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SŁOWO WSTĘPNE

Drodzy Czytelnicy,

mam przyjemność przedstawić Państwu broszurę, która 
została oparta na Rocznym sprawozdaniu z działalności za 
2017 r. Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 
zawierającym przegląd wszystkich działań Komitetu w 2017 r.

W roku 2017 świętowaliśmy 60. rocznicę podpisania traktatów rzymskich, które stały się 
fundamentem Europy, jaką znamy dzisiaj. Bieżącymi kwestiami w kontekście UE były nadal 
migracja, zmiana klimatu i walka z terroryzmem. Podpisane zostały dwie duże umowy 
handlowe z Kanadą i Japonią oraz, na przykład, zniesiono opłaty roamingowe w telefonii 
ruchomej. Wśród wielu osiągnięć i zadań Unii w 2017 r. należy wymienić rozpoczęcie negocjacji 
w sprawie brexitu w następstwie decyzji Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii 
Europejskiej.

Problemy i wyzwania, przed jakimi stoi UE, wymagają nie tylko ściślejszej koordynacji między 
instytucjami, ale także mobilizacji społeczeństwa obywatelskiego i obywateli zaangażowanych 
w demokratyczną debatę. Komitet informuje za pośrednictwem swoich opinii o obawach 
społeczeństwa obywatelskiego i prowadzi zorganizowany dialog z obywatelami Unii.

W odpowiedzi na wydaną przez Komisję Białą księgę w sprawie przyszłości Europy Komitet 
zorganizował 27 konsultacji krajowych w państwach członkowskich, omawiając ten kluczowy 
temat w zorganizowany sposób z ponad tysiącem przedstawicieli zorganizowanego 
społeczeństwa obywatelskiego.

UE pozbawiona wymiaru społecznego nie ma przyszłości i Komitet przekazał jasny komunikat 
na temat wpływu wymiaru społecznego i Europejskiego filaru praw socjalnych. Zidentyfikował 
obszary działania na różnych poziomach, wspierał wprowadzenie bardziej wiążących 
środków w ramach europejskiego semestru oraz promował ustawodawstwo, mechanizmy 
kształtowania polityki i instrumenty finansowe w celu zapewnienia, by Europejski filar praw 
socjalnych wprowadził trwałą pozytywną różnicę w życiu Europejczyków.

Stworzenie w UE gospodarki o obiegu zamkniętym ograniczającej marnotrawstwo jest 
jednym z najpilniejszych priorytetów. Aby przyspieszyć proces jej urzeczywistnienia, Komitet 
domagał się utworzenia europejskiej platformy na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. 
W 2017 r. platforma taka została oficjalnie uruchomiona przez EKES i Komisję Europejską 
podczas konferencji zainteresowanych stron gospodarki o obiegu zamkniętym, dorocznego 
wydarzenia mającego na celu zaangażowanie zainteresowanych stron w gospodarkę o obiegu 
zamkniętym.

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. Został 
utworzony w 1957 r., odbył swoją inauguracyjną sesję plenarną 
w dniu 19 maja 1958 r. i od tego czasu stanowi jedyne w swoim 
rodzaju forum konsultacji, dialogu i osiągania konsensusu między 
przedstawicielami różnych grup gospodarczych, społecznych  
i obywatelskich zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. 
Zajmuje szczególne miejsce w procesie decyzyjnym UE, jako 
organ doradczy przedkładający 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 demokratycznej legitymizacji 
i skuteczności Unii Europejskiej, umożliwiając organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego z państw członkowskich wyrażanie 
poglądów na szczeblu europejskim.

Deklaracja misji EKES-u

Komitet pełni trzy zasadnicze role:

• wspomaga Parlament Europejski, Radę i Komisję Europejską, 
korzystając z doświadczenia swoich członków i ich mandatu 
przedstawicielskiego oraz stymulując dialog i dążąc do osiągania 
konsensusu w imię interesu ogólnego UE, a tym samym 
przyczynia się do lepszego dostosowania polityki i prawodawstwa 
europejskiego do realiów gospodarczych, społecznych  
i obywatelskich;

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

• propaguje wartości, na których opiera się integracja europejska, 
a także przyspiesza realizację idei demokracji, w szczególności 
demokracji uczestniczącej, oraz wzmacnia rolę społeczeństwa 
obywatelskiego w Europie i na świecie.

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

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 
szeroki zakres organizacji, sieci, stowarzyszeń, ugrupowań i ruchów, 
które są niezależne od rządu i które czasami łączą siły, by poprzez 
działania zbiorowe realizować wspólne interesy. Grupy te często 
występują w charakterze pośredników między decydentami  
a ogółem społeczeństwa i umożliwiają obywatelom angażowanie 
się, np. poprzez odgrywanie aktywnej roli w swoim miejscu pracy, 
udział w organizacji politycznej lub wspieranie słusznej sprawy.

W JAKI SPOSÓB SPOŁECZEŃSTWO 
OBYWATELSKIE JEST REPREZENTOWANE?

EKES liczy 350 członków pochodzących ze wszystkich 28 państw 
członkowskich. Członkowie nie są politykami, lecz reprezentują 
pracodawców, związki zawodowe, stowarzyszenia lokalne i zawodowe, 
rolników, organizacje młodzieżowe, ruchy broniące interesów kobiet, 
konsumentów, 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 
współobywatelami. Działają w sposób niezależny w ogólnym interesie 
Unii Europejskiej i jej obywateli. Członkowie Komitetu – omawiając 
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.
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Członków proponują państwa członkowskie; następnie są oni mianowani przez Radę Unii 
Europejskiej na odnawialną pięcioletnią kadencję. Bieżąca kadencja potrwa do 2020 r.

Podział miejsc według krajów jest następujący: 

PODZIAŁ MIEJSC W EKES-IE WEDŁUG PAŃSTW 

12
Szwecja

24
Niemcy

21
Hiszpania  

9
Irlandia

12
Niderlandy

12
Republika 

Czeska 

24
Zjednoczone 

Królestwo

24
Włochy  

9
Finlandia

6
Estonia 

5
Cypr

5
Malta

7
Łotwa  

9
Litwa   

21
Polska 

9
Słowacja 

12
Węgry

12
Belgia

7
Słowenia

12
Austria

9
Dania

12
Portugalia 

24
Francja

5
Luksemburg  

15
Rumunia

12
Bułgaria

12
Grecja

9
Chorwacja



Parlament Europejski, 
Rada lub Komisja 
Europejska składają 
WNIOSEK O WYDANIE 
OPINII

EKES korzysta 
z prawa INICJATYWY

Prezydium WYRAŻA ZGODĘ 
na podjęcie prac

SEKCJE LUB CCMI wyznaczają 
sprawozdawcę i ustanawiają 
grupy analityczne na podstawie 
wniosków GrupOPRACOWANIE 

projektu opinii przez 
sprawozdawcę, często przy 
wsparciu grupy analitycznej

ROZPATRZENIE 
i przyjęcie przez 
sekcje lub CCMI

Sprawozdawca PRZEDSTAWIA 
główne ustalenia oraz PROMUJE 
opinię na poziomie UE, państwa 

członkowskiego i na szczeblu 
lokalnym

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

PRZYJĘCIE 
na sesji plenarnej

W 2017 r. EKES przyjął łącznie 155 opinii i raportów, w tym 13 opinii rozpoznawczych. Opinie zostały opublikowane 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w 24 językach urzędowych Unii.

LUB

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

EKES przyjmuje także opinie z inicjatywy własnej we wszelkich sprawach dotyczących Unii Europejskiej, 
jej strategii politycznych i kierunków ich rozwoju. Opinie rozpoznawcze opracowywane w odpowiedzi na 
wnioski ze strony innych instytucji, przed przygotowaniem przez Komisję wniosków ustawodawczych, 
umożliwiają różnym grupom zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego wyrażenie oczekiwań, 
obaw i potrzeb. Ponadto EKES może publikować raporty informacyjne, w których poddaje analizie 
wszelkie aspekty mające istotne znaczenie dla strategii politycznych UE.

CYKL ŻYCIA OPINII

CZYM SĄ OPINIE?



OPINIE EKES-u W 2017 R.
Rozwój kierowany przez lokalną społeczność

Pogłębianie pakietu dotyczącego 
unii gospodarczej i walutowej

Przyszłość europejskiej gospodarki

System podatku od osób prawnych

Gospodarka społeczna

Unia rynków kapitałowych

Reforma sektora bankowego

Polityka gospodarcza strefy euro

Rozwój regionalny

„Horyzont 2020”

Działania na rzecz przyrody, 
ludzi i gospodarki

Cele zrównoważonego rozwoju

Handel z korzyścią dla wszystkich

Kompleksowa polityka żywnościowa

Gospodarka o obiegu zamkniętymCzysta energia dla wszystkich

Zrównoważone modele gospodarcze

Klimat Sprawiedliwość
Niebieska gospodarka

Struktura rynku energii 
elektrycznej

Unia energetyczna

Sprawozdawczość środowiskowa

Polityka rybołówstwa

Prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne
Zabezpieczenie społeczne i ochrona socjalna

Równowaga między życiem 
zawodowym a prywatnym

Strategia edukacyjna UE

Europejski fi lar praw socjalnych

Europejski Korpus Solidarności

Nowy europejski program 
na rzecz umiejętności

Napoje spirytusowe

Bezpieczne społeczeństwo cyfrowe

Jednolity rynek cyfrowy

Wymiana i ochrona danych osobowych

Sztuczna inteligencja

Europejskie 
społeczeństwo 

gigabitowe

Innowacje
Pakiet dotyczący praw 
autorskich

Czysta, konkurencyjna i oparta na sieci mobilność

Strategia w dziedzinie lotnictwa

Dekarbonizacja transportu

Eurowinieta

Instrument 
„Łącząc Europę”

Robotyzacja 
transportu

Partnerstwa UE

Europejski plan działań w sektorze obrony

Współpraca społeczeństwa obywatelskiego

Migracja  Partnerstwo

JAK EKES JEST ZORGANIZOWANY? 

Członkowie EKES-u pracują w ramach trzech Grup: Grupy 
Pracodawców (Grupa I), Grupy Pracowników (Grupa II) i Grupy 
„Różnorodność Europy”1 (Grupa III). Celem takiej struktury jest 
osiąganie konsensusu między wszystkimi trzema Grupami, 
tak aby opinie EKES-u odzwierciedlały interesy gospodarcze 

i społeczne Europejczyków. Jacek Krawczyk z Polski jest 
przewodniczącym Grupy Pracodawców; Gabriele Bischoff 

z Niemiec jest przewodniczącą Grupy Pracowników; 
natomiast Arno Metzler z Niemiec zastąpił Lucę Jahiera 
jako przewodniczącego Grupy „Różnorodność Europy”  
w kwietniu 2018 r.

W EKES-ie działa sześć specjalistycznych sekcji 
zajmujących się różnymi aspektami prac UE – od gospodarki 

po sprawy społeczne. Członkowie należą do co najmniej 
jednej sekcji stosownie do zakresu swoich kompetencji i to 

w sekcjach prowadzi się większą część prac przygotowawczych 
przed przyjęciem opinii. W Komitecie działa również Komisja 
Konsultacyjna ds. Przemian w Przemyśle (CCMI2), która pomaga 
unijnemu przemysłowi przewidywać skutki globalizacji, cyfryzacji 
i czwartej rewolucji przemysłowej oraz dostosowywać się do nich. 
EKES ustanowił też trzy wyspecjalizowane centra monitorowania 
– ds. jednolitego rynku, ds. rynku pracy i ds. zrównoważonego 
rozwoju. W grudniu 2017 r. została powołana horyzontalna Grupa  
ds. Europejskiego Semestru zastępująca Komitet Sterujący  
ds. Strategii „Europa 2020”. W 2015 r. utworzony został Dział Oceny 
Polityk w jednej z Dyrekcji Prac Legislacyjnych EKES-u w celu 
wsparcia członków w drodze analizy i oceny polityki.

