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Uvodna riječ predsjednika
Luca Jahier, predsjednik EGSO-a

U prvoj polovici 2020. Hrvatska će
prvi put nakon pristupanja EU-u
predsjedati Vijećem Europske unije.
Njezino predsjedanje počinje u doba kad se Europa
suočava s nekim od svojih najakutnijih problema: sve
ozbiljnije posljedice klimatskih promjena pomaljaju se
na horizontu, a ponovo je ugrožena i solidarnost među
državama članicama. Hrvatskoj je dana jedinstvena
odgovornost i mogućnost da u prvih nekoliko mjeseci
novog institucijskog ciklusa i nove „geopolitičke” Komisije
pod vodstvom Ursule von der Leyen Europskoj uniji
pomogne zacrtati novi ambiciozni put.

Ohrabruje to što u tim raspravama žele sudjelovati
dionici hrvatskog civilnog društva. Pitanja poput jačanja
vladavine prava, stvaranja zelenog gospodarstva i
davanja novog zamaha demokraciji ne mogu više rješavati
isključivo političari i tvorci politika. Daljnjim sastavljanjem
i promicanjem svojih mišljenja EGSO će se pobrinuti
za to da se tijekom hrvatskog predsjedništva čuje glas
europskog civilnog društva. Odlučno ćemo i predano,
kao i dosad, doprinositi radu hrvatskog predsjedništva
i zajedničkim snagama voditi prema Europi koja želi više.

Aktivnosti EGSO-a
za vrijeme hrvatskog predsjedništva
I Stručna skupina za ekonomsku i
monetarnu uniju te ekonomsku i
socijalnu koheziju – ECO
• Godišnji pregled rasta za 2020.
• ekonomska i monetarna unija: preispitivanje
gospodarske politike europodručja za 2020.
• višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. –
2027. kojim se na vjerodostojan način ostvaruje
politički program EU-a
• kohezijska politika EU-a – što misli civilno društvo
• dovršenje unije tržišta kapitala i bankovne unije
– dokle smo stigli s uspostavom europskog sustava
osiguranja depozita?

I Stručna skupina za jedinstveno
tržište, proizvodnju i potrošnju – INT
• socijalna ekonomija kao važna komponenta
poduzetništva
• politika zaštite potrošača
• razvoj i istraživanje s posebnim naglaskom na
umjetnu inteligenciju
• kružno gospodarstvo

I Stručna skupina za promet, energiju,
infrastrukturu i informacijsko društvo – TEN
• digitalna suverenost Europe koja se temelji na sigurnim
i pouzdanim digitalnim rješenjima usmjerenima na ljude
• ocjenjivanje socijalne i društvene dimenzije energetske
unije
• praćenje aktualnog skupa inicijativa „Europa u pokretu”
• TEN-T: koridori i projekti
• pravo pristupa kvalitetnim i cjenovno dostupnim
uslugama od općeg interesa: 20. načelo Europskog
stupa socijalnih prava
I Stručna skupina za vanjske odnose – REX
• doprinos civilnog društva sastanku na vrhu EU-a i
zemalja zapadnog Balkana
• jačanje mehanizama civilnog društva za praćenje
sporazuma o slobodnoj trgovini
• sudjelovanje u reformi Svjetske trgovinske organizacije
• uspostava platforme civilnog društva u okviru
Sporazuma između EU-a i Armenije
• osnivanje Unutarnje savjetodavne skupine u okviru
Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Japana
I Stručna skupina za poljoprivredu, ruralni
razvoj i okoliš – NAT
• moderna i jednostavnija zajednička poljoprivredna
politika
• strategija „od polja do stola”
• Europski zeleni pakt, europsko pravo o klimi, europski
klimatski pakt, pravedna klimatska politika i klimatske
ambicije u pogledu konferencije COP26
• ciljevi održivog razvoja i strategija EU-a za održivi razvoj
I Stručna skupina za zapošljavanje, socijalna
pitanja i građanstvo – SOC
• provedba Europskog stupa socijalnih prava
• veće sudjelovanje građana na tržištu rada i razvoj ljudskog
kapitala u kontekstu demografskih izazova
• cjeloživotno učenje i osposobljavanje na radnom mjestu
• društveno-gospodarska uključenost migranata i izbjeglica
• jačanje vladavine prava i temeljnih prava u EU-u
I Savjetodavno povjerenstvo za
industrijske promjene – CCMI
• industrijska politika EU-a
• regije bogate ugljenom u tranziciji
• industrija čelika
• strateški vrijednosni lanac sirovina
• industrijski učinak prijelaza na buduće društvo 5.0.

