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PROGRAM PRAC NA ROK 2020
Komisji Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury (SEDEC)
1.

Ramy instytucjonalne

Program prac Komisji Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury
(SEDEC) przygotowano w świetle programu prac Komisji Europejskiej na 2020 r.1 i rezolucji KR-u
w sprawie programu prac Komisji na 2020 r.2. Celem programu jest dostarczenie wytycznych
dotyczących prac, które zostaną przeprowadzone w 2020 r., a tym samym zapewnienie ciągłości
i spójności realizacji priorytetów politycznych KR-u przez cały rok.
Rok 2020 będzie miał zasadnicze znaczenie dla cyklu instytucjonalnego ponieważ wyznaczy początek
wdrażania strategicznego programu działania 28 państw członkowskich Unii Europejskiej (27 państw
po brexicie). Europejski kontekst zdominuje w tym czasie wiele toczących się na dużą skalę
procesów, takich jak inauguracja konferencji w sprawie przyszłości Europy, końcowe etapy
negocjacji kolejnych wieloletnich ram finansowych oraz negocjacji dotyczących przyszłych relacji ze
Zjednoczonym Królestwem po brexicie. Będzie to również pierwszy rok kadencji nowej Komisji
Europejskiej i wdrażania wytycznych politycznych jej przewodniczącej Ursuli von der Leyen.
W pierwszej połowie 2020 r. Komisja Europejska zamierza przedstawić szereg ambitnych inicjatyw
ustawodawczych, zgodnie z priorytetami uzgodnionymi wspólnie przez Komisję Europejską,
Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. W tegorocznym programie prac Komisja przedstawia
wiele nowych i ważnych inicjatyw, które uznaje za istotne dla pełnej realizacji swoich sześciu
priorytetów. Aby spełnić oczekiwania obywateli i zająć się obecnymi i przyszłymi wyzwaniami
stojącymi przed europejskimi regionami i miastami, zdaniem KR-u nieodzowne jest, by instytucje UE
zwiększyły swoje starania na rzecz zapewnienia, że władze lokalne i regionalne są ściślej angażowane
w procesy polityczne i mogą na wczesnym etapie wnosić wkład w ogólne działania dzięki swojej
wiedzy fachowej i bliskim kontaktom z obywatelami.
Z myślą o wywarciu jak największego wpływu na proces decyzyjny UE, KR dostosował swoje
podejście instytucjonalne do rozwijania i wdrażania planowania ukierunkowanego na wyniki oraz
tematycznych strategii politycznych, zapewniając ich spójność z ogólnymi priorytetami politycznymi
instytucji i nowym cyklem programowania.
Mając to na uwadze, w programie prac Komisji SEDEC określa się cele szczegółowe KR-u we
wszystkich obszarach polityki w ramach jego kompetencji i przedstawia się strategię przekazywania
przesłań politycznych KR-u innym instytucjom UE. Spójność między ogólnym programem
politycznym KR-u a jego tematycznymi pracami legislacyjnymi (a także pracami prowadzonymi
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w ramach sieci i platform KR-u) jest kluczowym czynnikiem sukcesu i maksymalizacji
oddziaływania politycznego KR-u.
W tym celu Komisja SEDEC opracowała program prac na rok 2020 koncentrując się na kilku
zasadach:
 wczesnym określaniu priorytetów w kontekście programu politycznego UE;
 lepszym przygotowaniu tematycznym naszych prac, w tym lepszym włączeniu naszych
działań do kalendarza międzyinstytucjonalnego Parlamentu Europejskiego, Komisji
Europejskiej i Rady;
 skupieniu się w dłuższym okresie czasu na priorytetowych dla Komitetu tematach poprzez
przyjęcie podejścia wieloletniego, wykraczającego poza zakres poszczególnych opinii
i działań oraz
 większym ukierunkowaniu prac Komitetu na wyniki poprzez jasne określenie celów
politycznych i wskaźników wpływu dla każdego priorytetowego obszaru polityki.
W ramach ogólnych priorytetów KR-u przyjętych przez Zgromadzenie Plenarne, zgodnie
z kierunkiem wytyczonym przez Prezydium, komisja SEDEC opracowała planowanie tematyczne
w oparciu o następujące etapy:
1. zainicjowanie procesu, począwszy od priorytetowych kwestii leżących w gestii danej
komisji;
2. określenie – w odniesieniu do każdej z kwestii – celów politycznych, które trzeba osiągnąć
w danej dziedzinie polityki, i przyjęcie strategii operacyjnej umożliwiającej ich realizację
w perspektywie krótko- i średnioterminowej;
3. wdrożenie strategii operacyjnej, ewoluującej w zależności od wydarzeń zewnętrznych;
4. ocena wpływu działań i strategii KR-u w zakresie procesu podejmowania decyzji w UE
z myślą o wznowieniu cyklu politycznego.
Praktyczne wdrażanie procesu planowania tematycznego będzie się odbywać głównie za pomocą
rocznego programu prac i dotyczyć zwłaszcza stosownych opinii w każdej dziedzinie polityki.
W związku z tym planowanie tematyczne i planowanie poszczególnych opinii są ze sobą ściśle
powiązane i stanowią całościowy proces.
Jeśli chodzi o kształtowanie polityki, należy zwrócić większą uwagę na opinie perspektywiczne,
w ramach których Komisja Europejska mogłaby angażować KR na bardzo wczesnym etapie.
W kontekście wdrażania „aktywnej postawy opartej na zasadzie pomocniczości” warto zauważyć, że
nowy sposób działania Komisji Europejskiej powinien zwiększyć jakość współpracy KR-u i innych
instytucji UE poprzez skupienie się na europejskiej wartości dodanej wszystkich inicjatyw, zgodnie
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z zasadami pomocniczości i proporcjonalności, a także na zasadzie „jedno więcej – jedno mniej”3
w ramach poddanego przeglądowi unijnego programu na rzecz lepszych uregulowań prawnych.
Od podpisania umowy o współpracy między KR-em a Parlamentem Europejskim w lutym 2014 r.
znacznie wzmocniły się powiązania między tymi dwiema instytucjami, a zwłaszcza między
komisjami KR-u a komisjami PE oraz poprzez wzmocnioną współpracę strategiczną rozpoczętą na
początku 2015 r. w odniesieniu do określonych priorytetowych dziedzinach polityki. KR będzie nadal
rozwijał polityczne sojusze, działania i możliwości dalszych interakcji z Parlamentem Europejskim
w dziedzinach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, mając na uwadze szersze prawo
inicjatywy PE.
W kontekście długoterminowego planowania wieloletniego, w 2020 r. dalej będą utrzymywane
stosunki z Radą i kolejnymi prezydencjami UE w celu optymalizacji współpracy i dialogu
politycznego, zwłaszcza jeśli chodzi o planowanie prac legislacyjnych i przejrzystość procesu.
KR kładzie duży nacisk na analizę wpływu jego działań w poszczególnych obszarach tematycznych
polityki. Głównym celem nowego procesu planowania tematycznego jest zwiększenie naszego
wpływu, zwłaszcza w priorytetowych obszarach polityki KR-u. W 2020 r. głównym tematem staną
się kluczowe negocjacje dotyczące ram finansowych UE po 2020 r., „pakietu WRF”, oraz
powiązanych z nimi wniosków legislacyjnych dotyczących programów wydatków i funduszy.
W związku z tym oddziaływanie opinii KR-u i oświadczenia polityczne dotyczące przyszłego
finansowania UE będą wnikliwie analizowane.
2.

