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Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)
vertegenwoordigt de stem van het maatschappelijk
middenveld binnen de EU-instellingen en verbindt
belanghebbenden met de EU.
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Maak kennis met het Europees
Economisch en Sociaal Comité
Het EESC is een onlosmakelijk onderdeel van
de Europese Unie: het is in 1957 bij het Verdrag
van Rome opgericht om EU-besluitvormers
te adviseren en ervoor te zorgen dat
maatschappelijke organisaties en netwerken
in heel Europa hun mening kunnen geven
over de ontwikkeling van ons continent.

Deze organisaties fungeren vaak als schakels
tussen beleidsmakers en de burgers en stellen
mensen in staat om actief veranderingen in
gang te zetten of om op te komen voor
specifieke zaken van algemeen belang.

Het EESC is anders dan andere EU-organen.
Het is een uniek forum voor overleg, dialoog
en consensus tussen vertegenwoordigers
van alle verschillende geledingen van de
“georganiseerde civiele samenleving”, ook wel
het “maatschappelijk middenveld” genoemd.
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Taakomschrijving en visie van het
EESC
Het EESC moet ertoe bijdragen dat de
EU-beleidsvorming en EU-wetgeving democratischer en doeltreffender worden en dat
hiermee daadwerkelijk aan de behoeften van
de EU-burgers tegemoet wordt gekomen.
Het EESC heeft drie hoofdtaken:
• advies verlenen aan het Europees
Parlement, de Raad en de Europese
Commissie;
• ervoor zorgen dat de standpunten van
maatschappelijke organisaties worden
gehoord in Brussel en dat die organisaties
zich bewuster worden van de impact van
EU-wetgeving op het leven van de EUburgers;
• het maatschappelijk middenveld zowel
binnen als buiten de EU ondersteunen en
versterken.
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Het EESC zet zich ervoor in om naast
de parlementaire ook de participatieve
democratie in Europa te bevorderen. In
de maatschappijvisie van het EESC is voor
iedereen een rol weggelegd en kan iedereen
actief meedoen. Dit houdt in dat burgers
echt iets te zeggen hebben over hun eigen
toekomst en die van hun kinderen. Het
betekent ook dat jongeren hoop op een
baan en behoorlijke levensomstandigheden
kunnen koesteren en dat burgers voelen dat
ze kansen hebben, participeren, in gelijke
mate gerespecteerd worden en in veiligheid
kunnen leven.

De leden vormen
het hart van het
EESC
Het EESC is gevestigd in Brussel en telt 329
leden uit alle 27 EU-lidstaten. Deze leden
hebben een zeer uiteenlopende sociale
en beroepsachtergrond en beschikken
over brede kennis en ervaring. Ze vertegenwoordigen werkgeversorganisaties,
industriesectoren, kamers van koophandel, verenigingen van kleine en
middelgrote
ondernemingen,
vakbonden, consumenten, landbouwers,
gehandicaptenorganisaties, academische
kringen, vrouwenrechtenorganisaties,
milieubonden, coöperaties, jongerenorganisaties,
mensenrechtenorganisaties enz. In totaal vertegenwoordigt het
EESC ongeveer 250 organisaties en netwerken op nationaal niveau, die voor miljoenen
EU-burgers staan.

EESC-leden worden door de Raad voor een
periode van vijf jaar benoemd, op voordracht
van de lidstaten. Voor het EESC werken ze echter
onafhankelijk, in het belang van alle EU-burgers.
De leden zijn niet voltijds in Brussel; de
meesten van hen zetten hun werk in eigen
land voort, zodat ze in rechtstreeks contact
blijven met hun achterban.
Het EESC bestaat uit drie groepen: de groep
Werkgevers, de groep Werknemers en de
groep Diversiteit Europa. Er wordt gestreefd
naar consensus tussen deze groepen, zodat
de EESC-adviezen de economische en sociale
belangen van de EU-burgers daadwerkelijk
weerspiegelen.

