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Vad är det 
organiserade civila 
samhället?
Det organiserade civila samhället består av alla 
de grupper och organisationer där människor 
arbetar tillsammans – på lokal, nationell eller 
europeisk nivå. Dessa grupper fungerar ofta 
som förbindelselänkar mellan beslutsfattare 
och medborgare, och ger folk möjlighet att 
engagera sig aktivt för att förbättra levnadsför-
hållandena.

Lär känna 
Europeiska 
ekonomiska och 
sociala kommittén
EESK liknar inte något annat EU-organ. Kom-
mittén är ett unikt forum för samråd, dialog 
och samförstånd mellan företrädare från alla 
olika sektorer i det organiserade civila samhäl-
let, bland annat arbetsgivare, fackföreningar 
och andra grupperingar, t.ex. yrkessamman-
slutningar, föreningar i lokalsamhället, ung-
domsorganisationer, kvinnogrupper, konsu-
menter, miljöorganisationer och många andra.

Kommittén har alltid varit en integrerad del av 
EU: Den inrättades 1957 genom Romfördraget 
som rådgivande organ för EU:s beslutsfattare 
för att säkerställa att vanliga människor i Eu-
ropa skulle kunna göra sin röst hörd i fråga om 
Europas utveckling. 
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Ledamöterna är 
kommitténs själ
EESK har sitt säte i Bryssel och består av  
350 ledamöter från 28 EU-länder. Ledamö-
terna kommer från alla möjliga sociala och 
yrkesmässiga bakgrunder och har omfattande 
kunskaper och erfarenheter. De utses av rådet, 
på förslag av medlemsstaterna, för en mandat-
period på fem år, men de arbetar oberoende 
inom EESK, i alla EU-medborgares intresse. Le-
damöterna befinner sig inte i Bryssel på heltid: 
De flesta fortsätter att arbeta som vanligt i sina 
hemländer, vilket innebär att de behåller kon-
takten med folk på hemmaplan.  

 
 
EESK:s  
uppdrag
EESK:s syfte är att bidra till utformningen av 
EU-politiken och se till att EU-lagstiftningen 
blir mer demokratisk och effektiv och att den 
verkligen återspeglar EU-medborgarnas behov.   

Kommittén har ett trefaldigt uppdrag:

•  Fungera som rådgivare till Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen. 

•  Se till att det civila samhällets åsikter kommer 
fram i Bryssel och öka medvetenheten om EU-
lagstiftningens konsekvenser i EU-medborgar-
nas dagliga liv. 

•  Stödja och stärka det civila samhället, både 
inom och utom EU.
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EESK har sex facksektioner som behandlar 
olika aspekter av EU:s arbete, från ekonomiska 
till sociala frågor, från transport till miljö, från 
inre marknaden till yttre förbindelser. Ledamö-
terna deltar i arbetet i en eller flera av dessa 
facksektioner beroende på deras särskilda 
kompetensområden:

Det är i dessa facksektioner som ledamöterna 
utför det grundläggande arbetet genom att 
utarbeta yttranden om olika förslag till EU-
lagstiftning. Under arbetet måste alla de olika 
deltagarna förhandla för att uppnå samför-
stånd. Det är detta som gör kommittén unik: 
Den måste beakta önskemålen hos alla sam-
hällsintressen i en process som präglas av kom-
promisser och ömsesidig respekt.

Hur fungerar  
EESK?
Europaparlamentet, rådet och kommissionen 
har en rättslig skyldighet att rådfråga EESK när 
nya lagar ska stiftas på en rad områden. EESK 
granskar förslagen och utarbetar yttranden 
som bygger på samförstånd mellan ledamö-
terna. 

Dessutom antar EESK yttranden på eget ini-
tiativ om ämnen som ledamöterna anser vara 
viktiga för EU-medborgarna. Kommittén pro-
ducerar också förberedande yttranden på 
begäran av EU-lagstiftarna i de fall dessa vill få 
en överblick över det civila samhällets åsikter, 
och EESK offentliggör också informationsrap-
porter om aktuella frågor. EESK vidareutvecklar 
också idéer som reflekterar behov i det civila 
samhället på projektbasis och genomför kon-
sekvensbedömningar för att övervaka effek-
terna av EU:s lagstiftning.

EESK består av tre grupper: Arbetsgivare 
– Grupp I, Arbetstagare – Grupp II och Öv-
riga intressegrupper – Grupp III. Syftet är att 
uppnå samförstånd mellan dessa grupper  
så att EESK:s yttranden verkligen avspeglar  
EU-medborgarnas ekonomiska och sociala  
intressen.

