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Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) képviseli
a civil társadalom érdekeit az uniós intézményekben, és
kapcsolatot teremt az EU és az érdekelt felek között.
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Ismerkedjen meg az Európai
Gazdasági és Szociális Bizottsággal!
Az EGSZB az EU szerves része: a Római
Szerződés hozta létre 1957-ben, hogy
tanáccsal lássa el az EU döntéshozóit, illetve
biztosítsa, hogy a civil társadalmi szervezetek
és hálózatok az egész kontinensen
beleszólhassanak Európa fejlődésébe.

Ezek a szervezetek gyakran közvetítő szerepet
töltenek be a döntéshozók és a nyilvánosság
között, lehetővé téve a polgárok számára,
hogy aktív szerepet vállaljanak a változás
előidézésében vagy a közjó érdekét szolgáló
konkrét ügyek támogatásában.

Az EGSZB más, mint a többi uniós intézmény.
A konzultáció, a párbeszéd és a konszenzus
egyedülálló fóruma a szervezett civil
társadalom valamennyi ágazatának képviselői
számára.
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Az EGSZB küldetése és jövőképe
Az EGSZB szeretne hozzájárulni ahhoz,
hogy az EU politikai döntéshozatala
és jogalkotása demokratikusabb és
hatékonyabb legyen, illetve hitelesen
tükrözze az EU polgárainak szükségleteit.
Három alapvető feladata van:
• tanácsokkal látja el az Európai Parlamentet,
a Tanácsot és az Európai Bizottságot;
• gondoskodik arról, hogy figyelembe
vegyék a civil társadalmi szervezetek
véleményét Brüsszelben, valamint
tudatosítja bennük, hogy milyen hatással
van az európai jogalkotás az uniós
polgárok életére;
• támogatja és erősíti a szervezett civil társadalmat
az EU határain belül és kívül egyaránt.

|2

Az EGSZB a parlamenti demokrácia mellett
a részvételi demokrácia támogatásának is
elkötelezett híve Európában. Az EGSZB egy
mindenkit befogadó és aktívan bevonó
társadalomban hisz. Ez azt jelenti, hogy
a polgároknak van érdemi beleszólásuk
saját, illetve gyermekeik jövőjébe. Olyan
társadalmat jelent, ahol a fiataloknak
reményük van arra, hogy munkát találjanak
és megfelelő körülmények közt éljenek, és
ahol az emberek – a biztonságérzeten kívül –
fontosnak, elkötelezettnek és egyenlőnek
érezhetik magukat mindennapi életükben.

Az EGSZB lelkét a
tagjai alkotják

A tagok nem teljes munkaidőben dolgoznak
Brüsszelben: a legtöbben továbbra is saját
munkahelyükön tevékenykednek saját hazájukban,
ami biztosítja, hogy közvetlen kapcsolatban
maradjanak választókörzeteikkel.

AbrüsszeliszékhelyűEGSZB-nek27unióstagállamból
származó 329 tagja van. A tagok különféle
társadalmi és szakmai háttérrel érkeznek,
és a tudás és a tapasztalat széles skálájával
rendelkeznek. A munkaadókat, az
ipart, a kereskedelmi kamarákat, a kis- és
középvállalkozások (kkv-k) szövetségeit,
a szakszervezeteket, a fogyasztókat, a
gazdálkodókat, a fogyatékossággal élők
szervezeteit, a tudományos köröket, a
nőjogi csoportokat, a környezetvédőket, a
szövetkezeteket, az ifjúsági szervezeteket,
az emberi jogi szervezeteket stb. képviselik.
Az EGSZB összesen mintegy 250 szervezetet
és hálózatot tömörít nemzeti szinten, amelyek
több millió uniós polgárt képviselnek.

Az EGSZB három csoportból áll: a
Munkaadók csoportjából, a Munkavállalók
csoportjából és a Sokféleség Európája
csoportból.
A
cél
a
konszenzus
megteremtése a csoportok között, hogy
az EGSZB véleményei valóban tükrözzék
az európai uniós polgárok gazdasági és
társadalmi érdekeit.

Munkaadók csoportja
I. Csoport

Munkavállalók csoportja
II. Csoport

Az EGSZB tagjait a tagállamok javaslatára
a Tanács nevezi ki ötéves időtartamra, de
függetlenül dolgoznak az EGSZB számára,
valamennyi uniós polgár érdekét képviselve.

