki 
w gospodarkę o obiegu zamkniętym, nagłaśniając 
apel europejskiego zorganizowanego społeczeństwa 
obywatelskiego o odważne działania w zakresie efek-
tywnego korzystania z zasobów. EKES popiera ambitne 
wdrażanie planu działania Komisji Europejskiej w spra-
wie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz angażowa-
nie zainteresowanych stron i państw członkowskich we 
wspólne i skoordynowane działania. (sma)� l

Prezentacja priorytetów prezydencji maltańskiej

Ian Borg, maltański sekretarz parlamentarny ds. 
funduszy UE i prezydencji 2017, na styczniowej sesji 
plenarnej EKES-u przedstawił priorytety prezydencji 
maltańskiej UE. Po prezentacji wywiązała się ożywiona 

dyskusja z udziałem członków EKES-u. Więcej informa-
cji na temat planowanego konsultacyjnego wkładu 
EKES-u w prezydencję maltańską znajduje się w stycz-
niowym wydaniu tego biuletynu.� l
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EKES opowiada się za oddzieleniem 
przesiedlenia od umów o partnerstwie

Z szacunków Wysokiego Komisarza Narodów Zjed-
noczonych ds. Uchodźców (UNHCR) wynika, że w 2017 r. 
liczba osób wymagających przesiedlenia na całym świe-
cie będzie wynosiła blisko 1,2 mln. Jeszcze w 2015 r. na 
całym świecie przesiedlonych zostało zaledwie 80 tys. 
osób. Brak odpowiedniego programu przesiedleń 
i możliwości legalnego wjazdu do Europy zmusza wiele 
przesiedlonych osób potrzebujących ochrony między-
narodowej do oddania się w  ręce niebezpiecznych 
przemytników zajmujących się nielegalną działalno-
ścią. W swojej opinii w sprawie proponowanych unij-
nych ram przesiedleń EKES z zadowoleniem przyjmuje 
wniosek dotyczący ram UE w zakresie przesiedleń jako 
niezbędne narzędzie służące wsparciu osób ubiegają-
cych się o taką ochronę, a także jako krok w kierunku 
prawdziwej wspólnej polityki azylowej, co EKES pro-
ponował już od dłuższego czasu. Tego rodzaju program 
umożliwiałby również skuteczniejsze wspieranie krajów 
leżących wzdłuż granic UE.

EKES pragnie, by kryteria przesiedleń były oparte na 
poziomie zagrożenia poszczególnych osób i oddzielone 
od umów o partnerstwie, pomocy dla rozwoju czy sku-
tecznej współpracy z państwami trzecimi w dziedzinie 
azylu. Apeluje o zaangażowanie UNHCR, jako organu 
międzynarodowego posiadającego mandat oraz wie-
dzę fachową, która to wiedza umożliwia ustalenie, czy 
dana osoba potrzebuje ochrony, czy też nie. UNHCR, 
podobnie jak sam Komitet, powinien również należeć do 
Komitetu Wysokiego Szczebla ds. Przesiedleń. Komitet 
nie zaleca żadnych szczególnych praw umożliwiających 
państwom członkowskim UE lub krajom trzecim doko-
nanie samodzielnego wyboru.

Programowi przesiedleń muszą towarzyszyć szybkie, 
skuteczne i udane programy integracyjne obejmujące 
dostęp do rynku pracy, uznawanie kwalifikacji oraz szko-
lenia zawodowe i językowe. Decydującą rolę mogłoby 
tu odgrywać społeczeństwo obywatelskie. (sma)� l

EKES: Politycy i społeczeństwo obywatelskie 
muszą walczyć z handlem ludźmi
Zorganizowany wspólnie z ONZ 
pokaz filmowy podkreśla 
brutalność handlu dziećmi

10 stycznia 2017 r. w brukselskim Centrum 
Sztuk Pięknych BOZAR odbył się zorganizo-
wany przez ONZ i EKES seans filmu „Sold” 
Jeffrey’a D. Browna. Pokaz zainaugurowały 
członkini EKES-u Madi Sharma (Grupa Pra-
codawców, Zjednoczone Królestwo) i dyrek-
tor Regionalnego Centrum Informacji ONZ 
dla Europy (UNRIC) Deborah Seward. Film 
ukazuje brutalność i nieludzki charakter han-
dlu dziećmi.