•    Ekonomiska och monetära unionen, 
ekonomisk och social sammanhållning 
– ECO 

•    Inre marknaden, produktion och 
konsumtion – INT

•    Transporter, energi, infrastruktur och 
informationssamhället – TEN

•    Yttre förbindelser – REX

•    Jordbruk, landsbygdsutveckling och 
miljö – NAT

•    Sysselsättning, sociala frågor och 
medborgarna – SOC 

•    Arbetsgivare – Grupp I

•    Arbetstagare – Grupp II

•    Övriga intressegrupper – Grupp III



Unga européer
En av topprioriteringarna för EESK är arbetet 
med unga människor (www.eesc.europa.
eu/youth). Bland de särskilda initiativen kan 
följande nämnas:

•  "Ditt Europa, Din mening" (Your Europe, Your 
Say!) – debatter med skolungdomar från alla 
EU:s medlemsstater:
www.eesc.europa.eu/YourEuropeYourSay/

•  "Europa i harmoni" – en videotävling:  
www.eesc.europa.eu/video-challenge

•  EESK:s ledamöter besöker regelbundet sko-
lor och universitet i sina hemländer för att 
förklara hur EU fungerar och för att lyssna på 
ungdomarna.

EESK:s yttranden 
rör många olika 
aspekter     
Under nästan 60 års tid har EESK antagit tu-
sentals yttranden för att förbättra EU-med-
borgarnas liv. De behandlar frågor som rör allt 
från skydd av EU:s konsumenter från farliga 
eller olämpliga produkter till främjande av lika 
rättigheter för alla EU-medborgare (särskilt 
de mest utsatta), främjande av bästa praxis 
på områden som miljö och energipolitik och 
främjande av principerna om demokrati, frihet 
och mänskliga rättigheter i hela världen.  

För mer information, se:  
www.eesc.europa.eu/opinions
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"Vi måste lyfta fram Europa, 
förbättra Europa och bevara 
Europa, men inte för dess 
systems, strukturers eller 
abstrakta idéers skull, utan för 
människorna i Europa."

Georges Dassis, EESK:s ordförande

EESK:s 
ordförande
Den 7 oktober 2015 blev Georges Dassis 
(Arbetstagargruppen), Grekland, EESK:s 31:a 
ordförande. Under sin mandatperiod kom-
mer han att arbeta för ett enat, demokratiskt, 
solidaritetsbaserat, fredligt och välmående 
Europa nära medborgarna. Mer information 
finns på ordförandens egen webbplats:    

www.eesc.europa.eu/president

Med två och ett halvt års mellanrum väl-
jer EESK:s ledamöter en ordförande samt  
två vice ordförande som ansvarar för kom-
munikation respektive budget. Den nuvarande 
ordföranden är Georges Dassis (Arbetstagar-
gruppen) från Grekland, och vice ordförande-
na är Gonçalo Lobo Xavier (Arbetsgivargrup-
pen) från Portugal och Michael Smyth (Övriga 
intressegrupper) från Storbritannien.

Kommittén har också en rådgivande utskot-
tet för industriell omvandling – CCMI*, 
som har varit betydelsefull för att hjälpa indu-
strin i EU att förutse och anpassa sig till konse-
kvenserna av globaliseringen.

Yttrandena diskuteras och antas med enkel 
majoritet vid EESK:s plenarsessioner, som 
äger rum nio gånger per år i Bryssel. Yttran-
dena sänds därefter till EU-lagstiftarna i parla-
mentet och rådet och bidrar till lagstiftnings-
processen genom att framhäva olika aspekter.  

EESK har inrättat tre särskilda observations-
grupper – för inre marknaden, för arbets-
marknaden och för hållbar utveckling – och 
en styrgrupp som samordnar stödet för EU:s 
Europa 2020-strategi för tillväxt och syssel-
sättning.
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•    Observationsgruppen för inre 
marknaden – OIM

•    Observationsgruppen för hållbar 
utveckling – OHU

•    Observationsgruppen för 
arbetsmarknaden – OAM

•   Styrgruppen för Europa 2020-strategin

•  Rådgivande utskottet för industriell 
omvandling  – CCMI*

* CCMI: förkortning av det franska namnet på utskottet,  Commission 
consultative des mutations industrielles



"Det arbete som utförs av EESK:s ledamöter kan vara 
avgörande för den europeiska konstruktionen. Vi måste därför 
framhäva mervärdet av detta arbete för att återspegla 
EU-medborgarnas verkliga, brännande farhågor. Verkliga 
människor behöver verkliga lösningar. Därför uppmuntrar 
vi «Going local»-initiativ, så att vi kan komma närmare 
medborgarna och tillsammans åstadkomma en förändring." 

