Evropski ekonomsko-socialni odbor
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Za izdajo odgovarja: Enota za obiske in publikacije
EESC-2015-82-SL

www.eesc.europa.eu

Odkrijte, kaj
lahko EESO
naredi za vas

© Evropska unija, 2015
Reprodukcija je dovoljena z navedbo vira.

Print
QE-01-15-875-SL-C
ISBN 978-92-830-2980-9
doi:10.2864/276678
REG.NO. BE - BXL - 27

Online
QE-01-15-875-SL-N
ISBN 978-92-830-2966-3
doi:10.2864/826431

SL
Evropski ekonomsko-socialni odbor

Cover © Architecture: Art & Build + Atelier d’architecture Paul Noël

Spoznajte Evropski
ekonomsko-socialni
odbor
EESO ni kot drugi organi EU. Je edinstven forum
za posvetovanje, dialog in iskanje soglasja med
predstavniki vseh različnih delov "organizirane
civilne družbe", vključno z delodajalci, sindikati
in skupinami, kot so poklicna in lokalna združenja, mladinske organizacije, združenja žensk,
potrošniška združenja, borci za okolje in številne druge skupine.

Kaj je organizirana
civilna družba?
"Organizirana civilna družba" vključuje vse
skupine in organizacije, v katerih ljudje sodelujejo – na lokalni, nacionalni ali evropski ravni.
Te skupine so pogosto posredniki med nosilci
odločanja in državljani ter ljudem omogočijo,
da se dejavno vključijo v izboljševanje svojih
življenjskih pogojev.

EESO je vedno bil sestavni del EU: ustanovljen
je bil leta 1957 z Rimsko pogodbo z namenom,
da svetuje nosilcem odločanja v EU in zagotovi,
da se pri razvoju Evrope upoštevajo stališča navadnih državljanov z vseh koncev celine.

1|

Kako EESO deluje
Evropski parlament, Svet in Komisija se morajo
v skladu s Pogodbami v postopku sprejemanja
nove zakonodaje z najrazličnejših področij
posvetovati z EESO. Ta preuči predloge in
pripravi mnenja, ki nastanejo na podlagi
soglasja njegovih članov.

Poslanstvo EESO
Cilj EESO je pripomoči k večji demokratičnosti
in učinkovitosti priprave politik in zakonodaje
EU, ter zagotoviti, da ta dejansko odraža potrebe državljanov EU.
Ima tri glavne naloge:
•
svetovati Evropskemu parlamentu, Svetu in
Evropski komisiji,
• zagotoviti, da se v Bruslju slišijo stališča organizacij civilne družbe, in povečati njihovo seznanjenost z vplivom zakonodaje EU na življenje
državljanov EU,
• podpreti in okrepiti organizirano civilno družbo tako znotraj EU kot zunaj nje.
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Duša EESO
so njegovi člani
EESO, ki ima sedež v Bruslju, sestavlja
350 članov iz 28 držav članic EU. Člani prihajajo iz vseh plasti družbe in poklicev ter imajo
veliko različnega znanja in izkušenj. Za petletni mandat jih imenuje Svet na predlog držav
članic, za EESO pa delujejo neodvisno, v interesu vseh državljanov EU. Člani niso ves čas v
Bruslju: večina jih še naprej opravlja svoje delo
v domovini, kar pomeni, da ostajajo v stiku z
ljudmi "doma".

EESO poleg tega sprejema tudi mnenja na
lastno pobudo na teme, ki so po mnenju
njegovih članov pomembne in v interesu
državljanov EU. Pripravlja tudi raziskovalna
mnenja, za katere zaprosijo zakonodajalci EU,
ko jih zanima pregled stališč civilne družbe,
in objavlja informativna poročila o aktualnih
vprašanjih. EESO na podlagi projektov tudi
razvija zamisli, ki odražajo zahteve civilne
družbe, in izvaja ocene učinka, v katerih presoja
vpliv zakonodaje EU.
EESO sestavljajo tri skupine: delodajalci –
I. skupina, delojemalci – II. skupina in razne
dejavnosti – III. skupina. Cilj je doseči soglasje
med temi skupinami, da bi mnenja EESO
dejansko odražala ekonomske in socialne
interese državljanov EU.
• D
 elodajalci – I. skupina
• D
 elojemalci – II. skupina
• R
 azne dejavnosti – III. skupina

