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Upoznajte Europski
gospodarski i
socijalni odbor
EGSO nije nalik ostalim tijelima EU-a. On predstavlja jedinstveni forum za savjetovanje, dijalog i postizanje suglasnosti među predstavnicima svih različitih sektora organiziranog
civilnog društva, uključujući poslodavce, sindikate i skupine poput stručnih i lokalnih udruga
te organizacije za mlade, udruge žena, potrošača, boraca za zaštitu okoliša i mnoge druge.

Što je organizirano
civilno društvo?
Organizirano civilno društvo okuplja sve skupine i organizacije u kojima ljudi surađuju na
lokalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini. Te
skupine često djeluju kao posrednici između
donosioca odluka i građana te ljudima omogućavaju da aktivno sudjeluju u poboljšanju
svojih životnih uvjeta.

EGSO je uvijek bio sastavni dio EU-a. Uspostavljen je 1957. godine Ugovorom iz Rima kako bi
savjetovao donosioce odluka u EU-u i osigurao
da obični ljudi diljem kontinenta mogu izraziti
svoje stavove o razvoju Europe.
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Misija EGSO-a
Cilj je EGSO-a pomoći osigurati demokratskiju
i učinkovitiju izradu politika i zakonodavstva
EU-a koji zaista odražavaju potrebe građana
EU-a.
Tri su mu osnovna zadatka:
• savjetovati Europski parlament, Vijeće i Europsku komisiju
• pobrinuti se da se stavovi organizacija civilnog društva saslušaju u Bruxellesu i povećati
svijest među tim organizacijama o učinku koji
zakonodavstvo EU-a ima na život građana
Unije
• podržati i ojačati organizirano civilno društvo
unutar i izvan EU-a.
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Dušu EGSO-a tvore
njegovi članovi
Sjedište EGSO-a nalazi se u Bruxellesu, a čini
ga 350 članova iz 28 država članica. Njegovi
članovi dolaze iz svih slojeva društva i
profesionalnih krugova te posjeduju izuzetno
široko znanje i iskustvo. Iako ih na mandat od
pet godina imenuje Vijeće na prijedlog država
članica, u svom su radu za EGSO neovisni i
djeluju u interesu svih građana EU-a. Članovi
nisu sve vrijeme u Bruxellesu. Većina ih
nastavlja raditi svoj posao u svojoj državi, što
znači da ostaju u kontaktu s ljudima u svojim
državama članicama.

Kako radi EGSO?
Pri donošenju novih zakona, Europski parlament, Vijeće i Komisija zakonski su dužni savjetovati se s EGSO-om o velikom broju tema.
EGSO razmatra prijedloge i sastavlja mišljenja
na temelju dogovora koji su postigli njegovi
članovi.
Pored toga, EGSO usvaja samoinicijativna mišljenja o temama za koje članovi smatraju da su
važne i u interesu građana EU-a. Također izdaje
razmatračka mišljenja koja zakonodavci EU-a
traže kad žele dobiti pregled stavova civilnog
društva i objavljuje informacijska izvješća o
aktualnim temama. U okviru pojedinačnih
projekata EGSO također razvija ideje koje
odražavaju zahtjeve civilnog društva te
provodi procjene učinka kojima prati utjecaj
zakonodavstva EU-a.
EGSO čine tri skupine: Skupina poslodavaca
(Skupina I.), Skupina radnika (Skupina II.) i Skupina „Europa raznolikosti“ (Skupina III.). Cilj je
postići suglasnost među tim skupinama kako
bi mišljenja EGSO-a zaista odražavala gospodarske i socijalne interese građana EU-a.

• Skupina poslodavaca (Skupina I.)
• Skupina radnika (Skupina II.)
• Skupina „Europa raznolikosti“ (Skupina III.)

EGSO ima šest stručnih skupina koje pokrivaju različite aspekte rada EU-a, od gospodarstva
do socijalnih pitanja, od prometa do okoliša,
od unutarnjeg tržišta do vanjskih odnosa. Ovisno o području svoje stručnosti članovi pripadaju jednoj ili više stručnih skupina:
• Stručna skupina za ekonomsku i
monetarnu uniju te ekonomsku i
socijalnu koheziju (ECO)
• Stručna skupina za jedinstveno tržište,
proizvodnju i potrošnju (INT)
• Stručna skupina za promet, energiju,
infrastrukturu i informacijsko društvo
(TEN)
• Stručna skupina za zapošljavanje,
socijalna pitanja i građanstvo (SOC)
• Stručna skupina za poljoprivredu, ruralni
razvoj i okoliš (NAT)
• Stručna skupina za vanjske odnose (REX)
Članovi obavljaju glavni dio svog posla, odnosno sastavljaju mišljenja o zakonodavnim
prijedlozima EU-a, u okviru tih stručnih skupina. Tijekom tog postupka svi sudionici moraju pregovarati kako bi postigli suglasnost. To
je ono što EGSO čini jedinstvenim, jer on kroz
kompromis i uzajamno poštovanje mora odražavati želje svih interesnih skupina u društvu.
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EGSO je osnovao i Savjetodavno povjerenstvo za industrijske promjene (CCMI*), koje
je od velike važnosti jer industrijskom sektoru
EU-a pomaže da predvidi posljedice globalizacije i prilagodi im se.