Według szacunków Biura Narodów Zjed-
noczonych ds. Narkotyków i Przestępczości 
(UNODC), co roku ofiarą handlarzy ludzi 
padają miliony osób, najczęściej wykorzy-
stywanych do celów seksualnych (53%) oraz 
coraz powszechniej do pracy przymusowej 
(40%). Dokument roboczy Eurostatu z 2015 r. 
na temat handlu ludźmi pokazuje, że 69% 
ofiar zarejestrowanych w UE zostało sprzeda-
nych w celu wykorzystywania seksualnego, 
a 19% do pracy przymusowej. 49% ujawnio-
nych ofiar handlu ludźmi stanowią dorosłe 
kobiety, 33% zaś dzieci.

W swoich opiniach w sprawie handlu ludźmi 
EKES wezwał do zwiększenia ochrony i wspar-
cia ofiar, które często w pierwszej kolejności 
trafiają do organizacji społeczeństwa obywa-
telskiego działających w terenie. Komitet uważa, że bar-
dzo ważne jest umożliwienie tym osobom ponownego 
włączenia się do legalnej strefy życia społeczeństwa, 
z której zostały wykluczone. Ich integrację na rynku 
pracy należy wspierać ze środków publicznych.

Po filmie odbyła się debata z  udziałem członków 
panelu z UNODC, MOP, UNICEF-u oraz Madi Sharmy, 
która wezwała do bardziej zdecydowanych działań 

politycznych oraz do przemyślenia polityki europej-
skiej. Oprócz dyskusji na temat przyczyn handlu ludźmi 
i możliwych działań na rzecz walki z tym procederem, 
prelegenci podkreślili kluczową rolę organizacji społe-
czeństwa obywatelskiego i poszczególnych obywateli 
oraz zaapelowali o wspólne działania. (jk)� l

©
 Shutterstock

Innowacja i nauka z korzyścią dla 
wszystkich: co nowego?
Wiceprzewodniczący EKES-u Gonçalo 
Lobo Xavier

Zważywszy że na siedmioletni okres finansowania 
projektów badawczo-innowacyjnych w ramach pro-
gramu „Horyzont 2020” przeznaczono 80 mld EUR, 
można z łatwością dojść do wniosku, że mogłyby one 
mieć bardzo pozytywny wpływ na życie obywateli pod 
względem tworzenia miejsc pracy i wnoszenia wartości 
dodanej do europejskiej gospodarki.

Co myślą o tym zwykli obywatele?

Środowisko naukowe wyraziło głębokie przekonanie, 
że inicjatywy realizowane w ramach programu „Hory-
zont 2020” mają duży potencjał, lecz ostrzegło również 
UE, że musi objąć nim cały łańcuch badań i innowacji, 
od badań podstawowych do badań dotyczących pro-
duktów i usług. W swej opinii w sprawie przeglądu 
śródokresowego programu „Horyzont 2020” (sprawoz-
dawca: Ulrich Samm, Grupa Pracodawców – DE) EKES 
stwierdził, że „tylko dobrze wyważone wsparcie na 

wszystkich etapach tego łańcucha zapewni, by gene-
rowanie wiedzy eksperckiej skutkowało wdrażaniem 
tej wiedzy oraz ostatecznie korzyściami społecznymi 
i gospodarczymi”, czyli miało pozytywny wpływ na 
życie obywateli.

Faktem jest, że zwykli obywatele są w bardzo niewiel-
kim stopniu świadomi ewentualnego wpływu wyni-
ków badań i innowacji na życie codzienne.

