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Európsky hospodársky
a sociálny výbor
most medzi Európou a organizovanou občianskou spoločnosťou

Občania ako hybná sila Európy

Milí čitatelia,
Najväčšia výzva, ktorej v súčasnosti
čelí EÚ, je nedostatok podpory zo
strany európskych občanov. Pre tých
z nás, ktorí veria v projekt európskej
integrácie, musí byť najvyššou prioritou v nadchádzajúcich mesiacoch
získať túto podporu späť.
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Ako by finančná kríza nestačila, toto odcudzenie občanov ešte viac prehĺbil
nedávny nátlak EÚ na zdanenie úspor ľudí, čo bolo vnímané ako ďalšia zrada.
Európsky hospodársky a sociálny výbor je výnimočný v tom, že je jedinou
európskou inštitúciou, ktorej členovia nie sú ani politici a ani štátni úradníci,
a preto je kompetentný postaviť sa pred túto výzvu.

“

EHSV sa ako zástupca rozmanitých skupín občianskej spoločnosti
musí vo väčšej miere zúčastňovať
na verejnej diskusii a odlíšiť sa
od veľkého množstva ostatných
poradných orgánov, ktoré pôsobia
v Bruseli. EHSV bude viesť ambicióznejšiu politiku a iniciovať rôzne
kroky, pričom bude využívať svoj
najbohatší zdroj, ktorým sú jeho
členovia. Sme jediným orgánom
v EÚ, ktorý dokáže vysielať silné
a často nepohodlné posolstvá, jediným orgánom, ktorý je schopný
priniesť konštruktívnu kritiku
a hýbať európskymi inštitúciami.

Sme jediným orgánom v EÚ, ktorý dokáže
vysielať silné a často
nepohodlné posolstvá, jediným orgánom,
ktorý je schopný priniesť konštruktívnu kritiku a hýbať európskymi
inštitúciami.

”

Európania čelia v súčasnosti mnohým znepokojujúcim neistotám. Ako
nový predseda EHSV mám v úmysle zasadzovať sa o ambicióznejšiu EÚ, pre
ktorú sú záujmy jej občanov skutočne na prvom mieste. Svojim priaznivcom
na Twitteri som už povedal, že Európa je mojou vášňou, nie kariérou, a dúfam,
že túto vášeň prenesiem aj do svojho pôsobenia na čele výboru v nasledujúcom
dvaapolročnom období.
Henri Malosse
predseda EHSV

Prevziať kormidlo akejkoľvek európskej inštitúcie je v tomto čase výzvou.
Za predsedu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru bol v apríli
zvolený Henri Malosse. Jeho funkčné
obdobie bude trvať do októbra 2015
a ako sám tvrdí, nebude sa báť zmien
v súvislosti s riešením problémov,
ktorým Európa čelí.
Nový šéf EHSV sa pozerá predovšetkým do budúcnosti, pričom vidí,
že mladým Európanom treba ponúknuť lepšiu perspektívu – najmä pokiaľ
ide o nájdenie si práce. Veľmi dobre
si uvedomuje, že je potrebné starať
sa o novú generáciu Európanov,
a už začal diskusiu s mladými ľuďmi
o tom, čo je pre nich dôležité.
Zároveň chce zreformovať pracovné metódy EHSV, posilniť vplyv
občianskej spoločnosti pri prijímaní
rozhodnutí a prispieť k obnoveniu
legitímnosti EÚ. To znamená skôr
aktívne predvídať ďalší vývoj než
čakať, kým k nemu dôjde. Výbor tak
môže robiť prostredníctvom dobre
vyargumentovaných stanovísk
z vlastnej iniciatívy, v ktorých môže
tiež spochybniť postoj Komisie.
Vďaka svojim interným strediskám na monitorovanie môže EHSV
analyzovať implementáciu politických opatrení EÚ, ako je napr.

Vízia slobody

V TOMTO VYDANÍ
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Príležitosti pre všetkých. Rakúske skúsenosti

Podujatie „Vaša
Európa, váš názor“
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Podpredsedníčka
HSV Jane Morrice: Mladí ľudia nám ukazujú cestu
Rozhovor s podpredsedom EHSV Hansom-Joachimom
Wilmsom

