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Co to jest
zorganizowane
społeczeństwo
obywatelskie?

EKES różni się od innych instytucji UE. Jest wyjątkowym forum konsultacji i dialogu przedstawicieli różnych sektorów zorganizowanego
społeczeństwa obywatelskiego, w tym pracodawców, związków zawodowych, organizacji
wspólnotowych i zawodowych oraz organizacji młodzieżowych, ugrupowań kobiet, konsumentów, aktywistów ekologicznych i wielu
innych. Służy im także za platformę nawiązywania porozumienia.

Zorganizowane społeczeństwo obywatelskie
obejmuje wszystkie grupy i organizacje, w ramach których ludzie ze sobą współpracują
– działające na poziomie lokalnym, krajowym
lub europejskim. Grupy te często odgrywają
rolę pośredników między decydentami a obywatelami i umożliwiają obywatelom aktywne
zaangażowanie się w poprawę ich warunków
życiowych.

Komitet zawsze był nieodłączną częścią UE.
Został założony w 1957 r. na mocy traktatu
rzymskiego, by doradzać unijnym decydentom i gwarantować zwykłym obywatelom
z całej Europy możliwość wypowiadania się
w sprawie rozwoju naszego kontynentu.
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Misja
EKES-u
EKES-u pragnie przyczyniać się do zagwarantowania bardziej demokratycznego i skutecznego prawodawstwa UE, które faktycznie odpowiada potrzebom obywateli UE.
Trzy najważniejsze zadania Komitetu to:
• doradzanie Parlamentowi Europejskiemu,
Radzie i Komisji Europejskiej;
• dbanie o to, by w Brukseli wysłuchano opinii
organizacji społeczeństwa obywatelskiego,
oraz propagowanie wiedzy o tym, jak prawodawstwo UE wpływa na życie obywateli Unii
Europejskiej;
• wspieranie i wzmacnianie zorganizowanego
społeczeństwa obywatelskiego w UE i poza jej
granicami.
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Duszą EKES-u
są jego
członkowie
Siedziba Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego znajduje się w Brukseli,
a w jego skład wchodzi 350 członków
z 28 państw członkowskich UE. Członkowie
Komitetu pochodzą ze wszystkich środowisk
społecznych i zawodowych, mają dużą wiedzę
i wszechstronne doświadczenie. Na pięcioletnią kadencję mianuje ich Rada na wniosek
państw członkowskich, niemniej członkowie
pracują dla EKES-u niezależnie, służąc interesom wszystkich obywateli UE. Członkowie nie
przebywają cały czas w Brukseli. Większość
z nich nadal pracuje w swoim kraju, pozostając dzięki temu w kontakcie z obywatelami
w terenie.

Sposób
funkcjonowania
EKES-u
Parlament Europejski, Rada i Komisja są prawnie zobowiązane do zasięgania opinii EKES-u
w trakcie opracowywania nowych aktów
prawnych dotyczących różnych zagadnień.
EKES analizuje przedstawione mu wnioski
ustawodawcze i przygotowuje opinie na ich
temat. Dokumenty te są opracowywane
w drodze porozumienia członków Komitetu.
EKES przygotowuje również opinie z inicjatywy własnej na tematy, które zdaniem członków są ważne dla interesów obywateli Unii.
Kiedy unijni prawodawcy chcą dowiedzieć się,
co myśli społeczeństwo obywatelskie na dany
temat, zwracają się do Komitetu, by przygotował opinię rozpoznawczą. EKES publikuje
również sprawozdania informacyjne dotyczące aktualnych zagadnień. Komitet opracowuje też koncepcje odzwierciedlające potrzeby
społeczeństwa obywatelskiego w odniesieniu
do poszczególnych projektów, a także analizy oddziaływania pozwalające monitorować
wpływ prawodawstwa UE.
EKES podzielony jest na trzy grupy: Grupę
Pracodawców (Grupa I), Grupę Pracowników
(Grupa II) i Grupę „Różnorodność Europy” (Grupa III). Celem takiej organizacji jest osiągnięcie
konsensusu między grupami, by opinie EKES-u
faktycznie odzwierciedlały interesy gospodarcze i społeczne obywateli UE.
• Grupa Pracodawców – Grupa I
• Grupa Pracowników – Grupa II

