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Pilie!iai prie Europos vairo

!iuo metu tikrai nelengva prad"ti 
vadovauti vienai i i# Europos S$jun-
gos institucij%. Baland&io m"n. Euro-
pos ekonomikos ir socialini% reikal% 
komiteto pirmininku i#rinktas 
Henri Malosse. Jo kadencija t'sis iki 
2015(m. spalio m"n. Naujojo pirmi-
ninko neg$sdina permainos, kurios 
b)tinos norint *veikti Europ$ slegian-
+ius sunkumus.

Pirmininkas vis% pirma &velgia 
*(ateit* ir supranta, kad b)tina daugiau 
galimybi% suteikti Europos jaunimui, 
ypa+ ie#kan+iam darbo. H.(Malosse 
puikiai suvokia, kad reikia pasir)-
pinti nauj$ja europie+i% karta ir jau 
prad"jo su jaunimu konsultuotis jau-
nimui aktualiais klausimais.

Jis taip pat ketina per&i)r"ti 
EESRK darbo metodus, didinti pilie-
tin"s visuomen"s *tak$ sprendim% 
pri"mimo procese ir pad"ti atstatyti 
ES legitimum$. Tai rei#kia, kad reikia 
stengtis *vykius nusp"ti, o ne pasy-
viai j% laukti. Komitetas tai gali daryti 
savo iniciatyva rengdamas gerai argu-
mentuotas nuomones, kurios gali 
ir nesutapti su Europos Komisijos 
po&i)riu.

Pasitelkdamas savo observato-
rijas EESRK gali analizuoti, kaip 
*gyvendinama ES politika, pavyz-
d&iui, strategija „Europa 2020“. 
„Kad pasitik"jimas mumis i#augt%, 

turime atsipl"#ti nuo patariamosios 
funkcijos ir prad"ti patys inicijuoti 
projektus ir tapti id"j% bei inova-
cij% kalve. Be to, siekdami didesnio 
Komiteto poveikio tur"tume mak-
simaliai i#naudoti nari% &inias ir j% 
ry#ius savo #alyse. EESRK turi u&imti 
svarbi$ viet$ Europos darbotvark"je“, 
– tvirtino H. Malosse.

U!duoti reikiamus klausimus

Pirmininkas paai#kino, kad #iuo 
metu daugelis europie+i% mano, jog 
Briuselis nebesidomi j% problemo-
mis. „D"l u&klupusios kriz"s euro-
pie+iai kiekvien$ dien$ pasitinka su 
nerimu tiek d"l savo, tiek d"l vaik% 
ateities. J% nuomone, pati ES yra 
problema, o ne problem% sprendimo 
b)das. Nepaisant to, esu *sitikin's, 
kad Europa gali labai svariai prisid"ti 

prie ekonomikos atsigavimo, ta+iau 
tam ji turi pakeisti krypt*!“

EESRK turi kalb"ti balsu t% 
asmen%, kurie Briuselyje iki #iol 
nebuvo i#girsti, turi priminti ES, kuo 
i# tikr%j% gyvena &mon"s, ir ie#koti 
b)d% stiprinti Europ$. „Komiteto 
pareiga u&duoti reikiamus klausimus 
ir reikalauti atsakymo. At"jo metas 
pilie+iams v"l tapti Europos varom$ja 
j"ga, tod"l negalime delsti n" dienos. 
Tai u&davinys, kur* esu i#sik"l's“, – 
tvirtino pirmininkas.

Kadangi ir patys EESRK nariai 
yra pilietin"s visuomen"s atstovai, 
Komitetas gali tinkamai ginti pilie+i% 
interesus. Keletas H. Malosse politi-
ni% prioritet% per kit% dvej% su puse 
met% kadencij$:

-
n"ms r)pimus klausimus, pavyz-
d&iui, apsaugoti j% santaupas, 
u&uot r)pinantis stambiuoju 
verslu, garantuoti jaunimo u&im-
tum$ ir u&tikrinti galimybes gauti 
sveikatos prie&i)ros paslaugas ir 
pensines i#mokas,

-
nes (MV,) ir stiprinti Europos 
pramon' ir verslum$ ES,

-
rio * ES politikos formavim$ ir 
sustiprinti priklausymo Europai 
jausm$ bei solidarum$. 

!"ANGINIS "ODIS 
Mieli skaitytojai,

Did&iausias ES #iuo metu tenkantis 
i##)kis – nepakankamas Europos 
pilie+i% palaikymas. Atgauti visuo-
men"s palaikym$ tur"t% b)ti auk#-
+iausias vis% m)s%, tikin+i% Europos 
integracijos projektu, prioritetas 
artimiausiais m"nesiais.

