510. Plenarno zasjedanje EGSO-a
Zadnja plenarna sjednica u mandatu 2010. - 2015.
16. i 17. rujna 2015.

Na plenarnom zasjedanju održanom 16. i 17. listopada 2015. predstavljena je završna bilanca
mandata. Potpredsjednica Jane Morrice govorila je o aktivnostima i rezultatima politike
komunikacije u EGSO-u od 2013. do 2015., a potpredsjednik Hans-Joachim Wilms o stanju
proračuna EGSO-a na kraju mandata.

Članovi EGSO-a su usvojili rezoluciju Odbora o aktualnoj izbjegličkoj krizi:

EGSO poziva na hitne odgovorne i zajedničke europske mjere za rješavanje problema
dolaska velikog broja izbjeglica
Rezolucija EGSO-a o trenutnoj izbjegličkoj krizi
Postojeća neprihvatljiva situacija u kojoj se nalaze tražitelji azila iziskuje snažnu strategiju na
razini EU-a u suradnji s državama članicama, socijalnim partnerima i drugim dionicima kako bi
se bez odlaganja riješili brojni problemi s kojima se izbjeglice suočavaju.
Humanitarna kriza u tijeku, s kojom se suočavaju brojne izbjeglice uvelike zabrinjava naš Odbor
s obzirom na to da muškarci, žene i djeca svakodnevno riskiraju svoje živote kako bi došli do
Europe. Aktualna izbjeglička kriza nezapamćenih je razmjera, a nekoliko država članica
nesrazmjerno je pogođeno. Zbog tako zahtjevne situacije države članice EU-a moraju pokazati
solidarnost, kako prema ljudima koji bježe od rata, progona, sukoba i siromaštva, tako i jedna
prema drugoj. Osiguravanje sigurnog ulaza i pružanje dobrodošlice odgovornost su svih država
članica i dio naših temeljnih europskih vrijednosti.
EGSO izražava solidarnost i duboko žaljenje zbog gubitka života i teških uvjeta s kojima se
izbjeglice suočavaju na putu u sigurnost. Pozivamo organizacije civilnog društva, posebice one
zastupljene u EGSO-u, da učine sve što je u njihovoj moći da pomognu u pružanju dobrodošlice
izbjeglicama i njihovoj integraciji. EGSO cijeni predanost djelatnika lokalne javne uprave,
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nevladinih organizacija i volontera aktivnih u lokalnim inicijativama diljem EU-a koji pružaju
pomoć ljudima u nevolji.
Danas Europska unija mora djelovati kao prava unija i donijeti jedinstveno zakonodavstvo o
azilu, počevši s revizijom Dublinske uredbe. Vrijeme je da vlade i političari slijede primjer
građana, udruga, kao i mnogih općina koji se mnogo snažnije i brže mobiliziraju nego naše
vlade i institucije EU-a. EGSO izražava žaljenje zbog činjenice da Vijeće još nije uspjelo donijeti
potrebne odluke u kontekstu humanitarne krize koju je prijeko potrebno riješiti. Stoga EGSO
poziva Europsko vijeće da održi izvanredan sastanak na vrhu prije kraja mjeseca kako bi se
postigao dogovor o konkretnim mjerama i potezima, uključujući pravedan sustav kvota.
EGSO je vrlo zabrinut zbog aktualnog narušavanja Schengenskog sporazuma i slobodnog
kretanja jer je posrijedi jedno od temeljnih postignuća u korist građana EU-a.
Od ključne je važnosti osmisliti hitne mjere i za rješavanje glavnih uzroka trenutačnog priljeva
izbjeglica. EU treba sa zemljama podrijetla i tranzita raditi na tim pitanjima te EGSO pozdravlja
pristup utemeljen na ljudskim pravima koji Komisija predviđa za tu suradnju. Naposljetku,
EGSO naglašava nužnost uključivanja civilnog društva u dijalog s trećim zemljama.

U nastavku zasjedanja usvojena su sljedeća mišljenja:
1.

POSLOVI POVEZANI S EU-om:

2.

GOSPODARSKO UPRAVLJANJE / FINANCIJSKI INSTRUMENTI / OPOREZIVANJE:

3.

