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Wizja silniejszej i odporniejszej 
Europy po pandemii COVID-19 
 
Unia Europejska powinna prosperować gospodarczo, sprzyjać włączeniu społecznemu i być 
zrównoważona pod względem środowiskowym. Powinna zapewniać całemu społeczeństwu 
obywatelskiemu dobre warunki do rozwoju i życia w otwartej, opartej na wartościach demokracji. 
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) skupi się na wspieraniu wnoszenia przez 
podmioty społeczeństwa obywatelskiego aktywnego wkładu w urzeczywistnienie tej nadrzędnej 
wizji Europy i na zapewnianiu decydentom cennej wiedzy fachowej z myślą o stworzeniu bardziej 
partycypacyjnej Europy i strategii politycznych, które są skuteczniejsze i lepiej dostosowane do 
gospodarczej, społecznej i obywatelskiej sytuacji w terenie.

Kadencja ta będzie naznaczona pandemią COVID-19 oraz, niestety, czasami niepewności oraz 
trudności gospodarczych i społecznych, w których przedsiębiorstwa walczą o przetrwanie,  
a pracownicy tracą pracę. Zanim szczepionka stanie się dostępna i powszechnie akceptowana, 
naszą nową codziennością będzie ograniczenie kontaktów personalnych, noszenie maseczek, 
organizowanie posiedzeń hybrydowych lub zdalnych i przerwy w działalności gospodarczej. 

W obecnej sytuacji bardziej niż kiedykolwiek 
musimy połączyć siły, opracować wizję nowej 
Europy po pandemii COVID-19 i zrobić wszystko, 
co w naszej mocy, aby zagwarantować,  
że nasz Komitet wniesie znaczący wkład  
w odbudowę Europy i jej przyszłą odporność. 
Będzie to iść w parze z odnową EKES-u jako 
bardziej zjednoczonej, skutecznej i wysoko 
cenionej instytucji.
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Obecna pandemia spowodowała najgorszą recesję od drugiej wojny światowej i pogłębia 
nierówności. Państwa członkowskie, przedsiębiorstwa, pracownicy i całe społeczeństwa 
potrzebują wsparcia, by przeżyć, odzyskać siły i odbudować swe gospodarki. 

Plan odbudowy Next Generation EU musi zapewniać niezbędne środki finansowe pozwalające 
zaradzić negatywnym gospodarczym i społecznym skutkom pandemii, ale trzeba zadbać o to, 
by wsparcie faktycznie docierało do tych, którzy go potrzebują – czy to do bezrobotnych, czy do 
przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, które walczą o przetrwanie.   

Ale same pieniądze nie są rozwiązaniem dla obecnej sytuacji: przestawienie się po pandemii 
na gospodarkę, która jest bardziej cyfrowa i zielona, musi być połączone także z odbudową 
społeczną. Cel wydźwignięcia z ubóstwa i wykluczenia społecznego 20 mln osób do 2020 r. 
ewidentnie nie został osiągnięty, zatem musimy teraz zdwoić wysiłki, aby go urzeczywistnić. 
Ludzie, którzy są w stanie, powinni pracować, a ci niezdolni do pracy powinni móc korzystać z 
solidarności społeczeństwa. Europejski filar praw socjalnych będzie punktem odniesienia w 
dążeniu do konwergencji społecznej. 

Odbudowa po pandemii
Aby szybko pokonać kryzys, potrzebujemy oprócz znacznych inwestycji prywatnych i publicznych 
sprawnie funkcjonującego jednolitego rynku. Należy usunąć ciągle jeszcze istniejące 
przeszkody i zapewnić nieprzerwany przepływ towarów, usług, kapitału, danych i osób przez 
granice. Jednocześnie konieczne jest także zagwarantowanie równych warunków działania, 
aby umożliwić uczciwą konkurencję w ramach jednolitego rynku. W czasie pandemii byliśmy 
świadkami reakcji krajowych, o których myśleliśmy, że należą już do przeszłości, ale Komisja szybko 
podjęła działania w odpowiedzi, tworząc zielone korytarze ułatwiające przepływ towarów i ludzi. 
W obecnym kontekście trzeba przywrócić pewność i zaufanie między państwami członkowskimi.
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Potrzebujemy:

• skutecznego planu odbudowy po pandemii 
COVID-19 w celu zapewnienia inwestycji publicznych 
i prywatnych oraz wsparcia wypłacalności z myślą 
o przetrwaniu przedsiębiorstw i miejsc pracy,  
a także w celu ułatwienia transformacji w kierunku 
konkurencyjnej, ekologicznej i cyfrowej Europy; 

• nowoczesnej polityki przemysłowej obejmującej 
europejskie rozwiązania cyfrowe;

• dobrych warunków dla innowacji; 

• zagwarantowania konkurencyjnych kosztów energii 
elektrycznej;

• paneuropejskich projektów i inwestycji w 
odpowiednią cyfrową i zieloną logistykę; 

• odpowiedniego wdrażania i skutecznego egzekwowania obowiązujących przepisów, a przy 
tym ograniczania biurokracji, obciążeń administracyjnych i złożoności wymogów w handlu 
transgranicznym, co jest szczególnie ważne dla MŚP; 

• odpowiedniego wsparcia dla obszarów wiejskich i utrzymania jakości produkcji żywności  
w Europie; 

• rynku kapitałowego i unii bankowej, przy respektowaniu szczególnych cech i kluczowej roli 
europejskich banków, zadbaniu o alternatywne źródła finansowania dla przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP, umożliwieniu gospodarstwom domowym wyciągania jak największych 
korzyści z oszczędności oraz ułatwianiu inwestycji transgranicznych.

Transformacja cyfrowa i ekologiczna stanowią nadal w pełni aktualne tematy i powinny 
być uwzględniane we wszystkich obszarach polityki. Zrównoważony rozwój powinien stać 
się przyjętym sposobem myślenia i podstawą konkurencyjnej europejskiej gospodarki,  
która nikogo nie pozostawia w tyle. Wysiłki na rzecz odbudowy nie powinny prowadzić po prostu 
do przywrócenia tego, co istniało w przeszłości: musimy ulepszyć strategie polityczne i metody 
działania, a przy tym czerpać korzyści z odbywającej się obecnie transformacji.

Jeśli chodzi o opodatkowanie, pandemia pokazuje, że ważniejsze niż kiedykolwiek jest,  
by państwa członkowskie miały stabilne dochody z podatków, by były w stanie inwestować 
w ludzi i przedsiębiorstwa w największej potrzebie. Jednocześnie obciążenie podatkowe  
w strefie euro już jest wysokie. Dążenie do właściwej równowagi wymaga zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych nakładanych na obywateli i przedsiębiorstwa, nasilenia walki z nadużyciami 
podatkowymi oraz wzmocnienia współpracy z krajami nienależącymi do UE. Gospodarka cyfrowa 
rozwija się szybko i stworzyła nowe wyzwania w zakresie opodatkowania. Trzeba poszukiwać 
globalnych rozwiązań, aby wszystkie przedsiębiorstwa wywiązywały się ze sprawiedliwie 
rozłożonych płatności podatkowych.
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Wymiar zewnętrzny UE
Na arenie międzynarodowej UE ma do odegrania rolę w kształtowaniu międzynarodowych 
standardów odzwierciedlających europejskie wartości i interesy. Przewiduje się, że 85% 
przyszłego wzrostu gospodarczego na świecie nastąpi poza granicami UE. 35 milionów 

europejskich miejsc pracy jest uzależnionych od eksportu,  
a 16 milionów – od inwestycji zagranicznych. 