Visai neseniai – lyg nepakakt% -nans% kriz"s – Europos vald&ia nusprend" 
apmokestinti ind"lius ir dar labiau paskatino visuomen"s atitolim$, nes pilie-
+iai tai laiko dar viena apgavyste.

Europos ekonomikos ir sociali-
ni% reikal% komitetas kaip niekas 
kitas gali atremti #* i##)k*, nes jis 
yra vienintel" Europos institucija, 
kurios nariai n"ra nei politikai, nei 
valstyb"s tarnautojai.

EESRK, atstovaujantis margas-
palvei pilietinei visuomenei, turi 
aktyviau dalyvauti vie#uosiuose 
debatuose ir i#siskirti i# daugyb"s 
kit% Briuselyje *sik)rusi% pata-
riam%j% organ%. Komitetui rei-
kia auk#tesni% politini% tiksl% ir daugiau iniciatyvos, jis turi visapusi#kai 
i#naudoti savo vertingiausi$ i#tekli% – narius. Esame vienintelis ES organas, 
galintis i#sakyti tvirt$ ir da&nai nepatogi$ nuomon', atlikti konstruktyv% 
vertinim$ ir i#judinti Europos institucijas.

Europie+i% gyvenimas #iuo metu pilnas nerimo ir netikrumo. B)damas 
EESRK pirmininku ketinu skatinti ES u&sibr"&ti auk#tesnius tikslus, kad 
pilie+i% interesai i# tikr%j% tapt% svarbiausiais. Kaip jau min"jau skaitan-
tiems mano &inutes tinkle „Twitter“, Europa yra mano aistra, o ne karjera. 
Tikiuosi, kad per ateinan+ius dvejus su puse met% #i aistra man pad"s vado-
vauti Komitetui.

Henri Malosse 
EESRK pirmininkas
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“Esame vienintelis ES 
organas, galintis i#sakyti 
tvirt$ ir da&nai nepa-
togi$ nuomon', atlikti 
konstruktyv% vertinim$ 
ir  i# judinti Europos 
institucijas.”

“J% nuomone, pati ES yra 
problema, o ne problem% 
sprendimo b)das. Nepai-
sant to, esu *sitikin's, kad 
Europa gali labai svariai 
prisid"ti prie ekonomikos 
atsigavimo, ta+iau tam ji 
turi pakeisti krypt*!”Laisv$s vizija

1995 m. H. Malosse prad"jo dirbti 
EESRK ir jau po met% tapo Darb-
davi% grup"s pirmininku. Gim's 
Pranc)zijoje korsikie+i% #eimoje ir 
augdamas Pranc)zijos ir Vokieti-
jos susitaikymo laikotarpiu po 
Antrojo pasaulinio karo, anksti 
*sitikino, kaip svarbu bendra-
darbiauti. V"liau, b)damas vir# 
dvide#imties, suprato Vakar% ir 
Ryt% Europ$ skirian+ios Gele&in"s 
u&dangos tragi#kum$. Tai atved" 

j* * Lenkij$, kur 1976 m. Gdanske 

abu myl"jo laisv' ir neapkent" 
priespaudos. H. Malosse, be kit% 
kalb%, kalba lenki#kai ir rusi#kai 
ir d"sto europinius dalykus Mas-
kvoje ir Vroclave, taip pat Stras-
b)re ir Pary&iuje.

Jis pad"jo *steigti Pranc)zi-
jos prekybos ir pramon"s r)m% 
delegacij$ ES, o v"liau tapo jos 
direktoriumi. 1987 m. H. Malosse 
*k)r" Europos informacijos centr% 

tinkl$, jungiant* daugiau kaip 
300(biur%, kurie konsultuoja MV, 
visoje Europoje. 

Vadovauti EESRK – tai nau-
jas i##)kis. „Komitetas atstovauja 
visuomenei, tad turime i# vis% j"g% 
stengtis u&tikrinti, kad Europa 
pateisint% savo pilie+i% l)kes+ius, 
– teigia H. Malosse. – Jaunimui 
turime suteikti ateities vizij$.“ 
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Kuriamos galimyb"s visiems
Austrija pasiek" puiki% rezultat% u&ti-
krindama, kad mokyklos nebaigusiems 
asmenims atsiskleist% kuo geriausios 
darbo ir profesinio mokymosi perspek-
tyvos. Ar #ios #alies s"km" gali sulaukti 
atgarsio visoje Europoje?

Europos Komisija neseniai para-
gino ES valstybes *gyvendinti jaunes-
niems nei 25 met% am&iaus &mon"ms 
skirt$ u&imtumo ir mokymosi garan-
tij% program$. Pasak Komisijos, #ios 
programos socialin" ir ekonomin" 
nauda gerokai vir#ys *gyvendinimo 
s$naudas.

