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2 Nie marnuj żywności, 
podaruj ją!

3 Głębsza integracja UE 
warunkiem przystępnych cen 
energii

4 Młodzi ludzie określają 
priorytety dla Europy!

OD REDAKCJI

Drodzy Czytelnicy!

Po powrocie z wakacji stoimy przed 
nowym rozdaniem kart. Mamy nowo 
wybrany Parlament Europejski, a w najbliż-
szych miesiącach wyłoni się skład przyszłej 
Komisji Europejskiej pod przewodnictwem 
Jeana-Claude’a Junckera, któremu już dziś 
gratulujemy.

Po głębokim kryzysie fi nansowym i gospo-
darczym Europa stawia obecnie czoła pro-
blemom społecznym i politycznym, które 
zagrażają jej fundamentom. Odnowienie 
więzi z obywatelami Europy, odzyskanie 
ich zaufania i zainspirowanie ich do tego, 
by znów zaczęli marzyć o Europie, powinno 
być priorytetem najbliższych pięciu lat.

Jean-Claude Juncker oświadczył, że aby ten 
cel osiągnąć, będzie „przewodniczącym 
dialogu społecznego”. Jest to deklaracja, 
która nas  – Europejski Komitet Ekono-
miczno-Społeczny  – ogromnie cieszy. 
Ze swej strony zapewniamy, że Komitet, 
jako głos społeczeństwa obywatelskiego 
Europy, będzie zaangażowanym part-
nerem aktywnie szukającym rozwiązań. 
Reindustrializacja naszych regionów, 
inwestowanie w  przyszłość i  konkuren-
cyjne systemy kształcenia to te zasadni-

cze zagadnienia, w rozwój których będziemy wnosić wkład, czerpiąc z naszych lokalnych 
doświadczeń.

Europa musi nawiązać do swych zasad solidarności, nadać nowy, wspólny sens „tożsamo-
ści europejskiej” i wskazać optymistyczną perspektywę wspólnej przyszłości. W tym celu 
musi podążać drogą wytyczoną przez Traktat z Lizbony i dać więcej miejsca demokracji 
uczestniczącej. Nasz Komitet jest gotów podjąć się tego zadania, idąc ramię w ramię z oby-
watelami Europy.

Henri Malosse
Przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
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DO ODNOTOWANIA
10 września – 10 października 2014 r. / 
siedziba EKES-u, Bruksela: 
wystawa „Made in Italy”, dzieła 
Dario Breviego

24 września 2014 r. / 
siedziba EKES-u, Bruksela: 
Seminarium w sprawie dostosowania 
inwestycji regionalnych do 
czynników technologii cyfrowych 
umożliwiających przyszły wzrost

15–16 października 2014 r. / 
siedziba EKES-u, Bruksela: 
sesja plenarna EKES-u

Europejski Rok na rzecz Rozwoju (2015) 
inspiracją do większego zaangażowania się

Przyszły rok 2015 będzie Europejskim 
Rokiem na rzecz Rozwoju. Europejski Komi-
tet Ekonomiczno-Społeczny odegrał zasad-
niczą rolę w działaniach zmierzających do 
tego, by ten rok, mający kluczowe znaczenie 
dla uwzględnienia kwestii rozwojowych na 
szczeblu ONZ-u i UE, został odpowiednio 
nagłośniony w całej Europie.

Głównym celem Europejskiego Roku na rzecz 
Rozwoju jest dostarczenie Europejczykom, 
zwłaszcza młodym, odpowiedniej inspiracji, 
a  także podniesienie ich świadomości na 
temat działań na rzecz rozwoju, zwłaszcza 
solidarności globalnej i sprawiedliwości, praw 
człowieka i wzmocnienia pozycji kobiet. Cho-
dzi także o zaangażowanie obywateli w pla-
nowanie działań po 2015 roku.

Ideę Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju 
wysunął w  2011 r. członek EKES-u Andris 
Gobiņš, który angażował się już w działa-
nia rozwojowe w  swej ojczystej Łotwie, 
we współpracy z Europejską Konfederacją 
Organizacji Pozarządowych na rzecz Pomocy 
i Rozwoju (CONCORD) i EKES-em. Wspólnie 
z nimi starał się uzyskać poparcie dla swego 
pomysłu ze strony Komitetu Regionów UE, 
komisarza ds. rozwoju Andrisa Piebalgsa 
i Parlamentu Europejskiego.

W wyniku tych starań ówczesny przewod-
niczący EKES-u Staff an Nilsson i przewodni-
czący PE Martin Schulz wystosowali wspólne 
pismo do przewodniczącego Komisji Euro-
pejskiej José Manuela Barroso z  prośbą 

o zaakceptowanie tej propozycji. Odpowiedź 
była pozytywna  – reszta to już historia. 
W grudniu 2013 r. EKES przyjął opinię, w której 
wyraził zadowolenie z faktu ogłoszenia roku 
2015 Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju: 
będzie to pierwszy w historii rok europejski 
skupiający się także na działaniach zewnętrz-
nych, prowadzonych poza granicami UE.

„Sądzę, że jest to naprawdę wielka rzecz – 
stwierdził Andris Gobiņš. – Jestem zwykłym 
człowiekiem, nie żadną gwiazdą. Reprezen-
tuję społeczeństwo obywatelskie małego 
kraju członkowskiego, który do niedawna 
sam otrzymywał pomoc, ale dzięki zdecydo-
wanemu poparciu wszystkich stron, zwłasz-
cza CONCORD, inicjatywa ta mogła się ziścić”.

