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Gruppen för civilsamhällesorganisationer (grupp III) är 
en av de tre stora grupper som Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén (EESK) består av. Kommittén, 
som inrättades som ett rådgivande organ till rådet, 
Europeiska kommissionen och Europaparlamentet inom 
ramen för Romfördraget 1957, ger företrädare för det 
organiserade civila samhället en formell plattform för 
att framföra sina synpunkter på EU-frågor och delta i 
unionens beslutsprocess. EESK är ett forum för samråd och 
representation som ger företrädare för medlemsstaternas 
sociala, yrkesmässiga, ekonomiska och kulturella 
organisationer möjlighet att delta i utformningen av EU:s 
politik och utarbetandet av EU:s beslut.

Mervärdet av EESK:s arbete omfattar följande:

• Avsevärd sakkunskap under ett tak från alla delar av det 
europeiska civila samhället.

• Genom sina yttranden ser EESK till att EU:s lagstiftning 
och program avspeglar de representativa ekonomiska 
och sociala organisationernas samt yrkes- och 
medborgarorganisationernas erfarenheter, förväntningar 
och förslag.

• Skilda intressen samlas för att finna kompromisser och 
nå samförstånd till gagn för sunda deltagandebaserade 
styresformer för EU.
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Återgivning är tillåten med angivande av källan. För all användning eller 
återgivning av foton eller illustrationer måste tillstånd inhämtas direkt från 
upphovsrättsinnehavarna. 

SV

EESC-2022-38-SV

GRUPP III

Vårt ledarskap består av 
erfarna medlemmar som väljs i 

demokratisk ordning med två och 
ett halvt års mellanrum.

Vårt ordförandeskap för mandatperioden 2020–2023:

Print:
QE-07-22-430-SV-C

ISBN 978-92-830-5691-1
doi:10.2864/110262

Online:
QE-07-22-430-SV-N

ISBN 978-92-830-5693-5
doi:10.2864/502539

@CSOGroupEESC

Gruppens administration sköts av ett aktivt och 
dynamiskt team som du kan kontakta om du vill få 
mer information om vår verksamhet.

Sekretariatet för Gruppen för 
civilsamhällesorganisationer,  

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, rue 
Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bryssel

Tfn +32 (0)2 546 9548
Fax +32 (0)2 546 9756

E-post: gr3@eesc.europa.eu

Internet: https://www.eesc.europa.eu/sv/members-
groups/groups/civil-society-organisations-group 
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Att stärka deltagandedemokratin i hela Europeiska unionen

MÅNGFALD I DEMOKRATIN    
Att Gruppen för civilsamhällesorganisationer (grupp 
III) finns, vid sidan av Arbetsgivargruppen och 
Arbetstagargruppen, gör kommittén till en dynamisk kraft 
med full befogenhet att föra fram intressefrågor från de 
olika ekonomiska, sociala och yrkesmässiga organisationer 
samt medborgarorganisationer som utgör det civila 
samhället i medlemsstaterna.

I linje med de ändringar som infördes genom Lissabonfördraget 
består vår grupp av ”andra företrädare för det civila samhället, 
särskilt inom socioekonomiska, medborgerliga områden och 
fackområden samt kulturella områden”. 

Våra medlemmar kommer från organisationer som 
företräder följande intressen:

• Den akademiska världen (naturvetare, ekonomer, sociologer 
osv.)

• Medborgardeltagande och medborgarnas egenmakt

• Det civila samhällets utveckling

• Konsumenter

• Miljö, kulturarv och hållbar utveckling

• Jordbruk, fiske- och kustsamhällen, skogsbruk

• Skydd av de mänskliga rättigheterna (frågor som rör 
barn, äldre, familjer, jämställdhet, marginaliserade och 
missgynnade grupper, migranter och flyktingar, minoriteter, 
personer med funktionsnedsättning, kvinnor och ungdomar)

• Fria yrken (advokater, läkare, ingenjörer osv.)

• Små och medelstora företag och hantverksföretag

• Den sociala ekonomin (välgörenhetsorganisationer, 
kooperativ, stiftelser, ömsesidiga bolag och sociala företag)

SKAPANDE AV SAMFÖRSTÅND       
Att bygga broar som kan underlätta en samsyn i 
tvistefrågor är ytterst svårt men mycket viktigt i Europeiska 
unionen. Våra medlemmar företräder många olika och 
ibland motsatta delar av samhället. Vi har ett val mellan att 
gå vidare, ofta långsamt, eller att gräva ner oss där vi står. 
Inga framsteg är dock möjliga utan viss brobyggnad. Vi gör 
det genom att

• lyssna på varandras perspektiv,

• samarbeta för att finna en gemensam grund,

• nå överenskommelser,

• arbeta tillsammans för att genomföra överenskommelserna.

Vår grupp kan påverka arbetsmarknadens parter genom att 
lyfta fram positiva exempel på civilsamhällesorganisationernas 
arbete. Vi kan göra detta eftersom vi är rotade i våra 
lokalsamhällen och därför kan återspegla de många frågor som 
uppstår dagligen.

ENGAGEMANG FRÅN DET EUROPEISKA 
CIVILA SAMHÄLLETS SIDA – AGERA 
LOKALT   
I ett demokratiskt styrelseskick är det folket som avgör 
i vilken riktning det vill gå, och det är dess företrädares 
och myndigheternas roll att se till att det når fram.

Våra medlemmar är mycket mer än företrädare för 
organisationer som är närvarande i Bryssel eller på EU-nivå. 
Det är det mervärde vi tillför EU:s beslutsprocess. Vi är stolta 
över att de flesta av våra medlemmar för diskussioner om 
EU:s lagstiftningsförslag i sina organisationer och nätverk. 
Våra medlemmar når ut till civilsamhällesorganisationer i 
sina lokalsamhällen, regioner och länder. De lyssnar på deras 
åsikter och idéer och gör dem delaktiga i diskussionerna.

Regelbundet utbyte med alla andra europeiska 
civilsamhällesorganisationer är emellertid särskilt viktigt för 
oss. Vi har goda och givande förbindelser med medlemmarna 
i EESK:s kontaktgrupp och med andra ideella nätverk i det 
europeiska civila samhället med en bred representation 
på europeisk nivå. Vi försöker att göra dem delaktiga i 
vår verksamhet och erbjuder dem logistiskt stöd för sina 
sammanträden i kommitténs lokaler i Bryssel.

Vårt övergripande mål är att verkligen stärka 
deltagandedemokratin i hela EU och se till att våra 
yttranden om EU:s lagstiftningsförslag återspeglar alla 
EU-medborgares intressen.

Gruppen för civilsamhällesorganisationer består av 
106 medlemmar från EU:s samtliga 27 medlems-stater. 
Medlemmarna nomineras av sin medlemsstats regering och 
godkänns och utnämns formellt av Europeiska unionens råd 
för en mandatperiod på fem år, som kan förnyas. De arbetar 
självständigt i  lla EU-medborgares intresse.

KATEGORIERNA –  
VÅR GRUPPS STYRKA
Vår grupp stöder genom sitt sekretariat den verksamhet som bedrivs av kommitténs kategorier. Kategorierna sammanför 
medlemmar som företräder en viss sektor eller grupp och dess intressen. Deras roll är att bidra med mervärde till EESK:s 
rådgivande arbete genom sin stora sakkunskap på respektive område.

JORDBRUKARE I KONSUMENTER OCH MILJÖ I

SOCIAL EKONOMI I FRIA YRKEN I FÖRENINGSLIV


