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SŁOWO WSTĘPNE
Mam przyjemność przedstawić Wam broszurę, która została oparta na Rocznym sprawozdaniu 
z działalności za 2016 rok Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, zawierającym 
przegląd wszystkich działań Komitetu z 2016 r.

Miniony rok był pod wieloma względami niezwykle ważny dla Unii Europejskiej  
i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego: zamachy terrorystyczne, nieprzerwany 
kryzys migracyjny, skutki porozumienia paryskiego dla zmiany klimatu, wznowione dyskusje 
nad zachowaniem modelu społecznego w czasach transformacji, poszukiwanie bardziej 
zrównoważonego modelu rozwoju, referendum w sprawie wystąpienia Zjednoczonego 
Królestwa z UE itd. Wszystko to pokazało potrzebę nowej, silnej europejskiej reakcji,  
z większym zaangażowaniem społeczeństwa obywatelskiego.

W sprawie kryzysu migracyjnego EKES wydał szereg opinii, opracowanych na podstawie misji 
informacyjnych do jedenastu krajów, których celem było spotkanie się z przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego, uchodźców i organów rządowych. Ta nowa metoda pracy 
dowiodła swojego potencjału i umocniła rolę EKES-u jako pośrednika między społeczeństwem 
obywatelskim a europejskimi organami politycznymi. Do innych pierwszoplanowych działań 
EKES-u należały m.in. Europejskie Forum Migracji oraz kampania Tak dla Schengen.

EKES był też bardzo aktywny w sprawach dotyczących klimatu – zarówno przed podpisaniem 
porozumienia paryskiego, jak i po nim. W jednej z przyjętych opinii na ten temat orędowano 
za utworzeniem koalicji wielu zainteresowanych stron na rzecz przeciwdziałania zmianie 
klimatu.

Komitet bardzo mocno zaangażował się w dialog na temat filaru praw socjalnych i ogólniej 
na temat przyszłości pracy. Podjęto szereg inicjatyw, w tym zorganizowano 28 debat  
w poszczególnych państwach członkowskich, w których wzięło udział ponad 1 000 organizacji – 
była to jedna ze sztandarowych inicjatyw EKES-u w 2016 r. Jeszcze innym godnym odnotowania 
sukcesem w 2016 r. była konferencja na temat przyszłości pracy, zorganizowana wspólnie z 
Międzynarodową Organizacją Pracy (MOP).

Komitet był też pierwszą instytucją, która rozpropagowała swoje poglądy i prace dotyczące 
nowych modeli gospodarczych, przyjmując opinie na temat gospodarki dzielenia się, 
gospodarki opartej na funkcjonalności, koncepcji łagodnej sugestii i gospodarki o obiegu 
zamkniętym. Działania te wskazują na rolę, jaką Komitet może odgrywać w perspektywicznej 
refleksji nad tymi nowymi zagadnieniami, które mają już  – i w dalszym ciągu będą miały – 
coraz większy wpływ na życie Europejczyków.

Przeprowadzono ponadto działania następcze na wysokim szczeblu dotyczące m.in. ukończenia 
i pogłębienia unii gospodarczej i walutowej (UGW) oraz unii energetycznej (EKES brał aktywny 
udział w pracach utworzonego przez Komisję Obywatelskiego Forum Energetycznego).

Wszystkie te przedsięwzięcia ilustrują fakt, że w 2016 r. EKES znowu zintensyfikował 
swoją działalność na wielu polach, a jej sednem jest rozważanie i proponowanie bardziej 
zrównoważonych modeli rozwoju – rozwoju, który będzie sprzyjać włączeniu społecznemu 
i respektować ograniczenia naszej planety. Przyjęte przez Komitet stanowisko na rzecz 
zrównoważonego rozwoju przyczyniło się do tego, że nasza instytucja stała się wyjątkowym, 
uznanym partnerem w dialogu z instytucjami europejskimi i ze wszystkimi organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego.

W broszurze podsumowano podjęte przez nas środki i inicjatywy oraz leżące u ich podstaw 
zasady, zgodne z misją EKES-u.

Luis Planas 
Sekretarz generalny EKES-u
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CZYM JEST EKES? 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) jest organem 
doradczym Unii Europejskiej (UE) z siedzibą w Brukseli. Odkąd 
został utworzony w 1957 r., stanowi jedyne w swoim rodzaju forum 
konsultacji, dialogu i osiągania konsensusu między przedstawicielami 
różnych gospodarczych, społecznych i obywatelskich grup 
zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. EKES zajmuje 
szczególne miejsce w procesie decyzyjnym UE, jako organ doradczy  
przedkładający swoje opinie zarówno unijnej władzy „ustawodawczej”  
(Parlament Europejski i Rada), jak i „wykonawczej” (Komisja). EKES 
dba o to, by organizacje społeczeństwa obywatelskiego mogły 
wypowiedzieć się w sprawach dotyczących rozwoju Europy.

JAKIE SĄ CELE EKES-U?  

EKES aktywnie angażuje się na rzecz integracji europejskiej. 
Przyczynia się do umocnienia legitymizacji i skuteczności 
demokratycznej Unii Europejskiej, umożliwiając organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego w państwach członkowskich 
wyrażanie poglądów na szczeblu europejskim.

Komitet pełni trzy zasadnicze role:

• wspomaga Parlament Europejski, Radę i Komisję Europejską, 
korzystając z doświadczenia swoich członków i z ich mandatu 
przedstawicielskiego i dążąc do osiągania konsensusu w imię 
interesu ogólnego, a tym samym przyczynia się do tego, by 
polityka i prawodawstwo europejskie były lepiej dostosowane 
do realiów gospodarczych i społecznych oraz do rzeczywistej 
sytuacji społeczeństwa obywatelskiego;

• jako forum instytucjonalne dysponujące bogatą wiedzą  
i reprezentujące zorganizowane społeczeństwo obywatelskie 
działa na rzecz rozwoju Unii Europejskiej opartej na aktywniejszym 
udziale obywateli i na bliskim kontakcie z nimi, umożliwiając 
wyrażanie opinii i prowadzenie dialogu;

• propaguje wartości, które są fundamentem integracji europejskiej, 
i przyczynia się do postępu demokracji uczestniczącej i umocnienia 
roli zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego w Europie 
i na świecie.

EKES [...] przyczynia się do 
umocnienia legitymizacji i 

skuteczności demokratycznej 
Unii Europejskiej, umożliwiając 

organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego z państw 

członkowskich wyrażanie 
poglądów na szczeblu 

europejskim.

“



CO TO JEST ZORGANIZOWANE SPOŁECZEŃSTWO 
OBYWATELSKIE?

Pojęcie zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego określa 
całą gamę organizacji, sieci, stowarzyszeń, ugrupowań i ruchów, 
które są niezależne od rządu i które czasami zbierają się, by poprzez 
działania kolektywne realizować wspólne interesy. Grupy te 
często odgrywają rolę pośredników między decydentami a ogółem 
społeczeństwa i umożliwiają obywatelom aktywne włączanie się 
w wysiłki, których celem jest spełnienie życzeń społeczeństwa  
i wyjście naprzeciw ich troskom.  

W JAKI SPOSÓB SPOŁECZEŃSTWO  
OBYWATELSKIE JEST REPREZENTOWANE?

EKES liczy 350 członków pochodzących z wszystkich 28 państw 
członkowskich. Członkowie nie są politykami, lecz reprezentują 
organizacje pracodawców, związki zawodowe, społeczności, 
stowarzyszenia zawodowe, rolników, organizacje młodzieżowe, 
konsumentów, ruchy broniące interesów kobiet, organizacje ekologiczne 
i inne. Członkowie Komitetu wywodzą się ze wszystkich środowisk 
społecznych i zawodowych, mają rozległą wiedzę i wszechstronne 
doświadczenie. Nie przebywają w Brukseli przez cały czas, lecz raczej mają 
własną pracę w ojczystym kraju, dzięki czemu utrzymują bezpośredni 
kontakt ze swoimi współobywatelami. Działają w sposób niezależny  
w ogólnym interesie Unii Europejskiej i jej obywateli. Członkowie 
Komitetu – dyskutując zagadnienia, które dotyczą społeczeństwa 
obywatelskiego i na nie wpływają, oraz przyjmując opinie w tych 
sprawach – odgrywają nieodzowną rolę w procesie kształtowania 
polityki i przygotowywania decyzji na szczeblu UE. 

PODZIAŁ MIEJSC W EKES-IE WEDŁUG PAŃSTW 

Członków proponują państwa członkowskie, a następnie są oni 
mianowani przez Radę Unii Europejskiej na odnawialną pięcioletnią 
kadencję. Bieżąca kadencja potrwa do 2020 r. Podział miejsc według 
krajów wygląda następująco:

P R E Z E N T A C J A  E K E S - U 0 6 – 0 7

LICZBA CZŁONKÓW Z 
POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW

24 
Francja, Niemcy, Włochy  
i Zjednoczone Królestwo

21 

Hiszpania i Polska

15
Rumunia

12 

Austria, Belgia, Bułgaria, Republika 
Czeska, Grecja, Węgry, Niderlandy, 

Portugalia i Szwecja

9 

Chorwacja, Dania, Irlandia, Finlandia, 
Litwa i Słowacja 

7 

Łotwa i Słowenia

6 

Estonia

5 

Cypr, Luksemburg i Malta



LUB
Parlament Europejski, 
Rada lub Komisja 
Europejska składają 
WNIOSEK

EKES korzysta 
z procedury 
INICJATYWY własnej

Prezydium WYRAŻA ZGODĘ 
na podjęcie prac  

GRUPY wyznaczają 
sprawozdawcę oraz, 
zazwyczaj, członków 
grupy analitycznejOPRACOWANIE 

projektu opinii 
przez sprawozdawcę, 
często przy wsparciu 
grupy analitycznej

ROZPATRZENIE 
 i przyjęcie projektu 
opinii przez sekcje lub 
komisję CCMI

Sprawozdawca 
PRZEDSTAWIA główne 

ustalenia i PROMUJE 
opinię na poziomie UE, 

państw członkowskich i na 
szczeblu lokalnym

Opinia zostaje PRZESŁANA do 
instytucji UE i opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej

PRZYJĘCIE opinii 
na sesji plenarnej

W 2016 r. EKES przyjął łącznie 151 opinii i raportów, w tym 16 opinii rozpoznawczych. Wszystkie zostały opublikowane 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w 24 językach urzędowych Unii.  

Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska są na mocy Traktatów Unii Europejskiej zobowiązane 
do tego, by w toku przyjmowania nowych aktów prawnych zasięgać opinii EKES-u w odniesieniu do 
szerokiego spektrum spraw politycznych. Te trzy instytucje mogą także konsultować się z Komitetem 
we wszystkich innych przypadkach, w których uznają to za stosowne. EKES studiuje przedstawione 
mu wnioski ustawodawcze, po czym sporządza i uchwala opinie na ich temat, opierając się na 
osiągniętym między jego członkami konsensusie. Po przyjęciu na sesji plenarnej opinie są przesyłane 
do wspomnianych trzech instytucji UE i publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

EKES przyjmuje także opinie z inicjatywy własnej we wszelkich sprawach dotyczących Unii 
Europejskiej, jej polityk i tego, w jaki sposób te strategie polityczne mogą się rozwijać. Opracowuje też 
opinie rozpoznawcze w odpowiedzi na wnioski ze strony instytucji UE, ilekroć jakaś sprawa jest ważna 
dla Europejczyków i przedstawiciele tych instytucji uznają, że Komitet w danej dziedzinie dysponuje 
odpowiednimi umiejętnościami i wiedzą fachową. Nadto EKES może publikować raporty informacyjne, 
w których poddaje analizie wszelkie aspekty mające istotne znaczenie dla polityk UE.

