




„   Ovo su prioriteti mog predsjedanja, 

koji će sačinjavati djelokrug aktivnosti 

Odbora, zajedno s programima rada odjela.“



Program rada predsjednika 
i prioriteti za razdoblje 2010-2013

Angažiranje pučanstva
za održivu Europu

2 Njegovanje jačeg
europskog civilnog društva

U grčkoj mitologiji Europa je bila feničanska princeza. 

Homer opisuje Europu kao mitološku kraljicu Krete. 

Prema pripovijetci, postojala je jednom jedna lijepa djevojka 

koju je oteo Zeus preobražen u bika; nosio ju je preko 

mora i oko kontinenta, koji je tako dobio ime Europa.
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Europa je stoljećima bila mjesto stalnog sukoba 

između mješavine etničkih skupina koje su 

međusobno ratovale. Potraga za moći, vlasti 

i carstvom rezultirala je pomicanjem granica, što 

je iza sebe ostavilo pustoš i pokoravanje. Samo 

kratko vrijeme prošlo je, u povijesnom smislu, 

između Europe prošlog stoljeća s dva svjetska 

rata i Europe održive međusobne suradnje, 

Europe koju mi nazivamo Europska unija i koja 

radi za budućnost mira u Europi. 

 

Europska 
unija
Od 1950-tih europske integracije razvijaju se 

s velikim uspjehom. Nakon stoljeća nesloge, 

ratova i stalnog pomicanja granica i migracija 

stanovništva, europski projekt omogućio 

je uspostavu mira, sigurnosti, napretka 

i solidarnosti, iako se još puno toga treba 

napraviti.

Inicijativa stvaranja jedinstvenog unutarnjeg 

tržišta nakon čega slijedi jedinstvena valuta 

neusporedivi je pothvat. Dva proširenja, da 

bi se apsorbiralo ukupno dvanaest novih 

zemalja članica, dogodila su se u posljednjih 

sedam godina. Nakon nekoliko godina, koje 

su obilježene i napretkom i zastojima, Unija 

je pristala na novi ugovor u kojemu je uloga 

civilnog društva konsolidirana i koji osigurava 

položaj stalnog predsjednika Vijeća i visokog 

predstavnika za vanjsku politiku i sigurnost.

„  Moramo zadržati 
viziju mirne 
i prosperitetne Europe. “
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Izazovi 
s kojima 
se Europa 
suočava
U posljednjih nekoliko godina, svijet je prošao 

kroz teške fi nancijske krize. Povjerenje u početni 

oporavak još uvijek je nedostatno i postoje 

trajni signali upozorenja od opasnosti recesije, 

neprekidnog usporavanja i prekinutog oporavka. 

Nezaposlenost je dosegla razinu bez presedana, 

iako stope nezaposlenosti iznimno variraju među 

zemljama i regijama. Posebice nezaposlenost 

mladih je zabrinjavajuće visoka. Siromaštvo je 

također i dalje sve ozbiljniji problem u Europi. 

Središte pozornosti prebacilo se s katastrofalnih 

problema u fi nancijskom sektoru na položaj javnih 

fi nancija u zemljama članicama. Veliki defi citi vlade 

i javnog duga stvorili su stoga ogromnu napetost 

kao rezultat smanjene potrošnje, smanjenih 

plaća i drugih mjera za rješavanje krize u mnogim 

državama članicama.

Politička opredijeljenost za održivi razvoj i borba 

protiv klimatskih promjena je oslabila. Dugoročni 

razvoj morao je ustupiti mjesto kratkovidnijoj 

politici. Međunarodna zajednica ne usmjerava 

dovoljno pozornosti i ne rješava na odgovarajući 

način pitanja globalne jednakosti, demokratskog 

razvoja, te prava na hranu i čistu vodu. Zanimanje 

za Milenijske ciljeve razvoja za smanjenje 

globalnog siromaštva slabi. Godine pregovora 

u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji nisu uspjele 

dati novi multilateralni trgovinski sporazum.