„Spodziewamy się silnego zaangażowania 
społeczeństwa obywatelskiego, gdyż to tam 

narodziła się ta inicjatywa – potwierdziła 
Stina Soewarta, kierownik Działu Informacji 
w DG DEVCO Komisji. – Organizowanie Roku 
Europejskiego bez udziału społeczeństwa 
nie miałoby sensu”. Społeczeństwo obywa-
telskie już włączyło się w organizację działań, 
które odbędą się zarówno na szczeblu UE, 
jak i w poszczególnych krajach. Na przykład 
w czerwcu około 300 osób z całej Europy 
przybyło do Brukseli, by dyskutować o spo-
sobach informowania o współpracy na rzecz 
rozwoju. W inicjatywę zaangażuje się szereg 
partnerów, w tym z krajów rozwijających się.

UE i jej państwa członkowskie są największymi 
globalnymi darczyńcami pomocy rozwojo-
wej – dostarczają ponad połowę ofi cjalnej 
pomocy na świecie (53 mld EUR w 2011 r.). 
Według sondażu zrealizowanego w 2012 r. 
85% Europejczyków uważa, że świadczenie 
pomocy mieszkańcom krajów rozwijających 
się jest ważne. Odsetek ten niewiele się zmie-
nił pomimo kryzysu gospodarczego. Ponad 
jedna czwarta mieszkańców Europy świadczy 
pomoc z własnych dochodów.

Pomimo dokonania pewnego postępu, 
w przyszłym roku nie uda się osiągnąć wszyst-
kich milenijnych celów rozwoju. Nowy plan 
działania na rzecz globalnej agendy rozwoju 
po 2015 r. wymagać będzie bardziej zdecy-
dowanego i  konkretniejszego zaangażo-
wania – podkreślił Andris Gobiņš – i to „nie 
tylko ze strony rządów, ale wszystkich osób, 
które mogą przyczynić się do tego, by świat 
stał się lepszy”. Członek EKES-u zaznaczył, że 
każdy z nas jest osobiście odpowiedzialny za 
zrównoważoną konsumpcję i sprawiedliwe 
traktowanie: „Chcemy uzyskać poparcie dla 
dokonania faktycznej zmiany. Jest to nasze 
marzenie i dziś jesteśmy nieco bliżej jego 
urzeczywistnienia”. ●

Silniejsza gospodarka to silniejsza Europa
Nowi przywódcy Europy muszą podjąć 

działania, aby ukończyć prace nad unią 
gospodarczą i walutową (UGW) – stwierdza 
EKES w  opinii, którą przyjął na 500. sesji 
plenarnej. Tworząc solidniejszą strukturę 
zarządzania gospodarczego, Europa będzie 
w stanie zintensyfi kować walkę ze stagnacją 
i bezrobociem.

„Unia gospodarcza i walutowa, do której 
ukończenia jeszcze daleko, jest niezbędna, 
jeśli mamy przywrócić zaufanie do projektu 
europejskiego i uczynić go trwałym” – mówi 
Joost van Iersel (Niderlandy, Grupa Praco-
dawców) jeden ze sprawozdawców opinii.

W pierwszej kolejności UE musi wprowadzić 
faktyczny europejski pakt na rzecz wzrostu, 
zatrudnienia i stabilności, oparty na skutecz-
niejszym wdrażaniu obecnego prawodaw-
stwa i wspierany przez inwestycje, zarówno 
publiczne, jak i prywatne. Po drugie, jako 
że kryzys pokazał niedostatki samej struk-
tury unii gospodarczej i walutowej, EKES 
przedstawił plan działania zmierzający do 

Andris Gobiņš, członek EKES-u
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Centrum Monitorowania Rynku Pracy (CMRP) 
w EKES-ie przeprowadziło badanie w Grecji, Chor-
wacji, Włoszech, Austrii, Finlandii i na Słowacji, aby 
opracować sprawozdanie z wdrażania w tych krajach 
strategii na rzecz zatrudnienia młodzieży. Choć sytu-
acja znacznie się różni między krajami, a stopa bez-
robocia wśród młodzieży waha się od 58,3% w Grecji 
do 9,2% w Austrii, to istnieją wspólne rozwiązania dla 
wszystkich państw członkowskich UE.

Współpraca między partnerami społecznymi, orga-
nizacjami młodzieżowymi i władzami publicznymi 
może pomóc w kształtowaniu skutecznych strate-
gii na rzecz zatrudnienia młodzieży, co widać na 
przykładzie Austrii i  Finlandii. „Zainteresowane 
strony mogą wnieść prawdziwą wartość dodaną 
do polityki młodzieżowej, gdyż znają realia rynku 

pracy i  mają z  nimi bezpośrednio do czynienia. 
Ta weryfi kacja dokonywana przez społeczeństwo 
obywatelskie jest niezbędna” – odnotowuje Christa 
Schweng (Austria, Grupa Pracodawców), przewod-
nicząca CMRP.

Sporą część badania poświęcono analizie wdrażania 
gwarancji dla młodzieży.