Przewodniczący sekcji i innych organów EKES-u  
w latach 2018–2020 
• Stefano PALMIERI (Grupa II), Sekcja ds. Unii Gospodarczej  

i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej (ECO)

• Ariane RODERT (Grupa III), Sekcja Jednolitego Rynku, Produkcji  
i Konsumpcji (INT)

• Maurizio REALE (Grupa I), Sekcja Rolnictwa, Rozwoju Wsi  
i Środowiska Naturalnego (NAT)

• Diljana SŁAWOWA (Grupa III), Sekcja Stosunków Zewnętrznych 
(REX)

1 Do kwietnia 2018 r. Grupa ta była nazywana Grupą Innych Podmiotów.
2  CCMI: stosowany jest wyłącznie francuski akronim. CCMI oznacza Commission 

consultative des mutations industrielles.
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• Christa SCHWENG (Grupa I), Sekcja Zatrudnienia, Spraw 
Społecznych i Obywatelstwa (SOC)

• Pierre Jean COULON (Grupa II), Sekcja Transportu, Energii, 
Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego (TEN)

• Lucie STUDNIČNÁ (Grupa II), Komisja Konsultacyjna ds. Przemian 
w Przemyśle (CCMI)

• Violeta JELIĆ (Grupa I), Centrum Monitorowania Jednolitego 
Rynku (CMJR)

• Peter SCHMIDT (Grupa II), Centrum Monitorowania Rozwoju 
Zrównoważonego (CMRZ)

• Krzysztof PATER (Grupa III), Centrum Monitorowania Rynku 
Pracy (CMRP)

Co dwa i pół roku EKES wybiera Prezydium, złożone obecnie  
z 39 członków, w tym przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących, 
pochodzących z każdej z trzech Grup, przy czym funkcje te zmieniają 
się rotacyjnie między Grupami. Obecnym przewodniczącym jest 
Luca Jahier (Grupa „Różnorodność Europy”) z Włoch, który zastąpił 
Georges’a Dassisa (Grupa Pracowników) z Grecji w kwietniu 2018 r., 
na początku nowej kadencji. Przewodniczący jest odpowiedzialny 
za sprawne prowadzenie działalności Komitetu i reprezentuje EKES  
w relacjach z innymi instytucjami i organami. Dwaj wiceprzewodniczący 
– obecnie Isabel Caño Aguilar (Grupa Pracowników) z Hiszpanii, która 
zastąpiła Gonçalo Lobo Xaviera (Grupa Pracodawców) z Portugalii, oraz 
Milena Angełowa (Grupa Pracodawców) z Bułgarii, która zastąpiła 
Michaela Smytha (Grupa „Różnorodność Europy”) ze Zjednoczonego 
Królestwa w kwietniu 2018 r. – 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 odpowiada przed przewodniczącym, reprezentującym 
Prezydium. Sekretariat Generalny EKES-u liczy 665 pracowników, 
którzy wspierają członków w wykonywaniu ich obowiązków.



EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

ORGANY POLITYCZNE W LATACH 2015–2018

PRZEWODNICZĄCY    
Georges DASSIS
Grupa Pracowników

Zespół ds. Komunikacji Zespół Budżetowy

KOMITET AUDYTU
Aurel Laurenţiu PLOSCEANU (Grupa I), 
przewodniczący
Hans-Joachim WILMS (Grupa II)
Michał Grzegorz MODRZEJEWSKI (Grupa III)

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

WICEPRZEWODNICZĄCY   
Michael SMYTH
Grupa Innych Podmiotów

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Gonçalo LOBO XAVIER
Grupa Pracodawców

PREZYDIUM 
39 członków

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

ZGROMADZENIE 
PLENARNE  

350 członków

ECO
Sekcja ds. Unii 
Gospodarczej 
i Walutowej 

oraz Spójności 
Gospodarczej  
i Społecznej  

Przewodniczący:
Joost van IERSEL 

(Grupa I)

TEN 
Sekcja Transportu, 

Energii, 
Infrastruktury  

i Społeczeństwa 
Informacyjnego 

 

Przewodniczący:
Pierre Jean COULON 

(Grupa II)

REX
Sekcja Stosunków 

Zewnętrznych  

Przewodnicząca:
Diljana SŁAWOWA 

(Grupa III)

NAT
Sekcja Rolnictwa, 

Rozwoju Wsi 
i Środowiska 
Naturalnego 

 

Przewodniczący:
Brendan BURNS 

(Grupa I)

SOC
Sekcja Zatrudnienia, 
Spraw Społecznych 

i Obywatelstwa  

Przewodniczący:
Pavel TRANTINA 

(Grupa III)

CCMI
Komisja 

Konsultacyjna  
ds. Przemian  
w Przemyśle  

Przewodnicząca:
Lucie STUDNIČNÁ 

(Grupa II)

CMJR
Centrum 

Monitorowania 
Jednolitego Rynku  

Przewodniczący:
Pedro ALMEIDA
FREIRE (Grupa I)

CMRZ 
Centrum 

Monitorowania 
Rozwoju 

Zrównoważonego 

Przewodnicząca:
Brenda KING 

(Grupa I)

CMRP
Centrum 

Monitorowania 
Rynku Pracy  

Przewodniczący:
Carlos Manuel

TRINDADE (Grupa II)

EU 2020
Komitet Sterujący 

ds. Strategii „Europa 
2020”  

Przewodniczący:
Etele BARÁTH 

(Grupa III)

INT
Sekcja Jednolitego 
Rynku, Produkcji  

i Konsumpcji  

Przewodniczący:
Martin SIECKER 

(Grupa II)



EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

ORGANY POLITYCZNE W LATACH 2018–2020

PRZEWODNICZĄCY    
Luca JAHIER
Grupa „Różnorodność 
Europy”

Zespół ds. Komunikacji Zespół Budżetowy

KOMITET AUDYTU
Aurel Laurenţiu PLOSCEANU (Grupa I), 
przewodniczący
Hans-Joachim WILMS (Grupa II)
Michał Grzegorz MODRZEJEWSKI (Grupa III)

KWESTORZY
Dimitris DIMITRIADIS (Grupa I)
Laure BATUT (Grupa II)
Bernardo HERNÁNDEZ
BATALLER (Grupa III)

WICEPRZEWODNICZĄCA   
Milena ANGEŁOWA
Grupa Pracodawców

WICEPRZEWODNICZĄCA   
Isabel CAÑO AGUILAR
Grupa Pracowników

ZGROMADZENIE 
PLENARNE  

350 członków

ECO
Sekcja ds. Unii 
Gospodarczej 
i Walutowej 

oraz Spójności 
Gospodarczej  
i Społecznej  

Przewodniczący:
Stefano PALMIERI  

(Grupa II)

TEN 
Sekcja Transportu, 

Energii, 
Infrastruktury  

i Społeczeństwa 
Informacyjnego 

 

Przewodniczący:
Pierre Jean COULON 

(Grupa II)

REX
Sekcja Stosunków 

Zewnętrznych  

Przewodnicząca:
Diljana SŁAWOWA 

(Grupa III)

NAT
Sekcja Rolnictwa, 

Rozwoju Wsi 
i Środowiska 
Naturalnego 

 

Przewodniczący:
Maurizio REALE  

(Grupa I)

SOC
Sekcja Zatrudnienia, 
Spraw Społecznych 

i Obywatelstwa  

Przewodnicząca:
Christa SCHWENG  

(Grupa I)

CCMI
Komisja 

Konsultacyjna  
ds. Przemian  
w Przemyśle  

Przewodnicząca:
Lucie STUDNIČNÁ 

(Grupa II)

CMJR
Centrum 

Monitorowania 
Jednolitego Rynku  

Przewodnicząca:
Violeta JELIĆ 

(Grupa I)

CMRZ 
Centrum 

Monitorowania 
Rozwoju 

Zrównoważonego 

Przewodniczący:
Peter SCHMIDT  

(Grupa II)

CMRP
Centrum 

Monitorowania 
Rynku Pracy  

Przewodniczący:
Krzysztof PATER  

(Grupa III)

INT
Sekcja Jednolitego 
Rynku, Produkcji  

i Konsumpcji  

Przewodnicząca:
Ariane RODERT 

(Grupa III)

GRUPA  
PRACODAWCÓW 

GRUPA I   
(117 członków)  

Przewodniczący: Jacek Krawczyk

GRUPA  
PRACOWNIKÓW 

GRUPA II  
(121 członków) 

Przewodnicząca: Gabriele Bischoff

GRUPA  
„RÓŻNORODNOŚĆ EUROPY” 

GRUPA III  
(111 członków)

Przewodniczący: Arno Metzler

PREZYDIUM 
39 członków





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.



W ramach SESJI PLENARNYCH EKES-U Komitet zorganizował wiele debat z wysokiej 
rangi uczestnikami.

STYCZEŃ 2017 R. 
Debata związana z przyjęciem opinii EKES-u SOC/542  
w sprawie filaru praw socjalnych, z udziałem Marianne 
Thyssen, komisarz UE do spraw zatrudnienia, spraw 
społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, oraz 
Marii João Rodrigues, posłanki do PE i sprawozdawczyni 
Parlamentu Europejskiego ds. filaru praw socjalnych

MARZEC 2017 R.
Debata na temat przyszłej polityki handlowej UE z udziałem 
Cecilii Malmström, komisarz UE ds. handlu

Debata na temat polityki spójności po 2020 r. z udziałem 
Coriny Crețu, komisarz UE ds. polityki regionalnej

MAJ–CZERWIEC 2017 R.
Debata na temat zadań i ostatnich działań Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich, z udziałem Emily O'Reilly, 
europejskiej rzeczniczki praw obywatelskich

Debata w ramach wkładu EKES-u w śródokresową ocenę 
programu Erasmus+ oraz w strategię UE dotyczącą mię-
dzynarodowych stosunków kulturalnych, z udziałem Tibora 
Navracsicsa, komisarza UE ds. edukacji, kultury, młodzieży  
i sportu

KWIECIEŃ 2017 R. 
Debata na temat wolności mediów i praw człowieka z udziałem 
Cana Dündara, tureckiego dziennikarza nominowanego do 
Nagrody im. Sacharowa 2016

Debata na temat przyszłości Europy oraz roli społeczeństwa 
obywatelskiego z udziałem prof. Dusana Sidjanskiego, 
honorowego przewodniczącego Europejskiego Centrum 
Kultury

Debata na temat pakietu energetycznego oraz stanu unii 
energetycznej z udziałem Maroša Šefčoviča, wiceprzewod-
niczącego Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za unię 
energetyczną
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LIPIEC 2017 R. 
Debata na temat stanu zaawansowania negocjacji ze 
Zjednoczonym Królestwem prowadzonych na mocy art. 50 
TUE, z udziałem Michela Barniera, głównego negocjatora 
odpowiedzialnego za prowadzenie negocjacji ze Zjednoczonym 
Królestwem

WRZESIEŃ 2017 R. 
Debata w sprawie stanu Unii Europejskiej z udziałem  
Jeana-Claude'a Junckera, przewodniczącego Komisji Europej-
skiej

Przedstawienie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Zakaz 
stosowania glifosatu”, z udziałem Hermana van Bekkema, 
przedstawiciela Greenpeace Niderlandy, i Davida Schwartza, 
koordynatora kampanii w Brukseli

PAŹDZIERNIK 2017 R. 
Program prac Komisji Europejskiej na 2018 r. oraz wkład  
EKES-u do niego, z udziałem Fransa Timmermansa, pierw-
szego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej do spraw 
lepszego stanowienia prawa, stosunków międzyinstytucjo-
nalnych, praworządności i Karty praw podstawowych

GRUDZIEŃ 2017 R.
Debata z udziałem Vytenisa Andriukaitisa, komisarza UE 
ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, na temat wkładu 
społeczeństwa obywatelskiego w rozwój kompleksowej 
polityki żywnościowej w UE, w związku z opinią EKES-u 
NAT/711



WSPÓŁPRACA Z PARLAMENTEM EUROPEJSKIM 
W sumie przyjęto 61 opinii w odpowiedzi na wnioski  
o wydanie opinii otrzymane od Parlamentu Europejskiego i Rady. 
Członkowie EKES-u odbyli ponad 60 spotkań ze sprawozdawcami  

i kontrsprawozdawcami PE, a także z innymi posłami do PE, oraz 
wzięli aktywny udział w ponad 42 wydarzeniach w Parlamencie 

(posiedzeniach komisji, wysłuchaniach, posiedzeniach 
intergrup PE lub wydarzeniach zainicjowanych przez 
indywidualnych posłów do PE). Równocześnie posłowie 
do PE czynnie uczestniczyli w 35 posiedzeniach EKES-u 
związanych z pracami legislacyjnymi.