Cele

Poniższy program prac został sporządzony zgodnie z programem prac Komisji Europejskiej na
2020 r., rezolucją Europejskiego Komitetu Regionów w sprawie programu prac Komisji Europejskiej
na 2020 r. oraz nowymi punktami dotyczącymi zacieśnionej współpracy z Parlamentem Europejskim.
Celem programu prac jest dostarczenie wytycznych dotyczących prac, które zostaną przeprowadzone
w 2020 r., a tym samym zapewnienie ciągłości i spójności dalszej realizacji aktualnych priorytetów
oraz wzmocnienie wpływu politycznego.
Zamierzeniem programu jest zapewnienie proaktywnych i bardziej dynamicznych postępów
w przyszłościowym, strategicznym i tematycznym planowaniu poprzez skuteczniejsze ujęcie działań
KR-u w kalendarzu międzyinstytucjonalnym oraz bardziej ukierunkowane na rezultaty i bardziej
długoterminowe skupienie się na priorytetowych obszarach polityki.
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Zasada „jedno więcej – jedno mniej” będzie wdrażana za pomocą nowego narzędzia oceny, aby zagwarantować, że wnioski
ustawodawcze tworzące nowe obciążenia uwalniają obywateli i przedsiębiorstwa od podobnego obciążenia na szczeblu UE w tym
samym obszarze polityki.
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Kompetencje Komisji Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury
obejmują następujące dziedziny:
1. Polityka zatrudnienia
2. Europejski filar praw socjalnych, w tym polityka społeczna i ochrona socjalna
3. Równość
4. Gospodarka społeczna
5. Zmiany demograficzne
6. Mobilność pracowników
7. Kształcenie i szkolenie (w tym uczenie się przez całe życie)
8. Innowacje, badania naukowe i technologia oraz inteligentna specjalizacja
9. Biogospodarka
10. Sztuczna inteligencja
11. Społeczeństwo informacyjne w UE, w tym transeuropejskie sieci ICT
12. Przemysł audiowizualny i technologie medialne
13. Młodzież
14. Sport
15. Wielojęzyczność i popularyzowanie języków mniejszości
16. Kultura i różnorodność kulturowa oraz kreatywność
3.

Priorytety Komisji SEDEC

3.1

Priorytetowe obszary polityki4

Komisja SEDEC skoncentruje swoją uwagę na następujących priorytetowych obszarach polityki,
mających duże znaczenie dla programu działania UE oraz wywierających bezpośredni wpływ na
władze lokalne i regionalne:
 Zatrudnienie i polityka społeczna
Komisja SEDEC będzie nadal monitorować i propagować wzmocnienie 20 zasad filaru socjalnego na
szczeblu lokalnym i regionalnym oraz dążyć do ich pełnego wdrożenia. Uważa ona, że priorytety
określone przez nową Komisję Europejską zaproponowane w jej komunikacie pt. „Silna Europa
socjalna na rzecz sprawiedliwej transformacji”5 są bardzo obiecujące, dlatego będzie starała się w jak
największym stopniu wspierać ich realizację. Plan działania na rzecz wdrożenia Europejskiego filaru
praw socjalnych, zaplanowany na 2021 r., stanowi bardzo pozytywny krok w tym kierunku.
Komisja SEDEC z zadowoleniem przyjmuje cele określone przez nową Komisję Europejską oraz
wnioski o kontynuowanie prac w takich dziedzinach jak usprawnienie pracy platform (temat,
w odniesieniu do którego KR przyjął niedawno opinię z inicjatywy własnej), płaca minimalna,