Tai jau parod" Austrijos patirtis.

„M)s% #alyje gyvuoja senos gamy-
bin"s praktikos tradicijos, – sako 
Austrijos federalini% ekonomikos 
r)m% atstov", atsakinga u& Europos 

kuri neseniai buvo i#rinkta EESRK 
darbo rinkos observatorijos pirmi-
ninke. – Ma&daug 40 proc. mokyklos 
nebaigusi% asmen% pasuka gamybi-
n"s praktikos keliu.“ Austrijoje ne tik 
&emiausias nedarbo lygis visoje Euro-
pos S$jungoje – ji taip pat u&ima antr$ 
viet$ pagal jaunimo nedarbo rodiklius.

Ne visi mokyklos nebaig' asmenys 
turi *g)d&i%, kad gal"t% imtis gamy-
bin"s praktikos. Tod"l Austrijoje 
*gyvendinama jaunimo garantij% ini-
ciatyva, pagal kuri$ teikiama parama 
tiems, kuriems sunku rasti viet$. Be 
to, #alyje vykdomos jaunuoli% asme-
ninio instruktavimo iniciatyvos, skir-
tos pad"ti tiems, kuri% ateitis kelia 
daugiausia abejoni%.

Pavyzdys Europai

„Austrijos gamybin"s praktikos 
modelyje tiesiogiai dalyvauja sociali-

– Pavyzd&iui, ekonomikos r)mai, kurie 
veikia kaip visos Austrijos verslo ben-
druomen"s teisinis atstovas ir vienas i# 
socialini% partneri%, atsako u& sutar+i% 
registravim$ ir u&tikrina, kad *mon"s 
tinkamai mokyt% sta&uotojus.“ Aus-
trijoje 80(proc. vykdomos gamybin"s 
praktikos sudaro darbas *mon"je ir tik 
20(proc. – studijos mokykloje.

Auk#tas jaunimo nedarbo lygis 
visoje Europos S$jungoje paskatino 

kitas valstybes nares apsvarstyti gamy-
bin"s praktikos sistemos taikymo gali-
myb'. „!iuo modeliu jau bandoma 

-
jamos pana#ios gamybin"s praktikos 
tradicijos, siunt" savo atstovus * Ispa-
nij$, ten jie rod", kaip modelis veikia. 
Mes buvome nuvyk' * Pranc)zij$ ir, 
&inoma, naudojam"s galimybe propa-
guoti savo model* Briuselyje.“

Jaunimo nedarbas teb"ra opi 
problema visose valstyb"se nar"se. 
Austrijos patirtis ai#kiai rodo, kad 
siekiant gerov"s ir socialin"s san-
glaudos, labai svarbu *traukti jaunim$ 
*(darbo rink$. 

Christa Schweng, naujai i!rinkta EESRK Darbo rinkos observatorijos pirminink"

Tiesiogin" demokratija – pilie!i# 
kasdienyb"

Prie# metus paskelbus Europos pilie-
+i% iniciatyv$ pilietinei visuomenei 
buvo suteikta galimyb" tiesiogiai 
prisid"ti prie sprendim% pri"mimo 
proceso. Nepaisant kai kuri% nesklan-
dum%, ambicingas Europos demokra-
tijos projektas jau *sib"g"jo.

Taip Europos pilie+i% iniciatyva 
buvo *vertinta baland&io 9 d. EESRK 
r)muose vykusiame pirm%j% inici-
atyvos gyvavimo met% min"jime. 
Vis$ dien$ vyko #iai iniciatyvai skirti 
renginiai: suinteresuoti subjektai ir 
politikai dalijosi patirtimi ir id"jo-
mis, svarst", k$ reik"t% tobulinti.

Europos pilie+i% iniciatyva star-
tavo 2012 m. baland&io 1 d. specia-
lioje svetain"je. Iki #iol *registruota 
14 iniciatyv% ir surinkta daugiau kaip 
1,6 mln. para#%.

"sp#dinga prad!ia

„Apibendrindamas pirm%j% Euro-
pos pilie+i% iniciatyvos gyvavimo 
met% rezultatus, galiu tik pasid&iaugti, 
– sako u& institucij% ry#ius ir adminis-
travim$ atsakingas Europos Komisi-
jos Pirmininko pavaduotojas Maro# 
!ef+ovi+. – Pateikta ne*tik"tinai daug 
iniciatyv%, maloniai stebina pasi)-
lym% kokyb". Pilie+iai * juos sud"jo 
jiems aktualiausias problemas.“

Pana#i$ nuomon' i#sak" ir buv's 
EESRK Pirmininkas Sta.an Nilsson, 
pabr"&damas, kad jeigu #ia inicia-
tyva bus teisingai naudojamasi, #iais 
netikrumo laikais galima tik"tis, 

kad Europos pilie+iai veiks darniau 
ir aktyviau. Instituto Initiative and 
Referendum Institute Europe prezi-
dentas Bruno Kaufmann prid)r", kad 
Europos pilie+i% iniciatyva ai#kiai 
rodo, kas vyksta Europos S$jungoje.

