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Kodanikud juhiistmele

Euroopa Liidu institutsiooni juhina 
alustamiseks on praegu keeruline 
aeg. Aprillis valiti Euroopa Majan-
dus- ja Sotsiaalkomitee presidendiks 
Henri Malosse, kelle volitused kesta-
vad oktoobrini 2015. Ta ütleb, et ei 
karda Euroopa ees seisvate problee-
mide lahendamiseks vaja minevaid 
muutusi.

Ennekõike on tema pilk on suu-
natud tulevikku ja vajadusele pak-
kuda Euroopa noortele paremaid 
võimalusi, eriti töö leidmisel. Henri 
Malosse on vägagi teadlik sellest, et 
uut eurooplaste põlvkonda tuleb toe-
tada, ja ta on juba alustanud noortega 
konsulteerimist nende jaoks oluliste 
teemade osas.

Samuti tahab ta vaadata läbi 
komitee töömeetodid, et anda koda-
nikuühiskonnale otsustusprotsessis 
suurem mõjuvõim ja aidata taastada 
ELi legitiimsust. See tähendab, et 
arengusuundadeks tuleb aktiivselt 
valmis olla, mitte oodata nende juh-
tumist. Komitee saab seda teha hästi 
argumenteeritud omaalgatuslike arva-
muste kaudu, milles võib ka vaidlus-
tada Euroopa Komisjoni seisukohti.

Komitee saab oma vaatlusrüh-
made abil analüüsida ELi poliitika, 
näiteks strateegia „Euroopa!2020”, 
rakendamist. „Komitee usaldus-
väärsuse suurendamiseks tuleb meil 

liikuda nõuandvast rollist edasi 
projektide algatamise ning ideede 
ja innovatsiooni genereerimise suu-
nas. Meil tuleks parimal võimalikul 
viisil kasutada liikmete teadmisi ja 
kontakte oma koduriikides, et laien-
dada komitee mõju. Komiteel peab 
Euroopa tegevuskavas olema keskne 
roll,” ütleb Henri Malosse.

Küsida tuleb olulisi küsimusi

Henri Malosse’i sõnul tunnevad 
paljud eurooplased, et Brüsselis ei 
võeta nende muresid enam kuulda. Ta 
märgib: „Kriisi tõttu on eurooplaste 
igapäevaelu muret täis – nii enda kui 
ka oma laste tuleviku pärast. ELi pee-
takse pigem probleemiks kui lahen-
duseks. Siiski olen ma veendunud, et 
Euroopa saab anda otsustava panuse 
majanduse elavdamisse, ent selleks 
tuleb muuta Euroopa kurssi!”

Komitee roll on anda hääl nen-
dele, keda Brüsselis kunagi kuulda 
ei ole, eesmärgiga tuletada ELile 
meelde inimeste igapäevaelu reaal-
sust ja töötada välja viisid, kuidas 
Euroopa tugevamaks muuta. Henri 
Malosse ütleb: „Komiteel on vastu-
tus küsida õigeid küsimusi ja saada 
neile vastused. Kätte on jõudnud aeg 
kodanikud taas kord juhiistmele lasta 
ning sellega ei saa enam viivitada. See 
on väljakutse, mille ma olen endale 
seadnud!”

Kuna komitee liikmed on ise 
kodanikuühiskonna esindajad, 
siis on komiteel kodanike huvide 
kaitsmiseks hea positsioon. Henri 
Malosse’i eeloleva kahe ja poole aasta 
poliitilised prioriteedi on muu hulgas 
järgmised:

igapäevaelu muredele, nt kuidas 
kaitsta pigem inimeste sääste kui 
suuri ettevõtteid, kuidas tagada 
noorte tööhõive ning kindlustada 
tervishoiuteenuste ja pensionihü-
vitiste kättesaadavus;

-
rusega ettevõtjaid ning tugevdada 
Euroopa tööstust ja ettevõtlust 
ELis;
eemalduda tehnokraatlikust 
lähenemisviisist ELi poliitika 
kujundamisele ning süvendada 
Euroopasse kuulumise ja solidaar-
suse tunnet. 

JUHTKIRI 
Head lugejad!

ELi suurim väljakutse praegu on 
Euroopa kodanike toetuse puudu-
mine. Nende jaoks meie hulgast, 
kes usuvad Euroopa integratsiooni 
projekti, peab tulevatel kuudel olema 
peamine prioriteet rahva toetuse 
tagasivõitmine.

Nagu "nantskriisist veel ei piisaks, andis Euroopa Liidu juhtkond hiljuti 
üldsuse võõrandumisele hoogu juurde, avaldades survet säästude maksus-
tamiseks, mida inimesed tajusid järjekordse pettasaamisena.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel on ainulaadne pädevus sellele 
väljakutsele vastata, kuna komitee on ainus Euroopa institutsioon, mille 
liikmed ei ole ei poliitikud ega riigiametnikud.

