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REZOLUCJE 

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY 

484. SESJA PLENARNA W DNIACH 14 I 15 LISTOPADA 2012 R. 

Rezolucja Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Więcej Europy” – do 
przedłożenia na szczycie Rady Europejskiej w dniach 22–23 listopada 2012 r. 

(2013/C 11/01) 

Na sesji plenarnej w dniach 14–15 listopada 2012 r. (posiedzenie z dnia 15 listopada) Europejski Komitet 
Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przyjął niniejszą rezolucję stosunkiem głosów 187 do 28, 28 osób wstrzy
mało się od głosu. 

EKES stwierdza, że w związku z trwającym obecnie kryzysem UE musi przywrócić zaufanie do dyna
micznego modelu wzrostu oraz do legalności unijnego procesu podejmowania decyzji. Musimy 
stworzyć silną, zrównoważoną, socjalną i konkurencyjną Europę. 

W związku z tym EKES wzywa do: 

— realizacji hasła „więcej Europy”, czyli Europy wzajemnie 
wspierającej się, silniejszej niż suma jej pojedynczych części. 
UE nie może być postrzegana jako posępne źródło oszczęd
ności, pogorszenia sytuacji społecznej i biedy. Po unii mone
tarnej musi teraz nastąpić unia polityczna ze spójną polityką 
gospodarczą, finansową, społeczną i dotyczącą zatrudnienia, 
działającą na korzyść obywateli. Budżet UE powinien być 
tak skonstruowany, by tworzone były właściwe bodźce dla 
konkurencyjności i wzrostu oraz dla zwiększenia zatrud
nienia. Budżet UE musi zostać wzmocniony i opierać się na 
mechanizmie zasobów własnych, jednolitej polityce spój
ności aktywnie włączającej społeczeństwo obywatelskie 
oraz wzmocnionej roli EBI w zakresie interweniowania. 
W związku z tym EKES wzywa szefów państw lub rządów 
do osiągnięcia takich rezultatów na szczycie europejskim 
w dniach 22–23 listopada, które byłyby na miarę tych 
wyzwań. 

— zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w proces 
kształtowania polityki i podejmowania decyzji w UE. Zaan
gażowanie to stanowi kluczowy instrument nie tylko umac
niania demokratycznej legitymacji instytucji europejskich 
i działań UE, lecz także sprzyjania coraz lepszemu wspól
nemu rozumieniu tego, czemu służy Europa i ku czemu 
zmierza. To przywróci zaufanie do projektu europejskiego 
poprzez zagwarantowanie, że obywatele europejscy będą w 

pełni odgrywali swoją rolę w budowaniu Europy. W związku 
z tym sprawą niecierpiącą zwłoki jest wdrożenie postano
wień artykułu 11 Traktatu o UE, dotyczącego filaru demo
kracji uczestniczącej. 

— prowadzenia trwałych inwestycji w umiejętności, infrastruk
turę, gospodarkę społeczną, usługi i produkty, co powinno 
znaleźć odzwierciedlenie w krajowych programach reform 
w formie społecznego paktu inwestycyjnego, oraz euro
pejskiego programu naprawy gospodarczej, nastawio
nego na tworzenie rzeczywistych miejsc pracy i powiązanego 
z narodowymi planami rozwoju. Tylko dzięki temu uda się 
z powodzeniem zrealizować strategię „Europa 2020”. Aby 
przyczynić się do rozwiązania długofalowego problemu 
zmiany klimatu i zapewnić zrównoważony rozwój, należy 
prowadzić inwestycje w produkcję energetyczną i gospo
darczą dostosowaną do klimatu oraz tworzyć gospodarkę 
ekologiczną. 

— propagowania wspólnych działań w strefie euro, aby usta
bilizować dług i wspierać odnowę gospodarczą w całej UE. 
Należy zachęcać EBC do wdrażania programu wykupu obli
gacji, mającego na celu stabilizację kosztów pożyczek, jak 
stwierdził prezes EBC. Program ten musi być realizowany 
oczywiście z poszanowaniem mandatu EBC. Powinno się 
także wspierać emisję obligacji projektowych przez EBI, 
aby wzmocnić wzrost gospodarczy. EKES przyjmuje z zado
woleniem decyzję 11 państw członkowskich dotyczącą 
wprowadzenia podatku od transakcji finansowych i w tym
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kontekście wzywa UE do zintensyfikowania wysiłków na 
rzecz zwiększania przejrzystości i walki z szarą strefą, oszu
stwami podatkowymi, unikaniem płacenia podatków 
i korupcją w UE i poza nią. Działalność w strefie euro 
powinna pozostać otwarta dla tych państw członkowskich, 
które pragną przystąpić do unii walutowej. 