K$ reik%t& tobulinti 

Visi dalyviai sutiko, kad liko 
nema&ai spr'stin% klausim% (kaina, 
elektroninio para#% rinkimo sistema, 
komunikacija) ir kad patobulinus 
#i$ iniciatyv$, ji b)t% daug efekty-

ir biurokratines problemas reik"t% 
spr'sti ES mastu“, – teigia Europos 
Parlamento narys Gerald Haefner.

Komisijos narys M. !ef+ovi+ 
nor"t%, kad valstyb"s nar"s savo 
gyventojams teikt% daugiau infor-
macijos apie #i$ iniciatyv$. „Vals-
tybes nares gali b)ti nelengva 
i#judinti, – sako S. Nilsson, – tod"l 
daugiausia galima tik"tis i# pilieti-
n"s visuomen"s. ,vairioms pilietin"s 
visuomen"s grup"ms priklausantys 
&mon"s paprastai daugiau &ino apie 
#i$ iniciatyv$.“

Daugiau apie tai skaitykite  

activities-eci-day-2013 

“Austrijoje 80 proc. 
vykdomos gamybin"s 
praktikos sudaro darbas 
*mon"je ir tik 20 proc. – 
studijos mokykloje.”

$viesesn" 
ateitis visiems
!iuo metu Austrijoje yra &emiausias 
nedarbo lygis ES – +ia darbo neturi 
tik 4,8 proc. gyventoj%, o 8,9 proc. 
tesiekiantis jaunimo nedarbas yra 
antras rezultatas S$jungoje.

!ie 2013 m. vasario m"n. Euros-
tato surinkti duomenys yra labai 
geri, palyginti su 23,5 proc. viduti-
niu jaunuoli% (iki 25 met%) nedarbo 
lygiu ES.

Koki% priemoni% Austrija "m"si, 
kad jai pavyko taip suma&inti jau-
nimo nedarb$? Dauguma priemo-
ni% yra susij' su #alies pameistryst"s 
sistemos stiprinimu. Tai – pagalbos 
teikimas mokymo srityje, profesin"s 
programos ir naujos -nansin"s pas-
katos bendrov"ms.

Prioritetas –  
kita karta

„Vienas i# federalin"s vyriausyb"s 
prioritet% – numatyti kuo geresnes 
darbo rinkos perspektyvas jaunimui, 
– ai#kina Austrijos Darbo, socialini% 
reikal% ir vartotoj% apsaugos federa-
lin"s ministerijos atstovas spaudai 

param$ ie#kantiems darbo ir pameis-
tryst"s program%, taip pat subsidijas 
u&imtumui padidinti, pirmiausia 
paskatinant moteris siekti karjeros 

B u v o 
*gyvendin-

tos tokios specialios programos 
kaip dar ir dabar veikianti veiksm% 
programa „Ateitis jaunimui“, skirta 
19–24 met% &mon"ms. Be to, kaip 

apie naujas, aktyvias u&imtumo poli-
tikos priemones.

„ D a u -
gelis fede-
r a l i n i % 
v a l s t y b i % 
teikia jauni-
mui, kuris 
gali  mesti 
m o k y m o 
ar lavinimo 
m o k y k l a s 
j% nebaig', 
k o n s u l -
tavimo ir 
orientavimo 
p a s l a u -
gas“, – sak" 
pareig)nas. 
– Jaunimo profesinis mokymas – vie-
nas toki% pavyzd&i%. Toks mokymas 
prasideda privalomojo mokslo etape 
ir skirtas mokiniams, kurie gali mesti 
mokykl$.“

Pana#i% tiksl% siekiama Pameis-
tryst"s orientavimo programa, pagal 
kuri$ pameistriai ir bendrov"s, tei-
kian+ios jiems mokymo paslau-
gas, u&kerta keli$ jaunimui mesti 
mokyklas. 