4

Arkusz informacyjny do każdego proponowanego priorytetowego obszaru polityki znajduje się w załączniku III. Te obszary
polityki również jako pierwsze zostaną objęte procesem planowania tematycznego.
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rokowania zbiorowe oraz europejski program reasekuracji świadczeń dla osób bezrobotnych.
W ramach działań następczych w związku z wyżej wspomnianą opinią z inicjatywy własnej i w
związku z oczekiwanym wnioskiem Komisji Europejskiej, Komisja SEDEC nadal będzie zwracać
uwagę na prace platformy, również w szerszym kontekście społeczeństwa informacyjnego.
Ważnymi aspektami kompetencji Komisji SEDEC są również wdrażanie filaru praw socjalnych,
zapewnienie wszystkim godnego poziomu życia, zwiększenie liczby osób pracujących i oferowanie
wysokiej jakości miejsc pracy, podejmowanie odpowiednich środków w celu zmniejszenia ubóstwa,
ochrona młodzieży oraz zapewnienie wszystkim równych szans.
Komisja SEDEC jako pierwsza (we wrześniu 2019 r.) opublikowała europejską regionalną tablicę
wskaźników społecznych. Bardzo obiecujące jest to, że inne instytucje czerpały inspirację z tych prac
oraz poszerzyły ich zakres na podstawie najnowszego wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu, które
po raz pierwszy obejmowało regionalną tablicę wskaźników społecznych, przy czym analizie
poddano 11 głównych wskaźników (co jest ulepszeniem w stosunku do publikacji KR-u, w której
przeanalizowano 7 wskaźników). Wymiar regionalny tych wskaźników nie został jednak jeszcze
w pełni przeanalizowany, ponieważ brakuje danych regionalnych dotyczących niektórych
kluczowych wskaźników. Komisja SEDEC będzie nadal nakłaniać wszystkie zainteresowane strony
do udostępniania większej ilości danych regionalnych, zarówno pod względem ilości, jak i jakości.
Tylko w ten sposób można skuteczniej monitorować wymiar społeczny UE i opracowywać
skuteczniejsze strategie polityczne.
Ponadto Komisja SEDEC zajmuje się tematem gospodarki społecznej, a więc sektora, który zapewnia
zrównoważone miejsca pracy i innowacje społeczne sprzyjające włączeniu społecznemu oraz który
może również przyczynić się do osiągnięcia celów Zielonego Ładu i transformacji ekologicznej.
Ponadto Komisja SEDEC analizuje sposoby wniesienia wkładu w ogłoszony przez komisarza
Nicolasa Schmita plan działania na rzecz gospodarki społecznej, mający na celu pobudzenie
gospodarki społecznej i wspieranie innowacji społecznych. Działania Komisji SEDEC w tej
dziedzinie będą nadal obejmować udział w grupie ekspertów Komisji ds. gospodarki społecznej
i przedsiębiorstw społecznych oraz współpracę w ramach przygotowań do szczytu poświęconego
gospodarce społecznej w Mannheim podczas prezydencji niemieckiej, z którym powiązane będzie
posiedzenie wyjazdowe Komisji SEDEC w dniach 25–26 listopada 2020 r.
Komisja SEDEC będzie ściśle monitorować strategie polityczne na rzecz równości w Unii
Europejskiej oraz wnosić w nie wkład, a mianowicie monitorować dyrektywę w sprawie równowagi
między życiem zawodowym a prywatnym, lukę w zatrudnieniu między kobietami a mężczyznami,
wzmocnienie pozycji kobiet, zwalczanie luki w dziedzinie edukacji cyfrowej oraz zachęcanie
większej liczby dziewcząt/kobiet do nauki STEAM.
Komisja SEDEC będzie pracować nad wdrażaniem europejskiej strategii na rzecz równouprawnienia
płci oraz wnosić w nią wkład. Strategia ta obejmie również bariery utrudniające uczestnictwo w rynku
pracy kobietom, starszym pracownikom, osobom młodym, osobom niepełnosprawnym, członkom
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mniejszości i migrantom o uregulowanym statusie. Można by rozważyć opracowanie opinii na ten
temat.
Warto przypomnieć, że równouprawnienie płci stanowi drugą zasadę Europejskiego filaru praw
socjalnych i piąty cel zrównoważonego rozwoju: „Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję
kobiet i dziewcząt”. Co więcej, sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu płci będzie ściśle
monitorowane na szczeblu władz lokalnych i regionalnych.
W związku z powyższym w 2020 r. Komisja SEDEC zamierza aktywnie współpracować
z Europejskim Instytutem ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE).
 Demografia
Zmiany demograficzne zajmują ważne miejsce w programie politycznym nowej Komisji
Europejskiej. Prace wykonane już przez Komisję SEDEC w 2016 r. w związku z jej opinią w sprawie
reakcji UE na wyzwania demograficzne i towarzyszącemu jej badaniu „Skutki zmian
demograficznych dla europejskich regionów” zostaną włączone w obecnie przygotowywaną opinię
z inicjatywy własnej w sprawie „Zmiany demograficzne: propozycje dotyczące oceny negatywnych
skutków w regionach UE oraz poszukiwanie rozwiązań”, której przyjęcie zaplanowano na marzec
2020 r. KR ma zamiar wnieść wkład w prace Komisji Europejskiej w tej dziedzinie, również
w kontekście sprawozdania KE na temat zmian demograficznych i Zieloną księgę w sprawie starzenia
się, które mają zostać opublikowane, odpowiednio, pod koniec marca 2020 r. i w czwartym kwartale
2020 r. Ponadto KR będzie starał się wnieść wkład w prace Komisji Europejskiej nad stworzeniem
strategii analizy i ewentualnego planu działania na rzecz wsparcia regionów, które w większym
stopniu odczuwają skutki zmian demograficznych.
 Edukacja, młodzież i kultura
Komisja SEDEC będzie aktywnie reagować na zamiar współpracy Komisji Europejskiej z władzami
regionalnymi i krajowymi w celu urzeczywistnienia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r.
Wspierając wysiłki na rzecz promowania doskonałości i tworzenia sieci kontaktów między
europejskimi uniwersytetami, Komisja SEDEC będzie nalegać na zwrócenie szczególnej uwagi na
uniwersytety położone na peryferiach i współpracę transgraniczną, tak aby ostatecznie żadna uczelnia
nie była peryferyjna, a wszystkie uniwersytety miały również wymiar regionalny. Zgodnie
z zapowiedzią przewodniczącej Komisji, w centrum uwagi znajdą się również umiejętności cyfrowe,
w tym umiejętność korzystania z technologii cyfrowych, prawdopodobnie poprzez przedstawienie
aktualnych informacji na temat planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej, w sprawie którego
Komisja SEDEC przygotowała opinię w 2018 r.
Komisja SEDEC będzie śledzić rozwój sytuacji w zakresie wdrażania i aktualizacji programu na rzecz
umiejętności, który ma rozwiązać problem niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej
i przekwalifikowania się w ramach sprawiedliwej transformacji. Komisja SEDEC będzie pracować
nad uczeniem się przez całe życie oraz rozwojem systemów szkolenia zawodowego i będzie nadal
zwracać uwagę na technologie naukowe, inżynierię, sztukę i matematykę (STEAM) w Europie,
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propagując rolę władz lokalnych i regionalnych w tworzeniu wysokiej jakości kształcenia
zawodowego.
Komisja SEDEC będzie nadal pracować na rzecz opracowania zintegrowanego europejskiego
podejścia do drenażu mózgów w UE w oparciu o realistyczne oceny, współpracę i koordynację na
szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym.
Ponadto będzie uważnie śledzić rozwój wdrażania strategii UE na rzecz młodzieży i gwarancji dla
młodzieży oraz ich wzmacniania, a konkretniej powołanie unijnego koordynatora ds. młodzieży. KR
zwrócił się o ścisłe powiązanie go z koordynatorem w formie zorganizowanej współpracy.
W programie Komisji SEDEC znajdzie się również monitorowanie postępów w zakresie inicjatywy
Europejskiego Korpusu Solidarności, w tym nowych ram prawnych i finansowych, jak również
programu ERASMUS.
Komisja SEDEC będzie śledzić postępy w negocjacjach dotyczących przyszłego programu ramowego
„Kreatywna Europa”, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia celu budżetowego w wysokości
ponad 2 mld EUR oraz konieczności zapewnienia właściwej równowagi między przydziałem środków
na duże, zakrojone na dużą skalę projekty a środkami finansowymi i działaniami skupionymi na
szczeblu lokalnym i regionalnym, w tym prowadzonymi przez MŚP.
Komisja SEDEC będzie również monitorować prace nad wdrażaniem nowego europejskiego
programu na rzecz kultury, w tym nad włączaniem inwestycji w kulturę w główny nurt różnych
obszarów unijnej polityki i programowania funduszy europejskich, a także wzmocnienie synergii
między kulturą a innymi obszarami polityki, takimi jak turystyka, polityka regionalna, szkolnictwo,
młodzież oraz badania i rozwój. Komisja SEDEC będzie zachęcać regiony i miasta w Europie do
czerpania inspiracji z europejskich ram działania w zakresie dziedzictwa kulturowego w dziedzinie
dalekosiężnych i skutecznych działań oraz planów strategicznych na rzecz promowania dziedzictwa
kulturowego i podnoszenia jego wartości. Będzie również nadal śledzić inicjatywy w zakresie
promowania wielojęzyczności i różnorodności językowej w Europie.
 Badania i innowacje oraz inteligentna specjalizacja
Rok 2020 będzie przełomem dla negocjacji międzyinstytucjonalnych w sprawie dokładnej kwoty
finansowania programu „Horyzont Europa”. Sprawozdawcy i członkowie KR-u będą pracować nad
wpływem na planowanie strategiczne i wdrażanie dziewiątego programu ramowego. Najważniejsze
kwestie obejmują sfinalizowanie wykazu „misji”, synergię między programem „ Horyzont Europa ”
a innymi europejskimi programami finansowania, przyszłość Europejskiej Rady ds. Innowacji
i Europejskiego Instytutu Technologii (EIT), inne instrumenty współpracy między regionalnymi
ośrodkami innowacji oraz udział władz lokalnych i regionalnych w zarządzaniu dziewiątym
programem ramowym i jego komitetami planowania strategicznego.
Po przyjęciu opinii ustawodawczej w sprawie dziewiątego programu ramowego pod koniec 2018 r.,
a następnie serii działań następczych w 2019 r., Komisja SEDEC może również pracować nad:
(1) ukończeniem tworzenia europejskiej przestrzeni badawczej z punktu widzenia władz lokalnych
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i regionalnych, (2) rolą sztucznej inteligencji dla bardziej efektywnych, innowacyjnych
i sprzyjających włączeniu społecznemu usług publicznych na szczeblu lokalnym oraz (3) synergią
między programem „Horyzont Europa” a innymi kluczowymi funduszami UE, ze szczególnym
uwzględnieniem nowych obszarów współpracy i wspólnych działań. Kwestia inteligentnej
specjalizacji i powiązanych z nią inicjatyw współpracy regionalnej w Europie może również zostać
aktywnie uwzględniona.
W 2020 r. Komisja SEDEC będzie nadal koordynować inicjatywę platformy wymiany wiedzy wraz
z DG ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej, uwzględniając nowe wyzwania
i możliwości powiązania polityki w zakresie badań i rozwoju technologicznego ze strategiami
inteligentnej specjalizacji w europejskich miastach i regionach.
Projekt międzyinstytucjonalny „Spotkania świata nauki z regionami”, w którym uczestniczy KR oraz
Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej i Parlament Europejski, będzie kontynuowany
w 2020 r. wraz z szeregiem wydarzeń i działań szkoleniowych dla lokalnych pracowników
i członków KR-dotyczących kwestii zrównoważenia środowiskowego, transformacji cyfrowej,
innowacji społecznych i odporności gospodarczej. Można również organizować dla członków KR-u
działania w zakresie prognozowania i programy dla odwiedzających w siedzibie Instytutu
Perspektywicznych Studiów Technologicznych – IPTS (Sewilla, Hiszpania) i Instytutu Zastosowań
Kosmicznych w Isprze (Varese, Włochy).
Sztuczna inteligencja pozostanie w centrum zainteresowania Komisji SEDEC jako ważny obszar
badań i innowacji oraz kluczowy aspekt społeczeństwa informacyjnego. W tym kontekście
szczególnie ważna będzie oczekiwana propozycja Komisji Europejskiej w sprawie aspektów
etycznych i związanych z ludzkością sztucznej inteligencji.
Ponadto Komisja SEDEC ponownie zwróci uwagę na inteligentną specjalizację na szczeblu
regionalnym i lokalnym jako na środek służący realizacji unijnej polityki w zakresie badań
naukowych i innowacji z pomocą odpowiednich funduszy strukturalnych. Kluczowe w tym względzie
jest partnerstwo w ramach platformy inteligentnej specjalizacji z myślą o udzielaniu porad państwom
i regionom UE w zakresie opracowywania i wdrażania ich strategii inteligentnej specjalizacji.
3.2