W 2017 r. nastąpiło wzmożenie dialogu na szczeblu po-
litycznym między obydwoma instytucjami. Przewodni-

czący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani spotkał się  
z przewodniczącym EKES-u Georges’em Dassisem w dniu  

11 kwietnia 2017 r. oraz wystąpił podczas sesji plenarnej EKES-u  
w dniu 1 czerwca.

W ramach „ogólnej współpracy legislacyjnej” przewodniczący 
EKES-u utrzymywał także ścisłe relacje z Konferencją Przewodni-
czących Komisji PE. Przewodnicząca Cecilia Wikström przybyła do 
EKES-u 11 kwietnia na spotkanie z przewodniczącym Georges’em 
Dassisem, a także 17 października w celu wymiany poglądów na 
temat dwustronnej współpracy z Prezydium EKES-u. W rezultacie 
PE przekazuje obecnie EKES-owi wykaz planowanych wysłuchań  
w komisjach PE z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem.

W dniu 12 grudnia 2017 r. przewodniczący Georges Dassis 
uczestniczył w posiedzeniu Konferencji Przewodniczących Komisji 
w Strasburgu. Zaprezentował tam przewodniczącym komisji PE 
konkretne możliwości współpracy, przedstawiając wykaz tematów, 
w odniesieniu do których Parlament może organizować wspólne 
wydarzenia i posiedzenia z Komitetem lub wnioskować o jego 
opinie rozpoznawcze.

Te kontakty na wysokim szczeblu służyły wzmocnieniu stałego 
dialogu i znalazły także odzwierciedlenie w działaniach członków.

61 

opinii przyjętych w odpowiedzi 
na wnioski Parlamentu 
Europejskiego i Rady

Opinie sporządzane na wniosek 
PE, Rady i KE

Opinie rozpoznawcze

Opinie i raporty z inicjatywy 
własnej 

Ogółem

155

154

219

117

151

OPINIE I RAPORTY

2017 > = 

2016 >  =

2015 >  =

2014 >  =

2013 >  =

37

37

36

62

30

13

10

12

13

16

105

107

171

42

105

www.europarl.europa.eu

526. sesja plenarna | czerwiec 2017 r.

Debata na temat priorytetów Parlamen-
tu Europejskiego i przyszłej współpracy  
z EKES-em, z udziałem przewodniczącego 
Parlamentu Europejskiego Antonia Tajaniego



WSPÓŁPRACA Z RADĄ EUROPEJSKĄ  
I RADĄ UNII EUROPEJSKIEJ
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www.consilium.europa.eu

PARLIAMENTARY DIMENSION

PARL. DIMENSION

PARLIAMENTARY DIMENSION

522. sesja plenarna | styczeń 2017 r.

Prezentacja priorytetów prezydencji maltańskiej 
z udziałem Iana Borga, maltańskiego sekretarza 
parlamentarnego ds. funduszy UE i prezydencji  
w 2017 r.

527. sesja plenarna | lipiec 2017 r.

Debata na temat priorytetów prezydencji 
estońskiej z Mattim Maasikasem, wicemini-
strem do spraw UE



Malta sprawowała prezydencję Rady Unii Europejskiej w pierwszej 
połowie 2017 r., a w drugiej połowie roku prezydencję przejęła Estonia; 
obydwa państwa wykazały nadzwyczajne zdolności w zakresie 
współpracy. Ian Borg, maltański sekretarz parlamentarny, oraz 
Matti Maasikas, estoński wiceminister do spraw UE, zaprezentowali 
swoje priorytety na sesjach plenarnych odpowiednio w styczniu  
i lipcu 2017 r. Maltańska i estońska prezydencja Rady UE wystąpiły 
z formalnymi wnioskami o łącznie dziewięć opinii rozpoznawczych, 
które zostały następnie opracowane i przyjęte przez EKES.

Jedno nadzwyczajne posiedzenie Prezydium odbyło się w Tallinie 
w czerwcu 2017 r. Przewodniczący EKES-u i przewodniczący sekcji 
wzięli udział w szeregu nieformalnych posiedzeń ministerialnych UE, 
poświęconych polityce miejskiej, zatrudnieniu, polityce społecznej, 
zdrowiu i ochronie konsumentów.

Ministrowie i przedstawiciele prezydencji UE uczestniczyli 
w organizowanych przez EKES różnorodnych wydarzeniach 
związanych z gospodarką społeczną, migracją, konsumentami oraz 
integracyjnym społeczeństwem cyfrowym.

W Sofii w listopadzie 2017 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie 
Prezydium w ramach przygotowań do nadchodzącej bułgarskiej 
prezydencji UE.

KONFERENCJE, WYSŁUCHANIA  
I INNE POSIEDZENIA

2017 > 

2016 >

2015 >  

2014 >  

2013 >  

9 27346102

12 60410573

14 6486199

Wysłuchania (współ)-
organizowane przez Dyrekcje  
Prac Legislacyjnych

Konferencje (współ)organizowane 
przez Dyrekcje Prac Legislacyjnych

Udział w formalnych lub 
nieformalnych posiedzeniach 
ministerialnych UE

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

8 4748267

11 34379100
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WSPÓŁPRACA Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ
Współpraca między Komitetem  
a Komisją Europejską jest zapisana 
w protokole z 2012 r., który stanowi 
jej merytoryczną i kompleksową 
podstawę.

Strategiczny dialog polityczny  
EKES-u z Komisją jest prowadzony 
przede wszystkim poprzez corocz-
ny wkład EKES-u w program prac 
Komisji. W tym roku wkład Komi-
tetu został przyjęty podczas sesji 
plenarnej w lipcu 2017 r.

W dokumencie tym EKES wzywa 
Komisję do przyjęcia zrównowa-

żonego rozwoju jako nadrzędnego podejścia do swojego programu 
prac, odnosząc się do trzech filarów zrównoważonego rozwoju:

• wzmocnienia podstaw gospodarczych Europy,

• umocnienia jej wymiaru społecznego,

• ułatwienia przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i gospodarkę 
o obiegu zamkniętym.

W 2017 r. odbyło się kilka posiedzeń wysokiego szczebla, łącznie  
z udziałem przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji 
oraz innych komisarzy w sesjach plenarnych i wydarzeniach 
EKES-u. Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji 
Europejskiej, zabrał głos na sesji plenarnej EKES-u we 
wrześniu 2017 r. w sprawie orędzia o stanie Unii. Pierwszy 
wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans spotkał 
się z przewodniczącym EKES-u Georges’em Dassisem w 
dniu 12 lipca 2017 r. i przedstawił program prac Komisji na 
2018 r. podczas sesji plenarnej EKES-u w październiku 2017 r.  
W 2017 r. EKES przyjął pięć opinii rozpoznawczych na wniosek 
Komisji Europejskiej.

40 posiedzeń wysokiego  
szczebla z udziałem komisarzy, 

dyrektorów generalnych  
i dyrektorów KE

86 delegacji EKES-u uczestniczyło 
w konferencjach wysokiego  
szczebla zorganizowanych  

przez Komisję

www.ec.europa.eu



WSPÓŁPRACA Z EUROPEJSKĄ SŁUŻBĄ 
DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH I SŁUŻBAMI KOMISJI 
ZAJMUJĄCYMI SIĘ POLITYKĄ ZEWNĘTRZNĄ UE
Prowadzone były stałe wymiany informacji z ESDZ na temat szeregu 
regionów i krajów, z którymi EKES rozwija stosunki zewnętrzne (Afryka, 
Ameryka Łacińska, Chiny i Rosja). Współpraca instytucjonalna była 
szczególnie ścisła w odniesieniu do uczestnictwa społeczeństwa 
obywatelskiego w polityce UE względem południowych krajów 
śródziemnomorskich i Bałkanów Zachodnich.

WSPÓŁPRACA Z EUROPEJSKIM KOMITETEM 
REGIONÓW
Obecna umowa o współpracy między EKES-em a Europejskim 
Komitetem Regionów ustanowiła solidne ramy prawne dla 
długoterminowej, wydajnej i skutecznej współpracy oraz pokazuje, 
że dwa Komitety działają na zasadzie partnerstwa, szanując 
wzajemnie swoje uprawnienia i prerogatywy.

W październiku 2017 r. Karl-Heinz Lambertz, przewodniczący 
Europejskiego Komitetu Regionów, zabrał głos na sesji plenarnej 
EKES-u w sprawie wzmocnienia współpracy między dwoma 
Komitetami.

www.eeas.europa.eu

www.cor.europa.eu
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AKTYWNE UCZESTNICTWO W PROJEKCIE ESPAS 
Europejski system analiz strategicznych i politycznych (ESPAS) jest 
ważnym projektem międzyinstytucjonalnym stworzonym z myślą  
o zwiększeniu zdolności UE do perspektywicznego planowania. 
Skupia on Parlament Europejski, Komisję Europejską, Sekretariat 
Generalny Rady Unii Europejskiej oraz Europejską Służbę Działań 
Zewnętrznych w celu wykorzystania wspólnych zdolności 
administracyjnych Unii do lepszego identyfikowania i analizowania 
kluczowych trendów i wyzwań oraz wynikających z nich wariantów 
polityki UE. Komitet zapewnił wkład w organizację dorocznej 
konferencji oraz zorganizował w dniu 22 listopada 2017 r. kolację 
dyskusyjną pt. Zmiany środowiskowe: trendy i wyzwania, który to 
temat jest przedmiotem szczególnego zainteresowania EKES-u.

WSPÓŁPRACA Z KRAJOWYMI RADAMI 
SPOŁECZNO-GOSPODARCZYMI
W 2017 r. EKES utrzymywał wysoki poziom działań obejmujących  
krajowe rady społeczno-gospodarcze i podobne instytucje,  
na zasadzie dwustronnej lub w ramach sieci krajowych rad  
gospodarczo-społecznych UE. Współpraca ta obejmowała wspólne 
działania w ramach strategii „Europa 2020” oraz wsparcie na potrzeby 
posiedzenia przewodniczących i sekretarzy generalnych sieci na 
Malcie, poświęconego tematowi W kierunku sprawiedliwego rynku 
pracy sprzyjającego włączeniu społecznemu w kontekście mobil-
ności wewnątrz UE. Krajowe rady społeczno-gospodarcze UE prowa- 
dziły współpracę z EKES-em w ramach Eurośródziemnomorskiego 
Szczytu Rad Społeczno-Gospodarczych i Podobnych Instytucji.

Działania dotyczące oceny oraz programu 
sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT)

W 2017 r. sześć ocen przeprowadzonych przez EKES zostało 
przedłożonych Komisji. W maju Komisja opublikowała wyniki 
oceny adekwatności przepisów w zakresie prawa konsumenckiego  
i marketingowego, a także wyniki oceny dyrektywy w sprawie 
praw konsumentów i oceny śródokresowej programu „Horyzont 

www.espas.eu



2020”. W kwestiach tych EKES przeprowadził własne oceny  
w 2016 r. Jego opracowania zostały w znacznym stopniu ujęte  
w sprawozdaniach Komisji. W proces ten zaangażowanych było ponad 
400 organizacji społeczeństwa obywatelskiego – za pośrednictwem 
12 misji informacyjnych w terenie w państwach członkowskich, 
trzech kwestionariuszy i dwóch wysłuchań. Te projekty współpracy 
z Komisją dały EKES-owi możliwość wyrażenia obaw organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego w terenie na jeszcze jednym etapie 
cyklu polityki UE. Po pierwszej serii raportów informacyjnych 
rozpoczęto rozważania nad potencjalnym udoskonaleniem 
zastosowanej metodyki oceny. W 2017 r. przedstawiciel EKES-u 
wziął udział w 10 posiedzeniach platformy REFIT. Stanowiska EKES-u 
opierały się na opiniach EKES-u, co otworzyło kolejną drogę dla 
instytucjonalnego monitorowania wcześniejszych prac EKES-u.