Henri Malosse sa stal členom EHSV
v roku 1995 a o rok neskôr aj predsedom jeho skupiny „Zamestnávatelia“. Narodil sa vo Francúzsku
rodičom pochádzajúcim z Korziky.
Keďže vyrastal v čase zmierovania
sa Francúzska a Nemecka po 2. svetovej vojne, nadobudol presvedčenie o dôležitosti spolupráce. Ako
dvadsaťročný si neskôr uvedomil,
ako tragicky železná opona oddeľuje západnú a východnú Európu.
To ho priviedlo do Poľska, kde sa
v roku 1976 v meste Gdansk stretol
s Lechom Walesom. Obaja rovnako

stratégia Európa 2020. „Ak chceme
zvýšiť našu dôveryhodnosť, musíme
prejsť od poradnej úlohy k iniciovaniu projektov a stať sa ‚laboratóriom‘
na myšlienky a inovácie. Zároveň
by sme mali čo najviac využívať
vedomosti a kontakty členov v ich
domovských krajinách, aby sme rozšírili vplyv výboru. EHSV musí byť
v centre európskej agendy,“ hovorí
predseda Malosse.

Kladenie správnych otázok
Podľa neho si mnohí Európania
myslia, že Brusel už viac nenačúva
ich starostiam. „Kríza spôsobila,
že každodenný život Európanov je
plný strachu či už o vlastnú budúcnosť alebo o budúcnosť ich detí. EÚ
je považovaná skôr za problém ako

“

EÚ je považovaná skôr
za problém ako za riešenie. Napriek tomu som
presvedčený, že Európa
môže zásadným spôsobom prispieť k oživeniu – no musí zmeniť
kurz!

”

milovali slobodu a nenávideli útlak.
Henri Malosse okrem iných jazykov ovláda aj poľštinu a ruštinu
a vyučuje európske záležitosti
v Moskve, Wroclavi, Štrasburgu
i Paríži.
Pomohol tiež vytvoriť delegáciu
zastúpenie Francúzskej obchodnej
a priemyselnej komory pri EÚ,
pričom neskôr sa stal riaditeľom
jej zhromaždenia. V roku 1987
založil sieť európskych informačných centier, do ktorej patrí viac
ako 300 kancelárií po celej Európe

za riešenie. Napriek tomu som presvedčený, že Európa môže zásadným
spôsobom prispieť k oživeniu – no
musí zmeniť kurz!“
EHSV sa musí stať hlasom tých,
ktorí v Bruseli nie sú inak vypočutí,
pripomínať EÚ realitu, v ktorej ľudia
žijú, a nachádzať spôsoby, ako posilniť Európu. „Výbor má povinnosť
klásť náležité otázky a pýtať na ne
odpoveď. Nastal čas, aby sa z občanov znovu stala hybná sila Európy,
a to nemôže počkať do zajtra. Toto je
výzva, ktorú som si stanovil,“ dodáva.
Keďže samotní členovia výboru
prichádzajú z občianskej spoločnosti,
EHSV má dobré predpoklady hájiť
záujmy občanov. Medzi politické
priority pána Malossa na nasledujúce
obdobie dva a pol roka patrí:
t QPNÈIBʳSFBHPWBʳOBLBäEPEFOOÏ
obavy ľudí napríklad tým, že sa
budú chrániť ich úspory a nie
veľké podniky, zaručí sa zamestnanosť mladých a zabezpečí prístup k zdravotnej starostlivosti
a dôchodkovým dávkam,
t QPEQPSPWBʳNBMÏBڀTUSFEOÏQPEniky (MSP) a posilniť európsky
priemysel a podnikanie v EÚ,
t PELMPOJʳTBPEUFDIOPLSBUJDLÏIP
prístupu k tvorbe politiky EÚ
a zintenzívniť pocit príslušnosti
k Európe a solidaritu.
O

poskytujúcich poradenstvo malým
a stredným podnikom.
Vedenie EHSV prináša preňho
novú výzvu. „Výbor zastupuje spoločnosť a my musíme spolupracovať a vynaložiť všetku silu s cieľom
zabezpečiť, aby Európa spĺňala očakávania svojich obyvateľov,“ sľubuje
predseda Malosse. „Musíme našim
mladým ľuďom ponúknuť víziu do
budúcnosti.“
O

www.eesc.europa.eu
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Príležitosti pre všetkých

© Gts

Rakúsko stanovilo normy s cieľom
zaistiť, aby absolventi škôl mali čo
možno najlepšie vyhliadky na trhu
práce a v oblasti odbornej prípravy.
Je možné zopakovať úspech tejto krajiny na celoeurópskej úrovni?
Európska komisia nedávno
vyzvala členské štáty EÚ, aby zaviedli
program záruk v oblasti pracovných
miest a odbornej prípravy pre osoby
mladšie než 25 rokov. Sociálne a hospodárske výhody takéhoto programu
podľa Komisie značne prevážia
náklady na jeho zavedenie.