Inne kwestie tematyczne

 Biogospodarka
Komisja SEDEC będzie uważnie śledzić wdrażanie strategii dotyczącej biogospodarki, która
wzmacnia powiązania między gospodarką, społeczeństwem i środowiskiem. By wywrzeć oczekiwany
wpływ – zwłaszcza w kontekście Zielonego Ładu – na miejsca pracy, wzrost gospodarczy, emisję
gazów cieplarnianych i środowisko, biogospodarkę należy wdrożyć w europejskich regionach bez
względu na ich strukturę społeczno-gospodarczą, warunki naturalne i profil badawczy. Zatem
regiony, miasta i gminy mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju biogospodarki na obszarach
wiejskich, przybrzeżnych i miejskich, a także, oczywiście, w ramach działań pilotażowych na rzecz
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miejskiej biogospodarki o obiegu zamkniętym. Komisja SEDEC będzie aktywnie uczestniczyć
w promowaniu biogospodarki w przyszłej unijnej strategii w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
 Sport
Komisja SEDEC będzie nadal dążyć do włączenia sportu do unijnego programu działań na okres po
2020 r. w oparciu o szersze uznanie wkładu działań sportowych we wzmacnianie rozwoju
gospodarczego, promowanie dobrego samopoczucia i wspieranie włączenia społecznego. Komisja
SEDEC będzie współpracować z zainteresowanymi partnerami w celu uruchomienia europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz innych odpowiednich polityk europejskich z korzyścią
dla sportu, w tym inwestycji w fizyczne infrastruktury sportowe w celu zwiększenia solidarności
i dobrobytu poprzez sport. Komisja SEDEC będzie nadal wnosić wkład w kolejny Europejski Tydzień
Sportu w 2020 r., dalej skupiając się na roli władz lokalnych i regionalnych w promowaniu
aktywności fizycznej oraz sportu dla wszystkich, w tym dla osób niepełnosprawnych.
 Przemysł audiowizualny i technologie medialne
Komisja SEDEC będzie nadal analizować kwestie związane z wdrażaniem unijnej dyrektywy
o audiowizualnych usługach medialnych oraz wymieniać poglądy w tej dziedzinie z instytucjami
europejskimi i zainteresowanymi stronami.
4.

Działania następcze w związku z opiniami

Opinie Europejskiego Komitetu Regionów są głównym instrumentem politycznym służącym
przekazaniu politycznego punktu widzenia członków KR-u innym instytucjom Unii Europejskiej.
W nowej kadencji KR i jego organy oraz wszystkie służby administracji położą dodatkowy nacisk na
działania następcze związane z opiniami oraz na tematyczną strategię komunikacji zarówno przed, jak
i po ich przyjęciu, tak by zagwarantować jak największy oddźwięk polityczny postulatów KR-u
w procesie decyzyjnym UE.
Komisja SEDEC będzie uważnie śledzić wydarzenia międzyinstytucjonalne dotyczące kluczowych
zagadnień (które były już przedmiotem opinii KR-u) i dążyć do wywierania na nie wpływu:
 Kultura w Unii, która mierzy wyżej: rola regionów i miast
 Drenaż mózgów w UE: sprostanie wyzwaniu na wszystkich szczeblach
 Infrastruktura badawcza: przyszłość europejskiej przestrzeni badawczej (EPB)
z perspektywy regionalnej i transgranicznej
 Wzmocnienie nauczania nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii, (sztuki) i matematyki
(STE(A)M) w Unii Europejskiej
 Budowa silniejszej Europy: rola polityki dotyczącej młodzieży, edukacji i kultury
 Erasmus: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu
 Europejski Korpus Solidarności i nowa strategia UE na rzecz młodzieży
 „Horyzont Europa” – dziewiąty program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji
 Program „Kreatywna Europa” i nowy europejski program na rzecz kultury
 Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej
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5.

Europejski Urząd ds. Pracy
Uwzględnianie sportu w programie UE po 2020 r.
Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w Unii Europejskiej
Zwiększanie innowacyjności europejskich regionów: Strategie na rzecz trwałego,
zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu

Współpraca międzyinstytucjonalna

Dążąc do poprawy współpracy z innymi komisjami KR-u w zakresie aktualnych kwestii będących
przedmiotem wspólnego zainteresowania, Komisja SEDEC zacieśni współpracę z komisjami
Parlamentu Europejskiego ITRE, EMPL, FEMM, CULT oraz IMCO w celu optymalizacji
oddziaływania opinii KR-u. Współpraca ta będzie miała miejsce przed sporządzeniem i po przyjęciu
opinii KR-u, a także w trakcie ich opracowywania. To samo dotyczy współpracy z dyrekcjami
generalnymi Komisji Europejskiej RTD, EMPL, EAC, CNECT, REGIO, JUST oraz JRC,
Europejskim Instytutem Innowacji i Technologii (EIT) oraz przyszłą Europejską Radą ds. Innowacji
(EIC). Komisja SEDEC będzie nadal rozwijać kontakty i współpracę z prezydencjami Rady
i odpowiednimi dyrekcjami Sekretariatu Generalnego Rady.
Przeanalizuje także możliwości wzmocnienia oddźwięku swych opinii poprzez zlecenie dodatkowych
analiz z Biura Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS), jak przewidziano w umowie o współpracy
między KR-em a Parlamentem Europejskim.
Będzie nadal pogłębiać współpracę z odpowiednimi agencjami UE, np. Eurofoundem (Europejską
Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy), CEDEFOP-em (Europejskim Centrum
Rozwoju Kształcenia Zawodowego), ETF (Europejską Fundacją Kształcenia) oraz EU OSHA
(Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy), Agencją Praw Podstawowych Unii
Europejskiej (FRA) oraz EIGE (Europejskim Instytutem ds. Równości Kobiet i Mężczyzn), których
działalność może wnieść wartościowy wkład w prace Komisji SEDEC.
W miarę potrzeb Komisja SEDEC będzie zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli rotacyjnej
prezydencji UE, odpowiednich posłów do PE, zwłaszcza sprawozdawców, przedstawicieli wysokiego
szczebla Komisji Europejskiej i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.
6.

Współpraca z innymi organizacjami i organami

Komisja SEDEC będzie nadal ściśle współdziałać z międzynarodowymi ośrodkami wiedzy, takimi
jak OECD, europejskimi kuźniami idei i organizacjami pozarządowymi, jak również
wyspecjalizowanymi sieciami władz lokalnych i regionalnych w dziedzinach pokrywających się
z zakresem mandatu Komisji SEDEC, takimi jak forum HABITACT (bezdomność), sieć ELISAN
(działalność społeczna), REVES (gospodarka społeczna), EQUINET (równość), ERIO (Romowie),
ERRIN, EURADA i EARTO (badania i innowacje, agenda cyfrowa), EUROCITIES, EUCIS-LLL
(edukacja), Eurochambres, SOLIDAR (działalność społeczna), Europa Nostra oraz Europejskie Szlaki
Kulturowe (dziedzictwo kulturowe), Europejskie Forum Młodzieży, wolontariat europejski
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(młodzież), sport i obywatelstwo oraz UEFA i ISCA (sport). Nadal będzie także prowadzona
wymiana informacji w dziedzinach wspólnego zainteresowania.
Komisja SEDEC będzie nadal współpracować z kilkoma organizacjami członkowskimi Platformy
Społecznej, w tym z Platformą AGE (starzenie się), FEANTSA (bezdomność), Europejską Siecią
Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN), Europejskim Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF) oraz
Europejskim Lobby Kobiet (EWL), ILGA Europe (kwestie dotyczące równości lesbijek, gejów, osób
biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych), COFACE (Konfederacją Organizacji na rzecz
Rodziny w Unii Europejskiej), EASPD (Europejskim Stowarzyszeniem Usługodawców na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością) oraz EUROCHILD.
W kontekście takich zagadnień jak zatrudnienie i tworzenie miejsc pracy Komisja SEDEC nadal
będzie prowadzić wymiany z odpowiednimi europejskimi partnerami społecznymi: ETUC
(pracownicy), BUSINESSEUROPE (przedsiębiorstwa prywatne), UEAPME (małe przedsiębiorstwa),
CEEP (pracodawcy z sektora publicznego) oraz konsorcjum branżowe bioprzemysłu.
7.