Uvodna riječ hrvatskog predsjedništva
Andreja Metelko-Zgombić, državna tajnica za europske poslove

Od 1. siječnja 2020. Hrvatska će prvi
put predsjedati Vijećem Europske
unije. Program hrvatskog predsjedništva
temeljit će se na četiri stupa kojima će se
promicati snažna i prosperitetna Europa utemeljena
na zajedničkim vrijednostima i načelima jednakosti,
uključivosti, kohezije i konvergencije.
Prvi je stup „Europa koja se razvija i raste”, u okviru
kojeg ćemo promicati održiv i uključiv rast i rješavati
goruća pitanja u vezi s demografskim izazovima
kao važnom međusektorskom temom. Hrvatsko će
predsjedništvo zagovarati snažno jedinstveno tržište
i visoko konkurentnu Europsku uniju koja je istovremeno
i ambiciozna u borbi protiv klimatskih promjena i drugih
globalnih izazova.
Drugi je stup „Europa koja povezuje”, u okviru kojeg
ćemo promicati inicijative koje doprinose prometnoj,
energetskoj i digitalnoj povezanosti, a istodobno
rješavaju izazove koje nove tehnologije i digitalizacija
predstavljaju za naša društva.

U središtu trećeg stupa je „Europa koja štiti svoje građane”
jačanjem njihove unutarnje i vanjske sigurnosti. To
među ostalim podrazumijeva rad na sveobuhvatnom
i cjelovitom pristupu migracijskim pitanjima.
U okviru našeg zadnjeg stupa, „Europa koja je otvorena
i odlučna u svojem neposrednom susjedstvu i na svjetskoj
razini”, bit ćemo tijekom predsjedanja domaćini sastanka
na vrhu EU-a i zemalja zapadnog Balkana. Svjesni
preobražajnog potencijala koji donosi proces proširenja,
nastavit ćemo aktivno podržavati europsku perspektivu
naših jugoistočnih susjeda i njihovo ispunjavanje svih
kriterija za članstvo u EU-u. Spremni smo organizirati
sastanak na vrhu Istočnog partnerstva kako bismo ojačali
ulogu EU-a kao jedinstvenog i snažnog globalnog aktera
i partnera.
Hrvatska visoko cijeni EGSO-ov doprinos jačanju
demokratskog legitimiteta EU-a i društvenogospodarskom razvoju te se raduje bliskoj suradnji
tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem.

Agenda EGSO-a
Siječanj 2020.
Siječanj 2020.
12. veljače 2020.
13. veljače 2020.
19. i 20. ožujka 2020.
24. i 25. ožujka 2020.
27. ožujka 2020.
Ožujak/travanj 2020. (još nije potvrđeno)
21. travnja 2020.
1. tromjesečje 2020.
Travanj/svibanj 2020. (još nije potvrđeno)
9. svibnja 2020.
Svibanj/lipanj 2020. (još nije potvrđeno)
Svibanj/lipanj 2020. (još nije potvrđeno)
2. – 3. lipnja 2020.
18. lipnja 2020.
Proljeće 2020. (još nije potvrđeno)
Proljeće 2020.
Proljeće 2020.

