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W przepisach dotyczących
niewypłacalności przedsiębiorstwa
Drodzy Czytelnicy!
należy traktować jako dobro społeczne
EDYTORIAL

Przedsiębiorstwa są dobrem społecznym
dla Europy i tak też powinny być traktowane. Sprawozdawca Antonello Pezzini
(Grupa Pracodawców - IT) stwierdził:
„Dążymy do rozpoczęcia procesu, dzięki
któremu przedsiębiorstwa byłyby postrzegane jako to, czym są naprawdę: fundamentalnym dobrem społecznym,
w które zaangażowani są przedsiębiorcy
i pracownicy. Należy ukształtować nową
kulturę „drugiej szansy” i ustanowić struktury wspierające przedsiębiorców, których
przedsiębiorstwa przechodzą restrukturyzację. EKES uważa, że mogłoby to pomóc
Komisji w jej pracach”.

Brexit a przyszłość
Chciałbym podzielić się z Państwem kilkoma przemyśleniami, które
miałem w trakcie ważnej konferencji zorganizowanej przez Komitet
w Rzymie 13 marca z okazji sześćdziesiątej rocznicy podpisania traktatów.
Procedura już się rozpoczęła i należy uszanować decyzję Zjednoczonego
Królestwa. Z pewnością jest to gorzka pociecha, lecz należy pamiętać, że
proces integracji nie posunąłby się w ogóle naprzód, gdyby Zjednoczone
Królestwo postanowiło pozostać w Unii na warunkach, które David
Cameron wynegocjował przed referendum. To fakt: od momentu
przystąpienia Zjednoczonego Królestwa w 1973 r. rządy brytyjskie
zasadniczo hamowały wszelkie postępy polityki socjalnej, jak również
wszelkie środki zmierzające w kierunku integracji.
Tymczasem jestem przekonany, że jedynym sposobem faktycznego
zaangażowania obywateli jest z jednej strony pogłębianie integracji,
tak aby przynosiła atrakcyjne rezultaty, a z drugiej wyraźne uznanie
za pierwszoplanowy cel zwiększenia dobrobytu obywateli, większej
spójności regionalnej i społecznej oraz harmonizacji „zawsze do góry,
nigdy w dół”.
Jeśli chodzi o sam Brexit, będziemy gościć Michela Barniera na sesji
plenarnej i podejmiemy odpowiednie kroki, aby wyrazić nasze
stanowisko odnośnie do negocjacji i ich wyniku.
W kwestii przyszłości Unii – cieszę się, że Komisja zainicjowała debatę
obywatelską w tej kwestii, a szczególnie, że jej przewodniczący, JeanClaude Juncker, powiadomił mnie o planowanym zasięgnięciu opinii
Komitetu. Zamierzamy dopilnować, aby zorganizowane społeczeństwo
obywatelskie naszych krajów zostało wysłuchane w tej fundamentalnej
kwestii i zastosujemy w tym celu wszystkie możliwe środki.
Georges Dassis
Przewodniczący EKES-u

DO ODNOTOWANIA W NUMERZE
6 maja / EKES, Bruksela
Dzień Otwarty

18 i 19 maja / EKES, Bruksela

Odpowiedzialne badania naukowe
i innowacje w sektorze zdrowia

31 maja – 1 czerwca / EKES,
Bruksela
Sesja plenarna EKES-u
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Jednolity rynek cyfrowy:
ochrona konsumenta musi być
priorytetem
Duże zbiory danych (big data):
minimalne ryzyko, maksymalne
korzyści dla wszystkich

W dniu 30 marca EKES przyjął opinię
w sprawie wniosku Komisji dotyczącego
dyrektywy w sprawie niewypłacalności
przedsiębiorstw, której celem jest zharmonizowanie zapobiegawczych postępowań
restrukturyzacyjnych w całej Europie. Chociaż EKES w pełni popiera propozycję Komisji
dotyczącą przejścia od likwidacji do wczesnej restrukturyzacji przedsiębiorstw, zaleca
szereg środków, aby pomóc w złagodzeniu

społecznych skutków upadłości. W szczególności sugeruje wprowadzenie „mechanizmu społecznego ostrzegania” w celu
informowania zainteresowanych stron, gdy
tylko pojawią się problemy, utworzenie specjalnych funduszy w celu zagwarantowania wypłaty wynagrodzeń oraz oferowanie
przedsiębiorcom przechodzącym trudności
drugiej szansy pod warunkiem ujawnienia
informacji finansowych.

Współsprawozdawczyni Franca SalisMadinier (Grupa Pracowników - FR)
wyraziła następującą opinię na temat
mechanizmu społecznego ostrzegania:
„Ważne jest, aby pracownicy i ich
przedstawiciele byli w pełni informowani
na wczesnych etapach i możliwie jak
najwcześniej, gdyż problemy można
skuteczniej rozwiązywać poprzez
przewidywanie rozwoju sytuacji”. (dm)l

Skuteczne, zgodne z zasadami WTO i aktualne
środki ochrony handlu mają kluczowe znaczenie
dla konkurencyjności europejskiego przemysłu
EKES wzywa komisarz
Cecilię Malmström,
by zapewniła ochronę
przemysłu i zatrudnienia
przed nieuczciwym
importem
Uczciwość jest warunkiem otwartego
handlu. Skuteczne, zgodne z zasadami
WTO i aktualne środki ochrony handlu mają
kluczowe znaczenie dla konkurencyjności
europejskiego przemysłu. W opinii EKES-u
w sprawie metodyki określania instrumentów
ochrony handlu przyjętej na sesji plenarnej
w marcu poparto propozycję Komisji w sprawie nowej metodyki antydumpingowej, lecz
jednocześnie zaapelowano o poprawę.
Sprawozdawcy Christian Bäumler
(Grupa Pracowników – DE) i Andrés Barcelò Delgado (Grupa Pracodawców – ES)
wezwali komisarz Cecilię Malmström do
przyspieszenia reformy środków ochrony
handlu: „Musimy zabezpieczyć równe
szanse dla europejskiego przemysłu
i zapewnić utrzymanie zatrudnienia i wzrostu. Nie domagamy się protekcjonizmu, lecz
sprawiedliwego handlu”.

W opinii poparto propozycję Komisji, by
margines dumpingu obliczać na podstawie wartości odniesienia uwzględniających znacząco zniekształcone koszty
produkcji i sprzedaży. „Doceniamy zamiar
Komisji, by zastosować konkretną metodykę określania marginesu dumpingu
w odniesieniu do importu z krajów, w których państwo znacznie interweniuje, lecz
domagamy się również uwzględnienia
nieprzestrzegania norm MOP i wielostronnych umów środowiskowych” – stwierdził
Christian Bäumler.

www.eesc.europa.eu

EKES uważa również, że sprawozdania
dotyczące poszczególnych krajów powinny
być obowiązkowe dla krajów z dużą liczbą
spraw antydumpingowych, że ciężar
dowodu powinien zostać jasno określony
i że nie należy go przesuwać na przemysł
UE. Jest również zdania, że procedura dotycząca skarg musi być bardziej dostępna dla
przedsiębiorstw i MŚP. (sma)
l