Lepšia
budúcnosť pre
všetkých

Skúsenosti Rakúska to už potvrdili.
„Máme dlhú tradíciu učňovskej prípravy,“ objasňuje Christa
Schweng, novozvolená predsedníčka
Strediska EHSV pre monitorovanie trhu práce, ktorá je v Rakúskej
federálnej hospodárskej komore
zodpovedná za európske sociálne
záležitosti. „Približne 40 % absolventov škôl pokračuje učňovským
vzdelávaním.“ Rakúsko má nielen
najnižšiu mieru nezamestnanosti
v EÚ, ale tiež druhú najnižšiu mieru
nezamestnanosti mladých ľudí.

Christa Schweng, novozvolená predsedníčka Strediska EHSV pre monitorovanie trhu práce
Nie všetci absolventi škôl majú
schopnosti na to, aby absolvovali
učňovskú prípravu. Rakúsky systém
záruk pre mladých preto poskytuje
pomoc tým, ktorí majú problémy
s hľadaním pracovného miesta.
V krajine sa okrem toho uskutočňujú
projekty individuálneho poradenstva
pre mladých zamerané na pomoc
tým, ktorým hrozí, že vypadnú zo
záchrannej siete.

pozornosť systému prípravy učňov.
„Uskutočnili sa pokusy o prenos
tohto modelu,“ dodáva Christa
Schweng. „Nemecko, ktoré má
podobný prístup k vzdelávaniu
učňov, vyslalo svojich zástupcov
do Španielska, aby tam predstavili
spôsob fungovania tohto modelu.
My sme boli vo Francúzsku a samozrejme sme mali príležitosť propagovať tento model v Bruseli.“

Model pre Európu

Nezamestnanosť mladých zostáva
kľúčovou záležitosťou, ktorá znepokojuje členské štáty. Rakúske skúsenosti zdôrazňujú skutočnosť, že
zapojenie mladých ľudí do trhu práce
je nevyhnutné pre dosiahnutie prosperity a sociálnej súdržnosti.
O

„Rakúsky model učňovského
vzdelávania priamo zapája aj sociálnych partnerov,“ objasňuje rakúska
členka. „Napríklad hospodárska
komora, ktorá je legálnym zástupcom
celej rakúskej obchodnej spoločnosti
a jedným zo sociálnych partnerov,
je zodpovedná za registráciu zmlúv
a zaistenie správnej prípravy učňov
v podnikoch.“ V praxi to znamená, že
rakúski učni v rámci výcviku strávia
80 % času v podniku a 20 % v škole.

© CREATISTA

Vysoká miera nezamestnanosti
mladých v celej Únii viedla ďalšie
členské štáty k tomu, aby venovali

Priama demokracia v akcii
prvkom demokracie na celoeurópskej úrovni je značný.

Európska iniciatíva občanov, spustená v uplynulom roku, poskytla
občianskej spoločnosti prostriedok,
vďaka ktorému môže priamo prispievať k rozhodovaciemu procesu.
Hoci je ešte stále potrebné doriešiť
niekoľko otázok, pokrok dosiahnutý
v súvislosti s týmto ambicióznym
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Tieto údaje, ktoré Eurostat zozbieral vo februári 2013, vyznievajú veľmi
priaznivo v porovnaní s priemernou
mierou nezamestnanosti mladých
(menej ako 25 rokov) v celej EÚ
dosahujúcou 23,5 %.
Ako sa darí Rakúsku tak úspešne
bojovať proti nezamestnanosti mladých? Súčasťou viacerých prijatých
opatrení je posilnenie systému učňovského vzdelávania v krajine. Patria
sem zavedenie pomoci pri odbornej
príprave, programy odbornej prípravy a nové finančné stimuly pre
spoločnosti.

Mladá generácia v popredí
záujmu
„Jednou z priorít vlády je optimalizovať perspektívy trhu práce pre
mladých ľudí,“ vysvetľuje Norbert
Schnurrer, hovorca rakúskeho ministerstva práce, sociálnych vecí a ochrany
spotrebiteľa. „Politické opatrenia
zahŕňajú podporu pri hľadaní práce
a učňovského miesta, ako aj dotácie
na podporu zamestnanosti, pričom
sú ženy nabádané k tomu, aby napĺňali svoju kariéru v oblasti remesiel

K tomuto celkovému hodnoteniu sa dospelo počas Dňa európskej iniciatívy občanov, ktorý sa
konal 9. apríla v EHSV pri príležitosti prvého výročia uvedenej
iniciatívy. Celodenné podujatie
bolo pre zainteresované strany
a politických činiteľov platformou
na výmenu skúseností a názorov
a na určenie oblastí, ktoré treba
zlepšiť.
Európska iniciatíva občanov bola
spustená prostredníctvom vlastnej
internetovej stránky 1. apríla 2012.
Odvtedy bolo zaregistrovaných už
14 iniciatív a zozbieralo sa viac ako
1,6 milióna podpisov.

