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Czym jest EKES?



Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 

jest doradczym organem reprezentującym

zorganizowane społeczeństwo obywatelskie

„Parlament Europejski, Rada i Komisja są wspomagane przez Komitet 

Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów, które pełnią funkcje doradcze”.

Traktat o Unii Europejskiej, art. 13



Obejmuje wszystkie grupy i organizacje, w których ludzie współpracują ze sobą:

Czym jest zorganizowane społeczeństwo obywatelskie?

Pracodawców Pracowników Różnorodność 
Europy

(w tym rolników, konsumentów, 
organizacje pozarządowe, wolne 

zawody itp.)

Broni spraw i interesów tych grup i często pośredniczy między decydentami a obywatelami.



Czym zajmuje się EKES?



Parlament Europejski, Rada UE i 
Komisja Europejska mają traktatowy 
obowiązek zasięgania opinii EKES-u, 
opracowując przepisy w wielu 
różnych dziedzinach.

EKES rozpatruje wnioski i 
przygotowuje opinie oparte na
porozumieniu między
członkami. 

EKES przyjmuje także
opinie z inicjatywy własnej na 
tematy, które członkowie uznają za 
ważne
dla wszystkich obywateli UE.

Przygotowuje również opinie 
rozpoznawcze na wniosek
prawodawców UE, gdy pragną oni 
poznać
stanowisko społeczeństwa 
obywatelskiego.



METODY PRACY

Opinii Komitetu może zasięgnąć Parlament Europejski, Rada UE bądź
Komisja Europejska. Opinie mogą być obligatoryjne, z inicjatywy własnej lub rozpoznawcze. 

Dla sporządzenia opinii sekcje ustanawiają zazwyczaj grupy analityczne ze sprawozdawcą.

Konstruktywna dyskusja na posiedzeniach w celu osiągnięcia konsensusu.

Głosowanie odbywa się na posiedzeniu sekcji, a następnie na sesji plenarnej.

Ostateczną wersję opinii przesyła się instytucjom europejskim
i publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.



SCHEMAT PRAC

• 9 sesji plenarnych rocznie

• Sekcje zazwyczaj spotykają się raz 

w miesiącu.

• Każda grupa analityczna spotyka się do 

trzech razy, aby przygotować opinię.

• Członków i różne organy robocze wspiera 

sekretariat generalny.



Kim są członkowie EKES-u?



JEST TO ZGROMADZENIE 350 CZŁONKÓW ZE WSZYSTKICH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE

• członkowie są mianowani na odnawialną 
5-letnią kadencję przez Radę na wniosek 
każdego państwa członkowskiego

• nie mieszkają na stałe w Brukseli; większość 
kontynuuje normalne zajęcia w swoim kraju



LICZBA CZŁONKÓW W PODZIALE NA KRAJE
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http://memberspage.eesc.europa.eu/#/?mandate=mem&language=en&country=AT&v=1476434993216
http://memberspage.eesc.europa.eu/#/?mandate=mem&language=en&country=FR&v=1476433996768
http://memberspage.eesc.europa.eu/#/?mandate=mem&language=en&country=ES&v=1476434775779
http://memberspage.eesc.europa.eu/#/?mandate=mem&language=en&country=PT&v=1476435032537
http://memberspage.eesc.europa.eu/#/?mandate=mem&language=en&country=GB&v=1476435147920
http://memberspage.eesc.europa.eu/#/?mandate=mem&language=en&country=IE&v=1476434758590
http://memberspage.eesc.europa.eu/#/?mandate=mem&language=en&country=BE&v=1476435236473
http://memberspage.eesc.europa.eu/#/?mandate=mem&language=en&country=NL&v=1476434972756
http://memberspage.eesc.europa.eu/#/?mandate=mem&language=en&country=DK&v=1476435214319
http://memberspage.eesc.europa.eu/#/?mandate=mem&language=en&country=LU&v=1476434917780
http://memberspage.eesc.europa.eu/#/?mandate=mem&language=en&country=SE&v=1476435128655
http://memberspage.eesc.europa.eu/#/?mandate=mem&language=en&country=FI&v=1476435109061
http://memberspage.eesc.europa.eu/#/?mandate=mem&language=en&country=DE&v=1476435365051
http://memberspage.eesc.europa.eu/#/?mandate=mem&language=en&country=IT&v=1476434819717
http://memberspage.eesc.europa.eu/#/?mandate=mem&language=en&country=EE&v=1476435384691
http://memberspage.eesc.europa.eu/#/?mandate=mem&language=en&country=LV&v=1476434877883
http://memberspage.eesc.europa.eu/#/?mandate=mem&language=en&country=LT&v=1476434897523
http://memberspage.eesc.europa.eu/#/?mandate=mem&language=en&country=PL&v=1476435015960
http://memberspage.eesc.europa.eu/#/?mandate=mem&language=en&country=CZ&v=1476435195005
http://memberspage.eesc.europa.eu/#/?mandate=mem&language=en&country=SK&v=1476435091010
http://memberspage.eesc.europa.eu/#/?mandate=mem&language=en&country=SI&v=1476435068839
http://memberspage.eesc.europa.eu/#/?mandate=mem&language=en&country=HR&v=1476434797066
http://memberspage.eesc.europa.eu/#/?mandate=mem&language=en&country=HU&v=1476434936804
http://memberspage.eesc.europa.eu/#/?mandate=mem&language=en&country=RO&v=1476435051150
http://memberspage.eesc.europa.eu/#/?mandate=mem&language=en&country=BG&v=1476435255101
http://memberspage.eesc.europa.eu/#/?mandate=mem&language=en&country=GR&v=1476434737705
http://memberspage.eesc.europa.eu/#/?mandate=mem&language=en&country=MT&v=1476434956089
http://memberspage.eesc.europa.eu/#/?mandate=mem&language=en&country=CY&v=1476434858553


