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Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO)
predstavlja glas civilnog društva u institucijama
EU-a i povezuje dionike s EU-om.
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Upoznajte Europski gospodarski i
socijalni odbor
EGSO je sastavni dio EU-a. Uspostavljen
je Ugovorom iz Rima iz 1957. godine kako
bi savjetovao donositelje odluka u EU-u i
osigurao da organizacije i mreže civilnog
društva diljem kontinenta mogu izraziti svoje
stavove o razvoju Europe.

Te organizacije često djeluju kao posrednici
između donositelja odluka i javnosti, a
građanima pružaju mogućnost da aktivno
sudjeluju u stvaranju promjena ili da se zalažu
za određena pitanja koja služe općem dobru.

EGSO se razlikuje od drugih tijela EU-a jer
predstavlja jedinstveni forum za savjetovanje,
dijalog i konsenzus među predstavnicima
i predstavnicama svih različitih sektora
organiziranog civilnog društva.
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Misija EGSO-a Vizija EGSO-a
Cilj je EGSO-a pomoći osigurati demokratskiju i
djelotvorniju 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;
• brinuti se o tome da se stavovi
organizacija civilnog društva saslušaju
u Bruxellesu i povećavati svijest među
tim organizacijama o učinku koji
zakonodavstvo EU-a ima na život
građana Unije;
• podržavati i jačati organizirano civilno
društvo unutar i izvan EU-a.
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EGSO se zalaže za promicanje participativne i
parlamentarne demokracije u Europi. U EGSOovoj viziji društva svi su uključeni u društvo
i u njemu aktivno sudjeluju. To znači da
građani mogu izreći svoje mišljenje o vlastitoj
budućnosti i budućnosti svoje djece. To
znači da mladi vjeruju da će se moći zaposliti
i voditi dostojanstven život i da se ljudi
osjećaju ojačanima, angažiranima, jednako
poštovanima te sigurnima u svakodnevnom
životu.

Bit EGSO-a
njegovi su članovi
i članice

neovisni i djeluju u interesu svih građana i
građanki EU-a.

Sjedište EGSO-a nalazi se u Bruxellesu, a čini ga
329 članova i članica iz svih 27 država članica.
Članovi i članice dolaze iz svih slojeva društva
i stručnih krugova te posjeduju izuzetno
široko znanje i iskustvo. Predstavljaju udruge
poslodavaca, industriju, gospodarske
komore, udruženja malih i srednjih
poduzeća (MSP), sindikate, potrošače,
poljoprivrednike, udruge za prava osoba
s invaliditetom, akademsku zajednicu,
skupine za prava žena, aktiviste za zaštitu
okoliša, zadruge, organizacije mladih,
organizacije za ljudska prava itd. Sve u
svemu, EGSO okuplja oko 250 organizacija i
mreža na nacionalnoj razini, koje predstavljaju
milijune građana i građanki EU-a.

EGSO čine tri skupine: Skupina poslodavaca
(Skupina I.), Skupina radnika (Skupina II.) i
Skupina „Raznolikost Europe“ (Skupina III.). Cilj
je postići suglasnost među tim skupinama
kako bi mišljenja EGSO-a zaista odražavala
gospodarske i socijalne interese građana EU-a.

Članove i članice EGSO-a na mandat od pet
godina imenuje Vijeće na prijedlog država
članica, ali su oni u svom radu za EGSO

Skupina „Raznolikost Europe”

Članovi i članice nisu sve vrijeme u Bruxellesu.
Većina ih nastavlja raditi svoj posao u svojoj
državi, što im omogućuje da ostanu u
kontaktu sa svojom izbornom bazom.

Skupina poslodavaca
Skupina I.

Skupina radnika
Skupina II.

Skupina III.
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Kako EGSO funkcionira?
Pri donošenju novog zakonodavstva
Europski parlament, Vijeće i Komisija
zakonski su dužni savjetovati se s EGSOom o velikom broju tema. EGSO razmatra
prijedloge i sastavlja mišljenja na temelju
dogovora koji su postigli njegovi članovi i
članice.
Pored toga, EGSO usvaja samoinicijativna
mišljenja o temama za koje članovi i članice
smatraju da su važne i u interesu građana EUa. Također sastavlja razmatračka mišljenja
koja zakonodavci EU-a traže kada žele saznati
stavove civilnog društva o određenim
politikama. Usto prenosi zahtjeve civilnog
društva objavljivanjem deklaracija, rezolucija,
informativnih izvješća i procjena učinka
zakonodavstva EU-a.