Jednolity rynek
cyfrowy: ochrona
konsumenta
musi być
priorytetem

Intensywne i owocne dyskusje, które miały miejsce w trakcie zorganizowanego przez EKES Europejskiego Dnia Konsumenta 2017, obchodzonego na
Malcie w dniu 21 marca, wykazały znaczenie kontroli
sprawności prowadzonej przez Komisję w odniesieniu do jednolitego rynku cyfrowego. Gdy konsumenci, przedsiębiorcy i dostawcy działają w świecie
wirtualnym, ignorowanych jest wiele istniejących norm
postępowania. Jednak handel elektroniczny nie jest
jedynym obszarem, który nastręcza trudności organizacjom konsumentów: samochody autonomiczne,
blokowanie geograficzne, ochrona danych itd. również
wymagają lepszego uregulowania. Z dyskusji wyniknął wniosek, że w zakresie ochrony konsumentów
i dostępu do świata cyfrowego pozostaje jeszcze wiele
do udoskonalenia.
Wiceprzewodniczący Gonçalo Lobo Xavier podkreślił rolę EKES-u jako forum społeczeństwa obywatelskiego służącego do omawiania problemów
i stwierdził: „Jednolity rynek cyfrowy może odgrywać
główną rolę w gospodarce dzielenia się pod warunkiem
ochrony praw konsumentów. Potrzebujemy odpowiednich przepisów i mam przekonanie, że uda nam
się doprowadzić do ich powstania”. Antonio Longo
(Grupa Innych Podmiotów – IT), przewodniczący grupy
analitycznej EKES-u ds. agendy cyfrowej, stwierdził,
że społeczeństwo cyfrowe powinno się łączyć, a nie
dzielić, i podkreślił potrzebę podniesienia umiejętności
cyfrowych.
Wydarzenie, na którym byli obecni eksperci z dziedziny
IT, decydenci, przedstawiciele przedsiębiorstw i organizacji konsumentów oraz członkowie EKES-u, poświęcone
było tematowi „Jednolity rynek cyfrowy: jakie przynosi
korzyści konsumentom?”.
Martin Siecker, (Grupa Pracowników – NL) przewodniczący Sekcji Jednolitego Rynku EKES-u, stwierdził:
„Obywatele muszą czuć się bezpiecznie, gdy zanurzają
się w świecie cyfrowym. Musimy wszyscy dążyć do tego,
by Europa dysponowała niezbędnymi przepisami, które
ochronią najsłabsze ogniwo łańcucha, czyli konsumentów”. (sma)
l

Komisarz Crețu apeluje o uwzględnienie wyjątkowych
wyzwań stojących przed wyspami w UE
Wyspy europejskie zamieszkuje 21 mln ludzi, tj. prawie 4% populacji UE. Ze względu na wyspiarski charakter
i oddzielenie od kontynentu obszary te często borykają
się z poważnymi utrudnieniami strukturalnymi. Podczas
debaty z komisarz ds. polityki regionalnej Coriną Crețu
EKES wezwał do przyjęcia zintegrowanych ram politycznych z myślą o sprostaniu społecznym, gospodarczym
i ekologicznym wyzwaniom na wyspach.
„Wyspy UE i wyspiarskie państwa członkowskie mają
do czynienia z bardzo szczególnymi warunkami. Unia
powinna odzwierciedlić tę rzeczywistość. Nie chodzi

tu wyłącznie o pieniądze, lecz również o elastyczność
polityki. Uniwersalne podejście ewidentnie nie przynosi
odpowiednich rezultatów”, stwierdził sprawozdawca
EKES-u Stefano Mallia (Grupa Pracodawców – MT).
„Apelujemy do Komisji o uwzględnianie wyspiarskiego
charakteru podczas opracowywania nowych strategii
politycznych oraz o zapewnienie większej elastyczności”.
Komisarz Crețu podkreśliła swoje dążenie do tego, by
polityka spójności „pozostała głównym instrumentem
inwestycyjnym we wszystkich regionach. Wyspy faktycznie borykają się ze znacznymi utrudnieniami, lecz

posiadają również potencjał w zakresie wytwarzania
energii i testowania nowoczesnych technologii, odnawialnych źródeł energii itp. Naszym obowiązkiem jest
wspieranie ich w tych wysiłkach poprzez elastyczniejsze
przepisy dotyczące wysp”.
W opinii w sprawie wysp w UE EKES podkreśla potrzebę
lepszego uwzględnienia wyjątkowych wyzwań stojących przed wyspami oraz wzywa UE do opracowania
zintegrowanych ram prawnych służących przezwyciężeniu tych problemów. (mq)
l

Duże zbiory danych (big data): minimalne ryzyko, maksymalne
korzyści dla wszystkich
Opublikowane przez EKES badanie
dotyczące etyki wykorzystania
dużych zbiorów danych w kontekście
polityki UE
EKES opublikował niedawno analizę dotyczącą etyki
wykorzystania dużych zbiorów danych przeprowadzoną przez włoską firmę Evodevo wyspecjalizowaną
w dużych zbiorach danych, analizie semantycznej
i wywiadzie ze źródeł jawnych. W badaniu skupiono się
na społecznych i etycznych implikacjach technologii dużych zbiorów danych i przeanalizowano
pięć środków zapobiegających zachwianiu równowagi
między osobami fizycznymi korzystającymi z usług cyfrowych a podmiotami gromadzącymi dane, które pogłębia
się w miarę jak rewolucja cyfrowa nabiera tempa.

Europejski system certyfikacji – podobny do
ISO – aby pomóc użytkownikom usług cyfrowych
w identyfikacji przedsiębiorstw stosujących etyczne
praktyki w zakresie ochrony danych osobowych.

3)

Oświadczenie na temat zarządzania danymi, wskazujące, w jaki sposób przedsiębiorstwa wypełniają
europejskie normy w zakresie ochrony danych.

4)

Europejska baza danych na temat e-zdrowia.

5)

Edukacja cyfrowa w zakresie dużych zbiorów
danych.

Pierre-Jean Coulon (Grupa Pracowników – FR),
przewodniczący Sekcji TEN, stwierdził: „Usługi cyfrowe
stały się tak wszechobecne, że większość z nas nie
może już sobie wyobrazić bez nich życia. Ważne jest
zatem, aby umożliwić obywatelom europejskim czerpanie z nich jak największych korzyści bez rezygnowania z praw i ochrony, jakie przysługują każdemu
w tradycyjnych obszarach. EKES pragnie odgrywać
aktywną rolę w procesie tworzenia sprzyjających temu
warunków”. (dm)
l

Do zaproponowanych środków należą:
1)

2)

Europejski portal internetowy, gdzie obywatele
mogą uzyskać dostęp do informacji na temat danych
osobowych, które udostępnili w zamian za usługi.

Z punktu widzenia społeczeństwa europejskiego przestrzeń kosmiczna ma ogromny potencjał. Dane z satelitów
mogą być wykorzystywane do świadczenia usług znacząco
polepszających jakość życia codziennego obywateli Europy.
Nowa strategia kosmiczna dla Europy Komisji Europejskiej
w dużym stopniu nakreśla kierunek cywilnego wykorzystania przestrzeni kosmicznej w Europie – stwierdza EKES
w przyjętej niedawno opinii – powinna jednak bardziej
zdecydowanie dążyć do pełnego wykorzystania zalet
przestrzeni kosmicznej przez europejskie społeczeństwo.
Od monitorowania upraw po zapobieganie klęskom
żywiołowym i od geolokalizacji po zarządzanie przepływami migrantów – to jedynie niektóre przykłady istniejących i potencjalnych sposobów, na jakie Europa może
wykorzystać dane przesyłane na ziemię przez europejskie
satelity. Aby jak najlepiej spożytkować te dane, Komisja
musi jednak uruchomić ośrodki wstępnego przetwarzania
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Przestrzeń kosmiczna to nie tylko
skomplikowana gałąź nauki –
niesie ze sobą również korzyści
dla wszystkich Europejczyków
dużych zbiorów danych, z myślą o udostępnianiu ich
przedsiębiorstwom, MŚP i innym podmiotom.
„Przestrzeń kosmiczna nie jest już domeną dużych korporacji, takich jak Airbus. Przed MŚP stoi teraz szereg możliwości opracowania nowych materiałów i technik. A to właśnie
małe i średnie przedsiębiorstwa szczególnie sprawnie
opracowują kreatywne zastosowania i usługi” – stwierdził
sprawozdawca opinii Mindaugas Maciulevičius (Grupa
Innych Podmiotów – LT). Przykłady zastosowań można
już zaobserwować w różnych państwach członkowskich.
EKES podkreśla również konieczność zapewnienia odpowiedniego budżetu, by umożliwić konkurencję z głównymi
podmiotami prowadzącymi działania związane z przestrzenią kosmiczną. W chwili obecnej konkurencja taka
nie ma miejsca. Choć europejski budżet na potrzeby działalności w kosmosie jest w ujęciu bezwzględnym drugim

co do wielkości na świecie, zajmuje miejsce szóste pod
względem odsetka PKB przeznaczanego na ten cel. Chiny
i Rosja również przeznaczają olbrzymie sumy na działania
w przestrzeni kosmicznej, ale dane te są ujawniane tylko
częściowo. Ponadto Komitet ostrzega, że powodzenie
strategii kosmicznej UE zależy od tego, czy w przestrzeń
kosmiczną zainwestuje również sektor prywatny.
EKES kładzie również szczególny nacisk na edukację.
Działania związane z przestrzenią kosmiczną oznaczają

miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników. Europa musi wyszkolić lub przekwalifikować
europejskich pracowników i młodych ludzi z myślą
o zaspokojeniu zapotrzebowania rynku na umiejętności związane z przestrzenią kosmiczną, zwłaszcza
jeśli chodzi o wykorzystywanie danych. Jednocześnie
powinna rozpowszechniać wiedzę na temat potencjału,
jaki przestrzeń kosmiczna niesie ze sobą dla ogółu społeczeństwa. (dm)
l