Gwarancja ta została zainicjowana w 2013 r. w celu 
zapewnienia, że wszyscy młodzi ludzie poniżej 
25. roku życia znajdą dobrej jakości, konkretną ofertę 
pracy w ciągu 4 miesięcy od zakończenia formalnej 
edukacji bądź uzyskania statusu osoby bezrobot-
nej. Ofertą może być miejsce pracy, przyuczenie do 
zawodu, staż lub kształcenie ustawiczne; powinna 
ona być dopasowana do indywidualnych potrzeb 
i danej sytuacji. W badaniu stwierdzono na koniec, 
iż prawidłowo wdrożona gwarancja dla młodzieży 
stanowi sporą szansę na przeprowadzenie reform 
strukturalnych. Na przykład niektóre krajowe sys-
temy edukacji mogłyby zostać lepiej dostosowane 
do potrzeb rynku pracy, by wyposażyć młodzież 
w umiejętności potrzebne w przedsiębiorstwach. 
„Wszystkie zainteresowane strony w Grecji, Włoszech 
i Chorwacji popierają zwiększenie liczby i  jakości 
szkoleń zawodowych oraz intensywniejsze powią-
zania między kształceniem a przedsiębiorstwami. 
To zdecydowanie kierunek na przyszłość” – twierdzi 
Christa Schweng.

5 mln bezrobotnych młodych ludzi w Europie staje 
przed różnorodnymi problemami, dlatego potrzebne 
jest podejście odpowiadające danej sytuacji, dokład-
nie zaplanowane i uzgodnione z zainteresowanymi 
stronami oraz dostosowane do warunków krajo-
wych. (cad) ●

ukończenia prac nad UGW, aby zapewnić trwałe i zrównoważone 
wyniki gospodarcze i zapobiec kryzysom w przyszłości. Plan ten, adre-
sowany do prawodawców europejskich nowej kadencji, ma opierać 
się na czterech fi larach, obejmujących całkowicie zintegrowany euro-
pejski rynek kapitałowy, instrumenty wspierające konkurencyjność, 
konwergencję gospodarczą i solidarność europejską, środki pozwa-
lające zaradzić społecznym skutkom dostosowań gospodarczych 
i wzmocnić legitymację demokratyczną UE oraz instytucji strefy euro.

„Teraz jednak obywatelom najpilniej potrzeba europejskiego planu 
na rzecz inwestycji we wzrost i zatrudnienie, bez zwiększania długu 
publicznego. Nigdy więcej pustosłowia ani długich dokumentów bez 
konkretnych propozycji” – zaznacza sprawozdawca Carmelo Cedrone 
(Włochy, Grupa Pracowników), który chciałby, żeby kwestie te znala-
zły się na samym szczycie listy zadań UE.

W opinii podkreśla się konieczność głębszej i lepszej integracji gospo-
darczej, społecznej i politycznej między krajami UE, jest to bowiem 
niezbędny warunek spełnienia oczekiwań obywateli w kwestii jako-
ści życia i dobrobytu. Na koniec stwierdza się, że dla osiągnięcia 
silniejszej gospodarki z myślą o mocniejszej Europie nieodzowne 
jest zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz poczucie 
odpowiedzialności w państwach członkowskich. (cad/aa) ●

Bezrobocie wśród młodzieży – 
badanie w 6 państwach

Nie marnuj żywności, podaruj ją!

Społeczeństwo obywatelskie – aktywny producent energii ze źródeł odnawialnych

Komisja Europejska przyjęła ogólne cele dotyczące 
pakietu klimatyczno-energetycznego na okres do 
2030 r. Pragnie m.in. zwiększenia udziału odnawial-
nych źródeł energii w koszyku energetycznym z 14% 
w 2012 r. do 27% w 2030 r. EKES popiera ten ogólny 
cel i wzywa do ustanowienia szczegółowych celów na 
poziomie państw członkowskich.

Samo wyznaczenie celów nie wystarczy jednak do 
zapoczątkowania niezbędnych działań  – struktu-
ralne zmiany systemu energetycznego należy wes-
przeć odpowiednimi aktami prawnymi. Wyzwaniom 
w dziedzinie klimatu i energii można stawić czoła tylko 
wówczas, gdy również małym producentom stworzy 
się odpowiednie warunki umożliwiające im owocną 
realizację projektów w zakresie odnawialnych źródeł 

energii. Mając na uwadze ten cel, EKES zajął się oceną 
warunków umożliwiających obywatelom i wspólno-
tom realizację ich własnych projektów w dziedzinie 
energii odnawialnej.

Podczas niemieckiej Energiewende („Transformacji 
energetycznej”) najbardziej wyróżnili się obywatele, 
rolnicy, spółdzielnie, małe i średnie przedsiębiorstwa 
na poziomie lokalnym i  regionalnym oraz wspól-
noty – w ciągu zaledwie 10 lat podnieśli oni udział 
odnawialnych źródeł energii z 6% do 25%. Ich działania 
stanowią również ponad połowę wszystkich inwestycji 
w sektorze. Badania wykazały ponadto, że zastąpienie 
przez małych producentów paliw kopalnych odnawial-
nymi przynosi także duże korzyści w postaci nowych 
miejsc pracy.

To między innymi dzięki ogromnym niemieckim inwe-
stycjom znacznie spadły koszty produkcji energii wia-
trowej i słonecznej, z czego mogą teraz skorzystać inne 
państwa członkowskie. Oznacza to, że niezależnie od 
korzyści dla środowiska i większej niezależności ener-
getycznej, wsparcie dla zwiększenia produkcji ener-
gii ze źródeł odnawialnych jest po prostu logiczne, 
zwłaszcza gdy dotyczy niewielkich inwestorów.