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 2017 
EUROPA, DO JAKIEJ DĄŻYMY
Dni Społeczeństwa Obywatelskiego to doroczne wydarzenie 
organizowane przez EKES i jego specjalną Grupę Łącznikową  
ds. Europejskich Organizacji i Sieci Społeczeństwa Obywatelskiego. 
Głównym celem tego wydarzenia jest wzmocnienie dialogu 
politycznego między Komitetem a europejskimi organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego oraz ustanowienie prawdziwego 
zorganizowanego dialogu obywatelskiego z instytucjami 
europejskimi. Temat Dni Społeczeństwa Obywatelskiego w 2017 r.  
brzmiał: Europa, do jakiej dążymy, a główny nacisk położono na 
walkę z populizmem, rewolucję technologiczną, wzmocnienie 
pozycji organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz większą 
spójność społeczną i terytorialną. Edycja z 2017 r. była pomyślana 
jako apel zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego o nowy 
impuls polityczny w celu reaktywowania projektu UE na podstawie 
naszych wartości i korzeni oraz miała posłużyć do wyrażenia 
wyraźnego zobowiązania organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
do dalszych postępów. W kontekście Białej księgi w sprawie 
przyszłości Europy przewodniczącego Komisji Jeana-Claude’a 
Junckera Dni Społeczeństwa Obywatelskiego w 2017 r. stanowiły 
wyjątkową okazję dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
do wniesienia wkładu w tę debatę, a zatem dostarczenia nowego 
bodźca projektowi europejskiemu i wykazania ciągłego wsparcia na 
jego rzecz.

DZIEŃ EUROPEJSKIEJ INICJATYWY 
OBYWATELSKIEJ (EIO) 2017: UCZESTNICZĘ!

Dzień EIO to doroczna konferencja EKES-u współorganizowana  
z partnerami ze społeczeństwa obywatelskiego, koncentrująca 
się na europejskiej inicjatywie obywatelskiej (EIO) i rozwoju praw  
w zakresie uczestnictwa. Edycja Dzień EIO 2017: Uczestniczę! została 
zorganizowana w dniu 11 kwietnia 2017 r. i przyniosła przełomowe 
rozwiązania dla demokracji uczestniczącej w Unii Europejskiej. 
Podczas sesji inauguracyjnej pierwszy wiceprzewodniczący 
Komisji Europejskiej Frans Timmermans ogłosił, że EIO zostanie 
poddana przeglądowi, a do końca 2018 r. Komisja przedłoży nowy 
wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie EIO. Edycja z 2017 r. 
koncentrowała się na dwóch tematach. Historie sukcesu związane 

[...] europejska inicjatywa 
obywatelska (EIO) jest 

najważniejszym instrumentem 
demokracji bezpośredniej na 

szczeblu europejskim.

“
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z EIO miały pokazać, w jaki sposób pewne pomysły w ramach 
EIO faktycznie trafiły do europejskiego ustawodawstwa pomimo 
braku bezpośrednich następczych działań ustawodawczych. Drugi 
temat brzmiał: Uczestnictwo obywateli – EIO i inne inicjatywy. 
Uczestników poproszono także o wypełnienie ankiety na temat 
internetowej platformy współpracy dotyczącej EIO, aby pomóc  
w zaprojektowaniu narzędzia internetowego mającego zapewniać 
wsparcie organizatorom EIO (platforma ma zostać uruchomiona 
przez Komisję Europejską w 2018 r.). Po konferencji zorganizowano 
wieczorne wydarzenie, podczas którego zaprezentowano nową 
publikację cyfrową – Europejski paszport aktywnego obywatelstwa 
– mającą na celu zapewnienie pomocy i wytycznych obywatelom 
pragnącym wyrazić swoją opinię w UE.

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA POLITYCZNE – 2017 R.
EKES odgrywał zasadniczą rolę w organizowaniu wielu wydarzeń, 
konferencji wysokiego szczebla i debat zainicjowanych z zamiarem 
promowania UE opartej w większym stopniu na uczestnictwie,  
w tym na zorganizowanym dialogu ze społeczeństwem europejskim.

Przyszłość Europy

W lipcu 2017 r. Komitet zatwierdził rezolucję w sprawie Białej księgi 
w sprawie przyszłości Europy.

W tym kontekście EKES zorganizował 27 konsultacji krajowych  
w państwach członkowskich w dniach od 4 maja do 9 czerwca 2017 r.  
Oprócz skutecznego zaangażowania ponad 1000 przedstawicieli 
zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego w zorganizowaną 
debatę na temat przyszłości Europy – EKES zebrał 27 sprawozdań  
z konsultacji w jednej publikacji, która została oficjalnie przedłożona 
Jeanowi-Claude'owi Junckerowi, przewodniczącemu Komisji 
Europejskiej, przez przewodniczącego EKES-u Georges’a Dassisa  
w dniu 27 września 2017 r. Ponadto publikacja była rozpowszechniania 
na posiedzeniu komisji międzyparlamentarnej zorganizowanym 
przez Komisję Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego  
w dniu 11 października 2017 r.

Polityka podatkowa

Zważywszy, że UE musi promować wzrost sprzyjający włączeniu 
społecznemu i zwiększać możliwości zatrudnienia, konieczne jest 
pokonanie przeszkód utrudniających inwestowanie, które wynikają  
z braku pewności w dziedzinie opodatkowania i z uciążliwych proce-
dur administracyjnych związanych z opodatkowaniem. Nadrzędne 
znaczenie mają równe warunki działania, skuteczne opodatkowanie 
i unikanie podwójnego opodatkowania. Dzięki opracowaniu opinii  
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EKES nalega, by znaleziono 
przemyślany i spójny sposób 
rozwoju dalszych działań 
dotyczących przyszłości 
Europy w celu zwiększenia 
poczucia pewności i zaufania 
oraz skoncentrowania się 
na osiąganiu konkretnych 
rezultatów służących 
obywatelom, a także na 
olbrzymim potencjale Europy.

“



w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie mechanizmów 
rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania 
EKES odegrał kluczową rolę w zawarciu porozumienia w sprawie 
ostatecznej wersji tej dyrektywy podczas negocjacji w Radzie UE.

W opublikowanej na początku 2017 r. opinii EKES-u w sprawie 
wniosku UE podkreślono pilną potrzebę podjęcia działań. Dzięki 
jakości propozycji zawartych w opinii sprawozdawca został 
zaproszony do wzięcia udziału w dyskusjach w Komisji przed 
zorganizowaniem posiedzeń ministerialnych w Radzie. Nawiązanie 
kontaktów z prezydencją UE oraz z urzędnikami wyższego 
szczebla państw członkowskich pomogło nadać temu wnioskowi 
pierwszeństwo i osiągnąć porozumienie w Radzie. Jednocześnie 
do poparcia wniosku zmobilizowano społeczeństwo obywatelskie 
i sprawozdawcę Parlamentu Europejskiego. W czerwcu 2017 r. 
osiągnięto porozumienie w Radzie, a w październiku 2017 r. przyjęto 
dyrektywę po jej uprzednim poparciu przez Parlament Europejski. 
Państwa członkowskie są obecnie zobowiązane do jej szybkiego 
wdrożenia.

Promowanie równowagi płci w sektorze transportu

EKES był aktywnie zaangażowany w promowanie równowagi 
płci w sektorze transportu, w którym jedynie 22% pracowników 

stanowią kobiety. Przyjęte zostały dwie opinie rozpoznawcze 
na ten temat (2015 r., 2017 r.), które prezentowano podczas 

różnych wydarzeń. EKES zaproponował utworzenie 
platformy na rzecz zmian, co poparła Komisja. W dniu  
27 listopada 2017 r. przewodniczący EKES-u Georges Dassis  
i komisarz UE do spraw mobilności Violeta Bulc oficjalnie 
uruchomili platformę podczas cieszącej się dużym 
zainteresowaniem konferencji Kobiety w transporcie  
– unijna platforma na rzecz zmian zorganizowanej w EKES-

ie. Wydarzenie było organizowane wspólnie przez EKES i DG 
MOVE Komisji. Na koniec wydarzenia zainteresowane strony 

podpisały deklarację w sprawie równych szans dla kobiet  
i mężczyzn w sektorze transportu.

Pogłębianie UGW

Komitet przyjął cztery opinie stanowiące wkład w dokumenty 
Komisji otwierające debatę na temat pogłębienia UGW i przyszłości 
finansów UE, w przegląd śródokresowy unii rynków kapitałowych 
– plan Komisji mający na celu pozyskanie kapitału i przekierowanie 
go do przedsiębiorstw i projektów infrastrukturalnych – oraz 
w zalecenia w ramach europejskiego semestru (unijne ramy 
koordynacji polityki gospodarczej) dla strefy euro. Dotyczyły one 
bieżących wyzwań gospodarczych i zawierały propozycje dotyczące 
ich podejmowania, zachęcając liderów politycznych na wszystkich 
szczeblach do wykorzystywania ożywienia gospodarczego do 



budowania porozumienia i wzmacniania jedności wśród państw 
członkowskich.

Program prac Komisji odzwierciedla intencję opracowania 
szczegółowych propozycji we wszystkich tych obszarach. EKES 
będzie nadal skupiał się na wzmocnieniu spójności gospodarczej  
i społecznej oraz zapewnianiu pozytywnej konwergencji społeczno-
gospodarczej, tak aby wszyscy Europejczycy mogli czerpać korzyści 
ze stabilności gospodarczej i dobrobytu.

Zorganizowane społeczeństwo obywatelskie 
spoza UE

W 2017 r. w ramach kontynuacji prac prowadzonych w ostatnich 
latach EKES ustanowił nowe powiązania ze zorganizowanym 
społeczeństwem obywatelskim na całym świecie. W ramach 
tych działań powołano nowe organy na rzecz współpracy ze 
społeczeństwem obywatelskim w Chile, Gruzji, Mołdawii i na 
Ukrainie (także w ramach umów handlowych UE) oraz prowadzono 
prace skupiające się na krajach Bałkanów Zachodnich w kwestiach 
takich jak rozszerzenie UE i wolność mediów. W ramach tego 
procesu zbliżono do siebie partnerów społecznych i inne organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego w celu znalezienia płaszczyzny 
współpracy, co w niektórych krajach partnerskich zdarzyło się 
po raz pierwszy. EKES zapewnił w związku z tym społeczeństwu 
obywatelskiemu z UE i państw trzecich instytucjonalny kanał 
wymiany poglądów w zasadniczych kwestiach i metodę 
roboczą w tym zakresie; zachęcał także organy polityczne  
w krajach partnerskich do uznawania podmiotów społeczeństwa 
obywatelskiego za ważnych rozmówców.

Europa w ruchu

Celem pakietu Komisji dotyczącego mobilności z 2017 r. była 
modernizacja mobilności i transportu w Europie, umożliwiająca 
sektorowi zachowanie konkurencyjności oraz społecznie 
sprawiedliwe przejście na korzystanie z czystej energii i cyfryzację.
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Nadrzędny komunikat Europa w ruchu oraz odpowiednie inicjatywy 
ustawodawcze odzwierciedlają cel UE, jakim jest dokonanie 
szybkich postępów na rzecz wdrożenia do 2025 r. systemu czystej, 
konkurencyjnej i opartej na sieci mobilności, w ramach którego 
zintegrowane zostaną wszystkie środki transportu oraz który musi 
rozciągać się na całą Unię i łączyć ją z bezpośrednimi sąsiadami i ze 
światem.

EKES uważnie śledził wszystkie te wydarzenia, wydając szereg 
opinii, w których skupiał się w szczególności na zapewnieniu dobrze 
funkcjonującego rynku wewnętrznego, na cyfryzacji, obniżeniu 
emisyjności oraz wymiarze socjalnym w sektorze transportu.

Oprócz pakietu dotyczącego mobilności Komisja Europejska 
opublikowała także pakiet Lotnictwo: otwarta i połączona Europa, co 
zbiegło się z 25. rocznicą ustanowienia unijnego jednolitego rynku 
lotniczego. W ramach przygotowywania opinii w sprawie pakietu 
lotniczego EKES ponownie wykazał swoją kluczową, wyróżniającą 
go wśród instytucji Unii Europejskiej rolę otwartego forum dla debaty 
między kluczowymi zainteresowanymi stronami ze społeczeństwa 
obywatelskiego, organizując duże wysłuchanie publiczne na temat 
zakłóceń w zarządzaniu ruchem lotniczym.