Działalność uzupełniająca

Posiedzenie wyjazdowe i konferencja Komisji SEDEC w 2020 r. odbędą się w Mannheim
w Niemczech w dniach 25–26 listopada 2020 r. Za pośrednictwem konferencji posiedzenie
wyjazdowe jest związane z Europejskim Szczytem Gospodarki Społecznej, zorganizowanym przez
Komisję Europejską przy wsparciu prezydencji niemieckiej. Tytuł roboczy konferencji: „Znaczenie
gospodarki społecznej dla władz lokalnych i regionalnych”. Gospodarzami posiedzenia i konferencji
będą Heike Raab (DE/PES), sekretarz stanu, pełnomocniczka ds. Europy, mediów i cyfryzacji kraju
związkowego Nadrenia-Palatynat przy rządzie federalnym oraz Peter Kurz (DE/PES), burmistrz
Mannheim.
Seminarium wyjazdowe Komisji SEDEC pt. „Różnorodność kulturowa w regionie Morza
Śródziemnego” odbędzie się w Trapani we Włoszech w dniu 18 września 2020 r. (do potwierdzenia).
Gospodarzem seminarium będzie Gaetano Armao (IT/EPL), wiceprzewodniczący regionu Sycylia
i minister gospodarki w rządzie regionalnym.
*
*

*

UWAGA: Załącznik i dodatki na następnych stronach.
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ZAŁĄCZNIK I
Lista dokumentów już przydzielonych Komisji SEDEC, które będą przedmiotem prac w 2020 r.
Sygnatura dokumentu
Komisji Europejskiej

Tytuł dokumentu Komisji
Europejskiej
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Tryb postępowania

Planowane
przyjęcie
przez KR

ZAŁĄCZNIK II
Wykaz głównych wniosków ustawodawczych i dokumentów o charakterze nieustawodawczym
odpowiadających priorytetom politycznym Komisji SEDEC na 2020 r.6
Sygnatura dokumentu
Komisji Europejskiej

Tytuł dokumentu Komisji
Europejskiej

Tryb postępowania

Polityka społeczna i w zakresie zatrudnienia
Program prac Komisji Silna Europa socjalna na rzecz Dokument o
na 2020 r., s. 18.
sprawiedliwej transformacji
charakterze
nieustawodawczym
Program prac Komisji Uczciwe płace minimalne Art. 153 ust. 1 lit. b),
na rok 2020, s. 18.
pracowników w UE
art. 153 ust. 2 oraz
art. 154 TFUE,
kwartały I i III 2020 r.
Program prac Komisji Europejski
program Wniosek
na rok 2020, s. 18.
reasekuracji świadczeń dla osób ustawodawczy, w tym
bezrobotnych
ocena skutków
Polityka dotycząca kształcenia i młodzieży
Program prac Komisji
Zaktualizowany
europejski Dokument o
na rok 2020, s. 31.
program na rzecz umiejętności
charakterze
nieustawodawczym
Program prac Komisji
Plan działania w dziedzinie Dokument o
na rok 2020, s. 9.
edukacji
cyfrowej charakterze
(aktualizacja)
nieustawodawczym
Program prac Komisji
Wzmocnienie gwarancji dla Dokument o
na rok 2020, s. 18.
młodzieży
charakterze
nieustawodawczym
Program prac Komisji
Urzeczywistnienie
Dokument o
na rok 2020, s. 31.
europejskiego obszaru edukacji charakterze
nieustawodawczym
Polityka w zakresie badań naukowych i innowacji oraz sztuczna inteligencja
Program prac Komisji Przyszłość badań naukowych i Dokument o
na rok 2020, s. 16.
innowacji oraz europejskiej charakterze
przestrzeni badawczej
nieustawodawczym
Program prac Komisji Biała księga w sprawie Dokument o
na rok 2020, s. 10.
sztucznej inteligencji
charakterze
nieustawodawczym

6

Wykaz ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie.
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Planowane
przyjęcie
przez KR
Kwartał I

Kwartały I i
III

Kwartał IV

Kwartały I i
II
Kwartały II i
III
Kwartały II i
III
Kwartały III i
IV

Kwartał II

Kwartał I

Program prac Komisji Europejska strategia na rzecz Dokument o
na rok 2020, s. 4.
danych
charakterze
nieustawodawczym
Program prac Komisji Działania następcze w związku Dokument
na rok 2020, s. 10.
z białą księgą w sprawie ustawodawczy, w tym
sztucznej inteligencji, w tym w ocena skutków,
zakresie
bezpieczeństwa, art. 114 TFUE
odpowiedzialności,
praw
podstawowych i danych

Polityka równości i niedyskryminacji
Program prac Komisji Europejska strategia na rzecz Dokument o
na rok 2020, s. 37.
równouprawnienia płci
charakterze
nieustawodawczym
Program prac Komisji Działania następcze związane z Wniosek
na rok 2020, s. 37.
europejską strategią na rzecz ustawodawczy
równouprawnienia
płci
–
wiążące środki w zakresie
przejrzystości płac (środki
ustawodawcze, w tym ocena
oddziaływania, art. 157 TFUE)
___________
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Kwartał I

Kwartał IV

Kwartał I

Kwartał IV

ZAŁĄCZNIK III
Objaśnienia dotyczące poszczególnych priorytetowych obszarów polityki

Obszar polityki

Zatrudnienie i polityka społeczna

Komisja KR-u

Komisja SEDEC

Odniesienie do priorytetów
politycznych KR-u
Znaczenie
dla
władz
lokalnych i regionalnych w
UE

Rezolucja w sprawie programu prac Komisji Europejskiej na 2020 r.