CYKL ŻYCIA OPINII 

CZYM SĄ OPINIE? 



JAK EKES JEST ZORGANIZOWANY?  

Członkowie EKES-u pracują w ramach trzech Grup: Grupy Pracodawców (Grupa I), Grupy 
Pracowników (Grupa II) i Grupy Innych Podmiotów (Grupa III). Celem takiej organizacji jest 
osiągnięcie konsensusu między Grupami, tak by opinie EKES-u odzwierciedlały interesy 
gospodarcze i społeczne obywateli UE. Przewodniczącym Grupy Pracodawców jest Polak  
Jacek Krawczyk, przewodniczącą Grupy Pracowników jest Gabriele Bischoff z Niemiec, 
natomiast Włoch Luca Jahier stoi na czele Grupy Innych Podmiotów.

W EKES-ie działa sześć sekcji, zajmujących się różnymi aspektami prac UE – od gospodarki 
po sprawy społeczne. Członkowie należą do przynajmniej jednej sekcji stosownie do 
zakresu swych kompetencji. W sekcjach prowadzi się większą część prac przygotowujących 
przed przyjęciem opinii. W EKES-ie działa również Komisja Konsultacyjna ds. Przemian w 
Przemyśle (CCMI1), która pomaga unijnemu przemysłowi przewidywać skutki globalizacji  
i dostosowywać się do nich. EKES ustanowił też trzy wyspecjalizowane centra monitorowania –  
Centrum Monitorowania Jednolitego Rynku (CMJR), Centrum Monitorowania Rynku Pracy 
(CMRP) i Centrum Monitorowania Rozwoju Zrównoważonego (CMRZ) – oraz Komitet Sterujący 
ds. Strategii Europa 2020 na rzecz Wzrostu i Zatrudnienia. Na mocy decyzji Prezydium  
z 2016 r. do prac legislacyjnych EKES-u wprowadzono systematyczną praktykę analizy i oceny 
polityki.

Przewodniczący sekcji i innych organów EKES-u  
• Joost van Iersel, Sekcja ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej  

i Społecznej (ECO)

• Martin Siecker, Sekcja Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji (INT)

• Brendan Burns, Sekcja Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego (NAT)

• Diljana Sławowa, Sekcja Stosunków Zewnętrznych (REX)

• Pavel Trantina, Sekcja Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa (SOC)

• Pierre Jean Coulon, Sekcja Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa 
Informacyjnego (TEN)

• Lucie Studničná, Komisja Konsultacyjna ds. Przemian w Przemyśle (CCMI)

• Etele Baráth, Komitet Sterujący ds. Strategii Europa 2020

• Pedro Almeida Freire, Centrum Monitorowania Jednolitego Rynku (CMJR)

• Brenda King, Centrum Monitorowania Rozwoju Zrównoważonego (CMRZ)

• Carlos Manuel Trindade, Centrum Monitorowania Rynku Pracy (CMRP)

P R E Z E N T A C J A  E K E S - U 0 8 – 0 9

1  CCMI – stosowany jest tylko mający taką postać akronim francuski. Utworzono go od nazwy Commission consultative 
des mutations industrielles.



Co dwa i pół roku EKES wybiera Prezydium, złożone obecnie  
z 39 członków, w tym z przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących,  
pochodzących z każdej z trzech Grup, przy czym funkcje te 
zmieniają się rotacyjnie między Grupami. Ostatnie odnowienie 
składu miało miejsce w październiku 2015 r. Przewodniczącym 
jest teraz Georges Dassis (Grupa Pracowników) z Grecji. Jest on 
odpowiedzialny za sprawne prowadzenie działalności Komitetu 
i reprezentuje Komitet w stosunkach z innymi instytucjami  
i organami. Dwaj wiceprzewodniczący – obecnie Gonçalo Lobo Xavier  
(Grupa Pracodawców) z Portugalii i Michael Smyth (Grupa Innych 
Podmiotów) ze Zjednoczonego Królestwa – są odpowiedzialni, 
odpowiednio, za komunikację i budżet. Głównym zadaniem 
Prezydium jest organizacja i koordynacja prac rozmaitych organów 
EKES-u oraz wytyczanie kierunków politycznych jego działalności.

Komitet posiada sekretariat, kierowany przez sekretarza  
generalnego, który zdaje sprawę przewodniczącemu, 
reprezentującemu Prezydium. Personel EKES-u liczy około  
700 osób, które wspierają członków w wykonywaniu ich 
obowiązków.



EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

ORGANY POLITYCZNE W LATACH 2015–2018

ECO
Sekcja ds. Unii 
Gospodarczej 
i Walutowej 

oraz Spójności 
Gospodarczej  
i Społecznej  

Przewodniczący:
Joost van IERSEL 

(Gr. I)

TEN 
Sekcja Transportu, 

Energii, 
Infrastruktury  

i Społeczeństwa 
Informacyjnego 

 

Przewodniczący:
Pierre Jean COULON 

(Gr. II)

REX
Sekcja Stosunków 

Zewnętrznych  

Przewodnicząca:
Diljana SLAVOVA 

(Gr. III)

NAT
Sekcja Rolnictwa, 

Rozwoju Wsi 
i Środowiska 
Naturalnego 

 

Przewodniczący:
Brendan BURNS 

(Gr. I)

SOC
Sekcja Zatrudnienia, 
Spraw Społecznych 

i Obywatelstwa  

Przewodniczący:
Pavel TRANTINA 

(Gr. III)

CCMI
Komisja 

Konsultacyjna ds. 
Przemian  

w Przemyśle  

Przewodnicząca:
Lucie STUDNIČNÁ 

(Gr. II)

ZGROMADZENIE 
PLENARNE  

350 członków

CMJR
Centrum 

Monitorowania 
Jednolitego Rynku  

Przewodniczący:
Pedro ALMEIDA

FREIRE (Gr. I)

CMRZ 
Centrum 

Monitorowania 
Rozwoju 

Zrównoważonego 

Przewodniczący:
Brenda KING (Gr. I)

CMRP
Centrum 

Monitorowania 
Rynku Pracy  

Przewodniczący:
Carlos Manuel

TRINDADE (Gr. II)

EU 2020
Komitet Sterujący 

ds. Strategii „Europa 
2020”  

Przewodnicząca:
Etele BARÁTH 

(Gr. III)

INT
Sekcja Jednolitego 
Rynku, Produkcji  

i Konsumpcji  

Przewodniczący:
Martin SIECKER 

(Gr. II)

GRUPA  
PRACODAWCÓW 

GRUPA I   
(117 członków)  

Przewodniczący: Jacek Krawczyk

GRUPA  
PRACOWNIKÓW 

GRUPA II  
(121 członków) 

Przewodnicząca: Gabriele Bischoff

GRUPA  
INNYCH PODMIOTÓW 

GRUPA III  
(111 członków)

Przewodniczący: Luca Jahier

PRZEWODNICZĄCY   
Georges DASSIS
Grupa Pracowników

PREZYDIUM 
39 członków

Zespół ds. Komunikacji Zespół Budżetowy

KOMITET AUDYTU
Aurel Laurențiu PLOSCEANU (Gr. I), przewodniczący
Hans-Joachim WILMS (Gr. II)
Michał Grzegorz MODRZEJEWSKI (Gr. III)

KWESTORZY
Antonello PEZZINI (Gr. I)
Laure BATUT (Gr. II)
Bernardo HERNÁNDEZ 
BATALLER (Gr. III)

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Michael SMYTH
Grupa Innych Podmiotów

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Gonçalo LOBO XAVIER
Grupa Pracodawców





EKES wspomaga Parlament  
Europejski, Radę i Komisję Europejską, 

korzystając z doświadczenia 
swoich członków i ich mandatu 

przedstawicielskiego oraz wspierając 
dialog i poszukiwanie porozumienia w 

imię interesu ogólnego UE, a tym samym 
przyczynia się do tego, by polityka  

i prawodawstwo europejskie były lepiej 
dostosowane do realiów gospodarczych  

i społecznych oraz do rzeczywistej  
sytuacji społeczeństwa  

obywatelskiego.



OPINIE I RAPORTY

2016 > = 

2015 >  =

2014 >  =

2013 >  =

WSPÓŁPRACA Z PARLAMENTEM 
EUROPEJSKIM

W sumie przyjęto 58 opinii w odpowiedzi na wnioski 
Parlamentu Europejskiego i Rady. Posłowie do Parlamentu 

Europejskiego czynnie uczestniczyli w 33 posiedzeniach 
EKES-u związanych z pracami legislacyjnymi. Członkowie  

i pracownicy EKES-u wzięli aktywny udział w 81 posiedzeniach 
komisji, grup i intergrup PE lub spotkaniach indywidualnych  

w PE; odbyły się także 43 spotkania sprawozdawców PE i EKES-u 
oraz przewodniczących sekcji lub CCMI i komisji PE. W sumie 
zorganizowano około 157 spotkań z przedstawicielami Parlamentu 
Europejskiego.

27 września 2016 r. przewodniczący EKES-u Georges Dassis 
spotkał się z Jerzym Buzkiem, ówczesnym przewodniczącym 
Konferencji Przewodniczących Komisji Parlamentu Europejskiego, 
w ramach „ogólnej współpracy w kwestiach prawodawczych”, 
aby przedstawić wkład EKES-u do programu prac Komisji na 
2017 r. Na spotkaniu przygotowano też grunt pod przyszły udział 
przewodniczącego EKES-u w Konferencji Przewodniczących Komisji.

W rezultacie konstruktywnych spotkań personelu działów EKES-u 
zajmujących się pracami legislacyjnymi z przedstawicielami 
Biura Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS) koledzy z EPRS są 
teraz systematycznie informowani o bieżących opiniach EKES-u  
i uczestniczą w posiedzeniach grup analitycznych.

Przedstawiciele EKES-u wzięli udział w szeregu międzyparlamentarnych 
i innych konferencji, wysłuchań, posiedzeń grup analitycznych i debat 
poświęconych takim zagadnieniom, jak: 

• Wzmocnienie społecznego wymiaru unii gospodarczej  
i walutowej (UGW)

• Całościowe podejście UE do problematyki migracji

• Przyszłość finansowania Unii

• Przygotowania do szczytu COP22 odbywającego się  
w Marrakeszu.

Kilka opinii EKES-u zostało przedstawionych na posiedzeniach  
i wysłuchaniach komisji PE dotyczących takich kwestii, jak:

• Usprawnienie jednolitego rynku

• Skutki rozporządzeń UE dla małych i średnich banków

• Rewizja dyrektywy o broni palnej

58 

opinii przyjętych w odpowiedzi  
na wnioski Parlamentu Europejskiego 

i Rady

157 
spotkań z przedstawicielami PE

Opinie sporządzane na wniosek 
PE, Rady lub KE 

Opinie rozpoznawcze 

Opinie i raporty z inicjatywy 
własnej 

Ogółem

151

154

219

117

30

37

36

62

16

10

12

13

105

107

171

42



• Zwiększenie uprawnień krajowych organów ochrony 
konkurencji, aby skuteczniej egzekwowały prawo

• Współpraca w dziedzinie ochrony konsumentów.