Europejskie społeczeństwo obywatelskie 
odgrywające centralną rolę w transformacji 
sektora energetycznego

W 2017 r. EKES kontynuował prace 
związane z inicjatywą dotyczącą unii 
energetycznej, ogłoszoną w 2015 r. 
przez Komisję Europejską. Członko-
wie EKES-u byli aktywnie zaanga-
żowani w przygotowanie 10 opinii  
w odpowiedzi na pakiet Komisji Euro-
pejskiej Czysta energia dla wszystkich 
Europejczyków. W opiniach tych EKES 
podkreślił znaczenie nadania obywa-
telom centralnej roli w transformacji 
sektora energetycznego. Należałoby 
to uczynić poprzez 1) umożliwienie 
im zostania producentami energii,  

2) zapewnienie lepszego zrozumienia i skutecznego zwalczania 
ubóstwa energetycznego oraz 3) promowanie podejścia do zarzą-
dzania, które umożliwia wartościowe uczestnictwo obywateli i spo-
łeczeństwa obywatelskiego w projektowaniu polityki na potrzeby 
transformacji sektora energetycznego w Europie w ramach euro-
pejskiego dialogu energetycznego.

W 2017 r. odnotowywano coraz większą widoczność i bezpośrednie 
skutki głównych postulatów EKES-u. Zalecenia zawarte w opiniach 
EKES-u, w szczególności dotyczące zarządzania unią energetyczną, 

Europejskie rynki energii 
i sektor energetyczny 

przechodzą poważny proces 
transformacji w kierunku 
systemu niskoemisyjnego 

obejmującego dużo bardziej 
zróżnicowany przekrój 

uczestników rynku.

“
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bezpośrednio kształtowały prace innych europejskich instytucji. 
We wrześniu 2017 r. EKES zorganizował także dużą konferencję pt. 
Europejski dialog energetyczny na temat unii energetycznej.

Inteligentne miasta i inteligentne wyspy

W swojej opinii z inicjatywy własnej pt. Inteligentne miasta jako 
siła napędowa nowej europejskiej polityki przemysłowej (2015 r.)  
EKES podkreślił ważną rolę, jaką mogą odegrać miasta, jeśli 
będą dążyć do bardziej zaawansowanych i skuteczniejszych 
modeli rozwoju. W lutym 2017 r. dużej grupie prelegentów 
wysokiego szczebla oraz przedstawicieli miast i instytucji 
Unii Europejskiej zaprezentowano sprawozdanie, które 
obejmowało najlepsze praktyki i zalecenia mające pomóc 
miastom w udoskonaleniu własnych inteligentnych 
projektów i ogólnego rozwoju. Podobnie EKES opracował 
model inteligentnego rozwoju wysp. Komitet zauważył, 
że wyzwania, przed jakimi stoją wyspy, „można 
wykorzystać tak, by stanowiły szanse. Warunkiem jednak 
jest wdrożenie strategii politycznych w zakresie inteligentnego 
i zrównoważonego rozwoju po to, by nadać wyspom przewagę 
konkurencyjną związaną ze zrównoważonym wzrostem i miejscami 
pracy wyższej jakości”.

Partnerstwo Afryka–UE: rola młodych ludzi

Zainteresowane podmioty gospodarcze i społeczne z UE i Afryki 
spotkały się w Abidżanie (Republika Wybrzeża Kości Słoniowej), 
aby przedstawić swoje opinie w sprawie stosunków między 
dwoma kontynentami szefom państw i rządów z UE i Afryki. 
Szczególny nacisk położono na młodych ludzi. Uczestnicy domagali 
się konkretnych środków zapewniających pomoc młodym ludziom, 
w tym powszechnego szkolnictwa podstawowego, lepszej synergii 
między systemem kształcenia a rynkiem pracy oraz łatwiejszego 
dostępu młodych ludzi do finansowania i możliwości w zakresie 
samozatrudnienia lub zakładania własnych firm. Przepływ 
wykwalifikowanej siły roboczej także powinien zostać usprawniony 
dzięki akredytacji umiejętności i kwalifikacji migrantów.

Podrabianie produktów

W lipcu 2017 r. EKES przyjął opinię mającą na celu zwiększenie 
świadomości na temat zjawiska podrabiania produktów oraz 
zachęcał instytucje Unii Europejskiej do zwalczania tego zjawiska we 
wszystkich jego przejawach. Sektory odzieży, obuwia, akcesoriów, 
torebek i bagaży odnotowują co roku miliardy euro strat. Zjawisko 
to ma także duży wpływ na sektor kosmetyków, zdrowia, żywności, 
towarów luksusowych i branżę budowlaną. W dniu 7 kwietnia 2017 r.  
EKES zorganizował wysłuchanie publiczne oraz został wezwany 
do wywarcia nacisku na instytucje Unii Europejskiej, by przyjęły 



prawodawstwo dostosowane do ery internetu, a także wymagające 
odpowiedzialności od pośredników takich jak platformy cyfrowe, 
banki, dostawcy kart kredytowych i przewoźnicy towarów.

Gospodarka o obiegu zamkniętym 

Zapewnienie gospodarki o obiegu zamkniętym ograniczającej 
marnotrawstwo jest niekwestionowanym priorytetem naszych czasów. 
Po wezwaniu przez EKES w dwóch opiniach do utworzenia europejskiej 
platformy na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym – platformy 
angażującej społeczeństwo obywatelskie w dyskusje polityczne na 
szczeblu UE – Komisja i EKES, podczas wspólnej konferencji w marcu 2017 r.,  
uruchomiły Europejską platformę zainteresowanych stron gospodarki 
o obiegu zamkniętym. Celem platformy jest promowanie gospodarki  
o obiegu zamkniętym w państwach członkowskich, wśród samorządów 
lokalnych i regionalnych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
i przedsiębiorstw. Pracami platformy kieruje grupa koordynacyjna 
składająca się z 24 członków wybranych z organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, środowisk biznesowych, związków zawodowych, 
ośrodków analitycznych i organów publicznych. EKES odgrywa w tym 
przedsięwzięciu podstawową rolę, zarządzając sekretariatem grupy 
koordynacyjnej i stroną internetową platformy (http://circulareconomy.
europa.eu/platform/en).

Angażowanie społeczeństwa obywatelskiego 
w działania klimatyczne na rzecz sprawiedliwej 
transformacji

W 2017 r. EKES kontynuował prace wraz z partnerami międzynaro-
dowymi w ramach międzynarodowej koalicji na rzecz zarządzania 
w zakresie klimatu. Koalicja zaprezentowała swoje prace podczas 
wydarzeń towarzyszących szczytowi w sprawie zmiany klimatu 
w marokańskim Agadirze oraz konferencji COP23 w Bonn  
w Niemczech. Te zapoczątkowane w 2016 r. ważne prace dotyczące 
wzmocnienia roli podmiotów niepaństwowych w obszarze 
klimatu będą kontynuowane w 2018 r. za pośrednictwem opinii 
rozpoznawczej na wniosek Komisji Europejskiej oraz dużej rangi 
wydarzenia współorganizowanego z Komisją i sekretariatem 

Nikt nie może pozostać w tyle  
– oto jeden z celów 

Europejskiej platformy 
zainteresowanych stron 

gospodarki o obiegu 
zamkniętym, istotnego forum, 
na którym wypracowuje się tę 

wspólną wizję transformacji 
w kierunku zrównoważonej 

europejskiej gospodarki  
o obiegu zamkniętym.

“

Porozumienie paryskie 
to pożądane globalne 

zobowiązanie do łagodzenia 
zmiany klimatu. Zadaniem 
na przyszłość jest zadbanie 
o to, by porozumienie było 

wdrażane i dalej rozwijane.

“
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Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu (UNFCCC). Ponadto w celu promowania debaty na temat 
sprawiedliwości klimatycznej EKES, opierając się na swojej opinii  
z inicjatywy własnej przyjętej w październiku 2017 r., zorganizował 
wydarzenie towarzyszące w ramach COP23 poświęcone 
sprawiedliwej transformacji na rzecz gospodarki niskoemisyjnej.

W kierunku bardziej kompleksowej polityki 
żywnościowej

Przez cały rok 2017 EKES przewodził wysiłkom na rzecz promowania 
bardziej całościowego podejścia do polityki żywnościowej, które 
jest konieczne do zapewnienia przejścia na zrównoważone, zdrowe 
i sprawiedliwe systemy żywnościowe. W następstwie różnych 
debat i wysłuchań ekspertów z udziałem zainteresowanych 
stron z całego łańcucha dostaw żywności EKES przyjął opinię 
z inicjatywy własnej pt. Wkład społeczeństwa obywatelskiego  
w rozwój kompleksowej polityki żywnościowej w UE. Taka polityka 
jest pilnie potrzebna w celu zwiększenia spójności obszarów 
polityki związanych z żywnością, przywrócenia wartości żywności 
i skutecznego osiągania celów zrównoważonego rozwoju ONZ. 
Wysiłki te stanowią uzupełnienie prac przeprowadzonych w ramach 
przygotowywania nowej wspólnej polityki rolnej (WPR) na okres po 
2020 r., a w szczególności uzupełniają dyskusje na temat możliwego 
przekształcenia WPR i deklarację Cork 2.0, która ustanawia wytyczne 
dla przyszłej polityki rolnej na szczeblu UE. Bardziej zrównoważone 
systemy żywnościowe można łatwiej utworzyć na szczeblu 
regionalnym i lokalnym, co uzasadnia także aktywne wsparcie 
EKES-u dla prac Europejskiego Parlamentu Wiejskiego poprzez jego 
uczestnictwo w kilku sesjach krajowych parlamentu wiejskiego.

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 powiązane z nimi nowe, niezbadane aspekty 
prawne. Począwszy od opinii z 2013 r. w sprawie konsumpcji 
współdzielonej lub uczestniczącej oraz tematu Europejskiego Dnia 
Konsumenta w 2015 r., EKES przewodzi monitorowaniu tych nowych 
modeli gospodarczych.

W dniu 16 lutego 2017 r. EKES zorganizował konferencję pt. Nowe 
modele ekonomiczne i innowacje społeczne: szansa na lepszą 
Europę, we współpracy z organizacją Global Hub for the Common 
Good. Konferencja ta stanowiła doskonałą okazję do wzbogacenia 
europejskiej debaty doświadczeniami społeczności zaangażowanych 
w nowe modele gospodarcze.

Przechodzenie na bardziej 
zrównoważony model rozwoju 
jest niekwestionowanym 
priorytetem naszych czasów.

“



Nieco później EKES, w następstwie wniosku o sporządzenie opinii 
rozpoznawczej złożonego przez wiceprzewodniczącego Komisji 
Fransa Timmermansa,  zebrał poglądy europejskich zainteresowa-
nych stron na temat tego, w jaki sposób unijne strategie polityczne 
i działania regulacyjne mogą przyczynić się do realizacji zrówno-
ważonych modeli gospodarczych, godzących dobrobyt gospodarczy  
i efektywność, a także włączenie społeczne i odpowiedzialność  
środowiskową.

Przedsiębiorstwa społeczne

EKES już od kilku lat wspiera gospodarkę społeczną. Stała grupa 
analityczna ds. przedsiębiorstw gospodarki społecznej ściśle 
współpracuje z Intergrupą ds. Gospodarki Społecznej w Parlamencie 
Europejskim, DG GROW, DG EMPL i DG FISMA Komisji Europejskiej 
oraz z Kategorią „Gospodarka społeczna” EKES-u. Wniosła ona także 
wkład w prace prezydencji słowackiej i maltańskiej, umożliwiając 
EKES-owi udział w posiedzeniu Rady ds. Konkurencyjności, które 
odbyło się w kwietniu 2017 r. na Malcie.

Każdego roku EKES organizuje Europejski Dzień Przedsiębiorstw 
Gospodarki Społecznej, wydarzenie partycypacyjne, które zapewnia 
możliwość wysłuchania problemów przedsiębiorców społecznych 
działających w terenie oraz zebrania informacji na temat środków, 
które należy przyjąć w celu pełnej realizacji potencjału przedsiębiorstw 
społecznych.

Dla EKES-u kluczowe znaczenie ma promowanie działań na szczeblu 
krajowym oraz wspieranie inicjatyw Komisji, a także wspólne 
określanie nowych celów, które zostałyby uwzględnione w programach 
prac instytucji Unii Europejskiej. Wyzwaniem dla gospodarki 
społecznej jest udana zmiana jej statusu z alternatywnego modelu 
gospodarczego na model o istotnym oddziaływaniu gospodarczym, 
społecznym i środowiskowym.

