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Drodzy
Czytelnicy!
Pragnę złożyć Wam wszystkim serdeczne życzenia szczęśliwego i satysfakcjonującego Nowego
Roku. Chciałbym, aby przyniósł on Wam dużo zadowolenia i radości, oczywiście w życiu osobistym,
lecz także zawodowym.
Praca zajmuje w naszym życiu ważne miejsce. Praktycznie nie da jej się całkowicie oddzielić od
naszego życia prywatnego.
Wszyscy potrzebujemy satysfakcji z dobrze wykonanej pracy, jak też uznania, na jakie taka praca
zasługuje.
Wśród naszych współobywateli ogromną część stanowią pracownicy. Nie należy jednak zapominać,
że do naszych współobywateli zaliczają się także pracownicy, którzy nie wykonują pracy najemnej,
osoby jeszcze zbyt młode, by pracować, emeryci oraz ludzie, którzy nie mają pracy, gdyż są chorzy,
dotknięci znacznym stopniem niepełnosprawności czy bezrobociem lub też pozostają bez pracy
z jakiegokolwiek innego powodu.
Skądinąd przytłaczająca większość organizacji społeczeństwa obywatelskiego reprezentowanych
w Komitecie prowadzi działalność bezpośrednio związaną z pracą. Wynika to po prostu z ogromnej
wagi pracy w naszym życiu.
Oprócz tego, byśmy sami oddawali się swojej pracy, wkładając w nią swoje kompetencje, odwagę,
energię i wolę, jest jeszcze jedna rzecz moim zdaniem absolutnie niezbędna do tego, by moje
życzenia dla Was mogły się spełnić jak najlepiej: jest nią doświadczanie wokół siebie otwartości,
lojalności, dialogu oraz, o ile to możliwe, solidarności. Potrzebujemy siebie nawzajem.
Cokolwiek się wydarzy, pamiętajmy o dwóch zasadniczych sprawach, które powinny nas wszystkich
jednoczyć, zwłaszcza w tych trudnych dla Europy i jej instytucji chwilach. Po pierwsze, Unia Europejska jest prawdziwym dobrem dla tworzących ją narodów, dlatego trzeba ją chronić i rozwijać.
Po drugie, społeczeństwo obywatelskie w Unii musi być zorganizowane, a nawet zachęcane do
organizowania się, ponieważ powinno mieć swoją reprezentację i być słuchane.

Georges Dassis

Przewodniczący EKES-u

DO ODNOTOWANIA W NUMERZE
7–8 lutego – Valletta, Malta:
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22–23 lutego – EKES, Bruksela:
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„Wyspy w UE: od strukturalnego
utrudnienia do integrującego
terytorium”
sesja plenarna EKES-u

Komisja musi dążyć do większej
solidarności w 2017 r., stwierdził
EKES podczas debaty z komisarzem Timmermansem
Młodzieżowa inicjatywa EKES-u
„Twoja Europa – Twoje zdanie!”
2017 rozpoczęta
„Dowiedz się, w jaki sposób
EKES przyczynił się do zmian” –
nowy film EKES-u

Europejskie społeczeństwo powinno
odejść od kultury marnotrawstwa
i zacząć bardziej zrównoważony
etap charakteryzujący się
intensywniejszym zatrudnieniem
EKES przyjął opinie w sprawie gospodarki dzielenia się,
gospodarki opartej na funkcjonalności i w sprawie koncepcji
łagodnej sugestii
Na grudniowej sesji plenarnej EKES podkreślił wagę gospodarki dzielenia się i gospodarki
opartej na funkcjonalności jako nowych modeli
biznesowych na rzecz bardziej zrównoważonej Europy. Jednocześnie wezwał Komisję do
zagwarantowania, że gospodarka dzielenia się
nie zwiększy niepewności zatrudnienia i możliwości unikania opodatkowania. Jednym ze
sposobów osiągnięcia tego celu jest łagodna
sugestia. Ponadto EKES zaproponował opracowanie nowego sposobu regulowania i mierzenia nowej gospodarki za pomocą innych norm.
Podczas debaty na temat opinii w sprawie
gospodarki dzielenia się EKES wyraził
zaniepokojenie groźbą niepewności zatrudnienia oraz zwiększeniem możliwości unikania opodatkowania w zdecentralizowanej

gospodarce cyfrowej. EKES zaapelował, by nie
dopuścić do przenoszenia łańcucha wartości
dodanej od podmiotów gospodarki realnej
do właścicieli prywatnych platform cyfrowych, takich jak car-pooling. W opinii zaleca
się powołanie niezależnej europejskiej agencji ratingowej platform cyfrowych opartej na
przejrzystości, braku dyskryminacji i zaufaniu.
W opinii w sprawie gospodarki opartej na
funkcjonalności EKES wezwał europejskie
społeczeństwo do wkroczenia na drogę transformacji gospodarczej i odejścia od nadmiernej
eksploatacji zasobów i marnotrawstwa na rzecz
bardziej zrównoważonego etapu dzielenia się
charakteryzującego się intensywniejszym
zatrudnieniem, a także ukierunkowanego na
docenianie jakości raczej niż ilości. Komitet

zalecił przyspieszenie badań naukowych oraz
działań dotyczących nowych modeli produkcji
i konsumpcji powiązanych z gospodarką opartą
na funkcjonalności – mowa tu o ekoprojekcie
produktów, gospodarce o obiegu zamkniętym
i gospodarce na rzecz dobra wspólnego.
Komitet przyjął także opinię w sprawie
uwzględniania koncepcji łagodnej sugestii w strategiach politycznych. Łagodna
sugestia odnosi się do zmiany zachowania
ludzi za pomocą „łagodnych bodźców” lub
sugestii – i może być wykorzystywana w niemal każdej dziedzinie polityki, na przykład
dotyczącej zużycia energii, opieki zdrowotnej
czy gospodarki odpadami. EKES będzie promować korzystanie z tego skutecznego i łatwego
w użyciu narzędzia przy kształtowaniu polityki
na poziomie europejskim i krajowym. Łagodna
sugestia może zachęcić ludzi do zmiany zachowań pod warunkiem, że zostanie starannie
opracowana i uwzględni zarówno kwestie
techniczne, jak i etyczne. (mm)
l

EKES wzywa komisarza Jyrkiego Katainena do
niezwłocznego wdrożenia planu inwestycyjnego
Opinia w sprawie EFIS 2.0
zaleca zaangażowanie
prywatnego kapitału

projektów Komisja musi być proaktywna. EFIS
powinien również wspierać czynniki takie jak
technologie podwójnego zastosowania związane ze wspólnym przemysłem bezpieczeństwa i obronności. Należy także odpowiednio
zmienić listę sektorów wykluczonych z EBI”,
stwierdził sprawozdawca EKES-u. (mm) l

W grudniu Rada Ministrów postanowiła, że do
2020 r. Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji
Strategicznych (EFIS 2.0) zostanie rozszerzony
o dodatkowe inwestycje warte 0,5 bln EUR.
Na grudniowej sesji plenarnej EKES wezwał
do natychmiastowego wdrożenia funduszu,
zapewnienia jego zrównoważonego geograficznie zasięgu w UE i zagwarantowania
udziału kapitału prywatnego.

potrzebę zwiększenia społecznego wymiaru
EFIS i zalecił wzmocnienie Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI) i roli
krajowych banków prorozwojowych.

EFIS dowiódł solidności pierwotnego planu.
Zatwierdzone do tej pory operacje wyniosły
ponad 154 mld EUR, a 62% z tej kwoty sfinansowali prywatni inwestorzy. Ponadto 380 000
MŚP i ponad 50 000 mikroprzedsiębiorstw
otrzymało wsparcie z funduszu. EKES z zadowoleniem przyjął wniosek Komisji i decyzję
Rady w sprawie przedłużenia EFIS i zwiększenia jego finansowania. Wsparcie dla MŚP
powinno być kontynuowane, lecz – jak podkreślono w opinii – powinny one być świadome
tego, że otrzymane środki pochodzą z UE. EKES
wezwał do większego zaangażowania kapitału
prywatnego i podkreślił znaczenie osiągnięcia
zrównoważonego pokrycia geograficznego
i sektorowego. Ponadto zwrócił uwagę na

Jak stwierdził Alberto Mazzola (Grupa Pracodawców – IT), sprawozdawca opinii EKES-u
w sprawie EFIS: „Proponujemy coraz większe
zaangażowanie kapitału prywatnego – rynku
obligacji, funduszy ubezpieczeniowych
oraz inwestycyjnych – przy jednoczesnym
zapewnieniu ich prawidłowego stosowania.
W Europie inwestorzy instytucjonalni zarządzają kwotą rzędu 13 500 mld EUR, z czego
mniej niż 1% inwestuje się w infrastrukturę”.
Plan Junckera, na który przeznacza się więcej
środków niż na inne inicjatywy, umożliwia
inwestowanie w transgraniczne projekty
europejskie na dużą skalę. Każdy z nich wart
jest ponad 10 mld EUR i wdrażany jest głównie
przez kapitał prywatny. „W celu realizacji tych

www.eesc.europa.eu

Wydanie specjalne w środku
W grudniu ubiegłego roku odbyła się ceremonia wręczenia Nagrody EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2016, teraz zaś
„EKES info” publikuje specjalny dodatek,
w którym będzie można znaleźć sylwetki
laureatów i wywiady z nimi, jak również
refleksje przewodniczącego EKES-u Georges’a Dassisa na temat migracji, będącej
kluczowym zagadnieniem naszych czasów, i stanowisko wiceprzewodniczącego
Gonçala Lobo Xaviera dotyczące znaczenia Nagrody EKES-u dla Społeczeństwa
Obywatelskiego.

