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Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on Euroopan
unionin neuvoa-antava elin, joka perustettiin Rooman
sopimuksella vuonna 1957. Se on järjestäystyneen
kansalaisyhteiskunnan
näkemysten
tulkkuna
unionin päätöksentekoprosessissa. Se on foorumi
konsultointia, informointia ja edustustoimintaa varten.
Se antaa jäsenvaltioiden taloudellisille, sosiaalisille
ja yhteiskunnalisille organisaatioille mahdollisuuden
olennaiseen
rooliin
unionin
toimintalinjojen
muokkamisessa ja unionin päätöste, valmistelussa.
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ETSK:n työskentelyn lisäarvo

Ryhmä III:n hallinnoinnista vastaa aktiivinen ja
dynaaminen sihteeristötiimi, johon voi ottaa yhteyttä
halutessaan lisätietoa ryhmä III:n toiminnasta.
Moninainen Eurooppa -ryhmän sihteeristö,
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea,
Rue Belliard 99 à 1040 Bryssel
P. +32 (0)2 546 9348; +32 (0)2 546 9548
F. +32 (0)2 546 9756
Sähköposti: gr3@eesc.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.group-3

• Komitea kerää suojinsa merkittävää asiantuntemusta,
joka edustaa eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan koko
kirjoa.
• Lausuntotyöllään ETSK varmistaa, että lainsäädäntäja toimeenpanovaltaa käyttävät EU:n elimet ottavat
huomioon edustavien taloudellisten, sosiaalisten ja
yhteiskunnallis-ammatillisten
organisaatioiden
ja
kansalaisjärjestöjen kokemukset, toiveet ja ehdotukset.
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Ryhmä III:n johdossa on kokeneita
jäseniä, joiden valinta tapahtuu
demokraat-tisesti kahden ja
puolen vuoden välein.
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Moninainen
Eurooppa
RYHMÄ III

• Monenlaisille
intresseille
on
sijaa
pyrittäessä
kompromisseihin ja yksimielisyyteen, mikä edistää
terveesti osallistavaa EU:n hallintotapaa.
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Todellisen osallistavan demokratian saavuttaminen EU:ssa kansalaisvuoropuhelun avulla
MONIMUOTOINEN DEMOKRATIA

YHTEISYMMÄRRYKSEN RAKENTAMINEN

Moninainen Eurooppa
ryhmä (ryhmä III) huolehtii
työnantajat-ryhmän ja työntekijät-ryhmän rinnalla
siitä, että komitea on dynaaminen toimija ja että sillä on
valtuudet tuoda esiin asioita, jotka askarruttavat erilaisia
sosiaali-, ammatti-, talous- ja kulttuurijärjestöjä, joista
jäsenvaltioiden kansalaisyhteiskunta muodostuu.

Yhteisymmärrystä tavoitellaan koko ajan kaikilla tasoilla
yhteiskunnassamme.

Uudessa Lissabonin sopimuksessa tehtyjen muutosten mukaisesti
ryhmä III koostuu muista kansalaisyhteiskuntaa ja sidosryhmiä
edustavista, erityisesti talouselämän, kansalaistoiminnan,
ammattialatoiminnan ja kulttuurin alan edustajista:

• yksimielisyyden saavuttaminen

• Tiedemaailma (luonnontieteilijät, taloustieteilijät,
yhteiskuntatieteilijät jne.)
• Kansalaisten osallistuminen ja voimaannuttaminen
• Kuluttajat

Ryhmä III:n keinot rakentaa yhteisymmärrystä ovat
• tuloksekas viestintä ja verkottuminen
• kumppanuustyöskentely
• enemmistön kannatus
• yhteistyö
Ryhmä III on erityyppisten intressiryhmien aktiivinen foorumi.
Kun kuluttajien ja tuottajien edustajat kokoontuvat yhteen,
pystymme yksilöimään yhteisiä näkemyksiä, jotka palvelevat
molempien osapuolten etua ja ovat merkki kompromissin
mahdollisuudesta kiistaa herättävissä kysymyksissä

• Kansalaisyhteiskunnan kehitys
• Ympäristö, kulttuuriperintö ja kestävä kehitys
• Maatalous, maatalousteollisuus, kala- ja metsätalous
• Perhe- ja vapaaehtoisjärjestöt
• Ihmisoikeudet (syrjimättömyys, lapsi-, nuoriso-, nais- ja tasaarvoasiat, vähemmistö-, muuttaja- ja syrjäytyneet ryhmät,
vammaiset ja vanhukset)

KANSALAISTOIMINTA EUROOPASSA –
PAIKALLISET TOIMET
Demokraattisessa hallitusmallissa kansalaiset valitsevat
omat päämääränsä ja määrittävät edustajiensa ja
hallinnon yksiköiden tehtävät siihen tarkoitukseen.
Olemme ylpeitä siitä, että useimmat ryhmämme jäsenistä
raportoivat taustaorganisaatioilleen ja verkostoilleen EU:n
säädösehdotuksista antamiemme lausuntojen virittämistä
keskusteluista. Tuskinpa pystyisimme lyömään leimaamme
organisoituneen kansalaisyhteiskunnan panokseen Euroopan
unionin toimintalinjojen laadinnassa, mikäli jäsenkuntamme
koostuisi pelkästään sellaisten organisaatioiden edustajista,
jotka ovat jo läsnä EU:n piirissä Brysselissä.
Kahdensuuntaiset kontaktit muiden eurooppalaisten
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa ovat
toki erityisen tärkeitä meille. Ylläpidämme hyviä ja
hedelmällisiä suhteita ETSK:n yhteysryhmän organisaatioihin
ja
eurooppalaisen
kansalaisyhteis¬kunnan
voittoa
tavoittelemattoman sektorin verkostoihin, jotka ovat
edustettuina laajalla rintamalla Euroopan tasolla.
Tarjoamme usein logistista tukea niiden kokouksia varten
toimipaikassamme Brysselissä.
Ryhmä III:een kuuluu 111 jäsentä kaikista Euroopan unionin
28 jäsenvaltiosta. He ovat peräsin jäsenvaltioissa vaikuttavista
vahvoista ja edustavista organisaatioista. Kunkin maan hallitus
ehdottaa heitä viisivuotiskaudeksi, ja Euroopan unionin
neuvosto hyväksyy ehdokkuuden virallisesti ja nimeää heidät
komitean jäseniksi.

• Vapaat ammatit (lakimiehet, lääkärit, arkkitehdit, insinöörit,
proviisorit jne.)
• Yhteisötalous (osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt, yhdistykset,
hyväntekeväisyysjärjestöt ja säätiöt)
• Pienet ja keskisuuret yritykset ja käsiteollisuus

RYHMÄMME VAHVUUS OVAT ETURYHMÄT
Ryhmä III tukee sihteeristönsä välityksellä eturyhmien toimintaa. Eturyhmät keräävät yhteen ETSK:n jäseniä, joilla on yhteisiä intressejä taustaorganisaatioidensa profiilin perusteella ja omien kiinnostuksen kohteidensa ja
toimintansa suhteen. Heidän tehtävänään on tuoda lisäarvoa ETSK:n lausuntotyöhön oman alansa korkeatasoisen asiantuntemuksen ansiosta.
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