Komitee, esindades kodani-
kuühiskonda kogu selle mitme-
kesisuses, peab avalikus arutelus 
suuremal määral osalema ja eris-
tuma arvukatest muudest nõu-
andvatest organitest Brüsselis. 
Komitee kavatseb suurendada oma 
poliitilisi ambitsioone ja tegutseda 
omal algatusel, kasutades täielikult 
ära oma suurimat ressursi: liik-
meid. Me oleme ainus ELi organ, 
kes võib edastada tugevaid ja sageli 
ebamugavaid sõnumeid, ainus, 
kes suudab anda konstruktiivselt 
kriitilisi hinnanguid ja ELi insti-
tutsioone üles raputada.

Eurooplaste elu on praegu täis rahutuks tegevat ebakindlust. Komitee 
presidendi kohale asudes kavatsen ma tegutseda sellise, ambitsioonikama 
ELi nimel, kus tõepoolest seataks esikohale kodanike huvid. Minu jälgijad 
Twitteris teavad juba, et mu kirg on Euroopa, mitte mu karjäär, ja ma loo-
dan, et see kirg aitab mul järgmise kahe ja poole aasta jooksul täita oma 
ülesandeid komitee juhina.

Henri Malosse 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president
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“Me oleme ainus ELi 
organ, kes võib edas-
tada tugevaid ja sageli 
ebamugavaid sõnu-
meid, ainus, kes suudab 
anda konstruktiivselt 
kriitilisi hinnanguid ja 
ELi institutsioone üles 
raputada.”

“ELi peetakse pigem 
probleemiks kui lahendu-
seks. Siiski olen ma veen-
dunud, et Euroopa saab 
anda otsustava panuse 
majanduse elavdamisse, 
ent selleks tuleb muuta 
Euroopa kurssi!”Vabaduse visioon

Henri Malosse sai komitee liikmeks 
1995.!aastal ja järgmisel aastal sai 
temast tööandjate rühma esimees. 
Henri Malosse sündis Prantsus-
maal korsiklaste perekonnas. 
Kasvades üles teise maailmasõja 
järgses Prantsusmaa ja Saksamaa 
leppimise õhkkonnas, oli ta veen-
dunud koostöö olulisuses. Hiljem, 
20ndates eluaastates, teadvustas ta 
enesele, et Ida- ja Lääne-Euroopa 
on raudse eesriidega traagilisel 
moel lahutatud. See teadmine 
viis ta Poola, kus ta 1976.!aastal 

kohtus Gda#skis Lech Wa$%saga. 
Neid kahte ühendas vabadusear-
mastus ja viha rõhumise vastu. 
Henri Malosse valdab muu hulgas 
poola ja vene keelt ning ta õpetab 
Euroopa teemasid nii Moskvas ja 
Wroclawis kui ka Strasbourgis ja 
Pariisis.

Samuti aitas ta rajada Prantsus-
maa Kaubandus- ja Tööstuskoja ELi 
delegatsiooni ning hiljem sai temast 
selle direktor. 1987.!aastal asutas ta 
euroinfokeskuste võrgustiku, kuhu 

kuulub enam kui 300 VKEde nõus-
tamisbürood üle Euroopa.

Komitee juhtimine on tema 
jaoks uus väljakutse. „Komi-
tee esindab ühiskonda ning me 
peame tegutsema koos ja kogu oma 
jõudu mängu pannes selle nimel, 
et Euroopa vastaks oma inimeste 
ootustele,” rõhutab Henri Malosse. 
„Me peame oma noortele andma 
tulevikuperspektiivi.” 
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Võrdsed võimalused kõigile
Austria on näidanud eeskuju, taga-
des koolilõpetajatele parimad töö- 
ja koolitusvõimalused. Kas Austria 
edu saaks kogu Euroopas korrata?

Hiljuti kutsus Euroopa Komis-
jon ELi riike üles rakendama 
programmi tööhõive ja koolituse 
tagamiseks alla 25aastastele noor-
tele. Sellise programmi sotsiaalne ja 
majanduslik kasu kaaluks suuresti 
üles selle rakendamise kulud.

Austria kogemus on seda juba 
tõestanud.

„Meil on läbi aegade kasuta-
tud õpipoisiõpet,” selgitab Christa 
Schweng, kes vastutab Austria 
majanduskojas Euroopa sotsiaal-
valdkonna eest ning on Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
tööturu vaatlusrühma vastvalitud 
esimees. „Umbes 40!% koolilõpeta-
jatest alustavad õpipoisiõpet.” Aust-
rias on töötuse määr ELi madalaim 
ja samuti on ta teisel kohal mada-
laima noorte töötuse määra poolest.

