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Drodzy Czytelnicy!
„Twoja Europa – Twoje zdanie”
a 60. rocznica podpisania traktatu
rzymskiego
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W roku, w którym obchodzimy 60-lecie podpisania traktatu rzymskiego, przybyłem do
stolicy Włoch, by wziąć udział w zorganizowanej przez EKES konferencji, poświęconej właśnie
jakże istotnemu tematowi – przyszłości Europy.

Kompleksowa polityka na rzecz
ukierunkowania przemian w przemyśle
motoryzacyjnym

Kiedy słyszę, że nie ma specjalnych powodów do świętowania, zastanawiam się, czy ludzie
naprawdę zastanowili się nad tym, co mówią.
Logika przyświecająca zjednoczonej Europie teraz w większym niż kiedykolwiek stopniu przyświeca decyzjom gospodarczym, społecznym i politycznym państw członkowskich, a nawet
krajów spoza Unii.
Niektórzy twierdzą, że nigdy wcześniej Europa nie była tak podzielona i że obywatele są całkowicie oderwani od projektu europejskiego. Ale czy tak jest naprawdę?
Czy kilkadziesiąt lat pokoju, choć przerywanego niekiedy epizodami wojennymi, nie wystarczy, by obywatele uwierzyli w scenariusz, który wydawał się kiedyś niemożliwy, zważywszy
na różnice między poszczególnymi państwami? Czy wzrost gospodarczy i znaczna poprawa
dobrobytu społeczeństw – mimo widocznej ciężkiej sytuacji różnych grup, zwłaszcza młodzieży
i osób starszych – nie wystarczają do docenienia dotychczasowych osiągnięć?
Czy imponujący rozwój wiedzy „kosztem” swobodnego przepływu osób i towarów nie powinien
być czymś, co napawa nas dumą i ułatwia życie społeczne, kulturalne, gospodarcze i polityczne?
Moim zdaniem na wszystkie te pytania powinniśmy odpowiedzieć twierdząco.
Wielu dzisiaj wskazuje winnych i otwarcie obarcza rządy winą za nieufność społeczeństw wobec
Europy czy „Brukseli”.
Faktycznie łatwiej demonizować „Brukselę”, oskarżając ją o całe zło, jakie przydarza się ludziom,
chwaląc jednocześnie rządy za zwycięstwa uzyskane w negocjacjach. „Brukselską bańkę” często
wini się za wszystkie niepowodzenia i tragedie.
Moim zdaniem taka postawa jest bardzo niesprawiedliwa w stosunku do kobiet i mężczyzn,
którzy wspólnie stworzyli od podstaw projekt gwarantujący pokój i dobrobyt w Europie, nastawiony od samego początku na poprawę warunków życia ludzi i całych państw.
Krytykującym – często słusznie – projekt europejski proponuję niezbędne ćwiczenie, a mianowicie zastanowienie się nad kosztami braku integracji. Trzeba być realistą i w kontekście
wyjścia z Unii tak ważnego partnera, jakim jest Zjednoczone Królestwo, postawić pytanie
o koszty zakończenia tego niezwykłego projektu, jakie poniosą obywatele europejscy. Wydaje
mi się, że przeciwnicy Europy nie pokusili się o dokonanie takiej analizy.
I nie chodzi tylko o stwierdzenie, że nie ma innego rozwiązania. Z mojego punktu widzenia
chodzi o dalsze rozwijanie idei, która mimo znacznych trudności stanowi najlepszą reakcję
na bolączki tysięcy obywateli, czy to młodych, czy starszych, przedsiębiorców, związkowców,
pracowników, ludzi o różnych poglądach czy przekonaniach – jednym słowem nas wszystkich.

Przejście do elektromobilności i rozwoju samochodów podłączonych do
internetu i autonomicznych pojazdów
będzie wymagało kompleksowej polityki przemysłowej oraz zrównoważonej
polityki w zakresie klimatu, ochrony
środowiska i energii. Tak brzmi główne
przesłanie sprawozdania EKES-u pt.
„Przemysł motoryzacyjny u progu
nowego paradygmatu?”, w którym
wzywa się GEAR 2030 do sporządzenia
planu działania dla ambitnej, długoterminowej polityki.
„Przemysł motoryzacyjny znajduje się
w punkcie zwrotnym. Jest wiele wyzwań,
w tym przyszłość silnika spalinowego,

łańcucha dostaw, a nawet to, kto będzie
prowadził pojazdy – jeśli ktokolwiek
będzie to robił. Niemal wszystko, co od
dziesięcioleci było uniwersalną prawdą
w przemyśle samochodowym, stoi obecnie pod znakiem zapytania” – twierdzili
sprawozdawcy Georgi Stojew (BG –
Grupa Pracodawców i Monika Sitarova
Hrusecka (SK - delegat CCMI).
Nieuniknione zmiany strukturalne mogą
spowodować zakłócenia wszystkich elementów istniejącego łańcucha wartości
i doprowadzić do powstania nowych
modeli biznesowych. „Chcemy podkreślić
ogromne wyzwania stojące przed przemysłem samochodowym i motoryzacyjnym,

Tak samo jak w ciągu minionych 60 lat, mimo wszystkich problemów, jakich doświadczyliśmy
i doświadczamy.

