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Czytelnicy!

Can Dündar: „Nie zostawiajcie Turcji
samej. Erdogan to nie Turcja”.
Do słów tych dołączyła się przewodnicząca Grupy Pracowników EKES-u,
Gabriele Bischoff, która wezwała
także władze tureckie do zwolnienia
niemieckiego dziennikarza Deniza
Yücela, obecnie przebywającego
w więzieniu w Turcji. Przewodniczący
Grupy Innych Podmiotów EKES-u Luca
Jahier oraz przewodnicząca Sekcji
REX Diljana Sławowa przypomnieli
obecnym, że aby powrócić do Turcji
demokratycznej i otwartej, UE powinna
współpracować z jej społeczeństwem
obywatelskim.

Nie traćmy nadziei
Po miesiącach napięcia i niepewności Europa nieco odetchnęła, poznawszy wyniki
wyborów w niektórych państwach członkowskich.
Zwycięstwo Emmanuela Macrona to wyraźny sygnał zmiany w mentalności wyborców
francuskich i odejścia od tradycyjnych partii. Oczywiście analiza polityczna sięga głębiej,
lecz oznaki zmiany są ewidentne.

Nie jestem analitykiem politycznym. Choć sytuacja francuska fascynuje mnie i interesuje, mimo że jest tak różna od portugalskiej, to najbardziej cieszą mnie konsekwencje
tych wyników dla projektu europejskiego.
We Francji, podobnie jak w innych państwach członkowskich, istniały pewne idee propagowane przez różnych kandydatów, które – mimo że jest dla nich miejsce w systemie
demokratycznym – naraziłyby na szwank projekt europejski w postaci, w jakiej go znamy.
Nie byłoby dobrze dla Europy, jeśli w tak ważnym kraju jak Francja prezydentem zostałaby osoba o poglądach antyeuropejskich.
Nie twierdzę, że Europa nie potrzebuje reform i nowego impulsu. Jednak moim zdaniem nie potrzebujemy kogoś, kto odrzucałby cały projekt dla ideologii opartej na
demagogicznym protekcjonizmie i separacji w imię hipotetycznego bezpieczeństwa.
Zachowanie indywidualnych i wspólnych wartości w społeczeństwie – czy się z nimi
zgadzamy, czy nie – to prawo i obowiązek nas wszystkich. Niemniej traci to sens, gdy
obrona tych wartości staje się atakiem na Europę i projekt niosący pokój, o którym
wszyscy marzymy i z którego chcemy nadal korzystać.
Nie wiadomo dokładnie, co wchodzi w zakres projektu politycznego niektórych wybranych ostatnio przywódców. Pozostaje jeszcze wiele niewiadomych. Jednak wiemy, że
dążenie do utrzymania ideału europejskiego i obrony wartości Europy gwarantującej
wzrost dla wszystkich są wystarczającym powodem do satysfakcji i patrzenia w przyszłość z większą nadzieją.
To jeszcze jeden powód, by Europa mogła faktycznie odetchnąć z ulgą i podjąć się
reform, które umożliwią jej wyjście naprzeciw obywatelom oraz ich obawom i uzasadnionym nadziejom.
Po raz kolejny stwierdzam, że członkowie EKES-u, świadomi niepokojów obywateli,
muszą być gotowi do propagowania pokojowej Europy, otwartej dla wszystkich, wspierającej wszystkich i współpracującej ze wszystkimi. Dążmy wiec do tego!
Gonçalo Lobo Xavier
Wiceprzewodniczący EKES-u
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Turecki dziennikarz na
uchodźstwie rozmawia
z EKES-em na temat wolności
mediów i praw człowieka
W związku z ostatnimi wydarzeniami
w Turcji EKES zaprosił na swoją kwietniową sesję plenarną tureckiego dziennikarza Cana Dündara. Były redaktor
naczelny tureckiej gazety „Cumhuriyet”
wezwał UE do wspierania Turcji i jej
mieszkańców w wysiłkach na rzecz
zapewnienia wolności mediów, praw
człowieka, praworządności i demokracji.

„Turcja jest dzisiaj największym więzieniem dla dziennikarzy” – stwierdził Can
Dündar. „Jeśli Europa nadal przywiązuje
dużą wagę do wolności myśli i prasy,
powinna wspierać obywateli tureckich.
Europa nie powinna rezygnować ze swoich wartości w imię krótkoterminowych
korzyści”.

