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Mi a „szervezett 
civil társadalom”?
A „szervezett civil társadalom” mindazon cso-
portokat és szervezeteket magában foglalja, 
ahol az emberek együttműködésben dolgoz-
nak – legyen az helyi, nemzeti vagy európai 
szinten. Ezek a csoportok gyakran közvetítő-
ként működnek a döntéshozók és a polgárok 
között, és lehetővé teszik az emberek számára, 
hogy aktívan részt vegyenek életkörülményeik 
javításában.

Ismerkedjen  
meg az Európai 
Gazdasági 
és Szociális 
Bizottsággal!
Az EGSZB más, mint a többi EU-intézmény. 
A konzultáció, a párbeszéd és a konszenzus 
egyedülálló fóruma a „szervezett civil társa-
dalom” valamennyi ágazatának képviselői 
számára, beleértve a munkaadókat, a szak- 
szervezeteket és olyan csoportokat, mint a 
szakmai és közösségi szervezetek, ifjúsági szö-
vetségek, nőképviseleti csoportok, fogyasztók, 
környezetvédelmi aktivisták és sokan mások.

Az EGSZB mindig is az EU szerves része volt: a 
Római Szerződés hozta létre 1957-ben, hogy 
tanáccsal lássa el az EU döntéshozóit, illet-
ve biztosítsa, hogy a hétköznapi emberek az 
egész kontinensen beleszólhassanak Európa 
fejlődésébe. 
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Az EGSZB lelkét a 
tagjai alkotják
A brüsszeli székhelyű EGSZB-nek 28 uniós 
tagállamból származó 350 tagja van. A tagok 
különféle társadalmi és szakmai háttérrel ér-
keznek, és a tudás és a tapasztalat széles ská-
lájával rendelkeznek. A tagállamok javaslatára 
a Tanács nevezi ki őket ötéves időtartamra, 
de függetlenül dolgoznak az EGSZB számára, 
valamennyi uniós polgár érdekét képviselve. 
A tagok nem teljes munkaidőben dolgoznak 
Brüsszelben: a legtöbben továbbra is saját 
munkahelyükön tevékenykednek saját hazá-
jukban, ami azt jelenti, hogy kapcsolatban tud-
nak maradni az „otthoniakkal”.    

 
Az EGSZB 
küldetése
Az EGSZB szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy 
az EU politikai döntéshozatala és jogalkotása  
demokratikusabb és hatékonyabb legyen, illet-
ve hitelesen tükrözze az EU polgárainak szük-
ségleteit.   

Három alapvető feladata van:

•  tanácsokkal látja el az Európai Parlamentet, a 
Tanácsot és az Európai Bizottságot; 

•  gondoskodik arról, hogy a civil társadalmi 
szervezetek véleménye meghallgatásra talál-
jon Brüsszelben, valamint tudatosítja bennük, 
hogy az európai jogalkotás milyen hatással van 
az uniós polgárok életére; 

•  támogatja és erősíti a szervezett civil társadal-
mat az EU határain belül és kívül egyaránt.
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Az EGSZB-nek hat szekciója van, amelyek az 
EU munkájának különböző aspektusait fedik le, 
a gazdaságitól a szociális kérdésekig, a közle-
kedéstől a környezetvédelemig, a belső piactól 
a külkapcsolatokig. A tagok szakterületeiktől 
függően foglalnak helyet egy vagy több szek-
cióban:

A tagok a szekciókban készítik elő az alapokat: 
véleményeket dolgoznak ki az EU-s jogalkotási 
javaslatokhoz kapcsolódóan. E folyamat során 
a különböző résztvevőknek tárgyalniuk kell 
egymással ahhoz, hogy konszenzusra jussa-
nak. Ez az, ami az EGSZB-t egyedülállóvá teszi, 
hiszen tükröznie kell a társadalom valamennyi 
érdekcsoportjának kívánságait, a kompromisz-
szumkeresés és a kölcsönös tisztelet jegyében.

Hogy működik  
az EGSZB?
A jogi előírások értelmében új jogszabályok 
alkotásakor az Európai Parlamentnek, a Tanács-
nak és az Európai Bizottságnak kötelező kikér-
niük az EGSZB véleményét a legkülönbözőbb 
témákban. Az EGSZB megvizsgálja a javaslato-
kat, és a tagjai közötti megállapodás alapján 
dolgozza ki véleményeit. 