Jaka 
socijalna 
Europa
Pod mojim predsjedanjem, Odbor će nastaviti 

ulagati napore za jačanje i konsolidaciju socijalne 

dimenzije EU-a, nastojanja koja će poboljšati 

uvjete zapošljavanja i promicati socijalnu 

integraciju. Mi ćemo nastaviti borbu protiv 

siromaštva i isključenosti koji već pogađaju ranjive 

skupine. Novi izazovi tako nastaju kao rezultat 

prilagodbi potrebnih za stvaranje društva s niskom 

razinom stakleničkih plinova, ali i nova znanja 

i vještine bit će također potrebni.
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Civilno 
društvo
Novi ugovor predviđa uključenje civilnog društva 

u rad EU-a, iako postoje jasne naznake da su 

ljudi u Europi daleko od toga da osjećaju pravo 

opredjeljenje za europsku suradnju. 27 država 

članica i dalje mora pronaći rješenja i zajednički 

donijeti odluke u Vijeću, a postoji opasnost da 

će se konačni ishod utvrditi isključivo na temelju 

nacionalnih prednost ili nedostataka. Europska 

pitanja najčešće se ističu svojom odsutnosti iz 

nacionalne politike i predizborne kampanje. 

Potrebno je političko vodstvo na nacionalnoj 

razini i na razini EU-a koje još uvijek vidi europske 

integracije kao cilj politike.

Trebamo civilno društvo koje može eksplicitno 

braniti vrijednosti Unije, izgraditi potporu te 

sudjelovati u kolektivnoj izgradnji Europe.

Trebamo viziju i predanost organizacija civilnog 

društva, koje će postavljati pitanja i promicati ih 

tako da budu obuhvaćena političkim dnevnim 

redom.

Trebamo ljude u organizacijama koji su spremni 

priložiti svoje vještine, stručnost, predanost 

i interes.

„  Stoga trebamo EGSO, jedino formalno 

tijelo EU-a koje predstavlja organizacije 

poslodavaca, zaposlenih i drugih 

interesnih skupina civilnog društva 

i koje im daje mogućnost, na temelju 

ugovora, da mogu sudjelovati i utjecati 

na unutarnje funkcioniranje Unije. “
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„  Dijalog je umjetnost razgovora, 
s ljudima prije nego li 
obraćanja ljudima, ali prije 
svega to je umjetnost slušanja. “
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Novi 
ugovor
Ugovor o Europskoj uniji / Glava II

Odredbe o demokratskim principima / Članak 11

1. Ustanove trebaju, odgovarajućim sredstvima, pružiti 

građanima i reprezentativnim udrugama priliku za 

iznošenje i javnu razmjenu mišljenja na svim područjima 

djelovanja Unije.

2. Ustanove su dužne održavati otvoreni, transparentni 

i redoviti dijalog s reprezentativnim udrugama i civilnim 

društvom.

3. Europska komisija treba obaviti široke konzultacije 

sa zainteresiranim stranama kako bi se osigurala 

koherentnost i transparentnost akcija Unije.

4. Ne manje od milijun građana koji su državljani velikog 

broja zemalja članica može poduzeti inicijativu poziva 

Europske komisije, u okviru njezinih ovlasti, da dostavi 

odgovarajuće prijedloge o pitanjima za koja građani 

smatraju da je potreban pravni akt Europske unije u svrhu 

provedbe Ugovora.

