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Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES)
reprezentuje głos społeczeństwa obywatelskiego
w instytucjach UE i łączy zainteresowane strony z UE.
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Poznaj Europejski Komitet
Ekonomiczno-Społeczny
EKES
jest
nieodłączną
częścią
UE.
Został założony w 1957 r. na mocy
traktatu rzymskiego, by doradzać unijnym
decydentom i gwarantować organizacjom
i sieciom społeczeństwa obywatelskiego
z całej Europy możliwość wypowiadania się
w sprawie rozwoju naszego kontynentu.
EKES różni się od
Jest to jedyne w
konsultacji, dialogu
przedstawicielami
zorganizowanego
watelskiego.

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego
często występują w charakterze pośredników
między decydentami a ogółem społeczeństwa,
umożliwiając obywatelom aktywne działanie
na rzecz wprowadzania zmian lub realizacji
różnych postulatów dla dobra ogółu.

innych organów UE.
swoim rodzaju forum
i konsensusu między
wszystkich
sektorów
społeczeństwa
oby
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Misja EKES-u i jego wizja
EKES
pragnie
przyczyniać
się
do
zagwarantowania bardziej demokratycznego
i skutecznego kształtowania polityki
i prawodawstwa UE, tak aby faktycznie
odpowiadały one potrzebom obywatelek
i obywateli UE.
Trzy najważniejsze zadania Komitetu to:
• doradzanie Parlamentowi Europejskiemu,
Radzie i Komisji Europejskiej;
• dbanie o to, by w Brukseli liczył się
głos organizacji społeczeństwa
obywatelskiego, oraz by organizacje
te były świadome, jak unijne
prawodawstwo wpływa na życie
obywateli Unii Europejskiej;
• wspieranie i wzmacnianie
zorganizowanego społeczeństwa
obywatelskiego w UE i poza jej granicami.
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EKES zajmuje się propagowaniem demokracji
uczestniczącej i demokracji parlamentarnej
w Europie. Jego wizją jest społeczeństwo,
w którym wszyscy obywatele są włączeni
i aktywnie zaangażowani w życie społeczne.
W takim społeczeństwie obywatele mają
możliwość wypowiedzenia się na temat
swojej przyszłości i przyszłości swoich dzieci.
Oznacza to, że ludzie młodzi mają nadzieję
na znalezienie pracy i rozpoczęcie godnego
życia, a wszyscy obywatele czują, że mają
wpływ na bieg rzeczy, angażują się oraz
żyją na co dzień w atmosferze szacunku i
bezpieczeństwa.

Duszą EKES-u są
jego członkowie
Siedziba EKES-u znajduje się w Brukseli,
a w jego skład wchodzi 329 członków
z
27
państw
członkowskich
UE.
Członkinie i członkowie Komitetu
pochodzą ze wszystkich środowisk
społecznych i zawodowych, mają dużą
wiedzę i wszechstronne doświadczenie.
Reprezentują stowarzyszenia pracodawców,
przemysł, izby handlowe, stowarzyszenia
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),
związki
zawodowe,
konsumentów,
rolników, działaczy na rzecz osób
z niepełnosprawnościami, środowiska
akademickie, grupy działające na rzecz
praw kobiet, ekologów, spółdzielnie,
organizacje młodzieżowe, organizacje
praw człowieka itp. W sumie EKES skupia
około 250 organizacji i sieci działających na
szczeblu krajowym reprezentujących miliony
obywateli UE.

Członków EKES-u na pięcioletnią kadencję
mianuje Rada na wniosek państw członkowskich,
niemniej pracują oni dla EKES-u niezależnie,
służąc interesom wszystkich obywateli UE.
Członkowie nie przebywają cały czas
w Brukseli. Większość z nich nadal pracuje
w swoim kraju, dzięki czemu pozostają oni
w kontakcie z obywatelami w terenie.
EKES podzielony jest na trzy grupy: Grupę
Pracodawców, Grupę Pracowników i Grupę
„Różnorodność Europy”. 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

Grupa „Różnorodność Europy”
Grupa III
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Sposób funkcjonowania EKES-u
Parlament Europejski, Rada i Komisja
są prawnie zobowiązane do zasięgania
opinii EKES-u w trakcie opracowywania
nowych aktów prawnych w różnych
dziedzinach. EKES analizuje przedstawione
wnioski ustawodawcze i przygotowuje
opinie na ich temat w oparciu o porozumienie
między członkami Komitetu.
Sporządza również opinie z inicjatywy
własnej na tematy, które zdaniem członków
są ważne dla interesów obywateli Unii.
Ponadto opracowuje opinie rozpoznawcze
na
wniosek
unijnych
prawodawców,
gdy chcą oni poznać poglądy społeczeństwa
obywatelskiego na konkretne strategie polityczne.
EKES
przedstawia
również
postulaty
społeczeństwa obywatelskiego, publikując
deklaracje, rezolucje, raporty informacyjne
i oceny skutków prawodawstwa UE.