Groep Werkgevers
groep I

Groep Werknemers
groep II

Groep Diversiteit Europa
groep III
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Functioneren van
het EESC
Het Europees Parlement, de Raad en de
Europese Commissie zijn juridisch verplicht
het EESC te raadplegen over nieuwe
wetgeving op allerlei beleidsterreinen.
Het EESC bestudeert de voorstellen en stelt
op basis van consensus tussen zijn leden
adviezen op.
Daarnaast brengt het EESC initiatiefadviezen uit over onderwerpen die volgens
zijn leden belangrijk zijn voor de EU-burgers.
Op verzoek van EU-beleidsmakers die een
overzicht wensen van de standpunten
van het maatschappelijk middenveld
over bepaalde thema’s stelt het tevens
verkennende adviezen op. Het EESC
verwoordt ook wat er in het maatschappelijk

middenveld leeft door verklaringen, resoluties
en informatieve rapporten uit te brengen en
effectbeoordelingen van EU-wetgeving te
maken.
Het EESC telt zes afdelingen en de
adviescommissie Industriële reconversie,
plus verschillende waarnemingsposten en
ad-hocgroepen. Deze organen bestrijken
diverse EU-beleidsterreinen, van economie
tot sociale zaken, van vervoer tot milieu, van
de interne markt tot externe betrekkingen,
van de rechtsstaat en het Europees Semester
tot de brexit. Naargelang hun expertise
maken de leden deel uit van een of meer van
deze organen:

ECO

INT

TEN

Economische en Monetaire
Unie, Economische en Sociale
Samenhang

Interne Markt, Productie en
Consumptie

Vervoer, Energie, Infrastructuur
en Informatiemaatschappij

SOC

NAT

REX

Werkgelegenheid, Sociale
Zaken en Burgerschap

Landbouw,
Plattelandsontwikkeling en
Milieu

Externe Betrekkingen

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. Daarna
worden de adviezen 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.
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Elk jaar organiseert het EESC meer dan 1 000
vergaderingen, in Brussel en “thuis” in de EUlidstaten, en brengt het zo’n 150 adviezen uit
in 24 talen.
De adviezen vindt u hier: www.eesc.europa.
eu/nl/our-work /opinions-informationreports/opinions

Enkele successen
Het EESC geeft het maatschappelijk
middenveld meer zeggenschap
over klimaatactie
De aanbevelingen van het EESC over
onder meer de oprichting van een EUklimaatfinancieringsforum zijn overgenomen
in de mededeling van de Europese Commissie
over het Europees klimaatpact.

Het EESC heeft inspraak in de
besteding van EU-geld
Het EESC neemt deel aan de door de Europese
Commissie opgerichte deskundigengroep
voor duurzame financiering.

Het EESC draagt bij aan
afvalvermindering
Het Europees Stakeholdersplatform voor de
circulaire economie, dat in samenwerking
met de Europese Commissie is opgericht,
koppelt het beleid aan de praktijk.

Het EESC dringt erop aan dat
mensen met een handicap echt
kunnen stemmen
800 000 EU-burgers in 16 landen kunnen
vanwege hun handicap niet stemmen. Het
EESC is een campagne gestart om deze
discriminatie een halt toe te roepen.
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Het EESC wil schonere, groenere
batterijen
Of batterijen duurzaam zijn, hangt af van
grondstoffen uit derde landen, het gebruik
van alternatieve brandstoffen, technologische
expertise en recyclingcapaciteit, waaronder
“stedelijke mijnbouw”. In het strategisch actieplan
van de EU voor batterijen zijn aanbevelingen van
het EESC hierover opgenomen.

Het EESC bekommert zich om
migranten
Het EESC en de Europese Commissie
organiseren samen een Europees Migratieforum, waar beleidsmakers en het
maatschappelijk middenveld kwesties op het
gebied van migratie, asiel en integratie tegen
het licht houden.

Het EESC laat geen enkele regio aan
zijn lot over
De Territoriale Agenda 2030 werd in 2020
opgesteld met de bijdrage van het EESC en
gaat onder meer over betere verbindingen
tussen stedelijke en landelijke gebieden,
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fatsoenlijke levensomstandigheden voor
iedereen en een gezond milieu. Openbare
diensten mogen voor EU-burgers nooit
ontoegankelijk zijn alleen omdat zij nu
eenmaal in een bepaalde regio wonen.