“Pabr"&damas, kad jeigu 
#ia iniciatyva bus teisingai 
naudojamasi, #iais neti-
krumo laikais galima tik"tis, 
kad Europos pilie+iai veiks 
darniau ir aktyviau.”
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Maro! #ef$ovi$, Europos Komisijos 
pirmininko pavaduotojas
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EESRK pirmininkas Henri Malosse: „Ie!kokime XXI a. %an& mon",  
galin$i& pasi'lyti nauj& id"j& Europai“

Balsas i%girstas
Per diskusij$, kompromis$ ir demo-
kratin* sprendim% pri"mim$ jaunieji 
#i% met% renginio „Tavo Europa, tavo 
balsas“ dalyviai i#rinko tris priorite-
tus, kurie, j% nuomone, tur"t% b)ti 
*gyvendinti Europoje.

!ie prioritetai – pirmasis darbas, 
ES stipendijos studentams i# nepasi-
turin+i% #eim% ir jaunimo verslumo 
skatinimas – bus *traukti * kit% met% 
EESRK darbo program$.

„J)s% apibr"&ti trys prioritetai nuo 
#iol bus ir m)s% prioritetai, – sak" 
EESRK pirmininkas Henri Malosse. 
– Atraskime XXI am&iaus /anus 
Mon" – jaunus &mones su naujomis 
id"jomis Europai.“

'vilgsnis ( ateit( 

!ios trys temos – tai labiausiai #iuo 
metu Europos jaunimui r)pimi klau-
simai. „I# to galima daryti i#vad$, kad 
#iuo sunkiu laikme+iu turime sutelkti 
d"mes* * svarbiausius dalykus, – sak" 
H. Malosse. – J)s pasirinkote tai, kas 
svarbiausia. J)s% vietoje b)+iau pasi-
rink's tas pa+ias temas.“

Pirm$j* prioritet$ – galimyb' 
gauti pirm$j* darb$ – pristat" dalyv" 
i# Rumunijos Raluca Vorniciuc. !i 
iniciatyva sulauk" daugiausia dalyvi% 
bals%. „Taip pat reikia pasir)pinti, 
kad pirmasis darbas b)t% ir tinkamai 
apmokamas“, – sak" ji.

Antr$j$ viet$ u&"mus* pasi)lym$ 
pateik" Ziva Ledinek i# Slov"nijos, 
kuri pristat" ES stipendij% skyrimo 
studentams i# nepasiturin+i% #eim% 

pa&ang$ Europoje stabdo nepakan-
kamos &inios apie verslo galimybes.

„/mon"ms tr)ksta informacijos, – 
sak" jis. – Mums reikia Jaunimo vers-
lumo fondo, kuris suteikt% jaunimui 
galimyb' imtis savo verslo.“

Renginys „Tavo Europa, tavo 
balsas“ buvo itin s"kmingas: jis ne 
tik sub)r" Europos jaunim$, kad jie 
diskutuot% ir pasidalyt% patirtimi, 
bet ir leido jiems aktyviai dalyvauti 
sprendim% pri"mime. 

Darbotvark"s rengimas
, Briuselyje vykus* rengin* „Tavo 
Europa, tavo balsas“ susirink' moks-
leiviai dalijosi mintimis apie Europos 
ekonomikos ir socialini% reikal% 
komiteto prioritetus 2013 m.

!iais metais moksleiviai pirm$ 
kart$ tiesiogiai dalyvavo rengiant 
EESRK darbo program$. Renginio 
metu pateiktas ir aptartas penkio-
likos politini% prioritet% s$ra#as, 

o(pabaigoje nubalsuota d"l trij% svar-
biausi% prioritet%.

EESRK *sipareigojo patvirtinti 
#iuos prioritetus ir *traukti juos * savo 
2013 m. darbo program$.

Partneryst%s principu 
grind!iami prioritetai

„Tavo Europa, tavo balsas“ 
yra kasmetinis renginys, 
kurio metu moksleiviai ir 
j% mokytojai turi galimyb' 
susitikti ir tiesiogiai i#d"s-

tyti savo nuomon' ES spren-
dim% pri"m"jams. !iais 
metais po tris mokslei-
vius ir vien$ mokytoj$ i# 
27 mokykl% – po vien$ i# 
kiekvienos valstyb"s nar"s 

– tur"jo galimyb' dalyvauti 

tariamoje EESRK plenarin"je sesijoje 
ir balsuoti d"l 2013 m. Komiteto poli-
tini% prioritet%.