Sokféleség Európája csoport
III. Csoport
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Hogy működik
az EGSZB?
A jogi előírások értelmében új jogszabályok
alkotásakor az Európai Parlamentnek, a
Tanácsnak és az Európai Bizottságnak
kötelező kikérniük az EGSZB véleményét
a legkülönbözőbb témákban. Az EGSZB
megvizsgálja a javaslatokat, és a tagjai közötti
megállapodás
alapján
véleményeket
dolgoz ki.
Ezen
túlmenően
az
EGSZB
saját
kezdeményezésű véleményeket is elfogad
olyan témákban, melyeket a tagok
fontosnak tartanak az uniós polgárok érdekei
szempontjából. Feltáró véleményeket
is készít az uniós jogalkotók felkérésére,
hogy tájékoztassa őket a civil társadalom
konkrét
szakpolitikákkal
kapcsolatban
kialakított álláspontjáról. Az EGSZB a civil

társadalom igényeit is tükrözi azáltal, hogy
nyilatkozatokat, állásfoglalásokat, tájékoztató
jelentéseket és hatásvizsgálatokat tesz közzé
az uniós jogszabályokról.
Az EGSZB hat szekcióval és egy, az
ipari
szerkezetváltással
foglalkozó
konzultatív bizottsággal, valamint több
megfigyelőközponttal és ad hoc csoporttal
rendelkezik. Ezek a szervek különböző uniós
szakpolitikákkal foglalkoznak, a gazdaságtól
a szociális ügyekig, a közlekedéstől a
környezetvédelemig, a belső piactól a
külkapcsolatokig, a jogállamiságtól és az
európai szemesztertől a brexitig. A tagok
szakterületeiktől függően foglalnak helyet
egy vagy több testületben:

ECO

INT

TEN

„Gazdasági és monetáris unió,
gazdasági és társadalmi kohézió”

„Egységes piac, termelés és
fogyasztás”

„Közlekedés, energia,
infrastruktúra és információs
társadalom”

SOC

NAT

REX

„Foglalkoztatás- és
szociálpolitika, uniós polgárság”

„Mezőgazdaság, vidékfejlesztés
és környezetvédelem”

„Külkapcsolatok”

A véleményeket az EGSZB évente kilenc
alkalommal,
Brüsszelben
megtartott
plenáris ülésein vitatják meg és fogadják
el egyszerű többséggel. Ezt követően a
véleményeket megküldik az EU jogalkotóinak
a Parlamentbe és a Tanácsba, ahol azok
a
döntéshozók
gondolkodásmódjának
befolyásolásával járulnak hozzá a jogalkotási
folyamathoz.
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Az EGSZB minden egyes évben több mint
1000 ülést szervez Brüsszelben és „odahaza”,
az uniós tagállamokban, és mintegy 150
véleményt tesz közzé 24 nyelven.
A véleményeket a következő linken találhatja:
w w w. e e s c . euro p a . eu / hu /o ur- wo r k /
opinions-information-reports/opinions

Néhány sikertörténet
Az EGSZB ösztönzi a civil
társadalom sze-repvállalását az
éghajlat-politikai fellépés terén
Az EGSZB ajánlásait figyelembe vették az
európai éghajlati paktumról szóló európai
bizottsági közleményben, ideértve egy uniós
klímafinanszírozási fórum létrehozását is.

Az EGSZB beleszólhat az uniós
pénzek felhasználásának módjába
Az EGSZB részt vesz a fenntartható
finanszírozással foglalkozó európai bizottsági
szakértői csoportban.

Az EGSZB csökkenti a hulladék
mennyiségét
Az Európai Bizottsággal közösen létrehozott
körforgásos gazdaság érdekelt feleinek európai
platformja összekapcsolja a szakpolitikát a
gyakorlattal a körforgásos gazdaság területén.

Az EGSZB a fogyatékossággal élő
személyek szavazati joga mellett
száll síkra
16 országban 800 000 uniós polgártól
fogyatékosságuk miatt megtagadják a
szavazati jogot. Az EGSZB kampányt indított e
megkülönböztetés felszámolására.
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Az EGSZB tisztább,
környezetbarátabb
akkumulátorokat szeretne
A fenntartható akkumulátorok a harmadik
országok nyersanyagaitól, az alternatív
üzemanyagoktól, a technológiai szakértelemtől
és az újrafeldolgozási kapacitásoktól függenek,
ideértve a „másodnyersanyag-visszanyerést” is.
Az akkumulátorokra vonatkozó uniós stratégiai
cselekvési terv figyelembe vette ezeket az
ajánlásokat.

Az EGSZB figyel a migránsokra
Az EGSZB és az Európai Bizottság közösen
szervezi meg az Európai Migrációs
Fórumot, amelynek keretében a politikai
döntéshozók és a civil társadalom nyomon
követi a migrációval, a menekültüggyel és
az integrációval kapcsolatos kérdéseket.

Az EGSZB egyetlen térséget sem
hagy magára
A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó
területfejlesztési menetrendet 2020-ban,
az EGSZB hozzájárulásával hajtották végre:
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jobb kapcsolatok a városi és vidéki területek
között;
tisztességes
életkörülmények
mindenki számára; egészséges környezet...
Egyetlen uniós polgárt sem szabad kihagyni
a közszolgáltatásokhoz való hozzáférésből,
pusztán azért, mert egy adott régióban él.

