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Ob!ania ako hybná sila Európy

Prevzia! kormidlo akejko"vek európ-
skej in#titúcie je v$tomto %ase v&zvou. 
Za predsedu Európskeho hospodár-
skeho a$sociálneho v&boru bol v$apríli 
zvolen& Henri Malosse. Jeho funk%né 
obdobie bude trva! do októbra 2015 
a$ako sám tvrdí, nebude sa bá! zmien 
v$súvislosti s$rie#ením problémov, 
ktor&m Európa %elí.

Nov& #éf EHSV sa pozerá predo-
v#etk&m do budúcnosti, pri%om vidí, 
'e mlad&m Európanom treba ponúk-
nu! lep#iu perspektívu – najmä pokia" 
ide o$nájdenie si práce. Ve"mi dobre 
si uvedomuje, 'e je potrebné stara! 
sa o$ novú generáciu Európanov, 
a$u' za%al diskusiu s$mlad&mi "u(mi 
o$tom, %o je pre nich dôle'ité.

Zárove) chce zreformova! pra-
covné metódy EHSV, posilni! vplyv 
ob%ianskej spolo%nosti pri prijímaní 
rozhodnutí a$prispie! k$obnoveniu 
legitímnosti EÚ. To znamená skôr 
aktívne predvída! (al#í v&voj ne' 
%aka!, k&m k$nemu dôjde. V&bor tak 
mô'e robi! prostredníctvom dobre 
vyargumentovan&ch stanovísk 
z$vlastnej iniciatívy, v$ktor&ch mô'e 
tie' spochybni! postoj Komisie.

V(aka svojim intern&m stredis-
kám na monitorovanie mô'e EHSV 
analyzova! implementáciu poli-
tick&ch opatrení EÚ, ako je napr. 

stratégia Európa 2020. „Ak chceme 
zv&#i! na#u dôveryhodnos!, musíme 
prejs! od poradnej úlohy k$iniciova-
niu projektov a$sta! sa ‚laboratóriom‘ 
na my#lienky a$ inovácie. Zárove) 
by sme mali %o najviac vyu'íva! 
vedomosti a$kontakty %lenov v$ ich 
domovsk&ch krajinách, aby sme roz-
#írili vplyv v&boru. EHSV musí by! 
v$centre európskej agendy,“ hovorí 
predseda Malosse.

Kladenie správnych otázok

Pod"a neho si mnohí Európania 
myslia, 'e Brusel u' viac nena%úva 
ich starostiam. „Kríza spôsobila, 
'e ka'dodenn& 'ivot Európanov je 
pln& strachu %i u' o$vlastnú budúc-
nos! alebo o$budúcnos! ich detí. EÚ 
je pova'ovaná skôr za problém ako 

za rie#enie. Napriek tomu som pre-
sved%en&, 'e Európa mô'e zásadn&m 
spôsobom prispie! k$o'iveniu – no 
musí zmeni! kurz!“

EHSV sa musí sta! hlasom t&ch, 
ktorí v$Bruseli nie sú inak vypo%utí, 
pripomína! EÚ realitu, v$ktorej "udia 
'ijú, a$nachádza! spôsoby, ako posil-
ni! Európu. „V&bor má povinnos! 
klás! nále'ité otázky a$p&ta! na ne 
odpove(. Nastal %as, aby sa z$ob%a-
nov znovu stala hybná sila Európy, 
a$to nemô'e po%ka! do zajtra. Toto je 
v&zva, ktorú som si stanovil,“ dodáva.

Ke('e samotní %lenovia v&boru 
prichádzajú z$ob%ianskej spolo%nosti, 
EHSV má dobré predpoklady háji! 
záujmy ob%anov. Medzi politické 
priority pána Malossa na nasledujúce 
obdobie dva a$pol roka patrí:

obavy "udí napríklad t&m, 'e sa 
budú chráni! ich úspory a$ nie 
ve"ké podniky, zaru%í sa zamest-
nanos! mlad&ch a$zabezpe%í prí-
stup k$ zdravotnej starostlivosti 
a$dôchodkov&m dávkam,

-
niky (MSP) a$posilni! európsky 
priemysel a$podnikanie v$EÚ,

prístupu k$ tvorbe politiky EÚ 
a$zintenzívni! pocit príslu#nosti 
k$Európe a$solidaritu. 

ÚVODNÍK 
Milí !itatelia,

Najvä%#ia v&zva, ktorej v$sú%asnosti 
%elí EÚ, je nedostatok podpory zo 
strany európskych ob%anov. Pre t&ch 
z$nás, ktorí veria v$projekt európskej 
integrácie, musí by! najvy##ou prio-
ritou v$nadchádzajúcich mesiacoch 
získa! túto podporu spä!.

Ako by *nan%ná kríza nesta%ila, toto odcudzenie ob%anov e#te viac preh+bil 
nedávny nátlak EÚ na$zdanenie úspor "udí, %o bolo vnímané ako (al#ia zrada.

Európsky hospodársky a$sociálny v&bor je v&nimo%n& v$tom, 'e je jedinou 
európskou in#titúciou, ktorej %lenovia nie sú ani politici a$ani #tátni úradníci, 
a$preto je kompetentn& postavi! sa pred túto v&zvu.