Oświadczenie przewodniczącego
Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego
z okazji sześćdziesiątej rocznicy
podpisania traktatów rzymskich

RYNEK PRACY NADAL ZANIEDBUJE OSOBY CIERPIĄCE NA AUTYZM
Podczas debaty zorganizowanej 3 kwietnia przez Sekcję
Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa (SOC)
EKES-u stwierdzono, że jedynie 10–24% osób dorosłych
cierpiących na autyzm pracuje.
Komitet zorganizował debatę na temat zatrudniania osób
dotkniętych autyzmem w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wiedzy o Autyzmie 2 kwietnia w celu wsparcia
kampanii zainicjowanej przez stowarzyszenie Autism Europe
mającej na celu zwiększenie otwartości społeczeństwa na
te osoby.
Uczestnicy debaty stwierdzili, że osoby dotknięte autyzmem
natrafiają na uprzedzenia i bariery, poszukując pracy lub starając się ją utrzymać, lecz jeżeli zapewni się im odpowiednie
wsparcie i zrozumienie, mogą stać się produktywnymi członkami społeczeństwa.
Zdaniem Donaty Pagetti Vivanti, wiceprzewodniczącej EDF i byłej przewodniczącej Autism Europe, „większość osób cierpiących na autyzm jest nieaktywna” i mniej niż 10% z nich pracuje. Autism Europe szacuje, że
10–24% z nich posiada zatrudnienie.
Donata Pagetti Vivanti uważa, że programy uczenia się przez całe życie i lepsze dopasowywanie odpowiednich
kandydatów do miejsc pracy mają kluczowe znaczenie dla ich integracji na rynku pracy.
Dirk Rombaut z przedsiębiorstwa Passwerk mającego siedzibę w Antwerpii przedstawił przykład dobrych
praktyk, którym jest zatrudnianie inżynierów oprogramowania cierpiących na spektrum zaburzeń autystycznych. Przechodzą oni ocenę i szkolenie dostosowane do ich potrzeb, a następnie przydziela im się doradców
ds. pracy, którzy pomagają im przystosować się do miejsca pracy.
Dirk Rombaut stwierdził, że konsultacje i szkolenia dla tych pracowników okazują się inwestycją przynoszącą
niezwykłe wyniki.
„Niedorzeczne jest odstawianie osób cierpiących na autyzm na boczny tor” – stwierdził.

Dziś mija dokładnie sześćdziesiąt lat od podpisania
traktatów rzymskich. Nie były one ani pierwszymi,
ani ostatnimi traktatami, jakie kraje europejskie
uzgodniły między sobą, lecz stanowiły zasadniczy
etap w rozumnym, szlachetnym i ważnym procesie
zainicjowanym przez odważnych obywateli
w następstwie tragicznej wojny, w trakcie której doszło
do odrażających zbrodni.
Było to dokładne przeciwieństwo procesu, który kilka
lat wcześniej spustoszył Europę i świat. Naprzeciw
zniszczeń, przemocy, nienawiści, rasizmu, egoistycznego
nacjonalizmu, dyktatury, bezduszności i pogwałcenia
praw człowieka stawiano budowanie pokoju,
demokracji, sprawiedliwości, wolności, uczciwości,
współpracy, dialogu, solidarności i szacunku dla innych.
Wprawdzie w tym dniu utworzono wspólnotę
„gospodarczą”, lecz w preambule nie pozostawiono
wątpliwości co do założeń tej inicjatywy: sygnatariusze
wskazali „jako główny cel swoich wysiłków stałą
poprawę warunków życia i pracy swoich narodów”.
Stwierdzali, że są „zdecydowani zachować i umocnić
pokój i wolność” oraz nie wahali się, by wzywać
„inne narody Europy, które podzielają ich ideały, do

połączenia się w wysiłkach”, w trosce „o zmniejszenie
różnic istniejących między poszczególnymi regionami
oraz opóźnienia regionów mniej uprzywilejowanych”.
Oczywiste jest, że nadrzędnym celem wspólnoty
gospodarczej były narody, obywatele i ich życie.
Wciąż wielu z nas pamięta osobiście, jak wyglądała
Europa w 1957 r. I jak wyglądała jeszcze niestety
przez wiele – trudnych dla wielu z nas – lat, ponieważ
grupa sygnatariuszy przez długi czas liczyła tylko sześć
państw. Wspólnota, która się kształtowała, pomimo że
często była przedmiotem krytyki, okazała się ogromnym
dobrodziejstwem dla osób, które z niej korzystały. I był
to wzór i źródło nadziei dla tych, którzy chcieli do niej
przystąpić, choćby po to, by wyjść z ubóstwa i dyktatury.
Pamiętam czasy, kiedy nikt we Wspólnocie nie
kwestionował poważnie zasady leżącej u jej podstaw –
krytykowano raczej powolność jej postępów – i kiedy
dla niemal wszystkich pozostających na zewnątrz
przystąpienie było ideałem.
Powrót do tych starych dokumentów i sprawozdań
i refleksja nad naszą historią nie mają nic wspólnego
z teoretyzowaniem lub nostalgią. To sprawa aktualna:
mamy obowiązek pozostawić naszym dzieciom jak

Zakaz glifosatu dzieli Europę
pestycydów oraz wytyczenie wiążących celów
ograniczenia użycia pestycydów dla całej UE.
Dyskusja ujawniła przeciwstawne poglądy wśród
prelegentów. Franziska Achterberg (Greenpeace)
wezwała do wprowadzenia ogólnounijnego zakazu,
kierując się oceną IARC i WHO o „prawdopodobnym
rakotwórczym działaniu” glifosatu.
Graeme Taylor (ECPA) stwierdził, że glifosat jest
niezbędny dla rolnictwa. Do 2050 r. trzeba będzie
wyżywić 9 mld ludzi, a rocznie tracimy 40% globalnych
plonów z powodu szkodliwych organizmów i chorób.
„Zwyczajnie nie istnieje alternatywa dla glifosatu”,
powiedziała Oana Neagu (Copa Cogeca). Zakaz
miałby negatywny wpływ na uprawy, gdyż potrzeba
byłoby 20–30 litrów więcej paliwa na hektar, a tygodniowy wymiar czasu pracy wzrósłby o 50–80 godzin.

EKES zachęca do dyskusji
zwolenników i przeciwników zakazu
zaproponowanego w europejskiej
inicjatywie obywatelskiej

Oliver Moore (ARC 2020) stwierdził, że głównym
problemem glifosatu jest jego nieselektywny charakter
(zabija wszystkie rośliny) oraz fakt, że jest on środkiem
przeciwdrobnoustrojowym (zabija również bakterie,
algi i grzyby). W zamian zaproponował podejście
oparte na agroekologii.

W dniu 5 kwietnia Sekcja NAT zaprosiła zwolenników
i przeciwników europejskiej inicjatywy obywatelskiej
wzywającej do zakazania stosowania glifosatu, pod
którą podpisało się już 640 tys. osób.

Michael Flueh (Komisja) oznajmił, że prawodawstwo
UE jest jednym z najostrzejszych na świecie. EFSA
i ECHA brały udział w jego przygotowaniu i stwierdziły,
że mało prawdopodobne jest, by glifosat był
czynnikiem genotoksycznym lub rakotwórczym.