Ezen túlmenően az EGSZB saját kezde-
ményezésű véleményeket is elfogad olyan  
témákban, melyeket a tagok fontosnak tar-
tanak az uniós polgárok érdekei szempontjá-
ból. Feltáró véleményeket is készít az uniós 
jogalkotók felkérésére, hogy áttekintést nyújt-
son a civil társadalom álláspontjáról, valamint 
tájékoztató jelentéseket tesz közzé aktuális 
kérdésekről. Az EGSZB a civil társadalom igé-
nyeit tükröző elgondolások projektalapú kidol-
gozásával is foglalkozik, és hatásvizsgálatokat  
végez az uniós jogszabályok hatásának nyomon  
követésére.

Az EGSZB három csoportból áll: a Munkaadók 
csoportjából (I. Csoport), a Munkavállalók 
csoportjából (II. Csoport) és a Sokszínű Európa 
csoportból (III. Csoport). A cél a konszenzus 
megteremtése a csoportok között, hogy 
az EGSZB véleményei valóban tükrözzék az  
európai uniós polgárok gazdasági és társadalmi 
érdekeit.

• „Gazdasági és monetáris unió, gazdasági 
és társadalmi kohézió” (ECO) 

• „Egységes piac, termelés és fogyasztás” 
(INT)

• „Közlekedés, energia, infrastruktúra és 
információs társadalom” (TEN)

• „Foglalkoztatás- és szociálpolitika, uniós 
polgárság” (SOC)

• „Mezőgazdaság, vidékfejlesztés és 
környezetvédelem” (NAT)

• „Külkapcsolatok” (REX)

• Munkaadók csoportja (I. Csoport)

• Munkavállalók csoportja (II. Csoport)

• Sokszínű Európa csoport (III. Csoport)



„Ma Európa megújulására 
(rEUneszánszra) van szükség: egy 
olyan haladáson és fenntartható 
fejlődésen alapuló európai 
menetrendre, amely egy közös 
kulturális térségben gyökerezik, 
és erősíti nyílt társadalmainkat.”
 

Luca Jahier, az EGSZB-elnök

Az EGSZB 
elnöke
2018. április 18-án Luca Jahier 
(Sokszínű Európa csoport, Olaszország) sze-
mélyében hivatalba lépett az EGSZB 32. el-
nöke. Hivatali ideje alatt azon munkálkodik 
majd hogy egy fenntarthatóbb, demokra-
tikusabb és kulturálisan befogadóbb jövőt 
teremtsen Európa és különösen az európai 
polgárok következő generációja számára, 
hogy ők egy szociálisan és gazdaságilag  
virágzó társadalomban élhessenek. 

www.eesc.europa.eu/president

mogatását és figyelembe veszi az európai civil 
társadalom növekedéssel és foglalkoztatással 
kapcsolatos javaslatait.

Az EGSZB tagjai két és fél évente választják 
meg az elnököt és a két alelnököt, akik a 
kommunikáció és a költségvetés területéért fe-
lelősek. A jelenlegi elnök Luca Jahier (Sokszínű 
Európa csoport) Olaszországból, az alelnökök 
pedig Isabel Caño Aguilar (Munkavállalók cso-
portja) Spanyolországból és Milena Angelova 
(Munkaadók csoportja) Bulgáriából.

Ezen túlmenően az EGSZB keretein belül mű-
ködik az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív 
Bizottsága (CCMI)* is, amely fontos szerepet 
játszik abban, hogy az EU ipara előre felkészül-
jön a globalizáció következményeire és alkal-
mazkodjon azokhoz.

A véleményeket az EGSZB évente kilenc al-
kalommal, Brüsszelben megtartott plenáris 
ülése vitatja meg és fogadja el egyszerű több-
séggel. Ezt követően megküldik azokat az EU 
jogalkotóinak a Parlamentbe és a Tanácsba, 
ahol a döntéshozók gondolkodásmódjának 
befolyásolásával járulnak hozzá a jogalkotási 
folyamathoz. 

