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Europski gospodarski i socijalni odbor promijenio je

centar Europe Direct

svoj sastav i ima 40 % posve novih članova

Vinkovci Vam u ovom
članku predstavlja

Ovaj put 40 % članstva EGSO-

ukupno 350, prvi će se put

mogućnosti kroz Europsku

a čine sasvim novi članovi koji

sastati 6. listopada u

volontersku službu-ESV.

će sa sobom u Odbor donijeti

Bruxellesu. Oni će 7.

Ako ste mlada osoba željna

svjež priljev ideja i energije,

listopada izabrati novog

novih iskustava, imate

nadovezujući se na široko

predsjednika i dva

između 17 i 30 godina
nastavite čitati jer Vam

Glavna uloga EGSO-a je davanje mišljenja o
europskim zakonodavnim prijedlozima i
politikama

donosimo intervju s
Elizabetom iz Vinkovaca
koja se odlučila na
volontiranje u Danskoj u
koju odlazi u rujnu ove

znanje i iskustvo članova čiji

potpredsjednika za

godine. ESV je projekt koji je

se mandat obnavlja. Članove

komunikaciju i proračun s

rezultat partnerstva između

imenuje Vijeće na temelju

ograničenim mandatom od

dviju ili više organizacija;

nacionalnih popisa koje

dvije i pol godine.

jedne koja zadužena za

predlažu države članice, na

Predsjednik se obično

regrutiranje i slanje

mandat od pet godina koji će

naizmjence bira između

volontera i organizacije

teći od 2015. do 2020. godine.

članova triju skupina

domaćina koja prima

Popis članova kojima je

Odbora (Skupina

volontere i ugošćuje ih za

obnovljen mandat može se

poslodavaca, Skupina

cijelo vrijeme trajanja službe.

pronaći ovdje.

radnika i Skupina raznih
interesa). Dva prethodna
predsjednika izabrana su

Novi ili ponovno potvrđeni
članovi Odbora, kojih je

između članova Skupine

raznih interesa i Skupine

također bira svojeg

obuhvaćaju širok raspon

poslodavaca.

predsjednika skupine s

područja, kao što su socijalna i

obnovljivim mandatom od

gospodarska pitanja,

dvije i pol godine. Glavna

poljoprivreda i promet.

Svaki se član pridružuje

uloga EGSO-a je davanje

Članovi se također pridružuju

jednoj od te tri skupine, s time

mišljenja o europskim

jednoj ili više stručnih skupina

da se očekuje kako će se

zakonodavnim prijedlozima i

od kojih svaka bira

svakoj od skupina pridružiti

politikama. Mišljenja

predsjednika s obnovljivim

otprilike trećina članova.

priprema njegovih šest

mandatom od dvije i pol

Svaka od te tri skupine

stručnih skupina i jedno

godine.Više informacija

savjetodavno povjerenstvo, a

možete pronaći ovdje.

Komisija ulaže 16 milijardi eura u istraživanje i inovacije tijekom
sljedeće dvije godine

Europska komisija uložit će

industrijom Language icon

će se utjecati na živote

gotovo 16 milijardi EUR u

EN, a Europa će zahvaljujući

građana.

istraživanje i inovacije u

njima postati jači globalni

sljedeće dvije godine u okviru

čimbenik.

programa Obzor 2020.,

U skladu sa strateškim
prioritetimaLanguage icon EN

Carlos Moedas, povjerenik za

povjerenika Moedasa

istraživanja, znanost i

program Obzor 2020. bit će

inovacije, izjavio je:

otvoren za inovacije i za

Istraživanje i inovacije

znanost te otvoren prema

pokretači su europskog

svijetu. U okviru novog

Nove mogućnosti financiranja

napretka i ključni su u

radnog programa za 2016. –

koje pruža radni program

rješavanju najvažnijih

2017. nude se mogućnosti

usklađene su s političkim

suvremenih izazova kao što

financiranja putem niza

prioritetima Komisije kojoj je

su imigracija, klimatske

poziva za podnošenje

na čelu Jean-Claude Juncker.