Procedure i uvjeti potrebni za takvu inicijativu građana 

utvrđuju se u skladu s prvim stavkom članka 24. Ugovora 

o funkcioniranju Europske unije.
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Lisabonski ugovor pružio je EGSO-u nove 

mogućnosti i proširene nadležnosti. Po prvi 

put ustanove su dužne pružiti civilnom društvu 

i predstavničkim udrugama mogućnost da 

izraze svoje mišljenje i sudjeluju u otvorenom, 

transparentnom i redovitom dijalogu. Dijalog 

također znači i slušanje, ne samo izražavanje 

vlastitih stavova. Čak i ako su uvijek postojale 

prilike za dijalog i otvoreno izražavanje 

u svakodnevnom radu EGSO-a, ugovor ga također 

potiče u razvitku svoje uloge i odnosa s drugim 

institucijama. Pod mojim predsjedanjem Odbor 

će aktivno raditi na provedbi ugovora. EGSO 

će također nastaviti provoditi strategiju aktivne 

komunikacije.

Aktivna provedba Članka 11. ugovora

EGSO je formirao kontaktnu skupinu za veze 

s predstavničkim organizacijama u EU i njihovim 

mrežama. Ova kontaktna skupina treba 

revitalizaciju, i za vrijeme mojeg predsjedanja bit 

će prioritet pronaći nove pristupe ovoj suradnji 

i zajednički identifi cirati pitanja od zajedničkog 

interesa i potrebu da se razgovara i poduzme 

akcija.

Revitaliziranje rada u kontaktnoj 

skupini, kao mjestu susreta s europskim 

organizacijama civilnog društva

Dobrovoljni rad aktivni je izraz građanske 

odgovornosti, koja jača europske vrijednosti kao 

što su solidarnost i socijalna kohezija.

Europa mora postaviti primjer u pitanjima 

ravnopravnosti spolova i međugeneracijske 

jednakosti i integracije. To su preduvjeti za 

demokraciju i socijalnu koheziju. Problem starenja 

stanovništva je i izazov i prilika za Europu.

Aktivno sudjelovanje u radu, koje 

se odnosi na Europsku godinu 

volonterstva 2011.

Aktivno sudjelovanje u radu koje 

se odnosi na Europsku godinu 

volonterstva 2012.

Raznolikost 
i kultura
Europska unija još uvijek je mlada i treba rasti 

i gledati na svoju raznolikost kao na sredstvo 

pronalaženja prave ravnoteže između nacionalnih 

svojstava i uspostave zajedničkih pravila za 

dobrobit svih građana. Europsko civilno društvo 

mora omogućiti više ravnopravnosti između 

građana, između generacija, između muškaraca 

i žena, između različitih vjerskih praksi i između 

različitih kultura. To je preduvjet za socijalnu 

koheziju, koja se temelji na univerzalnoj slobodi 

i uzajamnom poštovanju. Kultura u svim 

svojim oblicima odraz je raznolikosti; ona pruža 

perspektivu, postavlja pitanja i izazove, a to nam 

može dati nove načine gledanja na sebe i naš 

okoliš. Raznolikost Europe odražava se u njenoj 

kulturi. Npr. glazba u svim svojim oblicima nadilazi 

jezične barijere.
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„  Fotosinteza pokreće sve biološke 
procese na zemlji. Nije stvoren niti 
jedan umjetni sustav koji može tako 
učinkovito pretvoriti atome ugljika 
iz atmosfere u organski materijal. 
Fotosinteza biljaka skuplja sunčevu 
energiju. Tijekom ovog procesa 
također se oslobađa kisik, što je 
najvažniji ciklus u prirodi. 
Upravo biljne stanice označavaju 
rast u pravom smislu te riječi. “
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Održivi 
razvoj
Održivi razvoj strategija je, koja je široko defi nirana 

kao način zadovoljavanja svakodnevnih potreba 

bez ugrožavanja sposobnosti budućih generacija 

da zadovolje svoje potrebe. Temelji se na 

ekološkoj, gospodarskoj i socijalnoj održivosti. 

Strategija EU-a za održivi razvoj iz 2006. krovna 

je strategija koja obuhvaća sva područja politike. 