Według EKES-u Komisja musi
nawoływać do większej
solidarności w 2017 r.
Podczas przeprowadzonej na sesji plenarnej debaty
z pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej
Fransem Timmermansem członkowie EKES-u zaapelowali
o przywrócenie solidarności i odpowiedzialności, jak to ujęto
w dokumencie stanowiącym wkład EKES-u do programu
prac Komisji Europejskiej na rok 2017.

Wiceprzewodniczący Timmermans przyznał, że „największym wyzwaniem, przed którym stoimy, jest poprawa
warunków społeczno-gospodarczych, i nasze najpilniejsze działania w roku 2017 będą koncentrowały się na
filarze praw socjalnych, jednolitym rynku cyfrowym i unii
energetycznej”.

EKES uważa, że rok 2017 trzeba poświęcić na zwiększanie
spójności gospodarczej i społecznej UE oraz umacnianie globalnej roli Unii i poczucia identyfikacji Europejczyków z UE.
Przewodniczący EKES-u Georges Dassis zaznaczył:
„Musimy zwalczać nierówności i ubóstwo; to jedyny sposób
na przekonanie Europejczyków do tego, by zjednoczyli się
wokół projektu integracji europejskiej”. Kluczowe znaczenie
dla osiągnięcia celów UE ma budowanie systematycznego
dialogu z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego
i wzmacnianie dialogu społecznego.

W swoim dokumencie stanowiącym wkład w program
prac Komisji Europejskiej na 2017 r. EKES wzywa Komisję
do zadbania o to, aby europejski semestr pozwolił osiągnąć
cele strategii „Europa 2020”. Stwierdza także, że przedmiotem największej troski powinno być ukończenie jednolitego
rynku.
Należy umocnić rolę UE jako światowej orędowniczki
pokoju i stabilizacji, a to za pomocą wspólnego systemu
azylowego, silnej wspólnej polityki zagranicznej i rozwojowej, międzynarodowej współpracy policyjnej oraz skutecznej kontroli granic zewnętrznych. (cad/jk)
l

Bezpieczeństwo jest podstawowym elementem zrównoważonego sektora lotnictwa i kluczowym obszarem wzrostu w UE. Jednak bezpieczeństwo lotnicze w XXI wieku
oznacza gotowość i regularne dostosowywanie się do
nowych czynników ryzyka dla bezpieczeństwa, takich jak
drony i nowe formy cyberprzestępczości. By dostosować
się do tego ewoluującego środowiska technologicznego,
EKES przyjął opinię, w której popiera nowe podejście do
bezpieczeństwa oparte na ocenie ryzyka i działania wraz
z regularną oceną przepisów przeprowadzaną co pięć lat.

Internet i technologia cyfrowa odgrywają kluczową rolę
w życiu gospodarczym i społecznym. Gospodarka cyfrowa
generuje już ponad jedną piątą wzrostu PKB w UE.
Nasze społeczeństwo jest uzależnione od internetu i technologii cyfrowej, w związku z czym istotna jest odpowiednia
ochrona tej infrastruktury krytycznej.

„Nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa lotniczego
muszą zapewniać bezpieczny i przyjazny dla środowiska
transport lotniczy dla wszystkich pasażerów i ogółu obywateli” – stwierdził Raymond Hencks (Grupa Pracowników – LU), sprawozdawca opinii. „Musimy uwzględnić
niezbędny europejski wymiar bezpieczeństwa lotniczego
i zintensyfikować działania na szczeblu UE. Państwa
członkowskie powinny przyjąć wspólne podejście w celu
uniknięcia złożoności i powielania w zakresie norm
bezpieczeństwa”.

poszerzenie mandatu EASA w celu nałożenia większych
obowiązków w dziedzinie bezpieczeństwa. Powinno to
zwłaszcza obejmować radzenie sobie w sytuacji zagrożenia. Finansowanie EASA nie powinno być zależne od
pobierania opłat za usługi w ramach jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. Jednocześnie rozważyć
trzeba dodatkowe elementy, takie jak wymogi certyfikacji
dla obsługi naziemnej oraz system licencjonowania personelu pokładowego.

Oprócz tego nowego podejścia trzeba zwiększyć zdolności Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego
(EASA), a także zadbać o przejrzystą i pluralistyczną przemianę w kierunku nowego systemu opartego na ocenie
ryzyka i działaniu. Zdaniem EKES-u konieczne jest dalsze

EKES postuluje, by w celu zapewnienia bezpieczeństwa
ustanowiono kompleksowe i spójne przepisy dotyczące
dronów. Trzeba wdrożyć spójne podejście do licencjonowania eksploatacji i posiadania dronów, w tym proces ich
rejestracji. (cad/jk)
l

Incydenty cybernetyczne powodują poważne szkody
w gospodarce UE i podważają zaufanie do społeczeństwa
cyfrowego. Według Global State of Information Security
Survey z 2016 r. około 80% przedsiębiorstw UE doświadczyło
co najmniej jednego incydentu cybernetycznego, a liczba
incydentów bezpieczeństwa we wszystkich gałęziach przemysłu na całym świecie wzrosła w 2015 r. o 38%.
Zdaniem EKES-u dowodzi to, że strategia UE w zakresie
bezpieczeństwa cybernetycznego z 2013 r. oraz działania podejmowane w jej ramach są niewystarczające, by
zapewnić odporność na cyberataki oraz odpowiednią
reakcję na incydenty. EKES przyjął zatem opinię w sprawie wzmacniania europejskiego systemu odporności
cybernetycznej, w której odniósł się pozytywnie do komunikatu Komisji Europejskiej w tej kwestii, lecz także zaapelował o aktualizację strategii w zakresie bezpieczeństwa
cybernetycznego i zaproponował szereg środków, takich
jak przydział odpowiedniego finansowania dla właściwych instytucji, a także na badania naukowe i innowacje
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Chociaż EKES przyjął z zadowoleniem zamiar Komisji dotyczący oceny mandatu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, to przedstawił również postulat, by
utworzyć unijny organ ds. bezpieczeństwa cybernetycznego
oraz opracować krajowy model rozwoju i system oceny
bezpieczeństwa cyfrowego, tak by oszacować odporność
każdego państwa członkowskiego. Zdaniem Komitetu
niezbędne jest między innymi przeszkolenie pracowników
administracji publicznej na istotne tematy, podniesienie
świadomości obywateli na temat ryzyka i zacieśnienie
współpracy wszystkich stron. (jk)
l

●● 25 stycznia: sesja plenarna EKES-u – prezentacja
priorytetów prezydencji maltańskiej (Bruksela)

●● włączenie społeczne: zwiększenie udziału kobiet
w rynku pracy, przeciwdziałanie przemocy uwarunkowanej płcią;
●● sąsiedztwo Europy: stabilizacja Libii, bliskowschodni proces pokojowy, konflikt w Syrii i zaangażowanie we wschodnie sąsiedztwo;
●● morza: międzynarodowe zarządzanie oceanami,
inicjatywa na rzecz zachodniej części regionu Morza
Śródziemnego.

