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BESLUT

RÅDGIVNING

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) är 
det civila samhällets språkrör bland EU-institutionerna och 

skapar förbindelser mellan berörda parter och EU.
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Lär känna Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén
Kommittén är en integrerad del av EU: Den 
inrättades 1957 genom Romfördraget som 
ett rådgivande organ för EU:s beslutsfattare 
och för att säkerställa att organisationer 
och nätverk i det civila samhället i EU skulle 
kunna göra sin röst hörd i fråga om Europas 
utveckling. 

EESK liknar inte något annat EU-organ. Det 
är ett unikt forum för samråd, dialog och 
samförstånd mellan företrädare för alla olika 
sektorer i det organiserade civila samhället.

Dessa organisationer fungerar ofta som en bro 
mellan beslutsfattare och allmänheten och 
erbjuder en möjlighet för människor att spela 
en aktiv roll när det gäller att åstadkomma 
förändring eller stödja särskilda ändamål för 
det allmänna bästa.
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EESK:s uppdrag och vision
EESK:s syfte är att hjälpa till att garantera att 
utformningen av EU-politiken och EU-
lagstiftningen blir mer demokratisk och 
effektiv och att den verkligen återspeglar EU-
medborgarnas behov. 

Kommittén har ett trefaldigt uppdrag:

• Att fungera som rådgivare till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen. 

• Att se till att det civila samhällets 
organisationer kan framföra sina 
åsikter i Bryssel och öka medvetenheten 
om EU-lagstiftningens konsekvenser i 
EU-medborgarnas dagliga liv. 

• Att stödja och stärka det organiserade civila 
samhället, både inom och utanför EU.

EESK har ett djupt engagemang när det gäller 
att främja deltagardemokratin, vid sidan av den 
parlamentariska demokratin, i Europa. EESK:s 
samhällsvision innebär att alla är inkluderade 
och aktivt  engagerade. Detta innebär att 
medborgarna har en möjlighet att på ett 
meningsfullt sätt delta i beslut om sin egen 
framtid och om barnens framtid. Det innebär 
att ungdomar hyser tilltro att de har en chans 
att få ett jobb och ett värdigt liv, och det 
innebär att folk känner att de har egenmakt 
och att de är engagerade, respekterade och 
säkra och trygga i sina dagliga liv.
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Ledamöterna är 
kommitténs själ
EESK har sitt säte i Bryssel och består av 329 
ledamöter från samtliga 27 EU-länder. Leda-
möterna kommer från alla möjliga socia-
la och yrkesmässiga bakgrunder och har 
omfattande kunskaper och erfarenheter. 
De företräder arbetsgivarorganisationer, 
näringslivet, handelskamrar, samman-
slutningar av små och medelstora före-
tag, fackföreningar, konsumenter,  jord-
brukare,   förkämpar för personer med 
funktionsnedsättning, den akademiska 
världen, kvinnorätts-organisationer, 
miljöorganisationer, kooperativ, ung-
domsorganisationer, människorätts-or-
ganisationer osv. EESK samlar sammanlagt 
omkring 250 organisationer och nätverk på natio-
nell nivå som företräder miljontals EU-medborgare.

Kommitténs ledamöter utses av rådet, på för-
slag av medlemsstaterna, för en mandatpe-
riod på fem år, men de arbetar oberoende i 
EESK, i alla EU-medborgares intresse.

Ledamöterna befinner sig inte i Bryssel på 
heltid: De flesta fortsätter att arbeta som 
vanligt i sina hemländer och säkerställer på 
så vis den direkta kontakten med de områden 
som de företräder.

EESK består av tre grupper: Arbetsgivare, 
Arbetstagare och Mångfald Europa. Syftet 
är att uppnå samförstånd mellan dessa 
grupper så att EESK:s yttranden verkligen 
avspeglar EU-medborgarnas ekonomiska och 
sociala intressen.

Arbetsgivargruppen 
Grupp I 

Arbetstagargruppen 
Grupp II

Gruppen Mångfald Europa 
Grupp III
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Hur fungerar EESK?
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen har en rättslig skyldighet 
att rådfråga EESK när nya lagar ska stiftas 
på en rad områden. EESK granskar förslagen 
och utarbetar yttranden som bygger på 
samförstånd mellan ledamöterna. 