Kilku członków EKES-u prowadziło też w Parlamencie aktywne 
działania następcze w związku z opracowanymi przez siebie 
opiniami; w trakcie roku 2016 przedyskutowano z Parlamentem 
dwa raporty: w sprawie Traktatu z Lizbony i przyszłości UE.

WSPÓŁPRACA Z RADĄ EUROPEJSKĄ I RADĄ 
UNII EUROPEJSKIEJ

W pierwszej połowie 2016 r. przewodnictwo w Radzie Unii 
Europejskiej sprawowały Niderlandy, a w drugiej – Słowacja; oba 
kraje dały dowód nadzwyczajnej umiejętności współpracy.

Na sesji plenarnej EKES-u 18 lutego 2016 r. Jetta Klijnsma, 
sekretarz stanu w niderlandzkim Ministerstwie Spraw Społecznych  
i Zatrudnienia, przedstawiła priorytety niderlandzkiej prezydencji 
Rady UE. Z kolei na sesji plenarnej Komitetu 13 lipca Ivan Korčok, 
sekretarz stanu reprezentujący słowacką prezydencję Rady UE, 
zaprezentował priorytety swojego kraju na okres prezydencji.

Prezydencje niderlandzka i słowacka wystąpiły z formalnymi 
wnioskami o 14 opinii rozpoznawczych, z których wszystkie zostały 
przyjęte. Oto kilka przykładów:

• Bardziej zrównoważone systemy żywnościowe

• Przyszłość programu UE dla miast

• Struktura nowego rynku energii elektrycznej i wpływ na 
podatnych na zagrożenia konsumentów

• Innowacja siłą napędową nowych modeli działalności

• Forum europejskiego społeczeństwa obywatelskiego na rzecz 
zrównoważonego rozwoju

• Integracja uchodźców w UE

• Wymiar zewnętrzny europejskiej polityki energetycznej

• Wpływ rozwoju technologicznego na system zabezpieczeń 
społecznych i prawo pracy.

W A Ż N A  R O L A  W  P R O C E S I E  D E C Y Z Y J N Y M  U E 1 4 – 1 5



W czerwcu 2016 r. w Bratysławie odbyło się nadzwyczajne 
posiedzenie Prezydium. Przewodniczący EKES-u, przewodniczący 
sekcji, przewodniczący Komitetu Sterującego ds. Strategii Europa 2020 
oraz różni sprawozdawcy wzięli udział w sumie w 11 posiedzeniach 
ministerialnych UE, poświęconych takim zagadnieniom, jak:

• Polityka handlowa UE

• Partnerstwo Wschodnie

• Unia dla Śródziemnomorza w zakresie zatrudnienia i pracy

• Zatrudnienie i polityka społeczna

• Lepsze stanowienie prawa

• Międzynarodowe zagadnienia środowiska

• Polityka miejska.

Przewodniczący EKES-u, przewodniczący i sprawozdawcy Sekcji 
ECO odbyli też szereg spotkań dwustronnych w sprawie pogłębienia 
UGW z przewodniczącym Eurogrupy Jeroenem Dijsselbloemem oraz 
z wysokiego szczebla przedstawicielami państw członkowskich.

Ponadto 13 lipca 2016 r. w sesji plenarnej EKES-u wziął udział  
Sandro Gozi, włoski sekretarz stanu do spraw europejskich, by debatować 
z członkami EKES-u o przyszłości Unii Europejskiej, w szczególności 
zaś unii gospodarczej i walutowej. Z jednej strony debata stanowiła 
działanie następcze związane z różnorodnymi opiniami EKES-u na 
temat UGW, a z drugiej strony przeprowadzono ją w perspektywie 
zaplanowanych na marzec 2017 r. dyskusji politycznych z okazji  
60. rocznicy podpisania traktatu rzymskiego.

Przewodniczący i sprawozdawcy sekcji i Grup EKES-u aktywnie 
uczestniczyli w wielu konferencjach prezydencji UE, obejmujących 
takie tematy, jak:

• Wykonalność i wartość dodana europejskiego systemu 
świadczeń dla bezrobotnych

• Polityka spójności

• Forum Finansowe Eurofi 2016

• Europejski Szczyt Lotniczy

• 5. Forum ds. Dunaju

• Przedsiębiorstwa społeczne

• Rozwiązania kosmiczne

• Odpakowanie pakietu ku gospodarce o obiegu zamkniętym  
w Europie

• Promowanie godnej pracy w Europie: rola partnerów 
społecznych.

KONFERENCJE, WYSŁUCHANIA  
I INNE POSIEDZENIA

2016 > 

2015 >  

2014 >  

2013 >  

11

12

14

343

604

648

79

105

61

100

73

99

Wysłuchania (współ)
organizowane przez Dyrekcje  
Prac Legislacyjnych

Konferencje (współ)organizowane 
przez Dyrekcje Prac Legislacyjnych

Udział w formalnych/
nieformalnych posiedzeniach 
ministerialnych UE

Uczestnictwo w krajowych, 
unijnych i międzynarodowych 
posiedzeniach, szczytach  
i konferencjach na wysokim 
szczeblu

8 4748267
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Ministrowie, ambasadorzy oraz przedstawiciele prezydencji UE, 
Rady i rządów państw członkowskich wzięli udział w szeregu 
konferencji, debat i imprez organizowanych przez EKES, takich jak:

• Innowacje w epoce cyfrowej

• Dni Społeczeństwa Obywatelskiego

• Dzień Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej

• Strategiczny plan wdrożenia europejskiego partnerstwa 
innowacyjnego w dziedzinie surowców

• Integracja europejska i euroatlantycka

• Przyszłość UE i strefy euro

• Śródokresowy przegląd wieloletnich ram finansowych na okres 
po roku 2020 i zasada europejskiej wartości dodanej

• Wdrożenie programu działań ONZ na rzecz zrównoważonego 
rozwoju do roku 2030

• Jak uczynić globalne cele zrównoważonego rozwoju sprawą 
Europy

• Tworzenie bardziej zrównoważonych europejskich systemów 
żywnościowych

• Partnerstwo eurośródziemnomorskie

• Stosunki transatlantyckie (TTIP, CETA)

• Sieć UE–Afryka zrzeszająca podmioty gospodarcze i społeczne

• Usługi świadczone w interesie ogólnym

• Przedsiębiorstwa społeczne

• Europejski Dzień Konsumenta

• Horyzont 2020

• Europejskie Forum Migracji.

WSPÓŁPRACA Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ

W 2016 r. Komitet przyjął 3 opinie rozpoznawcze, o których 
opracowanie wniosła Komisja Europejska. Dotyczyły one 
następujących zagadnień:

• Program sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT)

• Zrównoważony rozwój: nakreślenie wewnętrznej i zewnętrznej 
polityki UE

• Usunięcie przeszkód stojących przed zrównoważoną akwakulturą 
w Europie.

60 posiedzeń wysokiego 
szczebla z udziałem komisarzy, 

dyrektorów generalnych  
i dyrektorów KE

90 delegacji EKES-u 
uczestniczyło w konferencjach 

wysokiego szczebla  
zorganizowanych przez  

Komisję



Na sesji plenarnej EKES-u 27 kwietnia wiceprzewodniczący Komisji 
Europejskiej Maroš Šefčovič podkreślił znaczenie szeroko zakrojonych 
konsultacji ze społeczeństwem obywatelskim w związku z procesem 
tworzenia unii energetycznej. Potwierdził, że EKES będzie otrzymywać 
formalny wniosek o konsultację i będzie proszony o przedstawienie 
opinii w sprawie każdego rocznego sprawozdania na temat stanu unii 
energetycznej.

Przewodniczący EKES-u Georges Dassis przedstawił wkład Komitetu 
w program prac Komisji Europejskiej na 2017 r. na dwustronnym 
spotkaniu z pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej 
Fransem Timmermansem, które odbyło się 18 lipca. Frans 
Timmermans przedstawił program prac Komisji na rok 2017 na sesji 
plenarnej EKES-u w dniu 15 grudnia 2016 r.

22 września 2016 r. przed zgromadzeniem plenarnym EKES-u wystąpił 
Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej, który 
zabrał głos w sprawie orędzia o stanie Unii.

W 2016 r. EKES opracował szereg opinii na temat wdrażania celów 
zrównoważonego rozwoju ustanowionych w globalnym programie 
Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030, przyjętym rok wcześniej na szczycie ONZ.

W dniach 15–16 listopada 2016 r. odbyła się konferencja wysokiego 
szczebla pt. Nasze oczekiwania co do przyszłości pracy, 
współorganizowana przez EKES i Międzynarodową Organizację Pracy 
(MOP). Jej celem było wniesienie wkładu w mającą uczcić stulecie 
MOP-u inicjatywę tej organizacji w sprawie przyszłości pracy.

W całym 2016 r. odbyło się wiele innych wydarzeń, forów, konferencji 
i debat na wysokim szczeblu, które EKES organizował lub w których 
uczestniczył. Dotyczyły one m.in. takich zagadnień, jak:

• Realizacja strategii UE w dziedzinie lotnictwa – zaangażować 
zainteresowane podmioty

• Europejskie Forum Energii Jądrowej

• Obywatelskie Forum Energetyczne

• Forum Infrastruktury Energetycznej

• Europejska polityka konkurencji

• Europejski semestr

• Polityka gospodarcza w strefie euro

• Biała księga o przyszłości UGW

• Budżet zadaniowy UE ukierunkowany na wyniki kluczem do 
należytego zarządzania finansami.
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WSPÓŁPRACA Z EUROPEJSKĄ SŁUŻBĄ 
DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH I SŁUŻBAMI KOMISJI 
ZAJMUJĄCYMI SIĘ POLITYKĄ ZEWNĘTRZNĄ UE

W 2016 r. nasiliła się współpraca z Europejską Służbą Działań 
Zewnętrznych (ESDZ) w sprawach dotyczących polityki zewnętrznej 
UE. Wystąpienie Federiki Mogherini na marcowej sesji plenarnej 
było zwieńczeniem pierwszej wizyty wysokiego przedstawiciela 
Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w EKES-ie. Jej 
obecność stanowiła bodziec dla ożywienia stosunków z EKES-em, 
co zaowocowało lepszą współpracą z ESDZ i innymi powiązanymi 
dyrekcjami generalnymi.

OCENY SKUTKÓW I SPRAWOZDANIA 
OCENIAJĄCE

Mając na uwadze nową europejską strukturę instytucjonalną  
i przyjęty przez Komisję nowy sposób stanowienia prawa, oznaczający 
zmniejszenie liczby inicjatyw, w roku 2016 dalej rozwijano bardziej 
strategiczne podejście do programowania. W tym kontekście EKES 
przedstawił szereg opracowań, takich jak opinie rozpoznawcze, 
opinie z inicjatywy własnej, raporty informacyjne czy oceny skutków.

W grudniu 2016 r. Komitet zdecydował, by po raz pierwszy 
przesłać Komisji dwa raporty informacyjne/oceny: jeden na temat 
dyrektywy w sprawie praw konsumentów (ocena), drugi w sprawie 
prawa konsumenckiego i marketingowego (kontrola sprawności 
regulacyjnej). Oceny te – jako element programu na rzecz lepszych 
uregulowań prawnych, będącego jednym z priorytetów Komisji 
Europejskiej – stanowiły wkład społeczeństwa obywatelskiego  
w ocenę dyrektyw wspólnotowych.