Het EESC geeft mede vorm aan
maatschappelijk toezicht op de
internationale handel
Het EESC-model van participatie in de
beleidsvorming is nu de standaard in de
adviesgroepen van het maatschappelijk
middenveld in het kader van internationale
handelsovereenkomsten.

Het EESC betreurt de brexit, maar
houdt contact met het Britse
maatschappelijk middenveld
Dankzij het EESC omvat de overeenkomst
die de EU en het VK voor de periode na de
brexit hebben gesloten een gezamenlijke
adviesgroep van het maatschappelijk
middenveld, zodat het maatschappelijk
middenveld ook de toekomstige betrekkingen
in het oog zal kunnen houden.

Jonge Europeanen
In het kader van zijn taken wil het EESC graag
horen wat jongeren te zeggen hebben.
Jongeren zijn niet alleen de toekomstige
arbeidskrachten, activisten en politici van
Europa, zij hebben ook tal van ideeën die nu
al van pas kunnen komen.
Het EESC heeft samenwerking met jongeren
tot een van zijn topprioriteiten gemaakt.

Als specifieke initiatieven in dit verband
• brengt het EESC adviezen uit waarin
concrete behoeften en aspiraties van
jongeren aan bod komen;
• organiseert het EESC evenementen
voor jongeren, zoals het jaarlijkse debat
Jouw Europa, jouw mening! (YEYS) met
scholieren uit alle EU-lidstaten en uit
kandidaat-lidstaten;
• bezoeken EESC-leden regelmatig scholen
en universiteiten in hun eigen land, waar ze
uitleggen hoe de EU werkt en luisteren naar
de zorgen en verwachtingen van jongeren.
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Uitdagingen voor
Europa en het EESC
De huidige voorzitter van het EESC, Christa Schweng, is op
28 oktober 2020 verkozen. Haar motto is:

Verenigd voor de toekomst van Europa
De Europese Unie moet economisch welvarend, sociaal inclusief en
ecologisch duurzaam zijn. Zij moet goede omstandigheden creëren
om alle burgers in staat te stellen zich te ontplooien en te leven in
open, op waarden gebaseerde democratieën. Het EESC zal zich
erop richten de actieve bijdrage van maatschappelijke actoren
aan deze overkoepelende visie op een meer participatief Europa
te ondersteunen door beleidsmakers terzijde te staan met
waardevolle expertise, zodat het beleid doeltreffender wordt en
beter aansluit bij de economische, sociale en maatschappelijke
situatie ter plaatse.
Christa Schweng, voorzitter van het EESC
Groep Werkgevers, Oostenrijk

Europa moet weer een plek worden waar het mogelijk is de sociale situatie
voor iedereen te verbeteren. Het is zaak om banen van goede kwaliteit
te creëren en de arbeidsmarkt toegankelijk te maken voor jongeren,
werklozen en mensen zonder werkzekerheid. In het bijzonder
voor vrouwen: gendergelijkheid is een van de fundamenten
van sociale duurzaamheid en op dit gebied moeten we meer
doen. Als vakbondsvertegenwoordiger vind ik dat het onze
verantwoordelijkheid is om de Europese burgers te laten zien dat de
Europese Unie en haar unieke sociale model kunnen helpen de weg te
vinden om uit de COVID-19-crisis te komen.
Giulia Barbucci, vicevoorzitter van het EESC, verantwoordelijk
voor de begroting
Groep Werknemers, Italië
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Het EESC formuleert standpunten over nieuw beleid op basis van
consensus, brengt wetgevingslacunes in kaart en komt met concrete
voorstellen om deze te verhelpen. Zo kan het voor meerwaarde
zorgen. Dankzij de onvermoeibare inzet van ons personeel en onze
leden brengt het EESC vanuit een unieke invalshoek waardevolle
ideeën naar voren waar de verschillende geledingen van het
maatschappelijk middenveld zich in kunnen vinden. Het is mijn
prioriteit als vicevoorzitter om dit werk verder uit te breiden.
Cillian Lohan, vicevoorzitter van het EESC, verantwoordelijk
voor communicatie
Groep Diversiteit Europa, Ierland

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-socialcommittee
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