
Europees Economisch en Sociaal Comité

Ontdek wat 
het  EESC 
voor jou   
kan betekenen Uitgave 2018



Co
ve

r ©
 A

rc
hi

te
ct

ur
e:

 A
rt

 &
 B

ui
ld

 +
 A

te
lie

r  
d’

ar
ch

ite
ct

ur
e 

Pa
ul

 N
oë

l



 
Wat is het 
maatschappelijk 
middenveld?
Het maatschappelijk middenveld omvat al-
lerlei groepen en organisaties waarin mensen 
op lokaal, nationaal of Europees niveau 
samenwerken. Deze groepen fungeren vaak 
als schakel tussen burgers en besluitvormers 
en zorgen ervoor dat mensen actief betrok-
ken worden bij de verbetering van hun leven-
somstandigheden.

Leer het Europees 
Economisch en 
Sociaal Comité 
kennen
Het EESC is niet zomaar een orgaan van de Eu-
ropese Unie. Het biedt een uniek forum voor 
raadpleging, overleg en consensus tussen 
vertegenwoordigers van alle verschillende 
geledingen van het maatschappelijk mid-
denveld, waaronder werkgeversverenigingen, 
vakbonden en groepen zoals beroeps- en ge-
meenschapsorganisaties, jongerenverenigin-
gen, vrouwengroepen, consumentenbonden, 
milieuorganisaties en vele andere.

Het EESC is nooit los te denken geweest van 
de EU: het is in 1957 bij het Verdrag van Rome 
opgericht om EU-besluitvormers te adviseren 
en ervoor te zorgen dat gewone mensen in 
heel Europa hun mening kunnen geven over 
de ontwikkeling van dit werelddeel. 
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De leden vormen 
de ziel van  
het EESC
Het EESC is gevestigd in Brussel en telt 350 
leden uit de 28 EU-lidstaten. Deze leden 
hebben een zeer uiteenlopende sociale en 
beroepsachtergrond en beschikken over 
gevarieerde kennis en ervaring. Op voordracht 
van de lidstaten worden ze door de Raad 
voor een periode van vijf jaar benoemd. Bij 
het EESC werken ze echter onafhankelijk, in 
het belang van alle EU-burgers. Leden zijn 
niet voltijds in Brussel: de meesten van hen 
zetten hun werk in eigen land voort, zodat 
ze in contact blijven met de mensen 'aan het 
thuisfront'.

 
Taakomschrijving 
van het EESC
Het EESC moet bijdragen tot een democ-
ratische en doeltreffende EU-beleidsvorming 
en -wetgeving en ervoor helpen zorgen dat 
hiermee daadwerkelijk aan de behoeften van 
de EU-burgers tegemoet wordt gekomen. 

Het EESC heeft drie hoofdtaken:

•  het Europees Parlement, de Raad en de 
Europese Commissie advies verlenen; 

•  in Brussel de stem van de maatschappelijke 
organisaties laten weerklinken en de 
maatschappelijke organisaties bewust 
maken van de impact die EU-wetgeving 
heeft op het leven van de EU-burgers;  

•  het maatschappelijk middenveld zowel 
binnen als buiten de EU ondersteunen en 
versterken.
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Het EESC bestaat uit zes afdelingen die ver-
schillende EU-beleidsterreinen bestrijken, van 
economie tot sociaal beleid, van vervoer tot 
milieu en van de interne markt to externe be-
trekkingen. De leden hebben zitting in een of 
meer van deze afdelingen, al naargelang hun 
deskundigheid.

In deze afdelingen leggen de leden de grond-
slag voor de adviezen over EU-wetgeving-
svoorstellen. Tijdens dit proces moeten de 
verschillende deelnemers onderhandelen 
om een consensus te bereiken. Dit maakt 
het EESC uniek, omdat het de verwachtingen 
van alle belangengroepen in de samenleving 
moet vertolken, via een proces van compro-
missen en wederzijds respect.