Wnioski z badania EKES-u zostaną przedstawione na 
konferencji, która odbędzie się 17 września br. rano 
w Brukseli (szczegółowe informacje można znaleźć 
na stronie internetowej http://www.eesc.europa.eu/
?i=portal.en.sdo-observatory-red). (nq/sma) ●

Christa Schweng, przewodnicząca CMRP

Sprawozdawcy opinii w sprawie realizacji UGW: przewodniczący 
Sekcji ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej 
i Społecznej (ECO) Joost van Iersel i członek EKES-u Carmelo Cedrone

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zorga-
nizował 7 lipca w Brukseli, we współpracy z Europejską 
Federacją Banków Żywności (FEBA), konferencję pt. 
„Dary żywnościowe – zwalczanie niedostatku żywności 
i rozwiązanie problemu jej marnotrawienia”.

Około 79 mln obywateli UE żyje poniżej granicy ubóstwa, 
a 16 mln zależnych jest od pomocy żywnościo-
wej instytucji charytatywnych, podczas gdy rocznie 
marnuje się 89 ton żywności. Przewodniczący EKES-
-u Henri Malosse określił tego rodzaju sytuację jako czyn 
przeciwko ludzkości: „Nie można nazwać ludzkim spo-
łeczeństwa, które marnotrawi jedną trzecią żywności 
zdatnej do spożycia, podczas gdy tak wielu ludzi cierpi 
głód”. Przypomniał, że Europa ponosi odpowiedzialność 
za położenie kresu tej niedopuszczalnej sytuacji.

Chociaż wiele przedsiębiorstw i osób gotowych jest 
ofi arować nadwyżkę jedzenia, prawne i praktyczne 
bariery, które są różne w różnych państwach człon-
kowskich, w dużej mierze im to uniemożliwiają.

Jaśniejsze przepisy ułatwiające 
dary żywnościowe

Podczas konferencji fi rma Bio by Deloitte przedsta-
wiła wyniki zleconego przez EKES badania, które 
dotyczy przeszkód i dobrych praktyk związanych 
z darami żywnościowymi. W Europie istnieją już 
dobre przykłady przepisów i praktyk ułatwiających 
ofi arowanie żywności – należy je teraz po prostu 
wprowadzić we wszystkich krajach. Potrzebne są 
ogólnounijne wytyczne w sprawie instrumentów 
podatkowych, hierarchii wykorzystania żywności, 
odpowiedzialności, a  także trwałości jedzenia. 
„Przeprowadzone badanie jest dobrą podstawą 
do kolejnych kroków na rzecz ułatwienia darów 
żywnościowych, którym musi towarzyszyć gwa-
rancja bezpieczeństwa żywności. Teraz trzeba 
podjąć działania na szczeblu UE” – stwierdził Yves 
Somville (Belgia, Grupa Innych Podmiotów). EKES 
skupi się obecnie na wdrażaniu wyników bada-
nia poprzez inicjatywy ustawodawcze na szczeblu 

UE i państw członkowskich oraz 
domaganie się wprowadzenia 
konkretnych środków.

Kluczowa rola 
banków żywności

Banki żywności  odgrywają 
zasadniczą rolę w  ofiarowy-
waniu żywności, odbierając ją 
od darczyńców (producentów, 

dystrybutorów, detalistów lub osób indywidualnych) 
i rozprowadzając ją wśród organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego i służb socjalnych wspierających naj-
uboższych. (sma) ●

Przewodniczący EKES-u Henri Malosse, Manuela 
Gheoldus i Clementine O’Connor (BIO by Deloitte), 
Angela Frigo (Banco Alimentare), Yves Somville, 
sprawozdawca opinii EKES-u w sprawie marnotrawstwa 
żywności, Igor Šarmír, członek EKES-u, grupa robocza 
ds. marnotrawstwa żywności, Thomas Pocher, członek 
E. Leclerc i założyciel Greentag oraz Etienne Rubens 
(Komosie – Stowarzyszenie przedsiębiorców gospodarki 
społecznej działających w obszarze środowiska)

Wkład EKES-u w pierwszą konferencję 
krajową w Paryżu poświęconą gospodarce 
o obiegu zamkniętym

Na pierwszej krajowej konferencji dotyczącej gospodarki o obiegu 
zamkniętym, zorganizowanej w Paryżu 17 lipca br., członek EKES-
-u Thierry Libaert (Francja, Grupa Innych Podmiotów) przedstawił 
w ramach inicjatywy „Działania na szczeblu lokalnym” („Going 
local”) prace Komitetu mające na celu przeciwdziałanie celowemu 
skracaniu cyklu życia produktów. Jego wystąpienie na warsztatach 
zatytułowanych „Nowe modele gospodarcze oparte na okresie 
użytkowania produktów” umożliwiło szerokiemu gronu decy-
dentów gospodarczych i politycznych zapoznanie się z pracami 
EKES-u w tym zakresie. Opinia zatytułowana „W kierunku bardziej 
zrównoważonej konsumpcji: okres użytkowania produktów prze-
mysłowych oraz informowanie konsumentów w celu odzyskania 
zaufania” (sprawozdawca Thierry Libaert, współsprawozdawca 
Jean-Pierre Haber) jest pierwszym dokumentem unijnym dotyczą-
cym przeciwdziałania celowemu skracaniu cyklu życia produktów. 
Pierwsze europejskie forum poświęcone temu zagadnieniu odbę-
dzie się w siedzibie EKES-u 17 października 2014 r. (ab) ●

DZIAŁANIA NA SZCZEBLU LOKALNYM

“Wszystkie zainteresowane 
strony w Grecji, Włoszech 
i Chorwacji popierają zwiększenie 
liczby i jakości szkoleń 
zawodowych oraz intensywniejsze 
powiązania między kształceniem 
a przedsiębiorstwami. To 
zdecydowanie kierunek na 
przyszłość.”