Sa svojim Opservatorijem održivog razvoja, koji 

djeluje kao koordinator, EGSO mora razviti položaj 

u sklopu priprema za slijedeću konferenciju UN-a 

o globalnoj strategiji Rio+20 koja će se održati 

u 2012. EGSO će preuzeti inicijativu u pokušaju 

koordiniranja niza zajedničkih stajališta iz 

europskih organizacija, da bi zastupao doprinos 

civilnog društva.

Naglasak na strategiji održivog razvoja za 

Rio+20

Okupljanje europskih organizacija i mreža 

da bi se osigurao zajednički doprinos za 

Rio+20 

Traženje zajedničkih pozicija i zajedničkih 

izjava s aktualnim međunarodnim 

kontaktima EGSO-a 
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Europska komisija zatražila je od EGSO-a da igra 

aktivnu ulogu u provedbi strategije Europa 2020. 

za pametan, održiv i obuhvatan rast, što je također 

strategija za postizanje ekonomskog oporavka 

i smanjenje nezaposlenosti. Odbor će raditi na 

osiguravanju postizanja pet sveobuhvatnih ciljeva 

utvrđenih od strane Europskog vijeća u lipnju 

2010. Organizacije civilnog društva će imati 

priliku predložiti nove i inovativne metode, te 

tražiti zajedničko stajalište o pitanjima kao što su 

socijalna i gospodarska kohezija, održivi razvoj, 

inovacije, istraživanja, energetska učinkovitosti, 

potencijal malih i srednjih poduzeća, te unutarnje 

tržište u novom globaliziranom svijetu.

S ciljem jačanja svog sudjelovanja u procesu 

reforme, EGSO je pretvorio svoj Opservatorij 

lisabonske strategije u „Koordinacijsku skupinu 

Europa 2020.“, koja će nastaviti uspješan rad koji 

je obavljao Opservatorij. Koordinacijska skupina 

pomoći će u koordiniranju rada odjeljka koji se 

odnosi na Europu 2020., a također poboljšati 

suradnju s nacionalnim gospodarskim i socijalnim 

vijećima i sl. organizacijama u zemljama članicama. 

To će podržati napredak u okviru strategije i služiti 

kao platforma za razmjenu dobre prakse, sustavno 

vrednovanje i mreže između svih sudionika. 

Snažan fokus u Koordinacijskoj skupini 

Europa 2020. na suradnji s nacionalnim 

gospodarskim i socijalnim vijećima 

i sličnim organizacijama

Pametna 
strategija 
Europe 2020
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Ekološko 
poslovanje i ekološko 
poduzetništvo 
Zapošljavanje i ekološki gospodarski rast temelji 

se na poduzetništvu. Poticaji i regulatorno 

pojednostavljenje potrebni su kako bi ljudi bili 

spremniji za početak i pokretanje poslova. EU 

se još nije uspjela dogovoriti o zajedničkim 

pravilima za europski patent, niti za tvrtke, udruge 

i uzajamna društva. Izvješće koje je sastavio bivši 

povjerenik Mario Monti na zahtjev Europske 

komisije pokazuje da je unutarnje tržište još 

uvijek daleko od potpunog u mnogim aspektima. 

Tvrtke moraju biti puno više usmjerene na 

održivost i društvenu odgovornost. EU mora 

razvijati i provoditi svoj program za mala i srednja 

poduzeća.

Zakon o malim poduzećima mora biti 

pravno obvezujući instrument

Usmjerenost na pravno 

pojednostavljenje, posebice za mala 

i srednja poduzeća
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Socijalno 
gospodarstvo
U tržišnom gospodarstvu također je važno imati 

na umu i raspon različitih oblika poduzetništva. 

Postoje vrste poduzeća u socijalnom 

gospodarstvu - npr. zadruge, uzajamna društva 

i udruge - koja nude održiviji poslovni model od 

tradicionalnih poduzeća na burzi. 

Postoji također i vrsta etičkog poslovanja koje je 

osmišljeno za unaprijeđenu socijalnu uključenost, 

ali može obuhvaćati i druge perspektive. Takve 

tvrtke mogu također pružiti protutežu strogo 

tržišnom modelu, u svrhu ostvarivanja društvenih 

ciljeva. Studija EGSO-a o socijalnom gospodarstvu 

u državama članicama daje dobar pregled takve 

vrste poslovanja.