Proponuje się w niej wprowadzenie zakazu stosowania glifosatu, zmianę procedury zatwierdzania

EKES dąży do stworzenia platformy dyskusji dla wszystkich ważnych europejskich inicjatyw obywatelskich.l

By zwiększyć świadomość na temat autyzmu, EKES i Autism Europe zorganizowały wystawę fotograficzną,
podczas której zobaczyć można prace trzech fotografów w ramach kampanii „Usuńmy bariery dla autyzmu –
zbudujmy dostępne społeczeństwo”. (ll)
l

najlepszy świat, świat „zrównoważony” pod każdym
względem, nawet jeśli nic nie jest nigdy zdobyte raz na
zawsze i ciągle trzeba się angażować na rzecz kolejnych
postępów.
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską powołał
również do życia Europejski Komitet EkonomicznoSpołeczny składający się z „przedstawicieli
różnych gospodarczych i społecznych grup
zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego,
zwłaszcza przedstawicieli producentów, rolników,
przewoźników, pracowników, kupców, rzemieślników,
wolnych zawodów, konsumentów i przedstawicieli
interesu ogólnego”. Była to słuszna decyzja, i to
z dwóch powodów: po pierwsze, ponieważ pozwala
instytucjom poznać poglądy organizacji społeczeństwa
obywatelskiego – nawet jeżeli termin ten nie był jeszcze
używany w 1957 r. – a po drugie, ponieważ nie tylko
umożliwia tym organizacjom wyrażenie ich poglądów,
ale także – i przede wszystkim – gromadzi je w Brukseli

i powierza im zadanie lepszego wzajemnego poznania
się, szacunku, dyskusji, wspólnego opracowywania
projektów opinii i angażowania się.
Istnieje szereg elementów w Traktacie – ogólnych
zasad – które są sprawiedliwe i „politycznie” słuszne,
i które, w świetle historii, takie pozostaną.
Musimy umieścić je w centrum; to się liczy. Musimy
mówić, czym jest Unia Europejska, po co istnieje i czemu
ma służyć.
To my musimy zagwarantować – zgodnie z duchem,
który kierował zawiązaniem Wspólnoty – że UE będzie
zjednoczona, demokratyczna, solidarna, pokojowa
i dostatnia, i że będzie skutecznie reagować na potrzeby
swoich obywateli.
Bruksela, 25 marca 2017 r.

Wysłuchanie
EKES-u: nieaktualne
przepisy utrudniają
zwalczanie towarów
podrobionych
i pirackich
Przemysł towarów podrobionych wywiera negatywny
wpływ na zatrudnienie i wzrost w Europie. Ponadto
pozbawia rządy dochodów podatkowych w wysokości
miliardów euro. W ciągu ostatnich 10 lat import podróbek zwiększył się na całym świecie dwukrotnie z powodu
handlu cyfrowego. Najwyższy czas, by Komisja i państwa
członkowskie uaktualniły europejskie ramy prawne
i dostosowały je do XXI wieku, wprowadzając niezbędną
kontrolę i nadzór rynku. Konieczne jest lepsze informowanie konsumentów – ich prawo do informacji zapisano
bowiem w art. 169 TFUE. Sektory prywatny i publiczny
muszą współpracować w walce z piractwem.
Takie wnioski wyciągnięto na wysłuchaniu EKES-u
w dniu 6 kwietnia poświęconym przemysłowi podrabianych i pirackich produktów, które odbyło się
z udziałem wybitnych ekspertów reprezentujących przemysł, przedsiębiorstwa i stowarzyszenia pracowników,
właściwe platformy i Komisję.
„Komisja nie stworzyła solidnych ram prawnych” –
stwierdził Antonello Pezzini, sprawozdawca opinii
EKES-u z inicjatywy własnej na ten temat. Przedstawił
swe doświadczenia i wspomniał o niekończącej się batalii przeciwko podrabianiu we włoskiej branży tekstylnej
oraz sektorze zaawansowanych technologii. Zwrócił

uwagę, że Europa nie może nadal korzystać w tym
względzie z narzędzi sprzed 2000 r.
W wydarzeniu wzięli również udział przedstawiciele sektorów, które najbardziej ucierpiały wskutek podrabiania,
w tym sektora skórzanego i farmaceutycznego, a także
sektora zabawek, budownictwa i artykułów luksusowych. Omówili oni wyzwania związane z podrabianiem
oraz podejmowane przez siebie działania mające na celu
rozwiązanie problemu.
l
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Grupa Pracodawców EKES-u
Znaczenie dialogu społecznego,
rola organizacji pracodawców, sytuacja
gospodarcza w krajach bałkańskich,
postępy w procesie przystąpienia do UE
i obecne wyzwania polityczne znalazły
się wśród wiodących tematów dyskusji,
które toczyły się przy okrągłym stole
pracodawców z Bałkanów zorganizowanym
w Lublanie w Słowenii 22 marca 2017 r.
Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli
organizacji pracodawców ze Słowenii,
Chorwacji, Serbii, Bośni i Hercegowiny,
Czarnogóry i byłej jugosłowiańskiej
republiki Macedonii.

Uczestniczący w posiedzeniu przedstawiciele organizacji pracodawców przekazali
sobie wzajemnie informacje na temat
aktualnej sytuacji politycznej i gospodarczej swoich krajów. Pracodawcy z państw
pragnących przystąpić do UE nakreślili szereg wyzwań stojących przed ich krajami,
takich jak przepaść dotycząca konkurencyjności czy powolne postępy w negocjacjach. Uczestnicy zgodzili się co do tego, że
rozwijanie współpracy regionalnej pomoże
państwom przygotować się do członkostwa
w UE.
Na zakończenie konferencji przewodniczący Grupy Pracodawców Jacek Krawczyk

NOWE PUBLIKACJE
W jaki sposób organizacje
społeczeństwa
obywatelskiego pomagają
uchodźcom i migrantom w UE
zwrócił uwagę, że grupa ta zobowiązała się
do dążenia do współpracy z pracodawcami
i organizacjami biznesowymi z krajów
bałkańskich.
Konferencja została zorganizowana wspólnie przez Grupę Pracodawców oraz Stowarzyszenie Pracodawców Słowenii (ZDS). (lj)



l

Grupa Pracowników omówi program prezydencji
maltańskiej i politykę handlową UE
Grupa Pracowników EKES-u
Grupa Pracowników EKES-u zorganizuje nadzwyczajne posiedzenie w dniach
11–12 maja na Malcie z okazji przewodnictwa Malty w Radzie UE.
Pierwszy dzień będzie poświęcony sytuacji
gospodarczej i społecznej na Malcie, a także
priorytetom i programowi prezydencji maltańskiej. Istotną dyskusję panelową otworzy
przemówienie powitalne przewodniczącej
Grupy Pracowników Gabriele Bischoff.
Premier Joseph Muscat wygłosi przemówienie na temat wyzwań stojących przed
prezydencją maltańską i uzyskanych przez
nią wyników. Podczas dyskusji z udziałem
ministra rodziny i solidarności społecznej

Michaela Farrugii, ministra finansów
Edwarda Scicluny, ministra edukacji
i zatrudnienia Evarista Bartola oraz ministra turystyki Edwarda Zammita Lewisa
omówimy spójność społeczną i gospodarczą, sytuację na rynku pracy oraz stosunki
pracy na Malcie i w UE.
Dyskusja dotyczyć będzie pilnej potrzeby
ponownego ożywienia projektu integracji
europejskiej za pomocą szeregu różnych
nurtów polityki, które zapewniają pozytywną konwergencję społeczno-gospodarczą między krajami UE i w ich obrębie
pod względem warunków pracy i życia.
Pracownicy i obywatele odzyskają zaufanie do UE wyłącznie wtedy, gdy znajdzie

i wprowadzi ona konkretne rozwiązania
ich problemów, zapewniając wysokiej
jakości miejsca pracy i pełne zatrudnienie, równe możliwości ekonomiczne i społeczne, ochronę socjalną, bezpieczeństwo
osobiste oraz dobrobyt.