Savo atidarymo kalboje EESRK 
pirmininkas  Henr i  Malosse 
pabr"&": „Esame pilietin"s visuo-
men"s asambl"ja ir po Europos 

Parlamento( – antroji svarbiausia 
Europos pilie+i% interesams atsto-
vaujanti organizacija. Esame +ia, kad 
pad"tume jums, tod"l svarbu, kad 
gal"tum"te pareik#ti savo nuomon'. 
Norime, kad EESRK b)t% pirmasis 
Europos organas, kuris savo priorite-
tus nustato kartu su jaunimu.“

U& #vietim$, kult)r$, daugiakalbyst' 
ir jaunimo reikalus atsakinga Komisi-
jos nar" Androulla Vassiliou paragino 
dalyvius i#saugoti savo *kv"pim$ ir 
u&sidegim$. „Kuriant stipri$ demo-
kratij$ neu&tenka vien informuot% 
pilie+i%, – pasak" Komisijos nar", – rei-
kalingas aktyvus pilie+i% dalyvavimas.“

Dauguma prioritet% susij' su temo-
mis, kurios turi tiesioginio poveikio 
jaunimui, pavyzd&iui, pagalba susi-
randant pirm$ darb$, programos 
„Erasmus“ pl"tra ir bendros vidurini% 
mokykl% programos suk)rimas. Kiti 
prioritetai skirti platesn"ms visuome-
nin"ms problemoms, tokioms kaip 
geresnis kosmoso program% naudoji-
mas, Europos televizijos kanalo k)ri-
mas ir bendro interneto tarifo visai 
Europai nustatymas.

Klausydami Komiteto nari% Joost Van 
Iersel, Georgios Dassis ir Pavel Trantina 
prane#im% moksleiviai tur"jo galimyb' 
su&inoti, kaip dirba EESRK.    www.eesc.europa.eu
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“J)s% apibr"&ti trys pri-
oritetai nuo #iol bus ir 
m)s% prioritetai.”Sak" EESRK  

pirmininkas Henri Malosse

Tegul J%s# balsas bus i&girstas!
„Tavo Europa, tavo balsas“ suteikia 
galimyb' moksleiviams pasidalyti 
mintimis su jaunuoliais i# kit% #ali% 
ir tiesiogiai i#sakyti savo nuomon' 
sprendimus priimantiems asmenims.

!i% met% baland&io 19 d. vykusios 
imitacin"s EESRK plenarin"s sesijos 
dalyviai visapusi#kai i#naudojo #io 
renginio galimybes. Juk ne kiekvien$ 
dien$ mokiniai i# vis% vals-
tybi% nari% gali susirinkti 
pa+ioje ES #irdyje ir tiesiogiai 
pateikti savo i#vadas Europos 
institucijoms.

Europos solidarumo 
ugdymas 

„D&iaugiuosi, kad gal"-
jau tiesiogiai pabendrauti su 
EESRK pirmininku“, – sak" 

-
n"s Karalyst"s. Moksleivis i# 
Latvijos Kirils Jegorenkovs 
sutiko, jog svarbu, kad jau-
nimo balsas b)t% i#girstas. 
„0ia mes visi lyg)s, – prid)r" 
Anna Pimenova, taip pat i# 
Latvijos. – Mums visiems i#kyla pro-
blem% ir +ia galime jas aptarti.“

Austrijos delegacijos nuomone, #i 
iniciatyva gal"t% vaidinti svarb% vai-
dmen* skatinant solidarum$ visoje 
Europoje. „Manau, supratome, jog 
Europoje esama labai skirtingos 
patirties“, – teig" Lukas Meissl. Kita 
dalyv", Kerstin Haider i# Austrijos, 
nurod", jog j% #alyje daugelis &mo-
ni% papras+iausiai ne&ino, kad kitose 
S$jungos valstyb"se jaunimo nedar-
bas yra tokia didel" problema.

Nedarbo klausimas labai r)p"jo 
ir Miguel Santos Almeida ir Diogo 
Jarmela Valente Dias i# Portugalijos. 
J% nuomone, svarbiausi aptartini 
prioritetai yra Erasmus prat'simas 
ir pagalba ie#kant pirmojo darbo. 
„Nor"+iau, kad Erasmus programa 
gal"t% pasinaudoti visi studentai, 
– sak" Diogo. – Taip pat nor"+iau, 
kad ES finansi#kai remt% #eimas, 

kurioms i#kyla ekonomini% sun-
kum%, kad studentai i# toki% #eim% 
gal"t% u&baigti studijas.“

J% mokytojos Marina Maria Mar-
ques Nogueira nuomone, kult)ri-
niai mainai Europos lygmeniu yra 
nepaprastai vertingi. Ji d&iaug"si, kad 
jos mokiniai turi galimyb' susitikti 
su &mon"mis i# *vairi% #ali% ir pra-
d"ti mokytis Europos politikos. „Juk 
&mon"s nebalsuoja rinkimuose! – 
piktinosi ji. – Kritikuoti politik$ labai 
lengva, bet reikia taip pat i#mokti joje 
dalyvauti.“ 

ES Komisijos nar" Androulla Vassiliou, EESRK pirmininkas Henri Malosse ir pirmininko 
pavaduotoja Jane Morrice

Per 100 moksleivi& ir mokytoj& dalyvavo renginyje „Tavo Europa, tavo balsas 2013“!
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Europie&iai atveria ES sprendim' pri$mimo 
proceso u(kulisius
Stiprinti ekonomik$, susirasti darb$, 
saugoti aplink$... – tai pagrindiniai 
#iuo metu Europos pilie+iams r)pimi 
klausimai.

