
CESE 1391/2005 FR – MSP(TW)/TW/ak …/… 

PL 

 
 

 
Europejski Komitet Ekonomiczno-Spoleczny 

 
 
 

PROTOKÓL 
WSPÓLPRACY 

POMIEDZY KOMISJA EUROPEJSKA 
I EUROPEJSKIM KOMITETEM EKONOMICZNO-SPOLECZNYM 

 

_______________ 
 
 

PREAMBULA 
 
 Komisja i Europejski Komitet Ekonomiczno-Spoleczny uwazaja, iz w ich interesie lezy 
zintensyfikowanie stosunków miedzyinstytucjonalnych poprzez wprowadzenie w zycie niniejszego 
protokolu. Tryb wzmocnionej wspólpracy, który on przewiduje zastepuje postanowienia protokolu z 24 
wrzesnia 2001 r. 
 
 Owa forma scislejszej wspólpracy wpisuje sie w ramy realizowania poglebionej kultury dialogu i 
uzgadniania pogladów z zorganizowanym spoleczenstwem obywatelskim i jego przedstawicielami w 
procesie opracowywania i wprowadzania polityk i decyzji Unii.  
 
 Z tego tytulu Komisja uwaza, ze dzialania Komitetu przyczyniaja sie do uwzgledniania wymogu 
lepszego uczestnictwa demokratycznego w procesie integracji europejskiej. 
 
 Komisja i Komitet wspólpracuja w realizowaniu nastepujacych trzech podstawowych zadan 
Komitetu: 
 
− wypelnianie funkcji doradczej wobec Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego oraz 

uczestniczenie w ten sposób w ksztaltowaniu polityk i decyzji wspólnotowych;  
 
− umozliwianie zorganizowanemu spoleczenstwu obywatelskiemu, zarówno na szczeblu krajowym, 

jak i europejskim, wiekszego uczestnictwa w procesie integracji Europy, oraz przyczynianie sie do 
zblizenia Europy do jej obywateli; 

 
− wspomaganie dzialan zewnetrznych Unii poprzez organizowanie i rozwijanie dialogu z 

zorganizowanym spoleczenstwem obywatelskim w krajach i rejonach geograficznych lezacych poza 
granicami Wspólnoty oraz wspieranie w nich tworzenie struktur konsultacyjnych.  

 
 Komisja popiera wzmocnienie funkcji konsultacyjnej Komitetu w procesie tworzenia polityk i 
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prawodawstwa wspólnotowego zarówno na etapach poprzedzajacych decyzje jak i nastepujacych po ich 
przyjeciu. Pociaga to za soba szczególnie mozliwosc wlaczenia Komitetu w przygotowanie analiz 
oddzialywania oraz wniesienie przezen wiekszego wkladu w ocene wdrazania prawodawstwa. 
 
 Wspólpracujac Komisja i Komitet przyczyniaja sie do rozwoju demokracji uczestniczacej na 
poziomie Unii w celu wzmocnienia jej demokratycznej prawomocnosci.  
 
 Pragnac umozliwic Komitetowi wypelnianie w pelni roli posrednika w przekazywaniu 
oczekiwan i aspiracji zorganizowanego spoleczenstwa obywatelskiego, Komisja popiera jego inicjatywy 
majace na celu wspieranie i ksztaltowanie dialogu oraz uzgadnianie pogladów z zorganizowanym 
spoleczenstwem obywatelskim, jak równiez wzmocnienie wiezi z Radami Ekonomiczno-spolecznymi i 
podobnymi Instytucjami w Panstwach Czlonkowskich. 
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I. STOSUNKI INSTYTUCJONALNE I ADMINISTRACYJNE 
 
1. Przewodniczacy Komisji albo jej Wiceprzewodniczacy odpowiedzialny za stosunki z Komitetem 

corocznie przedstawia przed Zgromadzeniem Plenarnym roczna strategie polityczna i glówne 
kierunki rocznego programu pracy Komisji.  

 
 Przewodniczacy Komisji na poczatku kadencji Komisji przedstawia przed Zgromadzeniem 

Plenarnym cele strategiczne na pieciolecie.  
 
