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Vizija za močnejšo in odpornejšo 
Evropo po COVID-19 
 
Evropska unija bi morala biti gospodarsko uspešna, socialno vključujoča in okoljsko 
trajnostna. Zagotavljati bi morala trdne pogoje, ki bodo omogočili razcvet celotne civilne družbe 
in življenje v odprti demokraciji, ki temelji na vrednotah. Evropski ekonomsko-socialni odbor 
(EESO) bo predvsem podpiral dejavni prispevek akterjev civilne družbe k tej krovni viziji Evrope 
in posredoval dragoceno strokovno znanje oblikovalcem politik, da dosežemo bolj participativno 
Evropo in uspešnejše politike, ki so bolj povezane z gospodarskimi, socialnimi in državljanskimi 
razmerami na terenu.

Ta mandat bo zaznamovala pandemija COVID-19, žal pa bo to tudi čas negotovosti ter ekonomskih 
in socialnih stisk, v katerem se bodo podjetja borila za preživetje, delavci pa ostajali brez dela. 
Dokler ne bomo dobili vsem sprejemljivega cepiva, bo naša „nova normalnost“ še naprej pomenila 
omejevanje socialnih stikov, maske, hibridne seje ali seje na daljavo in prekinjeno poslovanje. 

Zdaj je še toliko pomembneje, da združimo moči, oblikujemo vizijo za prenovljeno Evropo po 
COVID-19 in storimo vse, kar je v naši moči, da bo naš Odbor pomembno prispeval k okrevanju 

Evrope in njeni odpornosti v prihodnje. 
Obenem pa moramo okrepiti enotnost in 
učinkovitost EESO ter mu povrniti ugled.
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Gospodarsko 
uspešna Evropa

Sedanja pandemija je sprožila najhujšo recesijo po drugi svetovni vojni in zaradi nje se poglabljajo 
neenakosti. Najpomembneje je, da države članice, podjetja, delavci in družba kot celota 
dobijo podporo, ki bo omogočila njihovo preživetje, okrevanje in obnovitev njihovih 
gospodarstev. 

Evropski načrt za okrevanje Next Generation EU mora dati na razpolago sredstva, ki jih potrebujemo 
za odpravljanje negativnih gospodarskih in družbenih posledic pandemije. Zagotoviti pa je treba, 
da bo ta podpora res dosegla tiste, ki jo potrebujejo – brezposelne ali podjetja, zlasti MSP, ki se 
borijo za preživetje.   

Sedanje situacije pa ne bomo rešili samo z denarjem: prehod na bolj digitalno in zeleno 
gospodarstvo po pandemiji mora biti povezan tudi s socialnim okrevanjem. Očitno nismo dosegli 
cilja, da bomo do leta 2020 20 milijonom ljudem pomagali iz revščine in socialne izključenosti. 
Zato moramo zdaj podvojiti svoja prizadevanja, da to uresničimo. Tisti, ki lahko delajo, naj delajo, 
tisti, ki tega ne morejo, pa naj bodo deležni solidarnosti družbe. Evropski steber socialnih pravic 
bo kompas socialne konvergence. 

Okrevanje po pandemiji
Da bi se hitro izvili iz krize, poleg obsežnih javnih in zasebnih naložb potrebujemo tudi dobro 
delujoč enotni trg. Odstraniti je treba preostale ovire ter zagotoviti nemoten čezmejni pretok 
blaga, storitev, kapitala, podatkov in ljudi. Hkrati moramo zajamčiti tudi enake konkurenčne 
pogoje, da se na enotnem trgu zagotovi poštena konkurenca. Med pandemijo smo doživeli 
nacionalne odzive, za katere smo mislili, da so že stvar preteklosti. Komisija pa je ukrepala hitro 
in odprla zelene koridorje za lažji pretok blaga in ljudi. V sedanjih razmerah je treba obnoviti 
zaupanje med državami članicami.
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Potrebujemo:

• učinkovit načrt za okrevanje po COVID-19, s katerim bi zagotovili javne in zasebne naložbe ter 
podporo plačilni sposobnosti, ki so potrebne za ohranitev podjetij in delovnih mest ter za lažji 
prehod na konkurenčno, zeleno in digitalno Evropo; 

• sodobno industrijsko politiko, ki vključuje evropske 
digitalne rešitve;

• dobre pogoje za inovacije; 

• jamstva za konkurenčne stroške energije;