Can Dündar, który obecnie przebywa na
wygnaniu w Niemczech, został skazany
na karę pięciu lat pozbawienia wolności
po tym, jak jego gazeta opublikowała
informacje na temat przemytu broni do
rebeliantów w Syrii przez tureckie służby
wywiadowcze. Wiceprzewodniczący
EKES-u Gonçalo Lobo Xavier wezwał
Turcję do współpracy z międzynarodowymi organizacjami dziennikarzy, UNESCO, OBWE oraz Radą Europy na rzecz
przywrócenia wolności prasy w tym kraju.
(mm)
l

Przewodniczący EKES-u Georges Dassis
stwierdził: „Wasza walka jest także naszą
walką i ten apel do nas o ochronę demokracji i wolności jest bardzo ważny. Mam
nadzieję, że usłyszą go nasze rządy, parlamenty krajowe i Parlament Europejski.
Będziemy was wspierać”.

Walka z finansowaniem terroryzmu
wymaga szerzej zakrojonych działań
EKES popiera plany Komisji
dotyczące kontroli środków
pieniężnych, ale zwraca
uwagę na przeszkody w ich
realizacji.

EKES popiera nowy wniosek Komisji
w sprawie rozszerzenia kontroli środków
pieniężnych na granicach UE i przyznania
władzom większych uprawnień do prowadzenia kontroli i konfiskowania towarów
w razie podejrzenia nielegalnych działań,
w celu gromadzenia informacji i ujawniania przypadków finansowania terroryzmu.
Niemniej EKES ponownie wezwał Komisję
do opublikowania wykazu „rajów podatkowych”, odpowiedzialnych za większość
nielegalnych przepływów pieniężnych,
uznając, że w przeciwnym wypadku
skuteczna realizacja propozycji Komisji
będzie znacznie utrudniona.
„Przesyłki środków pieniężnych są nadal
głównym kanałem używanym przez
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Jesteśmy świadkami nowego postrzegania polityki i strategii politycznych przez
wyborców, czego wynikiem jest sukces niezależnego od jakiejkolwiek partii kandydata o własnych poglądach.

osoby zajmujące się praniem pieniędzy
i innych przestępców finansowych”,
oświadczył Javier Doz Orrit (Grupa
Pracowników – ES), sprawozdawca opinii
w sprawie „Finansowanie terroryzmu –
kontrola przepływów pieniężnych” przyjętej na kwietniowej sesji plenarnej.
EKES zaleca, by po konsultacjach i analizach Komisja przygotowała plan mający
na celu ograniczenie wykorzystania
gotówki w UE. „Należy się zastanowić,
czy próg 10 tys. EUR dla obowiązkowych
deklaracji jest odpowiedni”, stwierdził
współsprawozdawca Mihai Ivaşcu
(Grupa Innych Podmiotów – RO). W opinii

www.eesc.europa.eu

proponuje się również poszerzenie definicji pojęcia „środki pieniężne” w celu
objęcia nim kart przedpłaconych i wysoce
płynnych środków takich jak złoto.
Komitet przyjmuje z zadowoleniem
wprowadzenie w państwach członkowskich obowiązkowego systemu kar za niedopełnienie wymogu złożenia deklaracji.
Wskazuje jednak, że kary powinny być
znormalizowane i że należy ustanowić
wspólną dla wszystkich państw członkowskich procedurę informowania.
W opinii podkreślono również znaczenie
poprawy wymiany informacji i koordynacji działań między organami państw
członkowskich i z państwami trzecimi,
a także wezwano państwa członkowskie
do udostępnienia Europolowi antyterrorystycznych baz danych. (ll)
l

Ulepszenie propozycji Komisji w sprawie
czystej energii
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EKES proponuje utworzenie platformy
zainteresowanych stron w celu zwiększenia
zatrudnienia kobiet w sektorze transportu

Inicjatywa ta została zatwierdzona
przez Komisję i będzie
zainaugurowana w listopadzie.
Tylko dwóch na dziesięciu pracowników sektora
transportu to kobiety. 78% miejsc pracy zajmują
mężczyźni i z tym wynikiem transport jest jednym
z sektorów najbardziej dotkniętych nierównym traktowaniem ze względu na płeć. EKES uważa przyciągnięcie większej liczby kobiet do tego sektora za kwestię
szczególnie pilną i proponuje utworzenie „platformy
na rzecz zmian”, tak aby zająć się tą kwestią.
Na kwietniowej sesji plenarnej EKES przyjął opinię
w sprawie: „Kobiety a transport – platforma na
rzecz zmian”, w której określa się to nowe forum
zainteresowanych stron i przedstawia zalecenia dla
Komisji co do jego utworzenia.
„Transport to sektor stworzony przez mężczyzn dla
mężczyzn” – powiedziała sprawozdawczyni EKES-u
Madi Sharma(Grupa Pracodawców – UK). Jednak

