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EESO 
Skupina Raznolikost Evrope (III. skupina) je ena od treh 
skupin, ki sestavljajo Evropski ekonomsko-socialni odbor 
(EESO). Odbor, ki je bil ustanovljen z Rimsko pogodbo leta 
1957 kot posvetovalni organ za Svet, Evropsko komisijo in 
Evropski parlament, predstavnikom organizirane civilne 
družbe služi kot uradna platforma za izražanje stališč 
o vprašanjih EU in sodelovanje v postopku odločanja 
Unije. EESO je forum za posvetovanje in zastopanje, ki 
predstavnikom socialnih, poklicnih, gospodarskih in 
kulturnih organizacij držav članic omogoča, da pomembno 
sodelujejo pri oblikovanju politik in pripravi odločitev na 
ravni EU.

Dodana vrednost dela EESO:

• Pod eno streho združuje pravo bogastvo izkušenj s 
celotnega spektra evropske civilne družbe.

• S pripravo mnenj zagotavlja, da zakonodaja in programi EU 
odražajo izkušnje, pričakovanja in predloge predstavniških 
gospodarskih, socialnih, poklicnih in civilnodružbenih 
organizacij.

• Omogoča iskanje kompromisov in soglasja med različnimi 
interesi, kar je v korist trdnemu participativnemu 
upravljanju EU.

© Evropska unija, 2020 
Reprodukcija je dovoljena z navedbo vira. Za kakršno koli uporabo ali repro-
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Za upravne zadeve skupine skrbi dejavna in dinamična 
ekipa, na katero se lahko obrnete, če želite izvedeti več 
o naših dejavnostih.  

Tajništvo skupine Raznolikost Evrope,  
Evropski ekonomsko-socialni odbor,

99 Rue Belliard, 1040 Brussels
Tel.: +32 (0)2 546 9548

Faks: +32 (0)2 546 9756
E-naslov: gr3@eesc.europa.eu

Spletna stran: https://www.eesc.europa.eu/sl/members-
groups/groups/skupina-raznolikost-evrope
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Krepitev participativne demokracije po vsej Evropski uniji

RAZNOLIKOST V DEMOKRACIJI    
Skupina Raznolikost Evrope (III. skupina) poleg skupine 
delodajalcev in skupine delojemalcev Odboru zagotavlja 
dinamiko in možnost za celovito zastopanje stališč različnih 
gospodarskih, socialnih, poklicnih in civilnodružbenih 
organizacij, ki sestavljajo civilno družbo v državah članicah. 

V skladu s spremembami, uvedenimi z Lizbonsko pogodbo, 
sestavljajo skupino drugi predstavniki in akterji civilne družbe, 
predvsem z gospodarskega, civilnodružbenega, poklicnega in 
kulturnega področja.

Naši člani prihajajo iz organizacij, ki zastopajo interese 
naslednjih področij:

• visoko šolstvo (strokovnjaki naravoslovnih znanosti, 
ekonomisti, sociologi itd.)

• participacija in opolnomočenje državljanov

• razvoj civilne družbe

• potrošniki

• okolje, naravna, kulturna in druga dediščina ter trajnostni 
razvoj

• kmetijstvo, ribištvo in obalne skupnosti, gozdarstvo

• varstvo človekovih pravic (vprašanja v zvezi z otroki, 
starejšimi, družinami, enakostjo spolov, marginaliziranimi in 
prikrajšanimi skupinami, migranti in begunci, manjšinami, 
invalidi, ženskami in mladimi)

• samostojni poklici (odvetniki, zdravniki, inženirji itd.)

• mala in srednja podjetja ter obrtniki

• socialna ekonomija (dobrodelne organizacije, zadruge, 
fundacije, vzajemne družbe in socialna podjetja)

ISKANJE SOGLASJA       
Gradnja mostov z namenom doseganja soglasja o spornih 
vprašanjih je izredno zahtevno, vendar v Evropski uniji 
nujno opravilo. Naši člani zastopajo veliko različnih in 
včasih nasprotujočih si delov družbe. Na izbiro imamo, 
da napredujemo, pogosto le počasi, ali da vztrajamo pri 
lastnih stališčih. Vendar brez gradnje mostov ni mogoče 
doseči napredka. V ta namen:

• smo odprti za stališča drugih,

• si skupaj prizadevamo najti skupni imenovalec,

• si prizadevamo doseči soglasje,

• sodelujemo pri izvajanju dogovorov.

Naša skupina lahko vpliva na socialne partnerje, tako da jih 
opozori na pozitivne primere dela organizacij civilne družbe. To 
lahko storimo, ker smo močno povezani z našimi skupnostmi in 
so nam zato znani številni vsakodnevni problemi.

EVROPSKO CIVILNODRUŽBENO 
POVEZOVANJE – LOKALNO DELOVANJE    
Pri demokratičnem upravljanju so državljani tisti, ki 
določijo smer družbenega razvoja, pa tudi to, kakšno 
vlogo bodo pri tem imeli njihovi predstavniki in njihova 
vlada.

Med našimi člani niso le predstavniki organizacij, ki so 
prisotne v Bruslju ali na ravni EU. To je naša dodana vrednost 
za proces oblikovanja politik EU. Ponosni smo, da večina 
naših članov z razpravami o zakonodajnih predlogih EU 
seznanja svoje organizacije in mreže. Naši člani so v stiku z 
organizacijami civilne družbe v svojih skupnostih, regijah in 
državah. Prisluhnejo njihovim stališčem in zamislim ter jih 
vključijo v razprave.

Prav tako pomembni pa so nam redni stiki z vsemi drugimi 
evropskimi organizacijami civilne družbe. Dobro in uspešno 
sodelujemo s člani povezovalne skupine EESO in drugimi 
nepridobitnimi civilnodružbenimi evropskimi mrežami, ki so 
močno zastopane na evropski ravni. Poskušamo jih vključiti 
v svoje dejavnosti in jim omogočiti logistično podporo za 
srečanja na našem sedežu v Bruslju.

Naš temeljni cilj je resnično okrepiti participativno 
demokracijo po vsej Evropski uniji in poskrbeti, da se v 
naših mnenjih o zakonodajnih predlogih EU upoštevajo 
interesi vseh Evropejcev.

Skupina Raznolikost Evrope ima 106 članov iz vseh 27 držav 
članic Evropske unije. Člane predlagajo vlade držav članic, 
uradno pa jih potrdi in imenuje Svet Evropske unije, in sicer 
za obdobje petih let z možnostjo podaljšanja. Pri svojem delu 
v Odboru so neodvisni in opravljajo svoje naloge v interesu 
vseh državljanov EU.

INTERESNE SKUPINE  
– MOČ NAŠE SKUPINE   
Naša skupina prek svojega tajništva podpira dejavnosti, ki jih izvajajo interesne skupine Odbora. Interesne skupine 
združujejo člane, ki zastopajo določen sektor ali skupino in njene interese. Njihova vloga je oplemenititi posvetovalno delo 
EESO z visoko ravnjo strokovnega znanja, ki ga imajo na svojem področju.

KMETJE I POTROŠNIKI IN OKOLJE I SOCIALNA EKONOMIJA I 

SAMOSTOJNI POKLICI I DRUŠTVA IN ZDRUŽENJA