• vseevropske projekte in naložbe v ustrezno digitalno 
in zeleno logistiko; 

• ustrezno izvajanje in učinkovito izvrševanje 
obstoječih pravil ob hkratnem zmanjševanju 
birokratskih ovir, administrativnih bremen in 
zapletenosti čezmejne trgovine, kar je posebej 
pomembno za MSP; 

• zadostno podporo za podeželska območja in 
ohranjanje kakovostne proizvodnje hrane v Evropi; 

• unijo kapitalskih trgov in bančno unijo, ob hkratnem upoštevanju posebnih značilnosti in 
ključne vloge evropskih bank, zagotavljanju alternativnih virov financiranja za podjetja in zlasti 
MSP, omogočanju gospodinjstvom, da kar čim bolj izkoristijo svoje prihranke, ter spodbujanju 
čezmejnih naložb.

Digitalni in zeleni prehod sta še vedno povsem aktualni temi, ki bi ju bilo treba širše vključiti 
v vsa politična področja. Trajnostni razvoj bi moral biti osnovni način mišljenja in podlaga za 
konkurenčno evropsko gospodarstvo, v katerem nihče ni zapostavljen. Prizadevanja za okrevanje 
nas ne bi smela voditi zgolj v obnovitev stanja iz preteklosti: izboljšati moramo politike in delovne 
metode, hkrati pa žeti sadove prehodov, ki trenutno potekajo.

Glede obdavčitve je sedanja pandemija razkrila, da so za države članice zdaj še bolj pomembni 
zanesljivi davčni prihodki, ki jim omogočajo naložbe v ljudi in podjetja, ki to najbolj potrebujejo. 
Hkrati pa je davčno breme v euroobmočju že zdaj visoko. Za doseganje pravega ravnovesja bo 
treba olajšati upravno breme za državljane in podjetja, pospešiti boj proti davčnim zlorabam in 
okrepiti sodelovanje z državami, ki niso članice EU. Digitalno gospodarstvo naglo raste in prinaša 
nove izzive na področju obdavčitve. Najti bo treba globalne rešitve, s katerimi bomo zagotovili,  
da vsa podjetja plačajo pravičen delež davkov.
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Zunanja razsežnost EU
EU mora na svetovnem prizorišču sodelovati pri oblikovanju mednarodnih standardov, da 
bodo odražali evropske vrednote in interese. 85 % prihodnje svetovne rasti naj bi bilo ustvarjene 
izven EU. 35 milijonov evropskih delovnih mest je odvisnih od izvoza, 16 milijonov pa jih je 

odvisnih od tujih naložb. 

Pandemija je jasno opozorila na ranljivost EU in njeno 
odvisnost od dobaviteljev izven EU. Evropska podjetja 
in prihodnja blaginja so v veliki meri odvisni od tega,  
ali bomo znali ohraniti odprte trge s svobodno in pošteno 
trgovino, ter od predvidljivosti globalnih trgovinskih 
pogojev. Večstranski trgovinski sistem, ki temelji na 
pravilih, ter odprto, pošteno, vključujoče in predvidljivo 
mednarodno trgovinsko okolje morata ostati vodilno načelo 
Evropske unije.  S spodbujanjem močne industrijske baze in 
odpornih mednarodnih dobavnih verig moramo zajamčiti 
odprto, strateško avtonomijo in zanesljivost oskrbe za EU,  
tudi v kriznih časih. Evropa mora zajamčiti spoštovanje 
globalnih trgovinskih pravil, zagotoviti enake konkurenčne 
pogoje in najti ravnotežje med strateško avtonomijo  
in odprtostjo za mednarodno trgovino. Pomorski promet, 

na primer, je eden od temeljev mednarodne trgovine, saj omogoča uvoz in izvoz cenovno 
dostopnega blaga v obsegu, ki ni dosegljiv z nobenim drugim prevoznim sredstvom. Zatorej je 
strateška dobrina, ki EU omogoča, da ohrani svojo geopolitično neodvisnost ter poveča svojo 
gospodarsko in industrijsko odpornost in suverenost.

Zato potrebujemo: 

• proaktivno trgovinsko politiko;

• nove odnose z Združenim kraljestvom; 

• tesno partnerstvo z državami Zahodnega Balkana;

• vzhodno partnerstvo in pomoč za obdobje po letu 2020;

• poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju v novih prostotrgovinskih sporazumih z Vietnamom 
in Singapurjem ter dejavno spremljanje že sklenjenih prostotrgovinskih sporazumov;

• pakt stabilnosti za Afriko.