dzisiaj zwiększenie liczby kobiet w transporcie to nie
tylko problem z zakresu nierównego traktowania
kobiet i mężczyzn, lecz także wymóg gospodarczy
i społeczny. W sektorze tym bardzo potrzebni są pracownicy kompetentni i zaangażowani, którzy będą
się czuć doceniani i chronieni, co doprowadzi do
zwiększenia wzrostu i rozkwitu innowacji”.
Za pośrednictwem tej platformy EKES będzie starał
się zaangażować wszystkie zainteresowane strony
w proces zmiany środowiska pracy i zwiększenia
możliwości pracy kobiet w tym sektorze. W ramach
platformy należy stosować podejście oparte na działaniu i ukierunkowane środki oraz przewidzieć wsparcie
w postaci strony internetowej. EKES uważa także, że
monitorowanie, ocena i dzielenie się najlepszymi praktykami będą stanowić podstawowe narzędzia, które
zapewnią tej inicjatywie wiarygodność i powodzenie.
Wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans
i komisarz ds. transportu Violeta Bulc zaaprobowali
tę inicjatywę, która zostanie zainaugurowana w listopadzie 2017 r. (mq)
l

EKES konsultuje się z przedstawicielami
społeczeństwa obywatelskiego UE na temat
białej księgi
wszystkie dziedziny życia społecznego i gospodarczego podczas debat krajowych zostaną uwzględnione w opinii, którą EKES obecnie przygotowuje na
wniosek Komisji. Opinia zostanie przyjęta na lipcowej
sesji plenarnej EKES-u.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
(EKES) odbędzie serię debat krajowych w 27
państwach członkowskich, by poznać poglądy
społeczeństwa obywatelskiego na temat pięciu
scenariuszy przyszłego rozwoju Europy, przedstawionych przez Komisję Europejską w jej dokumencie
„Biała księga w sprawie przyszłości Europy – refleksje
i scenariusze dla UE-27 do 2025 r.”
Pomysły, poglądy i obawy wyrażone przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego reprezentujące

Debaty w maju są częścią trwających obecnie szerszych dyskusji na temat perspektyw na przyszłość
dla Europy, zainicjowanych przez instytucje europejskie w całej Europie i angażujących obywateli, władze i organizacje. Jak Komisja podkreśliła w swoim
wniosku, EKES ma do odegrania kluczową rolę w tym
procesie jako głos zorganizowanego społeczeństwa
obywatelskiego w UE.
Biała księga zawiera pięć scenariuszy, według których Europa mogłaby rozwijać się do 2025 r. w takich
obszarach jak, między innymi, jednolity rynek i handel, migracja i bezpieczeństwo czy unia gospodarcza
i walutowa. (ll)
l

Polityka mająca na celu przyspieszenie europejskiej transformacji energetyki wymaga bardziej
realistycznego planowania, lepszych konsultacji
z konsumentami oraz jaśniejszych przepisów w sprawie egzekwowania celów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych. Na sesji plenarnej w kwietniu EKES
przyjął pięć opinii w sprawie pakietu Komisji „Czysta
energia dla wszystkich Europejczyków”, tysiącstronicowego zestawu propozycji, które zdaniem komisarza ds. unii energetycznej Maroša Šefčoviča
zrewolucjonizują sektor.

kwestii, w jaki sposób Komisja może wymóc na
państwie członkowskim przedsięwzięcie „niezbędnych środków” w przypadkach, gdy odkryje istnienie
potencjalnej luki na poziomie celów lub ich realizacji.
W komunikacie Komisji postawiono na pierwszym
miejscu efektywność energetyczną i podkreślono jej
korzyści z punktu widzenia walki z ubóstwem energetycznym. Sprawozdawca EKES-u Ulrich Samm
(Grupa Pracodawców – DE) zwrócił również uwagę
na kluczową rolę efektywności energetycznej, dodając jednak, że niekoniecznie jest to najlepsza metoda
przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu.

EKES ogólnie popiera ten pakiet, a zwłaszcza wysiłki
na rzecz zwiększenia roli zarówno konsumentów
energii jako samowystarczalnych producentów,
jak i nowych uczestników rynku, takich jak lokalne
społeczności energetyczne. Jednak przewiduje, że
pojawią się poważne przeszkody, zwłaszcza że Komisja zamierza nadzorować krajowe plany w zakresie
energii i klimatu poszczególnych krajów.

Zaaprobowano plan powołania centrum monitorowania ubóstwa energetycznego, przy czym Komitet
odnotował, że odzwierciedla to propozycję Pierre’a
Jeana Coulona, obecnie przewodniczącego Sekcji
EKES-u odpowiedzialnej za energię, z 2013 r.
Przewodniczący EKES-u Georges Dassis przestrzegł, że transformacja energetyki nie może się
odbywać „kosztem pewnych grup ludności, zwłaszcza tych znajdujących się w trudnej sytuacji”.