Az EGSZB modellként szolgál a
nemzetközi kereskedelem civil
társadalmi felügyeletéhez
Az EGSZB politikai döntéshozatalban való
részvételének modellje ma már a civil társadalmi
tanácsadó csoportok standardjává vált a
nemzetközi kereskedelmi megállapodások
kapcsán.

Az EGSZB sajnálatát fejezi ki
a brexit miatt, de továbbra
is kapcsolatot tart a brit civil
társadalommal
Az EGSZB-nek köszönhetően az EU és az Egyesült
Királyság közötti, brexit utáni megállapodás
immár magában foglalja egy közös civil
társadalmi tanácsadó csoport felállítását, hogy
a civil társadalom továbbra is nyomon tudja
követni a jövőbeli kapcsolatok alakulását.

Európai fiatalok
Ennek a kezdeményezésnek a keretében
az EGSZB szeretné megismerni a fiatalok
véleményét. A fiatalok nem csupán Európa
jövőbeli munkavállalói, aktivistái és politikusai,
hanem sok olyan ötletük is van, amelyek itt és
most értékesek.
Az EGSZB a legfontosabb prioritásai közé
emelte a fiatalokkal való együttműködést.

Néhány konkrét kezdeményezés:
• Olyan vélemények kidolgozása, amelyek
figyelembe veszik a fiatalok sajátos igényeit
és törekvéseit
• Fiataloknak szóló rendezvények szervezése,
például az évente megrendezésre kerülő
„Your Europe, Your Say!” (A te Európád, a te
szavad!) (YEYS) vita az összes uniós tagállam
és a tagjelölt országok diákjaival
• Annak elősegítése, hogy az EGSZB
tagjai rendszeresen ellátogassanak
„hazai” iskolákba és egyetemekre, hogy
elmagyarázzák az EU működését, és
meghallgassák a fiatalok véleményét és
elvárásait.
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Az Európa és az EGSZB
előtt álló kihívások
Az EGSZB jelenlegi elnökét, Christa Schwenget 2020. október 28-án
nevezték ki hivatalába. Mottója a következő:

Együtt Európa jövőjéért
Az Európai Uniónak gazdasági jólétet, társadalmi befogadást és környezeti
fenntarthatóságot kell biztosítania. Stabilan garantálnia kell annak feltételeit,
hogy a civil társadalom egésze gyarapodhasson és nyitott, értékeken
alapuló demokráciában élhessen. Az EGSZB hangsúlyt helyez arra, hogy
támogassa a civil társadalmi szereplők aktív hozzájárulását ehhez az
átfogó, egy még nagyobb mértékben a részvételen alapuló Európához
kapcsolódó jövőképhez, és értékes szakértelemmel segítse a politikai
döntéshozókat és az olyan, hatékonyabb szakpolitikákat, amelyek jobban
megfelelnek a helyi szint gazdasági, társadalmi és politikai helyzetének.
Christa Schweng, az EGSZB elnöke
Munkaadók Csoportja, Ausztria

Európának ismét olyan hellyé kell válnia, ahol javítani lehet a szociális
körülményeket mindenki számára, jó minőségű munkahelyeket lehet
teremteni, és a munkaerőpiacot meg lehetni nyitni a fiatalok, a
munkanélküliek és az állásbiztonsággal nem rendelkezők előtt.
Ez különösen igaz a nők esetében: a nemek közötti egyenlőség a
társadalmi fenntarthatóság egyik alapköve, és ezen a területen
többet kell tennünk. Szakszervezeti tagként úgy vélem, felelősségünk,
hogy megmutassuk az európai polgároknak, hogy az Európai
Unió és annak egyedülálló szociális modellje segíthet abban, hogy
megmutassa a Covid19-válságból kivezető utat.
Giulia Barbucci, az EGSZB költségvetésért felelős alelnöke
Munkavállalók csoportja, Olaszország
Az EGSZB értéktöbbletet nyújthat, mivel az új politikákkal kapcsolatos
észrevételeinkkel konszenzusra törekszünk, feltárjuk a joghézagokat
és konkrét javaslatokat fogalmazunk meg azok megszüntetésére.
Az általunk kidolgozott javaslatok kemény munka eredményeként
jönnek létre: munkatársaink és tagjaink fáradhatatlanul dolgoznak
olyan értékes és egyedi nézőpontok kialakításán, amelyeket
alapvetően ezek a különböző civil társadalmi csoportok mind
támogatnak. Alelnökként az lesz a legfontosabb számomra, hogy
szélesebb alapokra helyezzem ezt a munkát.
Cillian Lohan, az EGSZB kommunikációért felelős alelnöke
Sokféleség Európája, Írország
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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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