6 kwietnia 2016 r.: EKES, Bruksela

Sektor towarów podrobionych i pirackich,
wysłuchanie publiczne

11 kwietnia 2016 r.: EKES, Bruksela

Dzień Europejskiej Inicjatywy
Obywatelskiej: Uczestniczę
26–27 kwietnia 2016 r.: EKES, Bruksela: sesja
plenarna EKES-u
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UE musi jako pierwsza powiązać
handel produktami rolnymi
z celami zrównoważonego
rozwoju
Migracja wymaga
sprawiedliwego podziału
odpowiedzialności
Sześćdziesiąt lat europejskiej
wspólnoty – budujmy naszą
przyszłość!

i uporządkowanej likwidacji unii bankowej oraz wspólnego budżetu przeznaczonego w szczególności dla strefy euro.
© Shutterstock

Europa zawsze będzie miała taki kształt, jaki nadadzą jej obywatele, którzy obecnie mają do
wyboru różne opcje. Miejmy nadzieję, że dokonają tego wyboru mądrze, na rzecz pokoju
i dobrobytu dla wszystkich. Wysłuchajmy więc młodych Europejczyków. Oni również pragną
pokoju i dobrobytu.

DO ODNOTOWANIA

W sprawozdaniu przeanalizowano cztery
główne wyzwania: elektryfikację i obniżenie emisyjności transportu; cyfryzację
procesów produkcyjnych; pojazdy autonomiczne i samochody podłączone do
internetu. (sma)
l

Tylko silna gospodarka może umożliwić
Europie przetrwanie najgorszego

W marcu będziemy gościć w EKES-ie młodzież z całej Europy, która wraz z nami będzie świętować 60-lecie podpisania traktatu rzymskiego. Poprosimy młodych ludzi o zastanowienie
się nad przyszłością Europy. Inicjatywa „Twoja Europa – Twoje zdanie” to doskonała okazja
do poznania przez naszą instytucję świeżych idei ze strony osób, które są przyszłością Europy
i dla których przecież pracujemy.

Gonçalo Lobo Xavier
Wiceprzewodniczący EKES-u

a także ogromny potencjał tego sektora
dla wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy – o ile uda się
wdrożyć właściwe ramy polityczne. Perspektywiczne podejście polityczne i ogólnoeuropejska koordynacja i współpraca
mają kluczowe znaczenie dla wsparcia
tego sektora w obliczu szybkich dostosowań do zmieniających się warunków”,
powiedział Georgi Stojew.

Należy koniecznie wspierać wzrost
gospodarczy. Jedynie z silną gospodarką
Europa będzie mogła stawić czoła wyzwaniom politycznym i społecznym, które
przed nią stoją. Była to jedna z głównych
myśli zawartych w opiniach EKES-u,
przyjętych w lutym. EKES uważa, że plan
Junckera jest niewystarczający, i nawołuje
do zwiększenia inwestycji prywatnych
i publicznych.
W opinii na temat polityki gospodarczej strefy euro sprawozdawca Javier
Doz Orrit (ES – Grupa Pracowników)

i współsprawozdawca Petr Zahradnik
(CZ – Grupa Pracodawców) podkreślają,
że UE powinna wdrożyć zrównoważoną kombinację instrumentów monetarnych, fiskalnych i strukturalnych
w celu pobudzenia inwestycji i wzrostu.
W opinii wyraża się poparcie dla pierwotnego wniosku Komisji ustalającego
pozytywny kurs polityki budżetowej na
poziomie całej strefy euro i wzywa się
do utworzenia europejskiego systemu
gwarantowania depozytów, wspólnego
mechanizmu ochronnego w odniesieniu
do jednolitego funduszu restrukturyzacji

www.eesc.europa.eu

W swojej opinii w sprawie rocznej analizy wzrostu na 2017 r. EKES wzywa
do przyjęcia elastycznego zarządzania
UE oraz zaleca stosowanie rozwiązań
dostosowanych do indywidualnych
potrzeb. Sprawozdawca Etele Baráth
(HU – Grupa Innych Podmiotów) uważa,
że UE potrzebuje wychodzącego poza
PKB podejścia do kwestii wzrostu, które
wymagałoby zorientowanej na wyniki
analizy uwzględniającej wskaźniki społeczne i środowiskowe i cele dotyczące
zrównoważonego rozwoju, w połączeniu
z promowaniem postępu społecznego.
Komitet uważa, że jasny i zrozumiały,
długofalowy przegląd stanowisk politycznych i strategicznych ma zasadnicze
znaczenie, biorąc pod uwagę dziesięć
priorytetów Komisji Jeana-Claude’a Junckera oraz cele strategii UE na 2030 r. (mm)
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UE musi jako
EKES stwierdza, że potrzebne są
pierwsza
znaczne inwestycje w system
powiązać handel szkolenia i kształcenia UE
produktami
rolnymi z celami
zrównoważonego
rozwoju