Innowacje i sztuczna inteligencja

Badania naukowe i innowacje mają kapitalne znaczenie dla 
zwiększenia konkurencyjności, wspierania wzrostu gospodarczego, 
tworzenia nowych miejsc pracy i rozwiązywania problemów 
społecznych. Odpowiedzialne badania naukowe i innowacje 
(RRI), które wiążą się z włączeniem zainteresowanych stron 
ze społeczeństwa obywatelskiego w proces badań i rozwoju, 
stanowią kolejny obszar, w którym EKES odegrał ważną rolę jako 
przedstawiciel społeczeństwa obywatelskiego.

Innowacje obejmowały także temat sztucznej inteligencji (SI), 
który był omawiany w opinii stanowiącej ważny punkt odniesienia. 
W 2017 r. w opinii z inicjatywy własnej w sprawie wpływu 
sztucznej inteligencji na społeczeństwo, określającej 11 dziedzin 
wymagających uwagi, EKES stwierdził, że „UE musi tak kształtować 

Odnośnie do sztucznej 
inteligencji Europa powinna 
przyjąć podejście oparte na 
ludzkiej kontroli – twierdzi 

EKES.

“
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politykę w dziedzinie rozwijania i rozmieszczania sztucznej 
inteligencji w Europie, by służyła ona społeczeństwu i dobrostanowi 
społecznemu, a nie szkodziła im”.

Europejski filar praw socjalnych

Europejski filar praw socjalnych odegrał ważną rolę w zorganizowa-
nych w EKES-ie obchodach 60. rocznicy podpisania traktatu 
rzymskiego, podczas których stwierdzono, że nie ma przyszłości 
dla UE pozbawionej wymiaru społecznego. W kluczowej opinii 
w sprawie wpływu wymiaru społecznego i Europejskiego filaru 
praw socjalnych na przyszłość UE – EKES domagał się planu 
wdrażania i jasnego przydziału zadań różnym podmiotom. Określił 
też obszary działania na szczeblu UE i krajowym, opowiedział się 
za wprowadzeniem bardziej wiążących środków, w tym wartości 
odniesienia, w ramach europejskiego semestru oraz za podjęciem 
działań na szczeblu UE w przypadku braku krajowych inicjatyw  
w zakresie wdrażania Europejskiego filaru praw socjalnych. Podczas 
Szczytu Społecznego na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia  
i Wzrostu Gospodarczego, który odbył się 15 listopada w Göteborgu, 
podpisano międzyinstytucjonalną proklamację Europejskiego filaru 
praw socjalnych. EKES przyjął ją z zadowoleniem jako poważne 
zobowiązanie polityczne w obszarze postępu społecznego oraz 
podkreślił znaczenie wzmocnienia praw socjalnych poprzez 
wykorzystanie właściwego ustawodawstwa, mechanizmów 
kształtowania polityki i instrumentów finansowych do zapewnienia, 
by Europejski filar praw socjalnych skutkował trwałą pozytywną 
zmianą w życiu ludzi i wspierał integrację europejską.

Zatrudnienie, umiejętności i przyszłość pracy

Przyszłość pracy i umiejętno-
ści były przedmiotem wnios- 
ków o opinie rozpoznaw-
cze ze strony prezydencji UE 
oraz prac EKES-u z inicjatywy 
własnej. EKES uważa, że sku-
teczny dialog społeczny na 
szczeblu krajowym i UE po-
mógłby w ukierunkowaniu 
transformacji w taki sposób, 
aby czerpać z niej korzyści  
i wystrzegać się związanych 
z nią problemów. W swoich 

opiniach EKES podkreślał znaczenie ułatwiania transformacji zawo-
dowej, zapewniania dostępności odpowiednich umiejętności oraz 
doskonalenia kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie,  
z jednoczesnym zapewnieniem odpowiedniego zabezpieczenia 
społecznego i bezpieczeństwa dochodów. Podczas dwóch konfe-
rencji EKES-u w 2017 r. uczestnicy prowadzili rozważania na temat 



bezrobocia długotrwałego, w tym szczególnych wyzwań stojących 
przed Romami i osobami niepełnosprawnymi (w dniu 28 lutego), 
oraz omawiali środki potrzebne do tworzenia wysokiej jakości 
miejsc pracy, dostosowywania umiejętności ludzi oraz zapewniania 
pomocy osobom, które odczuły skutki zmian w kontekście przejścia 
na gospodarkę niskoemisyjną, zasobooszczędną i bardziej ekolo-
giczną (w dniu 22 czerwca). Wspólna konferencja EKES-u i Komisji  
w dniu 10 listopada skupiała się na kwestii sprawiedliwości i soli-
darności międzypokoleniowej, a EKES i Komisja Europejska zorgani-
zowały wspólnie także posiedzenie platformy europejskiej na rzecz  
integracji Romów w dniach 27–28 listopada, które dotyczyło  
wyzwań związanych z przejściem dzieci i młodzieży romskiej od 
kształcenia do zatrudnienia. EKES podkreślił swoje zobowiązanie do 
realizacji inicjatyw na rzecz integracji na rynku pracy nowo przybyłych 
osób i innych osób wymagających szczególnego traktowania, które  
potrzebują specyficznego wsparcia, przyznając w grudniu swoją 
Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego pięciu organizacjom 
działającym w tym obszarze.

Uchodźcy i migranci w UE – nacisk na integrację

Podczas konferencji i misji informacyjnych EKES, we współpracy 
z Eurofoundem, zaproponował innowacyjne praktyki i promował 
podejście oparte na partnerstwie, domagając się większych 
inwestycji na rzecz uchodźców i apelując o szybszy dostęp dla nich 
do rynku pracy. Na dorocznym Europejskim Forum Migracji w dniach 
2–3 marca, organizowanym wspólnie przez EKES i Komisję Europejską, 
propagowano bezpieczne legalne alternatywy dla przedostawania 
się do UE oraz opowiadano się za lepszym dostępem do praw  
i usług dla migrantów. Podczas wspólnej konferencji EKES-u i Komisji 
Europejskiej w dniu 6 listopada wyciągnięto wnioski na temat tego, 
jak najnowsze wysiłki w dziedzinie integracji uchodźców, poprawy 
polityki rynku pracy i polityki społecznej w ujęciu ogólnym oraz 
wsparcia innych słabszych grup, takich jak osoby młode, długotrwale 
bezrobotni, osoby niepełnosprawne i starsze, mogą przyczynić się 
do całościowej modernizacji systemów zabezpieczenia społecznego  
i instytucji rynku pracy. Ponadto podczas wydarzeń zorganizowanych 

Migracja wymaga 
sprawiedliwego podziału 

odpowiedzialności na 
podstawie ogólnounijnej 

solidarności.

“
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w EKES-ie w dniu 14 lutego oraz podczas Konferencji Państw Stron 
Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych w dniach 
13–15 czerwca w Nowym Jorku EKES zwrócił uwagę na szczególne 
trudności doświadczane przez niepełnosprawnych uchodźców  
i migrantów.

Nowa strategia zastępująca strategię „Europa 
2020” w celu pobudzenia debaty na temat 
przemian gospodarczych i społecznych

W 2017 r. EKES zintensyfikował prace nad nową strategią dla Europy 
na okres po 2020 r. Zorganizował konferencję w Budapeszcie na temat 
Europy po 2020 r. Już teraz ma miejsce intensywna wymiana informacji 
i koordynacja między Komisją a państwami członkowskimi. Wnioski 
wyciągnięte podczas konferencji wskazywały, że w tym kontekście 
roczna analiza wzrostu gospodarczego i europejski semestr stanowią 
bardzo użyteczne i wydajne mechanizmy, które należy utrzymać po 
2020 r. Celem powinno być wzmocnienie tych mechanizmów oraz 
poszerzenie ich zakresu w celu ujęcia w nich wymiaru społecznego 
i środowiskowego. EKES nieprzerwanie wzywał do przyjęcia 
bardziej społecznego podejścia, a w szczególności czynił to  
w swojej opinii w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego 
na 2017 r. W związku z tym EKES z zadowoleniem przyjął plany 
Komisji (zawarte w jej programie na 2018 r.) dotyczące zwiększenia 
nacisku na kwestie społeczne w europejskim semestrze. EKES uznał 
rosnące znaczenie semestru i w decyzji Prezydium z dnia 5 grudnia 
postanowił zastąpić swój Komitet Sterujący ds. Strategii „Europa 
2020” organem, który skupiłby się na semestrze i na maksymalizacji 
wpływu społeczeństwa obywatelskiego na semestr.

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 
jako ważny etap w wypracowywaniu bardziej 
długoterminowego podejścia

EKES kontynuował swoje wysiłki, by wspierać osiąganie 17 celów 
zrównoważonego rozwoju w ramach Agendy ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030. Centrum Monitorowania Rozwoju 
Zrównoważonego przeprowadziło dwie debaty, jedną na temat 
monitorowania wdrażania celów zrównoważonego rozwoju oraz 
drugą dotyczącą publikacji Eurostatu na temat stanu realizacji 
celów zrównoważonego rozwoju w Europie. Te dwie debaty 
zapewniły informacje na potrzeby strategii EKES-u dotyczącej 
wkładu w nowo utworzoną wielostronną platformę ds. realizacji 
celów zrównoważonego rozwoju, prowadzoną przez Sekretariat 
Generalny Komisji. W tym czasie EKES w partnerstwie z siecią 
ECOLISE zorganizował pierwszy Europejski Dzień Zrównoważonych 
Społeczności z myślą o znalezieniu nowych sposobów wzmocnienia 
działań w obszarze zrównoważonego rozwoju podejmowanych przez 
wszystkie podmioty społeczeństwa obywatelskiego. W październiku 

Osiągnięcie celów 
zrównoważonego rozwoju 
musi leżeć u podstaw przyszłej 
strategii handlowej UE.

“



EKES przyjął opinię z inicjatywy własnej, w której zaprezentował 
kluczowe z punktu widzenia społeczeństwa obywatelskiego 
elementy długoterminowej strategii zrównoważonego rozwoju 
na 2050 r. Zawarł w niej apel do Komisji o przygotowanie strategii  
w tym obszarze zgodnie z tym harmonogramem. W opinii 
wskazał  trzy kluczowe kwestie: wyczerpywanie się zasobów 
naturalnych Ziemi, w tym zmiana klimatu i utrata różnorodności 
biologicznej; pogłębianie się nierówności społecznych, w tym 
bezrobocie młodzieży i ludzie pozostawieni sami sobie w regionach  
o upadających gałęziach przemysłu; utrata zaufania społeczeństwa 
do rządów, klasy politycznej, UE i jej struktur zarządzania, a także 
innych instytucji. Te trzy kwestie należy rozpatrywać w kontekście 
dwóch megatrendów: cyfryzacji i globalizacji.

PRZYSZŁOŚĆ KOMITETU
W październiku 2016 r. Prezydium ustanowiło grupę ad hoc ds. 
przyszłości Komitetu w celu kontynuowania dogłębnej refleksji 
zapoczątkowanej przez poszerzone kierownictwo Komitetu. 

Celem było opracowanie nowej wizji dla Komitetu i jego roli  
w zmieniającej się Unii Europejskiej. Grupa ta konsultowała 

się z przewodniczącym Komitetu, innymi członkami 
poszerzonego kierownictwa (wiceprzewodniczącymi  
i przewodniczącymi Grup), przewodniczącymi sekcji  
i CCMI, sekretarzem generalnym oraz przedstawicielami 
Rady Pracowniczej i przedłożyła swoje sprawozdanie  
w lipcu 2017 r. Prezydium następnie zdecydowało, że proces 
refleksji powinien być kontynuowany w ramach innej grupy 

ad hoc, której konkretnym zadaniem będziegromadzenie 
propozycji dotyczących usprawnienia organów Komitetu 

w celu stawienia czoła nowym wyzwaniom. Grupa ta 
obejmowała przewodniczących sekcji i CCMI i przedstawiła 

sprawozdanie w grudniu 2017 r., kiedy to Prezydium zdecydowało 
o zastąpieniu Komitetu Sterującego ds. Strategii „Europa 2020” grupą 
ds. europejskiego semestru oraz o ustanowieniu grupy ds. praw 
podstawowych i praworządności w państwach UE.