22–23 maja 2017 r., Bruksela

W związku z tym konferencja
zorganizowana przez Grupę Innych
Podmiotów będzie miała cztery aspekty.

●● Po pierwsze, ma ona na celu
potwierdzenie, że agenda na rzecz
zrównoważonego rozwoju 2030
składa się z trzech równoważnych
wymiarów (gospodarczego,
społecznego i środowiskowego), które
są niepodzielne, powiązane, i które
wzajemnie się wzmacniają. Postępy
w realizacji celów zrównoważonego
rozwoju będą zależeć od tego,
w jakim stopniu decyzje polityczne,
strategiczne i techniczne odzwierciedlą
te wzajemne powiązania. Istnieje
zatem potrzeba mierzenia wzrostu
„poza PKB” i przejścia od wskaźników
do kształtowania polityki.
●● Po drugie, zaprezentowane zostaną
możliwości, jakie oferuje program
działań do roku 2030, by rozwinąć
tak bardzo potrzebną pozytywną
narrację na temat demokracji
i zrównoważonego wzrostu
gospodarczego w Europie. Program
do 2030 r. stanowi bez wątpienia
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Alun Jones (redaktor naczelny)
Daniela Marangoni (dm)

Daniela Marangoni (dm)
Katerina Serifi (ks)

Współautorzy tego wydania:

Wydanie zamknięto
w dniu 12 kwietnia 2017 r.

Rozpoczęcie „wspólnej drogi (...), by
uwolnić ludzkość od tyranii ubóstwa (...)”
oraz „stworzenie nowego powszechnego
programu, który ustanowi prawa
człowieka dla wszystkich” to bardzo
ambitne cele. Jednak przejście od
deklaracji do konkretnych działań stanowi
poważne wyzwanie, dlatego też skuteczne
zarządzanie programem do 2030 r.
jest sprawą najwyższej wagi. Nie ulega
wątpliwości, że plan uda się zrealizować
tylko wtedy, gdy obywatele będą aktywnie
wspierać potrzebne przekształcenia,
a społeczeństwo obywatelskie będzie
bezpośrednio zaangażowane w cały
proces.

Pozytywne doświadczenia i obiecujące przykłady z konkursu o Nagrodę
EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego w 2016 r.
284 inicjatywy przedstawione w konkursie o Nagrodę EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego stanowią inspirujący
zestaw doświadczeń i udanych sposobów
działania, podkreślając rolę, jaką społeczeństwo obywatelskie odgrywa w zapewnianiu
pomocy humanitarnej i solidarności społecznej oraz w ułatwianiu integracji społeczno-ekonomicznej migrantów, uchodźców
i osób ubiegających się o azyl w UE.

zgrupowane w ośmiu obszarach tematycznych i obszarach działania. Broszura zawiera
aktualny obraz organizacji społeczeństwa
obywatelskiego, które działają na tym polu.

W tej publikacji zawarte są ogólne informacje na temat Nagrody dla Społeczeństwa
Obywatelskiego i przedstawionych jest
pięć zwycięskich projektów, jak również
wybrane inicjatywy zaproponowane przez
innych kandydatów. Inicjatywy zostały

Jest dostępna w wersji elektronicznej, jak
również w wersji papierowej, w wersji
angielskiej, francuskiej i niemieckiej. How
Civil Society Organisations Assist Refugees
and Migrants in the EU | Europejski Komitet
Ekonomiczno-Społeczny. (fgr)
l

60. rocznica UE w Paryżu

Drugi dzień poświęcony zostanie sposobowi zapewnienia bardziej sprawiedliwej
i przejrzystej polityki handlowej UE, która
będzie korzystna dla pracowników i obywateli, a jednocześnie nie będzie narażać
norm społecznych czy też wolności związków zawodowych. Oczekuje się, że istotne
uwagi na temat umowy CETA przedstawią
profesor prawa pracy Reingard Zimmer
oraz przedstawiciel rządu walońskiego
Thierry Delaval. (mg)
l

Program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
do 2030 r.: nowa granica dla praw i postępu w UE,
Grupa Innych Podmiotów
w EKES-ie

QE-AA-17-004-PL-N

Okrągły stół pracodawców
z Bałkanów – obecne wyzwania
i perspektywy na przyszłość

najbardziej odpowiednie ramy, by
ukierunkować europejskie i krajowe
strategie wobec obecnych i przyszłych
przemian w społeczeństwie. Język
praw (zarówno uniwersalnych, jak
i społecznościowych) zapewnia
ogólne ramy dla takiego podejścia.
●● Trzecim celem będzie poprawa informowania o korzyściach wynikających
z realizacji celów zrównoważonego
rozwoju, zarówno dla każdego z nas,
jak i dla społeczności. W tym celu przeanalizowany zostanie szereg oddolnych inicjatyw lokalnych.
●● Wreszcie czwartym aspektem będzie
analiza rzeczywistej roli społeczeństwa
obywatelskiego w zarządzaniu i w
realizacji celów zrównoważonego
rozwoju zarówno na szczeblu
krajowym, jak i europejskim, by
wspólnie zrealizować program działań
do roku 2030. (cl)
l

W dniu 24 marca, na wydarzeniu wysokiego szczebla z okazji 60. rocznicy UE,

członek EKES-u Thierry Libaert (FR –
Grupa Innych Podmiotów) zabrał głos
w imieniu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. W wydarzeniu wzięli
również udział członkowie EKES-u z Francji
Christophe Lefevre (Grupa Pracowników), Laure Batut (Grupa Pracowników)
i Emmanuelle Butaud (Grupa Pracodawców). Zostało ono zorganizowane przez
mera Paryża, a sfinansowane przez przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, Biuro
Informacyjne Parlamentu Europejskiego
w Paryżu, sekcję francuską Ruchu Europejskiego i sam EKES. Każdego z prelegentów
poproszono o przedstawienie dwóch dokonań UE, które przyczyniły się do zmian na
lepsze, a także dwóch kluczowych wyzwań
stojących przed UE. (dm)
l

Europejski paszport aktywnego obywatelstwa jest teraz
dostępny w sieci
Europejski paszport aktywnego
obywatelstwa, dotychczas dostępny
w wersji drukowanej w 23 językach urzędowych UE, jest jedną z najbardziej udanych
publikacji EKES-u. Z zadowoleniem ogłaszamy inaugurację wersji elektronicznej,
która oferuje też dynamiczny interfejs
obejmujący dodatkowe fakty i funkcjonalności, jak również szybkie linki, quizy i infografikę, która ilustruje informacje i w sposób
obrazowy pokazuje prawa obywateli.
Paszport łączy indywidualnych obywateli,
organizacje społeczeństwa obywatelskiego
i ich pomysły z instytucjami UE i podejmowaniem decyzji na poziomie kontynentu.
Jego zadaniem jest udzielanie obywatelom wsparcia i wskazówek, tak aby
ich głos mógł stać się słyszalny. Zachęca ich
do zadania kilku fundamentalnych pytań
na temat odpowiedniego czasu (kiedy

należy podjąć działania?), współpracy (z
kim należy połączyć siły?) i narzędzi (jakich
dostępnych instrumentów partycypacyjnych
należy użyć?) w połączeniu z aktywnym
obywatelstwem i demokracją uczestniczącą w UE.
Wersja elektroniczna jest dostępna w wersji
angielskiej, francuskiej i niemieckiej. (fgr)l

EESC info„EKES
in 23info”
languages:
w 23 językach:
http://www.eesc.europa.eu/activities/press/eescinfo/index_en.asp
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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Adres:
European Economic and Social Committee
Jacques Delors Building, 9Rue Belliard/
Belliardstraat 99, B-1040 Bruxelles/Brussel,
Belgium
tel. (+32 2) 546.94.76
faks (+32 2) 546 97 64
e-mail: eescinfo@eesc.europa.eu
internet: http://www.eesc.europa.eu/

„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 oficjalnego zapisu prac EKES-u. Po informacje tego typu należy sięgać do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i innych publikacji Komitetu.
Powielanie naszych materiałów – z podaniem źródła „EKES info” – jest dozwolone (prosimy
o przekazanie jednego egzemplarza redaktorowi naczelnemu).
Nakład: 6500 egz.
Następny numer ukaże się w maju 2017 r.
WYDRUKOWANO NA PAPIERZE W CAŁOŚCI POZYSKANYM Z MAKULATURY
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Nasza młodzież wierzy
w Europę – nie możemy jej
rozczarować!
Drodzy Czytelnicy!

