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Lär känna
Europeiska
ekonomiska och
sociala kommittén
EESK liknar inte något annat EU-organ. Kommittén är ett unikt forum för samråd, dialog
och samförstånd mellan företrädare från alla
olika sektorer i det organiserade civila samhället, bland annat arbetsgivare, fackföreningar
och andra grupperingar, t.ex. yrkessammanslutningar, föreningar i lokalsamhället, ungdomsorganisationer, kvinnogrupper, konsumenter, miljöorganisationer och många andra.

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 levnadsförhållandena.

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 Europa skulle kunna göra sin röst hörd i fråga om
Europas utveckling.
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EESK:s
uppdrag

Ledamöterna är
kommitténs själ

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.

EESK har sitt säte i Bryssel och består av
350 ledamöter från 28 EU-länder. Ledamöterna kommer från alla möjliga sociala och
yrkesmässiga bakgrunder och har omfattande
kunskaper och erfarenheter. De utses av rådet,
på förslag av medlemsstaterna, för en mandatperiod på fem år, men de arbetar oberoende
inom EESK, i alla EU-medborgares intresse. Ledamöterna befinner sig inte i Bryssel på heltid:
De flesta fortsätter att arbeta som vanligt i sina
hemländer, vilket innebär att de behåller kontakten med folk på hemmaplan.

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 EUlagstiftningens konsekvenser i EU-medborgarnas dagliga liv.
• Stödja och stärka det civila samhället, både
inom och utanför EU.
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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 ledamöterna.
Dessutom antar EESK yttranden på eget initiativ om ämnen som ledamöterna anser vara
viktiga för EU-medborgarna. Kommittén producerar 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 informationsrapporter om aktuella frågor. EESK vidareutvecklar
också idéer som reflekterar behov i det civila
samhället på projektbasis och genomför konsekvensbedömningar för att övervaka effekterna av EU:s lagstiftning.
EESK består av tre grupper: Arbetsgivare –
Grupp I, Arbetstagare – Grupp II och Mångfald
Europa – Grupp III. Syftet är att uppnå samförstånd mellan dessa grupper så att EESK:s yttranden verkligen avspeglar EU-medborgarnas
ekonomiska och sociala intressen.
• A
 rbetsgivargruppen (Grupp I)
• Arbetstagargruppen (Grupp II)
• M
 ångfald Europa (Grupp III)

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. Ledamöterna deltar i arbetet i en eller flera av dessa
facksektioner beroende på deras särskilda
kompetensområden:
• Ekonomiska och monetära unionen,
ekonomisk och social sammanhållning
(ECO)
• Inre marknaden, produktion och
konsumtion (INT)
• Transporter, energi, infrastruktur och
informationssamhället (TEN)
• Sysselsättning, sociala frågor och
medborgarna (SOC)
• Jordbruk, landsbygdsutveckling och
miljö (NAT)
• Yttre förbindelser (REX)
Det är i dessa facksektioner som ledamöterna
utför det grundläggande arbetet genom att
utarbeta yttranden om olika förslag till EUlagstiftning. Under arbetet måste alla de olika
deltagarna förhandla för att uppnå samförstånd. Det är detta som gör kommittén unik:
Den måste beakta önskemålen hos alla samhällsintressen i en process som präglas av kompromisser och ömsesidig respekt.
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Kommittén har också ett rådgivande utskott för industriell omvandling (CCMI*),
som har varit betydelsefullt för att hjälpa industrin i EU att förutse och anpassa sig till konsekvenserna av globaliseringen.

• Observationsgruppen för inre
marknaden (OIM)
• Observationsgruppen för hållbar
utveckling (OHU)
• Observationsgruppen för
arbetsmarknaden (OAM)

• Rådgivande utskottet för industriell
omvandling (CCMI*)
Yttrandena diskuteras och antas med enkel
majoritet vid EESK:s plenarsessioner, som
äger rum nio gånger per år i Bryssel. Yttrandena sänds därefter till EU-lagstiftarna i parlamentet och rådet och bidrar till lagstiftningsprocessen genom att framhäva olika aspekter.
EESK har inrättat tre särskilda observationsgrupper – för inre marknaden, för arbetsmarknaden och för hållbar utveckling – och
en grupp som samordnar stödet för den
europeiska planeringsterminen – en cykel
för samordning av den ekonomiska politiken
och finanspolitiken i EU – och för att beakta
förslag från det europeiska civila samhället om
tillväxt och sysselsättning.