EHSV sa ako zástupca rozmani-
t&ch skupín ob%ianskej spolo%nosti 
musí vo vä%#ej miere zú%ast)ova! 
na verejnej diskusii a$ odlí#i! sa 
od ve"kého mno'stva ostatn&ch 
poradn&ch orgánov, ktoré pôsobia 
v$Bruseli. EHSV bude vies! ambi-
cióznej#iu politiku a$iniciova! rôzne 
kroky, pri%om bude vyu'íva! svoj 
najbohat#í zdroj, ktor&m sú jeho 
%lenovia. Sme jedin&m orgánom 
v$EÚ, ktor& doká'e vysiela! silné 
a$%asto nepohodlné posolstvá, jedi-
n&m orgánom, ktor& je schopn& 
prinies! kon#truktívnu kritiku 
a$h&ba! európskymi in#titúciami.

Európania %elia v$sú%asnosti mnoh&m znepokojujúcim neistotám. Ako 
nov& predseda EHSV mám v$úmysle zasadzova! sa o$ambicióznej#iu EÚ, pre 
ktorú sú záujmy jej ob%anov skuto%ne na prvom mieste. Svojim priaznivcom 
na Twitteri som u' povedal, 'e Európa je mojou vá#)ou, nie kariérou, a$dúfam, 
'e túto vá#e) prenesiem aj do svojho pôsobenia na %ele v&boru v$nasledujúcom 
dvaapolro%nom období.

Henri Malosse 
predseda EHSV

  V TOMTO VYDANÍ

2 Príle!itosti pre v"etk#ch. Rakúske skúsenosti

3 Podujatie „Va"a 
Európa, vá" názor“

4 Podpredsední$ka 
HSV Jane Morrice: Mladí %udia nám ukazujú cestu

4 Rozhovor s&podpredsedom EHSV Hansom-Joachimom 
Wilmsom

“Sme jedin&m orgá-
nom v$EÚ, ktor& doká'e 
vysiela! silné a$ %asto 
n e p o h o d l n é  p o s o l -
stvá, jedin&m orgánom, 
ktor& je schopn& pri-
nies! kon#truktívnu kri-
tiku a$h&ba! európskymi 
in#titúciami.”

“EÚ je pova'ovaná skôr 
za problém ako za rie#e-
nie. Napriek tomu som 
presved%en&, 'e Európa 
mô'e zásadn&m spôso-
bom prispie! k$ o'ive-
niu – no musí zmeni! 
kurz!”Vízia slobody

Henri Malosse sa stal %lenom EHSV 
v$roku 1995 a$o$rok neskôr aj pred-
sedom jeho skupiny „Zamestná-
vatelia“. Narodil sa vo Francúzsku 
rodi%om pochádzajúcim z$Korziky. 
Ke('e vyrastal v$%ase zmierovania 
sa Francúzska a$Nemecka po 2. sve-
tovej vojne, nadobudol presved%e-
nie o$dôle'itosti spolupráce. Ako 
dvadsa!ro%n& si neskôr uvedomil, 
ako tragicky 'elezná opona odde-
"uje západnú a$v&chodnú Európu. 
To ho priviedlo do Po"ska, kde sa 
v$roku 1976 v$meste Gdansk stretol 
s$Lechom Walesom. Obaja rovnako 

milovali slobodu a$nenávideli útlak. 
Henri Malosse okrem in&ch jazy-
kov ovláda aj po"#tinu a$ ru#tinu 
a$ vyu%uje európske zále'itosti 
v$ Moskve, Wroclavi, ,trasburgu 
i$Parí'i.

Pomohol tie' vytvori! delegáciu 
zastúpenie Francúzskej obchodnej 
a$ priemyselnej komory pri EÚ, 
pri%om neskôr sa stal riadite"om 
jej zhroma'denia. V$ roku 1987 
zalo'il sie! európskych informa%-
n&ch centier, do ktorej patrí viac 
ako 300 kancelárií po celej Európe 

poskytujúcich poradenstvo mal&m 
a$stredn&m podnikom.

Vedenie EHSV priná#a pre)ho 
novú v&zvu. „V&bor zastupuje spo-
lo%nos! a$my musíme spolupraco-
va! a$vynalo'i! v#etku silu s$cie"om 
zabezpe%i!, aby Európa sp+)ala o%a-
kávania svojich obyvate"ov,“ s"ubuje 
predseda Malosse. „Musíme na#im 
mlad&m "u(om ponúknu! víziu do 
budúcnosti.“ 
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Príle"itosti pre v#etk$ch
Rakúsko stanovilo normy s$cie"om 
zaisti!, aby absolventi #kôl mali %o 
mo'no najlep#ie vyhliadky na trhu 
práce a$v$oblasti odbornej prípravy. 
Je mo'né zopakova! úspech tejto kra-
jiny na celoeurópskej úrovni?

Európska komisia nedávno 
vyzvala %lenské #táty EÚ, aby zaviedli 
program záruk v$oblasti pracovn&ch 
miest a$odbornej prípravy pre osoby 
mlad#ie ne' 25 rokov. Sociálne a$hos-
podárske v&hody takéhoto programu 
pod"a Komisie zna%ne prevá'ia 
náklady na jeho zavedenie.

Skúsenosti Rakúska to u' potvrdili.

„Máme dlhú tradíciu u%)ov-
skej prípravy,“ objas)uje Christa 
Schweng, novozvolená predsední%ka 
Strediska EHSV pre monitorova-
nie trhu práce, ktorá je v$Rakúskej 
federálnej hospodárskej komore 
zodpovedná za európske sociálne 
zále'itosti. „Pribli'ne 40$ % absol-
ventov #kôl pokra%uje u%)ovsk&m 
vzdelávaním.“ Rakúsko má nielen 
najni'#iu mieru nezamestnanosti 
v$EÚ, ale tie' druhú najni'#iu mieru 
nezamestnanosti mlad&ch "udí.