Gegu&"s 4 d., #e#tadien*, nuo 10.00(iki 
18.00 val. Europos ekonomikos ir soci-
alini% reikal% komitetas atv"r" savo 
b)stin"s, *sik)rusios rue Belliard(99, 
Briuselyje, duris ir suteik" lankytojams 
galimyb' aptarti #iuos klausimus su 
*vairioms gyvenimo sritims atstovau-
jan+iais EESRK nariais i# skirting% vals-
tybi% nari% ir su&inoti, kaip Komitetas 
gali daryti *tak$ ES politikai. ,(kvietim$ 
atsiliep" apie 2 600 asmen%.

Be to, 2013-ieji paskelbti Europos 
pilie+i% metais. EESRK yra ES #irdyje 
*sik)r's pilietinei visuomenei tiesio-
giai atstovaujantis organas, tod"l 
Komiteto patalpose kasmet organi-
zuojamas atvir% dur% renginys *gavo 
ypating$ reik#m'. !ia proga buvo 
organizuojami &aidimai, u&duotys ir 
kitokia veikla visai #eimai.

)is bei tas visiems

EESRK veikla apima daugel* ES poli-
tikos sri+i%, ta+iau daugiausia d"me-
sio skiriama ekonomikai, u&imtumui 
ir aplinkai. Daugiau nei 20 Komiteto 
nari%, priklausan+i% darbdavi% orga-
nizacijoms, profesin"ms s$jungoms 
ir daugeliui kit% organizacij%, kartu 
su EESRK pirmininku Henri Malosse 
ir pirmininko pavaduotoja Jane Mor-
rice buvo pasireng' i#klausyti ir aptarti 
lankytoj% mintis, paai#kinti, k$ EESRK 
daro #iose svarbiose srityse.

Be informacini% stend%, pristatan-
+i% Komiteto darb$, buvo organizuo-
jama smagi ir kartu mokomoji veikla 
visoms am&iaus grup"ms ir visiems 
skoniams. Game Show dalyvav' lan-
kytojai gal"jo pasitikrinti &inias aktu-
aliais klausimais ir laim"ti *domi% 
priz%. 3J Trio gyvai atliko d&iazo muzi-
kos k)rinius. Buvo galimyb" pasimo-
kyti zumbos – madingo #okio, kilusio 
i# Lotyn% Amerikos ir i#plitusio po 

vis$ Europ$. Stipri% poj)+i% m"g"jai 
gal"jo i#bandyti savo dr$s$ ant virvinio 
tilto, pakabinto vir# pastato atriumo, 
o(vaikai – pasid&iaugti &aidimais ir 
pie#iniais ant veido.

T$  pa+ i$  dien$  savo duris 
lankytojams atv"r" visos kitos ES 
institucijos. 

Jane Morrice: „Jaunimas rodo mums keli)“
Visi#kai atsitiktinai pirmasis mano, 
kaip u& komunikacij$ atsakingos 
EESRK pirmininko pavaduotojos, 
renginys tapo mano m"gstamiausiu 
renginiu. Daugiau kaip #imtas moks-
leivi% ir mokytoj% i# visos Europos 
dviem dienoms susirinko Briuselyje 
mokytis ir pramogauti renginyje 
„Tavo Europa, tavo balsas“. Tokia 
veikla man be galo patinka.

Smagu galb)t d"l to, kad moks-
leiviai deg" noru pareik#ti savo 
nuomon' Briuselyje. O gal d"l j% 
susi&av"jimo Europa, &ini% apie ES 
tro#kimo ir jaudulio susidraugavus su 
jaunuoliais i# kit% #ali%. Kaip beb)t%, 
nekyla abejoni%, kad „Tavo Europa, 
tavo balsas“ turi stebukling$ poveik* 

visiems jo dalyviams – Komiteto 
nariams, darbuotojams ir patiems 
moksleiviams.

