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Upoznajte Europski
gospodarski i
socijalni odbor
EGSO nije poput ostalih tijela EU-a. Radi se o
jedinstvenom forumu za savjetovanje, dijalog
i postizanje suglasnosti među predstavnicima
svih različitih sektora „organiziranog civilnog
društva“ koje uključuje poslodavce, sindikate i
skupine poput stručnih i lokalnih udruga, organizacija za mlade, ženskih udruga, potrošača, boraca za zaštitu okoliša i mnogih drugih.

Što je organizirano
civilno društvo?
„Organizirano civilno društvo“ sastoji se od
skupina i organizacija u kojima ljudi surađuju
na lokalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini. Te
skupine često djeluju kao posrednici između
donosioca odluka i građana te ljudima omogućavaju da aktivno rade na poboljšanju svojih
životnih uvjeta.

EGSO je uvijek bio sastavni dio EU-a. Uspostavljen je 1957. godine Ugovorom iz Rima kako bi
savjetovao donosioce odluka u EU-u i osigurao
da obični ljudi diljem kontinenta mogu izraziti
svoje stavove o razvoju Europe.
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Kako radi EGSO?
Pri donošenju novih zakona, Europski parlament, Vijeće i Komisija zakonski su dužni savjetovati se s EGSO-om o velikom broju tema.
EGSO razmatra prijedloge i sastavlja mišljenja
na temelju dogovora koji su postigli njegovi
članovi.

Misija EGSO-a
EGSO-ov cilj je da pomogne osigurati demokratskije i učinkovitije kreiranje politika i zakona EU-a koji zaista odražavaju potrebe građana
EU-a.
Tri su mu osnovna zadatka:
• savjetovati Europski parlament, Vijeće i Europsku komisiju;
• pobrinuti se da se stavovi organizacija civilnog
društva poslušaju u Bruxellesu i pojačati njihovu svijest o učinku koji zakonodavstvo EU-a
ima na život građana Unije;

Dušu EGSO-a tvore
njegovi članovi
EGSO ima sjedište u Bruxellesu i sastavljen je
od 350 članova iz 28 država članica. Njegovi
članovi dolaze iz svih slojeva društva i stručnih
krugova i posjeduju široko znanje i iskustvo.
Iako ih na mandat od pet godina imenuje
Vijeće na prijedlog država članica, u svom
su radu za EGSO neovisni i djeluju u interesu
svih građana EU-a. Članovi nisu sve vrijeme u
Bruxellesu. Većina ih nastavlja raditi svoj posao
u svojoj državi, što znači da ostaju u kontaktu s
ljudima „kod kuće“.

Pored toga, EGSO usvaja samoinicijativna
mišljenja o temama za koje članovi smatraju da
su važne i u interesu građana EU-a. Također izdaje razmatračka mišljenja, koja zakonodavci
EU-a traže kad žele dobiti pregled stavova civilnog društva, i objavljuje informacijska izvješća
o aktualnim temama. Na temelju raznih projekata, EGSO također razvija ideje koje odražavaju zahtjeve civilnog društva te izrađuje
procjene učinka kojima prati djelovanje zakonodavstva EU-a.
EGSO čine tri skupine: poslodavci – Skupina I,
zaposlenici – Skupina II i razni interesi – Skupina
III. Cilj je postići suglasnost među tim skupinama kako bi mišljenja EGSO-a zaista odražavala
gospodarske i socijalne interese građana EU-a.
• P
 oslodavci – Skupina I
• Z
 aposlenici – Skupina II
• R
 azni interesi – Skupina III

EGSO sadrži šest stručnih skupina koje pokrivaju različite aspekte rada EU-a, od gospodarstva do socijalnih pitanja, od prometa do
okoliša, od unutarnjeg tržišta do vanjskih odnosa. Ovisno o svojoj struci, članovi pripadaju
jednoj ili više stručnih skupina:
• Ekonomska i monetarna unija te
ekonomska i socijalna kohezija – ECO
• Jedinstveno tržište, proizvodnja i
potrošnja – INT
• Promet, energija, infrastruktura
i informacijsko društvo (TEN)
• Vanjski odnosi – REX
• Poljoprivreda, ruralni razvoj i zaštita
okoliša – NAT
• Zapošljavanje, socijalna pitanja i
građanstvo – SOC
U stručnim skupinama članovi obavljaju glavni posao u izradi mišljenja o zakonodavnim
prijedlozima EU-a. Tijekom tog postupka, svi
sudionici moraju pregovarati ne bi li postigli
suglasnost. To je ono što EGSO čini jedinstvenim, jer on postizanjem kompromisa i očuvanjem uzajamnog poštovanja mora odražavati
želje svih interesnih skupina u društvu.