Pandemia jasno pokazała wrażliwość UE i jej uzależnienie od 
dostawców spoza UE. Europejski biznes i przyszły dobrobyt 
zależą w dużym stopniu od zdolności UE do utrzymania 
otwartych rynków opartych na wolnym i sprawiedliwym 
handlu, a także od przewidywalności warunków światowego 
handlu. Oparty na zasadach wielostronny system handlowy 
oraz otwarte, sprawiedliwe, inkluzywne i przewidywalne 
warunki handlu międzynarodowego muszą nadal być zasadą 
przewodnią dla Unii Europejskiej.  Musimy zagwarantować 
UE otwartą, strategiczną autonomię i bezpieczeństwo 
dostaw, nawet w czasach kryzysu, wspierając silną bazę 
przemysłową i odporne międzynarodowe łańcuchy dostaw. 
Europa musi bronić globalnych zasad handlowych, zapewnić 
równe warunki działania oraz znaleźć równowagę między 

strategiczną autonomią a otwartością na handel międzynarodowy. Na przykład żegluga morska 
jest filarem międzynarodowego handlu, ponieważ umożliwia import i eksport przystępnych 
cenowo towarów na skalę, jakiej nie umożliwia żaden inny środek transportu. Żegluga to zatem 
element o znaczeniu strategicznym, gdyż umożliwia UE zadbanie o jej geopolityczną niezależność 
oraz zwiększenie gospodarczej i przemysłowej odporności, a także suwerenności.

Potrzebujemy zatem: 

• proaktywnej polityki handlowej;

• nowych stosunków ze Zjednoczonym Królestwem; 

• bliskiego partnerstwa z Bałkanami Zachodnimi;

• partnerstwa wschodniego i wsparcia dla wschodnich sąsiadów UE na okres po 2020 r.;

• rozdziałów dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju w nowych umowach o wolnym 
handlu z Wietnamem i Singapurem, a także aktywnego monitorowania już zawartych umów 
o wolnym handlu;

• paktu stabilizacji dla Afryki.

EKES jako część globalnego społeczeństwa obywatelskiego będzie nadal aktywnie angażował się 
w politykę rozszerzenia i politykę sąsiedztwa. 
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Musimy zadbać o to, by środki z planu 
odbudowy Next Generation EU docierały 
do tych, którzy ich potrzebują – czy to do 
bezrobotnych, czy do przedsiębiorstw, 
zwłaszcza walczących o przetrwanie MŚP.

Christa Schweng, 
przewodnicząca EKES-u







Postęp gospodarczy i postęp społeczny są ze sobą nierozerwalnie powiązane. 20 zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych może służyć jako punkt odniesienia w dążeniu do 
konwergencji społecznej oraz sprawiedliwej i zrównoważonej odbudowy. Plan działania służący 
wdrożeniu filaru, zapowiedziany na 2021 r., będzie drogowskazem dla państw członkowskich  
w ich działaniach podejmowanych w tej dziedzinie. 

W ramach transformacji w kierunku większej ekologizacji i cyfryzacji musimy zadbać o to, by 
nikt nie został pominięty i by polityka społeczna zapewniała odpowiednią reakcję na skutki 
tej transformacji. Dodatkowo pandemia przyniosła poważne zakłócenia i szybkie zmiany na 
naszych rynkach pracy. Pomimo wysokiego bezrobocia, które jeszcze wzrosło na skutek pandemii 
COVID-19, pracodawcy w niektórych państwach członkowskich mają trudności ze znalezieniem 
pracowników o umiejętnościach potrzebnych w ich przedsiębiorstwach. Jednocześnie wysoko 
wykwalifikowanym młodym ludziom trudno jest wejść na rynek pracy. Dostosowanie świata 
kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy to stale aktualne wyzwanie.

Pomocne w tej sytuacji mogą być adekwatna aktywna polityka rynku pracy i dobrze 
wyposażone publiczne służby zatrudnienia, które są w stanie skutecznie dostosowywać 
podaż i popyt na rynku pracy do uczenia się przez całe życie. Musimy kształtować dzisiejsze 
polityki, przyjmując perspektywę długoterminową. Priorytetem jest ochrona zatrudnienia 
i dochodów wszystkich pracowników, a przy tym trzeba mieć na uwadze i wspierać 
słabsze grupy społeczne, takie jak pracownicy nietypowi, dzieci żyjące w ubóstwie, osoby  
z niepełnosprawnościami, osoby z obszarów zmarginalizowanych oraz osoby wywodzące się ze 
środowisk migracyjnych i z mniejszości etnicznych.