2. Przynajmniej raz w roku z inicjatywy Komisji organizowane jest spotkanie Przewodniczacego 

Komitetu z Przewodniczacym Komisji i/lub Wiceprzewodniczacym odpowiedzialnym za 
stosunki z Komitetem w celu zanalizowania ich priorytetów oraz wszelkich kwestii 
interesujacych obie strony, oraz by dokonac oceny realizowania tych priorytetów, jak i 
wdrazania niniejszego protokolu. 

 
  Spotkanie to, przygotowywane przez Sekretarzy Generalnych Komisji i Komitetu, musi 

umozliwic okreslenie pewnej liczby zagadnien priorytetowych o szczególnym znaczeniu, które 
wymagaja wzmocnionej wspólpracy politycznej Komisji i Komitetu. Powinny to byc 
zagadnienia o charakterze przekrojowym, wpisujace sie w glówny nurt dzialalnosci Wspólnoty. 

 
  W kontekscie przygotowania wieloletniego programu dzialania miedzyinstytucjonalnego, 

wspólpraca Komisji i Komitetu ma na celu skuteczne przyczynienie sie do wysilku 
podejmowanego przez wszystkie instytucje, by lepiej stanowic prawo. 

 
3. Czlonkowie Komisji sa zapraszani do udzialu w pracach Komitetu, szczególnie w ramach sesji 

plenarnych, by dyskutowac o kierunkach strategicznych w zakresie ich dziedzin kompetencji, 
jak równiez o wszelkich innych kwestiach uprzednio okreslonych na drodze wspólnego 
porozumienia. 

 
Poza tym corocznie organizuje sie spotkania miedzy przewodniczacymi poszczególnych sekcji i 
Czlonkami Komisji odpowiedzialnymi za te sama dziedzine w celu zanalizowania ich 
priorytetów i programów pracy w ustalonym wspólnie trybie. 

 
4. Przedstawiciele Komisji sa wlaczani w prace Komitetu w dziedzinach, za które sa 

odpowiedzialni i w miare mozliwosci uczestnicza w posiedzeniach, na które sa zapraszani. 
Zabieraja glos w szczególnosci, by przedstawic wnioski Komisji oraz wszelkie inne 
rozpatrywane dokumenty i poinformowac o postepie w rozpatrywaniu tych spraw. 

 
Scisle wspólpracuja ze swymi odpowiednikami z Komitetu w sprawach, wchodzacych w zakres 
ich kompetencji.  

 
5. Koordynatorzy albo osoby odpowiedzialne wyznaczone przez kazda sluzbe Komisji oraz 

sekretariaty sekcji Komitetu dokonuja regularnej wymiany informacji w ramach programowania 
Dyrekcji Generalnych i realizowania priorytetów pracy tychze sekcji.  
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 Z inicjatywy Sekretariatu Generalnego Komisji koordynatorzy zbieraja sie przynajmniej raz w 

roku z Sekretariatem Komitetu w celu: 
 

− omówienia srednioterminowych projektów Komisji, do których Komitet móglby wniesc 
znaczny wklad po przeprowadzeniu ich analizy przez jego odpowiedzialne organy, oraz 
monitorowania projektu;  

− wzajemnego informowania sie o interesujacych obie strony dzialaniach i najwazniejszych 
inicjatywach, jakie realizowano albo jakie uwzgledniono w projektach Komisji albo 
Komitetu; 

− przygotowania spotkan Sekretarzy Generalnych Komisji i Komitetu, szczególnie w 
odniesieniu do monitorowania wdrazania niniejszego protokolu. 

 
 
II. FUNKCJA OPINIODAWCZA EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-

SPOLECZNEGO 
 
6. W oparciu o roczny program pracy Komisji oraz o analize priorytetów odpowiednio Komisji i 

Komitetu, Wiceprzewodniczacy odpowiedzialny za stosunki z Komitetem przekazuje mu liste 
wniosków, dla których zasieganie opinii jest obowiazkowe oraz tych, dla których zasieganie 
opinii jest fakultatywne. W liscie tej uwzglednia sie równiez dokumenty o charakterze 
nieustawodawczym, w sprawie których Komisja ma zamiar zasiegnac opinii Komitetu. 

 
W ramach ustalania swego programu dzialania Komisja potwierdza, w uzupelnieniu do 
programu prac biezacych („rolling programme”) i to przed posiedzeniami Prezydium Komitetu, 
opinie fakultatywne. 
 

