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Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) είναι συμβουλευτικό όργανο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελείται από 350 μέλη. Της ζητείται να γνωμοδοτήσει στο πλαίσιο
υποχρεωτικής διαβούλευσης στους τομείς που ορίζονται από τις Συνθήκες ή στο πλαίσιο
προαιρετικής διαβούλευσης από την Επιτροπή, το Συμβούλιο ή το Κοινοβούλιο. Έχει επίσης
το δικαίωμα να εκδίδει γνωμοδοτήσεις ιδία πρωτοβουλία. Τα μέλη της δεν δεσμεύονται από
οδηγίες. Ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία, προς το γενικό συμφέρον της
Ένωσης.

Νομική βάση

Άρθρο 13 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)· Άρθρα 301-304 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)· και απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ)
2015/1790 του Συμβουλίου, της 1ης Οκτωβρίου 2015, για τον διορισμό των μελών της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την περίοδο από 21 Σεπτεμβρίου 2015
έως 20 Σεπτεμβρίου 2020.

Σύνθεση

Α. Αριθμός των μελών και κατανομή ανά κράτος (άρθρο 301 ΣΛΕΕ)
Η ΕΟΚΕ έχει επί του παρόντος 350 μέλη που κατανέμονται ανά κράτος μέλος ως εξής:
— 24 έκαστος για τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο·

— 21 έκαστος για την Πολωνία και την Ισπανία·

— 15 για τη Ρουμανία·

— 12 έκαστος για την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, την
Ελλάδα, την Ουγγαρία, τις Κάτω Χώρες, την Πορτογαλία και τη Σουηδία·

— 9 έκαστος για την Κροατία, τη Δανία, τη Φινλανδία, την Ιρλανδία, τη Λιθουανία και τη
Σλοβακία·

— 7 έκαστος για τη Λετονία και τη Σλοβενία·

— 6 για την Εσθονία·

— 5 έκαστος για την Κύπρο, τη Μάλτα και το Λουξεμβούργο.

Β. Τρόπος διορισμού (άρθρο 302 ΣΛΕΕ)
Τα μέλη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής διορίζονται από το Συμβούλιο με ειδική
πλειοψηφία βάσει προτάσεων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη. Το Συμβούλιο ζητεί τη γνώμη
της Επιτροπής σχετικά με αυτές τις υποψηφιότητες (άρθρο 302 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ). Τα
κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν την επαρκή εκπροσώπηση των διαφόρων κατηγοριών
του οικονομικού και κοινωνικού βίου. Στην πράξη, ένα τρίτο των εδρών αντιστοιχεί στους
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εργοδότες, ένα τρίτο στους μισθωτούς και ένα τρίτο στις λοιπές κατηγορίες (γεωργούς,
εμπόρους, ελεύθερους επαγγελματίες, καταναλωτές κ.λπ.).
Ο μέγιστος αριθμός μελών της ΕΟΚΕ που επιτρέπεται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας είναι
350 (άρθρο 301 ΣΛΕΕ). Τα μέλη της ΕΟΚΕ υπερέβησαν αυτόν τον αριθμό για σύντομο χρονικό
διάστημα από τον Ιούλιο του 2013 έως τον Σεπτέμβριο του 2015 εξαιτίας της προσχώρησης
της Κροατίας την 1η Ιουλίου 2013. Με την προσθήκη εννέα εδρών για το νέο κράτος μέλος,
ο συνολικός αριθμός των μελών αυξήθηκε σε 353 (από 344). Συνεπώς, η απόφαση 2015/1600
του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2015, για τον διορισμό των μελών της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την περίοδο από 21 Σεπτεμβρίου 2010 έως 20
Σεπτεμβρίου 2015 μείωσε τον αριθμό των μελών για το Λουξεμβούργο και την Κύπρο από έξι
σε πέντε, και τον αριθμό των μελών για την Εσθονία από επτά σε έξι, σύμφωνα με την κατανομή
των μελών που ισχύει στην Επιτροπή των Περιφερειών, η οποία επίσης έχει 350 μέλη.
Γ. Χαρακτηριστικά της θητείας (άρθρο 301 ΣΛΕΕ)
Τα μέλη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής διορίζονται από το Συμβούλιο για
πενταετή θητεία η οποία μπορεί να ανανεωθεί (άρθρο 302 ΣΛΕΕ). Επιλέγονται από ομάδες
συμφερόντων του οικονομικού και κοινωνικού τομέα στην Ευρώπη. Η τελευταία ανανέωση
πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2010 για τη θητεία 2010-2015.
Τα μέλη πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία, προς το γενικό συμφέρον
της Ένωσης (άρθρο 300 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ). Κάθε φορά που ελευθερώνεται η έδρα ενός
τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους της ΕΟΚΕ μετά τη λήξη της θητείας του, καθίσταται
αναγκαία η έκδοση χωριστής απόφασης του Συμβουλίου για την αντικατάσταση του μέλους
αυτού.