Jako instytucjonalne forum 
reprezentujące i informujące 
organizacje społeczeństwa 

obywatelskiego EKES wspiera 
rozwój Unii Europejskiej opartej na 
aktywniejszym udziale obywateli  

i bliższym związku z troskami  
i oczekiwaniami społeczeństwa, 

umożliwiając organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego 

wyrażanie swoich opinii i prowadząc  
z nimi dialog.



DNI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 2016 

Dni Społeczeństwa Obywatelskiego to doroczna inicjatywa 
współorganizowana przez EKES i jego specjalną grupę łącznikową  
ds. europejskich organizacji i sieci społeczeństwa obywatelskiego. Celem 
tej inicjatywy jest wzmocnienie dialogu politycznego między Komitetem 
a europejskimi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego oraz 
ustanowienie prawdziwego zorganizowanego dialogu obywatelskiego 
z instytucjami europejskimi. Dni Społeczeństwa Obywatelskiego  
w dniach 31 maja i 1 czerwca 2016 r. zorganizowano pod hasłem 
Wspólne życie w naszej Europie.

DZIEŃ EUROPEJSKIEJ INICJATYWY 
OBYWATELSKIEJ 2016: KSZTAŁTOWANIE ZMIAN 

Wprowadzona Traktatem z Lizbony europejska inicjatywa 
obywatelska jest najważniejszym instrumentem demokracji 
bezpośredniej na szczeblu europejskim. Jako orędownik integracji 
społecznej i aktywnego obywatelstwa EKES od samego początku 
popierał ideę inicjatywy obywatelskiej. Dzień Europejskiej Inicjatywy 
Obywatelskiej 2016, zorganizowany przez EKES w dniu 20 kwietnia, 
dotyczył różnych kwestii praktycznych: instrumentów demokracji 
uczestniczącej, pomocy dostępnej dla uczestników kampanii 
na rzecz europejskich inicjatyw obywatelskich oraz strategii 
prowadzenia kampanii. W świetle decyzji Komisji Europejskiej, by 
nie dokonywać przeglądu rozporządzenia w sprawie europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej w 2016 r., Dzień Europejskiej Inicjatywy 
Obywatelskiej stał się wydarzeniem symbolicznym i zapewnił 
forum, na którym zainteresowane strony mogły się spotkać  
i postanowić o zjednoczeniu sił. Ponadto w lipcu EKES przyjął opinię  
z inicjatywy własnej na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej, 
która zawierała zalecenia dotyczące poprawy skuteczności 
europejskich inicjatyw obywatelskich i zwiększenia ich dostępności 
dla obywateli; stanowiła ona potwierdzenie gotowości EKES-u do 
kontynuowania roli instytucjonalnego mentora i pośrednika dla 
organizatorów europejskich inicjatyw obywatelskich.

WYDARZENIA, KONFERENCJE I DEBATY

EKES odgrywa zasadniczą rolę w organizowaniu wielu imprez, 
konferencji i debat mających na celu promowanie UE opartej  
w większym stopniu na uczestnictwie, w tym na zorganizowanym 
dialogu ze społeczeństwem europejskim.

[...] europejska inicjatywa 
obywatelska jest 

najważniejszym instrumentem 
demokracji bezpośredniej na 

szczeblu europejskim.

“



Migracja

W latach 2015 i 2016 EKES zorganizował misje informacyjne do  
11 państw członkowskich UE (do Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Niemiec, 
Grecji, na Węgry, do Włoch, Malty, Polski, Słowenii i Szwecji) oraz 
Turcji w celu zidentyfikowania problemów i potrzeb w terenie  
i zebrania przykładów najlepszych praktyk różnych podmiotów 
zajmujących się kryzysem uchodźczym. Sprawozdanie z tych wizyt 
i spotkań z ponad 180 zainteresowanymi podmiotami, głównie  
z organizacji społeczeństwa obywatelskiego, zostało przedstawione 
podczas sesji plenarnej EKES-u w marcu 2016 r., w której wzięli udział 
wysoka przedstawiciel UE Federica Mogherini i komisarz ds. migracji, 
spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos.

W dniach 6 i 7 kwietnia 2016 r. Komitet, we współpracy z Komisją  
Europejską, zorganizował 2. Europejskie Forum Migracji, skoncentrowane  
zwłaszcza na długoterminowych strategiach dotyczących 
migracji i integracji, którego tematy zaproponowali uczestniczący  
w forum przedstawiciele organizacji pozarządowych, praktycy  
z samorządów lokalnych i regionalnych, przedstawiciele państw 
członkowskich i członkowie stałej grupy analitycznej EKES-u  
ds. imigracji i integracji. Głównymi tematami były: nisko i średnio 
wykwalifikowani pracownicy migrujący, praca nierejestrowana  
i wyzysk migrantów, praca domowa i opiekuńcza, a także dostęp do 
rynku pracy dla uchodźców i osób ubiegających się o azyl.

Również w kwietniu Prezydium EKES-u przyjęło ramy strategiczne 
prac EKES-u w sprawie uchodźców i migracji, aby w oparciu  
o wcześniejsze prace EKES-u nadać kształt jego licznym bieżącym 
inicjatywom w tej dziedzinie. Wpisują się w nie również 
organizowane w ciągu roku wydarzenia i działania komunikacyjne 
z akcentem na migrację: Twoja Europa - Twoje zdanie! z udziałem 
młodzieży, seminarium społeczeństwa obywatelskiego na temat 
mediów i przyznanie nagrody dla społeczeństwa obywatelskiego.

W dniach 12 i 13 września 2016 r. Komitet był współgospodarzem 
perspektywicznego seminarium pt. Innowacje społeczne na rzecz 
integracji uchodźców wraz z Europejską Radą ds. Uchodźców  
i Wypędzonych (ECRE), Radą Europy i misjami Stanów Zjednoczonych 
i Kanady przy UE. Uczestnicy rozważali, jakie warunki i partnerstwa 
są niezbędne do podejmowania udanych innowacji społecznych  
na rzecz integracji uchodźców.

W Y R A Z I C I E L  O P I N I I  S P O Ł E C Z E Ń S T W A  O B Y W A T E L S K I E G O 2 2 – 2 3



Urzeczywistnienie unii gospodarczej i walutowej 
(UGW)

W dniu 26 stycznia 2016 r. EKES zorganizował debatę na temat pakietu  
Komisji w sprawie pogłębienia UGW z udziałem wysokiej rangi 
przedstawicieli instytucji UE, Europejskiego Banku Centralnego, 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego. Na sesji plenarnej w marcu 2016 r. przyjął  
pakiet opinii zawierających konkretne zalecenia w sprawie każdego 
z wniosków Komisji i wzywających Komisję Europejską i państwa 
członkowskie do kontynuacji działań na rzecz pogłębiania UGW.

Europejskie partnerstwo innowacyjne  
w dziedzinie surowców

W partnerstwie z organizacjami Euromines, Eurocoal, IndustriAll 
i Komisją Europejską EKES przeprowadził szereg dyskusji przy 
okrągłym stole na temat strategicznego wdrażania europejskiego 
partnerstwa innowacyjnego w dziedzinie surowców, w konsultacji 
z odpowiednimi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego 
oraz lokalnymi i krajowymi partnerami instytucjonalnymi w kilku 
państwach członkowskich. 

Edukacja finansowa dla wszystkich

We współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Madrycie  
EKES zorganizował prezentację najnowszego wydania broszury  
Edukacja finansowa dla wszystkich, która obecnie zawiera więcej  
przykładów najlepszych praktyk w dziedzinie edukacji finansowej  
z całej UE i spoza jej granic. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego  
pozytywnie przyjęły broszurę i ogólnie zagadnienie, którego 
dotyczy – EKES odnotował tym samym istotny sukces w zakresie 
public relations.

Przyszłość pracy

Świat pracy szybko się zmienia pod wpływem globalizacji, cyfryzacji, 
zjawisk demograficznych, mobilności i zmian w organizacji pracy. 
Zmiany te skłoniły zarówno prezydencję niderlandzką, jak i słowacką 
do złożenia wniosku o opinie rozpoznawcze w sprawie nowych 
form stosunków pracy oraz ich wpływu na systemy zabezpieczenia 
społecznego. EKES przedstawił swoją opinię podczas nieformalnego 
posiedzenia Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia  
i Ochrony Konsumentów (EPSCO) w Bratysławie w dniach  
14 i 15 lipca 2016 r.

Świat pracy szybko się 
zmienia pod wpływem 

globalizacji, cyfryzacji, zjawisk 
demograficznych, mobilności  

i zmian w organizacji pracy.

“



We współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy (MOP) 
EKES zorganizował w dniach 15 i 16 listopada 2016 r. konferencję 
wysokiego szczebla pt. Nasze oczekiwania co do przyszłości pracy, 
z udziałem dyrektora generalnego MOP, Guya Rydera, unijnej 
komisarz Marianne Thyssen oraz sekretarza stanu w słowackim 
Ministerstwie Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny, Branislava 
Ondruša. Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w jubileuszowej 
inicjatywie MOP dotyczącej przyszłości rynku pracy.

Europejski Dzień Konsumenta 2016

18. Europejski Dzień Konsumenta, poświęcony zagadnieniu lepszego  
stanowienia prawa dla konsumentów, odbył się w Brukseli w dniu  
10 marca 2016 r. Podczas tego wydarzenia poruszono takie kwestie, 
jak: po co tworzyć lepsze prawo i co to oznacza w praktyce dla 
obywateli; czy korzyści przewyższają koszty; jaka jest rola konsultacji 
publicznych; co należy poprawić, a co najlepiej pozostawić bez zmian.

Nowe modele gospodarcze

W odpowiedzi na zmieniające się trendy powstają nowe modele 
gospodarcze, a ich wpływ na przedsiębiorstwa, konsumentów  
i pracowników także ulega zmianom. Jako reprezentant 
społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu europejskim EKES 
dostrzega potencjał tych nowych modeli dla zrównoważonego 
rozwoju Europy oraz fakt, że modele te niosą ze sobą nowe, 
niezbadane aspekty prawne. EKES odgrywa wiodącą rolę  
w monitorowaniu tych nowych modeli ekonomicznych.

W 2016 r. przyjął cztery związane ze sobą opinie w sprawie 
gospodarki o obiegu zamkniętym, gospodarki funkcjonalnej, 
gospodarki opartej na współpracy i wymianie oraz jedną opinię  
w sprawie samoregulacji. W kwietniu i czerwcu 2016 r. zorganizował dwa 
wysłuchania, a w opiniach zaproponował innowacyjne rozwiązania  
oraz utworzenie stałej struktury w ramach Komitetu do analizowania 
tych nowych zjawisk. Prace uwieńczyła debata z udziałem 
wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Jyrkiego Katainena 
podczas sesji plenarnej w grudniu 2016 r.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Przechodzenie na bardziej zrównoważony model rozwoju jest 
niekwestionowanym priorytetem naszych czasów. Częścią 
tego procesu jest zamykanie obiegu w naszych gospodarkach,  
tj. radykalne zmniejszanie ilości zasobów pobieranych ze 
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Przechodzenie na bardziej 
zrównoważony model rozwoju 
jest niekwestionowanym 
priorytetem naszych czasów.