EESO bo kot del globalne civilne družbe še naprej dejavno sodeloval v širitveni in sosedski politiki. 
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Zagotoviti moramo, da bodo sredstva evropskega 
načrta za okrevanje Next Generation EU dosegla 
tiste, ki jih potrebujejo – brezposelne ali podjetja, 
zlasti MSP, ki se borijo za preživetje.

Christa Schweng, 
predsednica EESO







Gospodarski, socialni in družbeni napredek so neločljivi. 20 načel evropskega stebra socialnih 
pravic je kompas socialne konvergence ter pravičnega in trajnostnega okrevanja. Leta 2021 naj 
bi bil objavljen akcijski načrt za izvajanje stebra, ki bo usmerjal prizadevanja držav članic na tem 
področju. 

V okviru prehoda na bolj zeleno in digitalno gospodarstvo moramo zagotoviti, da nihče ne bo 
zapostavljen in da se s socialnimi politikami ustrezno odzivamo na posledice tega prehoda. 
Poleg tega je pandemija na naših trgih dela povzročila hude motnje in nagle spremembe.  
Kljub visoki brezposelnosti, ki se je po izbruhu pandemije COVID-19 še povečala, delodajalci  
v nekaterih državah članicah ne morejo najti delavcev s spretnostmi in znanjem, ki jih 
potrebujejo v svojem podjetju. Hkrati pa visokokvalificirani mladi stežka vstopajo na trg dela.  
Povezovanje sistema izobraževanja in usposabljanja s potrebami trga dela je trajen izziv.

Razmere bi lahko izboljšali s primernimi aktivnimi politikami zaposlovanja in dobro 
opremljenimi službami za zaposlovanje, ki lahko z vseživljenjskim učenjem učinkovito 
povežejo ponudbo in povpraševanje na trgu dela. Današnje politike moramo pripravljati z mislijo 
na daljno prihodnost. Ohranjanje delovnih mest in dohodka za vse delavce je prednostna 
naloga; posebne pozornosti in podpore pa morajo biti deležne ranljive skupine, kot so delavci 
z netipično obliko zaposlitve, otroci, ki živijo v revščini, invalidi, ljudje v marginaliziranih okoljih, 
posamezniki priseljenskega rodu ali pripadniki etničnih manjšin.

Socialno 
vključujoča Evropa
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Usposabljanje
Med prednostnimi nalogami mora biti usposabljanje državljanov, da bodo imeli znanje in 
spretnosti, ki jih potrebujejo za dejavno sodelovanje v družbi in spreminjajočem se svetu dela. 
Potrebujemo najsodobnejše, v prihodnost usmerjene in primerne 
sisteme izobraževanja in usposabljanja, vključno s sistemi dualnega 
usposabljanja, da bi:

• mladi dobili dobro osnovno znanje in spretnosti, ki jim bodo 
omogočili tudi pridobivanje dodatnih posebnih spretnosti in 
izkoriščanje prihodnjih možnosti; spodbujali vseživljenjsko 
učenje za vse, zlasti v okviru digitalizacije in zelenega prehoda; 

• ohranili tradicionalne, stare spretnosti, ki so vse bolj pomembne 
za ohranjanje vgrajenih in uporabljenih virov in bogastva (kar je 
pomembno tudi za krožno gospodarstvo), s čimer se prispeva 
tudi k dobri geografski porazdelitvi dela in delovnih mest;

• olajšali (ponovno) vključevanje na trg dela, na primer tako, da bi 
brezposelni dobili možnost usposabljanja na delovnem mestu, 
ob hkratnem zmanjšanju stroškov dela za delodajalca.