Mitte kõigil koolilõpetajatel ei 
ole piisavalt oskusi, et õpipoisikohta 

saada. Austria noortegarantii süs-
teem pakub seega toetust neile, 
kellel on raskusi õpipoisikoha leid-
misega. Lisaks on Austrias noorte 
juhendamise algatused, millega 
aidatakse neid, kellel on oht turva-
võrgust välja langeda.

Eeskuju Euroopale

„Austria õpipoisiõppe mudel 
hõlmab otseselt sotsiaalpartnereid,” 
ütleb Christa Schweng. „Näiteks 
majanduskoda, mis on kogu Austria 
ettevõtluskogukonna esindaja ja üks 
sotsiaalpartneritest, vastutab lepin-
gute registreerimise ja selle eest, 
et ettevõtted koolitaksid õpipoisse 
nõuetekohaselt.” Austrias veede-
takse 80!% õpipoisiõppest ettevõttes 
töötades ja 20!% koolis.

ELi noorte töötuse kõrge tase 
on sundinud ka teisi liikmesriike 
õpipoisiõppe süsteemi kasutuse-
levõttu kaaluma. „Austria mudelit 

on püütud üle võtta”, ütleb Christa 
Schweng. „Saksamaa, kus on tra-
ditsiooniliselt sarnast õpipoisiõpet 
kasutatud, saatis esindajad Hispaa-
niasse, et näidata, kuidas süsteem 
toimib. Oleme käinud Prantsusmaal 
ja muidugi on meil nüüd võimalus 
tutvustada süsteemi Brüsselis.”

Noorte töötus on jätkuvalt suur 
mure kõigis liikmesriikides. Aust-
ria kogemus toob ilmsiks tõsiasja, et 
noorte integreerimine tööturule on 
jõukuse ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
seisukohast äärmiselt oluline. 

Christa Schweng, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööturu vaatlusrühma vastvalitud 

Otsedemokraatia praktikas

Juba ühe aasta jooksul on Euroopa 
kodanikualgatus andnud kodaniku-
ühiskonnale viisi, kuidas anda otsene 
panus otsustusprotsessi. Kuigi lahen-
damist vajab veel terve rida küsimusi, 
on selles ambitsioonikas üle-euroo-
palises demokraatiaprojektis tehtud 
märkimisväärseid edusamme.

Selline üldine hinnang anti 
Euroopa kodanikualgatuse päeval, 
mis korraldati Euroopa Majan-
dus- ja Sotsiaalkomitees 9.!aprillil 
Euroopa kodanikualgatuse esimese 
aastapäeva tähistamiseks. Terve 
päeva kestnud üritus andis sidus-
rühmadele ja poliitikakujundaja-
tele võimaluse jagada kogemusi 

ja arvamusi ning leida parandamist 
vajavaid valdkondi.

Euroopa kodanikualgatus käivi-
tati teemakohase veebilehe kaudu 
1.! aprillil 2012 ning tänaseks on 
registreeritud juba 14! algatust ja 
kogutud üle 1,6!miljoni allkirja.

Muljetavaldav algus

„Möödunud 12!kuule tagasi vaa-
dates saab Euroopa kodanikualgatust 
tõepoolest edukaks nimetada,” ütles 
Euroopa Komisjoni asepresident, 
institutsioonidevaheliste suhete 
ja haldusküsimuste volinik Maro& 
'ef(ovi(. „Algatuste arv ja ettepa-
nekute kvaliteet on muljetavaldav. 
Need on teemad, mis on Euroopa 
kodanikele südamelähedased.”

Tema märkustega ühines Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee ametist 
lahkuv president Sta)an Nilsson, kes 
ütles, et tulemuslikult kasutades aitab 

Euroopa kodanikualgatus saavutada 
praegusel ebakindlal ajal Euroopa 
kodanike suuremat ühtekuuluvust 
ja kaasatust. IRI Europe’i (Initiative 
and Referendum Institute Europe) 
president Bruno Kaufman lisas, et 
Euroopa kodanikualgatus on näida-
nud selgelt seda, mis ELis toimub.

Eesseisvad tööd

Siiski olid kõik osalejad üksmeelel, 
et tegeleda tuleb veel kulude, veebi-
põhise allkirjade kogumise süsteemi 
ja teabevahetusküsimusega ning et 
sihipärane reform muudaks Euroopa 
kodanikualgatuse tulevikus veelgi 

tõhusamaks. „Tehnoloogia ja büro-
kraatia põhjustavad probleeme, mis 
tuleb lahendada ELi tasandil,” ütles 
Euroopa Parlamendi liige Gerald 
Haefner.