Nie v#etci absolventi #kôl majú 
schopnosti na to, aby absolvovali 
u%)ovskú prípravu. Rakúsky systém 
záruk pre mlad&ch preto poskytuje 
pomoc t&m, ktorí majú problémy 
s$ h"adaním pracovného miesta. 
V$krajine sa okrem toho uskuto%)ujú 
projekty individuálneho poradenstva 
pre mlad&ch zamerané na pomoc 
t&m, ktor&m hrozí, 'e vypadnú zo 
záchrannej siete.

Model pre Európu

„Rakúsky model u%)ovského 
vzdelávania priamo zapája aj sociál-
nych partnerov,“ objas)uje rakúska 
%lenka. „Napríklad hospodárska 
komora, ktorá je legálnym zástupcom 
celej rakúskej obchodnej spolo%nosti 
a$ jedn&m zo sociálnych partnerov, 
je zodpovedná za registráciu zmlúv 
a$zaistenie správnej prípravy u%)ov 
v$podnikoch.“ V$praxi to znamená, 'e 
rakúski u%ni v$rámci v&cviku strávia 
80$% %asu v$podniku a$20$% v$#kole.

Vysoká miera nezamestnanosti 
mlad&ch v$celej Únii viedla (al#ie 
%lenské #táty k$tomu, aby venovali 

pozornos! systému prípravy u%)ov. 
„Uskuto%nili sa pokusy o$ prenos 
tohto modelu,“ dodáva Christa 
Schweng. „Nemecko, ktoré má 
podobn& prístup k$ vzdelávaniu 
u%)ov, vyslalo svojich zástupcov 
do ,panielska, aby tam predstavili 
spôsob fungovania tohto modelu. 
My sme boli vo Francúzsku a$samo-
zrejme sme mali príle'itos! propago-
va! tento model v$Bruseli.“

Nezamestnanos! mlad&ch zostáva 
k"ú%ovou zále'itos!ou, ktorá znepo-
kojuje %lenské #táty. Rakúske skú-
senosti zdôraz)ujú skuto%nos!, 'e 
zapojenie mlad&ch "udí do trhu práce 
je nevyhnutné pre dosiahnutie pro-
sperity a$sociálnej súdr'nosti. 

Christa Schweng, novozvolená predsední!ka Strediska EHSV pre monitorovanie trhu práce

Priama demokracia v akcii

Európska iniciatíva ob%anov, spus-
tená v$uplynulom roku, poskytla 
ob%ianskej spolo%nosti prostriedok, 
v(aka ktorému mô'e priamo pri-
spieva! k$rozhodovaciemu procesu. 
Hoci je e#te stále potrebné dorie#i! 
nieko"ko otázok, pokrok dosiahnut& 
v$súvislosti s$t&mto ambicióznym 

prvkom demokracie na celoeu-
rópskej úrovni je zna%n&.

K$tomuto celkovému hodnote-
niu sa dospelo po%as D)a európ-
skej iniciatívy ob%anov, ktor& sa 
konal 9.$apríla v$EHSV pri príle-
'itosti prvého v&ro%ia uvedenej 
iniciatívy. Celodenné podujatie 

bolo pre zainteresované strany 
a$politick&ch %inite"ov platformou 
na v&menu skúseností a$názorov 
a$ na ur%enie oblastí, ktoré treba 
zlep#i!.

Európska iniciatíva ob%anov bola 
spustená prostredníctvom vlastnej 
internetovej stránky 1.$apríla$2012. 
Odvtedy bolo zaregistrovan&ch u' 
14$iniciatív a$zozbieralo sa viac ako 
1,6$milióna podpisov.

Pôsobiv! za"iatok

„Ke( sa obzrieme na uplynul&ch 
12$mesiacov, myslím, 'e európsku 
iniciatívu ob%anov mo'no právom 
ozna%i! za úspech,“ uviedol Maro# 
,ef%ovi%, podpredseda Európskej 
komisie zodpovedn& za$medziin#ti-
tucionálne vz!ahy a$administratívne 
zále'itosti. „Po%et iniciatív a$kvalita 
návrhov na m)a urobili dojem. Ide 
o$otázky, ktoré sú európskym ob%a-
nom blízke.“

Jeho slová na#li odozvu u$odchá-
dzajúceho predsedu EHSV Sta-ana 
Nilssona, pod"a ktorého mô'e ú%inne 
vyu'ívaná európska iniciatíva ob%a-
nov prispie! k$ dosiahnutiu vä%#ej 
súdr'nosti a$zapojenia európskych 
ob%anov v$%asoch neistoty. Predseda 
zdru'enia Initiative and Referendum 
Institute Europe Bruno Kaufmann 
dodal, 'e európska iniciatíva pri-
niesla jasn& obraz toho, %o sa deje 
v$EÚ.

#o treba e$te urobi%

V#etci ú%astníci sa v#ak zhodli na 
tom, 'e on-line systém zberu pod-
pisov a$ komunikácia predstavujú 
otázky, ktor&mi sa treba zaobera!, 

a$ 'e v(aka cielenej reforme by sa 
mohla európska iniciatíva ob%anov 
v$budúcnosti sta! e#te ú%innej#ím 
nástrojom. „Sú tu problémy spôso-
bené technikou a$byrokraciou, ktoré 
sa musia rie#i! na$úrovni EÚ,“ uvie-
dol poslanec EP Gerald Haefner.