Jeżeli uwzględnimy ponadto, że między ośrodkami 
nauki i innowacji w poszczególnych państwach człon-
kowskich istnieją nadal spore różnice, jasne staje się, 
dlaczego samo zwiększenie budżetu programu na 
działalność promującą naukę i innowację w społeczeń-
stwie nie zmieni poglądów przeciętnego obywatela 
w tej sprawie.

Dlatego też opowiadamy się za zwiększeniem pod-
stawowego finansowania na badania i innowacje na 
słabiej przygotowanych obszarach europejskich przed 
skoncentrowaniem się na tzw.  odpowiedzialnych 
badaniach naukowych i innowacji.

Należy pamiętać o tym, że Europa ma jeszcze trzy lata 
na lepszą realizację programu poprzez uproszczenie 
przepisów, zastosowanie bardziej zrozumiałego języka 
w zaproszeniach do udziału, zapewnienie większej 
demokratyczności kręgu wnioskodawców, stworzenie 
możliwości finansowania małych i średnich projektów, 
które wywierają duży wpływ, oraz włączenie mediów 
społecznościowych, na przykład jako kluczowego 
elementu w procesie rozpowszechnienia przykładów 
udanych działań tam, gdzie jest to niezbędne do pod-
niesienia świadomości.

Zastanówmy się również nad pomysłem stworzenia 
kursów innowacji dla dziennikarzy czy też nad nagrodą 
dziennikarską w dziedzinie innowacji w celu szerzenia 
zrozumienia wśród zwykłych ludzi, gdyż to oni są koń-
cowymi użytkownikami badań i innowacji, czyli tego, 
co „Horyzont 2020” może wnieść do ich życia.

Wszystko to dowodzi, że innowacje i badania naukowe 
nie są wielką filozofią. Mogą one poprawić jakość 
naszego życia i wzbudzić w nas jeszcze większe poczu-
cie dumy, że przynależymy do Europy wszystkich i dla 
wszystkich. Proste, prawda?� l

The texture of memory – Struktura pamięci
Wystawa portretów

Aby uświetnić maltańską prezydencję, EKES 
zorganizował wystawę współczesnych portretów 
autorstwa znanego na arenie międzynarodowej 
maltańskiego fotografa Josepha P. Smitha. Portrety 
przedstawiają niektórych spośród najdłużej żyjących 
mieszkańców starożytnego miasta Birgu. Wystawie 
towarzyszyć będzie projekcja filmu przedstawiają-
cego rozmowy z tymi osobami oraz ich codzienne 
zajęcia. Wystawa zostanie oficjalnie otwarta w dniu 
22 lutego 2017 r. podczas lutowej sesji plenarnej 
EKES-u i będzie dostępna dla zwiedzających do 24 
marca 2017 r. w foyer 6 w budynku JDE. (jp)� l

Walka ze sztucznym skracaniem 
cyklu życia produktów: według 
niedawno wydanej książki EKES 
odegrał przełomową rolę

W opublikowanej niedawno pracy zatytułowanej Understanding Planned 
Obsolescence („Zrozumieć sztuczne skracanie cyklu życia produktów”) brazy-
lijska wykładowczyni prawa ochrony środowiska Kamila Pope bada przyczyny, 
koszty i skutki tego zjawiska. Książka zawiera analizę prac EKES-u w tej dziedzi-
nie, począwszy od przełomowej opinii Thierry’ego Libaerta z 2013 r. i idącego 
w ślad za nią projektu realizowanego w czasie, gdy przewodniczącym EKES-u 
był Henri Malosse, aż po badanie z 2016 r. dotyczące wpływu na konsumentów 
etykiet wskazujących długość życia produktów. We wnioskach autorka stwierdza, że „nie ma wątpliwości, iż 
mobilizacja Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i wydana przezeń opinia oraz opracowany 
po jej przyjęciu program na rzecz walki ze sztucznym skracaniem życia produktów to jedne z najważniejszych 
jak dotąd środków podjętych przez władze publiczne w tej sprawie”.