Inicjatywa „Twoja Europa – Twoje
zdanie!” EKES pyta młodzież europejską
w 2017 r.: UE po 60 latach – co dalej?

Chciałbym rozpocząć to specjalne
wydanie naszego biuletynu refleksją
na temat wniosków, jakie możemy
wyciągnąć z 8. edycji wydarzenia
„Twoja Europa – Twoje zdanie”, która
odbyła się pod koniec marca, oraz
podzielić z Państwem pomysłami,
nadziejami i obawami uczestniczących w niej młodych Europejczyków,
którzy prosili nas o ich przekazanie
przywódcom UE.
Po tej dwudniowej imprezie mogę
śmiało powiedzieć, że mam bardzo
pozytywne odczucia na temat przyszłości Europy. Ci młodzi ludzie są
dowodem na to, że nasza młodzież
jest na dobrej drodze. Pokazali, że są
inteligentni, i że troszczą się również
o innych Europejczyków oraz o otoczenie, w którym wszyscy żyjemy.
Pragną wnieść swój wkład w sprawiedliwą i dostatnią przyszłość w warunkach pokoju.
A co najważniejsze, wierzą w Europę. Ufają w moc jedności, spójności i solidarności.
Liczę na to, że europejska młodzież będzie naszą teraźniejszością i naszą przyszłością,
jak podkreśliła na sesji inauguracyjnej niezwykle elokwentna 17-letnia eseistka z Cypru,
i zachęcam młodych ludzi, aby korzystali ze wszystkich możliwych środków i narzędzi,
aby ich głos był słyszalny.
Wzywam rządy krajowe i instytucje UE do zwiększenia inwestycji w programy takie jak
Erasmus (sam mogę z dumą powiedzieć o sobie, że jestem „produktem Erasmusa”) i do
tego, by zachęciły jeszcze większą liczbę nastolatków do zdobycia części wykształcenia
lub odbywania szkoleń w innych państwach członkowskich. Jest to istotne nie tylko
w celu zwiększenia wzajemnego zrozumienia, ale także w celu motywowania młodzieży
do doskonalenia znajomości języków obcych. Jak wszyscy wiemy, znajomość języków
obcych otwiera nowe możliwości i buduje mosty.
Nie dziwi mnie, że dwie z trzech najpopularniejszych propozycji dotyczyły potrzeby stworzenia wspólnej europejskiej wizji, czy to poprzez zabawne, ale pouczające treści audiowizualne, czy to poprzez szkolne podręczniki do historii.
Młodzi uczestnicy wezwali przywódców do stymulowania zainteresowania polityką
poprzez skupienie się na „atrakcyjnych treściach” na temat Unii Europejskiej. Dodam, że
wszystkie zainteresowane podmioty europejskie – przywódcy polityczni i posłowie do
parlamentów, ale także my jako zorganizowane społeczeństwo obywatelskie – musimy
opowiadać historię Europy, przyjąć odpowiedzialność za ten projekt oraz pokazać, jakie
ogromne postępy zostały osiągnięte w ciągu tych sześćdziesięciu lat pod względem ekonomicznym i społecznym oraz w zakresie tego, jak bardzo społeczeństwo europejskie
zaczęło cenić środowisko i być światowym liderem w dziedzinie jego ochrony. Nie wolno
nam też zapomnieć, że udało nam się zintegrować 13 krajów, które do niedawna były
oddzielone od pozostałych. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii XX wieku.
Dla młodych Europejczyków ważne jest, aby w ten sam sposób rozumieli historię Europy –
na wschodzie i na zachodzie, na północy i na południu. Ważne jest, by szkoły nauczały
z perspektywy europejskiej – skupiając się na faktach, nie zaś na obwinianiu i zawstydzaniu – o dwóch dwudziestowiecznych wojnach, które zdeptały nadzieje i zniszczyły życie
milionom ludzi, i głębiej analizowały przyczyny: dlaczego niezadowolenie i nienawiść
rozprzestrzeniły się na kontynencie jak zakaźna choroba? W jaki sposób przerażającym
autorytarnym przywódcom udało się przejąć tak wielką władzę? W jaki sposób problemy
te mogły pojawić się ponownie na Bałkanach w drugiej połowie dwudziestego wieku?
Przede wszystkim musimy z historii wyciągnąć wnioski – a najważniejszy to, że niezależnie od problemów, przed którymi stoimy w Europie, nie wolno nam dać
szansy nacjonalizmowi, by nas rozdzielił. Jesteśmy to winni naszej europejskiej
młodzieży. I wszyscy jesteśmy to winni Europie.
Gonçalo Lobo Xavier
Wiceprzewodniczący EKES-u

„To wy jesteście naszą teraźniejszością i przyszłością. Europa was
potrzebuje” – tymi słowami wiceprzewodniczący EKES-u Gonçalo
Lobo Xavier przywitał 99 młodych
ludzi na corocznym wydarzeniu
„Twoja Europa – Twoje zdanie!”,
zorganizowanym przez Europejski
Komitet Ekonomiczno-Społeczny
(EKES). Wiceprzewodniczący zachęcił ich, by wykorzystali tę wyjątkową
szansę kontaktu z rówieśnikami
z Europy, posłużenia się swoimi umiejętnościami językowymi, lepszego
poznania się i nawiązania nowych
znajomości, które mogą zmienić ich
życie i poglądy na temat wspaniałego
projektu, jakim jest Unia Europejska.
W dniach 30–31 marca EKES zorganizował
swoją doroczną imprezę „Twoja Europa –
Twoje zdanie”. Ponieważ wydarzenie to
odbywało się tuż po 60. rocznicy projektu
europejskiego i powstania samego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, EKES zadał młodym uczestnikom
pytanie: „UE po 60 latach: co dalej?”.
Spośród 680 zgłoszeń w grudniu wybrano
33 szkoły, z których każda wysłała trzech
uczniów i nauczyciela do Brukseli, aby mogli
omówić przyszłość Europy, czyli swoją własną przyszłość, z perspektywy nastolatka.
Przewodniczący Georges Dassis powiedział w swoim wystąpieniu inauguracyjnym,
że od czasu kryzysu finansowego, „który
nawet nie zaczął się w Europie, ale w USA”,
wizerunek projektu integracji europejskiej
znacząco ucierpiał. „Europa straciła swój
blask. Jedną z przyczyn jest fakt, że ludzie
czasami mają wrażenie, iż Europa należy
tylko do wielkich gałęzi przemysłu i banków, lecz Europa należy przede wszystkim
do obywateli europejskich”. Georges Dassis

wspominał swoją młodość i fakt, że musiał
iść do pracy w wieku 12 lat, jak wiele osób
z jego pokolenia i przypomniał młodzieży,
aby przyjęli na siebie odpowiedzialność:
„Od lat 70. doświadczamy stale rosnącego
dobrobytu. Jednak to, co jest dla was dzisiaj
oczywistością, nie spadło nam z nieba. Starsze pokolenia – wasi rodzice i dziadkowie –
zbudowali dobrobyt Europy, często kosztem
wielkich poświęceń. Teraz waszym zadaniem będzie zapewnienie, że Europa pozostanie kontynentem dobrobytu i pokoju. Wy
też będziecie musieli reagować i sprzeciwiać
się populistom, którzy chcą naszą Europę
zniszczyć”.
Witając młodzież, wiceprzewodniczący
Komisji Europejskiej Jyrki Katainen
odniósł się do ostatecznej decyzji w sprawie Brexitu, podjętej w tym tygodniu: „Jest
to smutny moment, gdy odchodzi jeden
członek wspólnoty, lecz musimy dostrzegać
w tym także okazję do utworzenia nowej
UE składającej się z 27 krajów i być może
innych, które dołączą do nas w przyszłości”.
Odnosząc się do dyskusji w ramach wydarzenia „Twoja Europa – Twoje zdanie”,
zachęcał młodych ludzi, aby rozmawiali
o Europie, której pragną, i pamiętali, że
„logika UE polega na tym, iż wiele wyzwań
światowych, takich jak bezpieczeństwo,
zmiana klimatu lub migracja, nie może być
rozwiązanych przez pojedyncze państwo