Dessutom antar EESK yttranden på eget 
initiativ om ämnen som ledamöterna 
anser vara viktiga för EU-medborgarna. 
Kommittén utarbetar också förberedande 
yttranden på begäran av EU-lagstiftarna 
när de vill ha det civila samhällets 
synpunkter på specifika politikområden. 
EESK återspeglar också det civila samhällets 
krav genom att lägga fram förklaringar, 
resolutioner, informationsrapporter och 
konsekvensbedömningar av EU:s lagstiftning.

EESK har sex sektioner och ett rådgivande 
utskott för industriell omvandling 
samt flera observationsgrupper och tillfälliga 
arbetsgrupper. Dessa organ täcker olika EU-
politikområden, från ekonomi till sociala frågor, 
från transport till miljö, från den inre marknaden 
till yttre förbindelser, från rättsstatsprincipen 
och den europeiska planeringsterminen 
till brexit. Ledamöterna deltar i arbetet i ett 
eller flera av dessa organ beroende på deras 
särskilda kompetensområden:

ECO

Ekonomiska och monetära 
unionen, ekonomisk och social 
sammanhållning 

INT

Inre marknaden, produktion och 
konsumtion

TEN

Transporter, energi, infrastruktur 
och informationssamhället 

SOC
Sysselsättning, sociala frågor 
och medborgarna

NAT
Jordbruk, landsbygdsutveckling 
och miljö

REX
Yttre förbindelser 

Yttrandena diskuteras och antas med enkel 
majoritet vid EESK:s plenarsessioner, 
som äger rum nio gånger per år i Bryssel. 
Yttrandena sänds därefter till EU-lagstiftarna 
i Europaparlamentet och rådet och bidrar till 
lagstiftningsprocessen genom att ge dem ett 
nytt perspektiv. 

Varje år anordnar EESK fler än 1 000 
sammanträden både i Bryssel och runt om 
i medlemsstaterna och publicerar ca 150 
yttranden på 24 språk. 

Yttrandena finns här: www.eesc.europa.
eu/sv/our-work /opinions-information-
reports/opinions 

https://www.eesc.europa.eu/sv/our-work/opinions-information-reports/opinions
https://www.eesc.europa.eu/sv/our-work/opinions-information-reports/opinions
https://www.eesc.europa.eu/sv/our-work/opinions-information-reports/opinions
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Några framgångshistorier
EESK stärker det civila samhällets  
egenmakt i fråga om klimatåtgärder 
EESK:s rekommendationer togs med i 
kommissionens meddelande om den 
europeiska klimatpakten, inbegripet inrättandet 
av ett EU-forum för klimatfinansiering.

EESK påverkar hur EU:s pengar an-
vänds
EESK deltar i den expertgrupp för hållbar 
finansiering som inrättats av Europeiska 
kommissionen.

EESK minskar avfallet
Europeiska plattformen för berörda aktörer 
inom den cirkulära ekonomin, som inrättats 
tillsammans med Europeiska kommissionen, 
förenar politik och praxis i fråga om cirkulär 
ekonomi.

EESK försvarar rösträtten för perso-
ner med funktionsnedsättning
800 000 EU-medborgare i 16 länder nekas 
rösträtt på grund av sin funktionsnedsättning. 
EESK har inlett en kampanj för att stoppa 
denna diskriminering.
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EESK vill ha renare och miljövänliga-
re batterier
Hållbara batterier är beroende av råvaror 
från tredjeländer, alternativa bränslen, teknisk 
expertis och återvinningskapacitet, inbegripet 
utvinning av råvaror ur lokalt avfall. I EU:s 
strategiska handlingsplan för batterier har 
dessa rekommendationer beaktats.

EESK värnar om migranter
EESK och kommissionen anordnar gemensamt 
ett europeiskt migrationsforum där beslutsfattare 
och det civila samhället bevakar migrations-, asyl- 
och integrationsfrågor.

EESK lämnar ingen region på  
efterkälken
Den territoriella agendan för 2030 fastställdes 
2020 med bidrag från EESK: Bättre förbindelser 
mellan stads- och landsbygdsområden, anständiga 
levnadsvillkor för alla, en hälsosam miljö... Varje  
EU-medborgare bör ha tillgång till offentliga 
tjänster oavsett vilken region hen bor i.

EESK utformar det civila samhällets 
övervakning av den internationella 
handeln
EESK:s modell för deltagande i det politiska 
beslutsfattandet är numera standard i de 
rådgivande grupperna för det civila samhället 
när det gäller internationella handelsavtal.