W ogólnej opinii w sprawie tego pakietu (TEN/624)
stwierdzono: „EKES wyraził poważne wątpliwości co
do tego, czy proces zarządzania pozwoli rzeczywiście
egzekwować określone działania i osiągać wymierne
rezultaty”. „W zbyt dużym stopniu polega się na konsultacjach i presji partnerskiej zamiast na jasnych
zasadach”. EKES zaapelował o dalsze wyjaśnienie

Maroš Šefčovič stwierdził, że istotne jest rozpowszechnianie propozycji, gdyż świat oczekuje, iż UE
wytyczy dalszą drogę. (dm)
l

Plan Komisji dotyczący ustanowienia europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń
na podróż (ETIAS) w celu wzmocnienia kontroli bezpieczeństwa podróżnych zwolnionych z obowiązku
wizowego w strefie Schengen jest w tej chwili niezbędny ze względu na obecny stan bezpieczeństwa –
oznajmił EKES na swojej ostatniej sesji plenarnej.
W swojej opinii na temat systemu ETIAS EKES stwierdził,
że informacje w ten sposób zgromadzone umożliwią
skuteczniejsze zarządzanie granicami strefy Schengen,
lecz wezwał Komisję do poruszenia kwestii państw
członkowskich nienależących do strefy Schengen.
„System pozwoli na wcześniejszą weryfikację potencjalnych zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa
lub nieuregulowanej migracji, z myślą o ochronie
obywateli UE przed osobami wjeżdżającymi na
jej terytorium w złych zamiarach – stwierdził Jan
Simons(Grupa Pracodawców – NL), sprawozdawca.
Chociaż system ETIAS być może nie zostanie przyjęty przez wszystkich z zadowoleniem, przyniesie
podróżnym również takie korzyści jak skrócony czas
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EKES – Uprzednie zezwolenia na podróż wobec krajów trzecich
zwolnionych z obowiązku wizowego są niezbędne w obecnej sytuacji

oczekiwania na granicach strefy Schengen. Jednak
EKES uważa, że system można wdrażać stopniowo
i w warunkach otwartej komunikacji z krajami, których dotyczy.
System ETIAS będzie miał zastosowanie do obywateli z około 60 krajów nienależących do UE, którzy
obecnie mogą dostać się do strefy Schengen bez
wizy. W ramach tego systemu, który powinien zacząć
działać w 2020 r., podróżni będą musieli składać
wnioski online o pozwolenie na podróż, co będzie
procedurą prostszą niż system wizowy. Następnie za
pośrednictwem tej platformy przeprowadzane będą
automatyczne kontrole z wykorzystaniem unijnych
systemów informacyjnych takich jak Interpol, Europol, SIS i system wjazdu/wyjazdu. Tego samego dnia
zostanie przyznana autoryzacja lub będzie udzielona
odmowa. Jednak ostateczna decyzja będzie nadal
podejmowana przez krajową straż graniczną.
EKES z zadowoleniem przyjął wniosek, lecz podkreślił, że w ramach systemu ETIAS należy w pełni
przestrzegać praw podstawowych i ochrony danych
osobowych poprzez umożliwianie dostępu do
danych jedynie organom prowadzącym dochodzenie w sprawie przestępstw, terroryzmu, nielegalnej
imigracji i innych zagrożeń. (ll)
l

Wystąpienie przewodniczącego EKES-u z okazji
Dnia Europy

Niestety przykłady sukcesów UE rzadko są nagłaśniane, a dokonania powoli znikają z pamięci. Jeśli
jednak spojrzymy w przeszłość, zobaczymy, że
możemy być dumni ze wszystkich osiągnięć UE.
Pokój, wolność, swobodny przepływ osób i towarów
oraz pół wieku postępu gospodarczego i społecznego
to tylko niektóre korzyści, którymi cały czas możemy
się cieszyć. Naszym obowiązkiem jest przypomnieć
światu, że te zdobycze nie spadły z nieba, że zawdzięczamy je Unii Europejskiej. A także że niczego nie
można przyjmować za pewnik, nawet pokoju.

Mimo wszystko musimy przyznać, że począwszy
od 2009 r. niektóre fundamentalne wartości UE,
w tym solidarność, tracą na znaczeniu. W ostatnich latach byliśmy świadkami zastraszającego
wzrostu ksenofobii, rasizmu i głoszenia faszystowskich haseł. Partie nacjonalistyczne i populistyczne
stopniowo się umacniają i przyciągają coraz więcej
ludzi. Aby przeciwstawić się gwałtownemu wzrostowi postaw antyeuropejskich, Unia musi podjąć
odważne decyzje, które pozwolą jej przełamać
impas i wydobyć się ze spirali kryzysów. Zaufanie
mieszkańców Europy możemy odzyskać jedynie,
jeśli decydenci polityczni i przywódcy w państwach członkowskich wyślą jasne i znaczące
sygnały dowodzące, że UE znajduje się blisko
swoich obywateli. To wstyd, że w 2017 r. ludzie
w Europie umierają z głodu, a biedni stają się coraz
biedniejsi. Wszyscy musimy mieć świadomość
konieczności stworzenia społecznej gospodarki
rynkowej obejmującej środki redystrybucji bogactwa i wspierania społecznego wymiaru naszego
modelu gospodarczego.