Handel produktami rolnymi jeszcze nigdy nie był
tak istotny – ani tak kontrowersyjny. Po niedawnym
głosowaniu w PE za podpisaniem umowy CETA świat
kieruje uwagę na zbliżającą się konferencję ministerialną WTO, która będzie miała miejsce jeszcze w tym
roku. Oczekuje się, że ten temat zdominuje także to
wydarzenie, a UE ma tu do odegrania zasadniczą rolę.
Jednakże handel produktami rolnymi ma również
kluczowe znaczenie dla realizacji większości celów
zrównoważonego rozwoju. UE ma dobre podstawy,
by odegrać w tym procesie pierwszoplanową rolę,
gdyż jest największym eksporterem i importerem
produktów rolnych, a w jej interesie leży handel i rozwój zrównoważony; ponadto jest wiarygodna jako
podmiot, który może skutecznie zmniejszyć przepaść
między światem rozwiniętym i rozwijającym się.
„Nadszedł czas, by UE stała się liderem i wypromowała
te cele w kontekście międzynarodowym”, powiedział
Jonathan Peel (UK – Grupa Pracodawców), sprawozdawca przyjętej 22 lutego opinii EKES-u w sprawie rolnictwa w negocjacjach handlowych. „Unia
powinna oprzeć się na kilku niedawnych reformach
wspólnej polityki rolnej. Już na poprzedniej konferencji ministerialnej WTO dowiodła, że jest w stanie
myśleć w nowych i wyważonych kategoriach, co ma
kluczowe znaczenie z uwagi na fakt, że niewiele osób
oczekiwało jakichkolwiek pozytywnych rezultatów.
Ponownie mamy nadzieję, że Unia będzie krok przed
naszymi partnerami handlowymi”.
W swojej opinii EKES przedstawia zalecenia dotyczące
postępów w rozmowach wielostronnych oraz wzywa
Komisję do przeprowadzenia oceny ewentualnego
wpływu podjętych zobowiązań na handel produktami rolnymi, cele zrównoważonego rozwoju oraz
wdrażanie porozumienia klimatycznego z Paryża
i niedawnych umów handlowych UE. (sma)
l

Na swej sesji plenarnej w lutym EKES przyjął sporządzoną na wniosek prezydencji maltańskiej UE
opinię rozpoznawczą w sprawie wysokiej jakości
edukacji dla wszystkich. Odniósł się pozytywnie
do zainteresowania prezydencji tą kwestią, lecz
jasno zaznaczył, że jeżeli państwa członkowskie mają
realizować politykę oszczędnościową wprowadzoną
w następstwie kryzysu, nie będą mogły dokonać
inwestycji potrzebnych do zapewnienia wszystkim
wysokiej jakości kształcenia publicznego. A to właśnie
musi być priorytetem, aby móc zwalczać ubóstwo,
które szybko się rozprzestrzenia w Europie, gdyż najnowsze badania i sprawozdania wskazują na jasny
związek między ubóstwem edukacyjnym a niskimi
dochodami.
EKES wskazał szereg priorytetowych dziedzin działania, m.in.:

Prawa osób niepełnosprawnych mają być włączone do wszystkich strategii politycznych i programów UE na rzecz migrantów i uchodźców, zgodnie
z art. 11 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (UNCRPD), która
weszła w życie w UE w 2011 r. EKES wzywa także
do zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych
w planowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu działań
humanitarnych.

EKES proponuje, by uwzględniono program we
wspomagających ramach makroekonomicznych przy
założeniu, że inwestowanie w umiejętności i zdolności ludzkie nie jest traktowane jako koszt, ale jako
nakład, który z czasem przyniesie korzyści. Ponadto
uważa, że składki państw członkowskich na pokrycie
wydatków na kształcenie i szkolenie nie powinny być
uwzględniane przy obliczaniu ich deficytu budżetowego. (dm)
l

Przekonanie, że oni zabiorą nasze miejsca pracy,
jest po prostu błędne.” – powiedział przewodniczący
EKES-u Georges Dassis w swoim wystąpieniu inauguracyjnym. „Państwa członkowskie mają prawny
i moralny obowiązek przyjęcia uchodźców w sposób
solidarny i humanitarny.
„Istnieje potrzeba przyjęcia wspólnych ram dla osób
niepełnosprawnych, jak również środków i programów w celu ich integracji w społeczeństwie”, dodał
Ioannis Vardakastanis (EL – Grupa Innych Podmiotów), członek EKES-u i przewodniczący Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych.

Takie były główne wnioski z wysłuchania publicznego
w sprawie sytuacji niepełnosprawnych uchodźców oraz
migrantów, które odbyło się w ramach stałej grupy
analitycznej ds. praw osób niepełnosprawnych
EKES-u w dniu 14 lutego 2017 r. Celem wydarzenia
było zwrócenie uwagi na sytuację niepełnosprawnych uchodźców i imigrantów poprzez podnoszenie świadomości wśród organizacji pracujących
z uchodźcami na temat praw i szczególnych potrzeb
osób niepełnosprawnych.

oraz w Atenach w październiku 2016 r. Podczas drugiej sesji analizowano, co UE i społeczeństwo obywatelskie może zdziałać w sprawie kryzysu uchodźczego,
zwłaszcza w odniesieniu do uchodźców i migrantów
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.

Na pierwszej sesji roboczej położono nacisk na sytuację w Grecji w następstwie wizyty EKES-u na Lesbos

„Musimy zrobić wszystko, aby dobrze przyjąć
uchodźców, zwłaszcza osoby niepełnosprawne.

Bez wątpienia najbardziej poruszające świadectwo
wygłosił Ibrahim Al Hussein, syryjski uchodźca,
który stracił nogę, gdy próbował uratować przyjaciela
podczas ataku bombowego, a następnie uciekł do
Grecji, gdzie zaczął brać udział w paraolimpiadach.
„Byłem jak ranny ptak, który próbuje odlecieć, ale
skrzydła odmawiają mu posłuszeństwa. W Grecji
narodziłem się na nowo dzięki solidarności tamtejszych ludzi.” (va)
l

Lokalni mieszkańcy są główną siłą rozwoju
obszarów wiejskich
Wizja i zdolności przywódcze to najważniejsze
warunki rozwoju obszarów wiejskich. Powodzenie
w tej dziedzinie zapewniają ukierunkowane i sprawnie prowadzone programy wsparcia publicznego.
Takie są najważniejsze wnioski ze zorganizowanego
przez EKES wysłuchania na temat: „Wsie i małe
miasta katalizatorami rozwoju obszarów wiejskich”, które odbyło się 14 lutego w Brukseli. Główne
wnioski z wysłuchania zostaną uwzględnione w opinii
z inicjatywy własnej EKES-u.