Volinik Maro& 'ef(ovi( tunnistas, 
et liikmesriigid võiksid aktiivsemalt 
aidata algatust üldsusele laiemalt 
tutvustada. „Liikmesriikide osalema 
meelitamine võib olla keeruline,” 
lisas Staffan Nilsson. „Siinkohal 
saabki kodanikuühiskond olulist rolli 
etendada, sest kodanikuühiskonna 
rühmadesse kuuluvad inimesed on 
sageli kõnealusest vahendist rohkem 
teadlikud.”

Lisateave: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.events-and-activi-
ties-eci-day-2013 

“Austrias veedetakse 
80!% õpipoisiõppest ette-
võttes töötades ja 20!% 
koolis.”

Helgem 
tulevik kõigile
Austrias on praegu ELi madalaim 
töötuse määr (4,8!%) ning samuti 
on Austria ELis teisel kohal mada-
laima noorte töötuse määra (8,9!%) 
poolest.

Need 2013.!aasta veebruaris kogu-
tud Eurostati andmed on väga head, 
võrreldes Euroopa Liidu keskmise 
noorte (st alla 25-aastaste) töötuse 
määraga (23,5!%).

Mida on Austria teinud niivõrd 
edukaks noorte töötusega võitlemi-
seks? Paljud võetud meetmetest on 
seotud riigi õpipoisiõppe süsteemi 
tugevdamisega. Muu hulgas on kasu-
tusele võetud koolitusabi, käivitatud 
kutseõppe programme ning loodud 
uusi rahalisi stiimuleid ettevõtjatele.

Järgmise põlvkonna 
esmatähtsaks pidamine

„Üks föderaalvalitsuse priori-
teet on optimeerida noorte tööturu 
väljavaateid,” selgitas Austria töö-, 
sotsiaal- ja tarbijakaitseminister 
Norbert Schnurrer. „Toetatakse töö- 
ja õpipoisiõppekohtade otsimist ning 
eraldatakse toetusi tööhõive suu-
rendamiseks. Eelkõige julgustatakse 
naisi otsima tööd käsitöö ja tehnika 
vallas.”

Käivitatud on tänaseni toimivaid 
eriprogramme, näiteks noorte tule-

vikku 
käs i t -

l e v 
tegevusprog-

r a m m , mille sihtrühm on 
19- kuni 24-aastased noored. Nor-
bert Schnurrer lisas, et pidevalt 
uuritakse uute, ettenägevate töö-
hõivemeetmete võtmise võimalusi.

„ M i t -
m e t e s 
A u s t r i a 
liidumaa-
des viiakse 
p r a e g u 
sisse hari-
dus- või 
koolitus-
süsteemist 
enneaegse 
l a h k u -
mise ohus 
o l e v a t e 
n o o r t e 
n õ u s t a -
m i s t , ” 
ütles ta. 
„Üks sel-
line näide 
on noorte 
juhenda-
mine. See algab kohustusliku koo-
lihariduse ajal ning on teenus, mida 
pakutakse õpilastele, kes on koolist 
väljalangemise ohus.”

Sarnaseid eesmärke taotletakse 
õpipoisiõpet käsitleva programmiga, 
kus õpipoisid ja neid koolitavad ette-
võtjad saavad abi, et vältida noorte 
väljaõppe poolelijäämist. 

“Tulemuslikult kasuta-
des aitab Euroopa koda-
nikualgatus saavutada 
praegusel ebakindlal ajal 
Euroopa kodanike suu-
remat ühtekuuluvust ja 
kaasatust.”
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Maro! "ef#ovi#, Euroopa Komisjoni 
asepresident
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Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Henri Malosse: 
„Leidkem nüüd XXI sajandi „Jean Monnet’d” – noored, kellel on Euroopa jaoks värskeid ideid”

Sinu arvamus loeb
Arutelude, kompromissi ja demo-
kraatliku otsustusprotsessi abil vali-
sid käesoleva aasta üritusest „Sinu 
Euroopa, Sinu arvamus” osa võtnud 
noored kolm peamist prioriteeti, 
mille elluviimist nad sooviksid ELi 
tasandil näha.

Need prioriteedid – juurdepääs 
esimesele töökohale, ELi stipen-
diumid väikese sissetulekuga pere-
dest pärit üliõpilastele ja noorte 
ettevõtluse innustamine – lisa-
takse nüüd komitee järgmise aasta 
tööprogrammi.

„Teie valitud kolmest prioritee-
dist saavad nüüd meie prioritee-
did,” sõnas komitee president Henri 
Malosse. „Leidkem nüüd üles XXI 
sajandi „Jean Monnet’d” – noored, 
kellel on Euroopa jaoks värskeid 
ideid”.