Europa sprzyjająca 
włączeniu 
społecznemu

12



Szkolenia
Priorytetem musi być wyposażenie obywateli w umiejętności potrzebne do aktywnego 
uczestnictwa w społeczeństwie i w zmieniającym się świecie pracy. Potrzebujemy nowoczesnych, 
zorientowanych na przyszłość i odpowiednich systemów kształcenia i szkolenia, w tym systemów 
dualnych, aby:

• zapewnić młodym ludziom dobre podstawowe kompetencje, 
które umożliwią im także nabycie dalszych specjalistycznych 
umiejętności i wykorzystanie przyszłych możliwości; promować 
uczenie się przez całe życie dla wszystkich, w szczególności 
 w kontekście cyfryzacji i ekologizacji; 

• zachować tradycyjne, stare umiejętności, które zyskują na 
znaczeniu w kontekście utrzymania majątku zbudowanego 
i operacyjnego oraz bogactwa (istotne także dla gospodarki 
o obiegu zamkniętym), a jednocześnie przyczyniać się do 
korzystnego geograficznego rozłożenia pracy i miejsc pracy;

• ułatwić (re)integrację na rynku pracy, na przykład poprzez 
zapewnianie bezrobotnym możliwości szkolenia w miejscu pracy 
przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów pracy dla pracodawcy.

Migracja
Pierwotne przyczyny migracji, takie jak konflikty, nierówności i zmiana klimatu, nie znikną z dnia 
na dzień. Dlatego Europa potrzebuje przejrzystej i dobrze zarządzanej strategii w dziedzinie 
migracji i azylu. Nowy pakt o migracji i azylu obejmuje 10 szczegółowych inicjatyw legislacyjnych 
i nielegislacyjnych. Przewodnimi zasadami powinny być ochrona osób, które szukają schronienia 
w UE, przestrzeganie prawa międzynarodowego oraz zagwarantowanie tym osobom i ich 

rodzinom ich praw i perspektyw życiowych. 
Organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
odgrywają kluczową rolę w integracji 
migrantów, ale trzeba je wspierać i zapewniać 
im odpowiednie finansowanie. Dzielenie się 
ich najlepszymi praktykami na poziomie UE  
– co EKES może ułatwiać – sprzyja wzajemnemu 
uczeniu się wśród państw członkowskich. 
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Europejska Unia Zdrowotna
Jednym z głównych wniosków płynących z kryzysu związanego z COVID-19 jest konieczność 
wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej w prawie każdym kraju europejskim, przede 
wszystkim poprzez skupienie się na profilaktyce. Koordynowana przez Komisję, praktyczna 

współpraca między państwami członkowskimi w sektorze zdrowia 
jest ważnym aspektem solidarności i przyszłej odporności. 
Współpraca obejmuje takie środki jak zamówienia i dostawa 
sprzętu medycznego oraz usług w zakresie ochrony, ratownictwa, 
leczenia i opieki, na przykład w ramach programu RescEU na rzecz 
ochrony ludności. Opracowywanie skutecznych sposobów leczenia 
i szczepionki przeciwko COVID-19, a także wspólnych standardów  
i skoordynowanych systemów testowania powinno mieć 
miejsce na poziomie UE. Instytucje UE powinny mieć niezbędne 
kompetencje i uprawnienia do koordynowania dostaw i dystrybucji 
podstawowych urządzeń medycznych i ochronnych w ramach 
jednolitego rynku.

Prawa podstawowe i praworządność
Unia Europejska opiera się na wspólnych wartościach europejskich, które w żadnych 
okolicznościach nie podlegają dyskusji. Są to: poszanowanie godności ludzkiej i praw człowieka, 
wolność, demokracja, równość i praworządność. Nawet w czasach kryzysu, kiedy potrzebne 
są pewne wyjątkowe oraz ograniczone w czasie środki, podejmowane działania nie mogą być 
sprzeczne z zasadami państwa prawa i podziału władzy ani zagrażać demokracji oraz prawom 
podstawowym obywateli europejskich. Niedopuszczalne jest też, że w niektórych państwach 
członkowskich ogranicza się przestrzeń działania 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego. 
Praworządność jest podstawą funkcjonowania 
UE, ale jest nawet czymś więcej: wraz z prawami 
podstawowymi stanowi wizerunek UE jako 
wzoru społecznej gospodarki rynkowej, który to 
wizerunek należy chronić. 