Komisár ,ef%ovi% priznal, 'e by 
ocenil vä%#iu pomoc zo strany %len-
sk&ch #tátov, pokia" ide o$zv&#enie 
informovanosti o$iniciatíve u$#iro-
kej verejnosti. „Zapoji! %lenské #táty 
mô'e by! !a'ké,“ dodal pán Nilsson. 
„Práve tu mô'e ob%ianska spolo%nos! 
zohráva! rozhodujúcu úlohu, ke('e 
"udia patriaci k$skupinám ob%ian-
skej spolo%nosti %asto poznajú tento 
nástroj lep#ie.“

Viac informácií nájdete na 
internetovej stránke: http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.e-
vents-and-activities-eci-day-2013. 

“Praxi to znamená, 
'e rakúski u%ni v$rámci 
v&cviku strávia 80 % 
%asu v$podniku a$20 % 
v$#kole.”

Lep#ia 
budúcnos% pre 
v#etk$ch
V sú%asnosti je v$Rakúsku najni'-
#ia miera nezamestnanosti (4,8$%) 
a$druhá najni'#ia miera nezamest-
nanosti mlad&ch (8,9$%) v$EÚ.

Tieto údaje, ktoré Eurostat zozbie-
ral vo februári 2013, vyznievajú ve"mi 
priaznivo v$porovnaní s$priemernou 
mierou nezamestnanosti mlad&ch 
(menej ako 25 rokov) v$ celej EÚ 
dosahujúcou 23,5$%.

Ako sa darí Rakúsku tak úspe#ne 
bojova! proti nezamestnanosti mla-
d&ch? Sú%as!ou viacer&ch prijat&ch 
opatrení je posilnenie systému u%)ov-
ského vzdelávania v$krajine. Patria 
sem zavedenie pomoci pri odbornej 
príprave, programy odbornej prí-
pravy a$ nové finan%né stimuly pre 
spolo%nosti.

Mladá generácia v popredí 
záujmu

„Jednou z$priorít vlády je optima-
lizova! perspektívy trhu práce pre 
mlad&ch "udí,“ vysvet"uje Norbert 
Schnurrer, hovorca rakúskeho minis-
terstva práce, sociálnych vecí a$ochrany 
spotrebite"a. „Politické opatrenia 
zah.)ajú podporu pri h"adaní práce 
a$u%)ovského miesta, ako aj dotácie 
na podporu zamestnanosti, pri%om 
sú 'eny nabádané k$tomu, aby nap+-
)ali svoju kariéru v$oblasti remesiel 

a$ technick&ch 
odvetviach.“

Zaviedli sa tie' #peciálne programy, 
ako je ak%n& program Budúcnos! pre 
mlad&ch zameran& na 19- a' 24-ro%-
n&ch mlad&ch "udí, ktoré stále fun-
gujú. Schnurrer dodal, 'e sa neustále 
preskúmavajú nové, proaktívne opat-
renia v$oblasti zamestnanosti.

„ V o 
v i a c e r & c h 
rakúskych 
spolkov&ch 
krajinách sa 
v$sú%asnosti 
z a v á d z a j ú 
poradenstvo 
a $ u s m e r -
nenia  pre 
m l a d & c h , 
k t o r & m 
hrozí pred-
%asné ukon%enie #kolskej dochádzky 
alebo odbornej prípravy,“ uviedol. 
„Individuálne poradenstvo pre mla-
d&ch je jedn&m z$príkladov. Za%ína 
sa na úrovni povinnej #kolskej 
dochádzky a$ponúka pomoc 'iakom 
so slab&m prospechom.“

Podobné ciele má aj program 
individuálneho poradenstva pre 
u%)ov zameran& na poskytovanie 
pomoci u%)om a$*rmám, ktoré im 
zabezpe%ujú odbornú prípravu, s$cie-
"om zabráni! mlad&m "u(om v$pred-
%asnom ukon%ení tejto prípravy. 

“Pod"a ktorého mô'e 
ú%inne vyu'ívaná európ-
ska iniciatíva ob%anov 
prispie!  k $ dosiahnu-
tiu vä%#ej súdr'nosti 
a $ z a p o j e n i a  e u r ó p -
skych ob%anov v$%asoch 
neistoty.”

© CREATISTA

© Gts

Maro" #ef!ovi!, podpredseda Európskej 
komisie

© Iakov Filimonov
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Predseda EHSV Henri Malosse: „H$adá sa Jean Monnet alebo Jeanne Monnetová 
21. storo!ia: mladí $udia s !erstv%mi nápadmi pre Európu.“

Vyjadrite svoj názor
Mladí ú%astníci tohtoro%ného podu-
jatia „Va#a Európa, vá# názor“ vybrali 
prostredníctvom diskusií, kompromi-
sov a$demokratického rozhodovania 
tri hlavné priority, ktor&ch uplatnenie 
by chceli vidie! na európskej úrovni.

Tieto priority – prístup k$prvému 
zamestnaniu, EÚ #tipendiá pre #tu-
dentov z$rodín s$nízkymi príjmami 
a$ podpora podnikania mlad&ch 
"udí – budú zaradené do pracovného 
programu EHSV na nasledujúci rok.