Keskendumine tulevikule

Need kolm teemat kajastavad 
praegu Euroopa noortele kõige 
enam muret valmistavaid küsimusi. 
„Sellest võime järeldada, et rasketel 
aegadel keskendutakse peamisele,” 
ütles Malosse. „Olete valinud välja 
Teie jaoks kõige olulisema ja Teie 
olukorras oleksin ise teinud sama 
valiku.”

Raluca Vorniciuc Rumeeniast 
tutvustas lühidalt osalejatelt kõige 
rohkem hääli saanud algatust – 
juurdepääsu esimesele töökohale. 
„Esimesel töökohal töötajatele tuleb 
tagada ka piisav töötasu,” ütles ta.

Ziva Ledinek Sloveeniast tutvus-
tas populaarsuselt teist prioriteeti, 
kava võimaldada ELi stipendiume 
väikese sissetulekuga peredest pärit 
üliõpilastele, samas kui Sebastian 
Asgardh tõi omalt poolt esile, et 
ettevõtlust puudutavate teadmiste 
puudumine pärsib Euroopa arengut.

Ta sõnas, et „inimestel ei ole pii-
savaid teadmisi. Meil on vaja noorte 
ettevõtlusfondi, mille abil saaksid 
noored luua oma ettevõtteid.”

Seega oli ürituse „Sinu Euroopa, 
Sinu arvamus” tulemus ülimalt posi-
tiivne. Üritus ei toonud noori üle 
Euroopa kokku mitte ainult selleks, 
et arutleda ja kogemusi jagada, vaid 

võimaldas neil osaleda aktiivselt 
ka otsustusprotsessis. 

Tööprogrammi koostamine
Üritusel „Sinu Euroopa, Sinu arva-
mus” osalenud kooliõpilased kohtu-
sid Brüsselis, et jagada oma vaateid 
selle kohta, millised peaksid olema 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalko-
mitee prioriteedid 2013.!aastal.

Esmakordselt olid kooliõpilased 
otseselt kaasatud komitee käesoleva 
aasta tööprogrammi sõnastamisse. 
Üritusel arutati ja tutvustati 15 
välja-

valitud poliitilist prioriteeti, millest 
valiti hääletamise teel välja kolm 
olulisemat.

Komitee on lubanud need prio-
riteedid vastu võtta ja lisada oma 
2013.!aasta tööprogrammi.

Prioriteetide sõnastamine 
partnerluses

„Sinu Euroopa, Sinu arva-
mus” on iga-aastane üritus, 
mis annab kooliõpilastele 
ja nende õpetajatele võima-

luse kohtuda ELi otsustaja-
tega ning tutvustada neile 
vahetult oma seisukohti. 
Sel aastal valiti igast liik-
mesriigist üks kool, mille 
kolmele õpilasele ja ühele 

õpetajale anti võimalus 

osaleda komitee näitlikul täiskogu 
istungil ja hääletada oma prioritee-
tide üle 2013.!aastal.

„Me oleme kodanikuühiskonna 
esindajate kogu, teine Euroopa kogu 
Euroopa Parlamendi järel,” sõnas 

komitee president Henri Malosse 
oma tervituskõnes. „Me oleme teie 
teenistuses ja meie jaoks on oluline, 
et saaksite oma sõna sekka öelda. 
Seepärast tahame esimese Euroopa 
organina koostada oma prioriteedid 
partnerluses noortega.”

Euroopa Komisjoni hariduse, 
kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte 
volinik Androulla Vassiliou julgustas 
osalejaid säilitama indu ja aktiivsust. 
Tema sõnul „vajab tugev demo-
kraatia enamat kui vaid teadlikke 
kodanikke, selleks on vaja kodanike 
aktiivset osalust.”

Paljud prioriteedid olid seotud 
noori otseselt puudutavate küsimus-
tega, nagu abi esimese töökoha leidmi-
sel, Erasmuse programmi laiendamine 
ja keskkoolidele ühise õppekava keh-
testamine. Teised prioriteedid käsitle-
sid laiemaid ühiskondlikke probleeme, 
nagu kosmoseprogrammide parem 
ärakasutamine, laiale avalikkusele suu-
natud Euroopa telekanali arendamine 
ja ühtse hinna kehtestamine interneti-
ühendusele kogu Euroopas.

Õpilased tutvusid ka komitee 
töötavadega, millest andsid ülevaate 
komitee liikmed Joost Van Iersel, 
Georgios Dassis ja Pavel Trantina.    www.eesc.europa.eu
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“Teie valitud kolmest 
prioriteedist saavad nüüd 
meie prioriteedid.”komitee president Henri Malosse. 

Tehke oma hääl kuuldavaks!
Üritus „Sinu Euroopa, Sinu arvamus” 
annab kooliõpilastele võimaluse 
jagada oma vaateid teistest maa-
dest pärit noortega ja rääkida otse 
otsuselangetajatega.