●● 7 lutego: wysłuchanie publiczne „Jaka przyszłość
czeka wyspy w Unii Europejskiej?” (Malta)
●● 22 lutego: otwarcie wystawy Joe P. Smitha pt.
„Textures of memory” (Bruksela)
●● 21 marca: konferencja z okazji Europejskiego
Dnia Konsumenta (Malta)
●● Kwiecień: konferencja „Europa cyfrowa i przemiany przemysłowe” (Malta)

Mając na uwadze znaczenie powyższych priorytetów, prezydencja maltańska zwróciła się do EKES-u o opracowanie
opinii rozpoznawczych w następujących sprawach:
●● turystyka żeglarska i morska;
●● podnoszenie umiejętności osób na rynku pracy;
●● wysokiej jakości edukacja dla wszystkich;
●● wyspy w UE: od strukturalnego utrudnienia do integrującego terytorium.
W ramach wysłuchań i spotkań odbywających się na Malcie
Komitet zamierza zorganizować swój coroczny Europejski
Dzień Konsumenta w dniu 21 marca 2017 r. Tegorocznym tematem będzie: „Jakie korzyści przynosi konsumentom jednolity rynek cyfrowy?”. (jb)
l

w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego. Wyraził
ponadto nadzieję, że umowne partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz bezpieczeństwa cybernetycznego zostanie
wykorzystane do wsparcia rozwoju wyspecjalizowanych
przedsiębiorstw sektora bezpieczeństwa cybernetycznego.

Główne wydarzenia EKES-u
związane z prezydencją
maltańską

Prezydencja maltańska w Radzie
UE: skupienie się na zasadniczych
kwestiach
Przejmując ster po raz pierwszy w styczniu 2017 r., Malta
będzie sprawować rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE
w decydującym czasie dla Europy. Oprócz upamiętnienia 60. rocznicy podpisania traktatu rzymskiego
w marcu 2017 r. i – przy tej okazji – zakończenia procesu
refleksji na temat przyszłości UE zainicjowanego
przez szefów państw i rządów we wrześniu 2016 r. w Bratysławie, Malta uwzględnia możliwość uruchomienia art.
50, w związku z czym przygotowuje się do potencjalnego
rozpoczęcia negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Po holenderskim i słowackim przewodnictwie
w Radzie UE obecne trzy prezydencje zakończą się w lipcu
2017 r. W celu ukierunkowania swoich działań Malta
wybrała następujące priorytety:
●● migracja: umocnienie i usprawnienie wspólnego
europejskiego systemu azylowego;
●● jednolity rynek: usunięcie przeszkód takich
jak opłaty roamingowe i rozwinięcie unii rynków
kapitałowych;
●● bezpieczeństwo: zwalczanie terroryzmu, zarządzanie granicą zewnętrzną UE, poprawa zarządzania
Eurojust;
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EKES wzywa do strategicznego przeglądu
strategii UE w zakresie bezpieczeństwa
cybernetycznego

© Shutterstock

EKES stwierdza, że potrzebne jest
nowe podejście do bezpieczeństwa
lotniczego

●● 31 maja: otwarcie wystawy Krisa Micallefa
„Regnum” (Bruksela)
●● 22–23 czerwca: doroczne posiedzenie przewodniczących i sekretarzy generalnych krajowych
RSG w UE i EKES-u (Malta)

Broszura EKES-u na temat jego priorytetów w
czasie prezydencji maltańskiej, dostępna na
stronie: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.publications.41204

●● 5 lipca: sesja plenarna EKES-u – prezentacja
wyników prezydencji maltańskiej (Bruksela)
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Solidarność z migrantami
w Unii Europejskiej
Migranci zawsze aktywnie uczestniczyli w rozwoju gospodarczym, społecznym i kulturalnym
społeczeństw europejskich oraz przyczyniali
się do ich różnorodności. Dziś, kiedy nasze
społeczeństwa się starzeją, potrzebujemy ich
umiejętności, energii i determinacji. Badania
przeprowadzone przez Organizację Narodów
Zjednoczonych pokazują, że korzyści, jakie
migranci wnoszą do społeczeństwa, przewyższają ponoszone koszty.
Migracja i przyjmowanie uchodźców to jedno
z największych wyzwań, przed jakimi obecnie
stoi Europa.
Stąd temat wybrany dla edycji 2016 nagrody
EKES-u dla społeczeństwa obywatelskiego.
Wyróżniono nią osoby prywatne i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które podjęły
wyzwanie niesienia pomocy uchodźcom i migrantom, poprawiając ich warunki życia i wspierając
ich integrację społeczną.
Od początku kryzysu uchodźczego EKES prowadził misje rozpoznawcze w 11 krajach UE oraz
w Turcji. Pozwoliły one naszym członkom na zapoznanie się z warunkami w terenie i na sformułowanie szeregu zaleceń w sprawozdaniu z marca 2016 r. W szczególności stwierdzono w nim, że
UE i jej państwa członkowskie powinny stworzyć wspólny, sprawiedliwy system azylowy. Uchodźcy
potrzebują bezpiecznych i legalnych szlaków do Europy; następnie powinni korzystać z długofalowej polityki integracji.

Uznanie dla osiągnięć społeczeństwa
obywatelskiego
Gdy dobiega końca cykl przyznawania Nagrody
EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego,
chciałbym podzielić się z naszymi Czytelnikami
kilkoma przemyśleniami na temat tego bardzo
pozytywnego momentu mojej kadencji. W tym
roku otrzymaliśmy 284 zgłoszeń – to największa
liczba od dziesięciu lat, kiedy to Nagroda została
utworzona! Dla komisji oceniającej i komisji
konkursowej prawdziwym wyzwaniem było
wybranie ostatecznych zwycięzców spośród tak
dużej liczby cennych projektów pokazujących
wielką ludzką solidarność.
Rekordowa liczba wniosków i trudności w dokonaniu wyboru to kolejny dowód – gdybyśmy
takowego potrzebowali – na to, że społeczeństwo obywatelskie odgrywa główną rolę w stawianiu czoła wyzwaniom związanym z migracją,
czy to jeśli chodzi o ratowanie lub przyjmowanie
uchodźców i migrantów, czy też o zaspokajanie
ich podstawowych potrzeb lub działanie na rzecz
ich zintegrowania ze społeczeństwem. Piątka
naszych zwycięzców zdecydowanie sprawdziła
się na wszystkich tych polach.

migrantów i uchodźców. Z przeprowadzonych
misji wyniknął wniosek, że społeczeństwo obywatelskie faktycznie ma zasadnicze znaczenie
przy wspieraniu władz publicznych, a czasem
nawet wyręcza je, gdy władze nie podejmują
działań. Dlatego niezbędna jest współpraca!

od obaw i ksenofobii, które są często ukazywane
w mediach. W miarę postępów w procesie
selekcji zdaliśmy sobie sprawę, że faktycznie
tworzymy zbiór najlepszych praktyk i praktycznych rozwiązań, którymi warto by się podzielić
z innymi i upowszechnić je jako modele postępowania. Departament Komunikacji EKES-u zgodził
się zatem podjąć współpracę z Sekcją Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa
(SOC) i jej przewodniczącym Pavlem Trantiną,
którzy wspierali nasze działania w całym cyklu
przyznawania Nagrody, służąc swoją wiedzą
fachową w zakresie migracji i integracji. Celem
współpracy ma być zebranie wszystkich informacji na ten temat i opublikowanie ich w formie książkowej. Publikacja ta, w połączeniu ze
sprawozdaniami z misji odbytych przez naszych
członków w minionym roku, ma stanowić wsparcie zarówno dla rządów europejskich, jak i dla
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego
w reagowaniu na trudności stojące przed naszą
Europą.
Jeszcze raz chciałbym serdecznie pogratulować wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie i zmienili świat na lepsze. Wszyscy jesteście
zwycięzcami!
l

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego wykonują nieocenioną pracę, często wypełniając luki
w usługach publicznych. Od południowych Włoch po Skandynawię, od Francji po Bałkany, dążą do
obrony praw człowieka i godności migrantów W niektórych krajach partnerzy społeczni wspólnie
dokładają starań, aby pomóc imigrantom w integracji na rynku pracy.

Dla EKES-u nagrodzenie tych niezwykłych
przykładów aktywności społeczeństwa obywatelskiego było zdecydowanie najwłaściwszym
sposobem zakończenia roku, który rozpoczął się
szeregiem misji informacyjnych w Europie w celu
zbadania roli społeczeństwa obywatelskiego
w działaniach związanych z wielkim napływem

Jestem bardzo dumny, mogąc pokazać światu tak poruszające przykłady solidarności ze strony
europejskich organizacji i osób prywatnych, które wykazują się wielką zdolnością do empatii,
mobilizacji i zorganizowanego działania. Żałuję tylko jednego: że nie mogę przyznać tej nagrody
większej liczbie organizacji, tym bardziej że osobiście bardzo chciałbym widzieć wśród nich którąś
z organizacji włoskich. W każdym razie pragnę złożyć hołd wszystkim licznym organizacjom i osobom, które w całej Europie, czasami w nieprzyjaznym środowisku lub w szczytowym momencie
kryzysu gospodarczego, dążą do tego, by cierpienia tak wielu ludzi stały się nieco bardziej znośne.