„Tri priority, ktoré ste vybrali, sa 
teraz stanú na#imi prioritami,“ avi-
zoval predseda EHSV Henri Malosse. 
„H"adá sa Jean Monnet alebo Jeanne 
Monnetová 21. storo%ia: mladí "udia 
s$%erstv&mi nápadmi pre Európu.“

Zameranie na budúcnos%

Tieto tri témy ukazujú, aké otázky 
najviac znepokojujú mlad&ch Euró-
panov. „V t&chto !a'k&ch %asoch si 
z$toho treba zobra! toto ponau%enie: 
musíme sa zaobera! t&m, %o je prvo-
radé,“ vyhlásil Malosse. „I#li ste za 
t&m, %o je najdôle'itej#ie, a$na va#om 
mieste by som zvolil to isté.“

Raluca Vorniciuc z$ Rumunska 
v$krátkosti predstavila prioritu prí-
stupu k$prvému zamestnaniu, ktorá 
získala od ú%astníkov najviac hlasov. 
„Musíme tie' zaisti!, aby tí, ktorí sú 
zamestnaní prv&krát, boli aj prime-
rane platení,“ uviedla.

/iva Ledinek zo Slovinska pre-
zentovala druhú najpopulárnej-
#iu prioritu, plán na poskytovanie 
EÚ #tipendií #tudentom z$ rodín 

s$nízkymi príjmami, zatia" %o Sebas-
tian Asgardh kon#tatoval, 'e nedosta-
tok znalostí o$podnikaní brzdí rozvoj 
Európy.

„0udia nie sú dobre informovaní,“ 
povedal. „To, %o potrebujeme, je fond 
podnikania mlad&ch "udí, ktor& im 
poskytne príle'itos! zalo'i! svoj 
vlastn& podnik.“

Podujatie „Va#a Európa, vá# 
názor“ teda dosiahlo vysoko pozi-
tívny v&sledok: nielen'e zhroma'dilo 
mlad&ch z$celej Európy, aby diskuto-
vali a$podelili sa o$skúsenosti, ale im 
tie' umo'nilo aktívne sa zú%astni! na 
rozhodovacom procese. 

Stanovenie programu
,tudenti, ktorí sa zapojili do poduja-
tia „Va#a Európa, vá# názor“, sa stre-
tli v$Bruseli, aby si vymenili názory 
na to, aké by mali by! priority EHSV 
na rok 2013.

Po prv& raz boli #tudenti priamo 
zapojení do prípravy pracovného 
programu EHSV na tento rok. Na 
podujatí bol prediskutovan& a$pred-
staven&  u'# í v&ber 15 politic-
k&ch 

priorít, z$ktor&ch boli hlasovaním 
vybrané tri najhlavnej#ie.

EHSV sa zaviazal k$prijatiu t&chto 
priorít a$ ich za%leneniu do svojho 
programu na rok 2013.

Priority prostredníctvom 
partnerstva

„Va#a Európa, vá# názor“ 
je ka'doro%n&m podujatím, 
ktoré dáva #tudentom a$ich 
u%ite"om mo'nos! stretnú! 
sa a$predstavi! svoje názory 

priamo politick&m %inite-
"om EÚ. Tento rok dostali 
traja #tudenti a$ jeden 
u%ite" z$27 #kôl – jedna 
z$ ka'dého %lenského 
#tátu – mo'nos! zú%ast-

ni! sa na simulovanom 

plenárnom zasadnutí EHSV a$hla-
sova! o$ politick&ch prioritách na 
rok 2013.

„Sme zhroma'dením ob%ianskej 
spolo%nosti, druh&m európskym 
zhroma'dením po Európskom parla-
mente,“ uviedol vo svojom uvítacom 
príhovore predseda EHSV Henri 

Malosse. „Sme vám k$slu'bám a$ je 
dôle'ité, aby ste mohli vyjadri! vá# 
názor. Chceme preto, aby bol EHSV 
prv&m európskym orgánom, ktor& si 
stanovuje svoje priority v$partnerstve 
s$mlad&mi "u(mi.“

Komisárka pre vzdelávanie, 
kultúru, viacjazy%nos! a$ mláde' 

Andrulla Vassiliu vyzvala ú%astní-
kov, aby si uchovali svoju in#piráciu 
a$anga'ovanos!. „Pevná demokracia 
si vy'aduje viac ne' len informova-
n&ch ob%anov,“ vyhlásila, „ potrebuje 
ich aktívne zapojenie.“

Mnohé z$priorít sa t&kali otázok, 
s$ ktor&mi sa mladí "udia priamo 
stretávajú, ako napríklad pomoc pri 
h"adaní prvého zamestnania, roz#í-
renie programu Erasmus a$zavede-
nie spolo%n&ch u%ebn&ch osnov pre 
stredné #koly. 1al#ie boli zamerané 
na spolo%enské otázky, ako je lep-
#ie vyu'itie vesmírnych programov, 
rozvoj celoeurópskeho televízneho 
vysielania, %i zavedenie jednotnej 
sadzby za prístup k$internetu v$celej 
Európe.

V(aka prezentáciám %lenov v&boru 
Joosta Van Iersela, Georgiosa Das-
sisa a$Pavla Trantinu sa #tudenti tie' 
mohli bli'#ie oboznámi! s$fungovaním 
EHSV.    www.eesc.europa.eu
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“Tri priority, ktoré ste 
vybrali, sa teraz stanú 
na#imi prioritami. ”avizoval predseda EHSV Henri 

Malosse.