Selleaastasel, 19. aprillil toimunud 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
näitlikul täiskogu istungjärgul osale-
jad igatahes kasutasid seda võimalust 
täiel määral. Ei juhtu ju iga 
päev, et kõigist liikmesriikidest 
kokku tulnud õpilased saavad 
kohtuda ELi südames ja edas-
tada oma seisukohad otse ELi 
institutsioonidele.

Euroopa solidaarsuse 
loomine

„Ma hindan väga võimalust 
rääkida otse Euroopa Majan-
dus- ja Sotsiaalkomitee presi-
dendiga,” ütles Nish Narayayan 
Ühendkuningriigist. Läti õpi-
lane Kirils Jegorenkovs nõustus 
lisades, et noorte ärakuulamine 
on tähtis. „Siin me oleme kõik 
võrdsed,” sõnas Anna Pimenova, 
samuti Lätist. „Meil kõigil on prob-
leeme, ja siin me saame neid arutada.”

Austria delegatsioon leidis, et see 
algatus võib etendada olulist rolli 
üleeuroopalise solidaarsuse edenda-
misel. „Minu meelest me oleme aru 
saanud, et kogemused võivad Euroopa 
eri paigus täiesti erinevad olla,” ütles 
Lukas Meissl. Tema kaasmaalane, 
samuti Austriast pärit Kerstin Hai-
der tõi välja, et paljud austerlased ei 
ole lihtsalt teadlikud sellest, kuivõrd 
suur probleem on noorte töötus mujal 
Euroopa Liidus.

Noorte töötuse küsimus oli kind-
lasti mõttes ka Portugali noortel 
Miguel Santos Almeidal ja Diogo 
Jarmela Valente Diasil. Nende jaoks 
olid kõige tähtsamad aruteluteemad 
Erasmuse programmi laiendamine ja 
abi esimese töökoha leidmisel. „Ma 
tahaksin, et Erasmus muutuks kätte-
saadavaks kõigile üliõpilastele,” ütles 
Diogo. „Ja veel tahaksin ma, et EL 

annaks rahalist toetust majandusli-
kesse raskustesse sattunud peredele, 
et üliõpilased saaksid oma õpingud 
lõpetada.”

Portugali noorte õpetaja Marina 
Maria Marques Nogueira leidis, et 
kultuurikontaktid Euroopa tasandil 
on väga tänuväärsed. Ta väljendas 
heameelt selle üle, et tema õpilastel on 
võimalik kohata teistest maadest pärit 
inimesi ja alustada ELi poliitika tund-
maõppimist. „Inimesed ei käi ju vali-
mas!” ütles ta. „Lihtne on poliitikuid 
kritiseerida, kuid me peame õppima 
ka ise osalema.” 

ELi volinik Androulla Vassiliou, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Henri 
Malosse ja asepresident Jane Morrice

Üritusest „Sinu Euroopa, Sinu arvamus 2013” võttis osa üle 100 õpilase ja õpetaja! 
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Eurooplased tutvuvad ELi otsustamisprotsessi 
telgitagustega
Majanduse tugevdamine, töökoha 
leidmine, keskkonna hoidmine – need 
on olulised teemad, mis valmistavad 
praegu eurooplastele muret.

Laupäeval, 4.! mail olid Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee uksed 
aadressil Belliard 99 avalikkusele 
valla kella 10-st hommikul kuni 6-ni 
õhtul, pakkudes külastajatele või-
malust arutleda nende teemade üle 
komitee liikmetega eri liikmesriikidest 
ja erinevatelt elualadelt ning tutvuda 
sellega, kuidas saab komitee mõjutada 
ELi poliitikat. Küllakutse võttis vastu 
pea 3!500 külastajat.

2013.!aasta on ka Euroopa koda-
nike aasta. Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee on institutsioon, mis 
esindab kodanikuühiskonda ELi süda-
mes, ja seepärast oli komitee peahoo-
nes Brüsselis igal aastal toimuv üritus 
Open Days seekord eriliselt tähendus-
rikas. Sel puhul oli korraldatud palju 

tegevusi, mänge ja võistlusi tervele 
perele.

Midagi igaühele

Komitee tööpõld hõlmab ELi 
poliitikavaldkondade laia skaalat – 
põhitähelepanu all on aga majandus, 
tööhõive ja keskkond. Kohal viibis 
rohkem kui 20 komitee liiget (kes 
esindavad tööandjate organisatsioone, 
ametiühinguid ja mitmeid teisi organi-
satsioone) ja ka komitee uus asepresi-
dent (Jane Morrice – kinnitamisel), et 
kuulata ära külastajaid, arutleda nende 
ideede üle ja selgitada, mida komitee 
teeb nendes olulistes valdkondades.