Nagroda EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego
honoruje najbardziej wyjątkowe przykłady
solidarności z imigrantami

Georges Dassis
Przewodniczący EKES-u

Z tego względu, świętując sukces naszych pięciu zwycięzców, chciałbym także uhonorować
wszystkie organizacje i wszystkie osoby indywidualne, które ubiegały się o tę nagrodę. Ich
praca wspólna i indywidualna jest nie do przecenienia. Widzimy tu podejście diametralnie różne

Gonçalo Lobo Xavier
Wiceprzewodniczący EKES-u ds.
komunikacji

Węgierska organizacja pozarządowa – fundacja Artemisszio – otrzymała pierwszą nagrodę
za propagowanie różnorodności i wielokulturowości społecznej na Węgrzech.

Nagroda EKES-u dla
społeczeństwa obywatelskiego
2016 na filmie wideo
Zobacz ceremonię wręczenia nagrody tutaj: europa.eu/!TD66Kt
Obejrzyj prezentację pięciu zwycięskich projektów tutaj: europa.eu/!dF33py

W dniu 15 grudnia 2016 r. Europejski Komitet
Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przyznał swą
doroczną Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego pięciu organizacjom i osobom
prywatnym z całej Europy, które wykazały
się szczególną solidarnością z uchodźcami
i migrantami. Pierwszą nagrodę (14 tys.
EUR) otrzymała węgierska organizacja
pozarządowa fundacja Artemisszio, zaś
niemiecka, francuska i włoska organizacja
SOS Mediterrannee, grecki piekarz Dionysis Arvanitakis, lokalna filia hiszpańskiej

organizacji SOS Racismo oraz grecka organizacja pozarządowa Iliaktida (Promyk
słońca) otrzymali drugie nagrody po 9 tys.
EUR.
Odbierając główną nagrodę, Adrienn Zsuzsanna Megyery-Pálfay, koordynatorka projektu fundacji Artemisszio „Budowanie
mostów”, powiedziała: „Dziękujemy za
to wyróżnienie, jesteśmy z niego bardzo
dumni. Przyznając tę nagrodę, Europa docenia pracę społeczeństwa obywatelskiego. To

właśnie działalność społeczeństwa obywatelskiego jest niezbędna, by w tak rozległym
kryzysie migracyjnym móc ratować życie. Ta
nagroda to także mocny pozytywny sygnał
dla migrantów i uchodźców. Traktujemy ją
jako zdecydowane zobowiązanie ze strony
UE, by stać po stronie ludzi, którzy szukają
pokoju i schronienia.”

Przyznając tę doroczną nagrodę, EKES chce
pomóc wybranym organizacjom, które często
nie mają dostępu do funduszy publicznych
lub nie mogą w pełni się na nie zdać, w zdobyciu środków niezbędnych do prowadzenia
dalszej działalności i rozwijania projektów.
EKES liczy też na to, że wyróżnione projekty,
jako przykłady najlepszych praktyk, będą

www.eesc.europa.eu

brane pod uwagę i powielane także w innych
krajach Europy i nie tylko.
l
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Nagroda EKES-u
dla społeczeństwa
obywatelskiego:
informacje ogólne

Doroczna nagroda dla społeczeństwa obywatelskiego to wyróżnienie, które EKES ustanowił
przed dziesięcioma laty, w 2006 r., aby podkreślić wysiłki podejmowane przez obywateli
i organizacje w całej Europie na rzecz poprawy warunków życia w społecznościach, do których
należą. Celem jest nagrodzenie i promowanie projektów już zrealizowanych lub będących
w trakcie realizacji, które przyniosły wymierne rezultaty w danej dziedzinie, innej w każdym roku, a także podnoszenie świadomości społecznej na temat wkładu społeczeństwa
obywatelskiego w propagowanie wspólnych wartości, na których opierają się tożsamość
i integracja europejska.

Ta nagroda to mocny pozytywny sygnał dla migrantów i uchodźców.

Traktujemy ją jako zdecydowane zobowiązanie ze strony UE, by stać po
stronie ludzi, którzy szukają pokoju i schronienia

© Artemisszió Alapítvány

”

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie organizacje społeczeństwa obywatelskiego mające
oficjalną siedzibę w UE, a także osoby indywidualne.
W 2016 r. EKES otrzymał 284 zgłoszenia z 27 krajów. Komitet oceniający, złożony z trzech
członków EKES-u i jurora zewnętrznego, sporządził krótką listę finalistów, która została
następnie przedłożona komitetowi konkursowemu, składającemu się z poszerzonego kierownictwa EKES-u i sekretarza generalnego.
Osoby oceniające wybrały innowacyjne projekty, które przynoszą faktyczne korzyści migrantom, w szczególności w następujących kwestiach:
●● udzielanie pilnej pomocy;
●● zapewnianie pomocy socjalnej, zakwaterowania i opieki zdrowotnej;
●● oferowanie wsparcia i praktycznych porad;
●● zwalczanie ksenofobii, rasizmu i dyskryminacji;
●● zwalczanie wyzysku i upowszechnianie wzajemnego szacunku i tolerancji;
●● podnoszenie świadomości nowo przybyłych w zakresie ich praw i obowiązków oraz
umożliwianie im uzyskania niezależności;
●● zapewnianie kształcenia i szkoleń dla obywateli państw trzecich i dla społeczności
przyjmujących;
●● podkreślanie pozytywnego wkładu migrantów w życie społeczeństwa europejskiego.
Komitet oceniający zastosował szereg kryteriów, by ocenić:
●● to, w jakim stopniu dana inicjatywa pozwoliła dotrzeć do odbiorców docelowych oraz
zwiększyć świadomość na temat zjawiska migracji,
●● długoterminowy wpływ działania oraz
●● trwały wkład w poprawę dobrostanu danych społeczności.
●● Ponadto inicjatywy powinny były:
●● wykazać ducha innowacji, kreatywności i oryginalności;
●● angażować samych migrantów w dotyczące ich działania oraz
●● stanowić możliwy do naśladowania przykład dla innych.
15 grudnia 2016 r. w Brukseli odbyła się uroczystość wręczenia nagród, w trakcie której pula
w wysokości 50 tys. EUR została podzielona między zwycięzców i kandydatów obecnych
na podium.

Fundacja „Artemisszio”
(HU) to organizacja pozarządowa
o ponaddwudziestoletnim doświadczeniu, która w bardzo trudnych warunkach
działa na rzecz integracji migrantów
i uchodźców, zarówno z punktu widzenia
społeczeństwa, jak i kultury. Jej program
„Budowanie mostów”, w ramach
którego opiekunowie-wolontariusze
przyjmują uchodźców i migrantów pod
swoje skrzydła i wprowadzają ich w miejscowy język, zwyczaje i kulturę, pomógł
wielu osobom poczuć, że przynależą do
węgierskiego społeczeństwa. Migranci
podejmują również szkolenia zawodowe przygotowujące ich do udziału
w lokalnym rynku pracy. Organizacja
dąży do zwiększenia zasięgu programu,
z którego obecnie może korzystać jednocześnie 60 osób, z myślą o utworzeniu na
Węgrzech szerszej, stale rozwijającej się
społeczności „Mira”.

4

EKES Info: Co przyznanie nagrody oznacza dla Państwa i Państwa organizacji?
FA: Nagroda potwierdza, że jesteśmy w pełni
świadomi zarówno problemu, jak i możliwych
rozwiązań. Pokazuje, że nie jesteśmy sami i że
możemy liczyć na pomoc ze strony innych.
Stanowi również uznanie dla prac przeprowadzonych przez nas do tej pory. Bardzo sobie ją
cenimy i jesteśmy z niej bardzo dumni.
Jakiej rady udzieliliby Państwo innym
organizacjom w kwestii osiągania wyników w dziedzinie podobnych działań
i programów?
W każdym kraju sytuacja dotycząca uchodźców
wygląda inaczej. Ważne jest nie tylko szybkie
reagowanie na sytuacje kryzysowe, lecz również niesienie pomocy i utrzymywanie energii
uzyskanej dzięki pomyślnej realizacji wspólnych działań w dłuższej perspektywie. Uważamy, że najlepszą drogą do osiągnięcia tego
celu jest zmniejszenie dystansu między udzielającymi pomoc i ją otrzymującymi, a także
stworzenie warunków, w których pomagać
może każdy, niezależnie od swojego statusu.

