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Hvad er Det
Europæiske
Økonomiske og
Sociale Udvalg?
EØSU er anderledes end de andre EU-organer.
Det er et helt særligt forum for høringer, dialog og konsensus mellem repræsentanter for
alle "det organiserede civilsamfunds" forskellige sektorer, bl.a. arbejdsgivere, fagforeninger
og grupper som erhvervssammenslutninger,
borgerforeninger,
ungdomsorganisationer,
kvindegrupper, forbrugere, miljøforkæmpere
og mange andre.

Hvad er det
organiserede
civilsamfund?
"Det organiserede civilsamfund" omfatter alle
grupper og organisationer, hvor mennesker
samarbejder – på lokalt, nationalt eller europæisk niveau. Disse grupper fungerer ofte som
formidlere mellem borgere og beslutningstagere. De giver folk mulighed for at medvirke
aktivt til at forbedre deres egne levevilkår.

EØSU har altid været en integreret del af EU:
Udvalget blev oprettet med Romtraktaten i
1957 for at rådgive EU's beslutningstagere og
sikre, at almindelige mennesker fra hele kontinentet kommer til orde i Europas udviklingsproces.
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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 aftaler
medlemmerne imellem.

EØSU's formål
EØSU's mål er at medvirke til at gøre EU's politiske beslutningsproces og lovgivning mere
demokratisk og effektiv samt at sikre, at den er
i tråd med borgernes behov.
Udvalget har tre hovedopgaver:
• at rådgive Europa-Parlamentet, Rådet og
Kommissionen
• at give civilsamfundsorganisationerne en
stemme i Bruxelles og at skærpe deres opmærksomhed over for den indflydelse,
EU's lovgivning har på borgernes hverdag

Medlemmerne er
EØSU's sjæl
EØSU har til huse i Bruxelles og består af 350
medlemmer fra EU's 28 medlemsstater. Medlemmerne kommer fra alle mulige sociale og
faglige baggrunde og sidder inde med en
bred vifte af viden og erfaring. De udpeges af
Rådet for en femårig periode efter forslag 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, og derfor mister de ikke forbindelsen til folk "derhjemme".

Derudover vedtager EØSU initiativudtalelser om emner, som medlemmerne anser for at
være i de europæiske borgeres interesse. Udvalget udarbejder også sonderende udtalelser på anmodning af EU's beslutningstagere,
hvis de ønsker et overblik over civilsamfundets
holdninger, og udgiver informationsrapporter
om aktuelle spørgsmål. EØSU vurderer de enkelte projekter, udvikler ideer, som afspejler civilsamfundets behov, og udfører konsekvensanalyser for at overvåge virkningerne af EU's
lovgivning.
EØSU består af tre grupper: Arbejdsgiverne
– Gruppe I, Arbejdstagerne – Gruppe II og
Andre Interesser – Gruppe III. Målet er at skabe
konsensus mellem disse grupper, så EØSU's
udtalelser reelt kommer til at afspejle EUborgernes økonomiske og sociale interesser.
• A
 rbejdsgiverne – Gruppe I
• A
 rbejdstagerne – Gruppe II
• A
 ndre Interesser – Gruppe III

EØSU har seks sektioner, der dækker forskellige aspekter af EU's arbejde og spænder fra
økonomi over sociale spørgsmål, transport,
miljø og det indre marked til eksterne forbindelser. Medlemmerne sidder i en eller flere af
disse sektioner, afhængigt af deres fagområde:
• Den Økonomiske og Monetære Union
og Økonomisk og Social Samhørighed
– ECO
• Det Indre Marked, Produktion og
Forbrug – INT
• Transport, Energi, Infrastruktur og
Informationssamfundet – TEN
• Eksterne Forbindelser – REX
• Landbrug, Udvikling af
Landdistrikterne og Miljø – NAT
• Beskæftigelse, Sociale Spørgsmål og
Unionsborgerskab – SOC
Det er i disse sektioner, at medlemmerne
gør benarbejdet ved at udarbejde forslag til
udtalelser om EU-lovgivning. I denne proces er
de forskellige deltagere nødt til at forhandle for
at opnå konsensus. Netop derfor spiller EØSU
en særlig rolle – man er nødt til at afspejle alle
samfundets interesser ved at gå på kompromis
og udvise gensidig respekt.