Migracije
Temeljni vzroki migracij, kot so konflikti, neenakosti in podnebne spremembe, ne bodo izginili 
čez noč. Evropa zato potrebuje pregledno in dobro upravljano strategijo za migracije in azil. 
Novi pakt o migracijah in azilu vključuje 10 posebnih zakonodajnih in nezakonodajnih pobud. 
Vodilna načela bi morala biti zaščita tistih, ki v EU iščejo zatočišče, spoštovanje mednarodnega 
prava ter zagotovitev pravic in pogojev za boljše življenje teh posameznikov in njihovih družin. 
Organizacije civilne družbe imajo bistveno vlogo pri vključevanju migrantov, podpreti pa jih je 

treba z ustreznim financiranjem. Z izmenjavo 
primerov najboljše prakse na ravni EU, ki jo 
lahko olajša EESO, se med državami članicami 
spodbuja vzajemno učenje. 
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Evropska zdravstvena unija
Eno glavnih spoznanj v zvezi s koronavirusno krizo je, da je treba v praktično vseh evropskih 
državah okrepiti zdravstvene sisteme, predvsem tako, da se osredotočimo na preprečevanje. 
Praktično sodelovanje med državami članicami na področju zdravstva, ki ga usklajuje Komisija,  

je pomemben vidik solidarnosti in prihodnje odpornosti. 
Sodelovanje vključuje ukrepe, kot so nabava in dobava zdravstvene 
opreme ter storitev za zaščito, reševanje, zdravljenje in oskrbo,  
na primer v okviru programa za civilno zaščito (RescEU). Na ravni EU 
bi bilo treba razviti učinkovito zdravljenje in cepivo proti COVID-19 
ter skupne standarde in usklajene sisteme testiranja. Institucije EU 
bi morale imeti potrebne pristojnosti za usklajevanje ponudbe in 
distribucije nujne medicinske in zaščitne opreme na enotnem trgu.

Temeljne pravice in pravna država
Evropska unija temelji na skupnih evropskih vrednotah, o katerih se nikakor ni mogoče pogajati. 
Te vrednote so spoštovanje človekovega dostojanstva in človekovih pravic, svoboda, demokracija, 
enakost in pravna država. Tudi v času krize, ko so potrebni nekateri izjemni in časovno 
omejeni ukrepi, ti ne smejo biti v nasprotju s pravno državo in ne smejo ogroziti demokracije,  
delitve oblasti in temeljnih pravic evropskih državljanov. Tudi krčenje prostora za delovanje 
organizacij civilne družbe v nekaterih državah članicah ni sprejemljivo. Pravna država je temelj 
delovanja EU, pa tudi več kot to: skupaj s temeljnimi pravicami tvori podobo EU kot modela 
socialnega tržnega gospodarstva, ki ga je treba zagovarjati. 

Spoštovanje raznolikosti je eno temeljnih načel EU.  
To velja za bogastvo kultur in naravnih značilnosti vseh 
držav. Spoštovanje raznolikosti vključuje tudi vprašanja 
spola, invalidnosti, rase, spolne usmerjenosti, starosti, 
veroizpovedi in prepričanj ter drugih osebnih značilnosti. 
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Trdno verjamem, da so gospodarski, socialni  
in družbeni napredek neločljivo povezani.  
Pri evropskem prehodu na zeleno in digitalno 
gospodarstvo moramo zagotoviti, da nihče  
ne bo zapostavljen!

Christa Schweng, 
predsednica EESO







Gonilna sila načrta za okrevanje Evrope bo poleg digitalizacije tudi zelena preobrazba.  
Ekološki prehod bo prispeval k posodobitvi industrije ter ustvarjanju novih kakovostnih delovnih 
mest in več zaposlitvenih možnosti. 

Ambiciozni ukrepi za blažitev podnebnih sprememb pa so pogosto precejšen izziv za podjetja. 
V sedanji gospodarski krizi je zato bistveno zagotoviti najboljšo možno podporo za okrevanje, 
hkrati pa spodbuditi inovacije in naložbe v ukrepe za varstvo podnebja in okolja. Da bi podjetja 
ostala konkurenčna in zagotavljala delovna mesta, jim je treba pri sprejemanju novih ukrepov za 
blažitev podnebnih sprememb zagotoviti realistične cilje, načrtovanje, varnost in prožnost.  

V okviru prizadevanj za doseganje bolj zelenega gospodarstva morajo podjetja veljati za del rešitve 
in spodbuditi jih je treba k dejavnemu sodelovanju pri oblikovanju prehoda na nizkoogljično 
gospodarstvo, ki je gospodarno z viri. Podjetja bi moral voditi koncept „pravičnega prehoda“. 
„Trajnostno podjetje“, v katerem je „glas delavcev“ močan, njihove pravice do obveščenosti 
in posvetovanja pa zajamčene, je ključen akter. Omogočanje zaposlenim in svetom delavcev,  
da dejavno sodelujejo pri izvajanju politik podjetja, ki temeljijo na konceptu „trajnostnega 
podjetja za pravični prehod“, ustvarja dobre možnosti za dostojna delovna mesta,  
dostojne delovne razmere v zdravih okoljih in regijah, v katerih je vredno živeti. 