Hoe het  
EESC werkt
Het Europees Parlement, de Raad en de Eu-
ropese Commissie zijn juridisch verplicht het 
EESC te raadplegen over nieuwe wetgeving 
op uiteenlopende beleidsterreinen. Het EESC 
bestudeert de wetgevingsvoorstellen en stelt 
op basis van consensus tussen zijn leden ad-
viezen op.

Daarnaast brengt het EESC initiatiefad-
viezen uit over onderwerpen die volgens 
zijn leden belangrijk zijn voor de EU-burgers. 
Het stelt ook verkennende adviezen op - op 
verzoek van EU-beleidsmakers die een over-
zicht wensen van de standpunten van het 
maatschappelijk middenveld - en het publi-
ceert informatieve rapporten over specifieke 
onderwerpen. Tevens ontwikkelt het EESC 
op projectbasis ideeën die de verwachtingen 
van het maatschappelijk middenveld weer-
spiegelen en maakt het effectrapportages 
om de impact van EU-wetgeving in de gaten 
te houden.

Het EESC bestaat uit drie groepen: Werk-
gevers (groep I), Werknemers (groep II) en Di-
versiteit Europa (groep III). Er wordt naar con-
sensus tussen deze groepen gestreefd zodat 
de economische en sociale belangen van de 
EU-burgers op evenwichtige wijze in de EESC-
adviezen tot uiting komen.

• Economische en Monetaire Unie, 
Economische en Sociale Samenhang 
(ECO) 

• Interne Markt, Productie en 
Consumptie (INT)

• Vervoer, Energie, Infrastructuur en 
Informatiemaatschappij - TEN

• Werkgelegenheid, Sociale Zaken en 
Burgerschap (SOC)

• Landbouw, Plattelandsontwikkeling 
en Milieu - NAT

• Externe Betrekkingen (REX)

• Groep Werkgevers (groep I)

• Groep Werknemers (groep II)

• Groep Diversiteit Europa (groep III)

 



"Er is behoefte aan een 
rEUnaissance: een Europese 
agenda gericht op vooruitgang 
en duurzame groei die 
geworteld is in een gedeelde 
culturele ruimte en onze open 
democratische samenlevingen 
versterkt.”
Luca Jahier, voorzitter van het EESC

De EESC-
voorzitter
Op 18 april 2018 werd Luca Jahier, groep Di-
versiteit Europa, uit Italië de 32e voorzitter van 
het EESC. Tijdens zijn mandaat zal hij werken 
aan een duurzamere, meer democratische en 
cultureel meer inclusieve toekomst voor Eu-
ropa, met name voor de volgende generatie 
Europese burgers, zodat zij in een sociaal en 
economisch welvarender samenleving kun-
nen leven.

www.eesc.europa.eu/president

binnen de EU – moet coördineren en die 
voorstellen van het Europees maatschappelijk 
middenveld inzake groei en werkgelegenheid 
zal behandelen.

Elke tweeënhalf jaar kiezen de EESC-leden 
een voorzitter alsook twee vicevoorzitters. 
Deze laatsten zijn verantwoordelijk voor resp. 
communicatie en begroting. De huidige 
voorzitter is Luca Jahier (groep Diversiteit 
Europa) uit Italië, en de vice-voorzitters zijn 
Isabel Caño Aguilar (groep Werknemers) 
uit Spanje en Milena Angelova (groep 
Werkgevers) uit Bulgarije.

Het EESC heeft ook een adviescommissie 
Industriële Reconversie (CCMI*), die belan-
grijk is om de EU-industrie te helpen bij het 
anticiperen op en de aanpassing aan de mon-
dialisering.