Mając to na uwadze, Komitet od pewnego czasu
przedstawia praktyczne
propozycje, takie jak
np. uwspólnienie długu
państw członkowskich
i zapewnienie obywatelom
UE minimalnego dochodu
gwarantowanego. Ponadto
na wniosek Komisji EKES
będzie miał możliwość
przygotowania i zgłoszenia propozycji dotyczących
przyszłości Europy. Opinia
na ten temat zostanie
poddana pod głosowanie
w najbliższych miesiącach, a jest przygotowywana
z wykorzystaniem modelu konsultacji z partnerami
społecznymi we wszystkich państwach członkowskich, który z dużym powodzeniem zastosowano
już do sporządzenia opinii w sprawie europejskiego
filaru praw socjalnych i kryzysu migracyjnego.
© Shutterstock

Sześćdziesiąt siedem lat temu, 9 maja 1950 r.,
francuski minister spraw zagranicznych Robert
Schuman położył podwaliny pod obecną Unię
Europejską, rozpoczynając drogę ku integracji europejskiej propozycją utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS). EWWiS była zaledwie
początkiem. Parę lat później, w 1957 r., podpisano
traktat rzymski będący zwiastunem powstania UE.
Dzisiaj mamy okazję świętować te wydarzenia oraz
przyjrzeć się osiągnięciom UE, a jednocześnie naszej
wizji przyszłości i rzeczywistym problemom, przed
którymi stoją mieszkańcy Europy.

EKES wzywa Komisję do
zwiększenia budżetu na badania
i innowacje

Na spotkaniu zorganizowanym 28 kwietnia
wspólnie przez EKES i DG RTD Komisji Europejskiej
zaprezentowano po raz pierwszy wyniki konsultacji
z zainteresowanymi podmiotami przeprowadzonych
przez Komisję z myślą o ocenie śródokresowej programu „Horyzont 2020”.
Była to również okazja, by porównać je z wnioskami
niedawnego raportu informacyjnego EKES-u, którego sprawozdawcą był wiceprzewodniczący EKES-u
Gonçalo Lobo Xavier, oraz opinii opracowanej
przez sprawozdawcę Ulricha Samma (Grupa
Pracodawców – DE).
Gonçalo Lobo Xavier stwierdził: „Wyrażamy zadowolenie z inicjatywy KE, ponieważ program ten ma
bardzo istotne znaczenie dla naszej przyszłości i przyszłości następnych pokoleń, a EKES został w dużym
stopniu zaangażowany w proces oceny”.

W trakcie dyskusji wskazano wyzwania, przed jakimi
stają regiony i państwa wydobywające węgiel
w przypadku zamknięcia kopalni. Na przykład na
obszarach, gdzie węgiel jest jednym z niewielu krajowych źródeł energii i stanowi także ważne źródło

Georges Dassis
Przewodniczący EKES-u

Przepisy podatkowe UE nie
są obecnie dostosowane do
gospodarki cyfrowej
Europejskie przepisy podatkowe trzeba dostosować do rzeczywistości, by zapewnić Europejczykom
bardziej dostatnią przyszłość. Tak brzmiało główne
przesłanie płynące ze zorganizowanej 5 maja debaty
EKES-u poświęconej opodatkowaniu gospodarki
cyfrowej.

pracy i konsumpcji w ramach gospodarki dzielenia
się. Przypomniał, że EKES uważa propozycje odpowiedniego opodatkowania gospodarki cyfrowej za
ogromnie istotne. W ramach szerszych prac nad sprawiedliwym opodatkowaniem EKES opracowuje opinię
w sprawie opodatkowania gospodarki dzielenia się.

„Gospodarka cyfrowa nie jest już po prostu częścią
gospodarki, lecz staje się samą gospodarką” – stwierdziła główna prelegentka Rita de la Feria, profesor
prawa podatkowego z Uniwersytetu w Leeds i znana
ekspertka ds. opodatkowania. „Globalizacja i cyfryzacja gospodarki są procesem nie do odwrócenia.
Albo będziemy nadal próbować doraźnymi środkami dostosować przepisy do rzeczywistości, albo
postaramy się dopasować nasze zasady i przepisy,
zwłaszcza w odniesieniu do oszustw, i dzięki temu
zapewnić naszym obywatelom dobrobyt” – dodała.