Poszanowanie dla różnorodności to jedna 
z podstawowych zasad UE. Dotyczy ono 
bogactwa kultur i cech przyrodniczych różnych 
państw. Dotyczy także kwestii związanych  
z płcią, niepełnosprawnością, rasą, orientacją 
seksualną, wiekiem, religią i przekonaniami oraz 
jakimikolwiek innymi cechami osobistymi. 
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Jestem głęboko przekonana, że postęp 
gospodarczy i postęp społeczny są ze sobą 
nierozerwalnie powiązane. Teraz, kiedy Europa 
przekształca się w gospodarkę ekologiczną 
i cyfrową, musimy dbać o to, by nikt nie został 
pominięty.

Christa Schweng, 
przewodnicząca EKES-u







Ekologiczna transformacja będzie wraz z cyfryzacją siłą napędową realizacji planu odbudowy 
dla Europy. Ekologiczna transformacja pomoże zmodernizować przemysł i stworzyć nowe, 
wysokiej jakości miejsca pracy oraz większe możliwości zatrudnienia. 

Jednak ambitne środki na rzecz ochrony klimatu często oznaczają duże wyzwania dla 
przedsiębiorstw. Dlatego w obecnym kontekście pogorszenia koniunktury gospodarczej 
niezbędne jest zapewnianie jak najlepszego wsparcia dla odbudowy oraz jednocześnie 
umożliwianie innowacji i inwestycji w ochronę klimatu i środowiska. Kiedy przyjmowane są nowe 
środki służące łagodzeniu zmiany klimatu, przedsiębiorstwa potrzebują realistycznych celów, 
planowania, bezpieczeństwa i elastyczności, aby mogły zachować konkurencyjność i zapewniać 
miejsca pracy.  

W ramach wysiłków prowadzących do osiągnięcia bardziej ekologicznej gospodarki trzeba 
postrzegać przedsiębiorstwa jako element rozwiązania i zachęcać je do odgrywania 
aktywnej roli w kształtowaniu transformacji w kierunku niskoemisyjnej i zasobooszczędnej 
gospodarki. Przedsiębiorstwa powinny kierować się ideą sprawiedliwej transformacji.  
Kluczowym podmiotem jest tu „zrównoważone przedsiębiorstwo” z silnym „głosem pracowników”, 
w którym zagwarantowane są prawa do informacji i konsultacji. Umożliwienie pracownikom  
i radom pracowniczym aktywnego zaangażowania się w realizację strategii przedsiębiorstwa, 
której motorem jest pojęcie „zrównoważonego przedsiębiorstwa na rzecz sprawiedliwej 
transformacji”, zapewnia perspektywę godziwych miejsc pracy, godnych warunków pracy  
w zdrowym otoczeniu i w regionach, w których warto żyć. 

Europa 
zrównoważona 
pod względem 
środowiskowym 
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Stawianie ludzi w centrum  
procesu cyfryzacji  
Cyfryzacja i sztuczna inteligencja wywierają ogromny wpływ na to, jak żyjemy, pracujemy, 
uczymy się i komunikujemy. Transformacja cyfrowa musi być sprawiedliwa, zrównoważona 
i akceptowalna społecznie. Potrzebujemy europejskiego, ukierunkowanego na człowieka 
podejścia do cyfryzacji i musimy wykorzystywać szanse, jakie niesie ze sobą cyfryzacja. 
Jednocześnie powinniśmy stworzyć prawdziwą 
europejską przestrzeń danych, chroniącą nasze dane  
i zapewniającą prywatność i samostanowienie. 
Europejskiej suwerenności technologicznej nie 
należy definiować w sposób, który wyklucza inne 
lub jest z nimi w konflikcie, ponieważ potrzebujemy 
światowej współpracy i jest ona dla nas korzystna. 
Prawodawstwo europejskie musi dotrzymywać 
kroku postępowi technologicznemu, a inwestycje  
w przyszłe umiejętności i technologie mają 
kluczowe znaczenie.  