promjene, čista energija i

prijedloga, postupaka javne

Njima će se znatno pridonijeti

zdrava društva. Tijekom

nabave i ostalih aktivnosti

paketu za zapošljavanje, rast i

sljedeće dvije godine

poput nagrada Horizon, čime

ulaganja Language icon EN,

sredstvima u iznosu od 16

se zajedno obuhvaća gotovo

jedinstvenom digitalnom

milijardi EUR iz programa

600 tema. Struktura radnog

tržištu Language icon EN,

Obzor 2020. podupirat će se

programa odražava

energetskoj uniji i klimatskoj

najvažnija europska

cjelokupnu fleksibilnost

politici Language icon EN,

znanstvena istraživanja čime

programa Obzor 2020. u

sustava financiranja EU-a za
istraživanje i inovacije, nakon
što je danas donesen novi
radni program za 2016. - 2017.

unutarnjem tržištu s jačom

kojem je pozornost usmjerena

prema dugoročnim

milijuna EUR kako bi se

potporu istraživačima

prioritetima EU-a i

pomoglo u sprečavanju

prilikom prijavljivanja

najvažnijim društvenim

kaznenih djela i terorizma, a

izdavanjem jasnijih smjernica

izazovima, a istovremeno se

15 milijuna EUR za

i kriterija učinka.

omogućuje brzo rješavanje

istraživanje o izvorima i

nadolazećih problema poput

učincima migracijskih tokova

izbijanja bolesti.

u Europi. Novi radni program

Program financiranja

temeljit će se i na uspjesima u

istraživanja i inovacija

istraživanjima u području

Europske unije Obzor 2020.

Programom će se podržati niz

zdravstva, kao što su važna

Language icon EN pokrenut je

međusektorskih inicijativa:

otkrića povezana s ebolom

1. siječnja 2014. Tijekom

osuvremenjivanje europske

koja se već podupiru u okviru

sedmogodišnjeg razdoblja

proizvodne industrije (1

programa Obzor 2020. Uložit

uložit će se gotovo 77 milijardi

milijarda EUR); tehnologije i

će se 5 milijuna EUR kako bi

EUR u istraživačke i

standardi za automatsku

se odgovorilo na opasnu

inovacijske projekte kojima će

vožnju (više od 100 milijuna

epidemiju organizma štetnog

se poduprijeti gospodarska

EUR); internet stvari (139

za masline Xylella fastidiosa.

konkurentnost Europe te

milijuna EUR) za rješavanje
digitalizacije industrija EU-a;
industrija 2020. u kružnom
gospodarstvu (670 milijuna
EUR) za razvoj snažne i
održive ekonomije te pametni
i održivi gradovi (232 milijuna
EUR) za bolje uključivanje
ekoloških, prometnih,
energetskih i digitalnih mreža
u urbanim okruženjima EU-a.

Novi radni program ima za
cilj i poboljšanje učinka
sredstava programa Obzor
2020. Prvo, njime će se
osigurati više novca za
inovativna poduzeća
zahvaljujući novim poticajnim
mogućnostima koje podupire
Europski fond za strateška
ulaganja (EFSU), uz više od
740 milijuna EUR za potporu

Osim toga, sredstva u iznosu

istraživačkim i inovacijskim

od barem 8 milijuna EUR bit

aktivnostima u gotovo 2 000

će dostupna za istraživanje o

malih i srednjih poduzeća

sigurnosti vanjskih granica

(MSP). Učinit će se više i za

EU-a kako bi se pomoglo

poboljšanje sinergija s drugim

identificirati i spriječiti

programima financiranja EU-

trgovinu ljudima i

a, kako je naglasio

krijumčarenje. Za nove

predsjednik Juncker u svom

tehnologije bit će dostupno 27

govoru o stanju Unije, kao i za

Kontekst

proširiti granice ljudskog
znanja. Proračun EU-a za
istraživanje uglavnom je
usmjeren na poboljšanje
svakodnevnog života u
područjima kao što su
zdravlje, okoliš, promet, hrana
i energetika. Istraživačkim
partnerstvima s
farmaceutskom, svemirskom,
automobilskom i
elektroničkom industrijom
potiču se i ulaganja privatnog
sektora u budući rast i
otvaranje radnih mjesta za
koja su potrebne visoke
kvalifikacije. Više informacija
možete pronaći ovdje.
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