Nechajte sa po!u%!
Podujatie „Va#a Európa, vá# názor“ 
dáva #tudentom mo'nos! podeli! sa 
o$svoje názory s$rovesníkmi z$in&ch 
krajín a$diskutova! priamo s$rozho-
dujúcimi %inite"mi.

Ú%astníci simulovaného plenár-
neho zasadnutia EHSV, ktoré sa 
tohto roku konalo 19.$apríla, túto prí-
le'itos! nepochybne vyu'ili naplno. 
Ve( sa napokon nestáva ka'd& 
de), aby sa #tudenti zo v#etk&ch 
%lensk&ch #tátov stretli v$srdci EÚ 
a$predlo'ili svoje závery priamo 
európskym in#titúciám.

Vytváranie európskej 
solidarity

„Rozhodne oce)ujem mo'nos! 
porozpráva! sa priamo s$ pred-
sedom EHSV,“ povedal Nish 
Narayayan zo Spojeného krá"ov-
stva. Loty#sk& #tudent Kirils Jego-
renkovs s$ním súhlasí a$dodáva, 
'e je dôle'ité, aby mladí mohli 
vyjadri! svoje názory. „Tu sme si 
v#etci rovní,“ doplnila Anna Pime-
nova pochádzajúca tie' z$Loty#ska. 
„V#etci máme nejaké problémy a$tu 
sa o$ne mô'eme navzájom podeli!.“

Delegácia z$ Rakúska zastávala 
názor, 'e táto iniciatíva by mohla 
zohráva! dôle'itú úlohu pri pod-
necovaní celoeurópskej solidarity. 
„Myslím, 'e sme dospeli k$ tomu, 
'e v$rámci Európy máme skuto%ne 
rozdielne skúsenosti,“ uviedol 
Lukas Meissl. Pod"a jeho krajanky 
Kerstin Haider si ve"a Rakú#anov 
jednoducho neuvedomuje, 'e neza-
mestnanos! mlad&ch je v$niektor&ch 
krajinách Únie tak& ve"k& problém.

Otázkou nezamestnanosti sa ka'-
dopádne zaoberali Miguel Santos 
Almeida a$Diogo Jarmela Valente 
Dias z$ Portugalska. Pre nich boli 
najdôle'itej#ími prioritami na dis-
kusiu roz#írenie programu Erasmus 
a$ pomoc pri nájdení prvej práce. 
„Chcem, aby bol Erasmus prístupn& 
pre v#etk&ch #tudentov,“ nechal sa 
po%u! Diogo. „EÚ by pod"a m)a 

mala tie' finan%ne podporova! 
rodiny v$ ekonomickej núdzi, aby 
tak #tudenti mohli dokon%i! svoje 
#túdium.“

Ich u% ite "ka Marina Maria 
Marques Nogueira sa domnieva, 'e 
kultúrne v&meny na európskej úrovni 
majú nesmierny v&znam. Uvítala, 'e 
jej #tudenti majú mo'nos! stretnú! sa 
s$"u(mi z$rôznych krajín a$podu%i! sa 
nie%o o$európskej politike. „Ve( "udia 
ani len nevolia,“ povedala. „Je "ahké 
kritizova! politiku, no musíme sa 
nau%i! do nej zapája!.“ 

&lenka Komisie Andrulla Vassiliu, predseda EHSV Henri Malosse a podpredsední!ka 
Jane Morrice

Vy"e sto "tudentov a u!ite$ov sa zú!astnilo na podujatí „Va"a Európa, vá" názor 2013“
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Európania nahliadli do zákulisia rozhodovania 
v!EÚ
O'ivenie hospodárstva, h"adanie 
práce, ochrana 'ivotného prostre-
dia – to sú hlavné oblasti, ktoré sú 
v$sú%asnosti stredobodom záujmu 
európskych ob%anov.

V sobotu 4.$mája Európsky hos-
podársky a$sociálny v&bor otvoril pre 
verejnos! od 10.00 do 16.00 hodiny 
svoju budovu v$Bruseli (rue Belliard 
99) a$ponúkol tak náv#tevníkom prí-
le'itos! porozpráva! sa o$t&chto otáz-
kach s$%lenmi EHSV, ktorí pochádzajú 
z$rozli%n&ch krajín EÚ a$majú za sebou 
rôzne 'ivotné dráhy. Záujemcovia sa 
dozvedeli, ako mô'e v&bor vpl&va! na 
politiku EÚ. Pozvanie prijalo okolo 
2600 "udí.

Rok 2013 je navy#e Európskym 
rokom ob%anov. EHSV je orgánom, 
ktor& v$srdci Európskej únie zastu-
puje ob%iansku spolo%nos!, tak'e 
tohtoro%n& de) otvoren&ch dverí 
v$jeho sídle v$Bruseli mal osobitn& 
v&znam. Pri tejto príle'itosti ponúkol 

mno'stvo aktivít, hier a$zaujímavostí 
pre celú rodinu.

Pre ka&dého nie"o

Práca EHSV pokr&va mnohé 
oblasti politickej %innosti EÚ, pri%om 
hlavná pozornos! sa venuje hospodár-
stvu, zamestnanosti a$'ivotnému pro-
strediu. Viac ako 20 %lenov v&boru, 
ktorí zastupujú zdru'enia zamest-
návate"ov, odborové zväzy a$mnohé 
iné organizácie, si spolu s$predsedom 
EHSV Henri Malossom a$podpred-
sední%kou Jane Morrice ochotne 
vypo%ulo otázky a$nápady náv#tevní-
kov a$vysvetlilo im, %o v$t&chto rozho-
dujúcich oblastiach robí EHSV.