Grupa ds. Monitorowania Brexitu

Grupa ds. Monitorowania Brexitu została utworzona w celu 
monitorowania postępów w procesie wystąpienia Zjednoczonego 
Królestwa z UE oraz w celu oceny potencjalnego zapotrzebowania 
na reakcje lub stanowiska ze strony EKES-u. Składa się z 12 członków, 
w tym przewodniczących sekcji, i przedstawia Prezydium okresowe 
sprawozdania na temat nowych wydarzeń.



EKES

EKES – KOORDYNATOR I ORGANIZATOR POSIEDZEŃ  
NA WYSOKIM SZCZEBLU W DZIEDZINACH  

O KLUCZOWYM ZNACZENIU I WARTOŚCI Z PUNKTU 
WIDZENIA LEPSZEJ EUROPY

DNI SPOŁECZEŃSTWA 
OBYWATELSKIEGO

EUROPEJSKI DZIEŃ 
KONSUMENTA

EUROPEJSKA 
INICJATYWA 

OBYWATELSKA

ZMIANA KLIMATU

PRZYSZŁOŚĆ PRACY

MIGRACJA

TRANSEUROPEJSKA SIEĆ 
TRANSPORTOWA

STRATEGIA JEDNOLITEGO 
RYNKU CYFROWEGO

PRZEDSIĘBIORSTWA 
SPOŁECZNE

POGŁĘBIENIE 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.

EUROPEJSKI FILAR 
PRAW SOCJALNYCH





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 w terenie 
działania informacyjne, które mają umożliwić społeczeństwu obywatelskiemu lepsze 

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

Dzień Europy 
Praga | Republika Czeska

Rozmowy na 
temat migracji  
Bruksela | Belgia

Your Europe, Your Say!  (YEYS) 
(Twoja Europa – Twoje zdanie!) 

wszystkie państwa UE

DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNE NA SZCZEBLU 
LOKALNYM („GOING LOCAL”)

Działania na poziomie lokalnym („Going Local”) są organizowane wspólnie ze społeczeństwem  
obywatelskim w ramach prac legislacyjnych EKES-u.

Przeszłość, 
teraźniejszość  
i przyszłość Europy  
Bratysława | Słowacja

Debata 
wysokiego 
szczebla 
na temat 
rumuńskiego 
rolnictwa   
Bukareszt | Rumunia

Targi  
w Santarém    
Santarém | Portugalia

Polityka UE na 
rzecz rozwoju 
przedsiębiorstw   
Foggia | Włochy

Chorwacki 
parlament wiejski
Sveti Martin | Chorwacja

Wydarzenie 
w ramach 
szkoły letniej  
Wiedeń | Austria

60. rocznica 
podpisania 
traktatów 
rzymskich   

Paryż | Francja

Dyskusja panelowa  
na temat sytuacji w UE 
Berlin | Niemcy

Materiał 
niderlandzkiego 
nadawcy na temat 
sztucznej inteligencji    
Amsterdam | Niderlandy

Symulacja  
posiedzenia Rady    

Belfast | Zjednoczone Królestwo

Rada ds. 
Konkurencyjności   
Malta

Forum dla 
nowych 
innowacji 
gospodarczych 
i społecznych   
Malaga | Hiszpania

Przyszła polityka 
spójności UE 
Tallin | Estonia

Forum organizacji 
społeczeństwa 
obywatelskiego 
Ryga | Łotwa

Obrady okrągłego 
stołu na temat 
gospodarki o obiegu 
zamkniętym  
Kłajpeda | Litwa

Seminarium z udziałem 
organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego 
Warszawa | Polska

Obywatelskie 
Forum 

Energetyczne 
Zjednoczone Królestwo



CYFRYZACJA
Ważnym osiągnięciem w 2017 r. była reorganizacja strony 
internetowej Komitetu w oparciu o podejście ukierunkowane na 
użytkowników i zadania oraz o system zarządzania treścią oparty 
na otwartym oprogramowaniu. Strona internetowa dostosowuje 
się obecnie w pełni elastycznie do rozdzielczości ekranu, czyli 
można z niej korzystać na dowolnym komputerze lub urządzeniu 
przenośnym. Udoskonalono także system językowy.

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 2017 r. liczba działań „Going Local” pozostała na takim samym 
poziomie jak w 2016 r. Z drugiej strony jednak w coraz większej 
liczbie wydarzeń brał udział więcej niż jeden członek – w niektórych 
przypadkach nawet wszyscy członkowie EKES-u z danego 
państwa członkowskiego. W ujęciu bardziej szczegółowym:  
130 spośród 350 członków EKES-u wzięło udział w 221 działaniach 
na szczeblu lokalnym w 2017 r. 150 z tych wydarzeń wiązało się 
bezpośrednio z pracami legislacyjnymi, skupiając się na przykład na 
konkretnej polityce lub opiniach EKES-u. Oprócz tego, niezależnie 
od powyższych danych, zorganizowano 27 wydarzeń lokalnych na 
temat przyszłości Europy.

NAGRODA DLA SPOŁECZEŃSTWA 
OBYWATELSKIEGO
Nagroda dla Społeczeństwa Obywatelskiego przyznawana jest 
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie inicjatyw społeczeństwa 
obywatelskiego. Celem dziewiątej edycji Nagrody dla Społeczeństwa 
Obywatelskiego było uhonorowanie inicjatyw prowadzonych przez 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego ukierunkowanych na 
integrację na rynku pracy nowo przybyłych osób oraz wszystkich 
osób odizolowanych od rynku pracy i wymagających szczególnego 
wsparcia. EKES otrzymał 111 zgłoszeń z 25 państw członkowskich. 
Nagroda została przyznana pięciu zwycięzcom podczas sesji 
plenarnej EKES-u w grudniu. Pierwszą nagrodę otrzymała 
organizacja Discovering hands (Niemcy), prowadząca szkolenia dla 
kobiet niewidomych lub niedowidzących w celu wykorzystania ich 
zwiększonej wrażliwości zmysłu dotyku do poprawy wczesnego 
wykrywania raka piersi w ramach badań przesiewowych.
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W 2017 r. 130 spośród  
350 członków EKES-u wzięło 
udział w 221 działaniach  
na szczeblu lokalnym.

“



YOUR EUROPE, YOUR SAY!  
(TWOJA EUROPA – TWOJE ZDANIE!)

Projekt „Your Europe, Your Say!” (YEYS) („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 duże znaczenie dla młodzieży.

Ósma edycja projektu „Your Europe, Your Say!” odbyła 
się w marcu 2017 r. W ramach wydarzenia grupa stu 
utalentowanych uczniów szkół średnich z 33 szkół  
z EU-28 oraz z 5 państw kandydujących zebrała się, 

by dzielić się nowymi i innowacyjnymi pomysłami 
dotyczącymi kierunku, w którym UE powinna podążać  

w nadchodzących latach. Uczniowie uzgodnili trzy priorytety 
w celu polepszenia przyszłości Unii Europejskiej:

• Zmniejszenie ilości odpadów spożywczych, aby pomóc ubogim  
i upowszechniać zrównoważony rozwój

• Walka z nacjonalizmem poprzez interaktywne kształcenie  
i uzgodniony na szczeblu międzynarodowym program nauczania 
historii

• Zwiększenie zainteresowania zagadnieniami politycznymi w Europie 
poprzez wykorzystanie potencjału mediów społecznościowych  
i edukacji, wprowadzenie atrakcyjnych treści oraz organizowanie 
Dnia Europy w szkołach.

SEMINARIUM SPOŁECZEŃSTWA 
OBYWATELSKIEGO NA TEMAT MEDIÓW
11. seminarium społeczeństwa obywatelskiego na temat 
mediów odbyło się w listopadzie w Madrycie i zgromadziło 
około 120 uczestników, w tym dziennikarzy i osób 
odpowiedzialnych za komunikację lub kontakty z prasą 
w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego. Jego 
temat brzmiał: Rola społeczeństwa obywatelskiego UE  
w świecie zglobalizowanej komunikacji.

Młodzi ludzie są naszą 
teraźniejszością i przyszłością, 

a Europa ich potrzebuje.

“

100  
uczniów szkół średnich

33  
nauczycieli   

28  
państw członkowskich

5  
państw kandydujących do UE



ŚWIATOWE FORUM MEDIÓW
W czerwcu 2017 r. EKES uczestniczył po raz trzeci w Światowym Forum 
Mediów Deutsche Welle w Bonn, wysyłając na nie 15 członków. Temat 
wydarzenia brzmiał: Tożsamość i różnorodność. Po raz pierwszy EKES 
był partnerem strategicznym Deutsche Welle. Członkowie EKES-u 
uczestniczyli w różnych dyskusjach panelowych, prezentowali wiedzę 
ekspercką i przedstawiali punkt widzenia społeczeństwa obywatelskiego 
w obecności około 600 dziennikarzy i 1500 innych uczestników. 

MEDIA I DZIENNIKARZE
W 2017 r. opublikowano 70 komunikatów prasowych i zgromadzono 
4250 wycinków prasowych. W 2017 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 Obywa-
telskiego, pomógł zapewnić dobry oddźwięk w mediach krajowych  
i lokalnych w państwach członkowskich UE.

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE I MEDIA 
SPOŁECZNOŚCIOWE
Podejmowane były szczególne wysiłki na rzecz wzmocnienia 
komunikacji za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Sesje plenarne EKES-u, które były także transmitowane przez 
internet, mogły dotrzeć do 3–5 mln osób, z wyjątkową wartością 
szczytową osiągającą 41,6 mln w kwietniu. W październiku konto 
EKES-u na Twitterze śledziło 30 tys. osób, a w tym samym czasie 
główne konto na Facebooku miało około 20 tys. znajomych. Media 
społecznościowe były także wykorzystywane do promowania 
około 100 wydarzeń w ciągu całego roku. Biorąc pod uwagę 
wszystkie konta na Twitterze, zarówno konta instytucji, jak i konta 
indywidualne, pod koniec roku 2017 śledziło je łącznie 57 729 osób, 
podczas gdy liczba osób obserwujących wszystkie konta EKES-u 
na Facebooku wynosiła 53 843 osób. Odnotowano dalszy wzrost 
aktywności członków EKES-u na Twitterze: z 132 w grudniu 2016 r. 
do 156 na koniec 2017 r.

ODWIEDZANIE SZKÓŁ 
Około 30 członków EKES-u i kilku pracowników EKES-u spędziło jeden 
dzień w jednej ze szkół w swoim kraju pochodzenia – w ramach 
inicjatywy YEYS lub programu Powrót do szkoły – by wziąć udział  
w dyskusjach z uczniami na temat integracji europejskiej i opowiedzieć 
o swojej pracy dla instytucji europejskiej.
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Konta na Twitterze 
obserwowało łącznie  
57 729 osób.

“



Grupy odwiedzające

Prezentacje członków
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PRZYJMOWANIE GRUP ODWIEDZAJĄCYCH  
W BRUKSELI
W 2017 r. siedzibę EKES-u odwiedziło 340 grup odwiedzających  
– ponad 7820 osób (o 8% więcej niż w 2016 r.) – z całego świata. 
Grupy te składały się głównie z członków organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego lub studentów specjalizujących się w sprawach 
europejskich. Ponadto tradycyjny Dzień Otwarty zorganizowany 
w ramach międzyinstytucjonalnego Dnia Otwartego przyciągnął 
około 2700 odwiedzających i obejmował aktywne uczestnictwo  
21 członków EKES-u.

W maju 2017 r. członkowie EKES-u wzięli także udział w obchodach 
Dnia Europy w Budapeszcie, Paryżu i Pradze. Ponadto 130 członków 
uczestniczyło w działaniach „Going Local”, łącznie w ramach  
224 wydarzeń: 72 dotyczących ogólnej komunikacji i 152 związanych 
z konkretną polityką lub opinią EKES-u.

WYDARZENIA KULTURALNE
W ciągu roku EKES organizuje szereg wydarzeń kulturalnych 
poświęconych pewnym ważnym tematom będącym częścią agendy 
instytucjonalnej. W 2017 r. EKES zorganizował około 20 wydarzeń 
kulturalnych, z których kilka związanych było z prezydencją 
maltańską i estońską. Działania obejmowały wystawy fotograficzne 
i pokazy filmowe i przyciągnęły od 20 do 700 osób na każde 
wydarzenie.