Državne potpore poduzećima (samoinicijativno mišljenje) (preuzmi mišljenje),
Izgradnja financijskog ekosustava za socijalno poduzetništvo (razmatračko mišljenje na
zahtjev luksemburškog predsjedništva) (preuzmi mišljenje),
Gospodarstvo za opće dobro (samoinicijativno mišljenje) (preuzmi mišljenje),
Metoda zajednice za demokratsku i socijalnu ekonomsku i monetarnu Uniju
(samoinicijativno mišljenje) (preuzmi mišljenje),
Promjene u ekonomiji i konkurentnosti EU (informativno izvješće)

ZAŠTITA OKOLIŠA / POLJOPRIVREDA I RIBARSTVO:

-

-

-

4.

Bolja regulativa (preuzmi mišljenje), Poboljšanje funkcioniranja EU (preuzmi mišljenje),
Uključivanje civilnog društva za razdoblje nakon 2015. godine u EU (informativno izvješće),
Delegirani akti (samoinicijativno mišljenje) (preuzmi mišljenje)

Važnost poljoprivredne trgovine za budući razvoj poljoprivrede EU u kontekstu globalne
sigurnosti opskrbe hranom (samoinicijativno mišljenje) (preuzmi mišljenje),
Prijedlog Uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1829/2003 u
pogledu mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane upotrebu genetski modificirane
hrane i hrane za životinje na svome državnom području (preuzmi mišljenje),
Prijedlog Uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira Unije za prikupljanje,
upravljanje i korištenje podataka u sektoru ribarstva i podršci za znanstveno savjetovanje
vezano uz zajedničku ribarskuu politiku (preinaka) (preuzmi mišljenje),
Programi ruralnog razvoja – prva pomoć ili prvi znakovi oporavka? (preuzmi mišljenje)

POTROŠAČI/ZDRAVLJE:
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5.

SOCIJALNA PITANJA / ZAPOŠLJAVANJE:

6.

-

Kibernetički aktivizam i organizacije civilnog društva (samoinicijativno mišljenje) (preuzmi
mišljenje),
Integrirana zrakoplovna politika EU-a (razmatračko mišljenje na zahtjev Komisije) (preuzmi
mišljenje)

INDUSTRIJA/PODUZEĆA/INOVACIJE:

-

8.

Socijalni dumping u europskom sektoru civilnog zrakoplovstva (samoinicijativno mišljenje)
(preuzmi mišljenje),
Socijalne inovacije, umrežavanje i digitalna komunikacija (samoinicijativno mišljenje)
(preuzmi mišljenje),
Unutarnje tržište međunarodnog cestovnog prijevoza tereta: socijalni dumping i kabotaža
(samoinicijativno mišljenje) (preuzmi mišljenje),
Priznavanje kvalifikacija: neformalno i informalno učenje (preuzmi mišljenje),
Načela učinkovitih i pouzdanih sustava socijalne skrbi (preuzmi mišljenje),
Poboljšanje uspješnosti nacionalnih dvojnih sustava obrazovanja (preuzmi mišljenje)

PRIJEVOZ:

-

7.

Ususret digitalnom zdravstvu (samoinicijativno mišljenje) (preuzmi mišljenje)

Iskustva na području zakonodavstva o malom poduzetništvu u SAD-u i EU-u: najbolje
prakse za inovativno djelovanje u pogledu malih i srednjih poduzeća (samoinicijativno
mišljenje) (preuzmi mišljenje),
Obiteljska poduzeća (samoinicijativno mišljenje) (preuzmi mišljenje),
Borba protiv korupcije (preuzmi mišljenje),
Europska odobalna industrija (preuzmi mišljenje),
Učinak digitalizacije na uslužne djelatnosti i zapošljavanje (preuzmi mišljenje),
Kreativne i kulturne industrije (preuzmi mišljenje)

VANJSKI ODNOSI:

-

Revizija Sporazuma o pridruživanju između EU i Meksika (preuzmi mišljenje),
Poljoprivreda, ruralna područja i održiv razvoj u zemljama Istočnog partnerstva (preuzmi
mišljenje),
Socijalna i društvena odgovornost poduzeća kao katalizator u partnerskim sporazumima
EU-a (trgovina, ulaganje i suradnja/razvoj) (informativno izvješće),
Za Konvenciju Međunarodne organizacije rada protiv rodno uvjetovanog nasilja na radnom
mjestu (preuzmi mišljenje)