“Około 79 mln obywateli UE 
żyje poniżej granicy ubóstwa, 
a 16 mln zależnych jest od 
pomocy żywnościowej instytucji 
charytatywnych, podczas gdy rocznie 
marnuje się 89 ton żywności.”
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SESJA PLENARNA W PIGUŁCE
Nowa strategia leśna UE

EKES z zadowoleniem przyjmuje nową strategię leśną 
UE. Jest ona pilnie potrzebna z uwagi na rosnące znacze-
nie i wzrost zagrożenia lasów oraz ze względu na fakt, że 
istnieje wiele unijnych polityk sektorowych i związanych 
z nimi zasad dotyczących leśnictwa i lasów. Dlatego EKES 
wzywa zarówno Komisję, jak i państwa członkowskie 
do zagwarantowania skutecznej realizacji strategii oraz 
kontynuowania negocjacji, aby osiągnąć konsensus co 
do prawnie wiążącego porozumienia w sprawie lasów 
w Europie. (hb) ●

Wynik głosowania: 111 głosów za, nikt nie był przeciw, 
5 osób wstrzymało się od głosu.

Społeczeństwo cyfrowe

W tej opinii z inicjatywy własnej skupiono się na dwóch 
zasadniczych kwestiach. Pierwsza z  nich obejmuje 
zmniejszanie tzw. przepaści cyfrowej, zwiększenie 
roli kobiet w społeczeństwie cyfrowym, promowanie 
dostępu do ICT oraz skupienie się na osobach mających 
trudności z uczeniem się. EKES apeluje o ogólnounijne 
środki w  celu zagwarantowania dostępu osób nie-
pełnosprawnych do nowych technologii na równych 
warunkach. Druga kwestia – dostęp do zatrudnienia 
i włączenie cyfrowe – wymaga lepszego zrozumienia 
cyfrowych aspektów zatrudnienia. (hb) ●

Wynik głosowania: 128 głosów za, nikt nie był przeciw, 
nikt nie wstrzymał się od głosu.

Finansowanie społecznościowe w Unii 
Europejskiej

Finansowanie społecznościowe to jeden z wielu poja-
wiających się ostatnio nowych modeli fi nansowania, 
które w coraz większym stopniu wspierają podmioty roz-
poczynające działalność gospodarczą oraz przyczyniają 
się do tworzenia pluralistycznej i odpornej społecznej 
gospodarki rynkowej. EKES pozytywnie ocenia komu-
nikat Komisji Europejskiej i podkreśla potencjał rozwoju 
fi nansowania społecznościowego w UE jako alternatyw-
nego źródła fi nansowania. Podkreśla również zależność 
MŚP od kredytów bankowych i fakt, że sytuacja ta nie 
zmieni się mimo pojawiania się alternatywnych źródeł 
finansowania, które nie zawsze są łatwo dostępne. 
Dlatego fi nansowanie społecznościowe, będące nową 
formą sponsorowania, powinno zostać wyraźnie ujęte 
w przepisach państw członkowskich. (hb) ●

Wynik głosowania: 195 głosów za, 1 – przeciw, 5 osób 
wstrzymało się od głosu.

Głębsza integracja UE warunkiem 
przystępnych cen energii

WKRÓTCE W EKES-IE

„Europejska koordynacja i  współpraca są nie-
zbędne do kontrolowania cen i zapewnienia dostaw 
energii” – stwierdził Stéphane Buff etaut, przema-
wiając na konferencji pt. „Łagodzenie wzrostu cen 
energii: koordynacja, europeizacja, zaangażowanie”, 
którą Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 
(EKES) zorganizował w  czerwcu br. w  Brukseli. 
Pogląd ten zdecydowanie podzielili wszyscy uczest-
nicy konferencji, lecz nie znalazł on jeszcze potwier-
dzenia we wszystkich państwach członkowskich UE. 
Uczestnicy konferencji zgłosili zarzut, że w realizacji 
polityki energetycznej w Europie brakuje spójności 
i koordynacji.

Europejski dialog na temat 
energii – istotne zadanie dla nowej 
Komisji

Pomimo pewnych pozytywnych zmian, takich 
jak powstanie grup koordynacyjnych ds. energii 
elektrycznej i gazu, a także europejskiej sieci ope-
ratorów systemów przesyłowych energii elektrycz-
nej (ENTSO-E) i gazu (ENTSO-G), działania tych grup 
nadal pozostają rozproszone. „Strategie polityczne 
w zakresie energii, klimatu i przemysłu muszą być 
bardziej zbieżne i opierać się na rzeczywistych danych 
statystycznych i postępach technologii” – podkreślił 
Pierre-Jean Coulon (Francja, Grupa Pracowników).