Władze lokalne i regionalne odgrywają kluczową rolę w realizacji
polityki podejmującej wyzwania społeczne. Istnieje potrzeba
ściślejszej współpracy między różnymi szczeblami rządu, sektorami
oraz zainteresowanymi stronami. Nieodzowna jest zatem współpraca
na szczeblu międzyregionalnym oraz wymiana najlepszych praktyk.
Równość płci jest kwestią społeczną, a mimo poczynionych w
ostatnich latach postępów niedostateczna reprezentacja kobiet w
procesie podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych
pozostaje wyzwaniem dla UE, jej państw członkowskich oraz władz
lokalnych i regionalnych.
Cele
polityczne, Cele
najważniejsze wyzwania i Aktywny wkład w kształtowanie i realizację planu działania w zakresie
wskaźniki wpływu
wdrażania Europejskiego filaru praw socjalnych.
Działanie na rzecz wdrażania 20 zasad Europejskiego filaru praw
socjalnych i przełożenia ich na konkretne przepisy unijne.
Ustanowienie związku między europejską regionalną tablicę
wskaźników społecznych a europejskim semestrem / zaleceniami dla
poszczególnych krajów.
Rozpoczęcie refleksji nad systemem minimalnego wynagrodzenia i
europejskim programem reasekuracji świadczeń dla osób
bezrobotnych.
Podkreślenie roli władz lokalnych i regionalnych w dziedzinie
równości w szerokim znaczeniu oraz podnoszenie świadomości, a
także propagowanie równowagi płci i sporządzania budżetu z
uwzględnieniem aspektu płci w organach odpowiedzialnych za
kształtowanie polityki.
Propagowanie uwzględniania aspektu płci we wszystkich obszarach
polityki w celu osiągnięcia równouprawnienia płci oraz likwidacja
różnice różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn, a także zapobieganie
im.
Wzmocnienie sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci w
celu zwiększenia równości płci, z uwzględnieniem silnego wpływu na
szczeblu lokalnym i regionalnym.
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Wyzwania
Zajęcie się kwestią minimalnego wynagrodzenia przy skutecznym
interpretowaniu wiążących przepisów na mocy TFUE (art. 153 i 175).
Określenie odpowiednich kompetencji w zakresie prawodawstwa
związanego z kwestiami społecznymi.
Analiza wpływu równości na szczeblu władz lokalnych i regionalnych.
Aktywna współpraca z Europejskim Instytutem ds. Równości Kobiet i
Mężczyzn (EIGE).
Wskaźniki oddziaływania:
Zakres wpływu KR-u na prace KE w zakresie płacy minimalnej, pracy
za pośrednictwem platform internetowych oraz gospodarki społecznej.
Uwzględnianie regionalnej tablicy wskaźników społecznych podczas
monitorowania i kształtowania polityki w ramach europejskiego
semestru.
Specjalny dialog z Komisją Europejską na temat pomocniczości.
Uwzględnianie problematyki płci na szczeblu władz lokalnych i
regionalnych oraz sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu
płci.
Sprawozdanie
 Konferencja wysokiego szczebla poświęcona przyszłości pracy
podsumowujące postępy w
(kwiecień 2019 r.) z udziałem przewodniczącego KR-u i
realizacji celów polityki w
koordynatorów politycznych Komisji SEDEC.
2019 r.
 Przyjęcie opinii w sprawie „Praca za pośrednictwem platform
internetowych – lokalne i regionalne wyzwania regulacyjne”.
 Opublikowanie pierwszej w historii europejskiej regionalnej
tablicy wskaźników społecznych.
 Europejski Urząd ds. Pracy rozpoczął działalność w 2019 r. w
Bratysławie. Komisja SEDEC wywarła wpływ na jego utworzenie
poprzez opinię przyjętą w 2018 r.
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Proponowane na 2020 r.
W ciągu roku:
prace
i
działania  Zobowiązanie KR-u do stworzenia wielopoziomowego planu
wspierające KR-u wraz z
działania w zakresie wdrażania filaru praw socjalnych.
harmonogramem
 Stałe monitorowanie i analiza polityk na rzecz równości, takich jak
dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a
prywatnym, zróżnicowanie wskaźnika zatrudnienia ze względu na
płeć, wzmocnienie pozycji kobiet i stereotypy związane z płcią.
 Ściślejsza współpraca z komisją EMPL Parlamentu Europejskiego
koncentrująca się na a) lepszej koordynacji działań wspierających
rozwój i lepsze wykorzystanie danych z regionalnej tablicy
wskaźników społecznych, b) dalszym wdrażaniu zasad
Europejskiego filaru praw socjalnych poprzez prace nad
dokumentami ustawodawczymi w sprawie pracy za pośrednictwem
platform internetowych, minimalnych stawek wynagrodzeń i
świadczeń dla bezrobotnych oraz c) działaniach następczych w
związku z opinią w sprawie pracy za pośrednictwem platform
internetowych.
 Skupienie się na globalnych celach zrównoważonego rozwoju,
zwłaszcza związanych z ubóstwem, zatrudnieniem i równością
płci.
 Opinia (opinie) w sprawie europejskiego pakietu dotyczącego płci
(przewidywana data publikacji: 26 lutego).
 Marzec / kwiecień – możliwa ocena oddziaływania terytorialnego
dotycząca równouprawnienia płci.
 Kwiecień / lipiec – zorganizowany dialog z komisarz Dalli na
temat równouprawnienia płci.
 Czerwiec / lipiec – możliwa ocena oddziaływania terytorialnego
dotycząca wynagrodzenia minimalnego.
Kluczowe
wydarzenia Lepsza współpraca z DG/EMPL w zakresie wniosków
międzyinstytucjonalne w ustawodawczych, regionalnej tablicy wskaźników i kwestii
kontekście
działań związanych z pomocniczością.
następczych i orientacyjny 1 stycznia: rozpoczęcie chorwackiej prezydencji Rady.
kalendarz realizacji
6 marca: konferencja KR-u na temat równouprawnienia płci.
Drugi kwartał: wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wzmocnionej
gwarancji dla młodzieży.
1 lipca: rozpoczęcie niemieckiej prezydencji Rady.
Trzeci kwartał: szczyt w sprawie pracy za pośrednictwem platform
internetowych.
4–7 października: konferencja w sprawie przyszłości pracy.
25–26 listopada: europejski szczyt w sprawie gospodarki społecznej /
posiedzenie wyjazdowe Komisji SEDEC.
Listopad / grudzień: wniosek Komisji Europejskiej w sprawie
europejskiego programu reasekuracji świadczeń dla osób
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bezrobotnych.
2021 r.: Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący planu działania na
rzecz wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych.
2021 r.: wniosek Komisji Europejskiej w sprawie gwarancji dla dzieci.
2021 r.: Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący planu działania na
rzecz gospodarki społecznej.
2021 r.: Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie strategii dotyczącej
niepełnosprawności.

Obszar polityki

Demografia

Komisja KR-u

Komisja SEDEC

Odniesienie do priorytetów
politycznych KR-u
Znaczenie
dla
władz
lokalnych i regionalnych w
UE

Rezolucja w sprawie programu prac Komisji Europejskiej na 2020 r.

Zmiany demograficzne na różne sposoby wpływają na wiele regionów
w Europie (starzenie się, drenaż mózgów, migracja), podważając
politykę spójności w całej UE. W związku z tym władze lokalne i
regionalne powinny odgrywać kluczową rolę w spowalnianiu tendencji
demograficznych wpływających negatywnie na ich sytuację lub – w
niektórych przypadkach – na odwrócenie tych tendencji.
Cele
polityczne, Cele
najważniejsze wyzwania i Przyczynianie się do całościowej reakcji Unii Europejskiej na
wskaźniki wpływu
wyzwania demograficzne w ścisłej współpracy ze wszystkimi
szczeblami władzy.
Zapewnienie aktywnego wkładu w budowanie strategii Komisji
Europejskiej na rzecz realizacji koncepcji aktywnej pomocniczości.
Wykorzystanie prac wykonanych już w KR-ze (opinia w sprawie
wyzwań demograficznych z 2016 r., posiedzenie wyjazdowe na temat
demografii w 2018 r. itd.).
Przyczynienie się do jasnej interpretacji art. 174 TFUE w odniesieniu
do regionów o stałych wyzwaniach demograficznych.
Wyzwania
Wnieść wkład w odpowiednim czasie – przed ukończeniem prac nad
wnioskami Komisji Europejskiej dotyczącymi analizy i ewentualnego
planu działania na rzecz wsparcia dla dotkniętych regionów.
Wskaźniki wpływu
Zakres wpływu KR-u na działania KE w zakresie zmian
demograficznych, w tym poprzez opracowanie opinii z inicjatywy
własnej.
Dodanie wymiaru / zakresu demograficznego do wszystkich decyzji
dotyczących polityki podejmowanych w UE.
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Sprawozdanie
 Możliwy zorganizowany dialog na istotny temat związany ze
podsumowujące postępy w
zmianami demograficznymi (starzenie się, migracja, drenaż
realizacji celów polityki w
mózgów).
2019 r.
Proponowane na 2020 r.  Przyjęcie opinii w sprawie zmian demograficznych i ścisła
prace
i
działania
współpraca na etapie wdrażania analizy oraz plan działania w celu
wspierające KR-u wraz z
wsparcia regionów dotkniętych zmianami demograficznymi.
harmonogramem
 Działania następcze w związku z opinią, w tym zwłaszcza z
zainteresowanymi stronami z regionów znajdujących się w
najtrudniejszej sytuacji.
 Wniesienie wkładu w raport demograficzny KE (koniec marca)
poprzez przekazanie zaleceń z notatki analitycznej zamówionej
przez KR (termin przesłania notatki: 20 lutego).
 Ewentualny zorganizowany dialog w sprawie starzenia się w
ramach przygotowań Zielonej księgi w sprawie starzenia się
(czwarty kwartał).
Kluczowe
wydarzenia  Dialog polityczny z Komisją Europejską w ramach wniosku
międzyinstytucjonalne w
prezydencji chorwackiej dotyczącego zmian demograficznych.
kontekście
działań  Współpraca z prezydencją chorwacką w zakresie opracowania
następczych i orientacyjny
analizy i późniejszego planu działania na rzecz wsparcia dla
kalendarz realizacji
dotkniętych regionów.
1 stycznia: rozpoczęcie chorwackiej prezydencji Rady
Koniec marca: sprawozdanie demograficzne.
1 lipca: rozpoczęcie niemieckiej prezydencji Rady.
Czwarty kwartał: Zielona księga w sprawie starzenia się
społeczeństwa.
2021 r.: wniosek Komisji Europejskiej w sprawie długoterminowej
wizji dotyczącej obszarów wiejskich.