„Obecne przepisy podatkowe mogą zniszczyć gospodarkę dzielenia się, która oddziałuje pozytywnie na
wzrost wydajności. Obciążają one również w szczególnym stopniu mniejsze przedsiębiorstwa”– stwierdził członek EKES-u Krister Andersson (Grupa
Pracodawców – SE). „Musimy odpowiednio dostosować nasze przepisy podatkowe, by stawić czoła
wyzwaniom i zadbać o wykorzystanie wszystkich
potencjalnych możliwości” – dodał.

Joost van Iersel, przewodniczący Sekcji ECO EKES-u
(unia gospodarcza i walutowa), zachęcił ekspertów
ds. opodatkowania i ekonomistów uczestniczących
w debacie do zastanowienia się, jak można odpowiednio opodatkować nowe modele przedsiębiorczości,

Na konferencji stwierdzono, że „Horyzont 2020” to
udany program poświęcony innowacjom wykorzystujący zaawansowaną wiedzę fachową, wspólną
infrastrukturę badawczą, współpracę transgraniczną i synergie między środowiskiem akademickim, przemysłem, MŚP i organizacjami badawczymi.
Bezwzględnie należy jednak zwiększyć budżet na
finansowanie badań i innowacji na szczeblu UE
oraz poszerzyć uczestnictwo przy jednoczesnym
zachowaniu standardów doskonałości – pogląd ten
podziela 89 % respondentów.
Jeśli chodzi o kwestię finansowania, Ulrich Samm
podkreślił: „Największym problemem, jaki obserwujemy, są ogromne różnice w Europie. Mamy
bardzo zróżnicowane wskaźniki udanego uczestnictwa w programie „Horyzont 2020” i istnieje tu
jednoznaczny związek z finansowaniem krajowym.
Państwa członkowskie, które posiadają większe fundusze krajowe, osiągnęły lepsze wyniki niż państwa,
w których fundusze te były mniejsze”. (mr)
l

„W Europie potrzebny jest bardziej zharmonizowany system opodatkowania. Nasza gospodarka
nie jest połączona z naszym terytorium, w związku
z czym musimy przyjąć jednolite europejskie podejście” – stwierdził Giuseppe Guerini (Grupa Innych
Podmiotów – IT), sprawozdawca EKES-u w sprawie
opodatkowania gospodarki dzielenia się. (mm) l

Profesor Rita de la Feria podczas debaty w sprawie opodatkowania gospodarki cyfrowej

© Shutterstock

Transformacja przemysłowa i energetyczna: należy łagodzić
konsekwencje stopniowego wycofywania węgla
W dniu 7 kwietnia Komisja Konsultacyjna ds. Przemian w Przemyśle (CCMI) EKES-u odbyła debatę na
wysokim szczeblu na temat „Transformacja przemysłowa i energetyczna: konsekwencje w przemyśle,
gospodarce i społeczeństwie” z udziałem ekspertów
w dziedzinie energii z różnych państw członkowskich
wydobywających węgiel, przedstawicieli przemysłu
i związków zawodowych, a także członków EKES-u.

Podsumowując, pilnie potrzebujemy decyzji politycznych, jeśli pragniemy Europy zjednoczonej,
demokratycznej, opartej na solidarności, pokoju
i dobrobycie oraz bliskiej obywatelom.

zatrudnienia, transformacja energetyczna może mieć
bardzo znaczący wpływ.
Jednakże uczestnicy zgodzili się co do tego, że istnieje pilna potrzeba zorganizowanego i stopniowego wycofania się z wydobycia węgla w Europie,
zgodnie z celami obniżenia emisji dwutlenku węgla
do 2050 r. oraz w celu ochrony środowiska i zdrowia. Pierre-Jean Coulon, przewodniczący Sekcji
TEN EKES-u odpowiedzialnej za energię, podkreślił,
że proces ten wymaga inteligentnych długoterminowych strategii, skupiających się na równowadze
między skutkami gospodarczymi, środowiskowymi
i społecznymi. Członek EKES-u Janusz Pietkiewicz

(Grupa Pracodawców – PL) dodał, że konieczne jest
również przeobrażenie konsumentów w aktywnych
uczestników rynku (prosumentów)
Uczestnicy podkreślili, że część rozwiązania może
stanowić przejście na odnawialne źródła energii.
Kluczowe znaczenie dla udanej transformacji mają
regionalne programy inwestycyjne i zaangażowanie
społeczności lokalnej w celu mobilizowania publicznego poparcia.
Członek EKES-u Dumitru Fornea (Grupa Pracowników – RO) podsumował: „Nie oglądamy się wstecz.
Nie chodzi tu o oszczędzanie węgla, ale o ochronę
naszej gospodarki i miejsc pracy dla naszych obywateli. A to wymaga czasu, poparcia wszystkich
zainteresowanych stron i komunikacji z podmiotami,
których to dotyczy”. (sma)
l
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Grupa Pracodawców EKES-u
Wniosek dotyczący europejskiego
filara praw socjalnych wywołał krytyczne
pierwsze reakcje sekretarzy generalnych
organizacji UEAPME, Eurochambres
i CEEP. Véronique Willems, Arnaldo
Abruzzini i Valeria Ronzitti uczestniczyli
w posiedzeniu Grupy Pracodawców,
by omówić aktualne priorytety ich
organizacji.
„Propozycje dotyczące równowagi
między życiem zawodowym a prywatnym, z jakimi dotąd się zapoznaliśmy,
będą miały poważne skutki dla MŚP
i spowodują wzrost kosztów” – powiedziała Véronique Willems, sekretarz
generalna UEAPME. UEAPME uważa, że
główny nacisk położyć należy na lepsze