www.eesc.europa.eu

członkowskie, lecz wymaga połączonych
sił 27 państw”.
W trakcie tego półtoradniowego wydarzenia młodzi uczestnicy pracowali wspólnie
w podgrupach i na sesjach plenarnych,
aby nakreślić drogę do przyszłości Europy
i wypracować metody osiągnięcia tych
celów. Na zakończenie głosowali i wybrali
trzy propozycje. Zostaną one teraz wysłane
Komisji, która, jak podkreślił Jyrki Katainen,
oczekuje ich opinii na temat pięciu scenariuszy dotyczących przyszłości Europy,
zawartych w białej księdze przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude’a
Junckera.
Również 33 nauczycieli aktywnie przyczyniło
się do powodzenia imprezy „Twoja Europa –
Twoje zdanie” poprzez przygotowanie
i uczniów i towarzyszenie im w podróży do
Brukseli. Wzięli udział w równoległej sesji
zapoznawczej i specjalnej wizycie w centrum dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego Parlamentarium oraz mieli okazję
podzielić się sprawdzonymi rozwiązaniami
i dowiedzieć się więcej o roli EKES-u. „Słuchajcie waszych nauczycieli” – powiedział
Gonçalo Lobo Xavier – „oni wspaniale
pracują, wspierając was i dzieląc się z wami
tym, co mają”.
Był to już ósmy raz, gdy EKES zorganizował
wydarzenie „Twoja Europa – Twoje zdanie!”.
Stale rosnąca liczba zgłoszeń oraz entuzjastyczny udział młodzieży potwierdzają, że
istnieje potrzeba organizowania podobnych
imprez, tak aby oferować młodzieży platformę, na której ich głos będzie wysłuchany.
(sma)
l
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Europejska młodzież wzywa UE do
przeciwdziałania marnotrawieniu
żywności i ubóstwu
Ściślejszy nadzór nad odpadami spożywczymi i lepsze gospodarowanie nimi, program nauczania europejskiej historii mający
służyć walce z nacjonalizmem, a także ustanowienie „Dnia Europy” w szkołach, by młodzi ludzie mogli lepiej zrozumieć UE – tak
brzmiały główne zalecenia skierowane
do decydentów przez uczniów biorących
udział w wydarzeniu „Twoja Europa – Twoje
zdanie!” (YEYS) z myślą o stawieniu czoła
wyzwaniom stojącym przed UE.
Na tym zorganizowanym przez Europejski
Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES)
wydarzeniu młodzieżowym zebrała się
grupa stu utalentowanych uczniów szkół
średnich z 33 szkół z UE 28 oraz z 5 krajów kandydujących, by dzielić się nowymi
pomysłami dotyczącymi kierunku, w którym UE powinna podążać w nadchodzących latach.
„Zdaniem wielu osób młode pokolenie
uosabia jedynie wykluwającą się na ich
oczach przyszłość” – powiedziała Andri
Pandoura, siedemnastoletnia laureatka
tegorocznej edycji młodzieżowego konkursu
na esej. „Tak jednak nie jest. Reprezentujemy teraźniejszość – teraźniejszość, którą
obchodzi świat i która ma potencjał, by go
zmienić, albo przynajmniej spróbować tego
dokonać. Dlatego musimy więcej inwestować w szkolenia, programy i konferencje dla
młodzieży oraz, co najistotniejsze, w większym stopniu ufać młodemu pokoleniu”.
Grupa młodych ludzi omówiła najważniejsze
obecnie zagadnienia, w tym bezrobocie młodzieży, integrację migrantów, nierówności
społeczne i związane z nierównym traktowaniem płci, środowisko, ożywienie koniunktury, terroryzm i bezpieczeństwo. Następnie
przedstawiła dziesięć konkretnych propozycji
dla decydentów politycznych.
Po burzliwej i ożywionej dyskusji nad
różnymi wnioskami uczniowie doszli do
porozumienia w sprawie trzech priorytetów mających ulepszyć przyszłość Unii
Europejskiej:
1.

zmniejszenie ilości odpadów spożywczych, aby pomóc ubogim i upowszechniać zrównoważony rozwój;

2.

walka z nacjonalizmem poprzez inter
aktywne kształcenie i uzgodniony program nauczania historii;

3.

zwiększenie zainteresowania zagadnieniami politycznymi w Europie poprzez
wykorzystanie potencjału mediów
społecznościowych i edukacji, wprowadzenie atrakcyjnych treści oraz ustanowienie „Dnia Europy” w szkołach.

Członkowie EKES-u i decydenci polityczni
byli pod wrażeniem nieszablonowego toku
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myślenia młodych uczniów i ich rozważań
na temat najważniejszych kwestii wpływających obecnie na europejskie społeczeństwa.
„Jesteście naszą teraźniejszością i przyszłością, a Europa Was potrzebuje” – zwrócił
się do nich wiceprzewodniczący EKES-u
Gonçalo Lobo Xavier w swoim przemówieniu inauguracyjnym. „Bezcenne jest to,
że zostaniecie wysłuchani bez względu na
przekonania, rasę czy kolor skóry. Poznanie
ludzi z różnych krajów i wyrażenie własnego
stanowiska w sprawie przyszłości Europy
musi być ogromnie satysfakcjonujące”.

Priorytety naszej młodzieży
Uczniowie wyrazili swoje zaniepokojenie zagadnieniami środowiska i ubóstwa
poprzez zagłosowanie za wnioskiem mającym na celu ograniczanie marnotrawienia żywności i pomoc ludziom żyjącym
w ubóstwie. Jeden z uczniów opowiadających się za zwycięskim wnioskiem stwierdził:
„Istnieje pilna potrzeba lepszego nadzoru
nad przetwarzaniem produktów rolnych,
by odróżnić żywność bezpieczną od niebezpiecznej. UE nie zrobiła wystarczająco dużo,
by zmniejszyć ilość odpadów i zachęcać do
przekazywania produktów spożywczych
ośrodkom dożywiania”.
Edukację uznano za jedno z najważniejszych narzędzi mające pomóc w rozwiązaniu obecnych problemów i zagrożeń. „Nasz
problem polega na tym, że obywatele stracili wiarę w UE” – powiedział inny uczestnik,
który zaproponował ustanowienie „Dnia
Europy” w szkołach, by poszerzać ogólną
wiedzę na temat UE i zachęcać do dyskusji.
Omówiono również nasilenie się nastrojów nacjonalistycznych w wielu państwach
członkowskich wywołane przez obawy
związane z migracją, bezrobociem czy terroryzmem. Z myślą o ich zwalczaniu młodzi
delegaci zaproponowali, by wyasygnowano
środki unijne na opracowanie programu
nauczania europejskiej historii, aby
młodzież mogła poznawać naszą wspólną
historię i wartości, które nas łączą.

Jakie inne priorytety
powinna mieć UE?

Jedna grupa podsunęła pomysł utworzenia krajowych programów mających
pomóc w integracji uchodźców,
które korzystałyby ze wsparcia finansowego i logistycznego UE: „Potrzebujemy
programu edukacyjnego, dzięki któremu
uchodźcy będą poznawali naszą, a my ich
kulturę. A to dlatego, że jeżeli oni będą wiedzieć, kim jesteśmy, ale my nie będziemy
wiedzieć, kim są oni, zawsze będziemy się
ich bać i wielokulturowość nigdy nie stanie
się rzeczywistością”.
Uczniowie nawiązali również do konieczności pobudzania przedsiębiorczości
ludzi młodych poprzez szkolenia i staże
zawodowe oraz podkreślili, że „tylko wspieranie przedsiębiorczości przez nasze państwa może rozwiązać problem bezrobocia
i podnieść jakość życia”.