Aj informa%né stánky s$ prezen-
táciou práce v&boru ponúkali rôzne 
zábavné %i vzdelávacie aktivity pre 
v#etky vekové kategórie s$ ich odli#-
n&mi záujmami. V$ Game Show si 
náv#tevníci mohli otestova! svoje 
znalosti o$ aktuálnych udalostiach 

a$vyhra! pritom zaujímavé ceny. 3J 
Trio sa postaralo o$ 'ivú d'ezovú 
hudbu a$bola tie' príle'itos! vyskú#a! 
si zumbu a$zakúsi! tak tane%no-*tne-
sov& o#ia", ktor& sa do Európy roz#íril 
z$Latinskej Ameriky. Kto h"adal vzru-
#ujúci zá'itok, mohol si svoju odvahu 
otestova! na povrazovom moste zave-
senom nad átriom budovy, zatia" %o 
deti sa mohli zahra! rôzne hry alebo 
si necha! poma"ova! tvár.

V ten ist& de) otvorili svoje brány 
náv#tevníkom aj v#etky ostatné in#ti-
túcie EÚ. 

Jane Morrice: Mladí "udia nám ukazujú cestu
Moje prvé podujatie vo funkcii pod-
predsední%ky EHSV zodpovednej za 
komunikáciu bolo zhodou okolností 
jedno z$ mojich najob"úbenej#ích. 
Podujatie s$názvom „Va#a Európa, 
vá# názor“, v$rámci ktorého sa v$Bru-
seli stretlo viac ako 100 #tudentov 
a$u%ite"ov zo v#etk&ch kútov Európy, 
aby sa dva dni spolu u%ili a$bavili, je 
rozhodne typ aktivity, ak& mám rada.

Mo'no to spo%íva v$tom, 'e prí-
le'itos! necha! sa po%u! v$ Bruseli 
povzbudila desiatky #tudentov. Mô'e 
to by! ich fascináciou Európou, ich 
hladom po vedomostiach o$Európe 
alebo nad#ením z$toho, 'e spoznajú 
nov&ch kamarátov z$rôznych kultúr. 
Nech je to %oko"vek, len !a'ko by sa 
dalo poprie!, 'e „Va#a Európa, vá# 

názor“ má v$ sebe ur%ité %aro pre 
v#etk&ch zainteresovan&ch, %i u' pre 
%lenov, zamestnancov alebo zapoje-
n&ch #tudentov.

Projekt „Va#a Európa, vá# názor“ 
svojho %asu spustila b&valá pod-
predsední%ka Irini Pari a$ po%as 
funk%ného obdobia Anny Marie 
Darmanin sa (alej intenzívne roz-
víjal. Tento ro%ník je mierne in&. 
,tudenti boli po'iadaní, aby zvolili 
priority pre (al#iu %innos! EÚ, pri-
%om ich návrhy následne potvrdili 
ich zdrav& úsudok – i#lo predov#et-
k&m o$zamestnanie, #tipendiá EÚ pre 
#tudentov z$nízkopríjmov&ch rodín 
a$podnikanie mlad&ch "udí. Predseda 
Henri Malosse vo svojom závere%-
nom prejave uviedol, 'e návrhy budú 
sú%as!ou jeho nového programu 
predsedníctva. Súdiac pod"a otázok 
#tudentov sa zdá, 'e ho chcú zobra! 
za slovo!

V rámci prípravy na toto podujatie 
nav#tívili %lenovia EHSV #koly, ktoré 
sa zapojili do sú!a'e, a$diskutovali so 

'iakmi v$ka'dej krajine EÚ. Osobne 
som nav#tívila St Colum‘s College 
v$Severnom Írsku a$táto skúsenos! je 
nezabudnute"ná. Za t&ch 30 rokov, 
%o sa venujem zále'itostiam EÚ, som 
len zriedka narazila na mlad&ch "udí, 
ktorí by mali tak& ve"k& záujem o$glo-
bálne otázky a$chápali ich do takej 
h+bky. Po dvoch d)och podujatia 
„Va#a Európa, vá# názor“ som pre-
sved%ená, 'e budúcnos! tohto starého 
kontinentu je v$dobr&ch rukách.

No ne' im odovzdáme kormidlo, 
musíme vykona! e#te ve"a práce. 
Nebolo by správne prenecha! na#im 
de!om Európu v$stave, v$akom je teraz.

Úlohou EHSV je prispieva! 
k$ tomu, aby sa z$ EÚ stalo lep#ie 

miesto pre jej ob%anov. 
Musíme ís! dôsledne za 
t&mto cie"om. Musíme 
urobi! v#etko pre to, 
aby sme pomohli znovu 
o'ivi! miestne spolo-
%enstvá v$na#ich kraji-
nách a$ukázali im, ako 
nám prostredníctvom 
ich organizácií, skupín 
a $ klubov mô'u by! 
nápomocné v$ na#om 
poslaní. Musíme tie' 
urobi!, %o je v$ na#ich 
silách, aby sme vyu'ili 
súhrnné znalosti %lenov 
EHSV na ovplyvnenie 
rozhodujúcich %inite"ov 
EÚ v$Bruseli. Musíme 
ich podporova! v$ ich 
úsilí o$nájdenie správ-
nych rie#ení. Musíme 
ich nabáda!, aby skú-
sili v#etky mo'nosti, 
a$nestranne im posky-
tova! na#e stanoviská.