De adviezen worden besproken en bij 
gewone meerderheid goedgekeurd op de 
plenaire zittingen van het EESC, die negen 
keer per jaar in Brussel worden gehouden. 
De adviezen worden daarop naar de EU-
wetgevers in het Europees Parlement en 
de Raad gestuurd, met de bedoeling hun 
gedachtegang te beïnvloeden en zo een 
bijdrage te leveren tot het wetgevingsproces.

Het EESC heeft drie gespecialiseerde 
waarnemingsposten opgezet – nl. voor de 
interne markt, de arbeidsmarkt en duurzame 
ontwikkeling – plus een stuurgroep die 
het Europees semester – een cyclus van 
economische en fiscale beleidscoördinatie 

• Waarnemingspost Interne Markt (WIM)

• Waarnemingspost Duurzame 
  Ontwikkeling (WDO)

• Waarnemingspost Arbeidsmarkt (WAM)

• Groep Europees semester (GES)
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* CCMI: Franse afkorting die staat voor Commission consultative  
des mutations industrielles.

•    Adviescommissie Industriële 
Reconversie (CCMI*)

http://www.eesc.europa.eu/president


Jonge Europeanen
Het EESC heeft werken met jongeren (www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.tags&t=Youth) 
tot een van zijn prioriteiten gemaakt. Speci-
fieke initiatieven zijn onder meer:

• het Your Europe, Your Say-debat met scholi-
eren uit alle EU-lidstaten en uit kandidaat-
landen: www.eesc.europa.eu/yeys2018

• Het EESC heeft R EU Ready? ontwikkeld, een 
educatieve game en app voor Android en 
iOS die jongeren leert hoe het EESC werkt 
www.eesc.europa.eu/R-EU-READY

• EESC-leden bezoeken regelmatig scholen 
en universiteiten in hun eigen land, waar ze 
uitleggen hoe de EU werkt en luisteren naar 
wat jongeren te zeggen hebben.

EESC-adviezen 
beslaan allerlei 
aspecten van het 
dagelijks leven 
In zijn bijna 60-jarige bestaan heeft het EESC 
duizenden adviezen goedgekeurd om het 
leven van EU-burgers te helpen verbeteren. 
Deze adviezen gaan over uiteenlopende 
thema's, zoals de bescherming van EU-con-
sumenten tegen gevaarlijke en ongeschikte 
producten, de bevordering van gelijke re-
chten voor alle EU-burgers (vooral de meest 
kwetsbare), de verspreiding van goede 
praktijkvoorbeelden op terreinen zoals 
milieubescherming en energiebeleid, en de 
wereldwijde bevordering van democratie, 
vrijheid en mensenrechten.

Deze adviezen zijn terug te vinden op  
www.eesc.europa.eu/opinions
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"Onze wortels liggen in de vakbonden en bedrijfs- of 
burgerorganisaties die elke dag weer bijdragen aan de opbouw 

van Europa. Ons belangrijkste doel is dit tastbare sociale 
en economische leven dichter bij de Europese instellingen 
te brengen en tegelijkertijd ons werk ter verbetering 
van het leven van de Europeanen voor het voetlicht 
te brengen. Doordat wij werknemers, werkgevers en 
landbouworganisaties, consumentenorganisaties en 

gehandicaptenorganisaties een stem geven, krijgt het leven 
van de individuele burger een plaats in het politieke debat: 

het EESC maakt zich sterk voor initiatieven die zich richten op 
de dagelijkse behoeften van burgers en deze zichtbaar maken.

Isabel Caño Aguilar, vicevoorzitter van het EESC

"Het EESC beschikt over unieke mogelijkheden om 
met afgewogen ideeën te komen over hoe het 

concurrentievermogen van de Europese economie 
kan worden verbeterd en aldus groei en duurzame 
werkgelegenheid kunnen worden bevorderd, en 
om de uitvoering van en verantwoordelijkheid voor 
deze maatregelen te bevorderen met de steun en de 

actieve betrokkenheid van alle stakeholders van het 
maatschappelijk middenveld. Als stem van de Europese 

sociale partners en burgers is het EESC een onmisbaar platform 
voor meer Europa in ieders leven.”