W ramach transformacji w kierunku ekologicznej 
gospodarki przedsiębiorstwa należy postrzegać jako 
element rozwiązania. Niezbędne jest zapewnianie jak 
najlepszego wsparcia dla odbudowy UE, a jednocześnie 
umożliwianie innowacji i inwestycji w ochronę klimatu  
i środowiska.

Christa Schweng, 
przewodnicząca EKES-u



Konferencja w sprawie przyszłości Europy to jedyna w swoim rodzaju okazja dla społeczeństwa 
w Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy, pracownicy, rolnicy, konsumenci i organizacje pozarządowe 
będą mogli wypowiedzieć się w sprawie przyszłego kształtu europejskich polityk, co da im 
poczucie odpowiedzialności za ich Unię Europejską. Ludzie z różnych środowisk i zajmujący się 
różnymi sprawami będą mogli włączyć się w bardziej zorganizowaną debatę mającą na celu 
usprawnienie funkcjonowania UE.

Zaangażowany w propagowanie demokracji uczestniczącej od czasu swego powstania w 1958 r. 
EKES ma okazję pokazać, jaką wartość dodaną wnosi, oraz działać jako pośrednik, ponieważ 
nasi członkowie wywodzą się z organizacji reprezentujących wszystkie grupy społeczeństwa  
i aktywnych lokalnie we wszystkich państwach członkowskich.

Konferencja powinna posłużyć do budowania różnego rodzaju pomostów między:

• podmiotami społeczeństwa obywatelskiego,
• społeczeństwem obywatelskim i decydentami,
• działającymi w terenie podmiotami i organizacjami,
• podmiotami szczebla krajowego i unijnego.

Można by poruszyć ważne tematy: wizja Europy, jaką chcemy zbudować, suwerenność państw a 
potrzeba znajdowania wspólnych europejskich rozwiązań, tożsamość narodowa a różnorodność 
kulturowa.
  
W 2017 r. Komitet przyjął rezolucję w sprawię przyszłości Europy Stanowiła ona odpowiedź na 
białą księgę Komisji z tego samego roku, w której zarysowano pięć możliwych scenariuszy rozwoju 
UE-27 do 2025 r. Jesteśmy dumni, że rezolucja EKES-u to „pierwszy wkład w ogólnoeuropejską 
debatę w sprawie przyszłości Europy”. Chcemy wnieść znaczący i cenny wkład w konferencję  
w sprawie przyszłości Europy.  
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Zaangażowany w propagowanie demokracji 
uczestniczącej od swego powstania w 1958 r. 
EKES ponownie będzie miał okazję pokazać, 
jaką wartość dodaną wnosi, oraz działać 
jako pośrednik, ponieważ nasze członkinie 
i nasi członkowie wywodzą się z organizacji 
reprezentujących wszystkie grupy społeczeństwa  
i głęboko zakorzenionych we wszystkich 
państwach członkowskich.

Christa Schweng, 
przewodnicząca EKES-u



Jest niezwykle ważne, by EKES odbudował swój wizerunek i przywrócił zaufanie i wiarygodność, 
zarówno na zewnątrz, w oczach innych instytucji UE i opinii publicznej, jak i wewnętrznie, wśród 
swych członków i pracowników. EKES, który jest zjednoczony, spełnia najwyższe standardy 
etyczne i zawodowe, cieszy się jak najlepszą reputacją na zewnątrz, będzie EKES-em,  
dla którego członkowie i personel będą z dumą pracować.
 
Wszystkie niezbędne wysiłki, środki i działania zostaną przedsięwzięte bezzwłocznie, w sposób  
w pełni przejrzysty i spójny, aby:

• dokonać rewizji regulaminu wewnętrznego i kodeksu postępowania EKES-u oraz wzmocnić 
je, mając na uwadze zalecenia Parlamentu Europejskiego oraz sprawozdania OLAF-u  
i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i w celu zapewnienia godnych warunków pracy 
dla pracowników i członków, w tym pod względem zdrowotnym; 

• przywrócić zaufanie i spójność wśród trzech Grup, członków i personelu, by mogli 
współpracować jako jeden zespół i dążyć do wypracowania konsensusu.