Lisaks komitee tööd tutvustavatele 
teabelettidele oli korraldatud kõikidele 
vanusegruppidele ja maitsetele erine-
vaid tegevusi, mis olid nii lõbusad kui 
harivad. Mälumängus oli külastajatel 
võimalus testida oma teadmisi päe-
vakajaliste teemade kohta ja võita 

huvitavaid auhindu. 3J Trio mängis 
d*ässmuusikat ja samuti oli soovi-
jatel võimalus harjutada zumbat – 
Ladina-Ameerikast pärinevat ja üle 
Euroopa levinud tantsulist treeningut. 
Närvikõdi otsijatel avanes võimalus 
testida oma julgust üle hoone aatriumi 
tõmmatud köissillal ning lapsed said 
nautida mänge ja lasta endale näoma-
alinguid teha.

Kõik ELi institutsioonid avasid 
oma uksed külastajatele ühel ja samal 
päeval. 

Jane Morrice – Noored näitavad meile teed
Minu esimene üritus Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee ase-
presidendina juhtus olema üks mu 
lemmiküritustest. „Sinu Euroopa, 
Sinu arvamus”, mis toob üle 100 õpi-
lase ja õpetaja Euroopa igast nurgast 
Brüsselisse kaheks päevaks õppima ja 
lustima, on mulle kahtlemata meele-
pärane üritus.

Ilmselt tuleb see nendest tosinatest 
koolilastest, kes haaravad innukalt 
kinni võimalusest Brüsseli tegemistes 
oma sõna sekka öelda. Põhjus võib ka 
olla ka nende vaimustumine Euroo-
past, nende janu Euroopa Liidu alaste 
teadmiste järele ja nende rõõm teis-
tesse kultuuridesse kuuluvate uute 
sõprade leidmise üle. Olgu kuidas on, 

ent kahtlemata tekitab „Sinu Euroopa, 
Sinu arvamus” kerget lummust 
kõigi osaliste – liikmete, töötajate ja 
õpilaste – jaoks.

„Sinu Euroopa, Sinu arvamus”, 
mille algatas omal ajal asepresident 
Irini Pari ja mis Anna Maria Darma-
nini ametiaja jooksul jõudsalt edasi 
arenes, oli seekord veidi teistsugune. 
Noortel paluti valida oma priori-
teedid ELi edasise tegevuse jaoks ja 
nende ettepanekud andsid tunnistust 
mõistlikest valikutest: esimesed töö-
kohad, ELi stipendiumid väikese sis-
setulekuga peredest pärit tudengitele 
ja noorte ettevõtlus. Üritust lõpetavas 
sõnavõtus ütles Henri Malosse, et 
võtab need ettepanekud oma presi-
dendi ametiaja programmi, ning õpi-
laste küsimuste järgi otsustades ei lasta 
tal öeldust taganeda.

Üritust ette valmistades külastasid 
komitee liikmed võistlusel osalevaid 
koole ja rääkisid klassitäite lastega igas 

ELi riigis. Mina külastasin St!Columi 
Kolled*it Põhja-Iirimaal ja see oli 
meeldejääv kogemus. Euroopa Liidu 
asjadega tegeletud 30 aasta jooksul 
olen ma harva kohanud globaalsetest 
teemadest nii innukalt huvituvaid ja 
neid nii hästi mõistvaid noori. Olles 
viibinud kaks päeva üritusel „Sinu 
Euroopa, Sinu arvamus”, veendusin 
ma selles, et meie põlise kontinendi 
saatus on heades kätes.

Siiski on jäänud veel palju teha, 
enne kui me selle noortele üle anname. 
Oleks väga vale tegu jätta see oma las-
tele praeguses seisukorras.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaal-
komitee roll on muuta Euroopa Liit 

kodanike jaoks paremaks 
paigaks ja me peame 
innukalt selle eesmärgi 
poole püüdlema. Peame 
tegema kõik endast 
oleneva, et aidata oma 
koduriikide kohalikud 
kogukonnad taas jalule 
ja näidata neile, kuidas 
ka nemad saavad meile 
selles töös oma organi-
satsioonide, rühmade ja 
klubide kaudu abiks olla. 
Peame tegema kõik, mis 
meie võimuses, et kasu-
tada komitee liikmete 
ühiste teadmiste jõudu 
ELi otsustajate mõju-
tamiseks. Peame neid 
toetama nende jõupin-
gutustes leida õiged 
vastused. Peame neid 
kannustama ülimale 
põhjalikkusele ning 
aitama neid otsustaval 
viisil oma arvamustega.