Stanowisko młodych ma
zostać uwzględnione
EKES zadba o to, by propozycje młodzieży
dotyczące lepszej przyszłości UE dotarły do
prawodawców poprzez uwzględnienie ich
w opiniach Komitetu i przedłożenie Komisji
Europejskiej trzech zaleceń, które uzyskały
największe poparcie. Ponadto delegacja
uczniów, którzy wzięli udział w YEYS, zaprezentuje zwycięskie propozycje podczas
Dni Społeczeństwa Obywatelskiego
EKES-u w dniach 26–27 czerwca br.
W swoim przemówieniu podsumowującym członkini EKES-u Evangelia Kekeleki (Grupa Innych Podmiotów – EL)
stwierdziła: „Dyskusja z Wami, młodym
pokoleniem, jest fascynująca, podobnie
jak wsłuchiwanie się w Wasze pomysły.
Jestem dzisiaj w pełni przekonana, że
jesteście dobrymi spadkobiercami mojego
pokolenia. Możecie zbudować inną Europę,
Europę wartości i solidarności, Europę działającą na rzecz swoich obywateli, a nie tylko
kierującą się interesami finansowymi. To
do Was należy stworzenie Europy, na którą
zasługujecie”. (mq)
l

Uczniowie biorący udział w imprezie „Twoja Europa – Twoje zdanie” przedstawili
10 propozycji i głosowali nad nimi. Oto siedem pozostałych, wraz z liczbą otrzymanych głosów:
●● Stworzenie organizacji UE, aby pomóc uchodźcom w integracji w krajach UE –
integracja poprzez edukację (36 głosy)
●● Idealny system oświaty, który doprowadzi do zatrudnienia młodzieży (35 głosów)
●● Wspólne normy w zakresie ochrony środowiska w granicach UE (30 głosów)
●● Skupienie się na głębszych przyczynach terroryzmu (+ rola mediów) (26 głosów)
●● Stymulowanie lokalnej przedsiębiorczości za pomocą programów wsparcia
(20 głosów)
●● Równość płci (18 głosów)
●● Stworzenie krajowych organów odpowiedzialnych za bezpośrednią komunikację
obywateli z instytucjami UE bez odwoływania się do rządów krajowych
(15 głosów)
l

Zaangażowanie członków
Chcielibyśmy szczególnie podziękować
wszystkim członkom, którzy odwiedzili
szkoły, za zaangażowanie w przygotowanie uczniów do debaty w Brukseli. Byli to:
Martina Širhalová, Martin Siecker, Andreas
Pavlikkas, Gunta Anca, Lidija Pavić-Rogošić,
Marie Zvolská, Roman Haken, Cristian Pirvulescu, Séamus Boland, Dimitar Manołow,

Alfred Gajdosik, Irini Ivoni Pari, Emilio Fatovic, Primož Šporar, Renate Heinisch, Kinga
Jóo, Reine-Claude Mader, Arno Metzler,
Raunemaa Pirkko, Charles Vella, Meelis
Joost, Pater Krzysztof, Gintaras Morkis,
Miguel Cabra de Luna, Brenda King, Yves
Somville, Mário Soares, Josiane Willems,
Sibian Ionuţ, Ariane Rodert.
l
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”Twoja Europa – Twoje zdanie” –
słowami uczniów
Edukacja

„
„
„

Szkoła jest podstawą społeczeństwa, tymczasem tworzy
roboty, a nie ludzi. Jest to proces, w którym stopnie są
ważniejsze niż faktycznie zdobywana wiedza.

”

Młodzież powinna móc powiedzieć, co chciałaby zmienić
w swoim systemie edukacji.

”
”

Powinniśmy propagować uczenie przez działanie
i pozwolić na to, by uczniowie i nauczyciele mieli wpływ na
treści nauczane w szkole.

„

Uczestnictwo młodzieży

„
„
„”
„

Nacjonalizm
Nacjonalizm niszczy tkankę Europy.

”

U korzeni nacjonalizmu leży rozróżnienie między „nami”
a „nimi”.
Mówienie w więcej niż jednym języku przełamuje barierę
stereotypów i zwalcza nacjonalizm.

”

UE powinna przesunąć proces podejmowania decyzji
bliżej obywateli poprzez media społecznościowe, telewizję
oraz stworzenie instytucjonalnego forum młodzieży ze
wszystkich państw członkowskich, tak by młodzi ludzie mieli
poczucie, że są wysłuchani.

„

”

Politycy powinny częściej konsultować się
obywatelami.

Jeśli chodzi o nacjonalizm, wszystko sprowadza się do

”

systemu edukacji. Jeśli uczniowie będą mieli dostęp do większej
liczby programów wymiany, uzyskają dzięki temu nowe
perspektywy i będą mogli skonfrontować własne doświadczenia
z tym, czego są uczeni w szkołach – bo nauczyciele nauk
politycznych mogą mieć swoje własne cele.

„

Środowisko

”

Recykling jest problemem światowym i wszyscy
musimy w nim brać udział. Ludzie, którzy nie poddają
odpadów recyklingowi, powinni być karani grzywną lub płacić
wyższe podatki.

„

”
”

Należy podnosić świadomość o problemach związanych
ze środowiskiem. Potrzebni nam są wykształceni
obywatele UE.

Migracja i uchodźcy

„

Integracja uchodźców powinna postępować w obu
kierunkach. Oni muszą zrozumieć kulturę kraju przyjmującego,
lecz ludzie z państwa przyjmującego powinni również starać się
zrozumieć ich kulturę.

”
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„

Terroryzm i bezpieczeństwo

Wyzwanie demograficzne

Obecnie rozwiązujemy problem terroryzmu, próbując
wyeliminować go za pomocą działań fizycznych i wojskowych,
lecz kiedy spojrzymy na głębsze przyczyny, okazuje się, że
chodzi o osoby marginalizowane, które uważają, że ich jedyną
drogą jest budzenie w ludziach strachu, przez co zaistnieją
w telewizji i mass mediach.

„
„

”
”

Jeśli w mediach tradycyjnych i społecznych będziemy
poświęcać mniej uwagi atakom terrorystycznym, cel terroryzmu
nie zostanie osiągnięty.
Ludzie nie myślą o terroryzmie poza szkodliwym
stereotypem ekstremistycznego islamu, ale inne grupy, takie jak
skrajna prawica, także dokonują aktów terroru.

„
„
„
„

Integracja europejska

”

Myślę, że pokój ma zasadnicze znaczenie, ponieważ
stanowi podstawę UE i wszystkiego, czym ona jest.

”

Euro – jednoczy nas wszystkich, posiadanie wspólnej waluty
wszystko ułatwia.

”
”

UE nie potrzebuje własnej armii. Tworzenie kultury
wojskowej jest okropne i są ważniejsze wartości, na których UE
powinna się skupić.
Myślę, że Europa jest jednym krajem i wszyscy jesteśmy
braćmi i siostrami mówiącymi z różnymi akcentami.

4

”

„

Większość krajów w Europie ma malejący współczynnik

urodzeń i w ciągu 10–15 lat może się to stać poważnym
problemem. Brak młodych osób, które będą pracować
i inwestować w gospodarkę, będzie utrudniać rozwój.

”

„
„

Równość płci

To XXI wiek! Powinno być całkowicie normalne, że
realizujesz swoje marzenia i robisz karierę zawodową, płeć nie
powinna mieć znaczenia.

”

Problem w naszym społeczeństwie polega na tym, że
uczymy dziewczęta, jak mają o siebie dbać, lecz nie uczymy
mężczyzn, jak się mają zachowywać. Pierwszym krokiem na
drodze do osiągnięcia równości płci jest wychowanie w naszych
domach i szkołach.

„

”

„Twoja Europa – Twoje zdanie”
Najbardziej interesujące w imprezie „Twoja Europa –
Twoje zdanie” jest to, że oni zawsze chcą wysłuchać naszych
propozycji, naszych opinii na różne tematy istotne dziś w Europie
i zawsze zadają pytania. Pozwalają nam mówić i brać we
wszystkim udział.

„

”

Impreza „Twoja Europa – Twoje zdanie!” jest fantastyczna
i powinna zostać zinstytucjonalizowana!.

”