EESO ima šest strokovnih skupin, ki pokrivajo
različne vidike dela EU, od gospodarstva do
socialnih zadev, od prometa do okolja, od
notranjega trga do zunanjih odnosov. Člani se
vključijo v eno ali več od teh strokovnih skupin
glede na svoje strokovno znanje:
• ECO – ekonomska in monetarna unija
ter ekonomska in socialna kohezija
• INT – enotni trg, proizvodnja in
potrošnja
• TEN – promet, energija, infrastruktura
in informacijska družba
• REX – zunanji odnosi
• NAT – kmetijstvo, razvoj podeželja in
okolje
• SOC – zaposlovanje, socialne zadeve in
državljanstvo
Člani v teh strokovnih skupinah opravijo
osnovno delo in pripravijo mnenja o predlogih
za zakonodajo EU. V tem postopku potekajo
pogajanja med vsemi različnimi udeleženci,
da bi na koncu dosegli soglasje. In to je
edinstvena značilnost EESO: odražati mora
želje vseh zainteresiranih strani družbe, to pa
doseže z iskanjem kompromisa in vzajemnim
spoštovanjem.
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V okviru EESO deluje tudi posvetovalna komisija za spremembe v industriji – CCMI*,
ki nudi pomembno pomoč industriji EU pri
predvidevanju posledic globalizacije in prilagajanju nanje.

• Opazovalna skupina za enotni trg – OMU
•  Opazovalna skupina za trajnostni razvoj
– ODD
•  Opazovalna skupina za trg dela – OMT
•  Usmerjevalni odbor za strategijo Evropa
2020

• Posvetovalna komisija za spremembe v
industriji – CCMI*
O mnenjih nato razpravlja plenarna skupščina EESO in jih sprejema z navadno večino.
Plenarna zasedanja potekajo devetkrat letno v
Bruslju. Za tem se mnenja pošljejo zakonodajalcem EU v Parlamentu in Svetu. Z vplivanjem
na njihovo razmišljanje prispevajo k zakonodajnemu procesu.
EESO je oblikoval tri specializirane opazovalne skupine: za enotni trg, trg dela in trajnostni
razvoj, poleg tega pa ima tudi usmerjevalni
odbor, ki usklajuje podporo za strategijo
Evropa 2020, strategijo EU za rast in delovna
mesta.

Predsednik
EESO
7. oktobra 2015 je grški član iz skupine delojemalcev Georges Dassis postal enaintrideseti
predsednik EESO. V svojem mandatu si bo prizadeval za združeno, demokratično, solidarno,
mirno in uspešno Evropo, ki je blizu državljanom. Več o predsedniku najdete na njegovi
osebni spletni strani:

Vsaki dve leti in pol člani EESO izvolijo predsednika in dva podpredsednika, ki sta
pristojna za komuniciranje oziroma proračun.
Sedanji predsednik je Georges Dassis (skupina
delojemalcev) iz Grčije, podpredsednika pa sta
Gonçalo Lobo Xavier (skupina delodajalcev) iz
Portugalske in Michael Smyth (skupina raznih
dejavnosti) iz Združenega kraljestva.

*

CCMI: uporablja se zgolj francoska kratica za Commission consultative des
mutations industrielles.

"Evropo je treba znova oživiti,
jo izboljšati in ohraniti, vendar
pa tega ne smemo narediti za
sisteme, strukture in abstraktne
reči – to je treba narediti za
Evropejke in Evropejce."

Mnenja EESO
se nanašajo na
številne plati
življenja
V skoraj 60 letih je EESO sprejel na tisoče
mnenj, da bi pripomogel k izboljšanju življenja
državljanov EU. V nekaterih je podpiral varstvo
potrošnikov EU pred nevarnimi ali neustreznimi
proizvodi, v drugih se je zavzel za enake pravice
vseh državljanov EU, zlasti najbolj ranljivih, ali
pa spodbujal dobre prakse na področjih, kot
sta okolje in energetska politika, ter zagovarjal
spoštovanje načel demokracije, svobode in
človekovih pravic po vsem svetu.
Vsa ta mnenja so na voljo na:
www.eesc.europa.eu/opinions

Mladi
Evropejci
Za EESO je delo z mladimi (www.eesc.europa.
eu/youth) ena od glavnih prednostnih nalog.
Med posebnimi pobudami so:
• Vaša Evropa, vaš glas" (Your Europe, Your Say!),
razprava z dijaki iz vseh držav članic EU:
www.eesc.europa.eu/YourEuropeYourSay/
• " Evropa v harmoniji", video natečaj:
www.eesc.europa.eu/video-challenge
• Člani EESO redno obiskujejo šole in univerze
"doma", da pojasnijo, kako EU deluje in tudi
sami prisluhnejo mladim.