Centar pažnje na različitim vrstama 

poslovanja u socijalnom gospodarstvu

Centar pažnje na Međunarodnoj godini 

zadruga 2012.

Financijska 
perspektiva 
za razdoblje 
2014-2020
Financijska kriza i njene posljedice pokazale su 

da su gospodarstva zemalja članica EU-a vrlo 

međuovisna. Rješenja za zajedničke probleme 

stoga moraju u velikoj mjeri biti i zajednička 

rješenja. Osim toga, ciljane mjere potrebne su 

u mnogim zemljama za smanjenje državnog duga 

na društveno prihvatljivi način.

Europa se suočava s velikim izazovima koji se 

također mogu koristiti kao temelj za rast koji nas 

izvodi iz krize. Ulaganjem npr. u inovacije, nove 

tehnologije (osobito u području zaštite okoliša 

i energetike) i infrastrukturu, te s pametnim 

poreznim poticajima, EU će biti u mogućnosti 

da postigne održivi razvoj u dugoročnom 

razdoblju. Tako se EU također može učiniti i vrlo 

konkurentnom na međunarodnoj razini.

Za raspravu o nadolazećoj fi nancijskoj perspektivi 

bit će potrebno puno vremena i energije, kako za 

države članice tako i za civilno društvo, uključujući 

i socijalne partnere. Pod mojim predsjedanjem, 

mi ćemo pružiti konstruktivni doprinos raspravi 

o proračunu za sljedeće fi nancijsko razdoblje, 

proračun koji bi mogao pomoći u pružanju 

odgovora na sve izazove s kojima se EU suočava.
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Prirodni izvori koji su potrebni za poljoprivredu, 

šumarstvo i ribarstvo moraju se koristiti, ali ne 

iscrpiti. Zajednička poljoprivredna politika bitan 

je element europske suradnje. Tijekom mog 

predsjedanja utvrdit će se preduvjeti na temelju 

kojih se politika treba razvijati prije i tijekom 

sljedeće fi nancijske perspektive. Zajednička 

poljoprivredna politika mora se i dalje temeljiti 

na načelima zajedničkog tržišta, zajedničkog 

fi nanciranja i zajedničkog sustava podrške. ZPP 

mora biti usmjerena na poboljšanje sigurnosti 

hrane u EU i osiguranje da tržište pruži stabilna 

primanja za poljoprivrednike. Napori na povećanju 

transparentnosti u prehrambenom lancu 

u odnosu na cijene i ugovore moraju se nastaviti. 

Kako bi se uskladila potpora u cijeloj EU, vezivanje 

subvencija za prošlu proizvodnju treba biti 

izbačeno. 

Mora se održati vrijednost europskog ruralnog 

gospodarstva te angažirati potencijal za održivi 

rast. Stoga treba posvetiti više pozornosti drugom 

stupu Zajedničke poljoprivredne politike s ciljem 

korištenja ruralnih razvojnih resursa, kako za 

jačanje ruralnog gospodarstva tako i za reagiranje 

na ekološke i klimatske izazove.

Poljoprivredna proizvodnja u EU također se mora 

promatrati u svjetlu globalnih zahtjeva za opskrbu 

hranom.

Konferencija o budućoj Zajedničkoj 

poljoprivrednoj politici: „Dobitnici 

i gubitnici od reforme ZPP-a“

Zajednička 
poljoprivredna 
politika do 2014
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Potrošačka 
politika
Sva područja politike moraju imati dimenziju 

održivosti i rasta. Snažne organizacije potrošača 

mogu igrati važnu ulogu u upravljanju svim 

vrstama potrošnje, i privatne i javne, tako da roba 

i usluge postanu sigurniji i da brinu za okoliš. 

