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EKES 
Grupa „Różnorodność Europy” (Grupa III) jest jedną z trzech 
Grup w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym 
(EKES-ie). Komitet, ustanowiony w 1957 r. na mocy traktatu 
rzymskiego jako organ doradczy Rady, Komisji Europejskiej 
i Parlamentu Europejskiego, zapewnia przedstawicielom 
zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego formalną 
platformę do wyrażania ich poglądów na tematy związane 
z UE oraz do udziału w unijnym procesie decyzyjnym. EKES 
jest forum konsultacji i reprezentacji, które umożliwia 
przedstawicielom organizacji społecznych, zawodowych, 
gospodarczych i kulturalnych państw członkowskich inte-
gralny udział w kształtowaniu polityki UE i przygotowywa-
niu unijnych decyzji.

Wartość dodana prac EKES-u:

• Skupienie w jednym miejscu znacznej wiedzy fachowej 
pochodzącej od przedstawicieli całego spektrum 
europejskiego społeczeństwa obywatelskiego.

• Działalność EKES-u – a zwłaszcza jego opinie – to 
gwarancja, że doświadczenia, oczekiwania i propozycje 
przedstawicieli organizacji gospodarczych, społecznych, 
zawodowych i obywatelskich są uwzględniane w unijnym 
prawodawstwie i programach.

• Pomimo różnic interesów możliwe jest osiąganie 
kompromisu i konsensusu z korzyścią dla prawidłowego 
sprawowania rządów w UE, opartego na zasadzie 
uczestnictwa.
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Obsługę administracyjną Grupy zapewnia aktywny 
i dynamiczny zespół, który udziela wszelkich 
dodatkowych informacji na temat naszych działań.
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Wzmacnianie demokracji uczestniczącej w Unii Europejskiej 

RÓŻNORODNOŚĆ W DEMOKRACJI    
Obecność Grupy „Różnorodność Europy” (Grupa III), obok 
Grupy Pracodawców i Grupy Pracowników, zapewnia 
Komitetowi dynamikę działania i daje mu możliwość 
pełnego wypowiadania się w kwestiach, które są istotne 
dla różnorodnych organizacji gospodarczych, społecznych, 
zawodowych i obywatelskich tworzących zorganizowane 
społeczeństwo obywatelskie w państwach członkowskich.  

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w traktacie z Lizbony  
w skład naszej Grupy wchodzą „[...] inni przedstawiciele 
podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, 
w szczególności z dziedzin społeczno-ekonomicznej, 
obywatelskiej, zawodowej i kultury”. 

Nasi członkowie pochodzą z organizacji reprezentujących 
interesy obywateli w takich dziedzinach jak:

• nauka (naukowcy nauk przyrodniczych, ekonomiści, 
socjologowie itp.)

• zaangażowanie obywateli oraz ich upodmiotowienie

• rozwój społeczeństwa obywatelskiego

• konsumenci

• środowisko naturalne, dziedzictwo i zrównoważony rozwój

• rolnictwo, rybołówstwo i społeczności w regionach 
przybrzeżnych, leśnictwo

• ochrona praw człowieka (kwestie dotyczące dzieci, 
osób starszych, rodzin, równouprawnienia płci, grup 
marginalizowanych i mniej uprzywilejowanych, migrantów 
i uchodźców, mniejszości, osób z niepełnosprawnościami, 
kobiet i młodzieży)

• wolne zawody (prawnicy, lekarze, inżynierowie itp.)

• małe i średnie przedsiębiorstwa oraz rzemiosło

• gospodarka społeczna (organizacje charytatywne, 
spółdzielnie, fundacje, towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych i przedsiębiorstwa społeczne)

BUDOWANIE KONSENSUSU       
Budowanie więzi w kwestiach spornych, jest niezwykle 
trudne, ale niezbędne w Unii Europejskiej. Nasi członkowie 
reprezentują wiele różnych grup społecznych, niekiedy 
o sprzecznych interesach. To od nas zależy, czy będziemy 
posuwać się naprzód, choć często powoli, czy okopiemy 
się na naszych pozycjach. Postępów nie można jednak 
osiągnąć bez budowania mostów. Czynimy to poprzez:

• wzajemne wysłuchiwanie swoich racji,

• współdziałanie na rzecz osiągnięcia wspólnej płaszczyzny,

• dążenie do porozumienia,

• wspólną pracę w celu realizacji uzgodnień.

Nasza grupa może wywierać wpływ na partnerów społecznych 
poprzez zwracanie uwagi na pozytywne przykłady pracy 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Jest to możliwe, 
ponieważ jesteśmy częścią naszych społeczności i w związku  
z tym znamy wiele ich codziennych problemów. 

EUROPEJSKIE ZAANGAŻOWANIE 
OBYWATELSKIE – DZIAŁANIA LOKALNE    
W systemie demokratycznego sprawowania rządów to 
obywatele określają, w jakim kierunku chcą zmierzać,  
a rolą ich przedstawicieli i rządów jest doprowadzenie 
ich do wytyczonego celu.

W skład naszej Grupy wchodzą nie tylko przedstawiciele 
organizacji obecnych w Brukseli lub na szczeblu UE. To wartość 
dodana, jaką wnosimy w kształtowanie unijnej polityki. 
Jesteśmy dumni z tego, że większość naszych członków 
prowadzi dyskusje na temat wniosków ustawodawczych UE  
w swoich organizacjach i sieciach. Nasze członkinie i członkowie 
docierają do organizacji społeczeństwa obywatelskiego  
w swoich społecznościach, regionach i krajach. Wysłuchują tam 
poglądów i pomysłów oraz angażują obywateli w dyskusje.

Niemniej regularna dwukierunkowa wymiana poglądów 
ze wszystkimi pozostałymi europejskimi organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego jest dla nas szczególnie ważna. 
Utrzymujemy dobre i owocne kontakty z członkami Grupy 
Łącznikowej EKES-u oraz z innymi europejskimi sieciami 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego nienastawionych 
na zysk, które są szeroko reprezentowane na szczeblu 
europejskim. Staramy się angażować ich w nasze działania 
i oferować wsparcie logistyczne dla ich spotkań w naszej 
siedzibie w Brukseli.

Naszym ogólnym celem jest rzeczywiste wzmocnienie 
demokracji uczestniczącej w całej Unii Europejskiej 
oraz zadbanie o to, by nasze opinie na temat wniosków 
ustawodawczych UE odzwierciedlały interesy wszystkich 
Europejczyków.

Grupa „Różnorodność Europy” liczy 106 członków ze 
wszystkich 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. 
Członkinie i członkowie EKES-u są wyznaczani przez rządy 
państw członkowskich, a następnie formalnie zatwierdzani 
i mianowani przez Radę Unii Europejskiej na pięcioletnią, 
odnawialną kadencję. Pełnią swoją funkcję niezależnie, służąc 
interesom wszystkich obywateli UE.

KATEGORIE –  
SIŁA NASZEJ GRUPY   
Nasza Grupa wspiera, za pośrednictwem swojego sekretariatu, działania prowadzone przez Kategorie w Komitecie. Kate-
gorie skupiają członków reprezentujących określone sektory lub społeczności i ich interesy. Dzięki wysokiemu poziomowi 
fachowej wiedzy w swoich specjalnościach wnoszą one wartość dodaną w pełnienie przez EKES funkcji doradczej.

ROLNICY I KONSUMENCI I ŚRODOWISKO I GOSPODARKA SPOŁECZNA I 

WOLNE ZAWODY I STOWARZYSZENIA


