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ODLOČANJE

SVETOVANJE

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) zastopa glas 
civilne družbe v institucijah Evropske unije in povezuje 

različne deležnike z Evropsko unijo.
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Spoznajte Evropski ekonomsko-
socialni odbor
EESO je sestavni del EU. Ustanovljen je bil 
leta 1957 z Rimsko pogodbo, da bi svetoval 
nosilcem odločanja na ravni EU in zagotavljal 
vključenost evropskih organizacij in mrež 
civilne družbe v razvoj Evrope.

EESO ni kot drugi organi EU. Je edinstven 
forum za posvetovanje, dialog in iskanje 
soglasja med predstavniki vseh različnih 
delov organizirane civilne družbe.

Te organizacije pogosto delujejo kot 
posredniki med nosilci odločanja in javnostjo 
ter ljudem omogočajo aktivno vlogo pri 
uvajanju sprememb in zavzemanju za zadeve 
v splošnem interesu.
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Poslanstvo EESO in njegova vizija
Cilj EESO je pomagati zagotoviti bolj 
demokratično in učinkovito oblikovanje 
politik in zakonodajo EU, ki resnično 
upošteva potrebe državljanov EU.

EESO ima tri ključne naloge:

•  svetovati Evropskemu parlamentu, 
Svetu in Evropski komisiji;

• zagotavljati, da so v Bruslju zastopana 
stališča organizacij civilne družbe, in 
povečati njihovo ozaveščenost o vplivu 
zakonodaje EU na evropske državljane;

• podpirati in krepiti organizirano civilno 
družbo v EU in po svetu.

EESO želi v Evropi poleg parlamentarne 
demokracije okrepiti tudi participativno 
demokracijo. Prizadeva si za družbo, v katero 
je vsakdo vključen, v njej dejavno sodeluje 
in ima torej pomembno besedo pri svoji 
prihodnosti in prihodnosti svojih otrok. To 
pomeni družbo, ki mladim vliva upanje v 
zaposlitev in dostojno življenje, in ki ljudem 
daje občutek moči, vključenosti, spoštovanja 
in varnosti v njihovem vsakdanjem življenju.
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EESO poosebljajo 
njegovi člani
EESO ima svoj sedež v Bruslju, sestavlja 
pa ga 329 članov iz vseh 27 držav članic 
EU. Člani zastopajo vse družbene in 
poklicne skupine in imajo široko paleto 
znanj in izkušenj. Zastopajo združenja 
delodajalcev, industrijo, gospodarske 
zbornice, združenja malih in srednjih 
podjetij (MSP), sindikate, potrošnike, 
kmete, invalide, akademske kroge, 
ženske organizacije, okoljevarstvenike, 
zadruge, mladinske organizacije, 
organizacije za človekove pravice 
itd. EESO združuje skupaj približno 250 
nacionalnih organizacij in mrež, ki zastopajo 
na milijone državljanov EU.

Člane EESO imenuje Svet na predlog držav 
članic, njihov mandat traja pet let. Svoje delo 
za EESO opravljajo neodvisno in v interesu 
vseh državljanov EU.

Člani niso ves čas v Bruslju. Večina jih še naprej 
opravlja svoje delo v domači državi, pri čemer 
so v nenehnem tesnem stiku s svojo bazo.

Člani EESO so razdeljeni v tri skupine: 
skupino delodajalcev, skupino delojemalcev 
in skupino Raznolikost Evrope. Končni cilj 
je doseči soglasje med temi skupinami, 
da lahko mnenja EESO dejansko odražajo 
ekonomske in družbene interese državljanov 
EU.

Skupina delodajalcev 
I. skupina

Skupina delojemalcev 
II. skupina

Skupina Raznolikost Evrope
III. skupina
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Kako deluje EESO
Evropski parlament, Svet in Komisija 
so pravno zavezani k posvetovanju z 
EESO pri sprejemanju nove zakonodaje o 
najrazličnejših temah. EESO preuči njihov 
predlog in pripravi mnenje na podlagi 
soglasja med člani.