Okoljsko trajnostna 
Evropa 
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V središče digitalizacije je treba  
postaviti ljudi  
Digitalizacija in umetna inteligenca imata izjemen vpliv na to, kako živimo, delamo,  
se učimo in sodelujemo. Digitalni prehod mora biti pravičen, trajnosten in družbeno sprejemljiv. 
Potrebujemo evropski pristop k digitalizaciji, ki bo osredotočen na človeka, in izkoristiti 
moramo priložnosti, ki jih digitalizacija ponuja.  
Hkrati moramo vzpostaviti pravi evropski 
podatkovni prostor, zaščititi svoje podatke ter 
zagotoviti zasebnost in možnost samoodločanja. 
Evropska tehnološka suverenost ne sme biti 
opredeljena tako, da izključuje druge ali je z njimi 
v konfliktu, saj sodelovanje na svetovni ravni 
potrebujemo in imamo od njega koristi. Evropska 
zakonodaja mora iti v korak s tehnološkim 
napredkom, zato so naložbe v prihodnja znanja in 
tehnologije izjemnega pomena. 

V prizadevanjih za bolj zeleno gospodarstvo morajo 
podjetja veljati za del rešitve. Bistveno je čimbolj podpreti 
okrevanje EU, hkrati pa spodbuditi inovacije in naložbe  
v ukrepe za varstvo podnebja in okolja.

Christa Schweng, 
predsednica EESO



Konferenca o prihodnosti Evrope je edinstvena priložnost za družbo Evropske unije.  
Podjetja, delavci, kmetje, potrošniki in nevladne organizacije bodo imeli besedo pri oblikovanju 
prihodnjih politik EU, kar jim bo dalo občutek soodgovornosti za njihovo Evropsko unijo. Ljudje 
iz najrazličnejših okolij in vseh delov družbe bodo lahko sodelovali v bolj strukturirani razpravi,  
da bi izboljšali delovanje EU.

EESO je od ustanovitve leta 1958 zavezan participativni demokraciji; ima priložnost, da pokaže 
svojo dodano vrednost in deluje kot posrednik, saj naši člani prihajajo iz organizacij, ki zastopajo 
vse dele družbe in so dejavne na terenu v vseh državah članicah.

Na konferenci bi morali razviti različne razsežnosti povezovanja:

• akterjev civilne družbe;
• civilne družbe in oblikovalcev politik;
• akterjev resničnega življenja in organizacij;
• nacionalnih in evropskih akterjev.

Med glavnimi temami bi lahko zlasti bile: vizija Evrope, ki jo želimo doseči, dilema o nacionalni 
suverenosti proti nujnosti, da najdemo skupne evropske rešitve, nacionalna identiteta in kulturna 
raznolikost.
  
Odbor je resolucijo o prihodnosti Evrope sprejel že leta 2017, v odziv na belo knjigo, ki jo je 
tistega leta objavila Komisija in v njej predstavila pet možnih scenarijev za razvoj EU-27 do leta 
2025. Ponosni smo bili, da je bila resolucija EESO „prvi prispevek k razpravi o prihodnosti Evrope,  
ki poteka po vsej EU“. Naša zaveza, da bomo pomembno in dragoceno prispevali h konferenci  
o prihodnosti Evrope, še velja.  
 

20

Konferenca o 
prihodnosti Evrope



EESO je od ustanovitve leta 1958 zavezan 
participativni demokraciji in zdaj bo znova imel 
priložnost, da pokaže svojo dodano vrednost  
in deluje kot posrednik, saj naši člani prihajajo 
iz organizacij, ki zastopajo vse dele družbe in so 
globoko ukoreninjene v vse države članice.

Christa Schweng, 
predsednica EESO



Izjemno pomembno je, da EESO obnovi svoj ugled, zaupanje in verodostojnost, tako navzven,  
pri drugih institucijah EU in v očeh javnosti, ter hkrati navznoter, med člani in zaposlenimi.  
EESO, ki je enoten, ki izpolnjuje najvišje etične in strokovne standarde in ima odličen 
zunanji ugled, bo vir ponosa za člane in zaposlene v naši instituciji.
 