Az EGSZB három speciális megfigyelőköz-
pontot is felállított az egységes piac (SMO), a 
munkaerőpiac (LMO) és a fenntartható fejlő-
dés (SDO) területén, valamint létrehozott egy 
csoportot, amely koordinálja az európai sze-
meszter – a gazdaság- és költségvetési poli-
tika EU-n belüli koordinációjának ciklusa – tá-
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• Az egységes piac megfigyelőközpontja 
(SMO)

• A fenntartható fejlődés 
megfigyelőközpontja (SDO)

• A munkaerőpiac megfigyelőközpontja 
(LMO)

• „Európai szemeszter” csoport (ESG)

•    Ipari Szerkezetváltás Konzultatív 
Bizottsága (CCMI*)

* CCMI a francia elnevezés  (Commission consultative des mutations indus-
trielles) rövidítése. Minden nyelven ezt a rövidítést használjuk.



Európai  
fiatalok
Az EGSZB a legfontosabb prioritásai közé 
emelte a fiatalokkal való együttműködést  
(www.eesc.europa.eu/youth). Néhány konkrét 
kezdeményezés:

• „Your Europe, Your Say” – vita az európai 
uniós tagállamokból és a tagjelölt 
országokból érkezett diákokkal:   
www.eesc.europa.eu/yeys2018

• Az „R EU Ready?” internetes ismeretterjesztő 
játék és Android/iOS alkalmazás, amely 
bemutatja a fiatal európaiaknak az EGSZB 
működését: www.eesc.europa.eu/R-EU-
READY

• Az EGSZB tagjai rendszeresen felkeresik 
országuk iskoláit és egyetemeit, ahol 
elmagyarázzák az EU működését, és 
meghallgatják magukat a fiatalokat.

Az EGSZB 
véleményei az élet 
számos területét 
érintik    
Fennállásának 60 éve alatt az EGSZB több 
ezer véleményt fogadott el az uniós polgárok 
életminőségének javítása érdekében, kezdve 
azoktól, amelyek az uniós fogyasztókat védik 
a veszélyes vagy nem megfelelő termékektől, 
azokon át, amelyek kiállnak valamennyi uniós 
polgár, de különösen a legveszélyeztetettebbek 
jogegyenlősége mellett, vagy előmozdítják a 
bevált gyakorlatokat olyan területeken, mint 
a környezetvédelem és az energiapolitika, 
egészen azokig, amelyek segítik a demokrá- 
ciával, a szabadsággal és az emberi jogokkal 
kapcsolatos elvek érvényesülését szerte a 
világon. 

Ezeket a véleményeket a következő címen 
találhatja meg: www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.opinions-search
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„Gyökereinket az Európa építésében nap mint nap segédkező 
szakszervezetekben, vállalkozásokban vagy civil szervezetekben 

kell keresnünk. Legfontosabb célunk, hogy ezt a kézzelfogható 
társadalmi és gazdasági életet közelebb hozzuk az 
európai intézményekhez, miközben az európai polgárok 
életkörülményeinek javítását célzó munkánkat népszerűsítjük. 
Azáltal, hogy fórumot biztosít a munkavállalók, munkáltatók, 
valamint a mezőgazdasági termelőket, a fogyasztókat és a 
fogyatékossággal élők érdekeit képviselő szervezetek számára, 

az EGSZB bevonja a helyi szintet a politikai vitába, hiszen olyan 
kezdeményezéseket karol fel, amelyek a polgárok mindennapi 

szükségleteire adnak választ, és felhívja ezekre a figyelmet.”

Isabel Caño Aguilar, EGSZB-alelnök

„Az EGSZB-nek egyedülálló lehetősége van arra, hogy minden 
szempontot figyelembe vevő ötleteket dolgozzon ki az 

európai gazdaság versenyképességének javításával 
kapcsolatban, így ösztönözve a növekedést és a fenntartható 
munkahelyteremtést, valamint arra, hogy a szervezett civil 
társadalom valamennyi érdekcsoportjának támogatásával 
és aktív bevonásával előmozdítsa ezeknek az intézkedéseknek 
a végrehajtását és az irántuk vállalt felelősséget. Az európai 

szociális partnerek és polgárok szócsöveként az EGSZB 
nélkülözhetetlen platformja annak, hogy mindnyájunk életében 

jobban érvényre jussanak az európai eszmék és értékek.