W EKES-ie działa sześć sekcji zajmujących się
różnymi aspektami prac UE: od gospodarki po
sprawy społeczne; od transportu po środowisko naturalne; od rynku wewnętrznego po stosunki zewnętrzne. W zależności od swej specjalizacji członkowie zasiadają w przynajmniej
jednej z następujących sekcji:
• Sekcja ds. Unii Gospodarczej
i Walutowej oraz Spójności
Gospodarczej i Społecznej – ECO
• Sekcja Jednolitego Rynku, Produkcji
i Konsumpcji – INT
• Sekcja Transportu, Energii,
Infrastruktury i Społeczeństwa
Informacyjnego – TEN
• Sekcja Zatrudnienia, Spraw
Społecznych i Obywatelstwa – SOC
• Sekcja Rolnictwa, Rozwoju Wsi
i Środowiska Naturalnego – NAT
• Sekcja Stosunków Zewnętrznych –
REX
W sekcjach członkowie prowadzą prace
przygotowawcze i opracowują projekty opinii
w sprawie wniosków ustawodawczych UE.
Wszyscy uczestnicy tego procesu muszą
negocjować, by osiągnąć konsensus. To
właśnie czyni EKES wyjątkowym. Komitet
musi wychodzić naprzeciw życzeniom całego
społeczeństwa, szukając kompromisu w atmosferze wzajemnego szacunku.

• Grupa „Różnorodność Europy” – Grupa III
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W Komitecie działa również Komisja Konsultacyjna ds. Przemian w Przemyśle (CCMI*),
która odgrywa ważną rolę, pomagając unijnemu przemysłowi przewidywać skutki globalizacji i dostosowywać się do nich.

• Centrum Monitorowania Jednolitego
Rynku – CMJR
• Centrum Monitorowania Rozwoju
Zrównoważonego – CMRZ
• Centrum Monitorowania Rynku Pracy –
CMRP

• Komisja Konsultacyjna ds. Przemian
w Przemyśle – CCMI*
Opinie są omawiane i przyjmowane zwykłą
większością głosów na sesjach plenarnych
EKES-u, które są organizowane dziewięć razy
w roku w Brukseli. Opinie są następnie przesyłane do unijnych prawodawców w Parlamencie i w Radzie. Wywierając na nich wpływ, przyczyniają się do kształtowania przepisów.
EKES ustanowił trzy wyspecjalizowane centra
monitorowania: Centrum Monitorowania
Jednolitego Rynku, Centrum Monitorowania
Rynku Pracy i Centrum Monitorowania Rozwoju Zrównoważonego oraz grupę zajmującą się
koordynacją wsparcia w związku z europejskim semestrem – cyklem działań służących
koordynacji polityki gospodarczej i fiskalnej
w UE – i umożliwiającą uwzględnianie propo-

• Grupa ds. Europejskiego Semestru – GES
zycji europejskiego społeczeństwa obywatelskiego dotyczących wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia.
Co dwa i pół roku członkowie EKES-u wybierają
przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących odpowiedzialnych za komunikację
i za budżet. Obecnie przewodniczącym Komitetu jest Luca Jahier (Grupa „Różnorodność Europy”) z Włoch, a funkcje wiceprzewodniczących sprawują Isabel Caño Aguilar
(Grupa Pracowników) z Hiszpanii i Milena
Angełowa (Grupa Pracodawców) z Bułgarii.
*

CCMI to skrót od pierwszych liter francuskiej nazwy Commission
consultative des mutations industrielles.