Ponadto do zapewnienia większego poparcia spo-
łecznego dla zmian zmierzających w kierunku gospo-
darki niskoemisyjnej niezbędne jest zaangażowanie 
społeczeństwa obywatelskiego. „Trzeba zapocząt-
kować dalekosiężny, ambitny i  skoordynowany 
program publicznego zaangażowania i uczestnic-
twa – prawdziwy europejski dialog na temat ener-
gii (EED). Umożliwi to podjęcie ukierunkowanych 
na działania rozmów we wszystkich państwach 

członkowskich i pomiędzy nimi, dostarczając decy-
dentom niezbędnych informacji” – stwierdził Richard 
Adams (Zjednoczone Królestwo, Grupa Innych Pod-
miotów), sprawozdawca opinii w sprawie zbadania 
potrzeb i metod udziału i zaangażowania obywa-
teli w dziedzinie polityki energetycznej. EKES w dal-
szym ciągu stara się przekonać Komisję Europejską, 
by przewodniczyła pracom nad zainicjowaniem tej 
istotnej współpracy. (sma) ●

Od 10 września br., wraz z nadejściem jesieni, przez cały miesiąc 
można będzie oglądać feerię barw lata w pracach pokaza-
nych na wystawie „Made in Italy. Kolory Daria Breviego”. 
Wystawa, zorganizowana w ramach włoskiego prze-
wodnictwa w Radzie, będzie okazją do zapoznania 
się z jednym z najbardziej cenionych na świecie 
twórców współczesnej sztuki i wzornictwa, 
którego prace są oryginalne i nowatorskie, 
a  przy tym czerpią z  najlepszej włoskiej 
tradycji.

W jego akrylowych obrazach utrwalonych 
na płytach MDF, a  także w  instalacjach 
i  rzeźbach, widać wyraźnie dziedzictwo 
futurystów, którzy  – jako jedni z  naj-
śmielszych artystów XX wieku  – chcieli 
pod znakiem sztuki stworzyć wszystko od 
nowa. Dario Brevi stosuje to samo podejście, 
jednocześnie podzielając zamiłowanie futury-
stów do ironii i zabawy. Twórca ten wypracował 

niepowtarzalny styl komunikowania się z odbiorcami, dokonując 
doskonałej syntezy form i kolorów i komentując najbardziej 

palące kwestie naszych czasów w sposób pozbawiony 
ostentacji. Potrafi ł jednocześnie osiągnąć żartobliwe 

porozumienie z odbiorcami, gdyż harmonia arty-
styczna sprzyja wspólnej refl eksji.

Wystawa „Made in Italy. Kolory Daria Bre-
viego”, budynek JDE, foyer na 6. piętrze, 
w  dniach 10  września  – 10 października 
2014 r.

Wystawę będzie można zwiedzać od ponie-
działku do czwartku w godz. 9.00–17.30, 
a także w piątki w godz. 8.30–15.30.

Osoby nieposiadające identyfikatora upo-
ważniającego do wstępu muszą się uprzednio 

zarejestrować (events@eesc.europa.eu). ●

Wystawa „Made in Italy”

Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne – jakie możliwości inwestycyjne dla Europy?

2 października Grupa Pracodawców w  EKES-ie poprowadzi dyskusję 
dotyczącą możliwości oferowanych przez transatlantyckie partnerstwo han-
dlowo-inwestycyjne. Dyskusja ta odbędzie się w ramach Europejskiego Forum 
Nowych Idei w Sopocie.

„Debata w Sopocie wpisuje się w prace EKES-u poświęcone TTIP, które zaczęły 
się od przyjętej w czerwcu opinii” – wyjaśnił Jacek Krawczyk, przewodniczący 
Grupy Pracodawców i sprawozdawca opinii EKES-u na ten temat.

Uczestnicy dyskusji rozważą między innymi, jakie aspekty umowy między 
USA i UE oferują największe możliwości europejskim firmom i jakie wiążą 
się z tym wyzwania. Zastanowią się także, jak wykorzystać TTIP do przezwy-
ciężenia kryzysu, zmniejszenia bezrobocia i zwiększenia konkurencyjności 
europejskiej gospodarki.

Na liście panelistów znajdą się między innymi: Markus Beyrer, dyrektor 
generalny BusinessEurope; Tim Bennett, dyrektor generalny Transatlan-
tyckiej Rady Gospodarczej; Peter Chase, wiceprzewodniczący na Europę 
Amerykańskiej Izby Handlowej; i Jacek Krawczyk, przewodniczący Grupy 
Pracodawców. (lj) ●

© Dario Brevi – „Grazie al cielo”, 2014
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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 otrzymać można 
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).
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Następny numer ukaże się w październiku 2014 r.
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Młodzi ludzie określają priorytety dla Europy!

W dniu 9 lipca 2014 r. pięcioro uczniów, 
wyłonionych w ramach inicjatywy „Twoja 
Europa – Twoje Zdanie!” (YEYS), przedsta-
wiło na 500. sesji plenarnej Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) 
priorytety dotyczące przyszłości Europy. Ich 
argumentacji z uwagą przysłuchiwało się 
około 500 polityków, członków EKES-u i pra-
cowników Komitetu. Wspomniani uczniowie 
szkół średnich uczestniczyli w dniach 26–
28 marca br. w Brukseli w tegorocznej edycji 
YEYS, a teraz ponownie przybyli do Brukseli, 
by zaprezentować swoje poglądy.

Następujące inicjatywy zostały przez nich 
przedstawione jako priorytetowe:

 ● Równe szanse w edukacji

Inicjatywę tę przedstawił Theseas Efsta-
thopoulos (Cypr), który podkreślił, że 
powszechny dostęp do dobrej jakości 
edukacji ma podstawowe znaczenie dla 
zatrudnienia, wzrostu gospodarczego 
i  dobrobytu. Rządy muszą przyjąć do 
wiadomości, że przyszłość społeczeństwa 
zależy od zaangażowania odpowiednio 
wykształconych młodych ludzi, w  prze-
ciwnym wypadku nadzieja na osiągnięcie 
równości pozostanie jedynie marzeniem!