Sažeci nekih od mišljenja:
Agenda održivog razvoja za razdoblje nakon 2015. - "Mijenjanje našeg svijeta do 2030.: nova
agenda za globalnu akciju" – je UN-ov akcijski plan za ljude, planetu i blagostanje. Agenda, koja
je usvojena na samitu UN-a u rujnu 2015. predstavlja prvi globalni dogovor za ljudski razvoj i
očuvanje planeta. Budući da je agenda univerzalna, nužno je da Europska unija i njezine države
članice usklade svoje politike s Ciljevima održivog razvoja kako bi postigle promjene potrebne da
se postignu ti ciljevi do 2030. godine. Cilj je da sve politike budu usmjerene prema borbi protiv
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siromaštva i nejednakosti, zaštiti planete i stvaranju inkluzivnog gospodarskog rasta te je
prepoznato kako je svaki od tih izazova povezan jedan s drugim te su međusobno ovisni.
Informativno izvješće o uključivanju civilnog društva u provedbu programa za razdoblje
nakon 2015. godine u EU-u predstavlja doprinos raspravi o tome što podrazumijeva učinkoviti
okvir kojim bi se osigurala aktivna uloga civilnog društva u primjeni novog Programa za razdoblje
nakon 2015. godine. Jedan od glavnih zaključaka izvješća jest da postojeće odredbe o
participativnom upravljanju i uključivanju sudionika na razini Unije treba dodatno razraditi kako bi
se svladali ti izazovi.
U izvješću se Odboru preporučuje da organizira Europski forum za provedbu, praćenje i reviziju
Programa za razdoblje nakon 2015. godine u EU-u. Forum bi pružio redovni, stabilni, strukturirani
okvir za dijalog i raspravu civilnog društva o novom programu održivog razvoja na razini EU-a.
Okupljao bi kreatore politika iz institucija EU-a i cijeli niz predstavnika civilnog društva.
Mišljenje u cijelosti možete preuzeti ovdje

U mišljenju o socijalnim inovacijama, mrežama i digitalnoj komunikaciji EGSO je istaknuo
kako ono ima za cilj procijeniti koji su uvjeti potrebni da bi socijalne inovacije u potpunosti iskoristile
informacijske i komunikacijske tehnologije kako bi služile općem dobru te pozvati na provedbu
mjera u korist digitalne tehnologije i platformi za promicanje mrežnih odnosa i razvoj sinergijskog
međudjelovanja. Ključnim područjima smatraju se obrazovanje (suradničko učenje),
osposobljavanje (platforme Mooc ili Moodle), e-zdravstvo (uređaji za kontrolu zdravlja), otvaranje
radnih mjesta (zapošljavanje preko Interneta), socijalno poduzetništvo, logistika i promet, sigurnost
hrane i proizvoda, e-uprava i javne usluge (elektroničko glasovanje), ekonomska demokracija
(skupno financiranje, alternativne valute) i društveno sudjelovanje. EGSO stoga smatra kako
socijalne inovacije kao i mreže za suradnju treba u potpunosti koristiti za poticanje i jačanje
sudjelovanja građana te, općenito, civilnog društva, u upravljanju politikama Unije i njihovu
oblikovanju, putem distribuiranih i skupnih projekata od baze prema vrhu kojima se jača izravna
demokracija. Odbor ključnim smatra jačanje kvalitetne digitalne izobrazbe. Podržava inicijative
„Unija inovacija” i „Digitalni program”, kao i mjere potrebne za ostvarivanje njihove sinergije koja
će omogućiti napredak na području socijalnih inovacija, njihovo uključivanje u Nacionalne
programe reformi (NPR) i njihovo daljnje provođenje u okviru Europskog semestra. Uz
sudjelovanje socijalnih partnera, ključnim smatra i sudjelovanje civilnog društva na europskoj,
nacionalnoj i regionalnoj razini u provedbi, praćenju i ocjenjivanju mjera koje u svrhu postizanja tih
ciljeva financira Europska unija.
Mišljenje u cijelosti možete preuzeti ovdje.