• at støtte og styrke det organiserede civilsamfund, både i og uden for EU.
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EØSU har også en Rådgivende Kommission
For Industrielle Ændringer – CCMI*, som i
betydelig grad har hjulpet EU's industri med at
foregribe og tilpasse sig globaliseringens virkninger.

• O
 bservatoriet for Det Indre Marked –
SMO
• O
 bservatoriet for Bæredygtig Udvikling
– SDO
• O
 bservatoriet for Arbejdsmarkedet –
LMO

• Den Rådgivende Kommission for
Industrielle Ændringer – CCMI*
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.
EØSU har oprettet tre specialiserede observatorier, ét for det indre marked, ét for arbejdsmarkedet og ét for bæredygtig udvikling, samt
en styringsgruppe, der skal sikre koordineret støtte til EU's Europa 2020-strategi for
vækst og beskæftigelse.

• Styringsgruppen for Europa 2020
EØSU's medlemmer vælger en formand og
to næstformænd, der har ansvar for kommunikation og budget for en periode på to et
halvt år. Den nuværende formand er Georges
Dassis (Arbejdstagergruppen) fra Grækenland,
og næstformændene er Gonçalo Lobo Xavier
(Arbejdsgivergruppen) fra Portugal og Michael
Smyth (Gruppen Andre Interesser) fra Det Forenede Kongerige.
*

CCMI: fransk akronym, som står for Commission consultative
des mutations industrielles.

EØSU's
formand
Den 7. oktober 2015 valgtes Georges Dassis,
Arbejdstagergruppen, fra Grækenland til EØSU's 31. formand. Han vil i sin mandatperiode
arbejde for et forenet, demokratisk, solidarisk,
fredeligt og fremgangsrigt Europa, der er tæt
på borgerne. Læs mere på formandens personlige hjemmeside:
www.eesc.europa.eu/president
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"Vi er nødt til at gøre Europa mere
vedkommende, gøre Europa bedre
og værne om Europa, men ikke for
systemernes, strukturernes og de
abstrakte idéers skyld, men for
Europas borgere."

EØSU's udtalelser
berører mange af
livets aspekter

Europas unge

I løbet af næsten 60 år har EØSU vedtaget
tusindvis af udtalelser for at bidrage til at forbedre tilværelsen for EU's borgere. Udtalelserne behandler en bred vifte af emneområder,
herunder beskyttelse af EU's forbrugere mod
farlige eller uegnede produkter, lige rettigheder for alle EU-borgere, især de mest sårbare,
fremme af god praksis inden for områder som
miljø- og energipolitik og styrkelse af principperne om frihed, demokrati og respekt for
menneskerettighederne i hele verden.

• "Dit Europa, din mening!": (Your Europe, Your
Say!): debat med skoleelever fra alle EU's
medlemsstater:
www.eesc.europa.eu/YourEuropeYourSay/

EØSU har gjort samarbejdet med Europas unge
(www.eesc.europa.eu/youth) til en topprioritet
og bl.a. iværksat følgende særlige initiativer:

•V
 ideokonkurrencen "Europa i harmoni":
www.eesc.europa.eu/video-challenge
•
EØSU's medlemmer besøger jævnligt skoler og universiteter i deres hjemlande for at
forklare, hvordan EU fungerer, og lytte til de
unge.