W SKRÓCIE
Georges Dassis na
Europejskim Forum
Solidarności – „Gdy działamy
solidarnie, możemy zapisać
się na kartach historii”

wdrożenie i egzekwowanie istniejących
przepisów, a nie na tworzenie dodatkowych praw.

„Jesteśmy bardzo zaniepokojeni kierunkiem polityki europejskiej”, powiedział
Arnaldo Abruzzini, sekretarz generalny Eurochambres, odwołując się do
europejskiego filara praw socjalnych.
Jego zdaniem istnieje w Unii Europejskiej tendencja, aby położyć maksymalny
nacisk na aspekt społeczny, gdyż politycy
mają nadzieję, że mogłoby to powstrzymać wzrost populizmu. Podkreślił, że
żadna polityka socjalna nie może mieć
zrównoważonego charakteru bez wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc
pracy. Miejsc pracy nie stworzy polityka
socjalna, lecz przedsiębiorcy, którzy
potrzebują solidnego otoczenia biznesowego sprzyjającego wzrostowi.

Valeria Ronzitti (CEEP) i
Arnaldo Abruzzini (EUROCHAMBRES)
Valeria Ronzitti, sekretarz generalna
CEEP, stwierdziła, że należy dokładnie
przeanalizować propozycje Komisji, aby
opracować ich dokładną i realistyczną
ocenę. Według niej pracodawcy będą
mieli doskonałą okazję, by podkreślić
znaczenie wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia dla ogólnej koncepcji
filara socjalnego podczas nadchodzącego szczytu socjalnego w Göteborgu.
(lj)
l

Pracownicy domagają się konkretnych zmian:
Europa socjalna ma służyć ludziom
Grupa Pracowników EKES-u

Nie poprzemy jakichkolwiek prób osłabienia dorobku socjalnego i zastąpienia
go jedynie zasadami i kryteriami.

26 kwietnia 2017 r. Komisja Europejska
opublikowała pakiet socjalny, składający
się z 17 różnych dokumentów zawierających propozycje dotyczące europejskiego
filara praw socjalnych. Jest to pierwsza
odpowiedź Komisji Junckera na postulaty
związków zawodowych.
Istnieje pilna potrzeba zajęcia się problemem deficytu socjalnego poprzez
korektę niezrównoważonej polityki
społecznej i gospodarczej oraz naprawę
szkód wyrządzonych społeczeństwu
europejskiemu przez wiele lat programów oszczędnościowych. Pracownicy
domagają się Europy socjalnej, która
będzie im służyć i zapewni konkretne
i możliwe do wyegzekwowania prawa.
Grupa Pracowników szczegółowo przeanalizuje propozycje Komisji, które składają się

z zestawu inicjatyw ustawodawczych i nieustawodawczych, aby ocenić, jak te środki
mają się do oczekiwań społeczeństwa obywatelskiego oraz celów określonych w stanowisku EKES-u w sprawie europejskiego
filara praw socjalnych.
Jest to dla nas okazja do przypomnienia,
że pracownicy w Europie są niezwykle
dumni z europejskiego dorobku socjalnego, do zbudowania którego walnie się
przyczynili, a także z powiązanych z nim
obowiązujących praw socjalnych.

18 kwietnia 2017 r. Instytut Badań Ekonomicznych Słowackiej Akademii Nauk
wraz z Międzynarodowym Klubem Słowacji
i Gospodarczym Klubem Słowacji zorganizowały w Bratysławie międzynarodową
konferencję zatytułowaną: „60. rocznica
traktatów rzymskich: przyszłość Europy”.
W konferencji wziął udział Luca Jahier,
przewodniczący Grupy Innych Podmiotów w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, który omówił
rolę społeczeństwa obywatelskiego

w kształtowaniu przyszłości Europy.
Nawiązał do ostatnich wydarzeń w Europie, w tym do zbliżających się wyborów
we Francji, Brexitu i przyszłej roli społeczeństwa obywatelskiego w ramach
nowego paradygmatu politycznego oraz
w sytuacji braku stabilności gospodarczej
i napięć geopolitycznych.
Podczas spotkania przedstawiciele
EKES-u omówili również stan gospodarki europejskiej i główne wyzwania
dla jej przyszłego rozwoju. Biorąc pod
uwagę bezprecedensowe konsekwencje światowego kryzysu finansowego
i głębokiej recesji światowej (zwłaszcza
kryzysu zadłużenia i jego wpływu na