Gospodarstvo za opće dobro predstavlja cjelovit pristup čiji su koncepti bliski temeljnim
vrijednostima socijalne ekonomije, kružnog gospodarstva, ekonomije dijeljenja, funkcionalnog
gospodarstva, gospodarstva utemeljenog na resursima i plavog gospodarstva. Podržavaju ga
organizacije civilnog društva, poduzeća i akademski krugovi, a smatra se izvedivim modelom koji
jača europske vrijednosti i socijalnu koheziju te promiče odgovoran gospodarski ekosustav. EGSO
stoga, u skladu sa strategijom Europa 2020, predlaže prijelaz na 'europsko etično tržište'. Kao
neke od provedbenih strategija tog tržišta Odbor predlaže: donošenje politika u cilju prepoznavanja
onih trgovačkih društava koje u većoj mjeri pridonose općem dobru, promicanje etičkih vrijednosti
pod zaštitnim znakom 'Europa', poticanje etične potrošnje i podizanje svijesti među potrošačima te
povećanje raznolikosti financijskog ekosustava. EGSO također od Europske komisije traži da u
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okviru obnovljene strategije za društvenu odgovornost poduzeća učini važan korak u smjeru
nagrađivanja onih poduzeća koja mogu pokazati bolje etičke poslovne rezultate.
Mišljenje u cijelosti možete preuzeti ovdje.

U samoinicijativnom mišljenju o priznavanju vještina i kvalifikacija stečenih neformalnim i
informalnim učenjem – praktični doprinos organiziranog civilnog društva, Odbor ističe kako
unatoč sadašnjoj nepovoljnoj gospodarskoj i socijalnoj situaciji u mnogim državama članicama EUa, u kojoj ni formalno obrazovanje nije jamstvo mogućnosti uključivanja na tržište rada, EU ne smije
zapostaviti skriveno bogatstvo sadržano u iskustvu i vještinama stečenima na neformalan ili
informalan način. Prema mišljenju Vijeća, glavni dionici koji igraju važnu ulogu u pružanju
mogućnosti za neformalno i informalno učenje te u povezanim postupcima priznavanja jesu udruge
poslodavaca, pojedinačni poslodavci, sindikati, industrijske, trgovačke i obrtničke komore,
nacionalna tijela uključena u postupak priznavanja stručnih kvalifikacija i ocjenjivanja i potvrđivanja
rezultata učenja, zavodi za zapošljavanje, organizacije za mlade i radnici s mladima, pružatelji
usluga obrazovanja i osposobljavanja te druge organizacije civilnog društva. EGSO smatra da je
potrebno staviti naglasak na identifikaciju, evidentiranje, provjeravanje i vrednovanje neformalnog
i informalnog učenja, uz primjenu poredbene metode razumljive svim dionicima, posebice
poslodavcima i obrazovnim ustanovama. Preduvjet je za to kvalitetni pravni okvir na nacionalnoj
razini kojim će se osigurati jednakovrijednost potvrda dobivenih po završetku formalnog
obrazovanja i neformalnog ili informalnog učenja. To iziskuje visoku kvalitetu procesa priznavanja,
koji treba podupirati i financijski, primjerice sredstvima Europskog socijalnog fonda. Međutim, time
se ne bi smjelo stvarati lažna očekivanja o njegovoj brzoj isplativosti na tržištu rada. Za to je
potrebna gospodarska i socijalna politika usmjerena na povećanje ulaganja, stvaranje kvalitetnih
radnih mjesta te borbu protiv siromaštva i opasnosti od socijalne isključenosti. Tom se politikom
također mora jačati i promicati obrazovanje, osposobljavanje i prekvalifikaciju.
Mišljenje u cijelosti možete preuzeti ovdje.

U mišljenju o internetskom aktivizmu i organizacijama civilnog društva, EGSO ističe kako
internetski aktivizam danas služi kao koristan instrument za osnaženje građana, promiče aktivno
društveno djelovanje te doprinosi smanjenju digitalne isključenosti i digitalnog jaza. Za razvoj
internetskog aktivizma EGSO smatra nužnim da Europska komisija i države članice u svoj radni
program uključe inicijative i mjere za promicanje struktura za odgovarajuće širenje mrežnog
društva, na način da omoguće slobodan i univerzalan pristup, transparentnost i tajnost podataka,
uz pridavanje posebne pozornosti skupinama u najnepovoljnijem položaju. Također poziva
institucije da promiču aktivnosti podizanja svijesti, osposobljavanja i obrazovanja, s posebnim
naglaskom na širenje dobrih praksi i iskorjenjivanje zloupotrebe mrežnog aktivizma. Podrška
internetskom aktivizmu, posebno ističe Odbor, podrazumijeva decentraliziranu konfiguraciju na
mreži, koja obuhvaća horizontalne odnose između građana kao i vertikalne odnose između vlade
i građana. Naposljetku, EGSO smatra potrebnim izraditi i primijeniti posebne metodologije za
vrednovanje, kao i pokazatelje za mjerenje socijalnog i gospodarskog učinka internetskog
aktivizma.
Mišljenje u cijelosti možete preuzeti ovdje.