W jaki sposób wykorzystają Państwo te
otrzymane właśnie środki na poprawę
sytuacji imigrantów?
Począwszy od 2017 r. nie będziemy już otrzymywać pomocy Biura UNHCR, która w 2016 r.
służyła budowaniu podstaw wspólnoty „Mira”,
ponieważ obecnie na Węgrzech, przynajmniej
z punktu widzenia danych liczbowych, nie ma
mowy o kryzysie uchodźczym. Nie oznacza
to jednak, że sytuacja jest dobra. Uchodźcy
i osoby ubiegające się o azyl mieszkające
obecnie na Węgrzech stawiają czoła coraz
trudniejszym warunkom, a także odrzuceniu, nie tyle przez społeczeństwo, co przez
instytucje. Chcemy zapewnić im bezpieczną
społeczność, gdzie mogą czuć się jak w domu
i przygotować się do stania się pełnoprawnymi
członkami węgierskiego społeczeństwa. Choć
działalność społeczności wspiera duża liczba
wolontariuszy, nasze koszty nadal są wysokie.
Wykorzystamy nagrodę pieniężną do pokrycia
kosztów utrzymania społeczności, w większości związanych z kształceniem ustawicznym
opiekunów-wolontariuszy i nauczycieli języków obcych.
l

W poprzednich edycjach nagrodzono różne projekty i inicjatywy na rzecz zwalczania ubóstwa
i wykluczenia społecznego, wspierania społeczności romskich, propagowania zrównoważonego stylu życia i ekologicznych miejsc pracy, wspierania pracy w sieci, edukacji i kampanii
uświadamiających czy też ochrony interesów młodzieży.
l

NOWA PUBLIKACJA
EKES opublikował broszurę prezentującą
pięć zwycięskich projektów. Zawiera ona
również informacje na temat nagrody dla
społeczeństwa obywatelskiego i szeroko
zakrojonych prac EKES-u na rzecz wprowadzenia ogólnoeuropejskiej polityki w dziedzinie migracji i azylu. Broszurę tę można
pobrać pod adresem: http://www.eesc.
europa.eu/resources/docs/qe-04-16-734en-n.pdf
l

„

Małe dzieci z Syrii, Iraku i Afganistanu pokazują ręką chleb. Nie wiedzą, jak nazywa się jedzenie.

Któż mógłby pozostać obojętny, widząc małe dziecko jedzące ziemię?

Dionysis Arvanitakis
jest 77-letnim greckim piekarzem, który w szczytowym momencie kryzysu piekł ponad 100 kg
chleba dla zrozpaczonych uchodźców przybijających do wyspy Kos, blisko wybrzeży Turcji. Jego
szczodrość stała się inspiracją dla kolegów, obywateli, właścicieli hoteli i wielu innych osób.

© Shutterstock
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EKES Info: Co dla Pana oznacza przyznanie tej nagrody?
DA: Bardzo się z niej cieszę. Pragnę serdecznie
podziękować osobom zaangażowanym w tę
sprawę w EKES-ie za okazanie w ten sposób
migrantom szacunku. Chciałbym im również
podziękować za zaszczycenie mnie tą nagrodą.
Dobrze się stało, że problem ten dotarł do świadomości Europy. To nie tylko problem mojej
wyspy, ale całej Grecji. Grecy przechodzą przez
trudny okres w gospodarce, a mimo tego dali
innym zakwaterowanie i wyżywienie, i traktują
ich w najlepszy możliwy sposób.

Trzeba dać od siebie, co możliwe. Myślę, że
ważne jest, aby uświadomić te działania jak
największej liczbie osób. Uważam, że im więcej ludzi podejmuje wysiłki, tym lepsze będą
wyniki i lepsza przyszłość tych, którzy dzisiaj
cierpią.
W jaki sposób wykorzysta Pan te otrzymane właśnie środki na poprawę sytuacji imigrantów?
Razem z rodziną prowadzę piekarnię chleba
i ciast. Pieniądze zasilą tę małą firmę i pozwolą
udzielić potrzebującym możliwie największego
wsparcia, tak jak do tej pory.
l

Jakiej rady udzieliłby Pan innym organizacjom, by ich działania i programy
osiągały podobne wyniki?

„

Pomiędzy jednym a drugim daniem

przestają być dla siebie nieznajomymi, których
mija się obojętnie na ulicy, ale stają się dwiema
rodzinami rozmawiającymi na wspólne tematy,
a dystans rasizmu, ksenofobii, strachu i nieufności

”

znika

© SOS Racismo Gipuzkoa

SOS Racismo Gipuzkoa
(ES) jest filią organizacji „SOS Racismo” z siedzibą w San Sebastián w Hiszpanii, założoną w 1993 r., aby walczyć z rasizmem, brakiem tolerancji
i ksenofobią. Zwycięski projekt – Bizilagunak, czyli „rodzina z domu obok” – opiera się na pomyśle w teorii prostym, lecz w praktyce wcale
nieoczywistym: rodzina rodowitych mieszkańców zaprasza do siebie na obiad rodzinę migrantów. Wspólny posiłek jest okazją do rozmowy,
lepszego poznania się i nawiązania prawdziwych sąsiedzkich więzi. Akcja przyniosła bardzo wiele pozytywnych wyników. O ile w 2012 r. przy
60 posiłkach spotkało się 120 rodzin, to w 2015 r. przy 260 ucztach biesiadowało ich już 520. Przy tym wyraźnie widać, że poczucie zagrożenia
stopniowo ustępowało miejsca pozytywnym emocjom względem imigrantów, takim jak podziw.

EKES Info: Co przyznanie nagrody oznacza dla Państwa i Państwa organizacji?
SOS Racismo: Jest to przede wszystkim uznanie dla tysięcy ludzi, którzy rok w rok organizowali w swoich domach miniprzestrzeń dla
integracji, oraz dla wolontariuszy i członków
naszej organizacji, którzy od lat angażują się
w rozpowszechnienie tej inicjatywy.
Z instytucjonalnego punktu widzenia
nagroda jest dowodem poparcia dla działalności naszej organizacji i dla gotowości do

szukania niebanalnych rozwiązań, by promować wspólne życie różnych społeczności.
To także podziękowanie dla wszystkich tych,
którzy finansowo wsparli tę inicjatywę. Liczymy
na to, że dzięki zaangażowaniu nowych sponsorów nasza akcja jeszcze bardziej się rozwinie.
Jakiej rady udzieliliby Państwo innym
organizacjom, które chcą, by ich inicjatywy i działania przyniosły efekty?
Pierwsza rada: trzeba odważyć się zrobić coś
innego. Jedyne ryzyko polega na tym, że coś

nie pójdzie po naszej myśli i wtedy trzeba
będzie wrócić do punktu wyjścia.

Czwarta rada: procesy integracji oraz zwalczania rasizmu i ksenofobii wymagają silnej
synergii między sektorem publicznym a prywatnym. Jeśli dana inicjatywa ma mieć charakter powszechny i stanowić wzór dla innych
podobnych działań w przyszłości, to trzeba
w nią zaangażować także inne organizacje
publiczne.

Druga rada: analizować, co poszło nie tak
w danym roku i stopniowo wprowadzać
udoskonalenia przez kolejne lata. Integracja
i innowacje to procesy, które zachodzą w perspektywie średnioterminowej.

Piąta rada: efekty muszą być widoczne, a akcja
powinna być znana i rozpoznawana przez ogół
społeczności.

Trzecia rada: angażować cały zespół – wszyscy muszą być przekonani do danego pomysłu
i podejście powinno być wspólne.

I wreszcie nasza szósta rada: trzeba skupić
się bezpośrednio na osobach, których akcja
faktycznie dotyczy, pokazać, jak wygląda rzeczywistość imigrantów i cudzoziemców, i w
ten sposób, poprzez włączenie tych nowych

obywateli w nasze środowisko, stworzyć społeczną wartość dodaną.
W jaki sposób wykorzystają Państwo te
otrzymane właśnie środki na poprawę
sytuacji imigrantów?
Przeznaczymy je na poprawę naszej pracy
w dziedzinie integracji i promowania wspólnego życia różnych społeczności oraz na
zmniejszanie rasizmu i ksenofobii w naszym
regionie.
l
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Jeżeli jedna mała organizacja, taka jak nasza, może

osiągnąć tak wiele, pomyśl, ile mogłyby zrobić razem wszystkie
kraje!