Kamila Pope, Understanding Planned Obsolescence – Unsustainability Through Production, Consumption 
and Waste Generation, Kogan Page, 2017, 240 s. (dm)� l
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 „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:
URL: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
„EKES info” nie stanowi ofi cjalnego 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 marcu 2017 r.
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Przewodniczący Georges Dassis złożył gratulacje nowo 
wybranemu przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego

W dniu 19 stycznia przewodniczący 
EKES-u Georges Dassis wysłał Antoniowi 
Tajaniemu list gratulacyjny z  okazji 
wyboru na stanowisko przewodniczącego 
Parlamentu Europejskiego. Wyraziwszy 
nadzieję, że będzie kontynuowana w przy-
szłości znakomita współpraca, która cha-
rakteryzowała relacje między EKES-em 
a  Parlamentem Europejskim, Georges 
Dassis zapewnił Antonia Tajaniego, że 
EKES oferuje mu swoje pełne wsparcie 
przy wszystkich trudnych wyzwaniach, 
które są przed nami. „Został Pan wybrany 
w momencie kryzysu Unii Europejskiej. Naj-
ważniejszym celem wszystkich podmiotów 

europejskich jest odzyskanie zaufania oby-
wateli do naszego projektu i zainteresowa-
nia ich naszą pracą. Główną rolę musi tu 
odegrać Parlament Europejski jako demo-
kratycznie wybrany organ UE. Europejski 
Komitet Ekonomiczno-Społeczny, jako 
organ reprezentujący zorganizowane 
społeczeństwo obywatelskie w Europie, 
wyraża gotowość do podjęcia roli silnego 
partnera w tych wysiłkach”.

Georges Dassis zaproponował również, 
aby poszukiwać sposobów intensyfi kowa-
nia działań następczych w PE w związku 
z opiniami Komitetu, zapewnić odpowied-
nią współpracę między posłami do Parla-
mentu Europejskiego i członkami EKES-u 
oraz wskazać inne wspólne priorytety. 
Zaprosił Antonia Tajaniego do zabrania 
głosu przed zgromadzeniem EKES-u na 
jednej z nadchodzących sesji plenarnych 
Komitetu. „Jesteśmy pewni, że Pana obec-
ność znacznie wzmocni powiązania między 
władzą legislacyjną Unii a przedstawicielami 
jej społeczeństwa obywatelskiego” – stwier-
dził przewodniczący Dassis. (dm)� l

Członek EKES-u Tom Jones panelistą na Międzynarodowym 
Zielonym Tygodniu w Berlinie

Członkowie EKES-u Tom Jones 
(Grupa Innych Podmiotów – UK), Jarmila 
Dubravská (Grupa Pracodawców – SK) 
i Piroska Kállay (Grupa Pracowników – 
HU) wzięli udział w targach rolnych „Mię-
dzynarodowy Zielony Tydzień” w Berlinie. 
Jest to wyjątkowe wydarzenie poświęcone 
żywności i rolnictwu, które co roku przy-
ciąga pół miliona odwiedzających.

Tom Jones był gościem debaty panelowej 
„Deklaracja Cork 2.0 – od rozważań 
do działań”, w której wzięli udział także 
komisarz Phil Hogan i niemiecki minister 
rolnictwa Christian Schmidt. Stwierdził, 
że w rozwoju obszarów wiejskich należy 
skupić się przede wszystkim na wspieraniu 
młodych, przedsiębiorczych rolników i mło-
dych ludzi mieszkających na wsi. Jednym 
ze sposobów tego wsparcia powinno być 
zapewnianie szybkich połączeń szeroko-
pasmowych na obszarach wiejskich, co 
przyniosłoby korzyści zarówno młodszemu 
pokoleniu, jak i przedsiębiorstwom. Infra-
struktura związana z agroturystyką i tury-
styką wiejską, jeśli jest modernizowana, 

oferuje potencjał dla lokalnego wzrostu 
gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. 
Działania rekreacyjne związane ze zdro-
wiem mają duże znaczenie, gdyż przycią-
gają do obszarów wiejskich więcej osób 
z miast. Ponadto w rewitalizacji obszarów 
wiejskich kluczową rolę odgrywają konsu-
menci, których należy uświadomić na temat 
znaczenia identyfi kowalnych i wytworzo-
nych w sposób zrównoważony produktów 
żywnościowych.