 Komitet czyni starania, by uwzglednic w organizacji swych wlasnych prac priorytety i terminy 
Komisji.  

 
7. Celem poszanowania ducha traktatów, nalezy wzmocnic polityke selektywnosci, i to zarówno ze 

strony Komisji, jak i Komitetu. 
 
 W zwiazku z powyzszym Komisja podejmuje decyzje o zasiegnieciu opinii fakultatywnej w 

oparciu o nastepujace kryteria: 
 

− rozwazane zagadnienie lezy w ogólnym interesie i nalezy do dziedziny czy zagadnien, co do 
których opinia Komitetu moglaby stanowic wazny przyczynek do procesu ksztaltowania 
polityk i decyzji Unii;  

− zasiegniecie opinii mogloby sprowokowac dyskusje miedzyinstytucjonalna w sprawie 
ewentualnej akcji wspólnotowej dla okreslonego zagadnienia. 

 
Ze swej strony Komitet bedzie kontynuowal podjete juz uprzednio wysilki majace na celu 
racjonalizacje jego prac, by skupic sie glównie na opiniach, które moga najskuteczniej 
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przyczynic sie do procesu ksztaltowania polityk i decyzji wspólnotowych. 
 
W tym celu Komitet: 
 
− stosuje wzmocnione kryteria wyboru zagadnien, których moga dotyczyc jego opinie z 

inicjatywy wlasnej; 
 

− kontynuuje wprowadzanie uproszczonego i szybkiego trybu podejmowania decyzji 
odnosnie do opracowania opinii w kwestiach rutynowych, w których zasieganie opinii jest 
obowiazkowe (kodyfikacja, przedluzanie waznosci norm, rozszerzanie zasiegu 
terytorialnego istniejacych norm itp.). 

 
8.  W ramach procesu ksztaltowania polityk Unii i opracowywania programu jej prac, Komisja 

moze przewidziec koniecznosc i wnioskowac do Komitetu o opinie rozpoznawcza w 
dziedzinach szczególnie waznych dla zorganizowanego spoleczenstwa obywatelskiego, w 
odniesieniu do których uwaza ona, ze Komitet posiada odpowiednie kompetencje i 
specjalistyczna wiedze. Z wnioskiem o taka opinie zwraca sie do Komitetu 
Wiceprzewodniczacy Komisji odpowiedzialny za stosunki z Komitetem. Do wniosków tych sa 
zalaczone dokladne wskazówki dotyczace przedmiotu opinii i terminu opracowania dokumentu.  

 
 Komisja i Komitet staraja sie, by wnioski w sprawie opinii rozpoznawczej wpisywaly sie ramy 

podejscia zintegrowanego gwarantujacego jak najlepsze uwzglednienie punktu widzenia 
wszystkich zainteresowanych podmiotów spoleczenstwa obywatelskiego. 

 
 W tym kontekscie, jak równiez by osiagnac wyzej wymieniony cel pozadane by bylo, zeby 

Komitet organizowal przesluchania i/lub konferencje. 
 
  Komisja zapewni odpowiedni monitoring, co pozwoli oszacowac wklad tych opinii w proces 

ksztaltowania polityk i decyzji wspólnotowych. 
 
9.  Komisja przekazuje Komitetowi w jak najkrótszym  terminie wszystkie dokumenty i informacje 

konieczne do wypelnienia jego roli doradczej. 
 
10. Majac na uwadze lepsza czytelnosc jego opinii, Komitet w szczególnosci stara sie, aby: 
 

− lepiej uwidocznic pojedyncze zmiany, jakie pragnie wniesc do wniosków Komisji o 
charakterze prawodawczym; 

 
− przygotowywac syntezy glównych zalecen i propozycji, które formuluje. 

 
11. Komisja i Komitet uznaja koniecznosc i przydatnosc monitorowania opinii.  W tym celu Komisja 

systematycznie podaje powody uwzglednienia lub nie propozycji zmian i sugestii w kwestiach 
zasadniczych zawartych w opiniach Komitetu. 
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W odniesieniu do opinii o charakterze bardziej politycznym, Komisja stara sie zapewnic im 
monitoring równiez o charakterze bardziej politycznym zawierajacy w szczególnosci, o ile jest 
to mozliwe, informacje przygotowana przez wlasciwego czlonka Komisji na sesje plenarna 
nastepujaca po sesji, na której przyjeto odnosna opinie. 

