Hvad kan
EØSU
gøre for dig?
2018-udgaven

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Cover © Architecture: Art & Build + Atelier d’architecture Paul Noël

Hvad er Det
Europæiske
Økonomiske og
Sociale Udvalg?
EØSU er ikke som de andre EU-organer. Det er
et helt særligt forum for høring, dialog og konsensus mellem repræsentanter for alle "det organiserede civilsamfunds" forskellige sektorer,
bl.a. arbejdsgivere, fagforeninger og grupper
som erhvervssammenslutninger, borgerforeninger, ungdomsorganisationer, kvindegrupper, forbrugere, miljøforkæmpere og mange
andre.

Hvad er det
organiserede
civilsamfund?
"Det organiserede civilsamfund" omfatter alle
grupper og organisationer, hvor mennesker
samarbejder – på lokalt, nationalt eller europæisk niveau. Disse grupper fungerer ofte som
formidlere mellem borgere og beslutningstagere og skaber muligheder for, at folk selv aktivt kan arbejde for at forbedre deres levevilkår.

EØSU har altid været en integreret del af EU:
Det blev oprettet med Romtraktaten i 1957 for
at rådgive EU's beslutningstagere og sikre, at
almindelige mennesker fra hele kontinentet
kommer til orde i Europas udviklingsproces.
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EØSU's formål
EØSU's mål er at medvirke til at gøre EU's politiske beslutningsproces og lovgivning mere demokratisk og effektiv samt at sikre, at den reelt
afspejler borgernes behov.
Udvalget har tre hovedopgaver:
• at rådgive Europa-Parlamentet, Rådet og
Kommissionen
• at give civilsamfundsorganisationer en
stemme i Bruxelles og at gøre dem mere bevidste om, hvordan EU's lovgivning påvirker
EU-borgernes hverdag
• at støtte og styrke det organiserede civilsamfund, både i og uden for EU.
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Medlemmerne er
EØSU's sjæl
EØSU har til huse i Bruxelles og består af 350
medlemmer fra EU's 28 medlemsstater. Medlemmerne kommer fra alle mulige sociale og
faglige baggrunde og sidder inde med en
bred vifte af viden og erfaring. De udpeges af
Rådet for en femårig periode efter indstilling
af medlemsstaterne, men arbejder uafhængigt
for EØSU, til gavn for alle EU's borgere. Medlemmerne arbejder ikke i Bruxelles på fuld tid:
de fleste fortsætter med at passe deres job i
hjemlandet, og derfor mister de ikke forbindelsen til folk "derhjemme".

Hvordan fungerer
EØSU?
Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen
er retligt forpligtede til at høre EØSU, når
der skal vedtages nye love på en lang række
områder. EØSU analyserer lovforslagene og
udarbejder udtalelser, som bygger på aftaler
medlemmerne imellem.
Derudover vedtager EØSU initiativudtalelser
om emner, som medlemmerne anser for at
være i EU-borgernes interesse. Udvalget udarbejder også sonderende udtalelser på
anmodning af EU's beslutningstagere, når de
ønsker et overblik over holdninger i civilsamfundet, og udgiver informationsrapporter om
aktuelle spørgsmål. EØSU udvikler også ideer,
som afspejler civilsamfundets behov i en given
situation, og det foretager konsekvensanalyser
for at overvåge virkningerne af EU's lovgivning.
EØSU består af tre grupper: Arbejdsgivergruppen (Gruppe I), Arbejdstagergruppen
(Gruppe II) Gruppen Europæisk Diversitet
(Gruppe III). Målet er at skabe konsensus
mellem disse grupper, så EØSU's udtalelser
reelt kommer til at afspejle EU-borgernes
økonomiske og sociale interesser.
• Arbejdsgivergruppen (Gruppe I)
• Arbejdstagergruppen (Gruppen II)
• Gruppen Europæisk Diversitet (Gruppe III)

EØSU har seks sektioner, der beskæftiger sig
med forskellige områder af EU's arbejde og
dækker emner, der spænder fra økonomi til sociale spørgsmål, fra transport til miljø og fra det
indre marked til eksterne forbindelser. Medlemmerne sidder i en eller flere af nedenstående sektioner, afhængigt af deres fagområde:
• Den Økonomiske og Monetære Union
og Økonomisk og Social Samhørighed
(ECO)
• Det Indre Marked, Produktion og
Forbrug (INT)
• Transport, Energi, Infrastruktur og
Informationssamfundet (TEN)
• Beskæftigelse, Sociale Spørgsmål og
Unionsborgerskab (SOC)
• Landbrug, Udvikling af Landdistrikterne
og Miljø (NAT)
• Eksterne Forbindelser (REX)
Det er i disse sektioner, at medlemmerne gør
benarbejdet ved at udarbejde forslag til udtalelser om EU-lovgivning. I denne proces
forhandler deltagerne for at opnå konsensus.
Det er netop dette, der gør EØSU til noget
særligt, da det er nødt til at afspejle alle samfundets interesser ved at gå på kompromis og
udvise gensidig respekt.
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EØSU har også en Rådgivende Kommission
For Industrielle Ændringer (CCMI*), som i
betydelig grad har hjulpet EU's industri med
at foregribe og tilpasse sig globaliseringens
virkninger.