Pôsobivý začiatok

Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej
komisie

“

Praxi to znamená,
že rakúski učni v rámci
výcviku strávia 80 %
času v podniku a 20 %
v škole.

V súčasnosti je v Rakúsku najnižšia miera nezamestnanosti (4,8 %)
a druhá najnižšia miera nezamestnanosti mladých (8,9 %) v EÚ.

„Keď sa obzrieme na uplynulých
12 mesiacov, myslím, že európsku
iniciatívu občanov možno právom
označiť za úspech,“ uviedol Maroš
Šefčovič, podpredseda Európskej
komisie zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy a administratívne
záležitosti. „Počet iniciatív a kvalita
návrhov na mňa urobili dojem. Ide
o otázky, ktoré sú európskym občanom blízke.“

Jeho slová našli odozvu u odchádzajúceho predsedu EHSV Staffana
Nilssona, podľa ktorého môže účinne
využívaná európska iniciatíva občanov prispieť k dosiahnutiu väčšej
súdržnosti a zapojenia európskych
občanov v časoch neistoty. Predseda
združenia Initiative and Referendum
Institute Europe Bruno Kaufmann
dodal, že európska iniciatíva priniesla jasný obraz toho, čo sa deje
v EÚ.

Čo treba ešte urobiť
Všetci účastníci sa však zhodli na
tom, že on-line systém zberu podpisov a komunikácia predstavujú
otázky, ktorými sa treba zaoberať,

a technických
odvetviach.“
Zaviedli sa tiež špeciálne programy,
ako je akčný program Budúcnosť pre
mladých zameraný na 19- až 24-ročných mladých ľudí, ktoré stále fungujú. Schnurrer dodal, že sa neustále
preskúmavajú nové, proaktívne opatrenia v oblasti zamestnanosti.
„ V o
viacerých
rakúskych
spolkových
krajinách sa
v súčasnosti
zavádzajú
poradenstvo
a usmernenia pre
mladých,
© Iakov Filimonov
k t o r ý m
hrozí predčasné ukončenie školskej dochádzky
alebo odbornej prípravy,“ uviedol.
„Individuálne poradenstvo pre mladých je jedným z príkladov. Začína
sa na úrovni povinnej školskej
dochádzky a ponúka pomoc žiakom
so slabým prospechom.“
Podobné ciele má aj program
individuálneho poradenstva pre
učňov zameraný na poskytovanie
pomoci učňom a firmám, ktoré im
zabezpečujú odbornú prípravu, s cieľom zabrániť mladým ľuďom v predčasnom ukončení tejto prípravy. O

a že vďaka cielenej reforme by sa
mohla európska iniciatíva občanov
v budúcnosti stať ešte účinnejším
nástrojom. „Sú tu problémy spôsobené technikou a byrokraciou, ktoré
sa musia riešiť na úrovni EÚ,“ uviedol poslanec EP Gerald Haefner.

“

Komisár Šefčovič priznal, že by
ocenil väčšiu pomoc zo strany členských štátov, pokiaľ ide o zvýšenie
informovanosti o iniciatíve u širokej verejnosti. „Zapojiť členské štáty
môže byť ťažké,“ dodal pán Nilsson.
„Práve tu môže občianska spoločnosť
zohrávať rozhodujúcu úlohu, keďže
ľudia patriaci k skupinám občianskej spoločnosti často poznajú tento
nástroj lepšie.“

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

Podľa ktorého môže
účinne využívaná európska iniciatíva občanov
prispieť k dosiahnutiu väčšej súdržnosti
a zapojenia európskych občanov v časoch
neistoty.

”
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Stanovenie programu
Študenti, ktorí sa zapojili do podujatia „Vaša Európa, váš názor“, sa stretli v Bruseli, aby si vymenili názory
na to, aké by mali byť priority EHSV
na rok 2013.
Po prvý raz boli študenti priamo
zapojení do prípravy pracovného
programu EHSV na tento rok. Na
podujatí bol prediskutovaný a predstavený užší výber 15 politických

priorít, z ktorých boli hlasovaním
vybrané tri najhlavnejšie.
EHSV sa zaviazal k prijatiu týchto
priorít a ich začleneniu do svojho
programu na rok 2013.