„

SOS MEDITERRANEE to grupa zwykłych obywateli, którzy

stwierdzili, że mogą i powinni podjąć działania w celu ochrony
ludzkiego życia i godności wobec braku decyzji politycznych.
W ciągu ostatnich 11 miesięcy udało nam się pomóc 6600 osobom.
Przyjęliśmy na pokład osoby po traumatycznych przejściach, ale
jednocześnie pełne nadziei. „Aquarius” wraz z załogą jest jedyną
łodzią niezależnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego
działającą nadal w tych trudnych miesiącach zimowych w regionie
Morza Śródziemnego. Wolelibyśmy nie być potrzebni. Wolelibyśmy
także nie być sami. Ale będziemy nadal działać jako obywatele,

ILIAKTIDA

którzy mogą i muszą być solidarni z osobami przybywającymi

jest organizacją nienastawioną na zysk, działającą na Lesbos i pomagającą zaspokoić podstawowe potrzeby uchodźców i migrantów. Jej wykwalifikowani pracownicy zapewniają im pomoc społeczną, prawną, językową, medyczną
i psychologiczną. Główną troską i celem organizacji było wyprowadzenie uchodźców z obozów i włączenie ich do
społeczności lokalnych. W tym celu wykorzystano lokalne pensjonaty i mieszkania, dzięki czemu uchodźcy rozpoczynają nowe codzienne życie, robią zakupy, gotują posiłki, korzystają z lokalnych działań kulturalnych, spotykają
tubylców i nawiązują z nimi przyjazne stosunki. Organizacja zachęca migrantów do udziału w swoich działaniach i do
dzielenia się doświadczeniami z nowo przybyłymi i z mieszkańcami. Pewna liczba migrantów i uchodźców znalazła
nawet pracę i zrobiła pierwsze kroki na drodze do nowego, niezależnego życia i integracji w Grecji.

do Europy, by przetrwać i znaleźć schronienie. Ciągle apelujemy
o umożliwienie bezpiecznej i legalnej przeprawy oraz o lepsze
i szersze reagowanie na potrzeby na morzu ponad to, co sami
jesteśmy w stanie dziś zrobić. Apelujemy o to dzisiaj, gdyż my
również mamy nadzieję, że Europa jest kontynentem, na którym
wartości humanitarne realizuje się w praktyce, a nie tylko o nich

”

mówi

SOS MEDITERRANEE

Jakiej rady udzieliłby Pan innym organizacjom,
jeśli chodzi o osiągnięcie wyników w realizacji tego
rodzaju działań i programów?

to niemiecko-francusko-włoska organizacja pozarządowa, która zdołała ocalić życie ponad 5400 osobom
w ramach operacji poszukiwawczo-ratowniczych na
Morzu Śródziemnym w rejonie Sycylii, Lampedusy i Libii,
na szlaku migracyjnym, gdzie tysiące osób utonęło podczas rejsów w niepewnych i przeładowanych łodziach
należących do bezwzględnych handlarzy ludźmi. SOS
MEDITERRANEE współpracuje z organizacją „Lekarze bez
Granic” oraz z siłami włoskimi i unijnymi, wykorzystując
przekształcony statek handlowy „Aquarius” i opierając
się na zespole złożonym głównie z wolontariuszy.

SOS MEDITERRANEE jest organizacją ogólnoeuropejską,
jej personel i członkowie pochodzą z różnych środowisk
i współdziałają w poczuciu solidarności z osobami w potrzebie. Robimy, co możemy, jako obywatele. Inne organizacje
również mogą użyć swej wiedzy fachowej, by realizować
w praktyce wartości europejskie. Priorytetem musi być ratowanie życia i łagodzenie cierpienia osób w potrzebie, przy
równoczesnym dążeniu do humanitarnego rozwiązania
problemów w perspektywie długoterminowej.
W jaki sposób wykorzystają Państwo te otrzymane
właśnie środki na poprawę sytuacji imigrantów?

EKES Info: Co przyznanie nagrody oznacza dla Państwa i Państwa organizacji?
SOS MEDITERRANEE: Jesteśmy niezwykle zaszczyceni.
Postrzegamy tę nagrodę jako wyraz uznania dla pracy
zespołu SOS MEDITERRANEE na statku „Aquarius”, a także
dla naszych działań w stowarzyszeniach krajowych we Francji, we Włoszech i w Niemczech.

Wykorzystamy pieniądze z nagrody i wsparcie ze strony
hojnych darczyńców na dalsze akcje ratunkowe, które
prowadzimy jako jedyna niezależna organizacja działająca w środkowym rejonie Morza Śródziemnego podczas
trudnych zimowych miesięcy.
l

© SOS MEDITERRANEE

EKES Info: Co przyznanie nagrody oznacza dla Państwa i Państwa organizacji?

W jaki sposób wykorzystają Państwo te otrzymane
właśnie środki na poprawę sytuacji imigrantów?

I: Ta nagroda to prezent dla nas wszystkich. To nagroda
za wszystkie nasze dotychczasowe i przyszłe starania. To
radość, która ożywia, kiedy wracasz zmęczony do domu.

Pragniemy wykorzystać tę nagrodę pieniężną na realizację
projektu pilotażowego mającego na celu integrację osób,
którym przyznano azyl, w społecznościach lokalnych,
przy czym głównym celem jest pomoc w znalezieniu
pracy. Dobrym narzędziem, które chcielibyśmy w pełni
wykorzystać, są istniejące przepisy dotyczące gospodarki
społecznej.

Jakiej rady udzieliliby Państwo innym organizacjom w kwestii osiągania wyników w dziedzinie
podobnych działań i programów?
Każda osoba i organizacja musi uczyć się pracy zespołowej i współpracy z innymi. Powinniśmy słuchać opinii
i poglądów naszych pracowników, i starać się traktować
wszystkich ludzi w potrzebie tak, jakby byli nami samymi
lub naszymi rodakami. Musimy podejmować ryzyko,
w najlepszym interesie ludzi. Nie powinniśmy przypisywać naszych własnych potrzeb migrantom, ale po prostu
próbować reagować na ich rzeczywiste potrzeby.
Ponadto programy powinny być prowadzone przejrzyście.
Konieczne jest zatem połączenie rygorystycznego zarządzania i elastyczności.

6

Chcemy nadal realizować nasze plany utworzenia spółdzielni z udziałem podstawowych pracowników i partnerów, zarówno migrantów, jak i mieszkańców, którzy pragną
współpracować.
l

Inicjatywa „Twoja Europa –
Twoje zdanie!” 2017
rozpoczęta

33 szkoły z całego kontynentu wezmą udział w Brukseli w dyskusjach nad
przyszłością Europy
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wyłonił
szkoły, które wezmą udział w tegorocznej edycji inicjatywy
„Twoja Europa – Twoje zdanie!”, sztandarowej imprezie
organizowanej przez EKES dla młodzieży. Zostały one
wybrane w dniu 14 grudnia 2016 r. w drodze losowania
spośród ponad 680 zgłoszeń – w obecności wiceprzewodniczącego EKES-u ds. komunikacji Gonçala Lobo Xaviera oraz
członkiń Zespołu ds. Komunikacji EKES-u: Katiany Vicens
Guillén (Grupa Pracowników – ES) i Indrė Vareikytė (Grupa
Innych Podmiotów – LT).

państw kandydujących (Albanii, byłej jugosłowiańskiej
republiki Macedonii, Czarnogóry, Serbii i Turcji).
W 2017 r. tematem tej dorocznej imprezy Komitetu będzie
60. rocznica podpisania traktatu rzymskiego,
w związku z czym przybyła z całej Europy młodzież będzie
mogła dyskutować swoje pomysły i wyobrażenia dotyczące
przeszłości, współczesności i przyszłości Unii. Każda szkoła
wyśle do Brukseli delegację składającą się z trojga 16- lub
17-letnich uczniów i nauczyciela. Delegacja ta weźmie
udział w młodzieżowej sesji plenarnej w dniach
30–31 marca br., odbywającej się równolegle z sesją
plenarną EKES-u. W Brukseli uczniowie – skupiając się na

W inicjatywie będą uczestniczyły 33 szkoły średnie, po jednej z każdego z 28 państw członkowskich UE oraz pięciu

Polska delegacja w EKES-ie dąży do
zacieśnienia współpracy z kluczowymi
instytucjami w Polsce
© Przedstawicielstwo KE w Polsce

© MRPiPS

Polska delegacja w Ministerstwie Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej
W dniu 16 grudnia, tuż po sesji plenarnej Komitetu, polska delegacja w EKES-ie odwiedziła kluczowe instytucje
w Warszawie, by przedstawić jego prace bieżące i omówić
potencjalne obszary współpracy. Szczególną uwagę zwrócono na opinie z inicjatywy własnej autorstwa polskich
sprawozdawców przyjęte w pierwszym roku obecnej
kadencji EKES-u.
Tematem dyskusji z Markiem Prawdą, nowo mianowanym dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej
w Polsce, było przede wszystkim zacieśnienie współpracy
między społeczeństwem obywatelskim a biurem Komisji
Europejskiej, w tym pomoc biura w propagowaniu prac
EKES-u oraz główne problemy związane z integracją
europejską.
Dyskusja z Jackiem Safutą, dyrektorem Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce, dotyczyła
potencjalnych sposobów zachęcania obywateli do udziału
w następnych wyborach do Parlamentu Europejskiego,

politycznych wyzwaniach, z jakimi w obecnych trudnych
czasach zmaga się UE – będą współpracować ze sobą,
debatować i przeprowadzać głosowania oraz zaproponują
własne rozwiązania.