 
Propozycje zmian w odniesieniu do dokumentów o charakterze prawodawczym przyjete przez 
Komisje, sa przez nia wlaczane do propozycji zmodyfikowanych z zaznaczeniem ich zródla w 
towarzyszacym im uzasadnieniu. 

 
 
III. EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOLECZNY I ZORGANIZOWANE 
 SPOLECZENSTWO OBYWATELSKIE 
 
12. Zgodnie z Traktatem, Komitet odgrywa role posrednika instytucjonalnego miedzy instytucjami 

Unii i zorganizowanym spoleczenstwem obywatelskim. 
 
 Komisja i Komitet wspólpracuja, by lepiej wlaczyc zorganizowane spoleczenstwo obywatelskie 

w proces ksztaltowania polityk i przygotowania prawodawstwa wspólnotowego, oraz w jego 
wdrazanie i umozliwic w ten sposób przylaczenie sie spoleczenstwa obywatelskiego i wiekszy 
udzial w realizacji projektu europejskiego na wszystkich szczeblach.  

 
 W tym kontekscie Komisja popiera zaangazowanie Komitetu w docelowe wprowadzenie 

uporzadkowanego i poglebionego dialogu z zorganizowanym spoleczenstwem obywatelskim, w 
szczególnosci poprzez Grupe Lacznikowa, która utworzyl.  

 
 W odniesieniu do polityki konsultacyjnej w ramach instytucjonalnych, Komisja powierza 

wlasnie Komitetowi poglebianie stosunków z zorganizowanym spoleczenstwem obywatelskim 
zarówno w obrebie Unii, jak i poza jej granicami.  

 
13.  Komisja i Komitet zgodzily sie poglebic wspólprace przy organizowaniu wydarzen dotyczacych 

zagadnien szczególnie waznych. 
 
  Z tego tytulu, i nie naruszajac kompetencji i prerogatyw zadnej z tych instytucji, Komitet w 

ramach wywiazywania sie z roli doradcze, moze organizowac, w formie przesluchan czy 
konferencji, uporzadkowane konsultacje z zorganizowanym spoleczenstwem obywatelskim, 
które maja na celu zgromadzenie jak najbardziej róznorodnych pogladów organizacji 
spoleczenstwa obywatelskiego zainteresowanych danym zagadnieniem. 

 
  Komisja moze wspólpracowac przy organizowaniu czy przebiegu takich konsultacji w sposób 

najbardziej odpowiedni, równiez poprzez pomoc logistyczna i/lub finansowa. 
 
14.  Komisja i Komitet czuwaja równiez nad zwiekszeniem synergii ich dzialan i inicjatyw, w 

szczególnosci w nastepujacych dziedzinach: 
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− Strategia lizbonska 
 
 Komitet przyczynia sie do wdrazania strategii lizbonskiej w ramach wzmocnionej wspólpracy z 

Radami Ekonomiczno-Spolecznymi i podobnymi instytucjami Panstw Czlonkowskich, z 
zorganizowanym spoleczenstwem obywatelskim, majac na celu, jak go do tego zacheca Rada 
Europejska, utworzenie sieci inicjatyw interaktywnych mogacych przyczynic sie do powodzenia 
tej strategii.  

 
− Rozwój zrównowazony 
 
 Komitet przyczynia sie do wdrozenia i monitorowania strategii rozwoju zrównowazonego Unii. 

Z tego tytulu Komisja polega na Komitecie, by wpisac te strategie w proces uczestnictwa i 
dialogu politycznego wlaczajacego wszystkie zainteresowane podmioty w wyznaczenie celów i 
ich realizowanie. 

 
− Przemiany strukturalne 
 
  Komisja czyni wysilki, by w pelni wykorzystac wiedze Komitetu na temat przewidywania i 

zarzadzania przemianami strukturalnymi oraz ich skutkami dla gospodarki, srodowiska 
naturalnego, spoleczenstwa i poszczególnych grup spolecznych. 

 
− Analizy oddzialywania i ocena prawodawstwa 
 
  Komitet wnosi wklad w proces analizy oddzialywania i oceny wdrazania prawodawstwa 

wspólnotowego w formie okreslonej przez Komisje.  Szczególnie odnosi sie to do rynku 
wewnetrznego. 