Sześciominutowy film pokazuje, w jaki
sposób za pośrednictwem swych członków
EKES zapewnia wyjątkową metodę aktywnego udziału społeczeństwa obywatelskiego
w procesie kształtowania polityki i stanowienia prawa UE. W oparciu o realne doświadczenia Komitet przyjął tysiące opinii, które
przyczyniają się do poprawy życia zwykłych
obywateli UE.
Wpłynęły one na kształt Europy, promując zatrudnienie i dobre praktyki w takich dziedzinach, jak środowisko, polityka energetyczna, lotnictwo i gospodarka społeczna. Zachęciły do szerzenia zasad demokracji,
wolności i praw człowieka na całym świecie, a także do propagowania równych praw dla wszystkich obywateli UE, szczególnie tych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.
Realnym przykładem tego, w jaki sposób prace EKES-u kształtują nasze życie codzienne, są przedsiębiorstwa gospodarki społecznej, problem ubóstwa i przemysł lotniczy UE. Przewodniczący trzech grup EKES-u
omawiają to, w jaki sposób na szczeblu UE bronione są interesy reprezentowane przez ich członków. (mm)

l

Rewitalizacja obszarów wiejskich jest jednym z głównych zadań Europy, które należy realizować wspólnymi siłami. „Obszary wiejskie należą do wszystkich
obywateli; konieczne jest zatem powszechne zaangażowanie. Chcemy rozwijać odpowiednie koncepcje z obywatelami w terenie oraz podnieść rangę wsi
i miasteczek” powiedział Tom Jones (UK – Grupa
Innych Podmiotów), sprawozdawca opinii. Piroska
Kallay (HU – Grupa Pracowników), przewodnicząca
grupy analitycznej, dodała: „Wioski to ośrodki społeczne, w których ludzie uczą się wartości społecznych
i nabywają umiejętności, i gdzie ukazuje się znaczenie
spójnego społeczeństwa”.
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„Kształtowanie Europy – w jaki sposób prace EKES-u wpływają na nasze
codzienne życie”

2

EKES przyjął również stanowisko w sprawie nowego
programu Komisji Europejskiej na rzecz umiejętności. Obecnie około 70 milionów Europejczyków
nie dysponuje wystarczającymi umiejętnościami czytania i pisania, posiada słabe umiejętności rozumowania matematycznego, a przeszło 20% praktycznie
nie potrafi skutecznie pracować na komputerze.
Z drugiej strony ponad 30% młodych ludzi o wysokich kwalifikacjach pracuje na stanowiskach, które
nie odpowiadają ich talentom i aspiracjom, a 40%
europejskich pracodawców nie jest w stanie znaleźć
pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, by
zapewnić sobie wzrost i innowacyjność. By zaradzić
temu brakowi i niedopasowaniu umiejętności, Komisja zaproponowała nowy zestaw środków. Jednak
zdaniem EKES-u nowy program jest raczej krokiem
we właściwym kierunku niż przełomem. Niezbędne
są bardziej nowatorskie rozwiązania. Niektóre z nich
już są stosowane w krajach europejskich i mogłyby
zostać przeniesione do innych. Konieczne jest również uwzględnienie czynników społecznych i dotyczących płci, uznanie uczenia się pozaformalnego
i nieformalnego oraz promowanie przedsiębiorczości
jako życiowej umiejętności.

EKES wzywa do zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych
w działaniach humanitarnych w odpowiedzi na kryzys migracyjny

NOWY FILM



●● większe wsparcie na rzecz wczesnej edukacji
i uczenia się przez całe życie;
●● zadbanie o to, by edukacja odpowiadała na
wyzwania związane z globalizacją, digitalizacją
oraz przemianami świata pracy;
●● stworzenie możliwości szkolenia dla osób wcześnie kończących naukę, nisko wykwalifikowanych pracowników i pracowników migrujących;
●● uznawanie kształcenia pozaformalnego i uczenia
się nieformalnego;
●● poprawa inwestycji w doskonalenie zawodowe
nauczycieli;
●● zapewnienie nauczycielom lepszych warunków
pracy i lepszego wynagrodzenia;
●● poprawa inwestycji publicznych w kształcenie
i szkolenie zawodowe;
●● inwestowanie w narzędzia i infrastrukturę
w dziedzinie edukacji, takie jak ICT;

●● lepsze wykorzystywanie funduszy UE w celu
wsparcia wysokiej jakości kształcenia i szkolenia,
badań i innowacji;
●● zwiększenie ogólnoeuropejskich możliwości
w zakresie mobilności dla studentów, nauczycieli akademickich, nauczycieli, instruktorów
i naukowców.