EKES prowadzi prace w ramach sześciu
sekcji i Komisji Konsultacyjnej ds.
Przemian w Przemyśle oraz kilku centrów
monitorowania i grup ad hoc. Organy te
zajmują się różnymi obszarami polityki
UE, od gospodarki po sprawy społeczne,
od transportu po środowisko, od rynku
wewnętrznego po stosunki zewnętrzne, od
praworządności i europejskiego semestru
po brexit. W zależności od swej specjalizacji
członkowie należą do przynajmniej jednego
z tych organów:

ECO

INT

TEN

Sekcja ds. Unii Gospodarczej
i Walutowej oraz Spójności
Gospodarczej i Społecznej

Sekcja Jednolitego Rynku,
Produkcji i Konsumpcji

Sekcja Transportu, Energii,
Infrastruktury i Społeczeństwa
Informacyjnego

SOC

NAT

REX

Sekcja Zatrudnienia, Spraw
Społecznych i Obywatelstwa

Sekcja Rolnictwa, Rozwoju Wsi i
Środowiska Naturalnego

Sekcja Stosunków
Zewnętrznych

Opinie są omawiane i przyjmowane zwykłą
większością głosów na sesjach plenarnych
EKES-u odbywających się dziewięć razy
w roku w Brukseli. Następnie są przesyłane
do unijnych prawodawców w Parlamencie
i w Radzie. Wywierając wpływ na ich tok
myślenia, przyczyniają się do kształtowania
przepisów.
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Co roku EKES organizuje ponad tysiąc posiedzeń
w Brukseli i państwach członkowskich UE.
Publikuje rocznie około 150 opinii w 24 językach.
Opinie dostępne są pod adresem:
www.eesc.europa.eu/pl/our-work/opinionsinformation-reports/opinions

Przykłady udanych działań
EKES wzmacnia pozycję
społeczeństwa obywatelskiego w
działaniach na rzecz klimatu
Zalecenia EKES-u zostały uwzględnione
w komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie
Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu, m.in.
w odniesieniu do ustanowienia forum UE na rzecz
finansowania działań związanych z klimatem.

EKES ma wpływ na sposób
wydatko-wania środków UE
EKES uczestniczy w pracach grupy ekspertów
ds. zrównoważonego finansowania powołanej
przez Komisję Europejską.

EKES ogranicza ilość odpadów
Europejska platforma zainteresowanych stron
gospodarki o obiegu zamkniętym, ustanowiona
wspólnie z Komisją Europejską, łączy politykę z
praktyką w dziedzinie gospodarki o obiegu
zamkniętym.

EKES domaga się prawa
do głosowania dla osób z
niepełnosprawnościami
800 tys. obywateli UE w 16 krajach nie może
korzystać z prawa do głosowania ze względu na
niepełnosprawność. EKES rozpoczął kampanię,
by położyć kres tej dyskryminacji.
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EKES chce czystszych, bardziej
ekolo-gicznych baterii
Zrównoważone baterie zależą od surowców
z państw trzecich, paliw alternatywnych,
wiedzy technicznej i zdolności w zakresie
recyklingu, w tym „górnictwa miejskiego”.
Zalecenia te uwzględniono w strategicznym
planie działania UE na rzecz baterii.

EKES pamięta o migrantach
EKES i Komisja Europejska wspólnie organizują
Europejskie Forum Migracji, w ramach
którego decydenci polityczni i społeczeństwo
obywatelskie monitorują kwestie migracji,
azylu i integracji.

EKES nie pozostawia żadnego
region w tyle
Agenda terytorialna 2030 została opracowana
w 2020 r. przy udziale EKES-u postulującego
o lepsze powiązania między obszarami
miejskimi i wiejskimi, godne warunki życia
dla wszystkich, zdrowe środowisko itd. Żaden
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obywatel UE nie powinien być pozbawiony
dostępu do usług publicznych tylko ze
względu na miejsce zamieszkania.

EKES kształtuje formy nadzoru
handlu międzynarodowego przez
społeczeństwo obywatelskie
Model uczestnictwa EKES-u w kształtowaniu
polityki jest obecnie standardem w grupach
doradczych społeczeństwa obywatelskiego
w
ramach
międzynarodowych
umów
handlowych.