 
− Stosunki zewnetrzne Unii Europejskiej 
 
  Komitet wspomaga dzialania zewnetrzne Unii podtrzymujac dialog z zorganizowanym 

spoleczenstwem obywatelskim w krajach i regionach, w którymi Unia utrzymuje kontakty 
sformalizowane. Z tego tytulu Komisja wspiera inicjatywy majace na celu poglebienie roli 
zorganizowanego spoleczenstwa obywatelskiego poza granicami Unii i promowanie tam  kultury 
i struktur dialogu i konsultacji.  

 
 
IV. POLITYKA KOMUNIKACJI  
 
15. Prowadzenie dialogu z obywatelami w sprawie Unii Europejskiej jest wspólnym obowiazkiem 

wszystkich instytucji i organów europejskich. Chodzi tu o zadanie podstawowe, gdyz instytucje 
europejskie musza wykazac sie wiarygodnoscia, przejrzystoscia, otwartoscia i 
odpowiedzialnoscia, o ile chca one zachowac i zwiekszyc swa wlasna prawomocnosc w oczach 
obywateli europejskich. Skuteczna polityka komunikacji Unii Europejskiej powinna wiec zostac 
uznana przede wszystkim za misje sluzby cywilnej. Celem powinno byc tu umozliwienie 
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obywatelom pelnego uczestnictwa w debacie europejskiej i w procesie ksztaltowania polityk i 
decyzji wspólnotowych.  
 
Komisja i Komitet uwazaja, ze w ogólnym interesie Unii Europejskiej i jej obywateli lezy 
zaciesnienie stosunków miedzyinstytucjonalnych równiez w dziedzinie komunikacji oraz 
okreslenie w tym celu warunków wzmocnionej wspólpracy.   
 
Komisja przygotowuje Biala ksiege, która przedstawi glówne kierunki strategii komunikacyjnej 
Unii Europejskiej oraz jej podstawowe inicjatywy srednio- i dlugoterminowe. Dokument ten 
bedzie punktem wyjscia w dlugofalowym procesie reform strukturalnych oraz zmian 
kulturowych, które wlaczaja komunikacje do procesu decyzyjnego. 
 
Biala ksiega stanie sie podstawa do zakrojonych na szeroka skale konsultacji obejmujacych 
wszystkie zainteresowane strony uczestniczace w dialogu w sprawie Unii Europejskiej, w tym 
Europejski Komitet Ekonomiczno-Spoleczny, i stworzy wszystkim instytucjom mozliwosc 
okreslenia zasad ich wlasnego udzialu i zaangazowania w ten proces.  
 
W tym wzgledzie Komitet, jako instytucjonalny posrednik pomiedzy spoleczenstwem 
obywatelskim a instytucjami Unii Europejskiej, odgrywa kluczowa role w tworzeniu 
europejskiego obszaru rzeczywistego publicznego dialogu i debaty na tematy zajmujace 
obywateli i które okresla przyszlosc projektu europejskiego.  
 
Lezy wiec w interesie Unii Europejskiej, by w ramach wzmocnionej wspólpracy 
miedzyinstytucjonalnej skorzystac ze specjalistycznej wiedzy i z sieci komunikacyjnych 
pozwalajacych na utrzymywanie uprzywilejowanych stosunków, zwlaszcza z organizacjami 
spoleczenstwa obywatelskiego, które reprezentuja jego czlonkowie oraz rady spoleczno-
gospodarcze i inne tego typu instytucje w Panstwach Czlonkowskich.  
 
W wyniku konsultacji, do których bodzcem bedzie Biala ksiega, zostanie opracowany zalacznik 
do niniejszego dokumentu, który uscisli konkretne dziedziny wzmocnionej wspólpracy 
pomiedzy Komisja i Komitetem w zakresie prowadzenia dialogu  w sprawie Unii Europejskiej, 
jak równiez warunki jej realizowania.  
 

______________ 
 
 
Sporzadzono w Brukseli dnia 7 listopada 2005 r. 
 
 
W imieniu Komisji Europejskiej 
 
 
 
 

W imieniu Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Spolecznego 
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Przewodniczacy 

Anne-Marie SIGMUND 
Przewodniczaca 

 
 