Ako podpredsední%ka EHSV 
budem spolu so svojimi kolegami 
z$ predsedníctva pracova! na tom, 
aby sme toto poslanie splnili. Ako 
predsední%ka komunika%nej sku-
piny sa budem so svojím tímom, 
kontaktn&mi miestami a$%lenmi ako 
vyslancami usilova! o$ to, aby bola 
táto práca nielen vykonaná, ale aby 
ju mocní a$vplyvní v$Bruseli i$ob%a-
nia v$na#ich domovsk&ch krajinách 
aj vnímali.

1akujem %lenom tímu pre projekt 
„Va#a Európa, vá# názor“ za v&bornú 
prácu, ktorú odviedli. 

 Rozhovor s!podpredsedom EHSV Hansom-Joachimom Wilmsom

Hans-Joachim Wilms, %erstvo zvolen& 
nov& podpredseda pre rozpo%tové 
otázky, nie je v$EHSV 'iadnym nová-
%ikom. Nemeck& odborár a$odborník 
na politiku v$oblasti 'ivotného pros-
tredia, ochrany klímy a$udr'ate"nosti 
oslávi budúci rok u' 20.$v&ro%ie svojho 
pôsobenia vo funkcii %lena v&boru. 
Rozpo%et EHSV na rok 2014 je teraz 
u' zále'itos!ou pána Wilmsa. 

Zástupcovia EHSV Info sa ho 
sp!tali, ako chce postupova% 
v rokovaniach s Európskou 
radou a Európskym 
parlamentom.

Hans-Joachim Wilms: Pôvodne sme 
vychádzali zo zv&#enia o$mieru in2á-
cie, teraz je to predsa len o$nie%o málo 
viac. Riadili sme sa návrhom komisára 
EÚ pre rozpo%et Janusza Lewandow-
ského, v$ktorom sa pri personálnych 
nákladoch zoh"ad)ujú v#etky pláno-
vané tarifné zv&#enia, no zmrazujú sa 
vecné náklady. T&m sa napokon dosta-
neme k$nav&#eniu o$1,67$% namiesto 

1,6$% pri sú%asnom rozpo%te vo v&#ke 
132 miliónov EUR.

EHSV Info: #o to v!h'adovo 
znamená pre EHSV?

Ak zostaneme pri tomto vzorci, 
budeme o$tri %i #tyri roky %eli! skuto%-
n&m problémom, preto'e napr. v$prí-
pade budov to znamená ís! a' na doraz. 
3as od %asu treba aj investova! a$to sa 
pri takomto prístupe nedá, preto'e 
neumo')uje 'iadnu zmenu #truktúry 
rozpo%tu.

Existuje v t!chto krízov!ch 
"asoch, ktoré naozaj 
neumo&(ujú zvy$ova% 
rozpo"et, nejaká alternatíva?

Myslím si, 'e ná# v&bor a$aj (al#ie 
in#titúcie EÚ musia da! jasne najavo, 
'e v$súvislosti s$rozpo%tom potrebujú 
viac slobody. Nemáme toti' takmer 
'iadnu. Ke( napríklad u#etríme peniaze 
na jednom mieste, dajme tomu na 
pracovníkoch, e#te to neznamená, 'e 
mô'eme tieto peniaze pou'i! na nie%o 
iné. Musíme ma! vä%#iu mo'nos! sami 
rozhodova! o$ tom, ak&m spôsobom 
vynalo'íme rozpo%tové prostriedky – 
samozrejme, ako je zvykom, pri %o 
najvy##ej transparentnosti.

Do Va$ej kompetencie patrí aj 
postoj EHSV k rozpo"tu EÚ. Ako 

hodnotíte aktuálnu diskusiu 
o viacro"nom finan"nom rámci 
na roky 2014 – 2020?

Ke( viem, 'e som v$kríze, musím 
ponúknu! aj perspektívu. Zachováva! 
len status quo sa teraz nedá. Nejde pri-
tom o$v&#ku, ale o$zameranie rozpo%tu. 
A' na pár nepresved%iv&ch v&nimiek 
vo vz!ahu k$boju proti nezamestnanosti 
mlad&ch a$k$v&skumu sa nepolo'il poli-
tick& dôraz na 'iadnu otázku, pri$ktorej 
si ob%an povie „dobre, 'e to robíte, na 
to potrebujeme Európu, na to dávame 
na#e peniaze“.

Dá sa to e$te zmeni%?

Európsky parlament dá e#te niektoré 
veci do poriadku, na tom sa zhodujú 
v#etky ve"ké frakcie, ale pochybujem 
o$tom, 'e to bude sta%i!. 

“Po dvoch d)och pod-
ujatia „Va#a Európa, vá# 
názor“ som presved%ená, 
'e budúcnos! tohto sta-
rého kontinentu je v$dob-
r&ch rukách.”

Jane Morrice, podpredsední!ka EHSV zodpovedná za 
komunikáciu

“Musíme ma!  vä%-
#iu mo'nos! sami roz-
hodova! o$ tom, ak&m 
spôsobom vynalo'íme 
rozpo%tové prostriedky – 
samozrejme, ako je zvy-
kom, pri %o najvy##ej 
transparentnosti.”

EHSV info