“



środowiska i ilości produkowanych odpadów. Po tym, jak w dwóch 
opiniach EKES wezwał do utworzenia europejskiej platformy na 
rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym – platformy angażującej 
społeczeństwo obywatelskie w dyskusje polityczne na szczeblu 
UE – Komisja przedstawiła w grudniu 2015 r. swój plan działania 
w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym. Obie instytucje 
rozpoczęły współpracę w 2016 r. w celu stworzenia platformy.

Międzynarodowa koalicja na rzecz zarządzania 
zmianą klimatu

Zgodnie z opinią EKES-u w sprawie budowania koalicji 
społeczeństwa obywatelskiego i władz szczebla niższego niż 
krajowy w celu wywiązania się ze zobowiązań podjętych w 
porozumieniu paryskim, w 2016 r. Europejski Komitet Ekonomiczno-
Społeczny (EKES), Europejski Komitet Regionów (KR), Francuski 
Komitet Rozwoju Zrównoważonego (Committee 21 France – C21F) 
i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zawiązały 
nową międzynarodową koalicję na rzecz klimatu, poświęconą 
wielopoziomowemu i wielostronnemu sprawowaniu rządów. Celem 
jest ułatwienie dialogu i działań z udziałem wielu zainteresowanych 
stron w celu szybszej, wydajniejszej i obejmującej wszystkie 
elementy realizacji porozumienia paryskiego. EKES zorganizował 
dwie imprezy towarzyszące COP22, promujące nowo utworzoną 
koalicję.

Polityka żywnościowa

Przez cały rok 2016 EKES działał na pierwszej linii w krzewieniu 
bardziej całościowego podejścia do polityki żywnościowej,  
a mianowicie przejścia na zrównoważone, zdrowe i sprawiedliwe 
systemy żywnościowe. Rosnące obawy społeczeństwa 
obywatelskiego w tej dziedzinie były przedmiotem dyskusji 
podczas dwóch wysłuchań zorganizowanych przez EKES w marcu 
i czerwcu 2016 r. Wyniki tych wysłuchań uwzględniono w opiniach 
w sprawie bardziej zrównoważonych systemów żywnościowych  
i bardziej sprawiedliwych łańcuchów dostaw rolno-żywnościowych, 
w których to opiniach oręduje się za prowadzeniem kompleksowej 
polityki żywnościowej na szczeblu UE obejmującej wszystkie 
sektory związane z żywnością i zainteresowane strony.

Wpływ COP21 na transport

Osiągnięte w grudniu 2015 r. porozumienie COP21 stanowiło 
pierwszą tego rodzaju umowę w historii zobowiązującą wszystkie 
państwa członkowskie ONZ do przyspieszenia redukcji emisji 
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gazów cieplarnianych. Ponieważ transport jest jednym z sektorów, 
które produkują najwięcej gazów cieplarnianych, na sesji plenarnej  
w maju 2016 r. EKES przyjął opinię z inicjatywy własnej w sprawie 
skutków konkluzji konferencji COP21 w dziedzinie europejskiej 
polityki transportowej.

Unia energetyczna

Rozpoczęta w 2015 r. inicjatywa dotycząca unii energetycznej 
jest priorytetem dla obecnej Komisji Europejskiej. EKES regularnie 
oceniał i komentował politykę i strategie energetyczne Komisji 
Europejskiej w trosce o to, by proces tworzenia unii energetycznej 
odzwierciedlał poglądy społeczeństwa obywatelskiego. W ramach 
tego procesu zorganizowano dwa wysłuchania i konferencję na 
tematy: Stan unii energetycznej w 2015 r., Energia prosumentów 
w Europie oraz Unia energetyczna i jej wpływ na społeczeństwo 
obywatelskie w Bułgarii.

Europejski filar praw socjalnych

EKES poświęcił wiele czasu i zasobów na prace związane z opinią 
w sprawie inicjatywy Komisji Europejskiej dotyczącej europejskiego 
filaru praw socjalnych, za pomocą której Komisja pragnie zrealizować 
zobowiązanie swojego przewodniczącego Jeana-Claude’a Junckera 
do zapewnienia „sprawiedliwego i prawdziwie ogólnoeuropejskiego 
rynku pracy”, w ramach trwających prac nad pogłębioną i bardziej 
sprawiedliwą unią gospodarczą i walutową.

W okresie od września do listopada 2016 r. EKES zorganizował 28 debat 
z udziałem 1800 przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego we 
wszystkich państwach członkowskich. Posłużyły one za platformę 
gromadzenia i wymiany opinii na temat najpilniejszych wyzwań 
społecznych i gospodarczych na szczeblu krajowym i europejskim 
oraz na temat tego, w jaki sposób europejski filar praw socjalnych 
może przyczynić się do sprostania tym wyzwaniom. Zalecenia zostały 
uwzględnione w opinii EKES-u w sprawie europejskiego filaru praw 
socjalnych (przyjętej na sesji plenarnej w styczniu 2017 r.).

Prawa osób niepełnosprawnych

W dniach 12–14 października 2016 r. delegacja stałej grupy analitycznej 
EKES-u ds. praw osób niepełnosprawnych udała się na wyspę 
Lesbos i do Aten, by dokonać oceny sytuacji niepełnosprawnych 
uchodźców i innych migrantów. Konkretnym rezultatem wizyty 
był projekt przedłożony Wysokiemu Komisarzowi Narodów 
Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) przez grecką Krajową 

[Debaty] posłużyły za platformę 
gromadzenia i wymiany opinii 
na temat najpilniejszych 
wyzwań społecznych  
i gospodarczych.

“



Konfederację Osób Niepełnosprawnych w sprawie szkolenia osób 
pracujących z uchodźcami w Grecji pod kątem udzielania pomocy 
uchodźcom niepełnosprawnym.

EKES przyczynił się również do zastosowania w Unii Europejskiej uwag 
końcowych Komitetu ONZ do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych 
za pomocą opinii o tym samym tytule. Niektóre zalecenia zostały 
uwzględnione przez Komisję Europejską, ONZ, Europejskie Forum 
Niepełnosprawności i ruch na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nieulegające dezaktualizacji prawodawstwo

W dniu 15 czerwca 2016 r. w Bratysławie przy okazji zorganizowanego 
przez prezydencję Rady posiedzenia dyrektorów i ekspertów  
w dziedzinie lepszych uregulowań prawnych została przedstawiona 
opinia w sprawie nieulegającego dezaktualizacji prawodawstwa. 
Została ona przyjęta na wrześniowej sesji plenarnej, a na 
wyraźny wniosek prezydencji słowackiej przedstawiono ją w dniu  
13 października grupie roboczej Rady ds. lepszego stanowienia prawa.

Przedsiębiorstwa społeczne

Przez cały 2016 r. stała grupa analityczna EKES-u ds. przedsiębiorstw 
gospodarki społecznej bardzo ściśle współpracowała z Intergrupą 
ds. Gospodarki Społecznej w Parlamencie Europejskim, Komisją 
Europejską i Kategorią Gospodarka społeczna EKES-u, a także 
zacieśniała więzy z Europejskim Komitetem Regionów. Ponadto na 
wniosek prezydencji niderlandzkiej i słowackiej Komitet opracował 
opinię rozpoznawczą w sprawie: Innowacja siłą napędową nowych 
modeli działalności i wziął udział w konferencji w Bratysławie  
w dniach 30 listopada i 1 grudnia.

Szczególnie godnym wzmianki wydarzeniem w 2016 r. był 
zorganizowany 1 lipca pierwszy Europejski Dzień Przedsiębiorstw 
Gospodarki Społecznej. Stanowił on okazję do poznania problemów 
przedsiębiorstw społecznych i sporządzenia wraz z nimi wykazu 
środków, które należy podjąć w celu pełnego wykorzystania 
potencjału przedsiębiorstw gospodarki społecznej. Przedsiębiorcy 
społeczni wezwali EKES do ponownego zorganizowania tego 
wydarzenia w roku 2017, a Komisję – do sporządzenia planu działania 
dotyczącego gospodarki społecznej. Pierwszą wyraźną odpowiedzią 
na ten apel jest inicjatywa Start-up i Scale-up, opublikowana przez 
Komisję 22 listopada 2016 r.
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Budżet UE oparty na wynikach

Dnia 29 czerwca 2016 r. EKES zorganizował wysłuchanie publiczne 
pt. Budżet zadaniowy UE ukierunkowany na wyniki kluczem do 
należytego zarządzania finansami, z udziałem wysokich rangą 
przedstawicieli instytucji UE i attaché prezydencji niderlandzkiej ds. 
budżetu. Uczestnicy stwierdzili, że w czasach ograniczonej swobody 
budżetowej coraz ważniejsze jest skuteczne wykorzystywanie 
budżetu UE, by pomóc w osiągnięciu celów polityki Unii Europejskiej, 
w szczególności w odniesieniu do wzrostu i tworzenia miejsc pracy.

Przejrzystość podatkowa i walka z praniem 
pieniędzy

W ramach działań związanych ze zwalczaniem unikania 
opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego EKES 
sporządził opinię w sprawie wniosku Komisji dotyczącego podawania 
przez przedsiębiorstwa wielonarodowe do publicznej wiadomości 
płaconego przez siebie podatku wraz z innymi odpowiednimi 
informacjami podatkowymi w specjalnym sprawozdaniu. Debata na 
ten temat została zorganizowana przez EKES z udziałem przedstawicieli 
instytucji europejskich, OECD i zainteresowanych stron. Opinia była 
szeroko komentowana w prasie, ponieważ wniosła istotny wkład  
w debatę na temat wniosku Komisji i doskonale wpisywała się w 
klimat dyskusji o aferach LuxLeaks i Panama Papers.

UE zaostrza walkę z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu 
i uchylaniem się od opodatkowania. Proponowany przegląd 
dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy pomoże 
organom krajowym pozyskiwać i przekazywać informacje  
o rzeczywistych właścicielach przedsiębiorstw lub trustów, a także 
o osobach, które dokonują transakcji w wirtualnych walutach 
internetowych albo używają kart przedpłaconych. Możliwość 
uzyskania dostępu do informacji dotyczących przeciwdziałania 
praniu pieniędzy będą miały także organy podatkowe. W dniu  
5 października 2016 r. EKES zorganizował wysłuchanie publiczne 
na temat zwalczania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu 
i oszustw podatkowych, aby wnieść wkład w debatę polityczną  
i proces decyzyjny, zapewniając należyte uwzględnienie potrzeb 
społeczeństwa obywatelskiego.

UE zaostrza walkę z praniem 
pieniędzy, finansowaniem 
terroryzmu i uchylaniem się od 
opodatkowania.

“



Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji 
Strategicznych (EFIS 2.0)

W pierwszym roku działalności Europejskiego Funduszu na rzecz 
Inwestycji Strategicznych (EFIS), trzonu planu inwestycyjnego dla 
Europy, uruchomiono w Europie znaczne inwestycje, przyczyniając 
się do przywrócenia wzrostu gospodarczego oraz wzrostu zaufania 
w europejskich gospodarkach. Po tym pierwszym udanym roku 
Komisja zaproponowała przedłużenie czasu trwania i rozszerzenie 
zakresu funduszu (EFIS 2.0). Podczas prac nad opinią w tej 
sprawie EKES zorganizował szereg dwustronnych dyskusji, w tym 
wysłuchanie publiczne na temat przedłużenia okresu obowiązywania 
Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS 2.0),  
które odbyło się w dniu 10 listopada.