Njihov utjecaj može biti posebno učinkovit 

i brz, jer se reakcija potrošača izravno uvodi 

u proizvodnju. Prava potrošača važni su aspekti 

zdrave tržišne ekonomije, a to je tema za koju 

je EGSO dugo zainteresiran i u kojoj su njegova 

nastojanja bila uspješna.

Pod mojim predsjedanjem, Odbor će nastaviti 

održavati dane europskih potrošača s Komisijom 

i predsjedništvom Vijeća. To je učinkovit način 

skretanja pozornosti na prava potrošača.

Održavanje dana europskih potrošača 

svake godine
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„  Jer ste me nahranili kad sam bio gladan, 
napojili kad sam bio žedan, primili ste 
me kad sam bio tuđinac i obukli me 
kad sam bio gol; posjećivali ste me 
dok sam bio bolestan i u zatvoru… “
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EGSO i širi 
svijet
Europa je poput stabla koje dobiva nove grane, 

koje je također povezano s ostatkom svijeta. Kroz 

dinamičan unutarnji proces, EU je istodobno 

narasla tako da obuhvaća 27 zemalja članica. 

EGSO je uključen u različite oblike suradnje 

s organizacijama civilnog društva u zemljama 

i regijama izvan Europske unije, uključujući 

Euromed partnere, Kinu, Indiju i Brazil. Odbor 

također ima zadatak pridonositi pristupanja 

zemalja kandidata poput Turske i zemalja na 

Balkanu, kroz jačanje partnerstva s EU.

EGSO će i dalje biti aktivno uključen 

u odnose s ostatkom svijeta te 

s organizacijama civilnog društva.

Pomoć 
i razvoj
Kroz njihovu pomoć i razvojne napore, EU i njezine 

države članice imaju ključnu ulogu na globalnoj 

razini u borbi protiv siromaštva i gladi. EGSO mora 

biti uključen u analizu područja politike EU-a te 

u nastojanjima za poboljšanjem koherentnosti 

između njih i razvojne politike. Učinkovitosti 

razvojne pomoći mora biti poboljšana. EGSO će 

raditi kako bi osigurao da sredstva budu dostupna 

i za male korisnike na tom području rada. Postoji 

potreba za potporom organizacija civilnog društva 

i socijalnih partnera osiguravanjem boljeg pristupa 

fi nancijskim sredstvima, a fi nancijska pravila 

također moraju biti pojednostavljena.

Trgovina igra ključnu ulogu u globalnom razvoju 

i u vlastitom gospodarskom razvoju Europske 

unije. Multilateralni sporazum u okviru Svjetske 

trgovinske organizacije mora imati prednost 

nad bilateralnim trgovinskim sporazumima. 

Trgovinska politika EU-a mora biti prilagođena i za 

promicanje razvoja u multilateralnim, bilateralnim 

i regionalnim kontekstima.ntekstima.



21Program rada predsjednika 
i prioriteti za razdoblje 2010-2013

Angažiranje pučanstva
za održivu Europu

Njegovanje jačeg
europskog civilnog društva

Borba 
protiv 
siromaštva 
i gladi
Kriza hrane jače pogađa, jer fi nancijska kriza se 

miješa s postojećim problemima. Organizacija 

za hranu i poljoprivredu (FAO) procjenjuje da je 

broj pothranjenih ljudi u svijetu porastao na više 

od jedne milijarde i da se šanse za postizanje cilja 

dvostrukog smanjenja broja ljudi koji žive u gladi 

do 2015. i dalje opadaju.

Međunarodna zajednica sada treba održati svoja 

obećanja, tako da se postigne cilj i prepolovi broj 

gladnih ljudi u svijetu do 2015. 