Dvojno obrazovanje obuhvaća obrazovanje ili osposobljavanje u sklopu kojeg se dio obuke provodi
u školi ili centru za osposobljavanje, a dio na radnom mjestu. U mišljenju o poboljšanju
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uspješnosti dvojnih sustava obrazovanja, EGSO navodi kako je ekonomska kriza teško
pogodila mlade Europljane, pri čemu je nezaposlenost mladih dvostruko viša od opće stope
nezaposlenosti (20.9% : 9.8%). Međutim, EGSO navodi kako je nezaposlenost mladih bila na viša
od opće stope nezaposlenosti i prije krize, što upućuje na strukturni problem u uspostavljanju
poveznica između sustava obrazovanja i tržišta rada. Mnoge zemlje, nadalje, imaju visoku stopu
nezaposlenosti mladih, dok poslodavci istovremeno imaju poteškoća s pronalaskom zaposlenika
s odgovarajućim vještinama. U tom kontekstu Odbor naglašava da ne postoji 'jedinstveni najbolji
model' dvojnog obrazovanja, već je potrebno promicati visokokvalitetno dvojno obrazovanje koje
je učinkovito. EGSO stoga u mišljenju donosi niz konkretnih mjera i preporuka, kako na razini Unije,
tako i država članica za poticanje i poboljšanje kvalitete sustava dvojnog obrazovanja.
Mišljenje u cijelosti možete preuzeti ovdje.

U mišljenju u kojem se bavi izgradnjom financijskog ekosustava za socijalna poduzeća Odbor
poziva Europsku komisiju da nastavi podržavati program za socijalnu ekonomiju te osiguravati
kontinuirani i poticajni okvir politika za njezin razvoj. To bi se trebalo ostvariti uz pomoć obnove
programa Inicijative za socijalno poduzetništvo, uključujući i uspostavu potrebnog, prilagođenog
financijskog ekosustava. Pristup financiranju treba smatrati jednom od komponenta potpunog
ekosustava potrebnog za rast i razvoj poduzeća socijalne ekonomije, a takav bi ekosustav
uključivao: višedionički pristup te rješenja za hibridni i dugoročni kapital sa sustavima jamstva koje
inače pružaju institucije socijalnog financiranja te koje dijele vrijednosti socijalne ekonomije. EGSO
nadalje, poziva Europsku Komisiju da u potpunosti provede odredbu Plana Ulaganja za Europu
koja se odnosi na socijalnu ekonomiju kao investicijski prioritet. Uz djelovanje na europskoj razini,
EGSO poziva poduzeća socijalne ekonomije da sami preuzmu inicijativu u razvijanju instrumenata,
poput npr. kapitalizacije vlastitim kapitalom. Nadalje, Odbor smatra da sve države članice moraju
razviti i primijeniti nacionalne akcijske planove za socijalnu ekonomiju koji će uključivati široku
lepezu dionika, uključujući i predstavnike civilnog društva.
Mišljenje u cijelosti možete preuzeti ovdje.

U svjetlu sastanka Upravnog vijeća Međunarodne organizacije rada, koje u studenom 2015. mora
odlučiti hoće li na dnevni red Međunarodne konferencije rada uvrstiti izradu međunarodne norme
o rodno uvjetovanom nasilju na radnom mjestu, EGSO je donio mišljenje za konvenciju MOR-a
protiv rodno uvjetovanog nasilja na radnom mjestu. Odbor prvenstveno ističe kako navedeni
prijedlog podržava te poziva države članice i europske socijalne partnere da učine isto. Također
poziva države članice da o ovom pitanju zajednički nastupe u MOR-u.
Mišljenje u cijelosti možete preuzeti ovdje.