Takoj se bomo povsem transparentno in dosledno lotili vseh potrebnih prizadevanj, ukrepov in 
dejanj, da bi:

• revidirali in okrepili poslovnik in kodeks ravnanja članov EESO, upoštevali priporočila 
Evropskega parlamenta ter poročili OLAF in Evropskega varuha človekovih pravic ter zagotovili 
dostojne delovne pogoje za zaposlene in člane, tudi z vidika zdravja; 

• povrnili zaupanje in kohezijo med tremi skupinami, člani in zaposlenimi, sodelovali kot ekipa 
in si prizadevali za doseganje soglasja.

Glavna vloga Odbora je zagotoviti, da se na evropski ravni sliši glas organizirane civilne družbe. 
Da bi to nalogo izpolnili, moramo potrditi pomen iskanja skupnih točk med vsemi tremi 
skupinami EESO: v EESO nismo zato, da bi zgolj predstavili stališča delodajalcev, delojemalcev 
ali nevladnih organizacij. Naša dodana vrednost je v tem, da najdemo skupni imenovalec,  
ki ga predstavimo evropskim institucijam in državam članicam. Hkrati spoštujemo skrajne meje, 
ki jih ne moremo prestopiti in ki jih morajo spoštovati tudi druge skupine. Legitimnost naše 
institucije ne temelji na posameznih interesih, temveč na skupnem razumevanju, da prihajamo  
iz različnih držav in iz različnih okolij, naša naloga in obljuba pa je delovati v skupno dobro 
Evropske unije.

Obnovitev 
zaupanja znotraj 
EESO in zunanjega 
ugleda Odbora 

Evropski
ekonomsko-socialni odbor
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EESO je edina povezava med politično oblastjo EU in organizirano civilno družbo.  
Tesnejše vključevanje civilne družbe in akterjev resničnega življenja v razprave na nacionalni 
in evropski ravni prinaša dodano vrednost oblikovanju politik, zaradi katere so te tudi bolj 
demokratične, učinkovite in v skladu s potrebami državljanov.

Lotili se bomo tudi svojega glavnega orodja, mnenj, da bi izboljšali njihovo pripravo in način, 
kako z njimi seznanjamo evropske institucije. S tesnim sodelovanjem z Evropsko komisijo,  
še preden ta objavi nove predloge, in s hitro pripravo mnenj bomo zagotovili, da se naša stališča 
slišijo pravočasno. Vse člane pozivam, naj naša mnenja spremljajo proaktivno in sistematično. 
Vzpostavili bomo strukturiran dialog s poročevalci Evropskega parlamenta in Svetom ter 
komunicirali z ustreznimi deležniki. 

Z ocenami politik lahko EESO tudi pokaže, kako se evropska zakonodaja in programi 
izvajajo na terenu in kako jih dojemajo organizacije civilne družbe v državah članicah.  
Spremljamo lahko izvajanje politik EU in pokažemo, ali EU uresničuje svoje obljube ali ne. 
Izpostavimo lahko morebitne neustrezne politike in postopke ter podamo priporočila za 
izboljšanje. 

EESO lahko poleg tega prevzame pomembno vlogo zaupanja vrednega partnerja v procesu 
evropskega semestra in posreduje glas civilne družbe. Tako bi se lahko povečala prepoznavnost 
EESO na nacionalni ravni.

V naši agendi mora biti tudi poenostavitev postopkov s čim boljšim izkoriščanjem možnosti,  
ki jih ponujata digitalizacija in vse večja transparentnost. 

Na podlagi tega programa bo novi mandat pomenil priložnost, da pomagamo Evropi h gospodarski 
uspešnosti, socialni vključenosti in okoljski trajnosti. Ta cilj nameravamo doseči.

Skupaj nam bo uspelo.

Združeni za  
prihodnost Evrope! 
#United4FutureEU
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#United4FutureEU

www.eesc.europa.eu

www.eesc.europa.eu/facebook

www.eesc.europa.eu/twitter

www.eesc.europa.eu/instagram

www.eesc.europa.eu/youtube

www.eesc.europa.eu/linkedin

http://www.eesc.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu/facebook
http://www.eesc.europa.eu/twitter
http://www.eesc.europa.eu/facebook
http://www.eesc.europa.eu/youtube
http://www.eesc.europa.eu/facebook
http://www.linkedin.com/company/european-economic-and-social-committee
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