Priority prostredníctvom
partnerstva
„Vaša Európa, váš názor“
je každoročným podujatím,
ktoré dáva študentom a ich
učiteľom možnosť stretnúť
sa a predstaviť svoje názory
priamo politickým činiteľom EÚ. Tento rok dostali
traja študenti a jeden
učiteľ z 27 škôl – jedna
z každého členského
štátu – možnosť zúčastniť sa na simulovanom
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Andrulla Vassiliu vyzvala účastníkov, aby si uchovali svoju inšpiráciu
a angažovanosť. „Pevná demokracia
si vyžaduje viac než len informovaných občanov,“ vyhlásila, „ potrebuje
ich aktívne zapojenie.“

u
w.eesc.europa.e

Členka Komisie Andrulla Vassiliu, predseda EHSV Henri Malosse a podpredsedníčka
Jane Morrice
plenárnom zasadnutí EHSV a hlasovať o politických prioritách na
rok 2013.
„Sme zhromaždením občianskej
spoločnosti, druhým európskym
zhromaždením po Európskom parlamente,“ uviedol vo svojom uvítacom
príhovore predseda EHSV Henri

Malosse. „Sme vám k službám a je
dôležité, aby ste mohli vyjadriť váš
názor. Chceme preto, aby bol EHSV
prvým európskym orgánom, ktorý si
stanovuje svoje priority v partnerstve
s mladými ľuďmi.“
Komisárka pre vzdelávanie,
kultúru, viacjazyčnosť a mládež

Mnohé z priorít sa týkali otázok,
s ktorými sa mladí ľudia priamo
stretávajú, ako napríklad pomoc pri
hľadaní prvého zamestnania, rozšírenie programu Erasmus a zavedenie spoločných učebných osnov pre
stredné školy. Ďalšie boli zamerané
na spoločenské otázky, ako je lepšie využitie vesmírnych programov,
rozvoj celoeurópskeho televízneho
vysielania, či zavedenie jednotnej
sadzby za prístup k internetu v celej
Európe.
Vďaka prezentáciám členov výboru
Joosta Van Iersela, Georgiosa Dassisa a Pavla Trantinu sa študenti tiež
mohli bližšie oboznámiť s fungovaním
EHSV.
O

Nechajte sa počuť!
Podujatie „Vaša Európa, váš názor“
dáva študentom možnosť podeliť sa
o svoje názory s rovesníkmi z iných
krajín a diskutovať priamo s rozhodujúcimi činiteľmi.
Účastníci simulovaného plenárneho zasadnutia EHSV, ktoré sa
tohto roku konalo 19. apríla, túto príležitosť nepochybne využili naplno.
Veď sa napokon nestáva každý
deň, aby sa študenti zo všetkých
členských štátov stretli v srdci EÚ
a predložili svoje závery priamo
európskym inštitúciám.

Otázkou nezamestnanosti sa každopádne zaoberali Miguel Santos
Almeida a Diogo Jarmela Valente
Dias z Portugalska. Pre nich boli
najdôležitejšími prioritami na diskusiu rozšírenie programu Erasmus
a pomoc pri nájdení prvej práce.
„Chcem, aby bol Erasmus prístupný
pre všetkých študentov,“ nechal sa
počuť Diogo. „EÚ by podľa mňa

Predseda EHSV Henri Malosse: „Hľadá sa Jean Monnet alebo Jeanne Monnetová
21. storočia: mladí ľudia s čerstvými nápadmi pre Európu.“

Vytváranie európskej
solidarity
„Rozhodne oceňujem možnosť
porozprávať sa priamo s predsedom EHSV,“ povedal Nish
Narayayan zo Spojeného kráľovstva. Lotyšský študent Kirils Jegorenkovs s ním súhlasí a dodáva,
že je dôležité, aby mladí mohli
vyjadriť svoje názory. „Tu sme si
všetci rovní,“ doplnila Anna Pimenova pochádzajúca tiež z Lotyšska.
„Všetci máme nejaké problémy a tu
sa o ne môžeme navzájom podeliť.“
Delegácia z Rakúska zastávala
názor, že táto iniciatíva by mohla
zohrávať dôležitú úlohu pri podnecovaní celoeurópskej solidarity.
„Myslím, že sme dospeli k tomu,
že v rámci Európy máme skutočne
rozdielne skúsenosti,“ uviedol
Lukas Meissl. Podľa jeho krajanky
Kerstin Haider si veľa Rakúšanov
jednoducho neuvedomuje, že nezamestnanosť mladých je v niektorých
krajinách Únie taký veľký problém.