• Observatoriet for Det Indre Marked (SMO)
• Observatoriet for Bæredygtig Udvikling
(SDO)
• Arbejdsmarkedsobservatoriet (LMO)

• Den Rådgivende Kommission for
Industrielle Ændringer (CCMI*)
Udtalelserne drøftes og vedtages med simpelt
flertal på EØSU's plenarforsamling, som afholdes i Bruxelles ni gange om året. Derefter
bliver udtalelserne sendt til EU's lovgivere i
Europa-Parlamentet og Rådet, hvor de indgår
i overvejelserne og dermed i lovgivningsprocessen.
EØSU har oprettet tre specialiserede observatorier, ét for det indre marked, ét for arbejdsmarkedet og ét for bæredygtig udvikling, samt
en gruppe, der koordinerer støtten til det
europæiske semester, der er en cyklus til samordning af den økonomiske politik og finanspolitikken i EU, og som også tager forslag fra det
europæiske civilsamfund vedrørende vækst og
beskæftigelse med i sine overvejelser.

• Gruppen Det Europæiske Semester (ESG)
EØSU's medlemmer vælger en formand og to
næstformænd, hvoraf sidstnævnte har ansvar
for henholdsvis kommunikation og budget, for
en periode på to et halvt år. Den nuværende
formand er Luca Jahier (Gruppen Europæisk
Diversitet) fra Italien og næstformændene er
Isabel Caño Aguilar (Arbejdstagergruppen) fra
Spanien og Milena Angelova (Arbejdsgivergruppen) fra Bulgarien.

*

CCMI: fransk akronym, som står for Commission consultative
des mutations industrielles.

EØSU's
formand
Den 18. april 2018 blev Luca Jahier, Gruppen
Europæisk Diversitet, fra Italien valgt til EØSU's
32. formand. Han vil i sin mandatperiode arbejde for en mere bæredygtig, demokratisk
og kulturelt inkluderende fremtid for Europa
især for den næste generation af europæere,
så de kan leve i et samfund med større social
og økonomisk velfærd.
www.eesc.europa.eu/president

|4

"Vi har i dag brug for en
rEUnaissance: en europæisk
dagsorden for fremskridt og
bæredygtig vækst, der er
forankret i et fælles kulturelt
univers, og som styrker vores
åbne demokratiske samfund."
Luca Jahier, EØSU's formand

EØSU's udtalelser
berører mange af
livets aspekter
I 60 år har EØSU vedtaget tusindvis af udtalelser for at bidrage til at forbedre tilværelsen for
EU's borgere. Udtalelserne spænder vidt, fra
beskyttelse af EU's forbrugere mod farlige eller
uegnede produkter til lige rettigheder for alle
EU-borgere (især de mest sårbare), fra fremme
af god praksis inden for områder som miljø- og
energipolitik til styrkelse af principperne om
frihed, demokrati og respekt for menneskerettighederne i hele verden.
Udtalelserne kan findes på:
www.eesc.europa.eu/da/our-work

Europas unge
EØSU har gjort samarbejdet med Europas
unge (www.eesc.europa.eu/da/tags/ungdom)
til en topprioritet og bl.a. iværksat følgende
særlige initiativer:
• "Dit Europa, din mening!", der er en debat
med skoleelever fra alle EU's medlemsstater
og fra kandidatlandene: www.eesc.europa.
eu/yeys2018
• "R EU Ready?", der er et onlinespil og en app
til Android og iOS, som lærer unge europæere om, hvordan EØSU fungerer: www.eesc.
europa.eu/R-EU-READY
• EØSU's medlemmer besøger jævnligt skoler og universiteter i deres hjemlande for at
forklare, hvordan EU fungerer, og lytte til de
unge.
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De udfordringer,
Europa og EØSU står over for

"Den Europæiske Union er nødt til at vise, at den opfatter og
griber forandringer som muligheder: omstilling til den fjerde
industrielle revolution, cirkulær og lavemissionsøkonomi og
nye former for arbejde og nye samfundsformer er fremtiden for
vores unge. Vi er nødt til at være de unges partnere i at finde
den rette sociale og økonomiske model."
Luca Jahier, EØSU's formand