Poleg tega sprejema tudi mnenja na lastno 
pobudo o temah, ki so po mnenju njegovih 
članov pomembne za evropske državljane. 
Pripravlja tudi raziskovalna mnenja na 
zaprosilo zakonodajalcev EU, kadar želijo 
slišati stališča civilne družbe o posameznih 
politikah. EESO izraža zahteve civilne družbe 
tudi z objavo izjav, resolucij, informativnih 
poročil in ocen učinka zakonodaje EU.

Delo EESO poteka v šestih strokovnih 
skupinah in posvetovalni komisiji za 
spremembe v industriji ter več opazovalnih 
skupinah in ad hoc skupinah. Na ta način se 
obravnavajo najrazličnejše politike EU: vse od 
gospodarskih in socialnih vprašanj, prometa, 
okolja, notranjega trga, zunanjih odnosov, 
pravne države, evropskega semestra do 
brexita. Člani se glede na svoje strokovno 
znanje vključijo v eno ali več naslednjih 
strokovnih skupin:

ECO

ekonomska in monetarna unija ter 
ekonomska in socialna kohezija 

INT

enotni trg, proizvodnja in 
potrošnja

TEN

promet, energija, infrastruktura 
in informacijska družba 

SOC
zaposlovanje, socialne zadeve 
in državljanstvo

NAT
kmetijstvo, razvoj podeželja 
in okolje 

REX
zunanji odnosi 

O mnenjih se razpravlja in se jih sprejema z 
navadno večino na plenarnih zasedanjih 
EESO, ki potekajo devetkrat letno v Bruslju. 
Mnenja se nato pošljejo sozakonodajalcema 
na ravni EU, tj. Parlamentu in Svetu, s čimer 
se vpliva na njuna stališča in s tem prispeva k 
pripravi zakonodaje.

EESO vsako leto organizira več kot 1000 sej 
v Bruslju in v državah članicah EU ter objavi 
približno 150 mnenj v 24 jezikih.

Njegova mnenja lahko najdete na 
naslednjem naslovu: www.eesc.europa.
eu/sl/our-work /opinions-information-
reports/opinions

https://www.eesc.europa.eu/sl/our-work/opinions-information-reports/opinions
https://www.eesc.europa.eu/sl/our-work/opinions-information-reports/opinions
https://www.eesc.europa.eu/sl/our-work/opinions-information-reports/opinions
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Nekaj zgodb o uspehu
EESO krepi vlogo civilne družbe na 
področju podnebnih ukrepov
Priporočila EESO so bila upoštevana v 
sporočilu Evropske komisije o evropskem 
podnebnem paktu, ustanovljen pa je bil tudi 
forum EU za podnebno financiranje.

EESO vpliva na način porabe 
sredstev EU
EESO sodeluje v strokovni skupini na visoki 
ravni za financiranje trajnostne rasti, ki jo je 
ustanovila Evropska komisija.

EESO si prizadeva za zmanjšanje 
količine odpadkov
Evropska platforma deležnikov za krožno 
gospodarstvo, ki je bila vzpostavljena skupaj z 
Evropsko komisijo, povezuje politiko s prakso 
na področju krožnega gospodarstva.

EESO se zavzema za pravico 
invalidov do udeležbe na volitvah
800.000 državljanov v 16 državah članicah EU 
zaradi invalidnosti ne more uveljavljati svoje 
volilne pravice. EESO je sprožil kampanjo za 
odpravo te diskriminacije.
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EESO se zavzema za bolj čiste in 
okolju prijazne baterije
Trajnostne baterije so odvisne od surovin iz 
tretjih držav, alternativnih goriv, tehnologije 
in zmogljivosti recikliranja, vključno z 
„urbanim rudarjenjem“. Ta priporočila so bila 
upoštevana v strateškem akcijskem načrtu EU 
za baterije.

EESO se zavzema za migrante
EESO in Evropska komisija skupaj organizirata 
Evropski forum za migracije, v okviru katerega 
oblikovalci politik in civilna družba spremljajo 
vprašanja, povezana z migracijami, azilom in 
vključevanjem.