Komitee asepresi-
dendina töötan koos 
kolleegidega presidendi 

meeskonnast selle eesmärgi nimel. 
Teabevahetusrühma esimehena töö-
tan koos meeskonna, kontaktpunktide 
ja komitee saadikutena tegutsevate 
liikmetega selle nimel, et see töö ei 
saaks mitte ainult tehtud, vaid et seda 
tööd teeksid mõjuvõimuga amet-
nikud Brüsselis ja kodanikud oma 
kodukohtades.

Tänan ürituse „Sinu Euroopa, Sinu 
arvamus” korraldusmeeskonda suure-
pärase töö eest. 

Intervjuu Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee asepresidendi Hans-Joachim Wilmsiga

Värskelt ametisse nimetatud asepresi-
dent eelarveküsimustes ei ole komitees 
uustulnuk. Saksa ametiühingutegelase 
ning keskkonna, kliimakaitse ja sääst-
vuse valdkonna poliitika spetsialistina 
võib ta tuleval aastal tähistada komi-
tee liikmeks olemise 20.!aastapäeva. 
Komitee 2014.!aasta eelarvega tegeleb 
Wilms aga juba praegu. 

EMSK Info küsis temalt, kuidas 
ta valmistab end ette Euroopa 
Ülemkogus ja Euroopa 
Parlamendis toimuvateks 
läbirääkimisteks.

Hans-Joachim Wilms: Algselt läh-
tusime me eelarvekasvust, mis võrdub 
in+atsioonimääraga, ent nüüd on kasv 
aga siiski veidi suuremaks osutunud. 
Me lähtusime ELi eelarvevoliniku 
Janusz Lewandowski soovitustest 
arvestada personalikulude puhul kõigi 
kavandatud tarii"de tõstmisega, ent 
külmutada materjalikulud. Nii jõud-
sime lõpuks 1,67! % eelarvekasvuni 
1,6!% asemel – seda praeguse 132 mil-
joni euro suuruse eelarve juures.

EMSK Info: Mida tähendab see 
komitee tuleviku jaoks?

Kui me peame jääma selle valemi 
juurde, siis satume me kolme, nelja 
aasta pärast tõesti probleemide ette, 
kuna see tähendaks vajalike inves-
teeringute tegematajätmist, näiteks 
hoonete puhul. Kunagi tuleb ka inves-
teerida ja see ei ole sellise lähenemisviisi 
puhul võimalik, kuna eelarveridade 
ümberpaigutamine ei ole lubatud.

Kas praegusel, eelarve 
suurendamist keelaval 
kriisiajal leidub alternatiive?

Ma arvan, et meie, nagu ka teised 
ELi institutsioonid, peame siin sel-
gitama, et meil on vaja suuremaid 
vabadusi eelarve osas. Need meil 
praktiliselt puuduvad. Kui me hoiame 
kokku vahendeid ühes kohas, näiteks 
personali arvelt, siis ei tähenda see veel 
sugugi, et me tohime neid vahendeid 

kulutada mõnes teises kohas. Me 
peame saama suuremad vabadused 
otsustada, kuidas me oma eelarvet 
kujundame – nagu tavaks, peab see 
loomulikult toimuma nii läbipaistvalt 
kui võimalik.

Te vastutate ka komitee 
seisukoha eest ELi eelarve 
küsimustes. Millise hinnangu 
annate Te praegusele 
arutelule mitmeaastase 
finantsraamistiku üle 
aastateks 2014–2020?

Kui ma tean, et ma olen kriisis, pean 
ma pakkuma ka lahendusi tulevikuks. 
Lihtsalt praeguse olukorra säilitamine 
ei ole pikema aja jooksul võimalik. Ma 
ei räägi siinkohal mitte eelarve suuru-
sest, vaid selle struktuurist. Kui välja 
arvata mõned tagasihoidlikud näited, 
mis puudutavad võitlust noorte töötuse 
vastu ja teadustegevusest, ei ole seatud 
poliitilisi rõhuasetusi, mille puhul 
kodanikud ütleks – tore, et te seda 
teete, selle jaoks vajame me Euroopa 
Liitu, selle jaoks anname me oma raha.

Kas seda on võimalik veel 
muuta?

Euroopa Parlamendil õnnestub 
ilmselt üht-teist ära teha, selles küsi-
muses on ju kõik suured fraktsioonid 
ühel meelel, aga ma kahtlen, kas see on 
piisav. 

“Olles viibinud kaks 
päeva üritusel „Sinu 
Euroopa, Sinu arvamus”, 
veendusin ma selles, 
et meie põlise konti-
nendi saatus on heades 
kätes.”

Jane Morrice, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
asepresident vastutab teabevahetuse eest

“Me peame saama suu-
remad vabadused otsus-
tada, kuidas me oma 
eelarvet kujundame – 
nagu tavaks, peab see 
loomulikult toimuma nii 
läbipaistvalt ”
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