 ● Dalszy rozwój nauczania języków

W myśl tej przedstawionej przez Jakoba 
Weissa (Niemcy) inicjatywy edukacja jest 

priorytetem. Zaznaczył, jak ważna jest zna-
jomość różnych języków, by móc komuni-
kować się i nawiązywać kontakty z innymi 
Europejczykami. Dlatego zwrócił uwagę 
na fakt, że nauczanie języków obcych 
w  szkołach od wczesnych lat pozwala 
budować solidne podstawy mobilności 
i  programów wymiany między krajami 
europejskimi.

 ● Badania naukowe i innowacje

Inicjatywę tę przedstawiła Anna Glettho-
fer (Austria). Podkreśliła, że mamy tylko 
jedną planetę i  w  związku z  tym należy 
o nią dobrze dbać. Badania w dziedzinie 
energii odnawialnej i recyklingu pozwolą 
znaleźć innowacyjne sposoby ochrony 
naszego środowiska i uczynią z naszej pla-
nety zdrowe miejsce do życia, co ma fun-
damentalne znaczenie dla nas, naszego 
zdrowia i przeżycia.

 ● Uznanie doświadczenia 
zawodowego niezależnie od 
jego formy i czasu trwania

Inicjatywę tę przedstawiła Karin Olofsson 
(Szwecja). Stwierdziła, że rosnące bezro-
bocie młodzieży jest prawdopodobnie 
największym problemem stojącym przed 
UE. Dlatego autorzy tej inicjatywy apelują 
do UE, by przyczyniła się do zapewnienia 

skutecznej edukacji. Przez pojęcie to należy 
rozumieć zapewnienie kształcenia w dzie-
dzinach, w których istnieje zapotrzebowa-
nie na określone umiejętności, wspieranie 
fi rm oferujących młodym doświadczenie 
zawodowe i  pomoc rządom krajowym 
w  tworzeniu miejsc pracy dla młodych 
osób.

 ● Stwarzanie równych możliwości

Inicjatywę tę przedstawił Leo Filip Kovačic 
(Chorwacja), który zwrócił uwagę na brak 
wspólnej tożsamości w UE i stwierdził, że 
programy wymiany w  sektorach takich 
jak edukacja, zatrudnienie, sport i muzyka 
mogą budować bardziej wymierne poczu-
cie europejskiej tożsamości. W  istocie 
programy wymiany mogą odgrywać 
ważną rolę w  zapewnianiu wszystkim 
równych szans, umożliwiając każdemu 
udział w  owocnej wymianie kulturowej 
i społecznej.

Wystąpienie pięciu uczniów na sesji plenar-
nej było dla polityków i członków EKES-u 
wymiernym dowodem potencjału młodych 
Europejczyków w kwestiach dotyczących 
UE, ich entuzjazmu dla Europy i zaintere-
sowania nią. Wszystko to napawa nadzieją 
co do przyszłości Europy, zwłaszcza wobec 
obecnego sceptycyzmu! (fgr) ●

Gdy zostaje uwzględniony głos EKES-u

Podczas wizyty w Algierze w czerwcu 
br. delegacja EKES-u zaakcentowała wagę 
prac prowadzonych w terenie przez przed-
stawicieli społeczeństwa obywatelskiego. 
Przewodniczący Komitetu Henri Malosse 
powiedział w związku z tym, że przyjęte 

dwa lata wcześniej algierskie ustawodaw-
stwo dotyczące stowarzyszeń jest zbyt 
surowe: „Można zrozumieć rząd, który 
pragnie kontrolować, skąd pochodzą pie-
niądze, jednak potrzeba elastyczności, żeby 
stowarzyszenia mogły działać w terenie”.

Przepisy te zabraniają jakichkolwiek bez-
pośrednich kontaktów między organiza-
cjami zagranicznymi a stowarzyszeniami. 
Te ostatnie są na ich mocy zobowiązane 
odwoływać się do pośrednictwa admi-
nistracji państwowej, by zawrzeć jakąś 
umowę lub przeprowadzić jakąkolwiek 
transakcję.

Unia Europejska, poprzez różne kanały, 
podjęła wszelkie starania, by wesprzeć 
reformę zmierzającą do zapewnienia 

algierskim stowarzyszeniom i organizacjom 
pozarządowym większej elastyczności. Na 
przykład przewodniczący delegacji ds. sto-
sunków z państwami Maghrebu w Parla-
mencie Europejskim Pier Antonio Panzeri 
udał się do Algieru w listopadzie 2013 r., by 
bronić takiego stanowiska. Wszystko wska-
zuje na to, że wysiłki podejmowane przez 
różne strony przekonały algierskie władze 
o zasadności takiego podejścia. Prezydium 
Narodowego Zgromadzenia Ludowego 
miało wyrazić zgodę na przedstawienie 
rządowi wniosku w sprawie zmiany ustawy. 
Jest to pierwszy krok w stronę poprawy 
ram prawnych dotyczących działalności 
stowarzyszeń. EKES ma nadzieję, że nowy 
wniosek będzie odpowiadał oczekiwaniom 
algierskiego społeczeństwa obywatel-
skiego. (ghc/mm) ●

W SKRÓCIE

Wolne zawody – potencjał zarówno z punktu widzenia 
wzrostu gospodarczego, jak i ochrony konsumenta

wypłacane w tym sektorze stanowiły około 
10% wynagrodzeń w UE.