Milena Angelova, EGSZB-alelnök

„Az Európai Uniónak meg kell mutatnia, hogy képes arra, hogy 
elismerje és felvállalja a változást mint lehetőséget. A negyedik 
ipari forradalomba való átmenet, a körkörös és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású gazdaság, valamint a munka és 
társadalom új modelljei jelentik a jövőt fiatal nemzedékünk 
számára. Partnerséget kell kialakítanunk a fiatalokkal, hogy 

megtaláljuk ennek megfelelő szociális és gazdasági formáját.”

Luca Jahier, EGSZB-elnök  

Az Európa és az EGSZB  
előtt álló kihívások
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pontjából. Az EGSZB továbbra is törekszik 
arra, hogy az EU több figyelmet fordítson a 
fiatalok munkanélküliségére és a szegény-
ségre, valamint a növekedésre és a vállalko-
zói szellemre. Küzd a nők munkahelyen való 
jobb elismeréséért, az összehangoltabb uni-
ós energiapolitikáért, az élelmezésbiztonság 
kiépítéséért és az élelmiszer-pazarlás elkerü-
léséért, a globális béketeremtés proaktívabb 
uniós megközelítéséért és még sok-sok más 
célért.

Az EGSZB 
jövőképe     
Az EGSZB elkötelezett híve a parlamenti 
demokrácia mellett a részvételi demokrá-
cia támogatásának is Európában. Az EGSZB 
egy mindenkit befogadó és aktívan bevonó 
társadalomban hisz. Ez azt jelenti, hogy a 
polgároknak van beleszólásuk saját, illetve 
gyermekeik jövőjébe. Olyan társadalmat je-
lent, ahol a fiataloknak reményük van arra, 
hogy munkát találjanak és megfelelő körül-
mények közt éljenek, és ahol az emberek – a 
biztonságérzeten kívül – fontosnak, elköte-
lezettnek és egyenlőnek érezhetik magukat 
mindennapi életükben. 

Az EGSZB 
munkájának 
eredményei
Az EGSZB-vélemények tényleges hatással 
vannak az EU döntéshozatalára. Európai 
bizottsági jelentések számolnak be arról, 
hogy az EGSZB nézetei hogyan épültek be 
a szabályozás legfontosabb területeibe; EU-
elnökségek és EU-tagállamok elismerően 
szóltak az EGSZB tevékenységéről, és számos 
civil szervezet is nagyra értékeli az érdeké-
ben végzett munkát. 

Az EGSZB minden egyes évben több mint 
340 ülést tart Brüsszelben és „odahaza”, az 
uniós tagállamokban, és mintegy 150 véle-
ményt tesz közzé 24 nyelven. A szinergiák 
maximalizálása érdekében sok forrást meg-
oszt más uniós szervekkel, például a Régiók 
Bizottságával, amellyel közös épületet hasz-
nálnak. 

Az évek során az EGSZB számtalan ered-
ményt ért el. Vezető szerepet vállalt például 
a bevándorlók európai társadalomba való 
integrálását segítő intézkedések kidolgo-
zásában. 20 éve rendezi meg évente a Fo-
gyasztók Európai Napját. Az EGSZB igen aktív 
szerepet vállalt a kulturális örökség 2018-as 
európai éve kapcsán, és folyamatosan elem-
zi azt a kulcsfontosságú szerepet, amelyet 
a kultúra tölt be a béke és stabilitás szem-
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Naprakész
Ahhoz, hogy a lehető legtöbb lehetőséget ki-
használjuk az EU polgáraival való párbeszédre, 
lépést kell tartani a legújabb kommunikációs 
technológiákkal. Az EGSZB mindig szívesen 
használja a közösségi médiát, így a Facebookot, 
a Twittert, a YouTube-ot és a LinkedInt, hogy a 
legszélesebb közönséget érje el, különösen a 
fiatalok körében, valamint blogokat és videókat 
is készít. További információkért látogasson el 
az EGSZB honlapjára.

Szeretnénk minél könnyebbé tenni, hogy az 
európai polgárok megtaláljanak minket, és kap-
csolatba lépjenek velünk:

Az EGSZB weboldala: www.eesc.europa.eu

Az EGSZB elnökének honlapja: 
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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