KIEROWNICTWO EKES-u
wybierane na dwuipółletnią kadencję

Przewodniczący

Luca Jahier (IT)
Grupa „Różnorodność 

Europy”

Wiceprzewodnicząca
(Budżet) 

Milena Angełowa (BG)
Grupa Pracodawców

Wiceprzewodnicząca 
(Komunikacja) 

Isabel Caño Aguilar (ES)
Grupa Pracowników

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.president
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.vice-president-budget
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.vice-president-communication


GRUPY

EKES składa się z 3 Grup:
Grupy Pracodawców, Grupy Pracowników i Grupy „Różnorodność Europy”.

Celem jest osiągnięcie konsensusu między nimi,
aby opinie EKES-u faktycznie odzwierciedlały interesy gospodarcze i społeczne

obywateli UE.



GRUPY
Przewodniczący Grup wybierani są na dwuipółletnią kadencję

Grupa Pracodawców

Przewodniczący

Jacek Krawczyk (PL)

Grupa Pracowników

Przewodnicząca

Gabriele Bischoff (DE)

Grupa „Różnorodność 
Europy”

Przewodniczący Arno 

Metzler (DE)

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.group-1
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.group-2
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.group-3


GRUPY
Przewodniczący Grup wybierani są na dwuipółletnią kadencję

Przedstawiciele krajowych 
stowarzyszeń przedsiębiorstw 

w przemyśle, handlu, 
usługach i rolnictwie

Przedstawiciele krajowych 
związków zawodowych, 
konfederacji i federacji 

branżowych

Inni przedstawiciele 
społeczeństwa obywatelskiego i 

działające w nim 
zainteresowane podmioty, 

zwłaszcza w dziedzinie 
gospodarczej, obywatelskiej, 

zawodowej i kulturalnej

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.group-1
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.group-2
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.group-3


ORGANY ROBOCZE: 6 SEKCJI

W EKES-ie działa 6 sekcji zajmujących się różnymi aspektami działalności UE.
Członkowie należą do co najmniej jednej sekcji
w zależności od posiadanej przez siebie wiedzy.

W sekcjach członkowie przeprowadzają podstawowe prace, przygotowując opinie
w sprawie prawodawstwa UE. W tym procesie wszyscy
uczestnicy muszą negocjować, aby osiągnąć konsensus. 



ORGANY ROBOCZE: 6 SEKCJI

ECO INT TEN REX NAT SOC
Sekcja ds. Unii 
Gospodarczej i 

Walutowej 
oraz Spójności 
Gospodarczej i 

Społecznej

Sekcja 
Jednolitego 

Rynku, 
Produkcji i 

Konsumpcji

Sekcja 
Transportu, 

Energii, 
Infrastruktury i 
Społeczeństwa 
Informacyjneg

o

Sekcja 
Stosunków 

Zewnętrznych

Sekcja 
Rolnictwa, 

Rozwoju Wsi i 
Środowiska 
Naturalnego

Sekcja 
Zatrudnienia, 

Spraw 
Społecznych i 
Obywatelstwa

Stefano
Palmieri (IT)

Grupa Pracowników

Ariane

Rodert (SE)

Grupa „Różnorodność 
Europy”

Pierre Jean
Coulon (FR)

Grupa Pracowników

Diljana
Sławowa (BG)

Grupa „Różnorodność 
Europy”

Maurizio

Reale (IT)

Grupa Pracodawców

Christa
Schweng (AT)

Grupa Pracodawców

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eco-section
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-section
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eco-section
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-section
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.ten-section
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.rex-section
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.nat-section
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.soc-section