Przewodniczący
EKES-u
W dniu 18 kwietnia 2018 r., Luca Jahier
(Grupa „Różnorodność Europy”) z Włoch
został 32 przewodniczącym EKES-u. Podczas
swojej kadencji będzie działał na rzecz
stworzenia Europy bardziej zrównoważonej,
demokratycznej i kulturowo-integracyjnej,
w szczególności z myślą o następnym pokoleniu europejskich obywateli, tak by mogli żyć
w społeczeństwie bogatszym zarówno pod
względem gospodarczym, jak i społecznym.
www.eesc.europa.eu/president

Tym, czego dziś potrzebujemy,
jest rEUnaissance: europejski
program na rzecz postępu
zrównoważonego wzrostu
gospodarczego, zakorzeniony
we wspólnej przestrzeni
kulturowej i wzmacniający
nasze otwarte demokratyczne
społeczeństwa.
Luca Jahier, przewodniczący EKES-u
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Opinie EKES-u
dotyczą wielu
aspektów życia
W ciągu 60 lat swego istnienia EKES przyjął
tysiące opinii, by przyczynić się do poprawy
życia obywateli UE. Dotyczyły one m.in takich
zagadnień jak: ochrona konsumentów UE
przed niebezpiecznymi lub niewłaściwymi
produktami;
walka
o
równe
prawa
dla wszystkich obywateli UE – zwłaszcza osób
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji;
upowszechnianie sprawdzonych rozwiązań
w dziedzinie ochrony środowiska i polityki
energetycznej; zachęcanie do stosowania
zasad demokracji, wolności i praw człowieka
na całym świecie.
Opinie można znaleźć na stronie internetowej:
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionssearch

Młodzi
Europejczycy
Praca z młodymi ludźmi to jeden z priorytetów
EKES-u (www.eesc.europa.eu/youth). Konkretne projekty w tej dziedzinie to:
• „Twoja Europa – Twoje Zdanie” debata
z udziałem uczniów ze wszystkich państw
członkowskich UE i z krajów kandydujących:
www.eesc.europa.eu/yeys2018
• Gra edukacyjna online i aplikacja dla Androida i iOS „R EU Ready?”, która pokazuje młodym Europejczykom, jak funkcjonuje EKES:
www.eesc.europa.eu/R-EU-READY
• Członkowie EKES-u regularnie odwiedzają
szkoły i uniwersytety w swoich krajach, gdzie
tłumaczą, jak działa UE, i wsłuchują się w to,
co ma im do powiedzenia młodzież.
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Wyzwania stojące
przed Europą i EKES-em

Unia Europejska musi pokazać, że jest w stanie postrzegać
zmianę jako szansę i z tej szansy skorzystać; przejście
do czwartej rewolucji przemysłowej, gospodarki o obiegu
zamkniętym, gospodarki niskoemisyjnej oraz nowych modeli
pracy i społeczeństwa to przyszłość naszego młodego
pokolenia. Musimy współpracować z młodymi ludźmi, by
stworzyć odpowiednią koncepcję społeczeństwa i gospodarki.
Luca Jahier, przewodniczący EKES-u

Wywodzimy się ze związków zawodowych, przedsiębiorstw
i organizacji obywatelskich pomagających budować Europę
dzień po dniu. Naszym głównym celem jest zbliżenie tego
namacalnego życia społecznego i gospodarczego
do instytucji europejskich oraz promowanie naszych działań
zmierzających do poprawy jakości życia Europejczyków.
Oddając głos pracownikom, pracodawcom i organizacjom
reprezentującym rolników, konsumentów
i niepełnosprawnych, włączamy zwykłą rzeczywistość
do debaty politycznej, jako że EKES wspiera inicjatywy reagujące
na codzienne potrzeby obywateli i je ukazujące.
Isabel Caño Aguilar, wiceprzewodnicząca EKES-u