Οργάνωση και διαδικασίες

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή δεν συγκαταλέγεται στα θεσμικά όργανα που
απαριθμούνται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 της ΣΕΕ (παρά το γεγονός ότι το άρθρο 13
παράγραφος 4 δηλώνει ότι η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επικουρεί το Κοινοβούλιο,
το Συμβούλιο και την Επιτροπή ασκώντας συμβουλευτικά καθήκοντα), έχει όμως μεγάλη
αυτονομία ως προς την οργάνωση και τη λειτουργία της.
— Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή διορίζει Πρόεδρο και Προεδρείο από τα μέλη της

με θητεία δυόμισι ετών·

— εγκρίνει τον εσωτερικό της κανονισμό·

— δύναται να συνεδριάσει με δική της πρωτοβουλία, αλλά κατά κανόνα συνέρχεται κατόπιν
αιτήσεως του Συμβουλίου ή της Επιτροπής·

— έχει τμήματα ειδικευμένα στα διάφορα πεδία δραστηριότητας της ΕΕ για να παρέχουν
συνδρομή στην εκπόνηση των γνωμοδοτήσεών της και μπορεί να συγκροτεί υποεπιτροπές
για να εξετάσουν συγκεκριμένα θέματα·

— μοιράζεται τις υπηρεσίες μόνιμης γραμματείας στις Βρυξέλλες με τη γραμματεία της
Επιτροπής των Περιφερειών (όσον αφορά την έδρα της στις Βρυξέλλες, βλέπε το
πρωτόκολλο αριθ. 6 της Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με τον καθορισμό της έδρας
των θεσμικών οργάνων) για να επιτυγχάνονται συνεργίες. Το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου έχει επίσης συμφωνήσει με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στο
πλαίσιο της διαδικασίας για τον προϋπολογισμό του 2014 να υλοποιήσουν από κοινού
οφέλη αποτελεσματικότητας στον τομέα της μετάφρασης. Η Οικονομική και Κοινωνική
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Επιτροπή έχει ετήσιο προϋπολογισμό διοικητικής λειτουργίας που περιλαμβάνεται στο
Τμήμα VI του προϋπολογισμού της ΕΕ, ύψους 131 εκατομμυρίων ευρώ (2014).

Αρμοδιότητες

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή θεσπίστηκε από τις Συνθήκες της Ρώμης το 1957
προκειμένου να προωθήσει τη συμμετοχή ομάδων συμφερόντων στον οικονομικό και
κοινωνικό τομέα στη δημιουργία της κοινής αγοράς και να παράσχει θεσμικό μηχανισμό για
την ενημέρωση της Επιτροπής και του Συμβουλίου των Υπουργών για ευρωπαϊκά θέματα. Η
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έχει συμβουλευτικό ρόλο (άρθρο 300 ΣΛΕΕ). Αποστολή
της είναι να πληροφορεί τα αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων όργανα της ΕΕ σχετικά με τη
γνώμη των εκπροσώπων του οικονομικού και κοινωνικού βίου.
Α. Γνωμοδοτήσεις κατόπιν αιτήσεως των θεσμικών οργάνων της ΕΕ
1. Υποχρεωτική διαβούλευση
Σε ορισμένους τομείς τους οποίους κατονομάζει, η ΣΛΕΕ ορίζει ότι μια απόφαση μπορεί να
ληφθεί μόνο αφού το Συμβούλιο ή η Επιτροπή έχουν προβεί σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Οι εν λόγω τομείς είναι:
— γεωργική πολιτική (άρθρο 43)·

— ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και των υπηρεσιών (άρθρα 46, 50 και 59)·

— πολιτική μεταφορών (άρθρα 91, 95 και 100)·

— εναρμόνιση της έμμεσης φορολογίας (άρθρο 113)·

— προσέγγιση των νομοθεσιών σχετικά με την εσωτερική αγορά (άρθρα 114 και 115)·

— πολιτική απασχόλησης (άρθρα 148, 149 και 153)·

— κοινωνική πολιτική, εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και νεολαία (άρθρα 156, 165
και 166)·

— δημόσια υγεία (άρθρο 168)·

— προστασία των καταναλωτών (άρθρο 169)·

— διευρωπαϊκά δίκτυα (άρθρο 172)·

— βιομηχανική πολιτική (άρθρο 173)·

— οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή (άρθρο 175)·

— έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και το διάστημα (άρθρα 182 και 188)·

— περιβάλλον (άρθρο 192).

2. Προαιρετική διαβούλευση
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή ή το Συμβούλιο δύνανται επίσης να ζητούν τη γνώμη
της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με οιοδήποτε άλλο θέμα, όταν το κρίνουν
σκόπιμο. Όταν αυτά τα θεσμικά όργανα διαβουλεύονται με την Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή είτε σε υποχρεωτική είτε σε προαιρετική βάση, δύνανται να ορίσουν προθεσμία
(τουλάχιστον ενός μηνός) μετά την παρέλευση της οποίας η έλλειψη γνωμοδότησης δεν
εμποδίζει τα όργανα να ενεργήσουν (άρθρο 304 ΣΛΕΕ).
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Β. Έκδοση γνωμοδότησης ιδία πρωτοβουλία
Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει γνωμοδότηση
οποτεδήποτε το κρίνει αρμόζον.
Udo Bux
10/2017
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