EGSO ima šest stručnih skupina i jedno
savjetodavno povjerenstvo za industrijske
promjene te nekoliko promatračkih i ad hoc
skupina. Ta se tijela bave raznim politikama
EU-a koje obuhvaćaju širok raspon tema,
među kojima su gospodarstvo, socijalna
pitanja, promet, okoliš, unutarnje tržište,
vanjski odnosi, vladavina prava, europski
semestar i Brexit. Ovisno o području svoje
stručnosti članovi i članice pripadaju jednoj ili
više stručnih skupina:

ECO

INT

TEN

Stručna skupina za ekonomsku i
monetarnu uniju te ekonomsku i
socijalnu koheziju

Stručna skupina za jedinstveno
tržište, proizvodnju i potrošnju

Stručna skupina za promet,
energiju, infrastrukturu i
informacijsko društvo

SOC

NAT

REX

Stručna skupina za
zapošljavanje, socijalna pitanja i
građanstvo

Stručna skupina za
poljoprivredu, ruralni razvoj
i okoliš

Stručna skupina za vanjske
odnose

O mišljenjima se raspravlja i ona se
usvajaju običnom većinom na plenarnim
zasjedanjima EGSO-a koja se održavaju
devet puta godišnje u Bruxellesu.
Mišljenja se zatim šalju zakonodavcima EU-a
u Parlamentu i Vijeću kako bi utjecala na
njihovo razmišljanje, doprinoseći na taj način
zakonodavnom procesu.
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Svake godine EGSO organizira preko 1000
sastanaka u Bruxellesu i u matičnim državama
članicama EU-a, te objavljuje oko 150 mišljenja
na 24 jezika.
Mišljenja možete pronaći na sljedećoj
stranici: www.eesc.europa.eu/en/our-work/
opinions-information-reports/opinions

Néhány sikertörténet
EGSO osnažuje civilno društvo da
djeluje u području klime
Preporuke EGSO-a prihvaćene su u
komunikaciji Europske komisije o europskom
klimatskom paktu, primjerice, prijedlog da se
uspostavi forum EU-a za financiranje borbe
protiv klimatskih promjena.

EGSO sudjeluje u odlučivanju o
tome kako se troši novac EU-a
EGSO sudjeluje u stručnoj skupini za održivo
financiranje koju je osnovala Europska
komisija.

EGSO radi na smanjenju otpada
Europska
platforma
dionika
kružnog
gospodarstva, uspostavljena u suradnji s
Europskom komisijom, poveznica je između
politike i prakse u području kružnog
gospodarstva.

EGSO zalaže se za pravo glasa
osoba s invaliditetom
800 000 građana i građanki EU-a u 16 zemalja
lišeno je prava glasa zbog svog invaliditeta.
EGSO je pokrenuo kampanju da se stane na
kraj toj diskriminaciji.
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EGSO želi čišće i zelenije baterije
Održive baterije ovise o sirovinama iz trećih
zemalja, alternativnim gorivima, tehnološkom
znanju i kapacitetu za recikliranje, uključujući
„urbano rudarenje”. Te su preporuke uvažene
u Strateškom akcijskom planu EU-a za baterije.

EGSO brine za migrante i migrantice
EGSO i Europska komisija zajednički organiziraju
Europski migracijski forum u okviru kojeg
tvorci politika i civilno društvo prate pitanja
migracija, azila i integracije.

EGSO ne zapostavlja nijedno
područje
Teritorijalni program 2030. donesen je 2020.
uz doprinos EGSO-a: bolja povezanost
urbanih i ruralnih područja, pristojni životni
uvjeti za sve, zdrav okoliš itd. Nijedan građanin
i nijedna građanka EU ne bi smjeli ostati bez
pristupa javnim uslugama samo zato što žive
u određenoj regiji.
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EGSO služi kao model za način na
koji civilno društvo može pratiti
međunarodnu trgovinu
EGSO-ov model sudjelovanja u oblikovanju
politika postao je standard za savjetodavne
skupine
civilnog
društva
u
okviru
međunarodnih trgovinskih sporazuma.