Wyzwania są ogromne. Obszary wiejskie podupadły
w ciągu ostatnich 30–40 lat, czego skutkiem są niedostatki w zakresie podstawowej infrastruktury, nikłe
możliwości zatrudnienia, słabo rozwinięte systemy
transportu publicznego, starzenie się ludności itd.
Jednakże innowacje mogą przyczynić się do rozwiązania niemal wszystkich problemów. W trakcie
wysłuchania przedstawiono przykłady najlepszych
praktyk z dwóch wsi: Tre’r Ddol (Walia, Zjednoczone
Królestwo) i Kozard (Węgry). Ponadto organizacja
ECOVAST wspomniała o dobrych przykładach z Chorwacji, Austria zaś przedstawiła swoje udane podejście polegające na poszukiwaniu partnerstw dla wsi.
(sma)
l

Migracja wymaga
sprawiedliwego podziału
odpowiedzialności
Trzecie posiedzenie Europejskiego Forum Migracji, seminarium organizowanego wspólnie przez
EKES i Komisję, zgromadziło ponad 200 ekspertów z organizacji społeczeństwa obywatelskiego
w 28 państwach członkowskich UE. Przedstawiciele
ci wezwali państwa członkowskie, by wywiązały się ze
wspólnego porozumienia w sprawie relokacji migrantów i zmieniły narrację społeczną na temat migracji
jako antidotum na obawy i niepokoje szerzone przez
prawicowych populistów.
Komisarz Dimitris Awramopulos zainaugurował wydarzenie wraz z przewodniczącym EKES-u

Georges’em Dassisem, który stwierdził, że „mamy
nie tylko moralny, ale również prawny obowiązek
przyjmowania uchodźców – wynika on z konwencji
genewskiej”. Prelegenci stwierdzili, że należy zintensyfikować wysiłki na rzecz integracji, a miasto
Mechelen zostało przedstawione jako wzorzec udanej
polityki integracji migrantów.
Uczestnicy apelowali o bezpieczne i zgodne z prawem sposoby ułatwienia łączenia rodzin. Członek
EKES-u, José Antonio Moreno Díaz (ES – Grupa
Pracowników), wypowiedział się na temat problemu segmentacji polityki rynku pracy, wzywając

Członkowie EKES-u odwiedzili uczniów
szkół uczestniczących w wydarzeniu „Twoja
Europa – Twoje zdanie”

W lutym i marcu członkowie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego odwiedzili szkoły
w swoich krajach, aby przygotować je do wydarzenia
„Twoja Europa – Twoje zdanie”. Impreza ta skupia
młodzież europejską z 33 szkół z państw członkowskich UE oraz krajów kandydujących. Zaproszeni
uczniowie zbiorą się w siedzibie EKES-u w Brukseli
w dniach 30–31 marca 2017 r., aby obradować o przyszłości Europy.
Członkowie pracowali z uczniami i jednym z nauczycieli, aby przed tą młodzieżową sesją plenarną przygotować odpowiedzi na niektóre najważniejsze
pytania odnoszące się do obecnej sytuacji w Europie,
zwłaszcza do:

●● korzyści, osiągnięć i porażek Unii Europejskiej;
●● wyzwań i szans stojących przed Unią Europejską;
●● przyszłości Europy z punktu widzenia młodych
Europejczyków i ich pomysłów na jej polepszenie.
Członkowie opowiedzieli uczniom, jak przebiegają
debaty w Brukseli, jak działa EKES i jak reprezentuje
głos społeczeństwa obywatelskiego w całej Europie.

do spójnego europejskiego podejścia do ułatwiania
migrantom dostępu do rynku pracy oraz do kształcenia i szkoleń zawodowych.
Uchodźca syryjski Muhannad Bitar został poproszony o opowiedzenie historii swojej podróży do

Europy – historii przemocy, lęku i straty. Podsumował swoją opowieść następująco: „W trakcie mojej
podróży widziałem to, co w Europie najlepsze, i to,
co w niej najgorsze”. (sma)
l

EKES obchodzi 60-lecie Wspólnoty
Europejskiej, myśląc o przyszłości
W dniu 13 marca 2017 r. EKES zorganizował w Rzymie konferencję wysokiego szczebla dla uczczenia
60. rocznicy podpisania traktatów ustanawiających
Wspólnotę Europejską. Konferencja, zatytułowana
„Sześćdziesiąt lat Wspólnoty Europejskiej –
budujmy naszą przyszłość!” miała miejsce w Izbie
Deputowanych Włoch. W przemówieniu inauguracyjnym Georges Dassis przypomniał pokrótce o głównych osiągnięciach Europy i obecnych trudnościach.
Zaznaczył, że „obecna rocznica powinna być okazją
do budowania nowej Europy – znacznie bardziej zjednoczonej, dążącej do solidarności i rzeczywiście przejmującej się warunkami życia obywateli. Przyszłość
musi być kwestią postępu społecznego i spoczywać
w rękach przedsiębiorców, pracowników oraz wszystkich, którzy pragną żyć w pokoju i godności. Mam
nadzieję, że EKES przyczyni się do urzeczywistnienia
tej wizji Europy, pomagając kształtować przyszłość
UE”.
Odbyły się trzy sesje robocze, podczas których poruszono następujące tematy:

●● Europa socjalna jako narzędzie zwalczania
nierówności
●● Dokończenie budowy unii gospodarczej i walutowej na rzecz silniejszej Europy
●● Polityka integracji i migracja
Na zakończenie obrad Georges Dassis wyraził
w imieniu EKES-u szczególne uznanie dla znanego z obsypanego nagrodami filmu Fuocammare
doktora Pietra Bartola, lekarza na Lampedusie.
Przewodniczący podkreślił, że dr Bartolo daje wyjątkowy przykład człowieczeństwa, które przejawia się
w udzielaniu pomocy uchodźcom i migrantom podejmującym niebezpieczną próbę przedostania się przez
Morze Śródziemne.
W nadchodzących miesiącach wnioski z konferencji
posłużą jako wkład w prace EKES-u nad opinią w sprawie białej księgi na temat przyszłości UE. Szczegółowe
informacje o tym wydarzeniu można znaleźć na stronie: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-60-years. (dm)
l