Główną rolą Komitetu jest zapewnianie, by głos zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego 
był słyszany na poziomie europejskim. Aby wypełnić to zadanie, musimy potwierdzić znaczenie 
znalezienia wspólnej płaszczyzny porozumienia między trzema Grupami EKES-u:  
nie przybywamy do EKES-u tylko po to, by przedstawić zdanie pracodawców, pracowników 
czy organizacji pozarządowych. Nasza wartość dodana polega na tym, że wypracowujemy 
wspólny mianownik, który przedstawiamy instytucjom europejskim i państwom członkowskim, 
zwracając uwagę na granice, których nie można przekroczyć i które zasługują na poszanowanie 
przez wszystkie Grupy. Indywidualny interes nie jest uzasadnieniem istnienia naszej instytucji 
– założeniem jest, że pochodzimy z różnych państw, wywodzimy się z różnych środowisk,  
ale naszym zadaniem i misją jest praca na rzecz wspólnego europejskiego dobra.

Przywrócenie 
zaufania w 
ramach EKES-u 
i odbudowanie 
wizerunku EKES-u 
na zewnątrz  

Europejski Komitet
Ekonomiczno-Społeczny
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EKES jest jedynym powiązaniem między władzami politycznymi UE a zorganizowanym 
społeczeństwem obywatelskim. Większe zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego  
i podmiotów działających w terenie w dyskusje na poziomie zarówno krajowym, jak i unijnym, 
wnosi wartość dodaną w kształtowanie polityki i czyni je bardziej demokratycznym, 
skutecznym i zgodnym z potrzebami obywateli.

Będziemy pracowali nad głównym narzędziem, jakie mamy do dyspozycji - opiniami - aby ulepszyć 
sposób ich przygotowywania i informowania o nich instytucji europejskich. Ścisła współpraca  
z Komisją Europejską, jeszcze przed publikacją nowych wniosków, a także szybkie opracowywanie 
opinii umożliwi nam przedstawianie naszych poglądów na czas. Wszyscy członkowie powinni 
przyjąć proaktywne i systematyczne podejście do działań następczych po przyjęciu opinii. 
Wprowadzimy zorganizowany dialog ze sprawozdawcami PE i z Radą i będziemy w kontakcie  
z odpowiednimi zainteresowanymi stronami. 

EKES może także pokazać, za pomocą ocen polityki, jak prawodawstwo i programy europejskie 
są wdrażane w terenie i jak są postrzegane przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
w państwach członkowskich. Możemy monitorować wdrażanie polityk UE i wskazywać, czy UE 
realizuje swe obietnice, oraz zwracać uwagę na ewentualnie nieodpowiednie polityki i procedury, 
czyniąc zalecenia, jak je ulepszyć. 

EKES może też odgrywać ważną rolę jako zaufany partner w procesach europejskiego semestru, 
gdzie użyteczny będzie głos społeczeństwa obywatelskiego. Może to pomóc zwiększyć 
widoczność EKES-u na poziomie krajowym.

Nasze plany na dalsze działania muszą obejmować także uproszczenie procedur dzięki jak 
najlepszemu wykorzystaniu możliwości oferowanych przez cyfryzację oraz zwiększenie 
przejrzystości. 

Nowa kadencja, oparta na tym programie, da nam możliwość, by pomóc Europie prosperować 
gospodarczo, sprzyjać włączeniu społecznemu i być zrównoważoną pod względem 
środowiskowym. Zobowiązujemy się stawić czoła temu wyzwaniu.

Razem nam się uda.

Zjednoczeni z myślą  
o przyszłości Europy! 
#United4FutureEU
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#United4FutureEU

www.eesc.europa.eu

www.eesc.europa.eu/facebook

www.eesc.europa.eu/twitter

www.eesc.europa.eu/instagram

www.eesc.europa.eu/youtube

www.eesc.europa.eu/linkedin
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