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EHSV 
Skupina Organizace občanské společnosti (skupina 
III) je jednou ze tří hlavních skupin tvořících Evropský 
hospodářský a sociální výbor (EHSV). EHSV byl zřízen 
na základě Římské smlouvy v roce 1957 jako poradní 
instituce Rady, Evropské komise a Evropského parlamentu. 
Pro zástupce organizované občanské společnosti 
představuje formální platformu, kde se mohou vyjadřovat 
k záležitostem EU a zapojit se do rozhodovacího procesu 
Unie. EHSV je fórem určeným pro konzultace a zastupování, 
které umožňuje zástupcům sociálních, profesních, 
hospodářských a kulturních organizací členských států hrát 
podstatnou roli v utváření politik a přípravě rozhodnutí EU.

Činnost EHSV přináší přidanou hodnotu díky tomu, že:

• jsou pod jednou střechou shromážděny značné odborné 
znalosti z celého spektra evropské občanské společnosti,

• prostřednictvím vydávání stanovisek EHSV usiluje o to, aby 
právní předpisy a programy EU reflektovaly zkušenosti, 
očekávání a návrhy hospodářských, sociálních, profesních 
a občanských zastupitelských organizací,

• je místem, kde dochází ke kompromisu a konsenzu 
různých zájmů ku prospěchu zdravé participativní správy 
věcí veřejných v EU.
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SKUPINA III

Naše vedení tvoří zkušení členové, 
kteří jsou demokraticky zvoleni 

jednou za dva a půl roku.

Členové našeho užšího předsednictva na funkční 
období 2020–2023:

Print:
QE-07-22-430-CS-C

ISBN 978-92-830-5692-8
doi:10.2864/173

Online:
QE-07-22-430-CS-N

ISBN 978-92-830-5690-4
doi:10.2864/82456

@CSOGroupEESC

Správu skupiny zajišťuje aktivní a dynamický tým, 
který můžete kontaktovat, pokud budete mít zájem o 
další informace o naší činnosti. 

Secretariat of the Civil Society Organisations’ Group, 
European Economic and Social Committee,

99 Rue Belliard, 1040 Brussels
Tel. +32 (0)2 546 9548
Fax +32 (0)2 546 9756

E-mail : gr3@eesc.europa.eu

Internetová stránka:  
https://www.eesc.europa.eu/cs/members-groups/

groups/civil-society-organisations-group 

@CSOGroupEESC
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Posílení participativní demokracie v Evropské unii

ROZMANITOST V DEMOKRACII    
Skutečnost, že vedle skupiny Zaměstnavatelé a skupiny 
Zaměstnanci ve Výboru existuje skupina Organizace 
občanské společnosti (skupina III), mu dodává dynamiku a 
umožňuje, aby v celistvosti vyjadřoval připomínky různých 
hospodářských, sociálních, profesních a občanských 
organizací, které tvoří občanskou společnost v členských 
státech.

V souladu se změnami, které zavedla Lisabonská smlouva, se 
naše skupina skládá z „dalších představitelů a subjektů občanské 
společnosti, zejména v hospodářské, občanské, profesní a 
kulturní oblasti“.

Naši členové pocházejí z organizací zastupujících tyto 
oblasti:

• akademická obec (přírodovědci, ekonomové, sociologové 
atd.)

• účast občanů a posílení jejich postavení

• rozvoj občanské společnosti

• spotřebitelé

• životní prostředí, dědictví a udržitelný rozvoj

• zemědělství, rybolov, pobřežní komunity a lesnictví

• ochrana lidských práv (problematika dětí, starších 
osob, rodin, genderové rovnosti, marginalizovaných a 
znevýhodněných skupin, migrantů a uprchlíků, menšin, osob 
se zdravotním postižením, žen a mládeže)

• svobodná povolání (právníci, doktoři, inženýři atd.)

• malé a středně velké podniky a řemesla

• sociální ekonomika (charitativní organizace, družstva, 
nadace, vzájemné pojišťovny a sociální podniky)

DOSAHOVÁNÍ KONSENZU       
Budování mostů, které může usnadnit shodu názorů na 
sporné otázky, je v Evropské unii mimořádně obtížné, avšak 
nezbytné. Naši členové zastupují mnoho různých, a někdy 
i proti sobě stojících částí společnosti. Můžeme si vybrat, 
zda budeme postupovat vpřed, byť často pomalu, nebo 
budeme tvrdošíjně trvat na našich vlastních postojích. 
Pokroku však nelze dosáhnout bez jistých ústupků, a to 
díky tomu, že:

• si budeme navzájem naslouchat,

• budeme navzájem spolupracovat na dosažení společného 
postoje,

• dosáhneme shody,

• se budeme společně věnovat provádění dohod.

Naše skupina může ovlivňovat sociální partnery tím, že bude 
upozorňovat na pozitivní příklady činnosti organizací občanské 
společnosti. Zvládneme to díky tomu, že jsme přímo napojeni na 
naše komunity, a můžeme tak zohlednit celou řadu problémů, 
které vyvstávají každý den.

EVROPSKÁ OBČANSKÁ 
ANGAŽOVANOST – ČINNOST NA 
MÍSTNÍ ÚROVNI   
Při demokratické správě věcí veřejných jsou to právě lidé, 
kdo určuje, kterým směrem jít a jakou úlohu při tom mají 
hrát jejich zástupci a vláda.

Naši členové nejsou jen pouhými zástupci organizací se 
sídlem v Bruselu nebo na úrovni EU. A právě to je přidaná 
hodnota, kterou vnášíme do procesu tvorby politik EU. Jsme 
hrdí na to, že většina našich členů přenáší domů, do svých 
organizací a sítí, diskusi o legislativních návrzích EU. Naši 
členové oslovují organizace občanské společnosti ve svých 
komunitách, regionech a zemích. Naslouchají jejich názorům 
a myšlenkám a zapojují je do diskusí.

Pravidelná výměna názorů se všemi ostatními evropskými 
organizacemi občanské společnosti je pro nás nicméně 
obzvláště důležitá. Rozvíjíme dobré a plodné vztahy se členy 
styčné skupiny EHSV i s dalšími evropskými neziskovými sítěmi 
občanské společnosti, jež mají široké zastoupení na evropské 
úrovni. Snažíme se je zapojit do naší činnosti a nabízíme jim 
logistickou podporu pro jejich schůze v naší hlavní budově v 
Bruselu.

Naším celkovým cílem je skutečně posílit participativní 
demokracii v celé Evropské unii a zajistit, aby naše 
stanoviska k legislativním návrhům EU odrážela zájmy 
všech Evropanů.

Skupinu Organizace občanské společnosti tvoří 106 členů 
ze všech 27 členských států Evropské unie. Členové jsou 
nominováni vládou daného členského státu a formálně 
schváleni a jmenováni Radou Evropské unie na pětileté 
funkční období, které lze prodloužit. Členové vykonávají svou 
činnost nezávisle v zájmu všech občanů EU.

ZÁJMOVÉ SKUPINY –  
SILNÁ STRÁNKA NAŠÍ SKUPINY   
Naše skupina podporuje prostřednictvím svého sekretariátu činnost jednotlivých zájmových skupin Výboru. Zájmové 
skupiny sdružují členy, kteří zastupují konkrétní odvětví nebo komunitu a jejich zájmy. Jejich úlohou je zvyšovat hodnotu 
poradní práce EHSV díky vysoké úrovni odbornosti, kterou mají v příslušné oblasti.
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