EESK beklagar brexit men håller  
kontakten med det brittiska civila 
samhället
Tack vare EESK omfattar avtalet mellan EU 
och Förenade kungariket efter brexit nu 
en gemensam rådgivande grupp för det 
civila samhället, så att det civila samhället 
kan fortsätta att övervaka de framtida 
förbindelserna.
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Unga européer
Som en del av detta åtagande vill EESK höra 
ungas synpunkter. Unga människor är inte 
bara Europas framtida arbetskraft, aktivister 
och politiker – de har också många idéer som 
är värdefulla just nu.

En av topprioriteringarna för EESK är att 
samarbeta med unga.

Bland initiativen kan följande nämnas:

• Att avge yttranden som tar upp ungdomars 
särskilda behov och ambitioner.

• Att anordna evenemang för ungdomar, t.ex. 
det årliga debattevenemanget Ditt Europa, 
din mening! med skolelever från alla EU-
medlemsstater och från kandidatländerna.

• Att främja regelbundna besök av EESK-
ledamöter till skolor och universitet på 
hemmaplan för att förklara hur EU fungerar 
och ta del av ungdomars farhågor och 
förväntningar.
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Utmaningar för  
Europa och EESK

EESK:s nuvarande ordförande Christa Schweng utnämndes den  
28 oktober 2020 och hennes motto är 

Förenade för Europas framtid

Europeiska unionen ska uppnå ekonomiskt välstånd och vara socialt 
inkluderande och miljömässigt hållbar. Den ska erbjuda goda 

förutsättningar för hela det civila samhället att blomstra och leva 
i öppna, värdebaserade demokratier. EESK kommer att fokusera 
på att stödja civilsamhällesaktörernas aktiva bidrag till denna 
övergripande vision för ett Europa som i större utsträckning präglas 
av deltagande genom att tillhandahålla värdefull sakkunskap 
för beslutsfattare och ta fram effektivare strategier som ligger 

mer i linje med de ekonomiska, samhälleliga och medborgerliga 
förutsättningarna på lokal nivå.

Christa Schweng, EESK:s ordförande
Arbetsgivargruppen, Österrike

Europa måste åter bli en plats där det är möjligt att förbättra den 
sociala situationen för alla. Det gäller att skapa arbetstillfällen av god 

kvalitet och öppna arbetsmarknaden för ungdomar, arbetslösa och 
personer utan anställningstrygghet. Detta gäller inte minst kvinnor: 
jämställdhet är en av grunderna för social hållbarhet, och på detta 
område måste vi göra mer. Som facklig företrädare anser jag att det 
är vårt ansvar att visa de europeiska medborgarna att Europeiska 

unionen och dess unika sociala modell kan bidra till att vi kommer 
ur covid-19-krisen.

Giulia Barbucci, EESK:s vice ordförande med ansvar för budgeten
Arbetstagargruppen, Italien

EESK kan bidra med mervärde i och med att vi skapar samförstånd  
kring våra bidrag till ny politik, och vi identifierar luckor i lagstiftningen 

och tar fram konkreta förslag för att täppa till dem. Det vi producerar 
är resultatet av vår personals och våra ledamöters outtröttliga arbete 
för att skapa värdefulla och unika perspektiv som på ett avgörande 
sätt stöds av alla dessa olika grupper inom det organiserade 
civila samhället. Att förstärka detta arbete kommer att vara min 

prioritering som vice ordförande.
Cillian Lohan, EESK:s vice ordförande med ansvar för 

kommunikation
Gruppen Mångfald 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


SV

Europeiska ekonomiska
och sociala kommittén

Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Ansvarig utgivare: Enheten för besök och publikationer
EESC-2020-107-SV

www.eesc.europa.eu

© Europeiska unionen, 2021
Kopiering tillåten med angivande av källan.

För all användning eller återgivning av foton / illustrationer måste tillstånd  
sökas direkt från innehavaren/innehavarna av upphovsrätten.

Cover © Architecture: Art & Build + Atelier  d’architecture Paul Noël
p. 6 – © Shutterstock.com/Rawpixel.com

p. 8 – © Shutterstock.com/Cienpies Design

REG.NO. BE - BXL - 27 

Print
QE-03-20-777-SV-C

ISBN 978-92-830-5174-9
doi:10.2864/96977

Online
QE-03-20-777-SV-N

ISBN 978-92-830-5156-5
doi:10.2864/218192

http://www.eesc.europa.eu