Sam program rozwoju obszarów wiejskich 
i wspólna polityka rolna nie są stanie odwró-
cić upadku obszarów wiejskich. Konieczne 
jest skorzystanie z innych funduszy inwesty-
cyjnych UE i udostępnienie ich na obszarach 
wiejskich. Zmiany zależą przede wszystkim 
od wypełnienia dzięki przedsiębiorczości 
lokalnej społeczności i przedsiębiorstw (w 
tym przedsiębiorstw społecznych) luki, jak 
powstała w  miejscowościach, w  których 
zniknęły usługi publiczne. Zrównoważone 
obszary wiejskie przynoszą korzyści wszyst-
kim obywatelom. (sma)� l

Przyjęcie noworoczne w Pałacu Królewskim
Na organizowanym tradycyjnie na 

początku roku przyjęciu w Pałacu Królew-
skim król i królowa Belgów złożyli najlep-
sze życzenia przewodniczącym instytucji UE 
i stałym przedstawicielom przy UE w Bruk-
seli. Tegoroczne przyjęcie odbyło się 25 
stycznia. EKES reprezentowali przewodni-
czący George Dassis, wiceprzewodniczący 
Gonçalo Lobo Xavier i Michael Smyth, sekre-
tarz generalny Luis Planas oraz szef proto-
kołu Dominique-François Bareth. (dm)� l

W SKRÓCIEEuropa się zmienia: jakie 
wyzwania stoją przed związkami 
zawodowymi?
Grupa Pracowników EKES-u

W dniu 15 lutego 2017 r. Grupa Pracow-
ników odbyła nadzwyczajne posiedzenie 
w celu przedyskutowania swojej strategii 
i priorytetów w świetle wyraźnie zmieniają-
cej się sytuacji na świecie: wybrano nowego 
prezydenta USA, szykuje się wyjście Wielkiej 
Brytanii z UE, nastąpił koniec nieformalnej 
wielkiej koalicji w  Parlamencie Europej-
skim, we Włoszech panuje kryzys rządowy, 
a w Holandii, Francji i Niemczech zbliżają 
się wybory. Uczestnicy rozważali wyzwania 
i szanse dla europejskich związków zawo-
dowych, związane z rozwojem sytuacji poli-
tycznej i instytucjonalnej, która bardziej niż 
kiedykolwiek wymaga od nich dzisiaj obrony 
europejskich wartości demokratycznych 

i  praworządności w  związku z  rosnącą 
agresywnością ruchów populistycznych 
i ich wprowadzającą w błąd propagandą.

Wszyscy uczestnicy stanowczo podkreślili, 
że stworzenie nowego modelu gospo-
darczego i  społecznego UE dotyczącego 
wzrostu i  zatrudnienia, który naprawdę 
przyczyniałby się do dobrostanu obywateli, 
jest najlepszym sposobem ochrony przed 
takimi zjawiskami. Zaakcentowali silne 
powiązanie przyszłości UE ze skutecznym 
fi larem społecznym i zastanawiali się, w jaki 
sposób poczynić postępy, by stworzyć silne 
powiązania z dużymi inwestycjami publicz-
nymi i  prywatnymi w  celu zapewnienia 
nowych miejsc pracy. Niedawno przyjęta 
opinia EKES-u w sprawie fi laru społecznego 
była odpowiednim punktem wyjścia, gdyż 
dotyczy ona przede wszystkim konkret-
nych propozycji przekształcenia projektu 
w pozytywne, sensowne działania na rzecz 
poprawy warunków życia i pracy, a także 
odbudowania zaufania do UE. (mg)� l

W kierunku gospodarki sprawiedliwego dzielenia się: 
rola i miejsce platform współpracy
Grupa Innych Podmiotów

Dnia 5 grudnia 2016 r. przewodniczący 
Grupy Innych Podmiotów w EKES-ie Luca 
Jahier (IT) przewodniczył konferencji, pod-
czas której działacze zajmujący się gospo-
darką społeczną i solidarną podali przykłady 
tego, w jaki sposób można tworzyć spra-
wiedliwe platformy dzielenia się, i wskazali 
wiele modeli oraz możliwości i wyzwań, 
jakie stanowią one dla prawodawców 
i społeczeństwa.