Na przykład w styczniu 2017 r. zorganizowano we współpracy  
z Regionalnym Ośrodkiem Informacji ONZ pokaz filmowy w Bozar 
w związku z opiniami Komitetu w sprawie handlu ludźmi. Oparty 
na prawdziwych historiach film Sold pokazuje brutalność handlu 
dziećmi, który każdego roku dotyka miliony dzieci na całym świecie.
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Inny zapadający w pamięć pokaz filmowy odbył się we wrześniu 
2017 r. w ramach obchodów 60. rocznicy podpisania traktatów 
rzymskich i rozważań nad przyszłością Unii Europejskiej. W filmie 
Cérbh é Columbanus? Mary McAleese & The Man Who Saved 
Europe były irlandzki prezydent M. McAleese podróżuje po Europie, 
rekonstruując podróż, którą odbył Kolumban Młodszy w okresie 
średniowiecza. Kolumban Młodszy był mnichem, który założył kilka 
klasztorów w różnych krajach. Klasztory te chroniły i utrwalały 
kulturę europejską w bardzo trudnych czasach dla naszego 
kontynentu. Kolumban Młodszy nadal jest źródłem inspiracji dla 
podejmowanych współcześnie wysiłków na rzecz zapewnienia  
i utrzymania pokoju w Irlandii Północnej.





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 2017 R.
W dziedzinie zarządzania budżetem EKES dąży do zapewnienia 
najwyższego stopnia rzetelności, wydajności i rozliczalności. 
Po dokonaniu przez Komisję kontroli preliminarza dochodów  
i wydatków EKES-u na kolejny rok budżetowy ostateczny budżet 
EKES-u uchwalają Rada i Parlament Europejski. Budżet EKES-u na 
2017 r. wyniósł 133,8 mln EUR. W 2017 r. liczba personelu została 
ograniczona o 6 stanowisk, zgodnie z zawartym między instytucjami 
Unii Europejskiej porozumieniem, by w latach 2013–2017 zmniejszyć 
liczbę pracowników o 5%. Jednocześnie w związku z wygaśnięciem 
zwolnienia dla języka irlandzkiego zostało dodane jedno stanowisko 
w celu zapewnienia zdolności w zakresie tłumaczeń pisemnych 
obejmujących ten język.

Łączny budżet  
w wysokości 

133,8  

mln EUR

Komunikacja 1,5%

Inne wydatki 1,5%

Członkowie 
i delegaci  15,4%

Urzędnicy i pracownicy 
zatrudnieni na czas określony  
50,8%

Inni pracownicy 
i usługi zewnętrzne  3,9%

Budynki i powiązane 
koszty 15,2%

Przetwarzanie danych 4,9%

Bieżące wydatki 
administracyjne 0,4%

Działania operacyjne 6,4%

OSTATECZNIE 
ŚRODKI 

NA ROK 2017
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Cypr 1
Luksemburg 1
Łotwa 8  
Malta 9

STANOWISKA STAŁE  
OGÓŁEM

626

STANOWISKA CZASOWE  
OGÓŁEM 

39

OGÓŁEM W 2017 R.
665

KOBIETY:

65% 
personelu
(wszystkie 

szczeble/kategorie)

46% 
stanowisk kierowników 

działów* 

30% 
wyższych stanowisk 

kierowniczych 

Austria 11
Irlandia 11
Estonia 12
Chorwacja 12
Niderlandy 14
Szwecja 14
Słowenia 14
Republika Czeska 15
Bułgaria 16
Litwa 16
Słowacja 17
Zjednoczone Królestwo 17
Finlandia 19
Dania 20

Węgry 21
Polska 26
Rumunia 27 
Portugalia 30

Włochy 67 
Hiszpania 59 

Francja 48 
Grecja 39 

Niemcy 36

Belgia 127 

Mężczyźni AD 

138

311 
stanowisk 
stałych

21 
stanowisk 
czasowych

332 
STANOWISKA 

AD

315 
stanowisk 
stałych

18 
stanowisk 
czasowych

333 
STANOWISKA 
AST/AST-SC

Kobiety AST 

260
Kobiety AD 

192

Mężczyźni AST  

111

W EKES-ie istnieje wzorcowa równowaga płci w szerokim zakresie funkcji. Komitet będzie nadal podejmował starania, 
by promować taką równowagę także wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla.

* Dane te obejmują pełniących obowiązki kierowników działów.

ASTAD

PRACOWNICY WEDŁUG 
NARODOWOŚCI 

(OGÓŁEM)

TABELA DANYCH DOTYCZĄCYCH PERSONELU:  
STANOWISKA UDOSTĘPNIONE PRZEZ WŁADZĘ BUDŻETOWĄ

STANOWISKA WEDŁUG KATEGORII

PRACOWNICY WEDŁUG NARODOWOŚCI (OGÓŁEM)

ZASOBY LUDZKIE
NAJWAŻNIEJSZE FAKTY I DANE DLA ROKU 2017

AD: administrator       AST: asystent       AST-SC: sekretarz lub pracownik biurowy
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ASTAD

PRACOWNICY WEDŁUG 
NARODOWOŚCI 

(OGÓŁEM)

PODZIAŁ WEDŁUG PŁCI W PODZIALE NA GRUPY FUNKCYJNE AD/AST
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PRZEGLĄD ASPEKTÓW ADMINISTRACYJNYCH

Perspektywa EKES-u

Komitet jest obsługiwany przez Sekretariat Generalny, 
kierowany przez sekretarza generalnego, który odpowiada 
przed przewodniczącym, reprezentującym Prezydium. 
Sekretariat Generalny EKES-u liczy 665 pracowników.

Wyposażenie Komitetu w narzędzia umożliwiające 
sprostanie przyszłym wyzwaniom

W 2017 r. kontynuowano rozpoczętą w 2015 r. 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.

Integracyjne środowisko pracy

Jednym z ogólnych celów wszystkich strategii EKES-u w obszarze 
zasobów ludzkich jest dalszy rozwój integracyjnego środowiska 
pracy. Zasada ta została przewidziana w planie działania na rzecz 
równości szans i różnorodności, w związku z czym stała się jedną 
z głównych wartości promowanych przez Sekretariat Generalny 
EKES-u. W organizacji nie jest tolerowana dyskryminacja, a wszystkim 
pracownikom EKES-u gwarantuje się środowisko pracy oparte na 
wzajemnym szacunku. Pracownicy dysponują dostępem do sieci 
poufnych doradców w przypadku konfliktów lub domniemanego 
mobbingu w pracy.

Równość szans

Na początku 2017 r. Sekretariat Generalny EKES-u zatwierdził 
plan działania na rzecz równości szans i różnorodności, który 
został przekazany wszystkim pracownikom. W ujęciu bardziej 
szczegółowym zasugerowano 25 konkretnych środków, a we 
wszystkich procesach dotyczących zasobów ludzkich zawarto 
wymiar równości szans i różnorodności. Ponadto planowanych jest 
kilka działań komunikacyjnych i informacyjnych.

Równowaga geograficzna

EKES podjął istotne wysiłki w celu poprawy swojej równowagi 
geograficznej, w szczególności wśród kadry kierowniczej. Udział 
kierowników z państw członkowskich EU-13 zwiększył się do 16% 
dzięki powołaniu jednej osoby z tych państw na wyższe stanowisko 
kierownicze i jednej na średnie stanowisko kierownicze. Podejmowane 

SZKOLENIA  

88%   
wskaźnik uczestnictwa  

(intensywność szkolenia)

MOBILNOŚĆ

33  
zmiany miejsca pracy w obrębie 

instytucji (5,6% wszystkich 
pracowników zatrudnionych  

na stałe)



będą dalsze wysiłki w celu osiągnięcia wartości docelowej wynoszącej 
20%, tj. udziału ludności państw członkowskich EU-13 w porównaniu 
z całkowitą ludnością UE.

Tłumaczenia pisemne

Zapotrzebowanie na tłumaczenia zależy od poziomu działalności 
legislacyjnej instytucji, jak również od poziomu aktywności własnej 
EKES-u. W 2017 r. liczba przetłumaczonych stron była o 4,6% niższa 
niż w 2016 r. Wskaźnik outsourcingu wzrósł w 2017 r. do 17,1%  
W 2017 r. przeprowadzono pierwsze rekrutacje w celu stworzenia 
wewnętrznych zdolności w zakresie tłumaczeń obejmujących język 
irlandzki.

Dział Prawny

Zgodnie z polityką ustanowioną przez Sekretariat Generalny, według 
której we wszystkich ważnych i wrażliwych kwestiach należy 
konsultować się z Działem Prawnym, dział ten wydał 101 opinii praw-
nych dotyczących głównie spraw kadrowych, zamówień publicznych 
oraz kwestii związanych z Komitetem i jego członkami.

Strategia dotycząca budynków

Prezydium opracowało i przyjęło długoterminową strategię 
dotyczącą budynków w październiku 2017 r. Strategia ta tworzy 
ramy dla wszelkich przyszłych decyzji związanych z polityką  
w zakresie nieruchomości. Zawiera ona zestaw wytycznych  
w obszarze nieruchomości, które zapewniają ramy dla wszelkich 
konkretnych decyzji podejmowanych w odniesieniu do budynków.

Inspektor ochrony danych

W 2017 r. działania inspektora ochrony danych skupiały się na 
monitorowaniu zgodności z rozporządzeniem o ochronie danych oraz 
przygotowaniach do nowego rozporządzenia, a także na zwiększaniu 
świadomości na temat ochrony danych. Liczba spraw znacznie wzrosła 
w wyniku intensywnej kampanii komunikacyjnej prowadzonej przez 
cały rok (112 spośród 157 spraw zostało zamkniętych przed końcem 
roku). W 2017 r. administratorzy danych zgłosili inspektorowi ochrony 
danych osiem nowych operacji przetwarzania (taka sama liczba 
jak w 2016 r.). Inspektor ochrony danych zorganizował szereg sesji 
informacyjnych i specjalistyczną sesję szkoleniową. Wziął też udział  
w kontroli przeprowadzonej w EKES-ie przez Europejskiego Inspektora 
Ochrony Danych (ujętej w rocznym planie kontroli EIOD).



SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
Kwestie klimatu i ochrony środowiska jeszcze nigdy nie były tak 
ważne dla polityki UE. EKES podjął istotne zobowiązanie w zakresie 
zarządzania przyjaznego dla środowiska. Liczne inicjatywy i opinie  
w sprawie zmiany klimatu, zrównoważonej gospodarki żywnościowej  
i gospodarki o obiegu zamkniętym ilustrują zaangażowanie członków 
i ich troskę o ochronę środowiska.

EKES, we współpracy z KR-em, ustanowił system zarządzania 
środowiskowego w ramach procesu ciągłego doskonalenia w tym 
obszarze. Polityka środowiskowa EKES-u i KR-u daje każdego roku 
doskonałe rezultaty i stanowi dobry przykład administracji publicznej, 
która stopniowo ogranicza swój wpływ na środowisko. Decydując się 
na prowadzenie swojej działalności w jak najbardziej zrównoważony 
sposób, Komitety dokonały już znacznych oszczędności w kilku 
dziedzinach.

Poniżej podano kilka przykładów rezultatów środowiskowych za 
2017 r.:

2017 r. w porównaniu z 2009 r. 2017 r. w porównaniu z 2016 r.
Energia elektryczna: –28% Energia elektryczna: –11%

Gaz: –51% Gaz: –15%
Woda: –35% Woda: –1,7%
Papier: –47% Papier: –11%

Odpady: –57% Odpady: –13%
 

Z A R Z Ą D Z A N I E  E K E S - E M 5 4 - 5 5

W 2017 r. przekazano  
organizacjom charytatywnym 
około 6000 kanapek  
i 200 kg żywności z 
zachowaniem rygorystycznych 
zasad higieny.

“



PRZYDATNE LINKI
Roczne sprawozdanie z działalności EKES-u za 2017 r.:  
www.eesc.europa.eu/en/about

Strona 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-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 

Your Europe, Your Say! (Twoja Europa – Twoje zdanie!):   
www.eesc.europa.eu/yeys2017 

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