Edukacja, młodzież i kultura

Obszar polityki

Komisja SEDEC

Komisja KR-u
Odniesienie
do
priorytetów politycznych
KR-u
Znaczenie dla władz
lokalnych i regionalnych

Rezolucja w sprawie programu prac Komisji Europejskiej na 2020 r.

Państwa członkowskie oraz władze lokalne i regionalne mają kluczowe
kompetencje w zakresie wdrażania polityki w dziedzinie szkolnictwa,
młodzieży i kultury. Zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych
jest niezbędne do wsparcia rozwoju umiejętności i kompetencji, które
będą odpowiadać zapotrzebowaniu pracodawców, a tym samym
zmniejszać bezrobocie, zwłaszcza bezrobocie młodzieży. Władze
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Cele
polityczne,
najważniejsze wyzwania
i wskaźniki wpływu

lokalne i regionalne mają też do odegrania kluczową rolę w
projektowaniu i realizacji strategii kulturalnych na rzecz rozwoju
lokalnego i regionalnego.
Cele:
Przyczynianie się do utworzenia europejskiego obszaru edukacji do
2025 r. w celu wzmocnienia pozycji obywateli poprzez wykształcenie i
umiejętności za pomocą usuwania barier w uczeniu się oraz poprawy
dostępu do wysokiej jakości edukacji i ogólne wspieranie uczenia się
przez całe życie, w tym poprzez wykorzystanie Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS). Promowanie doskonałości i tworzenia
sieci europejskich szkół wyższych, postrzeganych jako kluczowe dla
udanej transformacji społecznej, gospodarczej i cyfrowej (w
szczególności w kontekście Zielonego Ładu i Europejskiej agendy
cyfrowej) w wykonalne innowacyjne ekosystemy, przy jednoczesnym
zapewnieniu, że pozostaną one zakorzenione w skali lokalnej i
regionalnej.
Wdrożenie europejskiego programu na rzecz umiejętności, w sprawie
którego KR przyjął opinię w 2016 r., oraz jego aktualizacja w formie
zapowiedzianej przez KE, ma znaczenie dla rozwiązania problemu
niedoboru
wykwalifikowanej
siły
roboczej
i
wspierania
przekwalifikowania w kontekście planu inwestycyjnego na rzecz
zrównoważonej Europy, a zwłaszcza mechanizmu sprawiedliwej
transformacji. Duży nacisk należy położyć na umiejętności cyfrowe i
uczenie się przez całe życie.
Należy zapewnić wystarczające środki budżetowe na programy
wymiany edukacyjnej, takie jak Erasmus, w celu wzmocnienia
umiejętności uczniów, studentów oraz kadry nauczycielskiej.
Wdrażanie strategii UE na rzecz młodzieży i wzmocnienie inicjatywy
Europejskiego Korpusu Solidarności powinno wspierać młode
pokolenie, którego perspektywy zatrudnienia należy nadal
udoskonalać, w tym z wykorzystaniem gwarancji dla młodzieży.
Włączanie inwestycji w kulturę do różnych obszarów polityki UE i
programowania funduszy europejskich oraz wzmacnianie synergii
między polityką w dziedzinie kultury a innymi obszarami polityki.
Wskaźniki wpływu
Budżet programu Erasmus powinien być proporcjonalny do celów
potrojenia uczestnictwa (dlatego nie można tylko podwoić
wcześniejszego budżetu).
Osiągnięcie celu budżetowego w wysokości ponad 2 mld EUR na
program „Kreatywna Europa”.
Przyszłe europejskie uniwersytety powinny zostać innowacyjnymi
ekosystemami wspierającymi doskonałość i szerokie tworzenie sieci
kontaktów, a jednocześnie nadal zachowywać silną więź ze swoim
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regionem.
Nawiązanie zorganizowanej współpracy z nowym unijnym
koordynatorem ds. młodzieży.
Udział KR-u w platformie sprawiedliwej transformacji w ramach
mechanizmu sprawiedliwej transformacji, który zapewni pomoc
techniczną państwom członkowskim i inwestorom.
Udział KR-u w partnerstwie w dziedzinie dziedzictwa kulturowego w
następstwie Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.
Sprawozdanie

podsumowujące postępy
w
realizacji
celów
polityki w 2019 r.

Opinie KR-u w sprawie programu Erasmus i programu
„Kreatywna Europa” zostały przyjęte na sesji plenarnej KR-u w
lutym 2019 r. i obejmowały również debatę na wysokim szczeblu z
udziałem właściwego komisarza europejskiego.
 Opinie KR-u w sprawie „Drenaż mózgów w UE: sprostanie
wyzwaniu na wszystkich szczeblach” oraz „Kultura w Unii, która
mierzy wyżej: rola regionów i miast” zostały przyjęte na sesji
plenarnej KR-u w dn. 11–12 lutego 2020 r.
 KR przyczynił się bezpośrednio do sukcesu Europejskiego Roku
Dziedzictwa Kulturowego w 2018 r. i związanych z nim działań
następczych. W sprawozdaniu Komisji Europejskiej podkreślono
wkład KR-u.

Proponowane na 2020 r.  Stała analiza polityki w zakresie szkolnictwa, młodzieży i kultury
prace
i
działania
oraz wdrażanie odpowiednich programów specjalnych UE, w tym
wspierające KR-u wraz z
postępy w negocjacjach dotyczących przyszłych programów
harmonogramem
Erasmus i „Kreatywna Europa”.
 Praca na rzecz zmobilizowania szerokiego partnerstwa z innymi
zainteresowanymi stronami, w którym KR odgrywa kluczową rolę
w powiązaniu rozwoju umiejętności z miastami i regionami w celu
zmierzenia się z kwestiami niedoboru umiejętności (możliwość
opracowania opinii z inicjatywy własnej) i drenażu mózgów
(działania następcze związane z niedawną opinią z inicjatywy
własnej).
 Monitorowanie ustanowienia unijnego koordynatora ds. młodzieży
oraz tryb współpracy strukturalnej, jak również wdrażanie
gwarancji dla młodzieży.
 Wykorzystać dynamikę współpracy z innymi instytucjami UE z
Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 oraz
zapewnić działania następcze w związku z planem działania
Komisji Europejskiej.
Kluczowe wydarzenia
1 stycznia: rozpoczęcie chorwackiej prezydencji Rady.
międzyinstytucjonalne w 23 stycznia: sprawozdawca KR-u zainicjuje debatę na temat „Drenaż
kontekście działań
mózgów – siła napędowa europejskiego obszaru edukacji” w
następczych i
Komitecie ds. Edukacji w Radzie Unii Europejskiej.
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orientacyjny kalendarz
realizacji

11–12 lutego: sesja plenarna KR-u, przyjęcie opinii w sprawie „Drenaż
mózgów w UE: sprostanie wyzwaniu na wszystkich szczeblach” oraz
„Kultura w Unii, która mierzy wyżej: rola regionów i miast”.
13 lutego: posiedzenie inauguracyjne nowej Komisji SEDEC.
20 lutego: posiedzenie Rady ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu
– debata orientacyjna nt.: „Drenaż mózgów – siła napędowa
europejskiego obszaru edukacji”.
23–24 marca: posiedzenie dyrektorów dyrekcji generalnych UE ds.
szkolnictwa wyższego dotyczące przepływu mózgów. Udział
sprawozdawcy KR-u w charakterze prelegenta.
Kwartał I: wnioski Komisji Europejskiej dotyczące aktualizacji
europejskiego programu na rzecz umiejętności.
Kwartał II: Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej
(aktualizacja).
1 lipca: rozpoczęcie niemieckiej prezydencji Rady.
Kwartał III: Urzeczywistnienie europejskiego obszaru edukacji.