Vyjadrite svoj názor
Mladí účastníci tohtoročného podujatia „Vaša Európa, váš názor“ vybrali
prostredníctvom diskusií, kompromisov a demokratického rozhodovania
tri hlavné priority, ktorých uplatnenie
by chceli vidieť na európskej úrovni.

mala tiež finančne podporovať
rodiny v ekonomickej núdzi, aby
tak študenti mohli dokončiť svoje
štúdium.“
Ich učiteľka Marina Maria
Marques Nogueira sa domnieva, že
kultúrne výmeny na európskej úrovni
majú nesmierny význam. Uvítala, že
jej študenti majú možnosť stretnúť sa
s ľuďmi z rôznych krajín a podučiť sa
niečo o európskej politike. „Veď ľudia
ani len nevolia,“ povedala. „Je ľahké
kritizovať politiku, no musíme sa
naučiť do nej zapájať.“
O

Tieto priority – prístup k prvému
zamestnaniu, EÚ štipendiá pre študentov z rodín s nízkymi príjmami
a podpora podnikania mladých
ľudí – budú zaradené do pracovného
programu EHSV na nasledujúci rok.
„Tri priority, ktoré ste vybrali, sa
teraz stanú našimi prioritami,“ avizoval predseda EHSV Henri Malosse.
„Hľadá sa Jean Monnet alebo Jeanne
Monnetová 21. storočia: mladí ľudia
s čerstvými nápadmi pre Európu.“

Zameranie na budúcnosť
Tieto tri témy ukazujú, aké otázky
najviac znepokojujú mladých Európanov. „V týchto ťažkých časoch si
z toho treba zobrať toto ponaučenie:
musíme sa zaoberať tým, čo je prvoradé,“ vyhlásil Malosse. „Išli ste za
tým, čo je najdôležitejšie, a na vašom
mieste by som zvolil to isté.“

“

Tri priority, ktoré ste
vybrali, sa teraz stanú
našimi prioritami.

”

avizoval predseda EHSV Henri
Malosse.

s nízkymi príjmami, zatiaľ čo Sebastian Asgardh konštatoval, že nedostatok znalostí o podnikaní brzdí rozvoj
Európy.
„Ľudia nie sú dobre informovaní,“
povedal. „To, čo potrebujeme, je fond
podnikania mladých ľudí, ktorý im
poskytne príležitosť založiť svoj
vlastný podnik.“
Podujatie „Vaša Európa, váš
názor“ teda dosiahlo vysoko pozitívny výsledok: nielenže zhromaždilo
mladých z celej Európy, aby diskutovali a podelili sa o skúsenosti, ale im
tiež umožnilo aktívne sa zúčastniť na
rozhodovacom procese.
O

Raluca Vorniciuc z Rumunska
v krátkosti predstavila prioritu prístupu k prvému zamestnaniu, ktorá
získala od účastníkov najviac hlasov.
„Musíme tiež zaistiť, aby tí, ktorí sú
zamestnaní prvýkrát, boli aj primerane platení,“ uviedla.
Živa Ledinek zo Slovinska prezentovala druhú najpopulárnejšiu prioritu, plán na poskytovanie
EÚ štipendií študentom z rodín
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Vyše sto študentov a učiteľov sa zúčastnilo na podujatí „Vaša Európa, váš názor 2013“
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Moje prvé podujatie vo funkcii podpredsedníčky EHSV zodpovednej za
komunikáciu bolo zhodou okolností
jedno z mojich najobľúbenejších.
Podujatie s názvom „Vaša Európa,
váš názor“, v rámci ktorého sa v Bruseli stretlo viac ako 100 študentov
a učiteľov zo všetkých kútov Európy,
aby sa dva dni spolu učili a bavili, je
rozhodne typ aktivity, aký mám rada.
Možno to spočíva v tom, že príležitosť nechať sa počuť v Bruseli
povzbudila desiatky študentov. Môže
to byť ich fascináciou Európou, ich
hladom po vedomostiach o Európe
alebo nadšením z toho, že spoznajú
nových kamarátov z rôznych kultúr.
Nech je to čokoľvek, len ťažko by sa
dalo poprieť, že „Vaša Európa, váš

žiakmi v každej krajine EÚ. Osobne
som navštívila St Colum‘s College
v Severnom Írsku a táto skúsenosť je
nezabudnuteľná. Za tých 30 rokov,
čo sa venujem záležitostiam EÚ, som
len zriedka narazila na mladých ľudí,
ktorí by mali taký veľký záujem o globálne otázky a chápali ich do takej
hĺbky. Po dvoch dňoch podujatia
„Vaša Európa, váš názor“ som presvedčená, že budúcnosť tohto starého
kontinentu je v dobrých rukách.
No než im odovzdáme kormidlo,
musíme vykonať ešte veľa práce.
Nebolo by správne prenechať našim
deťom Európu v stave, v akom je teraz.