EGSO žali zbog Brexita, ali ostaje
u kontaktu s britanskim civilnim
društvom
Zahvaljujući EGSO-u sporazum između EU-a
i Ujedinjene Kraljevine nakon Brexita sada
uključuje zajedničku savjetodavnu skupinu
civilnog društva tako da civilno društvo i dalje
može pratiti buduće odnose.

Mladi Europljani
U okviru ove zadaće EGSO želi čuti mišljenje
mladih. Mladi su ljudi buduća radna snaga
Europe, njezini aktivisti i političari, a već i sad
su puni vrijednih ideja.
Rad s mladima jedan je od glavnih prioriteta
u radu EGSO-a.

Konkretne
uključuju:

inicijative

na

tom

području

• mišljenja koja se bave specifičnim
potrebama i aspiracijama mladih ljudi;
• događanja za mlade, kao što je godišnje
događanje „Tvoja Europa, tvoje mišljenje!“
(YEYS), odnosno rasprava u kojoj sudjeluju
učenice i učenici iz svih država članica EU-a
i iz država kandidatkinja;
• redoviti posjeti članova i članica EGSO-a
školama i sveučilištima u matičnim
državama članicama prilikom kojih
objašnjavaju kako EU funkcionira i slušaju
stavove mladih o pitanjima koja ih
zabrinjavaju i o njihovim očekivanjima.
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Izazovi pred Europom
i EGSO-om
Sadašnja predsjednica EGSO-a Christa Schweng imenovana je
28. listopada 2020. Njezin je moto:

Ujedinjeni za budućnost Europe
Europska unija trebala bi biti ekonomski prosperitetna, socijalno uključiva
i okolišno održiva i osigurati uvjete koji bi cjelokupnom civilnom
društvu omogućili da se ostvaruje i živi u otvorenim demokracijama
koje se temelje na vrijednostima. EGSO će se posvetiti tome da aktere
civilnog društva podrži u aktivnom doprinošenju toj sveobuhvatnoj
viziji participativnije Europe tako što će kreatorima politika pružiti
dragocjeno stručno znanje kako bi politike bile što djelotvornije i
usklađenije s gospodarskom i socijalnom situacijom u kojoj se nalazi
građanstvo.
Christa Schweng, predsjednica EGSO-a
Skupina poslodavaca, Austrija

Europa mora ponovno postati mjesto u kojem je moguće poboljšati
socijalno stanje svih osoba, stvoriti kvalitetna radna mjesta i otvoriti
tržišta rada mladim ljudima, nezaposlenima i osobama bez sigurnosti
zaposlenja. Kad je riječ o ženama, rodna ravnopravnost jedan je od
temelja socijalne održivosti i u tom području moramo učiniti više.
Kao sindikalistica, smatram da smo odgovorni za to da europskim
građanima i građankama pokažemo da Europska unija i njezin
jedinstveni socijalni model može iznaći način da prebrodimo krizu
uzrokovanu COVID-om 19.
Giulia Barbucci, potpredsjednica EGSO-a za proračun
Skupina radnika, Italija

EGSO može donijeti dodanu vrijednost jer u svojim stavovima u
pogledu novih politika gradimo konsenzus, utvrđujemo nedostatke u
zakonodavstvu i dajemo konkretne prijedloge za njihovo uklanjanje.
Naši dokumenti rezultat su neumornog rada našeg osoblja, članova
i članica koji nastoje pružiti vrijedne i jedinstvene perspektive koje,
što je najvažnije, imaju potporu svih ovih različitih skupina civilnog
društva. Kao potpredsjedniku prioritet će mi biti intenziviranje tog
rada.
Cillian Lohan, potpredsjednik EGSO-a za komunikaciju
Skupina „Raznolikost Europe”, Irska
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Facebook: www.eesc.europa.eu/facebook/
Twitter: www.eesc.europa.eu/twitter/
Instagram: www.eesc.europa.eu/instagram
YouTube: www.eesc.europa.eu/youtube/
LinkedIn: www.linkedin.com/
company/european-economic-socialcommittee
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