W dniach 30–31 marca 2017 r. uczniowie będą mieli
okazję przedstawić członkom EKES-u swoje zalecenia
co do przyszłości Europy. Po dwudniowych obradach
wszyscy będą uczestniczyć w głosowaniu nad trzema
propozycjami, aby wskazać tę, która ich zdaniem najskuteczniej zmieni przyszłość Europy. (ks)
l

Nowe modele
gospodarcze
i innowacje
społeczne – szansą na
lepszą Europę
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
(EKES) podjął współpracę ze Światowym Forum
Nowej Gospodarki i Innowacji Społecznych (NESI)
oraz Światowym Centrum na rzecz Wspólnego
Dobra. Wzbogaci to europejską debatę o wkład
społeczności bezpośrednio zaangażowanych
w gospodarkę funkcjonalną, a także w gospodarkę
dzielenia się i o obiegu zamkniętym. Dnia 16 lutego
przedstawiciele sektora publicznego i prywatnego
spotkali się w Brukseli na wydarzeniu „Nowe modele
gospodarcze i innowacje społeczne – szansą na lepszą Europę”.
Według ABI Research liczba urządzeń podłączonych do internetu zwiększy się z ponad 10 000 mln
w 2015 r. do 30 000 mln w 2020 r. Rewolucja cyfrowa
zmienia nasz styl życia, kupowania, a nawet sposób
pracy – 15% osób prowadzących działalność na własny rachunek w USA i w państwach UE15 uzyskiwało
dochody za pośrednictwem platform cyfrowych P2P.
Tymczasem Europa nadal przoduje w przeciwdziałaniu zmianie klimatu. Miasta takie jak Paryż i Madryt
podejmują znaczące działania na rzecz zmniejszenia
emisji CO2. Kraje zobowiązują się do maksymalnego ograniczania wpływu na środowisko swoich
kluczowych gałęzi przemysłu. Czy te dwie tendencje – rewolucję cyfrową i przeciwdziałanie zmianie
klimatu – można ze sobą pogodzić? Czy Europa może
wykorzystać swój połączony potencjał i przekuć go
na swoją korzyść?

Jako rzecznik europejskiego społeczeństwa obywatelskiego EKES uznaje potencjał nowych modeli gospodarczych oraz dostrzega nowe wyzwania społeczne
i prawne, jakie ze sobą niosą. Podczas wydarzenia
w Brukseli analizowano konsekwencje tych zmian,
wprowadzając wymiar praktyczny poprzez zaproszenie małych i średnich przedsiębiorstw i innych
zainteresowanych stron, aby przedstawiły swoje
doświadczenia i wymieniły się najlepszymi praktykami.
Główne rezultaty tej imprezy zostaną wykorzystane
w dyskusjach Światowego Forum Nowej Gospodarki
i Innowacji Społecznych (NESI) podczas wydarzenia,
które ma zostać zorganizowane w Maladze, Hiszpania, w dniach 19–22 kwietnia, z myślą o współtworzeniu wytycznych dla rządów i przedsiębiorstw
i działaniu na rzecz nowego paradygmatu opartego
na wartościach i zagwarantowaniu dobrobytu obywatelom. (dm)
l

Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego
UE–Gruzja wzywa do wzmocnienia
wolności mediów i równych szans na
rynku pracy
Spośród krajów Partnerstwa Wschodniego Gruzja ma największe sukcesy w dziedzinie wolności
mediów. Mimo to potrzeba jeszcze większych wysiłków na rzecz zwiększenia jakości, obiektywizmu
i etyki w dziennikarstwie, a także na rzecz zapewnienia niezależności mediów i źródeł finansowania.
Był to jeden z głównych postulatów, które sformułowano podczas drugiego posiedzenia Platformy
Społeczeństwa Obywatelskiego UE–Gruzja,
które odbyło się 16 lutego w siedzibie EKES-u. Platforma zaleciła również, by rząd Gruzji włączał kwestie
równości płci do rządowych planów działania i konsekwentnie dążył do pełnego wdrożenia prawa pracy
i międzynarodowych norm pracy.
Przedstawiciele Platformy Społeczeństwa Obywatelskiego ocenili aktualny stan wdrożenia układu

o stowarzyszeniu UE–Gruzja. Zaapelowali do gruzińskich instytucji publicznych o zwiększenie wewnętrznej
współpracy i do państw członkowskich UE o udzielenie
Gruzji wsparcia na rzecz rozwijania zdolności w zakresie komunikacji urzędników służby cywilnej.
Pierwszy wiceminister gospodarki Gruzji Archil Karaulaszwili z zadowoleniem przyjął postępy osiągnięte
w Gruzji w ciągu ostatniego roku, lecz zauważył, że
rząd „nie ma prawa do odpoczynku, korupcja nie śpi”.
„Gruzja była i nadal jest doskonałym partnerem do
współpracy, mamy nadzieję, że obywatele będą
mogli wkrótce poczuć konkretne korzyści płynące
z układu o stowarzyszeniu” – powiedział Dirk Schübel
z ESDZ. Oczekuje się, że UE zniesie w tym miesiącu
wymogi wizowe dla obywateli Gruzji posiadających
paszporty biometryczne. (mm)
l
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Grupa Innych Podmiotów w EKES-ie
EKES przygotowuje obecnie opinię
zatytułowaną „W kierunku strategii
UE na rzecz międzynarodowych
stosunków kulturalnych”, której sprawozdawcą jest przewodniczący Grupy
Innych Podmiotów Luca Jahier.
W ramach prac przygotowawczych
w związku z tą opinią 1 marca zorganizowano wysłuchanie publiczne, by poznać
poglądy społeczeństwa obywatelskiego,
organizacji wielostronnych i innych podmiotów działających w dziedzinie kultury.
Wysłuchanie otworzył Luca Jahier wraz
z posłanką do PE Silvią Costą i Elmarem
Brokiem, współsprawozdawcami raportu
z inicjatywy własnej Parlamentu Europejskiego na ten sam temat.
W swoim projekcie opinii Komitet apeluje
o „podjęcie dalszych kroków, aby przejść
od wytyczania kierunku do przyjęcia