Milena Angelova, vicevoorzitter van het EESC

"De Europese Unie moet laten zien dat zij in staat is 
verandering als een kans op te vatten en te gebruiken; 
de overgang naar de vierde industriële revolutie, een 
circulaire en koolstofarme economie en nieuwe arbeids- en 
samenlevingsmodellen zijn de toekomst van onze jonge 
generatie. Samen met jongeren moeten we de juiste sociale 

en economische blauwdruk zien te vinden."

Luca Jahier, voorzitter van het EESC

Uitdagingen voor Europa  
en het EESC

|6



van cultuur als cruciale basis voor vrede en 
stabiliteit. Het blijft aandringen op een EU-
aanpak van jeugdwerkloosheid en armoede 
en van groei en ondernemerschap. Het 
ijvert voor meer erkenning van de rol van 
vrouwen op het werk, een meer gecoör-
dineerde benadering van het EU-energie-
beleid, voedselzekerheid en het tegengaan 
van voedselverspilling, een proactievere EU-
aanpak van wereldwijde vredesopbouw en 
nog heel veel meer.

De visie van het 
EESC 
Het EESC zet zich ervoor in om naast de 
parlementaire democratie ook de participa-
tieve democratie in Europa te bevorderen. 
In de maatschappijvisie van het EESC is voor 
iedereen een rol weggelegd en is iedereen 
actief betrokken. Dit houdt in dat burgers 
echt iets te zeggen hebben over hun toe-
komst en die van hun kinderen. Het bete-
kent ook dat jongeren hoop op een baan 
en behoorlijke levensomstandigheden kun-
nen koesteren en dat burgers voelen dat ze 
kansen hebben, meedoen, in gelijke mate 
gerespecteerd worden en in veiligheid kun-
nen leven.

Het EESC maakt 
een verschil
EESC-adviezen hebben een daadwerkelijke 
invloed op het EU-beleidsvormingsproces. 
Uit verslagen van de Europese Commissie 
blijkt hoe EESC-standpunten op cruciale 
wetgevingsterreinen zijn overgenomen. 
EU-voorzitters en lidstaten hebben hun 
lof uitgesproken over EESC-werkzaam-
heden en veel maatschappelijke organisa-
ties waarderen het werk dat in hun belang 
wordt verricht. 

Elk jaar organiseert het EESC meer dan 340 
vergaderingen in Brussel en in de lidstaten 
en brengt het ongeveer 150 adviezen uit in 
24 talen. Om tot zo veel mogelijk synergie 
te komen worden veel EESC-middelen met 
andere EU-organen gedeeld. Zo deelt het 
EESC gebouwen met het Comité van de 
Regio's. 

In de loop der jaren heeft het EESC talrijke 
successen geboekt. Het heeft een leidende 
rol gespeeld bij maatregelen om immi-
granten te helpen integreren in de Europese 
samenleving. 20 jaar lang heeft het de Eu-
ropese Dag van de consument georgani-
seerd. Het Comité is zeer actief geweest in 
het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 
2018 (EYCH) en blijft nadenken over de rol 7|



Het EESC gaat 
met zijn tijd mee
Ter wille van een optimale dialoog met de 
burgers zet het EESC de modernste commu-
nicatietechnologie in. Zo is het een fervent 
adept van sociale media als Facebook, Twit-
ter, YouTube en LinkedIn om een zo breed 
mogelijk publiek (vooral ook jongeren) te be-
reiken en maakt het tevens gebruik van blogs 
en video's. Op de EESC-website valt nog veel 
meer te ontdekken.

Voor Europese burgers willen we het zo ee-
nvoudig mogelijk maken om ons te bereiken 
en te contacteren:

EESC-website: www.eesc.europa.eu

Website van de EESC-voorzitter:  
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
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