Úlohou EHSV je prispievať
k tomu, aby sa z EÚ stalo lepšie
miesto pre jej občanov.
Musíme ísť dôsledne za
týmto cieľom. Musíme
urobiť všetko pre to,
aby sme pomohli znovu
oživiť miestne spoločenstvá v našich krajinách a ukázali im, ako
nám prostredníctvom
ich organizácií, skupín
a klubov môžu byť
nápomocné v našom
poslaní. Musíme tiež
urobiť, čo je v našich
silách, aby sme využili
súhrnné znalosti členov
EHSV na ovplyvnenie
rozhodujúcich činiteľov
EÚ v Bruseli. Musíme
ich podporovať v ich
úsilí o nájdenie správnych riešení. Musíme
ich nabádať, aby skúsili všetky možnosti,
Jane Morrice, podpredsedníčka EHSV zodpovedná za
a nestranne im poskykomunikáciu
tovať naše stanoviská.

názor“ má v sebe určité čaro pre
všetkých zainteresovaných, či už pre
členov, zamestnancov alebo zapojených študentov.
Projekt „Vaša Európa, váš názor“
svojho času spustila bývalá podpredsedníčka Irini Pari a počas
funkčného obdobia Anny Marie
Darmanin sa ďalej intenzívne rozvíjal. Tento ročník je mierne iný.
Študenti boli požiadaní, aby zvolili
priority pre ďalšiu činnosť EÚ, pričom ich návrhy následne potvrdili
ich zdravý úsudok – išlo predovšetkým o zamestnanie, štipendiá EÚ pre
študentov z nízkopríjmových rodín
a podnikanie mladých ľudí. Predseda
Henri Malosse vo svojom záverečnom prejave uviedol, že návrhy budú
súčasťou jeho nového programu
predsedníctva. Súdiac podľa otázok
študentov sa zdá, že ho chcú zobrať
za slovo!

Ako podpredsedníčka EHSV
budem spolu so svojimi kolegami
z predsedníctva pracovať na tom,
aby sme toto poslanie splnili. Ako
predsedníčka komunikačnej skupiny sa budem so svojím tímom,
kontaktnými miestami a členmi ako
vyslancami usilovať o to, aby bola
táto práca nielen vykonaná, ale aby
ju mocní a vplyvní v Bruseli i občania v našich domovských krajinách
aj vnímali.
Ďakujem členom tímu pre projekt
„Vaša Európa, váš názor“ za výbornú
prácu, ktorú odviedli.
O

“

Po dvoch dňoch podujatia „Vaša Európa, váš
názor“ som presvedčená,
že budúcnosť tohto starého kontinentu je v dobrých rukách.

”
EHSV info
V rámci prípravy na toto podujatie
navštívili členovia EHSV školy, ktoré
sa zapojili do súťaže, a diskutovali so
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Rozhovor s podpredsedom EHSV Hansom-Joachimom Wilmsom
1,6 % pri súčasnom rozpočte vo výške
132 miliónov EUR.

EHSV Info: Čo to výhľadovo
znamená pre EHSV?

Hans-Joachim Wilms, čerstvo zvolený
nový podpredseda pre rozpočtové
otázky, nie je v EHSV žiadnym nováčikom. Nemecký odborár a odborník
na politiku v oblasti životného prostredia, ochrany klímy a udržateľnosti
oslávi budúci rok už 20. výročie svojho
pôsobenia vo funkcii člena výboru.
Rozpočet EHSV na rok 2014 je teraz
už záležitosťou pána Wilmsa.

Zástupcovia EHSV Info sa ho
spýtali, ako chce postupovať
v rokovaniach s Európskou
radou a Európskym
parlamentom.
Hans-Joachim Wilms: Pôvodne sme
vychádzali zo zvýšenia o mieru inflácie, teraz je to predsa len o niečo málo
viac. Riadili sme sa návrhom komisára
EÚ pre rozpočet Janusza Lewandowského, v ktorom sa pri personálnych
nákladoch zohľadňujú všetky plánované tarifné zvýšenia, no zmrazujú sa
vecné náklady. Tým sa napokon dostaneme k navýšeniu o 1,67 % namiesto

Ak zostaneme pri tomto vzorci,
budeme o tri či štyri roky čeliť skutočným problémom, pretože napr. v prípade budov to znamená ísť až na doraz.
Čas od času treba aj investovať a to sa
pri takomto prístupe nedá, pretože
neumožňuje žiadnu zmenu štruktúry
rozpočtu.