• podržati i ojačati organizirano civilno društvo
unutar i izvan EU-a.
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EGSO je ustanovio i Savjetodavno povjerenstvo za industrijske promjene – CCMI*,
koje je od velike važnosti jer industriji EU-a
pomaže da predvidi posljedice globalizacije i
prilagodi im se.

• Promatračka skupina za jedinstveno
tržište – SMO
• Promatračka skupina za održivi rast –
SDO
• Promatračka skupina za tržište rada –
LMO

• Savjetodavno povjerenstvo za
industrijske promjene – CCMI*
O mišljenjima se raspravlja i ona se usvajaju
običnom većinom na EGSO-ovim plenarnim
zasjedanjima koja se u Bruxellesu održavaju
devet puta godišnje. Mišljenja se zatim šalju zakonodavcima EU-a u Parlamentu i Vijeću gdje
utječu na njihovo mišljenje, doprinoseći time
zakonodavnom postupku.
EGSO je uspostavio tri specijalizirane promatračke skupine: za jedinstveno tržište, tržište
rada i održivi rast, kao i Upravljački odbor
koji usklađuje podršku strategiji Europa
2020. za rast i radna mjesta.

• Upravljački odbor za strategiju
Europa 2020.
Svake dvije i pol godine članovi EGSO-a izabiru
predsjednika i dva potpredsjednika koji
su odgovorni za komunikaciju i proračun. Sadašnji je predsjednik Georges Dassis (Skupina
radnika) iz Grčke, a potpredsjednici su Gonçalo
Lobo Xavier (Skupina poslodavaca) iz Portugala i Michael Smyth (Skupina raznih interesa) iz
Ujedinjene kraljevine.
*

CCMI: kratica koja se koristi samo na francuskom za Commission consultative des mutations industrielles.

Mišljenja EGSO-a
tiču se mnogih
vidova života
Predsjednik
EGSO-a
Dana 7. listopada 2015., Georges Dassis,
Skupina radnika, iz Grčke, postao je 31. predsjednik EGSO-a. Tijekom svog mandata on će
raditi na postizanju ujedinjene, demokratske
Europe, temeljene na solidarnosti, miru i blagostanju, bliske svojim stanovnicima.Saznajte
više na internetskim stranicama predsjednika:

„Europu treba pridići, poboljšati i
očuvati, no to ne treba činiti zbog
sustava, struktura ili apstrakcija,
to treba uraditi zbog Europljanki i
Europljana.“

U gotovo 60 godina, EGSO je usvojio tisuće
mišljenja za poboljšanje života građana EU-a.
U njima se bavio zaštitom europskih potrošača
od opasnih ili neodgovarajućih proizvoda,
promicanjem jednakih prava za sve građane
EU-a, naročito one najosjetljivije, promicanjem
dobrih praksi na područjima poput zaštite
okoliša i energetske politike te poticanjem
načela demokracije, slobode i ljudskih prava
širom svijeta.
Možete ih naći ovdje:
www.eesc.europa.eu/opinions

Mladi
Europljani
Jedan od glavnih prioriteta u radu EGSO-a
jest rad s mladima (www.eesc.europa.eu/
youth). Konkretne inicijative na tom području
uključuju:
• „ Tvoja Europa, tvoje mišljenje!“ (Your Europe,
Your Say!): raspravu s učenicima iz svih država
članica EU-a:
www.eesc.europa.eu/YourEuropeYourSay/
•V
 ideo natjecanje „Europa u harmoniji“:
www.eesc.europa.eu/video-challenge
• r edovite posjete članova EGSO-a školama i
sveučilištima „kod kuće“, gdje objašnjavaju
kako funkcionira EU i slušaju što mladi imaju
za reći.