Gonçalo Lobo Xavier, EESK:s vice ordförande

”I dessa svåra tider för Europa försöker EESK upprätthålla 
grunden för ett civiliserat samhälle – värdighet, frihet, 
jämlikhet, solidaritet, medborgarrättigheter och rättskipning." 

Michael Smyth, EESK:s vice ordförande

"Europeiska unionen har haft sådana framgångar att den har 
kunnat uppfattas som κτῆμα ἐς ἀεί , en «evig landvinning». 
Det är den inte, och den kommer aldrig att bli det. Unionen 
måste oavlåtligen värnas, vårdas och utvecklas. Vi ledamöter 
av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén låter oss 
inte nedslås av detta: Det är nämligen just för att det finns 
ett arbete att utföra som vi har engagerat oss i olika slags 

organisationer på det ekonomiska och sociala området i EU."

Georges Dassis, EESK:s ordförande    

Utmaningar för Europa  
och EESK

fattigdomen som komplement till satsning-
ar på tillväxt och företagande. EESK arbetar 
för större erkännande av kvinnors roll på ar-
betsplatsen, för en mer samordnad strategi i 
EU:s energipolitik, för ökad livsmedelstrygg- 
het och minskat livsmedelssvinn, för en mer 
proaktiv EU-strategi vad avser globalt freds-
skapande och mycket, mycket mer.

EESK:s vision      
EESK har ett djupt engagemang när det 
gäller att främja deltagardemokratin, vid 
sidan av den parlamentariska demokratin, 
i Europa. EESK:s samhällsvision innebär att 
alla är inkluderade och aktivt engagerade. 
Detta innebär att medborgarna har en 
möjlighet att på ett meningsfullt sätt delta 
i beslut om sin egen och om barnens 
framtid. Det innebär att ungdomar upplever 
att de har en chans att få ett jobb och ett 
anständigt liv, och det innebär att folk känner 
sig ansvariga, engagerade, respekterade och 
säkra och trygga i sina dagliga liv.   

EESK gör en  
viktig insats
EESK:s yttranden har en reell påverkan på 
EU:s politiska beslutsfattande. Rapporter från  
Europeiska kommissionen visar att EESK:s 
åsikter har beaktats på viktiga lagstiftnings-
områden. EU:s ordförandeskap och med-
lemsstater har lovordat EESK:s arbete, och 
många organisationer i det civila samhället 
erkänner det värdfulla arbete som kommit-
tén utför för att främja deras intressen. 

Varje år anordnar EESK fler än 2 000 samman-
träden i Bryssel och runt om i medlems-
staterna, och kommittén publicerar ca 200 
yttranden på 24 språk. För att maximera 
samverkanseffekterna delar EESK många 
resurser med andra EU-organ, t.ex. Region-
kommittén, som EESK delar lokaler med. 

Under årens lopp har EESK kunnat notera 
många framsteg. Kommittén var avgö-
rande när det gällde att övertyga EU-ledar-
na om att utropa 2015 till Europaåret för  
utvecklingssamarbete, och kommittén har 
intagit en ledande roll i åtgärderna för att hjäl-
pa invandrare att integreras i det europeiska 
samhället. I 17 år har kommittén även anord-
nat den årliga Europeiska konsumentdagen. 
Vi fortsätter att driva frågan om att EU måste 
fokusera på ungdomsarbetslösheten och 
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Senaste nytt
Om man vill göra det mesta av möjligheterna till 
dialog med EU-medborgarna måste man hålla sig 
à jour med den senaste kommunikationstekniken. 
EESK använder gärna sociala medier som 
Facebook, Twitter, YouTube och LinkedIn för att 
nå bredast möjliga publik, särskilt de unga. Vi 
använder också bloggar och videoklipp. Mer 
om detta finns på EESK:s webbplats.

Vi vill göra det så lätt som möjligt för EU-
medborgarna att hitta oss och ta kontakt med 
oss.

EESK:s webbplats: www.eesc.europa.eu

Facebook: www.eesc.europa.eu/facebook

Twitter: www.eesc.europa.eu/twitter

YouTube: www.eesc.europa.eu/youtube

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

EESK-ordförandens webbsida:  
www.eesc.europa.eu/president
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