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AFGØRELSE

RÅDGIVNING

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) 
repræsenterer civilsamfundets synspunkter i EU’s 
institutioner og forbinder interessenter med EU.
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Hvad er Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg?
EØSU er en integreret del af EU: Det blev 
oprettet med Romtraktaten i 1957 for at 
rådgive EU’s beslutningstagere og sikre, at 
civilsamfundsorganisationer og -netværk fra 
hele kontinentet kommer til orde i Europas 
udviklingsproces. 

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.

Disse organisationer fungerer ofte som 
mellemled mellem beslutningstagerne og 
borgerne, hvor de giver folk mulighed for at 
spille en aktiv rolle med hensyn til at skabe 
forandringer eller støtte særlige almennyttige 
formål.
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EØSU’s formal vision
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 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.

EØSU har et mål om 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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Medlemmerne er 
EØSU’s sjæl
EØSU har til huse i Bruxelles og består af 
329 medlemmer fra EU’s 27 medlemsstater. 
Medlemmerne kommer fra alle 
mulige sociale og faglige baggrunde 
og sidder inde med en bred vifte af 
viden og erfaring. De repræsenterer 
arbejdsgiverforeninger, erhvervslivet, 
handelskamre, sammenslutninger af 
små og mellemstore virksomheder 
(SMV’er), fagforeninger, forbrugere, 
landbrugere, handicaporganisationer, den 
akademiske verden, kvinderettigheds- 
grupper, miljøforkæmpere, kooperativer, 
ungdomsorganisationer menneskerettigheds- 
organisationer osv. EØSU samler i alt 
ca. 250 organisationer og netværk på 
nationalt plan, som repræsenterer millioner af 
EU-borgere.

EØSU’s medlemmer 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, så de bevarer den 
direkte forbindelse til deres bagland.

EØSU består af tre grupper: Arbejdsgiver- 
gruppen, Arbejdstagergruppen og Gruppen 
Diversitet Europa. 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 
Gruppe II

Gruppen Diversitet Europa 
Gruppe III
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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 enighed medlemmerne imellem. 

Derudover vedtager EØSU initiativ- 
udtalelser 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 at høre 
civilsamfundets holdninger til bestemte politikker. 
EØSU formidler også civilsamfundets ønsker 
ved at offentliggøre erklæringer, resolutioner, 
informationsrapporter og konsekvensanalyser 
vedrørende EU-lovgivningen.

EØSU har seks sektioner og én Rådgivende 
Kommission for Industrielle Ændringer 
samt adskillige observatorier og ad hoc-
grupper. Disse organer beskæftiger sig med 
forskellige EU-politikområder lige fra økonomi 
til sociale anliggender, transport til miljø, det 
indre marked til eksterne forbindelser og 
retsstaten og det europæiske semester til 
brexit. Medlemmerne sidder i et eller flere af 
disse organer, afhængigt af deres fagområde:

ECO

Den Økonomiske og Monetære 
Union og Økonomisk og Social 
Samhørighed 

INT

Det Indre Marked, Produktion og 
Forbrug 

TEN

Transport, Energi, Infrastruktur 
og Informationssamfundet 

SOC
Beskæftigelse, 
Sociale Spørgsmål og 
Unionsborgerskab

NAT
Landbrug, Udvikling af 
Landdistrikterne og Miljø 

REX
Eksterne Forbindelser

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.

Hvert år afholder EØSU over 1.000 møder 
både i Bruxelles og ude i medlemsstaterne og 
afgiver ca. 150 udtalelser på 24 sprog. 

Udtalelserne kan findes på: 
w w w. e es c . euro p a . eu /da /o ur- wo r k /
opinions-information-reports/opinions. 

https://www.eesc.europa.eu/da/our-work/opinions-information-reports/opinions
https://www.eesc.europa.eu/da/our-work/opinions-information-reports/opinions


5|

Nogle succeshistorier
EØSU styrker civilsamfundets 
indflydelse på klimaindsatsen 
EØSU’s anbefalinger blev taget med i 
betragtning i Kommissionens meddelelse 
om den europæiske klimapagt, bl.a. 
angående etableringen af et EU-forum for 
klimafinansiering.

EØSU har indflydelse på, hvordan 
EU-midlerne bruges
EØSU deltager i Kommissionens ekspertgruppe 
om bæredygtig finansiering.

EØSU reducerer affald
Den europæiske interessentplatform for 
cirkulær økonomi, som er oprettet i fællesskab 
med Kommissionen, forbinder politik og 
praksis inden for cirkulær økonomi.

EØSU insisterer på retten til at 
stemme for personer med handicap
800.000 EU-borgere i 16 lande nægtes retten 
til at stemme på grund af deres handicap. 
EØSU har iværksat en kampagne for at stoppe 
denne forskelsbehandling.
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EØSU ønsker renere og grønnere 
batterier
Bæredygtige batterier afhænger af råstoffer 
fra tredjelande, alternative brændstoffer, 
teknologisk ekspertise og genvindingskapacitet, 
herunder urban minedrift. I EU's strategiske 
handlingsplan for batterier er der taget hensyn 
til EØSU’s anbefalinger.