„Gdy działamy solidarnie, odnosimy sukcesy, czasami tak wielkie, że zapisują się
na kartach historii” – powiedział Georges
Dassis.
W tym kontekście Georges Dassis z zadowoleniem przyjął inicjatywę Europejskiego Korpusu Solidarności i podkreślił,
że „EKES zwracał się o przedsięwzięcie
europejskich środków o charakterze społecznym, ukierunkowanych bezpośrednio

„Nie ma nic mądrzejszego niż pomaganie
innym” – powiedział Antonio Tajani,
który wspomniał o potrzebie solidarności
po wystąpieniu klęski żywiołowej.
Nadal jesteśmy najbogatszą częścią
świata, dlatego musimy nauczyć się dzielić z innymi” – powiedział Jean-Claude
Juncker.
Inicjatywa ta, zapoczątkowana we wrześniu 2016 r., ma na celu umożliwienie
osobom w wieku 18–30 lat zaangażowania w projekty, które mogą pomóc
osobom w bardziej niekorzystnej
sytuacji. EKES wspiera młodych ludzi
poprzez dalsze promowanie Nagrody
Społeczeństwa Obywatelskiego, jednocześnie organizując co roku wydarzenie „Twoja Europa, Twoje zdanie”.
Ponadto 18 maja EKES będzie obchodzić trzydziestą rocznicę uruchomienia
programu Erasmus+, której upamiętnieniem będzie zorganizowana przez niego
konferencja. (ks)
l

Dzień Otwartych Drzwi – 6 maja 2017 r.

UE musi zapewnić pozytywny plan działań na rzecz pracowników, który będzie
się odnosił również do wyzwań XXI wieku
i nowoczesnej koncepcji pracy. Grupa Pracowników zaapelowała o środki, które
zagwarantują postęp społeczny, w tym
o zapewnienie godziwych warunków
pracy dla wszystkich, o dyrektywę ramową
w sprawie dochodu minimalnego,
ochronę socjalną dla wszystkich, poszanowanie układów zbiorowych i praw związków zawodowych oraz wspólne podejście
UE do płacy minimalnej.
Jeżeli UE nie uda się tego osiągnąć,
będziemy musieli ponieść konsekwencje:
wzrost nacjonalizmu, protekcjonizmu
i ksenofobii, które mogłyby ostatecznie
doprowadzić do zniszczenia Unii. (mg)l

Luca Jahier w Słowackiej Akademii
Nauk o przyszłości Europy
Grupa Innych Podmiotów
w EKES-ie

Dnia 12 kwietnia przewodniczący
EKES-u Georges Dassis wziął udział
w sesji podsumowującej forum zainteresowanych stron Europejskiego
Korpusu Solidarności wraz z przewodniczącym Komisji Europejskiej
Jeanem-Claude’em Junckerem oraz
przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Antoniem Tajanim.

na życie codzienne obywateli. Walki tej
nie da się wygrać dzięki przemowom,
lecz dzięki działaniom, o których musimy
informować społeczeństwo”.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) – wraz z innymi europejskimi
instytucjami – otworzył swoje podwoje dla zwiedzających w sobotę, 6 maja. Członkowie i pracownicy Komitetu powitali ponad 2700 zwiedzających zainteresowanych
sposobem funkcjonowania EKES-u i kwestiami, którymi się zajmujemy.
Motywem przewodnim tegorocznej imprezy była 60. rocznica podpisania traktatu
rzymskiego. W programie znalazły się zwiedzanie, stoiska informacyjne, działania
interaktywne oraz koncerty. Utworzono nawet kącik dla dzieci, w którym powitano
najmłodszych gości.

realną gospodarkę i zatrudnienie), przedstawiono kompleksowy pakiet na rzecz
reformy gospodarki zarówno w UE, jak
i w strefie euro.
Na konferencji stwierdzono, że państwa
członkowskie muszą współpracować
w celu przezwyciężenia problemów
i zagrożeń – zarówno zewnętrznych, jak
i wewnętrznych – przed którymi stoi Unia
Europejska. (cl)
l

Impreza, która była
jedyną w swoim
rodzaju okazją do
odkrycia różnorodności
Europy poprzez zabawę
i w rodzinnej atmosferze, okazała się bardzo
udanym przedsięwzięciem. Bardziej szczegółowe informacje na
temat tego dnia można
znaleźć na naszej stronie internetowej http://
www.eesc.europa.eu/
openday2017/.
l
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