Javno savjetovanje o oporezivanju ekonomije suradnje – Estonija
Javno savjetovanje o oporezivanju ekonomije suradnje – Estonija
Zajedničko događanje Europske agencije za zaštitu okoliša i EGSO-a o
stanju i izgledima u vezi s izvješćem o stanju okoliša za 2020. – Bruxelles
Javno savjetovanje o temi „Financiranje prelaska na niskougljično
gospodarstvo i izazovi u financiranju prilagodbe klimatskim promjenama“
(NAT/778 – razmatračko mišljenje na zahtjev hrvatskog predsjedništva)
Tvoja Europa, tvoje mišljenje! – Bruxelles
Izvanredni sastanak Skupine „Raznolikost Europe“ (Skupina III.) – Zagreb
ili Rijeka
2. sastanak na vrhu o umjetnoj inteligenciji
Ciljevi održivog razvoja – Okvir gospodarskog napretka i prosperiteta
država članica EU-a
Konferencija o socijalnim inovacijama za integraciju izbjeglica – Bruxelles
Okrugli stol o regijama bogatima ugljenom u tranziciji – Slovačka
Konferencija „Od polja do stola” u suorganizaciji sa Svjetskim centrom
za održivu gradsku prehranu (WSFC) – Valencia, Španjolska – (NAT/555,
Privremena studijska skupina za održive prehrambene sustave)
Dan Europe
Izvanredni sastanak Skupine radnika (Skupina II.) – Zagreb
MSP-ovi kao okosnica jedinstvenog tržišta – Zagreb
Godišnji sastanak Europskog migracijskog foruma u suorganizaciji
EGSO-a i Europske komisije – Bruxelles
Europski dan potrošača – Zagreb
Osnaživanje žena za vodstvo i poduzetništvo
Godišnje događanje u vezi s kružnim gospodarstvom – Bruxelles
Regionalna konferencija civilnog društva EU-a i zemalja zapadnog
Balkana – Zagreb

Hrvatski članovi
EGSO-a
HANŽEVAČKI Marija
Skupina radnika (Skupina II.)
Glavna tajnica Nezavisnih hrvatskih
sindikata (NHS)

JELIĆ Violeta
Skupina poslodavaca (Skupina I.)
Glavna tajnica Hrvatske obrtničke
komore (HOK)

MAJETIĆ Davor
Skupina poslodavaca (Skupina I.)
Glavni direktor Hrvatske udruge
poslodavaca (HUP)

MARTINOVIĆ DŽAMONJA Dragica
Skupina poslodavaca (Skupina I.)
Direktorica Predstavništva Hrvatske
gospodarske komore (HGK) u Bruxellesu

MILIĆEVIĆ-PEZELJ Anica
Skupina radnika (Skupina II.)
Izvršna tajnica Saveza samostalnih
sindikata Hrvatske (SSSH)

PAVIĆ-ROGOŠIĆ Lidija
Skupina „Raznolikost Europe”
(Skupina III.)
Direktorica organizacije civilnog društva
ODRAZ – Održivi razvoj zajednice

RIBIĆ Vilim
Skupina radnika (Skupina II.)
Predsjednik Matice hrvatskih sindikata
i glavni tajnik Nezavisnog sindikata
znanosti i visokog obrazovanja

ŠKRABALO Marina
Skupina „Raznolikost Europe”
(Skupina III.)
Direktorica Zaklade za ljudska prava i
solidarnost „SOLIDARNA”

VIDAN Toni
Skupina „Raznolikost Europe”
(Skupina III.)
Voditelj energetskog programa, Zelena
Akcija – Friends of the Earth Croatia

Mišljenja EGSO-a na zahtjev
hrvatskog predsjedništva
• Financiranje prelaska na niskougljično gospodarstvo i izazovi u financiranju prilagodbe
klimatskim promjenama
• Demografski izazovi u EU-u s obzirom na gospodarske i razvojne nejednakosti
• Održivo financiranje cjeloživotnog učenja i razvoja vještina u kontekstu nedostatka
kvalificirane radne snage
• Učinci kampanja o sudjelovanju u donošenju političkih odluka
• Jedinstveno tržište za sve

Jeste li znali?

EESC website / Site internet du CESE

www.eesc.europa.eu

• Hrvatska je izumila kravatu, penkalu, torpedo, električni brzinomjer, forenzičko uzimanje
otisaka prstiju i naplatu parkiranja putem Facebook
mobitela.
www.facebook.com/EESCCulture
• Hrvatska je jedna od tri zemlje EU-a s najviše nematerijalne kulturne baštine na popisu
UNESCO-a.
Twitter
• U Hrvatskoj se nalazi najveće neandertalsko
nalazište na svijetu.
www.eesc.europa.eu/twitter
• Hrvati su imali svoje vlastito pismo, glagoljicu, najstarije poznato slavensko pismo koje se od 12.
do 16. stoljeća pa i duže koristilo isključivo uYouTube
Hrvatskoj.
www.eesc.europa.eu/youtube
LinkedIn

www.linkedin.com/company/european-economic-and-social-committee
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