"Vores rødder er i hver enkelt fagforening, virksomheds- og
borgersammenslutning, der hver eneste dag bidrager til at
skabe Europa. Vores hovedmål er at rykke den konkrete sociale
og økonomiske virkelighed tættere på EU-institutionerne
og samtidig bestræbe os på, at vores arbejde forbedrer
europæernes liv. Som talerør for arbejdstagere, arbejdsgivere
og organisationer, der repræsenterer landbrugs-, forbrugerog handicapinteresser, inddrager vi hverdagen i den politiske
debat, da EØSU fremmer initiativer, som opfylder borgernes
daglige behov og gør dem synlige."
Isabel Caño Aguilar, EØSU's næstformand

"EØSU besidder et enestående potentiale for at formulere
velafbalancerede idéer til, hvordan den europæiske økonomi
bliver mere konkurrencedygtig, og væksten dermed øges, og
der skabes flere varige jobs, og til, hvordan gennemførelsen
og medansvaret for disse foranstaltninger fremmes med
opbakning fra og aktiv inddragelse af alle interessenter i det
organiserede civilsamfund. Som talerør for de europæiske
arbejdsmarkedsparter og EU-borgerne er EØSU en nødvendig
platform til sikring af, at Europa kommer til at spille en større
rolle i alles liv."
Milena Angelova, EØSU's næstformand
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EØSU gør
en forskel
EØSU's udtalelser har en reel effekt på den
politiske beslutningsproces i EU. Rapporter
fra Kommissionen viser, hvordan der er taget
højde for EØSU's synspunkter inden for vigtige lovgivningsområder. EU's formandskaber
og medlemsstater har rost EØSU's arbejde,
og mange civilsamfundsorganisationer anerkender værdien af den indsats, udvalget
yder som repræsentant for deres interesser.
Hvert år afholder EØSU over 340 møder i
Bruxelles og ude i medlemsstaterne og afgiver ca. 150 udtalelser på 24 sprog. For at
opnå størst mulig synergi deler udvalget en
lang række ressourcer med andre EU-organer, herunder Regionsudvalget, som det deler lokaler med.
EØSU har opnået meget i årenes løb. Det har
ført an i forhold til tiltag til fremme af indvandreres integration i det europæiske samfund. I 20 år har det organiseret den årlige
europæiske forbrugerdag. Udvalget har været yderst aktivt i det europæiske år for kulturarv i 2018 og har løbende gjort sig overvejelser om kulturens rolle som et vigtigt
fundament for fred og stabilitet. EØSU fortsætter sin indsats for, at EU sætter fokus på
ungdomsarbejdsløshed og fattigdom samt

på vækst og iværksætteri. Udvalget arbejder
for øget anerkendelse af kvinders rolle på
arbejdspladsen, for en bedre koordinering
af EU's energipolitik, for fødevaresikkerhed
og mindre madspild, for et mere proaktivt
EU i den internationale fredsopbygning og
meget meget mere.

EØSU's vision
Det er EØSU's mål at fremme deltagelsesdemokratiet og det parlamentariske demokrati
i Europa. EØSU's fremtidsvision er et samfund, hvor alle er inkluderet og deltager aktivt. Heri ligger, at borgerne på en meningsfuld måde kan øve indflydelse på deres egen
og deres børns fremtid, at de unge tror på, at
der er jobmuligheder, og har håb om et godt
liv, og at borgerne i deres hverdag føler sig
ansvarliggjorte, engagerede, respekterede
og sikre.
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Det sidste nye
For at kunne få mest ud af mulighederne for en
dialog med EU's borgere er det nødvendigt at
gøre brug af den seneste kommunikationsteknologi. EØSU bruger gerne sociale medier som
Facebook, Twitter, YouTube og LinkedIn for at
nå ud til det bredest mulige publikum, navnlig til unge, og benytter sig også af blogs og
videoer. Du kan finde mere herom på EØSU's
hjemmeside.
Vi ønsker, at det skal være så nemt som muligt
for EU's borgere at finde os og kontakte os:
EØSU's hjemmeside: www.eesc.europa.eu
EØSU's formands hjemmeside:
www.eesc.europa.eu/president
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

|8

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Ansvarshavende for redaktionen:
Kontoret for besøg og publikationer
EESC-2018-23-DA

www.eesc.europa.eu

© Den Europæiske Union, 2018
Eftertryk tilladt med kildeangivelse.
Enhver brug eller reproduktion af disse fotos / illustrationer må kun ske, efter at der
indhentet direkte tilladelse fra indehaveren/indehaverne af ophavsretten."
s. 7 – © Shutterstock.com/Rawpixel.com
s. 8 – © Shutterstock.com/Cienpies Design

Print
QE-02-18-193-DA-C
ISBN 978-92-830-3994-5
doi:10.2864/073259
REG.NO. BE - BXL - 27

Online
QE-02-18-193-DA-N
ISBN 978-92-830-4015-6
doi:10.2864/426771

DA