U proljeće 2015. godine EGSO planira održati 

konferenciju o globalnoj sigurnosti hrane 

s organizacijom FAO. Cilj je ukazati na mjere koje 

su naglasile organizacije poput Svjetske 

banke, kao što su ulaganja u poljoprivredu i ruralni 

razvoj u zemljama u razvoju i veću regionalnu 

i globalnu liberalizaciju trgovine. EGSO će nastojati 

postaviti radne odnose i zaključiti memorandum 

o razumijevanju s FAO, slijedeći primjer suradnje 

između EGSO-a i Međunarodne organizacije 

rada (ILO).

Konferencija o globalnoj sigurnosti hrane

Uspostavljanje odnosa s FAO

Ljudska 
prava
Politike sigurnosti i pravde moraju čuvati 

vrijednosti slobode. Ove politike moraju 

zaštititi temeljna prava zajamčena Europskom 

konvencijom o ljudskim pravima i EU Poveljom 

o temeljnim pravima, koje ih moraju uzeti kao 

svoju polaznu točku. EU politika i zakonodavstvo 

o imigraciji i granicama moraju pružiti dužno 

poštovanje ljudskih prava i postaviti slobodu 

i sigurnost svih na središte pozornice. 
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Otvorenost, suradnja i povjerenje bit će obilježja 

mog predsjedanja. Namjeravam usko surađivati 

s potpredsjednikom, predsjednicima triju skupina 

i odjela te predsjednicima Savjetodavne komisije 

o industrijskim promjenama (CCMI) kako bi 

se osiguralo da EGSO i dalje bude legitimno, 

vjerodostojno i učinkovito savjetodavno tijelo koje 

zastupa civilno društvo.

Što god mi uključiti u program rada za iduće dvije 

i pol godine mandata, znamo da se okolnosti oko 

nas ne mogu uvijek predvidjeti. Stoga je važno da 

EGSO bude u mogućnosti brže procijeniti resurse 

i da bude spreman prilagoditi svoje prioritete te 

da bude fl eksibilan u svojim internim procesima 

i odlučivanju.

Već duže vrijeme EGSO preuzima razne korake da 

bi mogao usmjeriti svoj rad. Poduzeto je nekoliko 

mjera, kako bi se osiguralo sistematičnije praćenje 

mišljenja Odbora, ali ima prostora za poboljšanje.

Ured EGSO-a mora primati od odjela redovita, 

sveobuhvatna izvješća o praćenju njihovog rada. 

EGSO mora biti konzultiran od strane Vijeća 

i Komisije, a prema novom ugovoru, također i od 

strane Europskog parlamenta. Moramo pronaći 

načine i dalje određivati prioritete u našem radu te 

poboljšavati kvalitetu, ali i brže pripremiti mišljenja 

koja su potrebna u određenim situacijama. 

Također mora planirati vremenske okvire za 

svoj rad i popraviti ih u dogovoru s Europskim 

parlamentom i Vijećem. Ako Odbor želi povećati 

svoj potencijal da bi mogao utjecati na parlament, 

njegove pozicije moraju biti spremne prije prvog 

čitanja u odboru EP-a. Moramo također razmotriti 

mogućnosti za sklapanjem sporazuma o suradnji 

sličnog onom između EGSO-a i Europske komisije.

Tijekom mog presjedanja EGSO će nastaviti 

s ispitivanjem mogućnosti za izradu pouzdanog 

i pravednog sustava nadoknade putnih i drugih 

troškova. 

EGSO mora imati suvremenu i učinkovitu 

strukturu upravljanja, s budžetskim rješenjima 

koja pravilno funkcioniraju, te koja članovim daju 

najbolju moguću podršku u postizanju političkih 

ciljeva i osiguravaju da Odbor može podmiriti 

svoje institucionalne ovlasti i surađivati s drugim 

institucijama. Suradnja između članova i osoblja 

mora biti dobra.

Prioritetna, kvalitetna i učinkovitija 

procedura za usvajanje mišljenja 

Određivanje načina za usmjeravanje 

unutarnjih procedura EGSO-a

Traženje kooperativnih aranžmana 

s Europskim parlamentom
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