Dzięki tej inicjatywie EKES, jako głos społeczeństwa obywatelskiego, pragnie zadbać o to, by poglądy, doświadczenia
i pomysły młodego pokolenia zostały uwzględnione w procesie kształtowania polityki UE.

Pierwszy etap rozpocznie się wkrótce – od wizyty członków
EKES-u w wybranej szkole w ich własnych krajach. Będą oni
pomagać uczniom przygotowywać się do młodzieżowej
sesji plenarnej i przedstawią im w zarysie sposób funkcjonowania EKES-u oraz wyjaśnią jego rolę w unijnej strukturze.

Pełny wykaz wybranych szkół można znaleźć pod adresem http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-your-europe-your-say-2017-selected-schools.
(ks)
l

Dostęp do ziemi poważnym
wyzwaniem dla europejskich
rolników
W dniu 7 grudnia członkowie EKES-u wzięli udział
w konferencji pt. „Dostęp do gruntów dla rolników
w UE”, zorganizowanej przez Europejską Partię Zielonych w budynkach EKES-u i Parlamentu Europejskiego
w Brukseli.
Brendam Burns, przewodniczący Sekcji NAT EKES-u,
odniósł się do sytuacji w swoim kraju – Szkocji, gdzie 50%
ziemi znajduje się w rękach zaledwie 500 ludzi, zamieszkałych przeważnie poza terenem Szkocji, co pociąga za sobą
upadek wsi, wyludnienie się okolic i osłabienie gospodarki.

Polska delegacja w Przedstawicielstwie Komisji
Europejskiej w Polsce
a także pogłębienia współpracy między społeczeństwem
obywatelskim a Biurem Parlamentu Europejskiego.
Ostatnie spotkanie, które odbyło się w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, było okazją do
zaprezentowania sekretarzom stanu Krzysztofowi
Michałkiewiczowi i Stanisławowi Szwedowi istotnych
prac prowadzonych przez polskich członków EKES-u
oraz cały Komitet. Podczas ożywionej debaty, w której
uczestniczyli również dyrektorzy pięciu kluczowych departamentów Ministerstwa, przedstawiono pakiet istotnych
opinii EKES-u. Przedmiotem szczególnej uwagi była opinia
w sprawie dyrektywy o delegowaniu pracowników, którą
przyjęto zaledwie dwa dni wcześniej. Przedstawiciele
Ministerstwa odpowiedzieli na szereg pytań, wyjaśniając
stanowisko polskiego rządu w sprawie wniosku Komisji
Europejskiej. Zadeklarowali również, że Ministerstwo
chętnie podejmie się roli gospodarza różnych wydarzeń
EKES-u, takich jak seminaria czy wysłuchania, które są
ich zdaniem dobrym sposobem krzewienia wartości UE
w polskim społeczeństwie. (kp)
l

Od 1999 r. Szkocja próbuje zmienić tę sytuację, napotyka
jednak wiele trudności – na przykład w przypadkach,
gdy społeczności chciałyby odkupić grunty od właścicieli
mieszkających daleko od Szkocji. „Sytuacja w Szkocji, uniemożliwiająca zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
i społeczeństwa na dużych połaciach kraju, powinna stanowić ostrzeżenie dla Europy” – stwierdził Brendan Burns.
Sylvia Kay z amsterdamskiego Transnational Institute
(TNI), która od lat monitoruje sytuację w zakresie rolnictwa
i dostępu do gruntów w Europie, przedstawiła na konferencji alarmujące dane: w Europie 3% gospodarstw kontroluje 52% gruntów, a 11% dużych gospodarstw (ponad
100 ha) kontroluje 75% europejskich gruntów. W Bułgarii
sytuacja jest jeszcze gorsza, 83,5% użytków rolnych znajduje się w rękach zaledwie 2% rolników. W Finlandii liczba
dużych gospodarstw rolnych wzrosła ponad pięciokrotnie
(5,5), a obszar gruntów, nad którymi sprawują kontrolę,
zwiększył się sześciokrotnie. W Holandii liczba dużych
gospodarstw rolnych potroiła się.
Jednocześnie w Europie następuje masowy upadek
małych gospodarstw (do 10 ha): z 12 mln małych gospodarstw działających w latach 1995–2013 przetrwało zaledwie 8 mln, co oznacza spadek o 33%. W Estonii w okresie
zaledwie 10 lat między rokiem 2003 a 2013 zniknęło 62%
małych gospodarstw rolnych.

Wysoka koncentracja własności, zarówno po stronie
dostawcy, jak i nabywcy, oraz tendencja w kierunku
mniejszej liczby większych gospodarstw są przyczyną problemów w gospodarce, na rynkach wyższego i niższego
szczebla, oraz utraty wielu miejsc pracy i wyludniania się
obszarów wiejskich.
EKES od dłuższego czasu pracuje nad rozwiązaniami
i wzywa do wspierania zarówno drobnych rolników, jak
i bardziej sprawiedliwej i zrównoważonej europejskiej
wspólnej polityki rolnej. EKES jest również szczególnie
zaniepokojony niektórymi konsekwencjami swobodnego przepływu kapitału w UE, zapisanego w Traktatach,
i wezwał Parlament Europejski i Radę do dyskusji nad tym,
czy swobodę przepływu kapitału należy zagwarantować
także w odniesieniu do sprzedaży i nabywania gruntów
rolnych. (sma)
l

EKES i Forum Społeczeństwa Obywatelskiego UE–Rosja zastanawiają się nad sytuacją
społeczeństwa obywatelskiego i strategiami politycznymi w dziedzinie migracji
Na 3. wspólnym seminarium EKES-u i Forum UE–Rosja,
które odbyło się 23 listopada 2016 r., przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego z UE i Rosji wymienili
poglądy na temat sytuacji społeczeństwa obywatelskiego
w Rosji i w Europie, a także na temat migracji.
„Kontakty między społeczeństwem obywatelskim obu
stron to nieodłączny element stosunków gospodarczych
i społecznych UE–Rosja. Zasadnicze znaczenie ma zapewnienie swobodnej współpracy społeczeństwa obywatelskiego Rosji i UE, tak aby mogło się one przyczynić do
budowania wzajemnego zaufania i zrozumienia” – powiedziała Diljana Sławowa (Grupa Innych Podmiotów – BG),
przewodnicząca Sekcji Stosunków Zewnętrznych EKES-u.

Członek Komitetu Sterującego Forum Społeczeństwa
Obywatelskiego UE–Rosja Jurij Dżibladze stwierdził: „W
Rosji coraz bardziej hamuje się działania społeczeństwa
obywatelskiego: od kiedy cztery lata temu weszła w życie
tzw. ustawa o zagranicznych agentach, na związaną z nią
listę wciągnięto prawie 150 organizacji pozarządowych.
Wiele organizacji musiało zakończyć swoją działalność,
inne kontynuują swoje zmagania, mierząc się z silną presją
polityczną, prawną i finansową, a czasem nawet z przemocą fizyczną. Paradoksalnie jednak pogarszać zaczęła
się sytuacja społeczeństwa obywatelskiego w niektórych
państwach członkowskich UE, szczególnie na Węgrzech i w
Polsce. Bardzo ważne jest zajęcie się problemem ograniczania swobód społeczeństwa obywatelskiego, zarówno
w Rosji, jak i w UE; sprawa ta pozostaje priorytetem w polityce państw członkowskich UE i unijnych instytucji”.

Członkowie EKES-u i Forum Społeczeństwa Obywatelskiego UE-Rosja wyrazili głębokie zaniepokojenie pogarszaniem się sytuacji organizacji i działaczy społeczeństwa
obywatelskiego w Rosji, które ma miejsce od czerwca
2015 r.
Poważne obawy uczestników seminarium wzbudziła
również sytuacja praworządności i podstawowych wolności w Rosji. Podkreślili oni, że niezależnie od interesów
politycznych, gospodarczych czy związanych z bezpieczeństwem, wśród najważniejszych zagadnień dialogu
pomiędzy UE a Rosją powinno znaleźć się zobowiązanie
do przestrzegania procedur demokratycznych. Uczestnicy
zaapelowali o większe wsparcie UE dla społeczeństwa obywatelskiego w Rosji.