EKES ma wyjątkowy potencjał generowania wyważonych
pomysłów, jak poprawić konkurencyjność gospodarki
europejskiej, a tym samym zwiększyć tempo wzrostu
gospodarczego i tworzenia trwałych miejsc pracy, oraz
jak promować wdrażanie tych rozwiązań i poczucie
odpowiedzialności za nie przy wsparciu i czynnym udziale
wszystkich zainteresowanych podmiotów zorganizowanego
społeczeństwa obywatelskiego. Jako głos europejskich
partnerów społecznych i obywateli EKES jest niezbędną
platformą wnoszącą więcej Europy do życia nas wszystkich.
Milena Angełowa, wiceprzewodnicząca EKES-u
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EKES źródłem
zmian
Opinie EKES-u rzeczywiście wpływają
na kształt polityki UE. Sprawozdania Komisji
Europejskiej pokazują, że poglądy EKES-u są
uwzględniane w ważnych obszarach prawodawstwa. Prezydencje UE i państwa członkowskie wyrażają uznanie dla prac EKES-u,
a wiele organizacji społeczeństwa obywatelskiego docenia wartość wykonywanych
na ich korzyść prac.
Co roku EKES organizuje ponad 340 posiedzeń w Brukseli i państwach członkowskich UE. Publikuje rocznie około 150 opinii
w 24 językach. W trosce o większą synergię
dzieli wiele zasobów z innymi organami UE,
takimi jak Komitet Regionów, z którym ma
wspólną siedzibę.
Na przestrzeni lat EKES odniósł wiele sukcesów. Odegrał wiodącą rolę w działaniach
mających wspomóc imigrantów w integracji
z europejskim społeczeństwem. Od 20 lat
Komitet organizuje doroczny Europejski
Dzień Konsumenta. Był bardzo aktywny
w trakcie Europejskiego Roku Dziedzictwa
Kulturowego 2018 i prowadził rozważania
nad rolą kultury jako istotnego fundamentu pokoju i stabilności. Komitet regularnie

nalega na to, by UE koncentrowała się
na bezrobociu wśród młodzieży i ubóstwie,
a także na wzroście i przedsiębiorczości.
Angażuje się na rzecz większego uznania
roli kobiet w miejscu pracy, opracowania
bardziej skoordynowanego podejścia do
polityki energetycznej UE, budowania bezpieczeństwa żywnościowego, zapobiegania
marnowaniu żywności, a także zachęca do
bardziej proaktywnego podejścia UE do budowania pokoju na całym świecie itd.

Wizja EKES-u
EKES zajmuje się propagowaniem demokracji uczestniczącej i demokracji parlamentarnej w Europie. Jego wizją jest społeczeństwo,
w którym wszyscy obywatele zostaną włączeni i aktywnie zaangażowani w życie społeczne. W takim społeczeństwie obywatele
mają możliwość wypowiedzenia się na temat
swojej przyszłości i przyszłości swoich dzieci.
Ludzie młodzi mają nadzieję na znalezienie
pracy i rozpoczęcie godnego życia, a wszyscy obywatele czują się ważni, angażują się
oraz żyją na co dzień w atmosferze szacunku
i bezpieczeństwa.
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Na bieżąco
By jak najlepiej wykorzystać okazje do dialogu
z obywatelami UE, należy mieć dostęp do najnowszych technologii komunikacyjnych. EKES
zawsze chętnie korzysta z mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, YouTube i LinkedIn, by dotrzeć do jak najszerszego
grona, a zwłaszcza do ludzi młodych. Publikuje
także materiały wideo i prowadzi blogi. Więcej
informacji znajduje się na stronach internetowych EKES-u.
Chcemy, by europejscy obywatele mogli jak
najłatwiej nas znaleźć i skontaktować się z nami:
Strona internetowa EKES-u:
www.eesc.europa.eu
Strona internetowa przewodniczącego
EKES-u:
www.eesc.europa.eu/president
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
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