• Promatračka skupina za jedinstveno
tržište (SMO)
• Promatračka skupina za održiv razvoj
(SDO)
• Promatračka skupina za tržište rada
(LMO)

• Savjetodavno povjerenstvo za
industrijske promjene (CCMI*)

• Skupina z europski semestar (ESG)
O mišljenjima se raspravlja i ona se usvajaju
običnom većinom na EGSO-ovim plenarnim
zasjedanjima koja se održavaju devet puta
godišnje u Bruxellesu. Mišljenja se zatim šalju
zakonodavcima EU-a u Parlamentu i Vijeću te
doprinose zakonodavnom postupku utječući
na njihovo promišljanje.
EGSO je osnovao tri specijalizirane promatračke skupine – za jedinstveno tržište, za tržište
rada i za održiv razvoj – te skupinu koja koordinira potporu europskom semestru (ciklus
koordinacije gospodarskih i fiskalnih politika u
EU-u) i razmatra prijedloge europskog civilnog
društva o rastu i zapošljavanju.

Svake dvije i pol godine članovi EGSO-a izabiru
predsjednika i dva potpredsjednika, koja su
odgovorna za komunikaciju i proračun. Trenutno je predsjednik Luca Jahier (Skupina „Europa
raznolikosti“), iz Italije, a potpredsjednice su Isabel Caño Aguilar (Skupina radnika), iz Španjolske, i Milena Angelova (Skupina poslodavaca),
iz Bugarske.
*

CCMI: kratica koja se koristi samo na francuskom za Commission consultative des mutations industrielles.

Predsjednik
EGSO-a
Talijan Luca Jahier (Skupina „Europa raznolikosti“) postao je 18. travnja 2018. 32. predsjednik EGSO-a. Tijekom svog mandata radit će na
stvaranju održivije, demokratskije i kulturno
uključivije europske budućnosti, naročito za
iduću generaciju europskih građana kako
bi oni mogli živjeti u socijalno i gospodarski
prosperitetnijem društvu.
www.eesc.europa.eu/president
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„Danas nam je potrebna
rEUnaissance: europski program
napretka i održivog rasta koji
počiva na zajedničkom kulturnom
prostoru i jača naša otvorena
demokratska društva.“
Luca Jahier, predsjednik EGSO-a

Mišljenja EGSO-a
tiču se mnogih
aspekta života
Tijekom 60 godina EGSO je usvojio tisuće
mišljenja kako bi pridonio poboljšanju
života građana EU-a. U njima se bavio
zaštitom europskih potrošača od opasnih ili
neodgovarajućih proizvoda, promicanjem
jednakih prava za sve građane EU-a, naročito
one najosjetljivije, promicanjem dobrih
praksi na područjima poput zaštite okoliša
i energetske politike te poticanjem načela
demokracije, slobode i ljudskih prava širom
svijeta.
Mišljenja možete naći ovdje:
www.eesc.europa.eu/hr/our-work

Mladi
Europljani
Rad s mladima jedan od glavnih prioriteta u
radu EGSO-a (www.eesc.europa.eu/hr/tags/
mladi). Konkretne inicijative na tom području
uključuju:
• „Tvoja Europa, tvoje mišljenje!“ – rasprava
s učenicima iz svih država članica EU-a i
zemalja kandidatkinja: www.eesc.europa.eu/
yeys2018
• „R EU Ready?“ internetska obrazovna igra te
aplikacija za Android i iOS koja mladim Europljanima objašnjava kako funkcionira EGSO:
www.eesc.europa.eu/R-EU-READY
• Članovi EGSO-a redovito posjećuju škole i
sveučilišta u svojim državama, gdje objašnjavaju kako funkcionira EU i slušaju što mladi
imaju za reći.
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Izazovi pred Europom
i EGSO-om