EKES wzywa do opracowania 
niezbędnych przepisów: 
kodeksu postępowania 
i standardów etycznych

Osoby pracujące w wolnych zawodach – 
lekarze, prawnicy, architekci itd. – podle-
gają w większości specjalnym przepisom 
ustalanym na poziomie poszczególnych 
państw członkowskich UE, w  których 
zakres uregulowania w  dużym stopniu 
zależy od danego zawodu. Dlatego też 
Arno Metzler (Niemcy, Grupa Innych 
Podmiotów) zaapelował o sporządzenie 
ogólnounijnej definicji wolnych zawo-
dów, która obejmowałaby jedynie ogólne 
cechy wolnych zawodów oraz określała ich 
kategorie. Jak sądzi przewodniczący Grupy 
Innych Podmiotów Luca Jahier, istotne 
jest, by społeczeństwo obywatelskie 
mogło liczyć na wysokiej jakości usługi. 
By to zagwarantować, „konieczne są rów-
norzędne normy zawodowe i zaostrzone 
normy etyczne w całej Europie, co także 
ułatwi osobom pracującym w  wolnych 
zawodach wejście na rynek”. (sma) ●

EKES przedstawił w czerwcu wyniki prze-
prowadzonego przez Uniwersytet w Kolonii 
badania dotyczącego wolnych zawodów pt. 
„Status wolnych zawodów: ich funkcja i zna-
czenie w europejskim społeczeństwie oby-
watelskim”. W badaniu tym potwierdzono 
zasadniczo zalecenia i  wymogi zawarte 
w opinii EKES-u w sprawie ƒ„Rola i przy-
szłość wolnych zawodów w europejskim 
społeczeństwie obywatelskim w 2020 r.”, 
przyjętej w marcu 2014 r.

Wolne zawody są ważnym 
fi larem gospodarki 
europejskiej

Jedna na sześć osób pracujących na własny 
rachunek działa w  sektorze zdominowa-

nym przez wolne 
z a w o d y .  P o n a d 
j e d n a  c z w a r t a 
sektora wolnych 
zawodów zatrudnia 
przynajmniej jedną 
osobę. W  2012  r. 
udział tego sektora 
w  PKB UE wyno-
s i ł  ponad 10%, 
a  wynagrodzenia 

Prezentacja transatlantyckiego partnerstwa 
handlowo-inwestycyjnego zainteresowanym stronom

W dniu 16 lipca 2014 r. Dyrekcja Gene-
ralna Komisji Europejskiej ds. Handlu (DG 
Trade) zorganizowała w siedzibie EKES-u 
wydarzenie poświęcone prezentacji trans-
atlantyckiego partnerstwa handlowo-inwe-
stycyjnego (TTIP) zainteresowanym stronom 
oraz debatę na ten temat. Jacek Krawczyk 
(Polska), przewodniczący Grupy Pracodaw-
ców i sprawozdawca opinii w sprawie TTIP, 
oraz współsprawozdawca Sandy Boyle 
(Zjednoczone Królestwo, Grupa Pracowni-
ków) przedstawili opinię Komitetu.

W imprezie wzięli udział główni negocjato-
rzy UE i Stanów Zjednoczonych, a także inne 
zainteresowane strony.

Z tej okazji przypomniano zebranym, że 
opinia EKES-u w sprawie transatlantyckiego 
partnerstwa handlowo-inwestycyjnego, przy-
jęta w czerwcu znaczną większością głosów, 
uzyskała poparcie członków wszystkich 

trzech grup Komitetu (Pracodawców, Pra-
cowników i  Innych Podmiotów). Jacek 
Krawczyk poinformował również zebranych, 
że EKES popiera włączenie do transatlantyc-
kiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego 
rozdziału poświęconego MŚP i oznajmił, że 
EKES postanowił opracować opinię z inicja-
tywy własnej w sprawie rozstrzygania sporów 
między inwestorem a państwem. Sprawoz-
dawcy zwrócili również szczególną uwagę 
na rozdział TTIP dotyczący zrównoważonego 
rozwoju i podkreślili, że niezbędne jest sze-
rokie wsparcie ze strony organizacji społe-
czeństwa obywatelskiego. Wieczorem tego 
samego dnia w siedzibie EKES-u odbyła się 
dyskusja z udziałem głównych negocjatorów 
UE i Stanów Zjednoczonych. Obecny był także 
amerykański ambasador przy UE. Debatę 
zorganizowały wspólnie Sekcja Stosunków 
Zewnętrznych (REX) i Grupa Pracodawców 
w ramach działań następczych związanych 
z opinią EKES-u w sprawie TTIP. (hb) ●

Karin Olofsson podczas prezentacji projektu 
„Uznanie doświadczenia zawodowego 
niezależnie od jego formy i czasu trwania”

Jacek Krawczyk, przewodniczący Grupy Pracodawców, Ignacio Garcia Bercero, główny 
negocjator UE, Sandy Boyle, członek EKES-u i współsprawozdawca opinii Komitetu w sprawie 
TTiP oraz Dan Mullaney, główny negocjator USA

Podczas tej wizyty premier Algierii 
Abdelmalek Sellal przyjął Henri’ego 
Malosse’a, przewodniczącego EKES-u 
i Pedra Narrę, przewodniczącego Komitetu 
Monitorującego ds. Euromedu

Delegacja pięciorga uczniów, wyłonionych 
w ramach inicjatywy „Twoja Europa – 
Twoje Zdanie!” (YEYS)

Theseas Efstathopoulos podczas prezentacji 
projektu „Równe szanse w edukacji”

Luca Jahier, 
przewodniczący Grupy 
Innych Podmiotów

„EKES info” w 23 językach: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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ch: http
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