EESO si prizadeva, da ne bo 
zapostavljena nobena regija
Prispevek EESO k Teritorialni agendi 2030, ki 
je bila pripravljena leta 2020: boljše povezave 
med mesti in podeželjem, dostojne življenjske 
razmere za vse, zdravo okolje itd. Vsem v EU 
mora biti omogočen dostop do javnih storitev 
– ne glede na to, kje živijo.

EESO je primer, kako lahko civilna 
družba spremlja mednarodno 
trgovino
Način sodelovanja EESO pri oblikovanju politik 
je zdaj standard v svetovalnih skupinah civilne 
družbe v okviru mednarodnih trgovinskih 
sporazumov.

EESO obžaluje brexit, vendar ostaja 
v stiku z britansko civilno družbo
Po zaslugi EESO je v okviru sporazuma med 
EU in Združenim kraljestvom po izstopu 
Združenega kraljestva iz EU ustanovljena tudi 
skupna svetovalna skupina civilne družbe, s 
čimer je civilni družbi zagotovljeno nadaljnje 
spremljanje teh odnosov.
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Mladi Evropejci
Del poslanstva EESO je seznanjati se s stališči 
mladih. Mladi niso namreč samo prihodnji 
evropski delavci, aktivisti in politiki. Veliko 
njihovih idej je dragocenih že zdaj.

Delo z mladimi je med glavnimi prednostnimi 
nalogami EESO.

To vključuje:

• pripravo mnenj, ki obravnavajo posebne 
potrebe in želje mladih;

• organizacijo dogodkov za mlade, kot je 
vsakoletni dogodek Vaša Evropa, vaš glas! 
(YEYS) – razprava z dijaki iz vseh držav 
članic EU in držav kandidatk;

• omogočanje rednih obiskov članov EESO 
v šolah in na univerzah v domači državi 
članici, da bi pojasnili delovanje EU in 
prisluhnili skrbem in pričakovanjem mladih.
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Izzivi, s katerimi se  
soočata Evropa in EESO

Sedanja predsednica EESO Christa Schweng je bila imenovana  
28. oktobra 2020, njen moto pa je 

Združeni za prihodnost Evrope

Evropska unija mora biti gospodarsko uspešna, socialno vključujoča in 
okoljsko trajnostna. Zagotavljati mora trdne pogoje, ki bodo omogočili 

razcvet celotne civilne družbe in življenje v odprti demokraciji, ki 
temelji na vrednotah. EESO bo predvsem podpiral dejavni prispevek 
akterjev civilne družbe k tej krovni viziji bolj participativne Evrope 
in posredoval dragoceno strokovno znanje oblikovalcem politik, 
da bodo te politike bolj uspešne in bolj povezane z gospodarskimi, 

družbenimi in socialnimi razmerami na terenu.
Christa Schweng, predsednica EESO

skupina delodajalcev, Avstrija

Evropa mora znova postati kraj, kjer je mogoče izboljšati socialne 
razmere za vse, ustvarjati kakovostna delovna mesta in odpreti 

trg dela mladim, brezposelnim in ljudem brez varne zaposlitve. 
Predvsem pa ženskam. Enakost spolov je eden od temeljev socialne 
trajnosti in na tem področju moramo storiti več. Kot sindikalistka 
sem prepričana, da je naša naloga, da evropskim državljanom 

pokažemo, da sta nam EU in njen edinstveni socialni model lahko v 
pomoč pri premagovanju krize zaradi COVID-19.

Giulia Barbucci, podpredsednica EESO, pristojna za proračun
skupina delojemalcev, Italija

EESO lahko prinese dodano vrednost, saj naši prispevki k novim 
politikam temeljijo na soglasju, poleg tega prepoznavamo vrzeli v 
zakonodaji in predstavljamo konkretne predloge, kako jih odpraviti. 
Naši prispevki so rezultat neutrudnega dela naših uslužbencev 
in članov, da bi pripravili dragocena in edinstvena stališča, ki 
jih dejansko podpirajo vse te različne skupine civilne družbe. Kot 

podpredsednik sem si zadal, da bom to delo še okrepil.
Cillian Lohan, podpredsednik EESO, pristojen za komuniciranje

skupina Raznolikost Evrope, Irska
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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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