— utworzenia unii fiskalnej, bankowej i finansowej, które 
będą niezbędnym wsparciem unii gospodarczej i waluto
wej. Dialog społeczny i dialog ze zorganizowanym 
społeczeństwem obywatelskim są niezbędne do realizacji 
tych działań. 

— poparcia MŚP w celu powrotu do wzrostu gospodarczego, 
z programem Small Business Act jako wytyczną działania. 
Musi zostać uwolniony pełen potencjał jednolitego rynku, 
w tym otwarcie się sektora usług oraz wzrost znaczenia 
gospodarki społecznej. Należy zagwarantować zniesienie 
zbędnych obciążeń administracyjnych i poparcie dostępu 
do informacji i nowych cyfrowych technologii ich przeka
zywania, do finansowania, kredytowania, rynków kapitało
wych, pracy i technologii oraz instrumentów finansowych 
UE i gwarancji na zabezpieczanie kredytów dla MŚP i dla 
przedsiębiorców. 

— wzmocnienia ochrony oraz większego poszanowania 
prawa do obrony konsumentów, szczególnie tych 
w najtrudniejszym położeniu, którzy znajdują się w sytuacji 
rosnącego nadmiernie zadłużenia, niepewności, skrajnego 
ubóstwa i wyłączenia społecznego. 

— stworzenia autentycznego rynku pracy pozwalającego na 
mobilność i zatrudnianie specjalistów tam, gdzie ich specja
listyczna wiedza jest potrzebna. Pełne utworzenie jedno
litego rynku pracy powinno być integralną częścią wdra 
żania strategii „Europa 2020”. 

— zapewnienia możliwości młodym ludziom. EKES będzie 
nadal nakłaniał UE, by promowała Europę opartą na bada
niach i innowacyjności, by kontynuowała inwestycje w euro
pejskie systemy edukacyjne oraz utrzymała konieczny 

poziom finansowania programów mobilności młodzieży, 
takich jak Erasmus, i je wzmocniła. EKES apeluje do Komisji 
o wycofanie wniosku dotyczącego budżetu UE, jeżeli 
państwa członkowskie mówiące wciąż o inwestycjach 
i wzroście nie poprą budżetu UE i WRF sprzyjających przy
szłościowym inwestycjom. Należy wspierać, za pomocą 
odpowiednich środków, zatrudnianie przez MŚP dodatko
wych pracowników, którzy pozostają bezrobotni i którym 
może brakować doświadczenia. 

— wzmocnienia konkurencyjności gospodarki europej
skiej poprzez innowacje i stabilne finansowanie dla badań 
i rozwoju, a także poprzez specjalnie opracowaną politykę 
kształcenia i wsparcia dla szefów MŚP i mikroprzedsię
biorstw oraz ich pracowników, politykę wspierania inwesty
cji, dostęp do rynków i zmniejszenie obciążeń administra
cyjnych. Ułatwi to również odnowę przemysłu europej
skiego jako ważnego sektora tworzącego wzrost i miejsca 
pracy. 

— UE wymaga przyjaznego otoczenia prawnego, bez niepo
trzebnych kosztów administracyjnych i związanych z prze
strzeganiem przepisów. Przepisy gospodarcze powinny być 
jasne, sprawiedliwe i proporcjonalne. Jest to ważne dla 
wszystkich przedsiębiorstw, a zwłaszcza dla MŚP. 

— podjęcia szczególnych wysiłków, by UE była postrzegana w 
swym sąsiedztwie jako aktywny i światowy partner. Co 
jest równie ważne, międzynarodowa polityka handlowa 
UE powinna rozpowszechniać unijne wartości, a co za tym 
idzie, wspierać zrównoważony rozwój i uczestnictwo 
społeczeństwa obywatelskiego między innymi poprzez usta
nowienie organów społeczeństwa obywatelskiego 
monitorujących wdrażanie umów handlowych. 

— zagwarantowania równości płci. Należy stosować prawo
dawstwo dotyczące równości płci i zasadę równych szans. 
Nadal istnieje 17-procentowa różnica w wynagrodzeniu za 
tę samą pracę między mężczyznami a kobietami. Ponadto 
kryzys najbardziej dotknął kobiety i młodzież. 

Bruksela, 15 listopada 2012 r. 

Przewodniczący 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

Staffan NILSSON
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