„Europska unija mora pokazati da je u stanju prepoznati i prihvatiti promjene kao dobre prilike; tranzicija prema četvrtoj industrijskoj revoluciji, kružno gospodarstvo s niskim emisijama
ugljika i novi modeli rada i društva predstavljaju budućnost
naše nove generacije. Moramo udružiti snage s mladima kako
bismo iznašli pravi socijalni i gospodarski model.“
Luca Jahier, predsjednik EGSO-a

„Vučemo korijene iz svakog sindikata, svakog poduzeća, svake organizacije građana koja svakodnevno pomaže u izgradnji Europe.
Naš je glavni cilj približiti taj pulsirajući socioekonomski život
Europskim institucijama te promicati naš rad na poboljšanju
životnih uvjeta europskih građana. Omogućavajući radnicima, poslodavcima i organizacijama koje zastupaju poljoprivrednike, potrošače i pitanja koja se tiču osoba s invaliditetom
da izraze svoje stavove, uključujemo osobe na terenu u političku raspravu, a EGSO promiče inicijative kojima se odgovara na
svakodnevne potrebe građana i povećava se njihova vidljivost.“
Isabel Caño Aguilar, potpredsjednica EGSO-a

„EGSO posjeduje jedinstveni potencijal za osmišljavanje uravnoteženih ideja o tome kako poboljšati konkurentnost europskog
gospodarstva te time povećati rast i stvaranje održivih radnih
mjesta, kao i o tome kako promicati provedbu i preuzimanje
odgovornosti za te mjere uz podršku i aktivno sudjelovanje svih dionika organiziranog civilnog društva. Kao glas
europskih socijalnih partnera i građana, EGSO je neizbježna
platforma koja osigurava da u životu svakog Europljana bude
više Europe."
Milena Angelova, potpredsjednica EGSO-a
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EGSO donosi
promjene

hrane, poticanju proaktivnijeg pristupa EU-a
izgradnji mira u svijetu te mnogim drugim
pitanjima.

Njegova mišljenja zaista utječu na izradu
politika EU-a. Izvješća Europske komisije
pokazuju da su EGSO-ova stavovi uključeni
u vitalna područja zakonodavstva. Predsjedništva i države članice EU-a odale su počast
radu EGSO-a, a mnoge organizacije civilnog
društva uviđaju vrijednost onoga što za njih
čini.

Vizija EGSO-a

Svake godine EGSO organizira više od 340
sastanaka u Bruxellesu i u državama članicama EU-a, te objavljuje oko 150 mišljenja na
24 jezika. Radi postizanja što veće sinergije
EGSO mnoge resurse dijeli s drugim tijelima
EU-a, poput Odbora regija s kojim dijeli i prostorije.

EGSO je predan promicanju participativne i parlamentarne demokracije u Europi.
U EGSO-ovoj viziji društva svi su uključeni i
aktivno sudjeluju. To znači da građani mogu
izreći svoje mišljenje o vlastitoj budućnosti
i budućnosti svoje djece. To znači da mladi
vjeruju da imaju priliku za zapošljavanje i dostojanstven život i da se ljudi osjećaju ojačanima, angažiranima, jednako poštovanima te
sigurnima u svakodnevnom životu.

Tijekom godina EGSO je ostvario brojna postignuća. Preuzeo je vodeću ulogu u razradi mjera za pomoć u integraciji imigranata
u europsko društvo. Već 20 godina jednom
godišnje organizira europski Dan potrošača. Odbor aktivno sudjeluje u Europskoj
godini kulturne baštine 2018. intenzivno
promišljajući o ulozi kulture kao ključnog
temelja mira i stabilnosti. Odbor insistira na
usmjeravanju pažnje EU-a na nezaposlenost
i siromaštvo mladih te na rast i poduzetništvo. Radi na pridavanju veće važnosti ulozi
žena na radnom mjestu, koordiniranijem pristupu energetskoj politici EU-a, većoj sigurnosti opskrbe hranom i smanjenju rasipanja
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Najnovije
Želimo li na najbolji način iskoristiti mogućnosti dijaloga s europskim građanima, moramo
ići ukorak s najnovijom komunikacijskom tehnologijom. Da bi stupio u kontakt s najširom
publikom, naročito mladima, EGSO uvijek rado
koristi društvene medije poput Facebooka,
Twittera, YouTubea i Linkedina te blogove i
video zapise. Više o tome možete saznati na
internetskim stranicama EGSO-a.
Želimo da nas europski građani što lakše
pronađu i kontaktiraju:
Internetske stranice EGSO-a:
www.eesc.europa.eu
Internetske stranice predsjednika EGSO-a:
www.eesc.europa.eu/president
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
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