•  Gruppen för den europeiska
planeringsterminen (GEP)
Med två och ett halvt års mellanrum väljer EESK:s ledamöter en ordförande samt
två vice ordförande, där de två sistnämnda
ansvarar för kommunikation respektive budget. Den nuvarande ordföranden är Luca Jahier (Mångfald Europa) från Italien, och vice
ordförandena är Isabel Caño Aguilar (Arbetstagargruppen) från Spanien och Milena Angelova (Arbetsgivargruppen) från Bulgarien.
*

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

EESK:s
ordförande
Den 18 april2018 blev Luca
Jahier (Mångfald Europa), Italien,
EESK:s 32:a ordförande. Under sin mandatperiod kommer han att arbeta för att skapa en
mer hållbar, demokratisk och kulturellt inkluderande framtid för Europa, särskilt för nästa
generation av EU-medborgare så att de kan
leva i ett mer socialt och ekonomiskt välmående samhälle.
www.eesc.europa.eu/president
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"Idag behöver vi en rEUnaissance:
en europeisk agenda för framsteg
och hållbar tillväxt, som är
förankrad i ett gemensamt
kulturområde och stärker våra
öppna demokratiska samhällen."
Luca Jahier, EESK:s ordförande

EESK:s yttranden
rör många olika
aspekter

Unga européer

Under de 60 år som EESK funnits har kommittén antagit tusentals yttranden för att hjälpa
till att förbättra EU-medborgarnas 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), från
främjande av bästa praxis på områden som
miljö och energipolitik till främjande av principerna om demokrati, frihet och mänskliga rättigheter i hela världen.

• "Ditt Europa, Din mening" – debatter med
skolungdomar från alla EU:s medlemsstater:
www.eesc.europa.eu/yeys2018

För mer information, se:
www.eesc.europa.eu/sv/our-work

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

• "R EU Ready?" ett onlinespel och en app för
Android och iOS som lär unga européer hur
EESK fungerar: www.eesc.europa.eu/R-EUREADY
• EESK:s ledamöter besöker regelbundet skolor
och universitet i sina hemländer för att förklara hur EU fungerar och för att lyssna på
ungdomarna.
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Utmaningar för Europa
och EESK

"Europeiska unionen måste visa att den kan erkänna, och
välkomna, förändring som en möjlighet. Omställningen
till den fjärde industriella revolutionen, den cirkulära
och koldioxidsnåla ekonomin och nya arbets- och
samhällsmodeller är framtiden för vår unga generation. Vi
måste samarbeta med ungdomar för att hitta de rätta sociala
och ekonomiska lösningarna."
Luca Jahier, EESK:s ordförande

"Vi har våra rötter i varje fackförening, företag eller
medborgarorganisation som hjälper till att bygga Europa varje
dag. Vårt främsta mål är att föra detta påtagliga sociala och
ekonomiska liv närmare EU-institutionerna och samtidigt
främja vårt arbete för att förbättra européernas liv. Genom att
ge en röst åt arbetstagare, arbetsgivare och organisationer
som företräder jordbrukare, konsumenter och människor med
funktionsnedsättningar ger vi verkligheten på fältet en plats
i den politiska debatten, eftersom EESK främjar initiativ som
svarar mot medborgarnas vardagsbehov och gör dem synliga."
Isabel Caño Aguilar, EESK:s vice ordförande

”EESK har en unik potential att ta fram väl avvägda idéer
för hur man kan förbättra den europeiska ekonomins
konkurrenskraft, och därigenom öka tillväxten och antalet
hållbara arbetstillfällen samt främja genomförandet av
och egenansvaret för dessa åtgärder med stöd och aktivt
deltagande av alla berörda parter i det organiserade
civila samhället. Som språkrör för de europeiska
arbetsmarknadsparterna och medborgarna är EESK en
nödvändig plattform för tillhandahållandet av mer Europa i
allas liv."
Milena Angelova, EESK:s vice ordförande
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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 lagstiftningsområden. EU:s ordförandeskap och medlemsstater har lovordat EESK:s arbete, och
många organisationer i det civila samhället
erkänner det värdfulla arbete som kommittén utför för att främja deras intressen.
Varje år anordnar EESK fler än 340 sammanträden i Bryssel och runt om i medlemsstaterna, och kommittén publicerar ca 150
yttranden på 24 språk. För att maximera
samverkanseffekterna delar EESK många resurser med andra EU-organ, t.ex. Europeiska
regionkommittén, som EESK delar lokaler
med.
Under årens lopp har EESK kunnat notera
många framsteg. Kommittén har intagit en
ledande roll i åtgärderna för att hjälpa invandrare att integreras i det europeiska samhället. I 20 år har kommittén även anordnat den
årliga Europeiska konsumentdagen. Vi har
varit mycket aktiva inom ramen för Europaåret för kulturarv 2018 och har fortsatt att
reflektera över kulturens roll som en mycket
viktig grund för fred och stabilitet. Kommittén

fortsätter att driva frågan om att EU måste
fokusera på ungdomsarbetslösheten och
fattigdomen som komplement till satsningar på tillväxt och företagande. EESK arbetar
för större erkännande av kvinnors roll på arbetsplatsen, för en mer samordnad strategi i
EU:s energipolitik, för ökad livsmedelstrygghet och minskat livsmedelssvinn, för en mer
proaktiv EU-strategi vad avser globalt fredsskapande 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.
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Senaste nytt
Om man vill utnyttja alla möjligheter 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 unga. Vi använder också
bloggar och videoklipp. Mer om detta finns på
EESK:s webbplats.
Vi vill göra det så lätt som möjligt för EUmedborgarna att finna oss och ta kontakt med
oss.
EESK:s webbplats: www.eesc.europa.eu
EESK-ordförandens webbsida:
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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