Obszar polityki

Badania i innowacje oraz inteligentna specjalizacja

Komisja KR-u

Komisja SEDEC

Odniesienie do priorytetów
politycznych KR-u
Znaczenie
dla
władz
lokalnych i regionalnych w
UE

Rezolucja w sprawie programu prac Komisji Europejskiej na 2020 r.

Władze lokalne i regionalne aktywnie uczestniczą w regionalnych
ekosystemach badań i innowacji. Uruchomienie synergii między
lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i unijnymi formami finansowania.
Wzrost gospodarczy i zatrudnienie, a także zrównoważony rozwój w
europejskich miastach i regionach zależą w coraz większym stopniu od
wdrażania wyników badań naukowych i innowacji oraz
wykorzystywania ich do rozwoju.
Cele
polityczne, Cele
najważniejsze wyzwania i Wpłynąć na negocjacje międzyinstytucjonalne w sprawie dokładnej
wskaźniki wpływu
kwoty finansowania programu „Horyzont Europa”. Najważniejsze
kwestie to m.in.:
– Ukończenie wykazu „misji” w ramach programu „Horyzont Europa”
wraz z DG RTD.
– Promowanie synergii między programem „Horyzont Europa” a
innymi europejskimi programami finansowania, w szczególności
poprzez tworzenie profili i dalsze rozwijanie koncepcji inteligentnej
specjalizacji.
— Wkład w określenie przyszłej roli Europejskiej Rady ds. Innowacji
(EIC) i Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), a także
instrumentów służących zapewnieniu szerszego uczestnictwa w
ramach dziewiątego programu ramowego oraz
COR-2020-00353-00-02-TCD-TRA (EN) 23/26

Sprawozdanie
podsumowujące postępy w
realizacji celów polityki w
2019 r.
Proponowane na 2020 r.
prace
i
działania
wspierające KR-u wraz z
harmonogramem

– Włączanie przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych w
struktury zarządzania i komitety planowania strategicznego programu
„Horyzont Europa”.
Wyzwania
— Utrzymanie osiągniętej dynamiki i ścisłej współpracy
sprawozdawców KR-u w dziedzinie badań i rozwoju w latach 2020–
2024.
– Organizowanie dialogów politycznych z Komisją Europejską
(komisarz Mariya Gabriel oraz DG RTD i JCR).
– Uwzględnienie najnowszych osiągnięć różnych komisji KR-u w
dziedzinie badań i innowacji oraz pracy we wszystkich obszarach
polityki.
– Kontynuowanie owocnej współpracy z sprawozdawcami Parlamentu
Europejskiego i członkami odpowiednich komisji PE (ITRE, ECON i
CULT), grupą roboczą Rady ds. badań i innowacji oraz rotacyjnymi
prezydencjami UE w odniesieniu do programu „Horyzont Europa” i
jego wdrażania na szczeblu lokalnym i regionalnym.
Wskaźniki wpływu
Zwiększenie świadomości na poziomie UE w zakresie perspektywy
regionalnej na temat inteligentnej specjalizacji, tendencji na poziomie
regionalnym oraz, w odpowiednich przypadkach, udziału /
reprezentacji KR-u na odpowiednich forach.
Zaangażowanie KR-u w przyszłe misje w ramach programu
„Horyzont”.
Skuteczny przegląd i reorganizacja platformy wymiany wiedzy jako
kluczowego narzędzia zwiększenia świadomości oraz dostępu miast i
regionów do programu „Horyzont 2020”.
 W ramach platformy wymiany wiedzy zorganizowano sześć
wydarzeń w celu wymiany najlepszych praktyk w zakresie
przemysłu 4.0 i innowacji społecznych.
 Przyjęto opinię z inicjatywy własnej w sprawie infrastruktury
badawczej.
Działania ogólne
 Monitorowanie postępów w realizacji programu „Horyzont 2020” i
programu będącego jego kontynuacją – programu „Horyzont
Europa”, zwłaszcza w kontekście określania partnerstw i misji
badawczych, a także wpływu brexitu.
 Propagowanie nowego podejścia do inteligentnej specjalizacji w
ramach polityki na lata 2021–2027 i europejskiego cyklu
finansowania.
 Zbadanie roli sztucznej inteligencji w polityce w zakresie badań i
rozwoju oraz w nowoczesnej administracji publicznej.
 Seria wydarzeń w ramach platformy wymiany wiedzy
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Kluczowe
wydarzenia
międzyinstytucjonalne w
kontekście
działań
następczych i orientacyjny
kalendarz realizacji

poświęconych nowym tematom.
Prace legislacyjne
Wnioski dotyczące opinii ustawodawczych i opinii z inicjatywy
własnej, nad którymi może również pracować Komisja SEDEC:
(1) dokończenie tworzenia europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) z
perspektywy władz lokalnych i regionalnych,
(2) rola sztucznej inteligencji na rzecz skuteczniejszych,
innowacyjnych i sprzyjających włączeniu społecznemu usług
publicznych na szczeblu lokalnym oraz
(3) synergia między programem „Horyzont Europa” a innymi
kluczowymi funduszami UE, ze szczególnym uwzględnieniem nowych
obszarów współpracy regionalnej i transgranicznej oraz wspólnych
działań.
Działania pomocnicze:
Komisja SEDEC będzie nadal koordynować inicjatywę platformy
wymiany wiedzy, wspólnie z DG RTD Komisji Europejskiej.
W ramach projektu międzyinstytucjonalnego „Spotkania świata nauki
z regionami” (KR – KE – PE) odbędzie się szereg wydarzeń i działań
szkoleniowych dla pracowników lokalnych i członków KR-u. Dla
członków KR-u zorganizowane zostaną również działania w zakresie
prognozowania i programy dla odwiedzających w siedzibie Instytutu
Perspektywicznych Studiów Technologicznych – IPTS (Sewilla,
Hiszpania) i Instytutu Zastosowań Kosmicznych w Isprze (Varese,
Włochy).
 Inteligentna specjalizacja: Komisja SEDEC zwróci ponownie
uwagę na inteligentną specjalizację na szczeblu regionalnym i
lokalnym jako sposób na wdrożenie Zielonego Ładu UE, funduszy
strukturalnych oraz ogólnie polityki badań naukowych i innowacji
w UE.
1 stycznia: rozpoczęcie chorwackiej prezydencji Rady.
Marzec 2020 r.: ewentualny komunikat KE w sprawie europejskiego
obszaru edukacji.
Posiedzenia Komisji SEDEC 27 kwietnia lub 9 lipca: debata polityczna
z komisarz Mariją Gabriel na temat europejskiego obszaru edukacji,
europejskiej przestrzeni badawczej i platformy wymiany wiedzy.
1 lipca: rozpoczęcie niemieckiej prezydencji Rady.
Kwartał II: ewentualny komunikat KE w sprawie europejskiej
przestrzeni badawczej.
 Dialog polityczny z Komisją Europejską w kontekście wdrażania
dziewiątego programu ramowego (misje, partnerstwa, Europejska
Rada ds. Innowacji) oraz inicjatywy w zakresie platformy
wymiany wiedzy.
 Uczestnictwo w opartym na współpracy projekcie „Spotkania
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świata nauki z regionami” wraz z Komisją Europejską i
Parlamentem Europejskim (Dyrekcja Generalna ds. Analiz
Parlamentarnych oraz członkinie i członkowie PE).

_________

COR-2020-00353-00-02-TCD-TRA (EN) 26/26