Georges Dassis, predsednik EESO

www.eesc.europa.eu/president
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Izzivi, s katerimi
se soočata Evropa in EESO

"Evropska unija je doživela takšne uspehe, da bi jo lahko dojemali
kot 'un κτῆμα ἐς ἀεί , 'večno pridobitev'. Vendar to ni in ne bo
nikoli. Unijo je treba v vsakem trenutku varovati, negovati in
razvijati. Člani Evropskega ekonomsko-socialnega odbora se
zaradi tega ne smemo žalostiti: ravno zato, ker se zavedamo,
da nas čaka veliko dela, smo se namreč tudi vključili v različne
vrste organizacij gospodarskega in družbenega življenja
Evrope."
Georges Dassis, predsednik EESO

"Delo, ki ga opravijo člani EESO, je lahko bistveno za izgradnjo
evropskega projekta. Zato moramo promovirati dodano
vrednost tega dela, da bi se v njem lahko zrcalila življenjska
vprašanja, s katerimi se ukvarjajo državljani EU. Konkretni
ljudje potrebujejo konkretne rešitve. Zato spodbujamo pobude
lokalnega delovanja 'going local', da se približamo ljudem in
skupaj kaj dosežemo."
Gonçalo Lobo Xavier, podpredsednik EESO

"V teh težkih časih za Evropo si EESO prizadeva podpreti
glavne stebre civilizirane družbe – dostojanstvo, svobodo,
enakopravnost, solidarnost, državljanske pravice in
pravičnost."
Michael Smyth, podpredsednik EESO
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Delo EESO je
pomembno
Mnenja EESO imajo dejanski vpliv na oblikovanje politik EU. Poročila Evropske komisije
kažejo, kako so bila stališča EESO vključena
v bistvena področja zakonodaje, delo EESO
je deležno pohval predsedstev EU in držav
članic, pa tudi številne organizacije civilne
družbe priznavajo pomen dela, ki se opravlja
v njihovem interesu.
Vsako leto EESO organizira več kot 2000 sej
v Bruslju in v državah članicah EU ter objavi
približno 200 mnenj v 24 jezikih. Zaradi čim
večjih sinergij si mnoge vire deli z drugimi
organi EU, kot je Odbor regij, s katerim si deli
prostore.
V vseh teh letih je EESO dosegel veliko. Imel
je ključno vlogo pri prepričevanju voditeljev
EU, da so leto 2015 razglasili za evropsko leto
za razvoj, vodilno vlogo pa je prevzel tudi pri
ukrepih za pomoč priseljencem pri vključevanju v evropsko družbo. Že 17 let zapored
organizira vsakoletni evropski dan potrošnikov. Še naprej si prizadeva za to, da EU usmeri pozornost na revščino in brezposelnost
mladih, ter tudi rast in podjetništvo. Spodbuja pobude za večje priznanje vloge žensk
na delovnem mestu, za bolj usklajen pristop
k energetski politiki EU, za večjo prehransko

varnost in manj zavržene hrane, za aktivnejši pristop EU k mirovnim prizadevanjem po
svetu in še veliko, veliko več.

Vizija EESO
Poslanstvo EESO je spodbujanje participativne demokracije v Evropi, poleg parlamentarne demokracije. Njegova vizija družbe je
družba, v katero so vključeni in aktivno sodelujejo vsi. To pomeni, da imajo državljani
pomembno besedo pri oblikovanju lastne
prihodnosti in prihodnosti svojih otrok. Gre
za družbo, v kateri mladi lahko upajo na službo in dostojno življenje, ljudje pa se v vsakdanjem življenju počutijo upoštevani, vključeni, enako spoštovani in tudi varni.
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Najnovejše
Če želimo kar najbolj izkoristiti priložnosti za
dialog z državljani EU, je treba držati korak z najnovejšim razvojem komunikacijskih tehnologij.
EESO je vedno pripravljen uporabiti družbene
medije, kot so Facebook, Twitter, YouTube in
LinkedIn, da bi dosegel kar najširše občinstvo,
zlasti mlade. Uporablja tudi bloge in video posnetke. Več o tem lahko preberete na spletni
strani EESO.
Radi bi zagotovili, da nas evropski državljani kar
najlažje najdejo in navežejo stik z nami:
Spletna stran EESO: 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
Spletna stran predsednika EESO:
www.eesc.europa.eu/president
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