Wspieranie innowacyjnych i szybko rozwijających 
się przedsiębiorstw

UE i państwa członkowskie muszą poprawić warunki ramowe, by 
wspierać tworzenie innowacyjnych i szybko rozwijających się firm.  
W dniu 7 lipca 2016 r. EKES zorganizował wspólnie z Uniwersytetem w 
Santiago de Compostela (Hiszpania) wysłuchanie publiczne poświęcone  
szczególnej roli klastrów, w których intensywnie korzysta się  
z badań naukowych. Wysłuchanie zaowocowało zaleceniami dla 
decydentów w sprawie środków i działań potrzebnych do poprawy 
sytuacji, które to zalecenia zebrano w opinii z inicjatywy własnej.

Mikrofinansowanie

EKES był gospodarzem najważniejszego wydarzenia Europejskiego 
Dnia Mikrofinansowania, zorganizowanego 27 października 2016 r.  
Wydarzenie to unaoczniło znaczenie usług, jakie sektor 
mikrofinansowania oferuje swoim klientom, i doprowadziło 
do sporządzenia kluczowych zaleceń dotyczących rozwoju 
mikrofinansowania w Europie.

Zatrudnienie w regionach najbardziej oddalonych UE

W dniach 9 i 10 marca 2016 r. EKES, we współpracy z Komisją, 
zorganizował seminarium na temat zatrudnienia w regionach 
najbardziej oddalonych, o szczególnie wysokiej stopie bezrobocia. 
Wzięło w nim udział przeszło stu ekspertów. Główne tematy seminarium 
objęły: działania na szczeblu europejskim w celu wspierania 
zatrudnienia w regionach najbardziej oddalonych, wyzwania  
i szanse, integrację młodzieży i wsparcie dla osób poszukujących  
pracy oraz sektory o dobrych perspektywach zawodowych.
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Transeuropejska sieć transportowa

Uczestnictwo obywateli i społeczeństwa obywatelskiego ma 
kluczowe znaczenie dla skuteczności polityki i legitymacji procesu 
kształtowania polityki UE. Z tego względu stała grupa analityczna 
EKES-u ds. transportu postanowiła podjąć we współpracy  
z Komisją Europejską szeroko zakrojony dialog ze społeczeństwem 
obywatelskim na temat transeuropejskiej sieci transportowej. 
Podczas pierwszego spotkania w Malmö w Szwecji w maju 2015 r. 
skupiono się na korytarzu Skandynawia–Morze Śródziemne.

W następstwie tego wydarzenia w Malmö EKES, we współpracy  
z regionem Lombardia i grupą włoskich zainteresowanych 
podmiotów oraz w ścisłej współpracy z Komisją Europejską, 
zorganizował konferencję nt. Kształtowanie przyszłości europejskich 
korytarzy sieci bazowej – ulepszony dialog na rzecz inteligentnego  
i zrównoważonego transportu (Mediolan, październik 2016 r.). 
Przy tej okazji ponownie uruchomiono unowocześnioną platformę 
Talking transport.

Strategia dotycząca jednolitego rynku cyfrowego

Z myślą o wykorzystaniu siły gospodarczej starszych obywateli 
UE EKES sporządził opinię z inicjatywy własnej i zorganizował  
w marcu 2016 r. we współpracy z DG Connect, Business Europe i ETUC 
wysłuchanie publiczne zatytułowane 125 mln starszych obywateli 
w UE – siła napędowa wzrostu cyfrowego?. Celem było omówienie 
środków, które mogą pomóc w pełni wykorzystać cyfrowy potencjał 
pracy seniorów oraz maksymalnie zwiększyć wkład osób starszych 
w rozwój cyfrowy i ich rolę w rozwoju jednolitego rynku cyfrowego.

W dniu 21 kwietnia 2016 r. EKES zorganizował, we współpracy  
z Confrontations Europe, poświęconą agendzie cyfrowej 
konferencję pt. Innowacje w epoce cyfrowej – odkrywanie na nowo 
naszej gospodarki, w której udział wzięło prawie 300 uczestników  
i wysokich rangą prelegentów. Podczas konferencji prowadzono 
interaktywne dyskusje z członkami EKES-u i przedstawicielami 
prezydencji niderlandzkiej, francuskiej Krajowej Rady Cyfrowej oraz 
Komisji na temat zmieniających się modeli produkcji i konsumpcji 
w związku z rewolucją cyfrową. W jednym z głównych wniosków 
podkreślono potrzebę zachęcania ludzi do podejmowania studiów 
w dziedzinie informatyki, fizyki i elektroniki, aby zaspokoić popyt na 
rynku pracy w sferze cyfrowej.



Partnerstwa

Jako instytucjonalny przedstawiciel społeczeństwa obywatelskiego 
oraz zgodnie ze swoją strategią polityczną zatytułowaną „EKES 
domem społeczeństwa obywatelskiego” EKES był gospodarzem  
118 wydarzeń partnerskich. Były to konferencje organizowane przez 
organizacje zewnętrzne we współpracy z EKES-em, a dotyczące 
istotnych i interesujących dla Komitetu zagadnień z zakresu spraw 
europejskich i społeczeństwa obywatelskiego.

WSPIERANIE ZORGANIZOWANEGO 
SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO POZA 
GRANICAMI UE

W 2016 r. członkowie EKES-u byli wpływowymi uczestnikami 
wielu krajowych, unijnych i międzynarodowych posiedzeń na 
wysokim szczeblu i przyczyniali się w ten sposób do promowania 
europejskich wartości i informowania o sprawach ważnych dla 
społeczeństwa obywatelskiego. Komitet aktywnie rozszerzał 
swoje kontakty i konsultacje z organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego w państwach leżących poza Unią Europejską, 
czyniąc to za pośrednictwem swojej utrwalonej już praktyki 
angażowania społeczeństwa obywatelskiego w monitorowanie 
różnych aspektów unijnej polityki zewnętrznej. Utworzono nowe 
platformy zorganizowanego dialogu z ukraińskim społeczeństwem 
obywatelskim, jak również z Gruzją i Chile.

Wśród najważniejszych wydarzeń należy wymienić takie:

• Spotkanie z przedstawicielami kubańskiego społeczeństwa 
obywatelskiego w Hawanie

• Wysłuchanie z udziałem społeczeństwa obywatelskiego 
Ameryki Łacińskiej w Montevideo

• Posiedzenie sieci podmiotów gospodarczych i społecznych  
UE–Afryka (Urugwaj)

• Seminarium regionalne podmiotów gospodarczych i społecznych 
AKP–UE we Wspólnocie Afryki Wschodniej

• Platformy społeczeństwa obywatelskiego i wewnętrzne grupy 
doradcze z udziałem wschodnich sąsiadów (Gruzji, Ukrainy, 
Mołdawii)

• Eurośródziemnomorski Szczyt Rad Społeczno-Gospodarczych  
i Podobnych Instytucji w Atenach

• Posiedzenia wspólnych komitetów konsultacyjnych z krajami 
kandydującymi (Turcją, Czarnogórą, Serbią)
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• Wspólny Komitet Konsultacyjny Społeczeństwa  
Obywatelskiego EOG

• Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Południe

• Posiedzenie wewnętrznej grupy doradczej społeczeństwa 
obywatelskiego utworzonej na mocy umowy o wolnym  
handlu UE–Korea

• Posiedzenia wewnętrznej grupy doradczej społeczeństwa 
obywatelskiego utworzonej na mocy umowy o wolnym  
handlu UE–Ameryka Środkowa

• Posiedzenia wewnętrznej grupy doradczej społeczeństwa 
obywatelskiego utworzonej na mocy umowy o wolnym  
handlu UE–Kolumbia/Peru

• Wysłuchanie w sprawie uchodźców z udziałem tureckiego 
społeczeństwa obywatelskiego w Ankarze i Izmirze

• Spotkania z rosyjskimi organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego

• Spotkania z przedstawicielami japońskiego społeczeństwa 
obywatelskiego w sprawie umowy o wolnym handlu UE–Japonia

• Okrągły Stół UE–Chiny

• Pierwsze posiedzenie Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego 
UE–Chile.

WSPÓŁPRACA Z KRAJOWYMI RADAMI 
SPOŁECZNO-GOSPODARCZYMI  

W 2016 r. EKES zdołał utrzymać wysoki poziom działań prowadzonych 
z udziałem krajowych rad społeczno-gospodarczych i podobnych 
instytucji (RSG), i to pomimo znacznych ograniczeń budżetowych 
na szczeblu krajowym i unijnym. Współpraca z krajowymi RSG 
obejmowała zagadnienia odnoszące się do strategii Europa 2020 
 i europejskiego semestru – rocznego cyklu wytycznych i nadzoru 
UE w zakresie polityki gospodarczej. Ponadto Komitet wziął udział  
w wielu konferencjach i wspólnych działaniach zorganizowanych we 
współpracy z kilkoma RSG na zasadach dwustronnych lub w ramach 
sieci krajowych RSG UE, w tym także udzielił wsparcia w organizacji 
posiedzenia przewodniczących i sekretarzy generalnych tej sieci  
w Hiszpanii, podczas którego rozmawiano o roli i udziale europejskich 
rad społeczno-gospodarczych w pracach na temat: Przyszłość pracy 
i prawa socjalne w zmieniającej się Europie.



EKES – KOORDYNATOR I ORGANIZATOR POSIEDZEŃ NA 
WYSOKIM SZCZEBLU W DZIEDZINACH O KLUCZOWYM 

ZNACZENIU I WARTOŚCI Z PUNKTU WIDZENIA 
UDOSKONALANIA UNII EUROPEJSKIEJ

DNI SPOŁECZEŃSTWA 
OBYWATELSKIEGO

EUROPEJSKI DZIEŃ 
KONSUMENTA

EUROPEJSKA 
INICJATYWA 

OBYWATELSKA

ZMIANA KLIMATU

PRZYSZŁOŚĆ PRACY

MIGRACJA

EUROPEJSKI FILAR  
PRAW SOCJALNYCH

STRATEGIA  
EUROPA 2020

TRANSEUROPEJSKA SIEĆ 
TRANSPORTOWA

STRATEGIA JEDNOLITEGO 
RYNKU CYFROWEGO

PRZEDSIĘBIORSTWA 
SPOŁECZNE

UKOŃCZENIE PRAC NAD 
UNIĄ GOSPODARCZĄ  
I WALUTOWĄ (UGW)

UNIA ENERGETYCZNA

Członkowie EKES-u, reprezentujący różne obszary polityki w UE, mają wyjątkową okazję, by 
wyrażać swoje poglądy w kwestii przyszłego kształtu polityki mającej wpływ na wszystkich 

Europejczyków i nadawać kierunek debacie na ten temat.

EKES



EKES propaguje wartości, które 
są fundamentem integracji 

europejskiej, i przyczynia się do 
postępu demokracji i demokracji 

uczestniczącej oraz do umocnienia 
roli zorganizowanego społeczeństwa 

obywatelskiego w Europie  
i na świecie.



Działania komunikacyjne Going Local to prowadzone przez członków EKES-u działania 
informacyjne, które mają umożliwić społeczeństwu obywatelskiemu lepsze zrozumienie 

pracy EKES-u i jego roli w unijnym procesie decyzyjnym.