EKES ubolewa nad brexitem, ale
pozostaje w kontakcie z brytyjskim
społeczeństwem obywatelskim
Dzięki EKES-owi umowa między UE
a Zjednoczonym Królestwem po brexicie
obejmuje obecnie wspólną grupę doradczą
społeczeństwa obywatelskiego, aby utrzymać
monitorowanie przyszłych stosunków przez
społeczeństwo obywatelskie.

Młodzi Europejczycy
W ramach swej misji EKES pragnie
dowiadywać się, co młodzi ludzie mają do
powiedzenia. Młodzież to nie tylko przyszła
siła robocza w Europie, przyszli działacze
i politycy, ale również wiele pomysłów, które
są obecnie cenne.
Praca z młodymi ludźmi to jeden z priorytetów
EKES-u.

Konkretne projekty w tej dziedzinie to:
• Wydawanie opinii uwzględniających
szczególne potrzeby i aspiracje młodych
ludzi
• Organizowanie imprez dla młodzieży,
takich jak doroczna inicjatywa „Twoja
Europa – Twoje zdanie!” (Your Europe, Your
Say! – YEYS), będąca debatą z udziałem
uczennic i uczniów ze wszystkich państw
członkowskich UE i krajów kandydujących
• Ułatwianie regularnych wizyt członków
EKES-u w szkołach i uniwersytetach
w krajach pochodzenia w celu wyjaśnienia,
jak działa UE, oraz wysłuchania obaw
i oczekiwań młodych ludzi.
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Wyzwania stojące
przed Europą i EKES-em
Obecna przewodnicząca EKES-u Christa Schweng została mianowana
28 października 2020 r. Jej motto:

„Zjednoczeni na rzecz przyszłości Europy”
Unia Europejska powinna prosperować gospodarczo, sprzyjać włączeniu
społecznemu i być zrównoważona pod względem środowiskowym. Powinna
zapewniać całemu społeczeństwu obywatelskiemu dobre warunki do
rozwoju i życia w otwartej, opartej na wartościach demokracji. EKES
skupi się na wspieraniu aktywnego udziału podmiotów społeczeństwa
obywatelskiego w urzeczywistnieniu tej nadrzędnej wizji Europy
w większym stopniu opartej na uczestnictwie. Komitet pragnie
zapewnić decydentom cenną wiedzę fachową z myślą o strategiach
politycznych, które będą skuteczniejsze i lepiej dostosowane do
gospodarczej, społecznej i obywatelskiej sytuacji w terenie.
Christa Schweng, przewodnicząca EKES-u
Grupa Pracodawców, Austria

Europa musi ponownie stać się miejscem, w którym możliwa jest
poprawa sytuacji społecznej dla wszystkich. Miejscem, gdzie powstają
wysokiej jakości miejsca pracy i otwiera się rynek pracy dla osób
młodych, bezrobotnych lub zatrudnionych na niepewnych
warunkach. Zwłaszcza dla kobiet: równość płci jest jednym
z fundamentów zrównoważonego rozwoju społecznego i w tej
dziedzinie musimy zrobić więcej. Jako działaczka związkowa
uważam, że naszym obowiązkiem jest pokazanie obywatelom
europejskim, że Unia Europejska i jej unikalny model społeczny mogą
pomóc w wyjściu z kryzysu związanego z pandemią COVID-19.
Giulia Barbucci, wiceprzewodnicząca EKES-u ds. budżetu
Grupa Pracowników, Włochy

Wartość dodana EKES-u polega na tym, że budujemy konsensus wokół
naszego wkładu w nowe strategie polityczne i wskazujemy braki
w prawodawstwie, wysuwając konkretne propozycje, jak im zaradzić.
Nasze osiągnięcia są owocem niestrudzonych wysiłków pracowników
i członków Komitetu na rzecz wypracowania cennych i unikalnych
perspektyw, które, co najważniejsze, uzyskują poparcie wszystkich
różnych grup społeczeństwa obywatelskiego. Szerokie informowanie
o tej pracy będzie dla mnie, jako wiceprzewodniczącego, priorytetem.
Cillian Lohan, wiceprzewodniczący EKES-u ds. komunikacji
Grupa „Różnorodność Europy”, Irlandia
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Facebook: www.eesc.europa.eu/facebook/
Twitter: www.eesc.europa.eu/twitter/
Instagram: www.eesc.europa.eu/instagram
YouTube: www.eesc.europa.eu/youtube/
LinkedIn: www.linkedin.com/
company/european-economic-socialcommittee
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