Georges Dassis, predsjednik EGSO-a

www.eesc.europa.eu/president
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Izazovi pred Europom
i EGSO-om

„EU je u nekim trenucima bio toliko uspješan da se moglo povjerovati da je to κτῆμα ἐς ἀεί , «stečeno zauvijek». To nije slučaj
i nikada neće biti. U svakom trenutku Uniju treba očuvati,
održavati i razvijati. Nas, članove Europskog gospodarskog i
socijalnog odbora, ta činjenica ne bi trebala rastuživati: upravo zato što znamo da ima mnogo posla, uključili smo se u sve
vrste europskih organizacija gospodarskog i socijalnog života.”
Georges Dassis, predsjednik EGSO-a

„Posao koji obavljaju članovi EGSO-a može biti od presudnog
značaja u postupku izgradnje Europe. Zato moramo promicati
dodanu vrijednost tog rada jer on odražava stvarne brige
građana EU-a. Stvarni ljudi trebaju stvarna rješenja.Zato više
nego ikad podržavamo inicijative «Djelujmo lokalno» kako
bismo se približili ljudima i zajedno napravili pravi pomak.”
Gonçalo Lobo Xavier, potpredsjednik EGSO-a

„U ovom teškom trenutku za Europu, EGSO pokušava podržavati temelje civiliziranog društva – dostojanstvo, slobodu,
ravnopravnost, solidarnost, prava građana i pravdu.“
Michael Smyth, potpredsjednik EGSO-a
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EGSO donosi
promjene
Njegova mišljenja zaista utječu na kreiranje
politika EU-a. Izvješća Europske komisije pokazuju da su EGSO-ova mišljenja ugrađena u
vitalna područja zakonodavstva. Države koje
predsjedaju EU-om i države članice odale su
počast njegovom radu i mnoge organizacije
civilnog društva uviđaju vrijednost onoga
što za njih čini.
Svake godine EGSO organizira preko
2 000 sastanaka u Bruxellesu i „kod kuće", u
državama članicama EU-a te objavljuje oko
200 mišljenja na 24 jezika. Zbog što veće sinergije, EGSO mnoge resurse dijeli s drugim
tijelima EU-a, poput Odbora regija s kojim
dijeli i prostorije.
Tijekom godina, EGSO je ostvario brojna postignuća. Odigrao je značajnu ulogu u pridobivanju čelnika EU-a da 2015. godinu proglase Europskom godinom razvoja i preuzeo
vodeću ulogu u razradi mjera za pomoć u
integraciji imigranata u europsko društvo.
Već 17 godina jednom godišnje organizira
europski Dan potrošača. Već 17 godina jednom godišnje organizira Europski dan potrošača. Nastavlja usmjeravati pažnju EU-a na
nezaposlenost i siromaštvo mladih te rast i
poduzetništvo.

Radi na većem priznanju uloge žena na radnom mjestu, usklađenijem pristupu energetskoj politici EU-a, većoj sigurnosti opskrbe
hranom i ograničavanju bacanja hrane, poticanju proaktivnijeg pristupa EU-a izgradnji
mira u svijetu te mnogim drugim pitanjima.

Vizija EGSO-a
EGSO je predan tome da u Europi, uz parlamentarnu, promiče i participativnu demokraciju. Njegova vizija je društvo koje uključuje svakoga i u kojem svi aktivno sudjeluju.
To znači da građani mogu izreći svoje mišljenje o vlastitoj budućnosti i budućnosti svoje
djece, da mladi vjeruju da imaju priliku za zapošljavanje i dostojanstven život i da se ljudi
osjećaju ojačanima, angažiranima, jednako
poštovanima te sigurnima u svakodnevnom
životu.
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Najnovije
Ako želimo na najbolji način iskoristiti mogućnost dijaloga s europskim građanima, moramo ići ukorak s najnovijom komunikacijskom
tehnologijom. Da bi došao u kontakt s najširom
publikom, naročito mladima, EGSO uvijek rado
koristi društvene medije poput Facebooka,
Twittera, YouTubea i Linkedina te blogove i video zapise. Više o tome možete saznati na internetskim stranicama EGSO-a.
Želimo da nas europski građani što lakše
pronađu i kontaktiraju:
internetske stranice EGSO-a:
www.eesc.europa.eu
Facebook: www.eesc.europa.eu/facebook
Twitter: www.eesc.europa.eu/twitter
YouTube: www.eesc.europa.eu/youtube
LinkedIn: www.linkedin.com/company/
european-economic-and-social-committee
Internetske stranice predsjednika EGSO-a:
www.eesc.europa.eu/president
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