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Newsletter Przedstawicielstwa OPZZ w
Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznego
Od redakcji/ Opinie uchwalone na sesji plenarnej Komitetu
Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Podczas posiedzenia plenarnego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w dniach 29 do 30 marca 2017 r., Komitet
przyjął następujące opinie:
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1. Międzynarodowe zarządzanie oceanami – program
działań na rzecz przyszłości oceanów (komunikat);
2. Napoje spirytusowe;
Naprawa oraz restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja kontrahentów centralnych;
Ramy regulacyjne UE w dziedzinie usług finansowych (komunikat);
Uchylenie rozporządzeń w sektorze transportu;
Niewypłacalność przedsiębiorstw;
Typologie terytorialne;
Metodyka określania instrumentów ochrony handlu;
Wyspy w UE: jak przezwyciężyć utrudnienia strukturalne, aby stworzyć obszar sprzyjający włączeniu
społecznemu (opinia rozpoznawcza na wniosek prezydencji maltańskiej);
Rozporządzenia w sprawie Eurofound, Cedefop i EU-OSHA;
Strategie dywersyfikacji turystyki wodnej i morskiej (opinia rozpoznawcza na wniosek prezydencji
maltańskiej);
Europejska strategia dotycząca przestrzeni kosmicznej (komunikat);
Umowa o wolnym handlu między UE a Koreą Południową – raport informacyjny dotyczący rozdziału w
sprawie handlu i zrównoważonego rozwoju (raport informacyjny);
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie wymogów kapitałowych (CRR) w celu wprowadzenia niezbędnych
zmian do ram pakietu Bazylea oraz wyniki różnych ocen wymaganych na mocy CRR.

W posiedzeniu uczestniczyli również Corin CREȚU, komisarz UE ds. polityki regionalnej w debacie na temat
polityki spójności po 2020 r. oraz Cecilia MALMSTRÖM, komisarz UE ds. Handlu, w debacie na temat przyszłej polityki handlowej UE.
Wszystkie uchwalone jak również poprzednie opinie dostępne są w języku polskim na stronie komitetu:
www.eesc.europa.eu .
Jak zwykle zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami i podzielenia się uwagami, jakie sprawy na arenie
europejskiej powinnyśmy w Waszym imieniu poruszyć.
Bieżąca działalność

Franciszek Bobrowski, Sławomir Broniarz i Adam Rogalewski

Franciszek Bobrowski m. in. :
• uczestniczył w posiedzeniu grupy analitycznej przygotowującej opinię: Kolejne kroki w kierunku
zrównoważonej przyszłości Europy;
• oraz w posiedzeniu grupy analitycznej przygotowującej opinię: Przegląd dyrektywy w sprawie odnawialnych
źródeł energii.
Sławomir Broniarz m.in.:
• został członkiem delegacji na konferencję: Nowe technologie a digitalizacja – szanse i wyzwania dla
gospodarki społecznej
Adam Rogalewski m.in.:
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Piotr Ostrowski zastępca Adam Rogalewskiego w Komitecie, uczestniczył w posiedzeniu grupy analitycznej
przygotowującej opinię: Europejski konsensusu w sprawie rozwoju;
• uczestniczył w seminarium Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych dotyczącej opieki,
sprawiedliwości społecznej i zrównoważonego rozwoju;
• jak również w spotkaniu z uczniami szkół średnich również z Polski, zorganizowanym przez Komitet w
ramach inicjatywy „Twoja Europa, Twoje Zdanie”.
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Czym jest Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES)?
EKES to najważniejszy organ konsultacyjny Unii Europejskiej (UE), który powstał w 1957 r. Komitet zapewnia
fachowe doradztwo na rzecz głównych instytucji, sporządzając m.in. opinie w sprawie propozycji legislacyjnych
UE oraz opinie z inicjatywy własnej. EKES promuje demokrację uczestniczącą w UE i pomaga wzmacniać rolę
partnerów społecznych w państwach członkowskich UE.
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