INNE ORGANY ROBOCZE

CCMI ESG CMJR CMRZ CMRP Grupa 
Łącznikowa

Komisja 
Konsultacyjna 
ds. Przemian 
w Przemyśle

Centrum 
Monitorowania 

Jednolitego 
Rynku

Centrum 
Monitorowania 

Rozwoju 
Zrównoważonego

Centrum 
Monitorowania 

Rynku Pracy

Ustrukturyzowa
na współpraca 
z organizacjami 

i sieciami 
społeczeństwa 
obywatelskiego 
na szczeblu UE

Grupa ds.
europejskiego 

semestru

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.ccmi
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.smo-observatory
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.sdo-observatory
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.lmo-observatory
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.liaison-group
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.smo-observatory


EKONOMIA SPOŁECZNA I SOLIDARNA W EKES 

KATEGORIA EKONOMII 
SPOŁECZNEJ  

30 CZŁONKÓW 
3 SPOTKANIA W ROKU
COROCZNY RAPORT Z 
DZIAŁALNOŚCI  

STAŁA GRUPA 
ANALITYCZNA 

DS.PRZEDSIĘBIORSTW 
GOSPODARKI 
SPOŁECZNEJ 

6 CZŁONKÓW 
4 SPOTKANIA W ROKU



EKONOMIA SPOŁECZNA I SOLIDARNA W EKES 

• Współpraca z Komisją Europejską w ramach prac GECES  (grupa ekspertów z zakresu 
ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych)

• Współpraca z Parlamentem Europejskim w zakresie działań intergrupy ds. gospodarki 
społecznej  

• Współpraca z aktualną Prezydencją w Radzie w ramach przygotowania opinii 
rozpoznawczych  

• Współpraca z Komitetem Regionów w ramach prac SEDEC (Komisji ds. Polityki 
Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań i Kultury)

• Współpraca z partnerami zewnętrznymi (OECD, UN-TFSSE (United Nations Inter-
Agency Task Force on Social and Solidarity Economy), Social Economy Europe, Social 
Platform, Social Services Europe, etc.)



EKONOMIA SPOŁECZNA I SOLIDARNA W EKES 

Wydarzenia
• Europejski Dzień Przedsiębiorstw Gospodarki Społecznej

Publikacje i badania
• Najnowsze zmiany w gospodarce społecznej w Unii Europejskiej (2017)
• Najlepsze praktyki w polityce publicznej dotyczące gospodarki społecznej w 

Europie po kryzysie gospodarczym (2018) 



Dlaczego potrzebujemy 
EKES-u?



POTRZEBUJEMY EKES-u, GDYŻ...

• jest to jedyna możliwość dla grup interesów w 
Europie oficjalnego wyrażenia w kontekście 
instytucjonalnym własnego stanowiska w 
sprawie przygotowywanego prawodawstwa UE

• udział zorganizowanego społeczeństwa 
obywatelskiego stanowi zasadniczą część 
demokracji i oznacza demokrację uczestniczącą

• prace obejmują wszystkie aspekty codziennego 
życia obywateli (zatrudnienie, zdrowie, prawa 
konsumenta, rolnictwo, walka z przestępczością 
zorganizowaną itp.)



Nie. W żadnym wypadku. Komitet jest 

jedynym na poziomie europejskim 

instytucjonalnym miejscem spotkań 

i forum dialogu umożliwiającym 

osiągnięcie porozumienia między 

różnymi interesami. 

Lobbyści zaś prezentują wyłącznie 

jedną stronę. 

Więc EKES jest 
rodzajem grupy 
lobbingowej?



Zgodnie z protokołem o współpracy 
między Komisją a EKES-em Komisja jest 

zobowiązana regularnie przedstawiać na 
piśmie swoje reakcje na opinie EKES-u. 



Prześledź 60-letnią 
historię EKES-u 
i odkryj, jak społeczeństwo 
obywatelskie działa na 
rzecz Europy jutra

60 lat temu – 19 maja 1958 r. –
Komitet zwołał pierwszą sesję plenarną.
Na stronie EKES-u można znaleźć publikację cyfrową z wieloma 
materiałami multimedialnymi (jak animacje i infografiki) 
pozwalającą prześledzić 60-letnią pracę Komitetu na rzecz 
zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego, w całej jego 
różnorodności, w kształtowanie Europy. Można się z niej 
dowiedzieć o osiągnięciach Komitetu, wnoszonej przez niego 
wartości dodanej oraz jego wizji przyszłości Europy.

Dowiedz się
więcej 

https://www.eesc.europa.eu/CivilSocietyActionForTomorrowsEurope/


Dowiedz się więcej na 
temat
najnowszych działań EKES-u

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications.35796

Zapraszamy na naszą
stronę i zachęcamy

do ściągnięcia
broszury

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications.35796