Odbor je također donio i samoinicijativno mišljenje načela učinkovitih i pouzdanih sustava
socijalne skrbi. Zalaže se za jasniju stratešku opredijeljenost socijalne politike Unije, u kojima
treba voditi računa i o posljedicama krize i politike u kriznim situacijama te gubitku povjerenja među
stanovništvom. U tom kontekstu poziva Komisiju, da u okviru sveobuhvatnog programa rada utvrdi
opća načela socijalne politike. Odbor također ističe kako je pri utvrđivanju načela socijalne politike,
u smislu podjednako visoke razine socijalnih standarda, potrebno voditi računa o nadležnostima
država članica i o političkim i kulturnim različitostima socijalnih sustava te težiti postizanju
konsenzusa između država članica, gdje god je to moguće. Ta bi načela, između ostaloga, trebala
biti osnova za sastavljanje preporuka državama članicama u okviru učinkovitije oblikovanog
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Europskog semestra. Ona također trebaju biti i temelj djelovanja institucija EU, a socijalni partneri
imaju najvažniju ulogu, posebno u paritetnim sustavima socijalne zaštite. EGSO u ovom mišljenju
donosi konkretne prijedloge za načela socijalne politike na području sustava socijalne skrbi. Cilj je
poboljšati učinkovitost i pouzdanost skrbi i socijalne zaštite te socijalne sigurnosti i zdravstvenih
sustava, neovisno o prirodi pružatelja i vrsti same skrbi.
Mišljenje u cijelosti možete preuzeti ovdje.

U okviru mišljenja o programima ruralnog razvoja – prva pomoć ili prvi znakovi oporavka
EGSO pozdravlja predanost EU, država članica i regija rješavanju nekih problema s kojim se
suočavaju ruralna područja kroz Program ruralnog razvoja. Ipak, Odbor naglašava kako zbog krize
u mnogim zapostavljenim regijama i dalje postoji nezadovoljstvo u vezi s kašnjenjem u podnošenju,
odobravanju i pokretanju programa u brojnim državama i regijama. Iz tog razloga preporučuje
Komisiji, državama članicama i regionalnim vlastima da zatraže neovisnu reviziju ovog procesa.
Odbor smatra da ovaj program ovisi o učinkovitosti načela partnerstva, pri čemu je ključna
zajednička odgovornost dionika iz javnog i privatnog sektora, socijalnih partnera i nevladinih
organizacija. Također ističe važnost širenja najbolje prakse učinkovitog korištenja modela, kao npr.
CLLD (model lokalnog razvoja koji vodi zajednica) i LEADER. Odbor nadalje donosi prijedloge u
pogledu financiranja i načina korištenja dostupnih sredstava, s naglaskom na važnost
uspostavljanja teritorijalne kohezije. Posebno važnim elementima programa Odbor ističe očuvanje
radnih mjesta i stvaranje novih mogućnosti zapošljavanja u ruralnim područjima, doprinos žena
uspjehu programa, mjere za poboljšanje okoliša, ekosustava i kulturnog krajolika, rješavanje
učinaka klimatskih promjena na poljoprivredu i šumarstvo i obrnuto, otklanjanje socijalne nepravde
te gospodarsku obnovu seoskih zajednica.
Mišljenje u cijelosti možete preuzeti ovdje.

U mišljenju o borbi protiv korupcije, navodi se da EU treba razviti petogodišnju strategiju i akcijski
plan za borbu protiv korupcije. Promicanje transparentnosti i sprečavanje korupcije trebaju biti
temeljni ciljevi svih politika EU-a. Europska komisija i države članice EU-a trebaju jačati
transnacionalnu suradnju na području borbe protiv korupcije te osigurati učinkovito upravljanje
Europskom antikorupcijskom mrežom (EACN). Europsko vijeće treba promicati osviještenost i
obrazovanje u državama članicama o vrijednosti poštenja u gospodarstvu i društvu, pojačati
napore za usklađivanje nacionalnih kaznenih zakonodavstava te osnovati Ured europskog javnog
tužitelja (EPPO). Institucije EU-a trebaju podizati svijest građana o tome kako se i oni mogu uključiti
u borbu protiv korupcije.
U velikim poduzećima koja se natječu za ugovore trebao bi postojati čvrst kodeks protiv
podmićivanja i korupcije. Potrebno je poboljšati usklađenost banaka s važećim zakonima EU-a.
Države članice također treba usmjeriti prema uvođenju kaznenog djela namjernog nezakonitog
bogaćenja javnih dužnosnika. Europska komisija treba promicati zaštitu zviždača.
EU treba povećati svoje sudjelovanje u naporima na području borbe protiv korupcije na globalnoj
razini. Europska unija također treba pojačati napore kojima bi spriječila da njezin financijski sustav
postane utočište za prljav novac. Same institucije EU-a moraju se pobrinuti da postanu
predvodnice na području transparentnosti, integriteta i dobrog upravljanja.
Mišljenje u cijelosti možete preuzeti ovdje
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Sažetak svih usvojenih mišljenja možete preuzeti ovdje.

Priredile: Sonja Borić
Lidija Pavić-Rogošić
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