i wdrożenia jasnej strategii i planu działania”. Plan działania powinien odpowiadać
na cztery potrzeby strukturalne:
●● zapewniać przejrzystość zarządzania
na poziomie UE;
●● dążyć do koordynacji i oferować
państwom członkowskim dodatkową
pomoc;
●● wyjaśniać aspekty finansowe;
●● wspierać sieci powiązanych podmiotów w dziedzinie kultury, reprezentujących prężną aktywność kulturalną
społeczeństwa obywatelskiego.
W pełni zgadzając się ze znaczeniem
kultury dla zrównoważonego rozwoju,
EKES apeluje o uznanie jej za czwarty
filar rozwoju zrównoważonego, na równi
z filarem gospodarczym, społecznym
i środowiskowym.
EKES przyjmuje z zadowoleniem fakt, że
kulturę uznaje się za istotny fundament
pokoju i stabilności. Dlatego kluczowe

W SKRÓCIE
Nowy portal internetowy CESlink

znaczenie ma dążenie do głównego celu
Unii Europejskiej, jakim jest „wspieranie pokoju, jej wartości i dobrobytu jej
narodów”. W swej opinii EKES wzywa
zatem, by Europa, w oparciu o własne
doświadczenia, zajęła pozycję globalnego przywódcy w zakresie praktycznego
wymiaru, ochrony i szerzenia pokoju na
całym świecie.
W wysłuchaniu uczestniczyli także
przedstawiciele Rady Europy, biura łącznikowego UNESCO w Brukseli, EUNIC
(Narodowe Instytuty Kultury Unii Europejskiej), Komitetu Regionów, Komitetu
ds. Kultury Zjednoczonych Miast i Samorządów Lokalnych (Agenda 21 na rzecz
kultury), fundacji Interarts, Culture Action
Europe i fundacji Roberta Cimetty. (cl)l

Biznes ma do odegrania ważną rolę w wyjaśnianiu
faktycznych korzyści związanych z CETĄ
Grupa Pracodawców EKES-u
Zagłosowanie przez Parlament Europejski za przyjęciem kompleksowej
umowy gospodarczo-handlowej (CETA)
otwiera nowy rozdział bliższych stosunków między Kanadą i UE. Niemniej droga
do pełnego wejścia umowy w życie jest
jeszcze długa, gdyż tekst muszą ratyfikować wszystkie państwa członkowskie UE.
CETA jest progresywnym porozumieniem
na rzecz wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu i przynosi
istotne korzyści małym i średnim przedsiębiorstwom. Biznes ma do odegrania ważną rolę w promowaniu umowy
i dostarczaniu z życia wziętych przykładów jej zalet. Te i inne poglądy zostały
wyrażone podczas debaty z ambasadorem Kanady przy UE, Danielem Costello,

co pozwoli wykazać jej zalety sceptykom.
Wspólnie przeprowadzone badanie wskazuje, iż oczekuje się, że dwustronny handel wzrośnie o 23% po pełnym wejściu
w życie umowy.

która odbyła się 22 stycznia 2017 r. na
posiedzeniu Grupy Pracodawców.
Jak zaznaczył ambasador Daniel Costello,
CETA ma znaczenie strategiczne, gdyż
pozwala kształtować przyszłość zglobalizowanego handlu, zamiast naśladować
tendencje ustanawiane przez innych.
Zauważył też, że tymczasowe stosowanie
umowy powinno rozpocząć się wiosną,

W czasie dyskusji członkowie Grupy
Pracodawców poruszyli szereg kwestii
dotyczących CETA i ogólnie wolnego
handlu. Jacek Krawczyk, przewodniczący Grupy Pracodawców oraz Komitetu Monitorującego ds. Stosunków
Transatlantyckich w EKES-ie, zaproponował zorganizowanie wspólnego okrągłego stołu z udziałem przedstawicieli
biznesu, który byłby poświęcony CETA.
„Można śmiało powiedzieć, że w kontekście globalnym CETA stała się bez mała
symbolem szansy na poprawę ogólnego
wizerunku handlu międzynarodowego”,
stwierdził. (jl)
l