Udtalelserne kan findes på:
www.eesc.europa.eu/opinions

Georges Dassis, formand for EØSU
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De udfordringer,
Europa og EØSU står over for

"Den Europæiske Union har opnået så vellykkede resultater,
at den kunne opfattes som κτῆμα ἐς ἀεί – «for bestandig».
Det er den ikke, og den bliver det heller aldrig. Unionen skal
til enhver tid værnes om, vedligeholdes og videreudvikles.
Som medlemmer af Det Europæiske Økonomiske og Sociale
Udvalg er vi ikke kede af dette: det er netop, fordi vi ved, at der
er arbejde, der skal udføres, at vi er engageret i alle typer af
organisationer i Europas økonomiske og sociale liv."
Georges Dassis, formand for EØSU

"Det arbejde, som EØSU's medlemmer udfører, kan få afgørende
betydning for opbygningen af Europa. Vi må derfor fremme
merværdien af dette arbejde på en måde, der afspejler
EU-borgernes reelle dagligdags bekymringer. Rigtige
mennesker har brug for rigtige løsninger. Det er grunden
til, at vi opmuntrer til going local-initiativer, så vi kommer
tættere på borgerne og sammen kan gøre en forskel."
Gonçalo Lobo Xavier, næstformand for EØSU

"I denne så vanskelige tid for Europa forsøger EØSU at værne
om det civiliserede samfunds grundpiller: værdighed, frihed,
lighed, solidaritet, borgerrettigheder og retfærdighed."
Michael Smyth, næstformand for EØSU
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EØSU gør
en forskel
EØSU's udtalelser har en reel effekt på den
politiske beslutningsproces i EU. Rapporter
fra Kommissionen viser, hvordan der er taget højde for EØSU's synspunkter inden for
vigtige lovgivningsområder. EU's formandskaber og medlemsstater har rost EØSU's arbejde, og mange civilsamfundsorganisationer
anerkender værdien af den indsats, udvalget
yder som repræsentant for deres interesser.
Hvert år afholder EØSU over 2.000 møder i
Bruxelles og ude i medlemsstaterne og afgiver ca. 200 udtalelser på 24 sprog. For at
opnå størst mulig synergi deler udvalget
en lang række ressourcer med andre EUorganer, herunder Regionsudvalget, der har
sæde i samme bygning som EØSU.
EØSU har opnået meget i årenes løb. Det
øvede afgørende indflydelse på EU-lederne mht. at udråbe 2015 til europæisk år
for udvikling og har indtaget en førende
rolle i tiltag til fremme af indvandreres integration i det europæiske samfund. I 17 år
har det organiseret den årlige europæiske
forbrugerdag. EØSU fortsætter sin indsats
for, at EU sætter fokus på ungdomsarbejdsløshed og fattigdom samt på vækst og
iværksætteri. Udvalget arbejder for øget

anerkendelse af kvinders rolle på arbejdspladsen, for en bedre koordinering af EU's
energipolitik, for øget fødevaresikkerhed og
mindre madspild, for et mere proaktivt EUbidrag på internationalt plan til fredsopbygning og meget meget mere.

EØSU's vision
Det er EØSU's mål at fremme deltagelsesdemokratiet såvel som det parlamentariske demokrati i Europa. EØSU's fremtidsvision er et
rummeligt samfund, hvor alle inddrages og
deltager aktivt. Det betyder, at borgerne på
en meningsfuld måde kan øve indflydelse
på deres egen og deres børns fremtid. Det
betyder, at de unge tror på, at de har håb om
beskæftigelse og et værdigt liv, og det betyder, at folk i deres hverdag føler sig ansvarliggjorte, engagerede, respekterede og sikre.
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Det sidste nye
For at kunne få mest ud af mulighederne for en
dialog med EU's borgere er det nødvendigt at
gøre brug af den seneste kommunikationsteknologi. EØSU er altid rede til at bruge sociale
medier som Facebook, Twitter, YouTube og LinkedIn for at nå ud til det bredest mulige publikum, navnlig til unge. Udvalget anvender også
blogs og videoer. Du kan finde mere herom på
EØSU's hjemmeside.
Vi ønsker at gøre det så nemt som muligt for
EU's borgere at finde os og kontakte os:
EØSU's hjemmeside: www.eesc.europa.eu
Facebook: www.eesc.europa.eu/facebook
Twitter: www.eesc.europa.eu/twitter
YouTube: www.eesc.europa.eu/youtube
LinkedIn: www.linkedin.com/company/
european-economic-and-social-committee
EØSU-formandens hjemmeside:
www.eesc.europa.eu/president
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