Rozpatrywano również polityczne i społeczne konsekwencje napływu uchodźców i migrantów do państw
członkowskich UE i Rosji oraz dokonano przeglądu działań politycznych mających na celu radzenie sobie z nową
rzeczywistością na szczeblu unijnym, krajowym, a zwłaszcza lokalnym. Zwrócono też uwagę na pewne wydarzenia
związane z kryzysem uchodźczym w Europie, podczas których nie szanowano godności człowieka ani zobowiązań
międzynarodowych.
Omówiono również społeczno-gospodarcze aspekty integracji na szczeblu lokalnym nowo przybyłych osób w Rosji
i w UE, a także największe wyzwania i przykłady dobrych
praktyk w dziedzinie integracji. (cad)
l
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Trzecia wojna światowa to wojna
socjalna

Grupa Pracowników EKES-u

Grupa Pracodawców EKES-u
Zbyt gorliwa transpozycja prawa UE na szczeblu krajowym podważa jednolity rynek, winduje koszty i hamuje rozwój. Wiele rządów
państw członkowskich wykorzystuje transpozycję do zajęcia się krajowymi problemami
politycznymi, co prowadzi do nadmiernie
rygorystycznego wdrażania. Ten niekorzystny
trend ma negatywny wpływ na przedsiębiorstwa i należy go jak najbardziej unikać.
Przedsiębiorstwa liczą na dobre stanowienie
prawa i spójne, stabilne ramy prawne zarówno
na szczeblu krajowym, jak i europejskim. Tak
brzmią niektóre wnioski z konferencji nt.

„Transpozycja prawa europejskiego – główne
wyzwanie dla działalności gospodarczej”,
która odbyła się 6 grudnia 2016 r. w Zagrzebiu w Chorwacji.
Przedsiębiorstwa przyjmują z zadowoleniem
fakt, że lepsze stanowienie prawa jest priorytetem Komisji Europejskiej. By w pełni skorzystać
z lepszego stanowienia prawa, podobne podejście należy przyjąć do transpozycji dyrektyw
UE do prawa krajowego. Pracodawcy nadal
podkreślają, że stabilne, przewidywalne i proste ramy regulacyjne są warunkiem wzrostu.
Nadmiernie rygorystyczne wdrażanie doprowadziło do inflacji prawa, spowodowało
różnice między uregulowaniami państw

członkowskich, zakłóciło harmonizację
i zaszkodziło jednolitemu rynkowi.
Uczestnicy pierwszej dyskusji panelowej przedstawili ogólny zarys lepszego stanowienia
prawa, REFIT i praktyk stosowanych podczas
transpozycji. Podczas drugiej dyskusji przytoczono przykłady błędnego wdrażania i nadmiernie uciążliwych przepisów UE dotyczących
konkurencyjności europejskiej gospodarki.
Konferencja została zorganizowana wspólnie
przez Grupę Pracodawców EKES-u i Chorwacką
Izbę Rzemieślniczą, która była również gospodarzem wydarzenia, z pomocą Chorwackiego
Stowarzyszenia Pracodawców i Chorwackiej
Izby Handlu. (lj)
l

Przewodniczący Grupy Innych Podmiotów Luca Jahier
otwiera Forum Społeczeństwa Obywatelskiego
w Europie Środkowej i Wschodniej

Grupa Pracowników zorganizowała imprezę
kulturalną poświęconą prezentacji książki
pt. „La troisième guerre mondiale est
sociale” [Trzecia wojna światowa to wojna
socjalna] autorstwa Bernarda Thibault,
byłego sekretarza generalnego francuskiej Powszechnej Konfederacji Pracy (CGT)
i członka rady administracyjnej MOP. Książkę,
która ukazała się nakładem wydawnictwa
Éditions de l’Atelier, przedstawił osobiście
Bernard Thibault.
Jej tytuł jest celowo prowokacyjny. Autor, członek rady administracyjnej Międzynarodowej
Organizacji Pracy (MOP) i były sekretarz generalny CGT, krytykuje kult dążenia do maksymalnej redukcji kosztów, który prowadzi do
poświęcania pracowników całego świata na
ołtarzu konkurencji, i proponuje m.in. zwiększenie roli MOP w świetle historycznej misji
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Mniej oznacza więcej – Grupa Pracodawców
sprzeciwia się nadmiernie rygorystycznemu
wdrażaniu

tej organizacji, czyli promowania sprawiedliwości społecznej jako czynnika pokoju na
świecie. Wbrew powszechnemu przekonaniu,
zamykanie się w nacjonalistycznej skorupie nie
zahamuje tych tendencji. Należy raczej propagować równość między ludźmi poprzez przyjęcie w poszczególnych krajach norm ochrony
pracowników dotyczących zarówno godziwego
wynagrodzenia, jak i warunków pracy.
Po prezentacji książki odbyła się dyskusja
prowadzona przez przewodniczącą Grupy Pracowników Gabriele Bischoff z udziałem przywódców związkowych, wśród których znaleźli
się: Luca Visentini, sekretarz generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych,
Susanna Camusso, sekretarz generalna CGIL
(Włochy), Ignacio Toxo, sekretarz generalny
CCOO (Hiszpania), Płamen Dimitrow (Grupa
Pracowników – BG), przewodniczący CITUB
(Bułgaria) i Rudy De Leeuw, przewodniczący
FGTB (Belgia). (mg)
l
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Discover how the EESC has made a difference

Film EKES-u

Grupa Innych Podmiotów
2. Forum Społeczeństwa Obywatelskiego
w Europie Środkowej i Wschodniej odbyło się
25 listopada 2016 r. w Bukareszcie. Ponad pięćdziesięciu prelegentów z dwunastu państw
europejskich poproszono o przedstawienie
własnych doświadczeń i spostrzeżeń związanych z demokracją. Celem było omówienie
największych wyzwań i przyszłych trendów
oraz zastanowienie się, w jaki sposób społeczeństwo obywatelskie może przyjąć na siebie
większą odpowiedzialność i odegrać bardziej
liczącą się rolę w obecnej sytuacji.
Na Forum potwierdzono i kontynuowano
tradycję wspólnych działań i współpracy
między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej,
zaprezentowano nowe pomysły i wytyczono
wspólne cele związane z rzecznictwem dla
społeczeństwa obywatelskiego w UE i Europejskim Obszarze Gospodarczym. Podczas
sesji inauguracyjnej przedstawiono trzy
punkty widzenia na temat stanu demokracji
w Europie: Violety Alexandru, rumuńskiej
minister ds. konsultacji publicznych i dialogu
obywatelskiego, Yves’a Leterme’a, sekretarza

generalnego Międzynarodowego Instytutu
Demokracji i Pomocy Wyborczej, oraz Luki
Jahiera, przewodniczącego Grupy Innych
Podmiotów EKES-u. Główny temat dyskusji dotyczył roli decydentów politycznych
i społeczeństwa obywatelskiego w Europie
w związku z rosnącą niestabilnością polityczną i społeczną, a także z niskim wzrostem

gospodarczym i realizowaną wciąż polityką
wyrzeczeń. Sytuację pogarszają przedłużający się konflikt na Bliskim Wschodzie, przepływ migrantów i uchodźców do Europy,
a także wyzwania geopolityczne. Celem
Forum w 2016 r. były umocnienie demokracji
i ochrona podstawowych wartości leżących
u podstaw europejskiego wzrostu. (cl) l

EKES zrealizował nowy, trzyminutowy materiał filmowy przedstawiający niektóre z jego
głównych osiągnięć w kształtowaniu prawodawstwa i polityki UE, tak by odpowiadały one
potrzebom europejskich obywateli. Do praktycznych przykładów tego, w jaki sposób EKES
przyczynił się do poprawy życia codziennego obywateli, należą: walka o prawa ofiar, ochrona
konsumentów, przeciwdziałanie ubóstwu, wsparcie wzrostu przedsiębiorczości i tworzenia
miejsc pracy, a także propagowanie włączenia społecznego.
Film pokazuje organizację Komitetu i prace jego 350 członków, którzy dzięki swemu doświadczeniu praktycznemu doradzają prawodawcom UE i dbają o to, by europejscy obywatele
mogli zabrać głos.
Można go obejrzeć tutaj: europa.eu/!JG39PH

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

Zespół redakcyjny:

Koordynacja:

Alun Jones (redaktor naczelny)
Daniela Marangoni (dm)

Daniela Marangoni (dm)

Współautorzy tego wydania:

Wydanie zamknięte
w dniu 5 stycznia 2017 r.

Caroline Alibert-Deprez (cad)
Chloé Lahousse (cl)
Daniela Marangoni (dm)
Janine Borg (jb)
Jasmin Klotzing (jk)
Katerina Serifi (ks)
Krzystof Pater (kp)
Leszek Jarosz (lj)
Margarita Gavanas (mg)
Milen Minchev (mm)
Silvia M. Aumair (sma)

Adres:
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Budynek im. Jacques’a Delorsa, 99 Rue Belliard,
1040 Brussels, Belgia
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 lutym 2017 r.
WYDRUKOWANO NA PAPIERZE W CAŁOŚCI POZYSKANYM Z MAKULATURY

Styczeń 2017 / 1