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 2017
Gabriele Bischoff, przewodnicząca
Grupy Pracowników
Równa płaca dla kobiet i mężczyzn
jest podstawową zasadą UE zapisaną
w traktacie rzymskim z 1957 r. Dziś, gdy
obchodzimy 60. rocznicę podpisania
tego traktatu, podkreślić trzeba także
postępy, jakie poczyniono w dziedzinie
równouprawnienia płci: prawa związane
z macierzyństwem i równe traktowanie
w zakresie dostępu do zatrudnienia, szkolenia, awansu i warunków pracy. Mamy
dziś więcej kobiet na rynku pracy i na
stanowiskach kierowniczych niż kiedykolwiek wcześniej. Kryzys pokazał jednak,
że zdobyczy tych nie możemy uznać za
nienaruszalne. Środki oszczędnościowe
wprowadzone w następstwie kryzysu
miały negatywny wpływ na równość

płci i na prawa kobiet. Często osobami,
które najbardziej ucierpiały, są kobiety
najuboższe i znajdujące się w najtrudniejszym położeniu. Najbardziej narażone na
ryzyko ubóstwa i wykluczenia społecznego są m.in. kobiety samotnie wychowujące dzieci. Zasady równości płci należy
przestrzegać nie tylko w czasach dobrej

Portal CESlink reprezentuje społeczność internetową rad społeczno-gospodarczych (RSG) w Unii Europejskiej i w
EKES-ie.
Portal ten, zarządzany przez EKES,
jest punktem kompleksowej obsługi
w zakresie informacji na temat inicjatyw i wydarzeń organizowanych przez

EKES i krajowe RSG. Zawiera informacje
na temat rad społeczno-gospodarczych
i ich stron, w tym wykaz ich przewodniczących i sekretarzy generalnych. Użytkownicy mogą wyszukiwać dokumenty
wydane przez RSG w bazie danych, w której udostępnione są opinie, sprawozdania, rezolucje, badania, umowy, biuletyny
informacyjne oraz inne powiązane dokumenty opublikowane przez organizacje
uczestniczące.
Portal jest w języku angielskim i francuskim, obecnie dostępne są także kanały
Twitter i RSS, które ułatwiają śledzenie
zmian. (kf)
http://www.eesc.europa.eu/ceslink/en;
http://www.eesc.europa.eu/ceslink/fr l

WYSTAWA EKES-u POŚWIĘCONA AUTYZMOWI
W dniu 3 kwietnia 2017 r. Sekcja
Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa (SOC) przeprowadzi debatę
na temat autyzmu w ramach obchodów
Światowego Dnia Świadomości Autyzmu
w dniu 2 kwietnia. W związku z tą debatą
EKES organizuje wystawę fotograficzną
poświęconą autyzmowi we współpracy
z organizacją Autism Europe, której głównym celem jest promowanie praw osób
cierpiących na autyzm i poprawa jakości
ich życia. Na wystawie oglądać można
zdjęcia trzech fotografów: ze Zjednoczonego Królestwa (Grahama Millera), Polski
(Michała Awina) i Luksemburga (André
Weisgerbera), a także niektóre zdjęcia
młodych artystów dotkniętych autyzmem
ze Szkocji.
Wystawa zorganizowana została
w budynku JDE, Foyer 6, i potrwa do 21
kwietnia 2017 r. (jp)
l

Pokaz filmowy w EKES-ie: PRZEJŚCIE DO HISTORII – Starożytna
Nemea i jej igrzyska
„... I tam, u wyjścia z tunelu na arenę,
przeżywają tę długo oczekiwaną chwilę –
przejście do historii. W sposób bardzo osobisty chwyta się nić historii i, zatracając
kompletnie pojęcie wieku, narodowości,

koniunktury; jest ona prawdopodobnie
jeszcze bardziej istotna, gdy społeczeństwa znajdują się w sytuacji kryzysowej.
60 lat po zapisaniu zasady równości wynagrodzeń w traktacie ich zróżnicowanie ze
względu na płeć jest nadal znaczne. Ich
całkowite zrównanie musi pozostać na
szczycie listy priorytetów. Europa może
się dobrze rozwijać tylko wtedy, gdy
będzie uznawać i wspierać talenty wszystkich obywateli. Pracownicy w Europie
potrzebują wzrostu płac i musimy zdwoić
wysiłki, aby kobiety otrzymały w nim sprawiedliwy udział.
Więcej informacji na temat inicjatyw
Grupy Pracowników z okazji Dnia Kobiet –
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.
group-2-news.41724
l

rasy i koloru skóry, wplata się w coś, co jest
zarazem i chwilą, i wiecznością.”
W miejscu, gdzie według mitu Herkules
powalił lwa nemejskiego, rozgrywały
się sławne igrzyska sportowe świata
antycznego, podobne do olimpiady. Film
opowiada historię opuszczonego stanowiska archeologicznego i zapomnianych
antycznych igrzysk, a jednocześnie przybliża postać archeologa doktora Stephena
Millera. Dzięki niemu odkrywamy fascynujący ośrodek sportu i religii starożytnych
Greków, do którego przybywają ludzie
z całego świata, by obserwować odrodzenie igrzysk nemejskich. Towarzyszymy
im w tym jedynym w swoim rodzaju
doświadczeniu „przejścia do historii”.
Pokaz filmu odbędzie się 29 marca 2017 r.
o godz. 19.00 w Atrium 6, a po nim zaplanowano sesję pytań z udziałem Joanny
Tachmintzis, współproducentki filmu.
(jp)
l

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

Wydanie zamknięto
w dniu 14 marca 2017 r.

Chloé Lahousse (cl)
Daniela Marangoni (dm)
Jonna Pedersen (jp)
Karin Füssl (kf)
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Adres:
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Budynek im. Jacques’a Delorsa, Rue Belliard/
Belliardstraat 99, 1040 Bruksela, 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 stronie
internetowej EKES-u:
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 kwietniu 2017 r.
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