Existuje v týchto krízových
časoch, ktoré naozaj
neumožňujú zvyšovať
rozpočet, nejaká alternatíva?
Myslím si, že náš výbor a aj ďalšie
inštitúcie EÚ musia dať jasne najavo,
že v súvislosti s rozpočtom potrebujú
viac slobody. Nemáme totiž takmer
žiadnu. Keď napríklad ušetríme peniaze
na jednom mieste, dajme tomu na
pracovníkoch, ešte to neznamená, že
môžeme tieto peniaze použiť na niečo
iné. Musíme mať väčšiu možnosť sami
rozhodovať o tom, akým spôsobom
vynaložíme rozpočtové prostriedky –
samozrejme, ako je zvykom, pri čo
najvyššej transparentnosti.

Do Vašej kompetencie patrí aj
postoj EHSV k rozpočtu EÚ. Ako

hodnotíte aktuálnu diskusiu
o viacročnom finančnom rámci
na roky 2014 – 2020?
Keď viem, že som v kríze, musím
ponúknuť aj perspektívu. Zachovávať
len status quo sa teraz nedá. Nejde pritom o výšku, ale o zameranie rozpočtu.
Až na pár nepresvedčivých výnimiek
vo vzťahu k boju proti nezamestnanosti
mladých a k výskumu sa nepoložil politický dôraz na žiadnu otázku, pri ktorej
si občan povie „dobre, že to robíte, na
to potrebujeme Európu, na to dávame
naše peniaze“.

Dá sa to ešte zmeniť?
Európsky parlament dá ešte niektoré
veci do poriadku, na tom sa zhodujú
všetky veľké frakcie, ale pochybujem
o tom, že to bude stačiť.
O

“

Musíme mať väčšiu možnosť sami rozhodovať o tom, akým
spôsobom vynaložíme
rozpočtové prostriedky –
samozrejme, ako je zvykom, pri čo najvyššej
transparentnosti.

”

Európania nahliadli do zákulisia rozhodovania
v EÚ
Oživenie hospodárstva, hľadanie
práce, ochrana životného prostredia – to sú hlavné oblasti, ktoré sú
v súčasnosti stredobodom záujmu
európskych občanov.

množstvo aktivít, hier a zaujímavostí
pre celú rodinu.

Pre každého niečo

V sobotu 4. mája Európsky hospodársky a sociálny výbor otvoril pre
verejnosť od 10.00 do 16.00 hodiny
svoju budovu v Bruseli (rue Belliard
99) a ponúkol tak návštevníkom príležitosť porozprávať sa o týchto otázkach s členmi EHSV, ktorí pochádzajú
z rozličných krajín EÚ a majú za sebou
rôzne životné dráhy. Záujemcovia sa
dozvedeli, ako môže výbor vplývať na
politiku EÚ. Pozvanie prijalo okolo
2600 ľudí.

Práca EHSV pokrýva mnohé
oblasti politickej činnosti EÚ, pričom
hlavná pozornosť sa venuje hospodárstvu, zamestnanosti a životnému prostrediu. Viac ako 20 členov výboru,
ktorí zastupujú združenia zamestnávateľov, odborové zväzy a mnohé
iné organizácie, si spolu s predsedom
EHSV Henri Malossom a podpredsedníčkou Jane Morrice ochotne
vypočulo otázky a nápady návštevníkov a vysvetlilo im, čo v týchto rozhodujúcich oblastiach robí EHSV.

Rok 2013 je navyše Európskym
rokom občanov. EHSV je orgánom,
ktorý v srdci Európskej únie zastupuje občiansku spoločnosť, takže
tohtoročný deň otvorených dverí
v jeho sídle v Bruseli mal osobitný
význam. Pri tejto príležitosti ponúkol

Aj informačné stánky s prezentáciou práce výboru ponúkali rôzne
zábavné či vzdelávacie aktivity pre
všetky vekové kategórie s ich odlišnými záujmami. V Game Show si
návštevníci mohli otestovať svoje
znalosti o aktuálnych udalostiach

a vyhrať pritom zaujímavé ceny. 3J
Trio sa postaralo o živú džezovú
hudbu a bola tiež príležitosť vyskúšať
si zumbu a zakúsiť tak tanečno-fitnesový ošiaľ, ktorý sa do Európy rozšíril
z Latinskej Ameriky. Kto hľadal vzrušujúci zážitok, mohol si svoju odvahu
otestovať na povrazovom moste zavesenom nad átriom budovy, zatiaľ čo
deti sa mohli zahrať rôzne hry alebo
si nechať pomaľovať tvár.
V ten istý deň otvorili svoje brány
návštevníkom aj všetky ostatné inštitúcie EÚ.
O

EHSV info v 22 jazykoch: http://www.eesc.europa.eu/activities/press/eescinfo/index_en.asp
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Jane Morrice: Mladí ľudia nám ukazujú cestu