EØSU bekymrer sig om migranter
EØSU og Kommissionen afholder i fællesskab et 
europæisk migrationsforum, hvor de politiske 
beslutningstagere og civilsamfundet følger 
migrations-, asyl- og integrationsspørgsmål.

EØSU lader intet område i stikken
Den territoriale dagsorden for 2030 blev 
udarbejdet i 2020 med bidrag fra EØSU: bedre 
forbindelser mellem by- og landområder, 
anstændige levevilkår for alle, et sundt 
miljø… Ingen EU-borgere må mangle adgang 
til offentlige tjenester alene på grund af den 
region, de bor i.

EØSU former civilsamfundets 
overvågning af den international 
handel
EØSU’s model for deltagelse i beslutnings- 
tagningen er nu standarden i de rådgivende 
civilsamfundsorganisationer i internationale 
handelsaftaler.

EØSU beklager brexit, men bevarer 
forbindelsen til det britiske 
civilsamfund
Takket være EØSU omfatter aftalen mellem 
EU og Storbritannien efter brexit nu en fælles 
rådgivende civilsamfundsgruppe, således 
at civilsamfundets overvågning bevares i de 
fremtidige forbindelser.
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Europas unge
Som led i sine arbejdsopgaver ønsker EØSU at 
høre, hvad de unge har at sige. De unge er 
ikke alene Europas fremtidige arbejdsstyrke, 
aktivister og politikere – de har også mange 
idéer, som er værdifulde lige nu.

EØSU har gjort samarbejdet med unge til en 
topprioritet og bl.a. iværksat følgende særlige 
initiativer:

• Afgivelse af udtalelser, der tager hånd om 
de unges særlige behov og ønsker

• Afholdelse af arrangementer for unge 
såsom den årlige debat Dit Europa, din 
mening! (YEYS) med skoleelever fra alle EU-
medlemsstater og fra kandidatlandene

• Gennemførelse af regelmæssige besøg 
af EØSU-medlemmer på skoler og 
universiteter i medlemmernes hjemlande 
for at forklare hvordan EU fungerer og høre 
de unges bekymringer og forventninger.
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Udfordringerne for  
Europa og EØSU

EØSU’s nuværende formand, Christa Schweng, blev udnævnt 
den 28. oktober 2020, og hendes motto er: 

Forenet om Europas fremtid

Den Europæiske Union skal være økonomisk fremgangsrig, socialt 
inkluderende og miljømæssigt bæredygtig. Der skal være gode vilkår 

for, at hele civilsamfundet kan trives og leve i åbne, værdibaserede 
demokratier. EØSU vil have fokus på at fremme aktive bidrag 
fra civilsamfundets aktører til denne overordnede vision for 
et mere deltagelsesbaseret Europa ved at forsyne de politiske 
beslutningstagere med værdifuld ekspertise med henblik på at 
udforme mere virkningsfulde politikker, som er i bedre samklang 

med de økonomiske og sociale realiteter og borgernes virkelighed.
Christa Schweng, formand for EØSU

Arbejdsgivergruppen, Østrig

Europa skal igen blive et sted, hvor det er muligt at forbedre de sociale vilkår 
for alle. Der skal skabes kvalitetsarbejdspladser, og arbejdsmarkedet 

skal åbnes op for unge, arbejdsløse og personer uden jobsikkerhed. 
Især for kvinder: ligestilling mellem kønnene er en af grundstenene 
for social bæredygtighed, og vi må gøre mere på dette område. Med 
min baggrund i fagbevægelsen mener jeg, det er vores ansvar at 
vise de europæiske borgere, at EU og dets enestående sociale model 

kan hjælpe os med at finde en vej ud af covid-19-krisen.
Giulia Barbucci, EØSU’s næstformand med ansvar for budget

Arbejdstagergruppen, Italien

EØSU kan sørge for merværdi ved at skabe konsensus om vores input 
til nye politikker og udpege mangler i lovgivningen og fremsætte 

konkrete forslag til at afhjælpe dem. Vores resultater er slutproduktet 
af personalets og medlemmernes utrættelige arbejde for at skabe 
værdifulde og enestående perspektiver, som alle disse forskellige 
grupper inden for det organiserede civilsamfund på afgørende 
vis bakker op om. Det vil være min prioritet som næstformand at 

forstærke dette arbejde.
Cillian Lohan, EØSU’s næstformand med ansvar for 

kommunikation
Gruppen Diversitet Europa, Irland
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Facebook: www.eesc.europa.eu/facebook/

Twitter: www.eesc.europa.eu/twitter/

Instagram: www.eesc.europa.eu/instagram

YouTube: www.eesc.europa.eu/youtube/

LinkedIn: www.linkedin.com/ 
company/european-economic-social- 
committee 

http://www.eesc.europa.eu/facebook/
http://www.eesc.europa.eu/twitter/
http://www.eesc.europa.eu/youtube/
https://www.linkedin.com/company/european-economic-social-committee
https://www.linkedin.com/company/european-economic-social-committee
https://www.linkedin.com/company/european-economic-social-committee
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