Społeczeństwo 
obywatelskie UE   
Santarem
Portugalia

Edukacja 
finansowa dla 

wszystkich   
Madryt

Hiszpania

Prawa  
dziecka   

Paryż 
Francja

Wystąpienie 
Zjednoczonego 
Królestwa z UE 

Belfast
Zjednoczone 

Królestwo

Inteligentne 
miasta    
Rzym
Włochy

Sprawiedliwe 
opodatkowanie   
Wiedeń
Austria

Przedsiębiorczość 
społeczna 
Zagrzeb
Chorwacja

Tydzień Europejski  
Ateny
Grecja

Dzień Europy  
Budapeszt
Węgry

Unijny sektor 
ubezpieczeń  
Bukareszt
Rumunia

Rozwój 
obszarów 
miejskich  
Bratysława 
Słowacja

Międzynarodowy 
Dzień Konsumenta   
Ryga
Łotwa

Wyzwania związane  
z utrzymaniem dobrego 
stanu środowiska 
naturalnego    
Warszawa
Polska

Dialog z młodzieżą  
Praga
Republika Czeska

Cyfryzacja 
przemysłu 
europejskiego  
Bruksela
Belgia

Misje dotyczące 
migracji 2016  

Bułgaria, Chorwacja, Niemcy, 
Włochy, Malta, Polska, 

Słowenia, Turcja

DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNE NA SZCZEBLU 
LOKALNYM (GOING LOCAL)

Działania na poziomie lokalnym (Going Local) są organizowane wspólnie ze społeczeństwem  
obywatelskim w ramach prac legislacyjnych Komitetu.

Unijne strategie 
makroregionalne    
Sztokholm 
Szwecja

Dokończyć 
budowę  

strefy euro   
Dublin

Irlandia

Międzynarodowe 
Forum Transportu 
Lipsk 
Niemcy

Lotnictwo UE  
Amsterdam 
Niderlandy



PODEJŚCIE LOKALNE, CHARAKTER LOKALNY 

Inicjatywa EKES-u Podejście lokalne, charakter lokalny (Going Local, 
Being Local) służy wspieraniu bliższych więzi między Komitetem a 
organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w terenie. Celem jest 
wzmocnienie zdolności reagowania Komitetu na problemy lokalnych 
grup interesów gospodarczych i społecznych. Można to osiągnąć 
na wiele sposobów, np. poprzez udział członków jako prelegentów  
w konferencjach lokalnych czy organizowanie odpowiednich 
spotkań w państwach członkowskich.

W 2016 r. odnotowano znaczny wzrost liczby działań Going Local 
– przeprowadzono 232 takie działania z udziałem ok. 140 członków  
(ogólny wzrost o 12% w stosunku do 2015 r.), a ponadto zorganizowano 
jeszcze około 34 działań związanych z inicjatywą Twoja Europa – Twoje 
zdanie!. Wiele spośród działań lokalnych dotyczyło prac legislacyjnych, 
takich jak np. promowanie opinii  EKES-u.

NAGRODA DLA SPOŁECZEŃSTWA 
OBYWATELSKIEGO

Nagroda EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego przyznawana 
jest za wybitne osiągnięcia z zakresu inicjatyw społeczeństwa 
obywatelskiego. Celem edycji 2016 było uhonorowanie wybitnych 
inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego i inspirujących projektów, 
które najlepiej ilustrują międzyludzką solidarność i które wywarły 
rzeczywisty wpływ w terenie, prowadząc do poprawy warunków 
życia migrantów i wspierając ich integrację w europejskim 
społeczeństwie. Wpłynęło łącznie 284 kandydatur. Wyłoniono 
pięciu zwycięzców: z Węgier, Niemiec, Grecji (dwóch) i Hiszpanii. 
Całkowita wartość nagrody w 2016 r. wyniosła 50 000 EUR.

MEDIA I DZIENNIKARZE

W 2016 r. opublikowano 78 komunikatów prasowych i zgromadzono 
4 307 wycinków prasowych, tj. łącznie o około 30% więcej niż  
w roku 2015. W 2016 r. w sesjach plenarnych EKES-u wzięło udział 
wielu prelegentów wysokiego szczebla, co przełożyło się na większe 
zainteresowanie mediów. Udział członków lokalnych organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego aktywnych w terenie, takich jak 
zdobywcy Nagrody EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego, 
pomógł zapewnić dobry oddźwięk w mediach krajowych i lokalnych 
w państwach członkowskich UE.
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W 2016 r. odnotowano  
znaczny wzrost liczby 
działań „Going Local” – 
przeprowadzono 232 takie 
działania, a udział w nich 
wzięło ok. 140 członków [...]

“



W czerwcu 2016 r. EKES po raz drugi wziął udział w Światowym Forum 
Mediów Deutsche Welle (DW GMF) w Bonn, które co roku przyciąga 
około 2000 uczestników, w tym 600 dziennikarzy z całego świata. 
EKES był gospodarzem panelu Migracja – historia dwóch światów.

SEMINARIUM SPOŁECZEŃSTWA 
OBYWATELSKIEGO NA TEMAT MEDIÓW

W listopadzie 2016 r. EKES zorganizował w Wiedniu seminarium 
społeczeństwa obywatelskiego na temat mediów pt. Informowanie 
o migracji. Oficjalnymi partnerami wydarzenia były m.in. Organizacja 
Narodów Zjednoczonych, Biuro UNHCR, Międzynarodowa 
Organizacja ds. Migracji (IOM), Agencja Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej, słowacka prezydencja Rady UE, miasto Wiedeń  
i austriackie federalne Ministerstwo Spraw Europejskich, Integracji  
i Spraw Zagranicznych.

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE I MEDIA 
SPOŁECZNOŚCIOWE

W 2016 r. w szerszym zakresie wykorzystywano media 
społecznościowe, przy czym systematycznie relacjonowano w nich 
wszystkie ważne wydarzenia EKES-u, opracowano spójną strategię 
szkolenia i wprowadzono sesje szkoleniowe na życzenie dla 
konkretnych zespołów. Przez cały rok organizowano też regularne 
sesje szkoleniowe dla członków. Odnotowano znaczący wzrost 
aktywności członków EKES-u na Twitterze: na początku 2016 r. 
aktywnych w tym serwisie było 93 członków, a na końcu roku już 132. 
W całym roku media społecznościowe wykorzystano do promocji 
nie mniej niż 100 wydarzeń. Biorąc pod uwagę wszystkie konta 
na Twitterze, zarówno konta instytucji, jak i konta indywidualne, 
pod koniec roku 2016 śledziło je łącznie 43 933 osób. Liczba osób 
obserwujących główne konto na Facebooku wzrosła w ciągu roku 
2016 z 10 836 do 16 352.

TWOJA EUROPA – TWOJE ZDANIE!

Projekt Twoja Europa – Twoje zdanie!, realizowany w Brukseli 
corocznie od 2010 r., stanowi odzwierciedlenie pracy wykonywanej 
przez członków EKES-u. Do siedziby EKES-u przyjeżdżają uczniowie 
szkół, by prowadzić dyskusje i negocjacje oraz osiągać konsensus  
w sprawach, które mają bardzo istotne znaczenie dla młodzieży.

Konta na Twitterze [...]  
śledziło łącznie  
43 933 osób [...]

“



99  
uczniów szkół średnich

33  
nauczycieli  

28  
państw członkowskich

5  
państw kandydujących do 

członkostwa w UE

GRUPY ODWIEDZAJĄCE  
I PREZENTACJE PRZEPROWADZONE 

PRZEZ CZŁONKÓW

2016 > 

2015 >  

2014 >  

2013 >  

9 230

9 645

9 534

152

174

164

355

358

348

Grupy odwiedzające

Prezentacje członków

Liczba gości

Edycja 2016 odbyła się w siedzibie EKES-u w dniach 17 i 18 marca.  
W wydarzeniu wzięło udział w sumie 99 uczniów i 33 nauczycieli  
z 28 państw członkowskich (wybrano losowo po jednej 
szkole z każdego państwa członkowskiego) oraz, po raz 
pierwszy, z pięciu państw kandydujących (Albanii, byłej 
jugosłowiańskiej republiki Macedonii, Czarnogóry, Serbii  
i Turcji). Jego celem było zwiększenie świadomości młodych 
ludzi na temat UE, stworzenie im możliwości poznania roli 
i działalności EKES-u oraz wysłuchanie nowych pomysłów 
na zwiększenie demokratyczności Unii Europejskiej. Tematem 
edycji 2016 była migracja – to, jak zapewnić lepszą integrację 
migrantów i uchodźców z naszymi społeczeństwami.

ODWIEDZANIE SZKÓŁ  

34 członków EKES-u i 6 pracowników EKES-u odwiedziło na 
jeden dzień jakąś szkołę w swoim kraju pochodzenia – w ramach 
inicjatywy Twoja Europa – Twoje zdanie! lub programu Powrót do 
szkoły – by wziąć udział w dyskusjach z uczniami na temat integracji 
europejskiej i opowiedzieć o swojej pracy dla instytucji europejskiej.

PRZYJMOWANIE GRUP ODWIEDZAJĄCYCH W 
BRUKSELI

W 2016 r. siedzibę Komitetu odwiedziły 293 grupy – ponad 7 200 osób 
(o 22% mniej niż w 2015 r.) – z całego świata. Grupy te składały się 
głównie z członków organizacji społeczeństwa obywatelskiego lub 
studentów specjalizujących się w sprawach europejskich.  Ponadto 
28 maja 2016 r. zorganizowano – w ramach międzyinstytucjonalnego 
Dnia Otwartego – tradycyjny Dzień Otwarty w EKES-ie, które to 
wydarzenie przyciągnęło około 2 400 odwiedzających.
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WYDARZENIA KULTURALNE

Kilka wydarzeń kulturalnych, które miały miejsce w 2016 r., 
było związanych z niderlandzką prezydencją Rady UE (wystawa 
przedmiotów wpisujących się w logikę zrównoważonego rozwoju)  
i z prezydencją słowacką (wystawa fotograficzna Refleksje ze 
Słowacji). Oprócz wydarzeń dotyczących krajów sprawujących 
prezydencję UE Komitet zorganizował 15 imprez kulturalnych we 
współpracy z różnymi departamentami EKES-u lub zainteresowanymi 
stronami.

Do najważniejszych wydarzeń należały: publiczny pokaz obsypanego 
nagrodami filmu dokumentalnego Ogień na morzu (Fuocoammare), 
nakręconego na wyspie Lampedusa – wydarzenie zorganizowane 
we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych, 
Międzynarodową Organizacją ds. Migracji i brukselskim Włoskim 
Instytutem Kultury – oraz wystawa fotograficzna To Europa, teraz, 
na której zaprezentowano prace uznanego na świecie brytyjskiego 
fotoreportera i byłego korespondenta wojennego Gilesa 
Duleya, przedstawiające historie wielu mężczyzn, kobiet i dzieci 
przekraczających Morze Śródziemne i docierających na grecką 
wyspę Lesbos.



EKES stara się przyciągać i szkolić 
pracowników oraz umożliwiać 

im przekwalifikowanie się, 
optymalizować swoją strukturę 

organizacyjną i promować warunki 
sprzyjające równowadze między 

życiem zawodowym a prywatnym, 
aby pomagać członkom EKES-u  
w wypełnianiu misji Komitetu.



BUDŻET NA 2016 R. 