Centralnym elementem gospodarki dzie-
lenia się są platformy cyfrowe. Wszędzie 
w UE i na całym świecie osoby indywidu-
alne, przedsiębiorcy społeczni i społeczności 
korzystają z tych wydajnych narzędzi w celu 
tworzenia, zachowywania lub korzystania 
z  dzielonych dóbr i  usług. Cele sprawie-
dliwości i redystrybucji, realizowane przez 
zainteresowane strony, zdecydowanie 
odróżniają ich modele cyfrowych plat-
form od tych, które przechwytują wartość 

wytworzoną przez użytkowników i uczest-
ników oraz działają ponad prawami społecz-
nymi i sprawiedliwością. Platformy te należy 
uznać i sprawiedliwie regulować.

Przy wsparciu Grupy Innych Podmiotów 
sześć organizacji zajmujących się gospo-
darką społeczną i solidarną oraz Commons – 
ruch społeczny obejmujący społeczności 
użytkowników wspólnie zarządzających 
zasobami – zgromadziły w Brukseli niemal 
200 osób w celu:
�l znalezienia inspirujących przykładów 

platform współpracy w  dziedzinie 
kultury, żywności, gruntów, wymiany 
usług pomiędzy przedsiębiorstwami, 
walut krajowych itp;

�l o m ó w i e n i a  s p r a w  p r a w n y c h , 
prawa pracy, własności,  umów 
i opodatkowania;

�l wyjaśnienia, czego oczekują od Unii 
Europejskiej, państw członkowskich 
i miast;

�l promowania partnerstw.

Grupa Innych Podmiotów, w której wielu 
członków pochodzi z sektora gospodarki 
społecznej, przypomniała o swej wiodącej 
roli w budowaniu demokracji partycypacyj-
nej poprzez utrzymywanie i nawiązywanie 
kontaktów z przedstawicielami organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego na całym 
świecie. (cl)� l

Wystawa zdjęć polskiego reżysera Andrzeja Wajdy

Grupa Pracodawców EKES-u
W styczniu w EKES-ie otwarto wystawę 

ponad 30 zdjęć zmarłego niedawno pol-
skiego reżysera Andrzeja Wajdy. Zdję-
cia wykonane przez światowej sławy 

fotografi ka Czesława Czaplińskiego przed-
stawiają niektóre ze znaczących momentów 
w życiu zawodowym i prywatnym reżysera.

„Nie będzie przesadą stwierdzenie, że 
Andrzej Wajda był powszechnie uznanym 

mistrzem i symbolem kinematografi i euro-
pejskiej” – powiedział Jacek P. Krawczyk, 
przewodniczący Grupy Pracodawców 
EKES-u, na otwarciu wystawy, które odbyło 
się 25 stycznia br. Zachęcił publiczność do 
obejrzenia ostatniego fi lmu Wajdy zatytu-
łowanego „Powidoki”, który będzie wyświe-
tlany w Brukseli w marcu.

Polski pisarz, dramaturg i scenarzysta Maciej 
Karpiński podzielił się z publicznością swo-
imi bardzo osobistymi wspomnieniami ze 
współpracy z Andrzejem Wajdą. Podkreślił, 
że Wajda był nie tylko wielkim polskim arty-
stą, lecz również wielkim Europejczykiem, 
zainteresowanym sprawami europejskimi 
i posiadającym wiedzę na ten temat.

Wystawę zorganizowano z inicjatywy Grupy 
Pracodawców EKES-u. (lj)� l
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„EKES info” ukazuje się dziewięć razy do roku podczas sesji plenarnych Komitetu.
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