W zakresie zarządzania budżetem EKES dąży do zapewnienia 
najwyższego stopnia rzetelności, wydajności i rozliczalności. Po 
tym, jak Komisja skontroluje preliminarz dochodów i wydatków 
EKES-u na kolejny rok budżetowy, ostateczny budżet uchwalają 
Rada i Parlament Europejski. Budżet EKES-u na 2016 r. wyniósł 130,6 
mln EUR. W 2016 r. liczba personelu została ograniczona o kolejny 
1%, zgodnie z zawartym między instytucjami UE porozumieniem, by 
w okresie 2013–2017 zmniejszyć liczbę pracowników o 5%.

Komunikacja  1,5%

Inne wydatki 1,6%

Członkowie i delegaci 15,5%

Urzędnicy i pracownicy 
zatrudnieni na czas określony  
49,6%

Inni pracownicy i usługi 
zewnętrzne  3,7%

Budynki i koszty 
dodatkowe 16,3%

Przetwarzanie danych 5%

Bieżące wydatki 
administracyjne 0,4%

Działania operacyjne  6,3%

DOTATIONS 
FINALES 

2016

 130,6  
mln EUR 

całkowitego budżetu



Z A R Z Ą D Z A N I E  E K E S - E M 4 2 - 4 3

PRZEGLĄD ASPEKTÓW ADMINISTRACYJNYCH

Perspektywa międzyinstytucjonalna

W trakcie roku dalej rozwijano umowę o współpracy z Parlamentem 
Europejskim (PE). Zakończono przenoszenie pracowników i stanowisk 
do nowo utworzonej Dyrekcji Generalnej ds. Analiz Parlamentarnych 
(DG EPRS) Parlamentu Europejskiego. W zamian członkowie 
EKES-u i KR-u uzyskali dostęp do usług DG EPRS. Transfer ten, wraz  
z 1-procentową redukcją personelu uzgodnioną między wszystkimi 
instytucjami UE, stanowi znaczne zmniejszenie liczby stanowisk 
w planie zatrudnienia EKES-u na rok 2016. W październiku 2016 r. 
EKES zorganizował seminarium międzyinstytucjonalne poświęcone 
umowie o współpracy, na którym urzędnicy z działów PE zajmujących 
się pracami legislacyjnymi dyskutowali o możliwościach lepszego 
wdrażania umowy z kolegami i koleżankami z sekcji EKES-u. Ponadto 
w grudniu 2016 r. EKES zorganizował dla swoich pracowników 
szkolenie na temat tego, jak lepiej współpracować z Parlamentem 
Europejskim.

1 stycznia 2016 r. weszła w życie odnowiona umowa o współpracy 
między EKES-em i Europejskim Komitetem Regionów (KR), w której 
ustanowione zostały stabilne ramy prawne na rzecz skutecznej  
i wydajnej współpracy. Główne korzyści płynące z umowy obejmują: 
uproszczone struktury zarządzania, większe zaangażowanie na rzecz 
środowiska, lepszą koordynację usług w zakresie IT, konserwacji  
i techniki oraz zarządzania bezpieczeństwem, wspólne zamówienia 
publiczne i wspólne usługi, takie jak tłumaczenia pisemne. Umowa 
świadczy również o tym, że oba Komitety współdziałają ze sobą po 
partnersku, wzajemnie respektując swoje kompetencje i prerogatywy.

Zacieśniano także kontakty z innymi instytucjami UE, głównie  
w zakresie wdrażania regulaminu pracowniczego z 2014 r., zarówno 
na poziomie formalnym (wspólne komitety międzyinstytucjonalne), 
jak i nieformalnym (kontakty dwustronne i grupy robocze ad hoc). 
EKES kontynuował też ścisłą współpracę z Europejskim Urzędem 
Doboru Kadr (EPSO) (udział w komisjach selekcyjnych, produkcja 
filmów wideo dla EPSO) i przewodniczył wspólnemu komitetowi 
międzyinstytucjonalnemu (COPARCO).

W styczniu 2016 r. EKES podpisał porozumienie administracyjne  
z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF), zmierzające do ułatwienia szybkiej wymiany informacji.
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W EKES-ie istnieje wzorcowa równowaga płci w szerokim zakresie funkcji. Komitet będzie nadal podejmował starania, 
by promować taką równowagę wśród kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla.

ASTAD
320

dla urzędników
 stałych

15 
dla pracowników 
zatrudnionych na 
czas określony

TABELA DANYCH DOTYCZĄCYCH PERSONELU:  
STANOWISKA UDOSTĘPNIONE PRZEZ WŁADZĘ BUDŻETOWĄ

STANOWISKA WG KATEGORII

PRACOWNICY WEDŁUG NARODOWOŚCI (OGÓŁEM)

ZASOBY LUDZKIE
NAJWAŻNIEJSZE FAKTY I DANE DLA ROKU 2016

AD – administrator  AST – asystent  AST-SC – sekretarz lub pracownik biurowy
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PODZIAŁ WEDŁUG PŁCI W ROZBICIU NA GRUPY FUNKCYJNE AD/AST



Perspektywa EKES-u

Wyposażenie Komitetu w narzędzia umożliwiające sprostanie 
przyszłym wyzwaniom

W 2016 r. kontynuowano rozpoczętą rok wcześniej modernizację procedur 
administracyjnych, dzięki której sekretariat generalny i administracja 
EKES-u powinny zwiększyć swoją wydajność i zapewniać instytucji lepsze 
usługi, a jej członkom – lepsze wsparcie. Ponadto rozwinięto i rozszerzono 
Punkt Obsługi Członków, utworzony w 2015 r. z myślą o zapewnieniu 
członkom wsparcia w sprawach innych niż te dotyczące refundacji.  
W kwietniu 2016 r. uchwalono zmianę zasad zwrotu kosztów członkom, co 
uprościło niektóre elementy zarządzenia w tej sprawie. Unowocześniono 
narzędzie elektronicznego wniosku o zwrot kosztów. Wdrożono kilka 
działań, w tym nowe elektroniczne procedury kadrowe, przyjmując 
podejście oparte na ciągłych ulepszeniach i na konieczności dostosowania 
się do ograniczeń budżetowych i cięć zatrudnienia.

Krzewienie kultury mobilności w EKES-ie

EKES zachęca do mobilności wewnętrznej, oferującej możliwość rozwoju 
zawodowego, a czyni to poprzez wdrożenie decyzji ustanawiającej 

ramy mobilności strukturalnej. Pracownicy mogli zapoznawać się 
z nowymi dziedzinami zawodowymi dzięki określonym środkom 
wspomagającym, takim jak konkretne wsparcie szkoleniowe, 
odpowiednie doradztwo zawodowe czy staże towarzyszące.

Wzmocnienie doradztwa zawodowego  
i perspektywicznego planowania zasobów ludzkich

Dyrekcja Zasobów Ludzkich dalej rozwijała oparte na planowaniu 
perspektywicznym podejście do swoich działań, w szczególności  

w zakresie planowania zatrudnienia i w zakresie jego wpływu na 
strukturę organizacyjną.

Poprawa wewnętrznej komunikacji, dialogu społecznego  
i stosunków z partnerami w obrębie instytucji

Wzmocniono komunikację dzięki skonsolidowaniu narzędzi komunikacji 
wewnętrznej i rozwinięciu nowych działań, a także poprzez ciągły dialog 
z przedstawicielami personelu.

Modernizacja, przejrzystość, ochrona danych

We wrześniu 2016 r. utworzono nowy sektor, odpowiedzialny za 
racjonalizację, optymalizację oraz, w razie potrzeby, digitalizację 

SZKOLENIA  

88%   
wskaźnik uczestnictwa  

(intensywność szkolenia)

MOBILNOŚĆ

33  
zmiany miejsca pracy w obrębie 

instytucji (5,6% wszystkich 
pracowników zatrudnionych  

na stałe)



procesów i procedur. Organizuje on i monitoruje racjonalizację  
i modernizację głównych procesów administracyjnych, zapewnia, by 
skutecznie stosowane były zasady i instrumenty na rzecz przejrzystości 
administracji, udziela porad na temat ochrony danych i czyni starania 
o zapewnienie zgodności działań organizacji z przepisami dotyczącymi 
ochrony danych.

System zarządzania i audytu środowiskowego (EMAS)

Podobnie jak wiele organizacji publicznych i prywatnych, EKES, we 
współpracy z KR-em, dąży do zmniejszenia śladu węglowego i kosztów 
energii związanych z jego działalnością, a to poprzez ciągłe podnoszenie 
swojej efektywności środowiskowej. Wysiłki podejmowane przez Komitet 
w ostatnich latach zyskały uznanie, gdyż otrzymał on certyfikaty EMAS  
i ISO 14001. W 2016 r. raport z audytu certyfikacyjnego, sporządzony przez 
weryfikatora środowiskowego AIB-Vinçotte, był nadzwyczaj pozytywny. 
Podkreślono w nim w szczególności, że Komitet, razem z KR-em, był 
pierwszym organem europejskim, który zapoczątkował projekty mające 
na celu przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności oraz dokonywanie jej 
darowizn.

Tłumaczenia pisemne

Zapotrzebowanie na tłumaczenia zależy od poziomu działalności 
legislacyjnej instytucji UE, jak również od poziomu aktywności własnej 
EKES-u. W 2016 r. liczba przetłumaczonych stron była o 17,5% wyższa 
niż w 2015 r. ze względu na wyższy poziom działalności legislacyjnej.  
W porównaniu z rokiem 2015 poziom zatrudnienia w Dyrekcji Tłumaczeń 
został zmniejszony o blisko 9%. Znacząco wzrósł wskaźnik outsourcingu: 
w 2015 r. wyniósł on 9,74%, a w 2016 – 16,61%.

Dział Prawny

W 2016 r. Dział Prawny sporządził 154 opinie prawne dotyczące 
głównie spraw kadrowych, zamówień publicznych i kwestii związanych  
z Komitetem i jego członkami. Ponadto reprezentował Komitet  
w 15 postępowaniach sądowych (8 na poziomie krajowym i 7 na 
poziomie UE).

Środki bezpieczeństwa

W następstwie ataków terrorystycznych, które miały miejsce w Brukseli 
w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby EKES-u w dniu 22 marca 2016 r., 
wprowadzono zwiększone środki bezpieczeństwa w budynkach Komitetu 
oraz znacząco uaktualniono plan zarządzania w sytuacjach kryzysowych  
i plan zachowania ciągłości działania.

Z A R Z Ą D Z A N I E  E K E S - E M 4 6 - 4 7



PRZYDATNE LINKI
Roczne sprawozdanie z działalności EKES-u za 2016 r.:  
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.about-the-committee

Witryna internetowa EKES-u:  
www.eesc.europa.eu 

Facebook:  
www.eesc.europa.eu/facebook

Twitter:  
www.eesc.europa.eu/twitter

YouTube:  
www.eesc.europa.eu/youtube

LinkedIn:  
www.linkedin.com/company/european-economic-and-social-committee 

Strona internetowa przewodniczącego EKES-u:   
www.eesc.europa.eu/president 

Przewodniczący EKES-u na Twitterze:   
https://twitter.com/EESC_President

Współpraca z młodzieżą:  
www.eesc.europa.eu/youth 

„Twoja Europa – Twoje Zdanie!”:   
www.eesc.europa.eu/YourEuropeYourSay 

R EU Ready – gra opracowana przez EKES:  
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.r-eu-ready
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