Eidama Komiteto pirmininko 
pavaduotojos pareigas #i$ inicia-
tyv$ prad"jo Irini Pari. Anna Maria 
Darmanin kadencijos laikotarpiu 
renginio koncepcija buvo tobuli-
nama, o( #iais metais pateikta dar 
keletas naujovi%. Moksleiviai tur"jo 
nurodyti, kokiems ES veiksmams, 
j% nuomone, ateityje reik"t% teikti 
pirmenyb' ir pateik" apie sveik$ 
m$stym$ bylojan+i% pasi)lym%: pir-
moji darbo vieta, ES stipendijos stu-
dentams i# ma&as pajamas turin+i% 
#eim% ir jaunimo verslumas. Sakyda-
mas baigiam$j$ kalb$ Henri Malosse 
pa&ad"jo *traukti #iuos pasi)lymus 
*(savo nauj$j$ pirmininkavimo pro-
gram$. Sprend&iant i# moksleivi% 
klausim%, jie #i% pa&ad% nepamir#!

Ruo#damiesi #iam renginiui 
EESRK nariai lank"si konkurse daly-
vavusiose mokyklose ir bendravo su 
moksleiviais visose ES #alyse. A# 

lankiausi St Colum‘s College !iaur"s 
Airijoje ir niekada nepamir#iu #io 
susitikimo. 30 met% dirbant su ES 
reikalais susijus* darb$ man neda&-
nai teko sutikti jaunuoli%, kurie taip 
dom"t%si pasaulin"s reik#m"s temo-
mis ir nusimanyt% apie jas. Po dviej% 
renginio „Tavo Europa, tavo balsas“ 
dien% esu *sitikinusi, kad senojo 
&emyno ateitis yra gerose rankose.

Ta+iau prie# perduodami *galio-
jimus turime dar daug k$ nuveikti. 
B)t% labai neteisinga savo vaikams 
palikti Europ$ tokios b)kl"s, kokia ji 
yra dabar.

EESRK u&davinys yra pad"ti 
paversti ES vieta, kurioje gera gyventi 

jos pil ie+ iams,  tad 
turime stengtis siekti #io 
tikslo. Turime d"ti visas 
pastangas savo gimt%j% 
#ali% ir miest% gyvento-
jams suteikti nauj%, ger% 
perspektyv% ir parodyti, 
kaip jie patys veikdami 
savo organizacijose, 
grup"se ir klubuose gali 
mums pad"ti. Be to, 
turime kiek *manoma 
geriau pasinaudoti 
sukaupta EESRK nari% 
i#mintimi, kad gal"-
tume daryti poveik* ES 
lygmeniu sprendimus 
priimantiems pareig)-
nams Briuselyje. Pri-
valome pad"ti jiems 
surasti tinkamus atsa-
kymus *(mums visiems 
r)pimus klausimus. 
Turime i# j% reikalauti 
i#bandyti visas *mano-
mas galimybes ir pri-
valome nebijodami ir 
nemeilikaudami pad"ti 

jiems savo „nuomon"mis“.

Eidama EESRK pirmininko pava-
duotojos pareigas kartu su kolegomis 
prezidiume stengsiuosi tinkamai vyk-
dyti #i$ misij$. Kaip Komunikacijos 
grup"s pirminink" kartu su savo 
komanda, informacijos centr% dar-
buotojais ir ambasadori% vaidmen* 
atliekan+iais Komiteto nariais siek-
sime u&tikrinti, kad #is darbas b)t% 
ne tik atliktas, bet ir kad j* pasteb"t% 
tie, kuri% rankose Briuselyje yra galia 
ir *taka, bei m)s% t"vynainiai gimto-
siose #alyse.

D"koju „Tavo Europa, tavo balsas“ 
komandai u& puikiai atlikt$ darb$.  

Pokalbis su EESRK pirmininko pavaduotoju Hans-Joachim Wilms

Naujai i#rinktas pirmininko pava-
duotojas biud&eto reikalams Hans-

Vokietijos profesini% s$jung% narys 
ir patyr's politikas aplinkos, kli-
mato apsaugos ir tvaraus vystymosi 
politikos srityse ateinan+iais metais 
pamin"s 20-$j$ savo naryst"s EESRK 

r)pinasi 2014 m. EESRK biud&etu. 

EESRK info klausia, kaip jis 
rengiasi deryboms su Europos 
Vadov& Taryba ir Parlamentu.

Hans-Joachim Wilms: I# prad&i% 
galvojome, kad biud&etas bus didi-
namas atsi&velgiant * in1iacijos lyg*, 
ta+iau, matome, kad reik"t% j* padi-
dinti #iek tiek daugiau. Pasirinkome u& 
biud&et$ atsakingo Europos Komisijos 

nario Janusz Lewandowski pasi)lym$ 
numatyti visas planuojamas su per-
sonalo darbo u&mokes+io didinimu 
susijusias i#laidas ir *#aldyti materiali-
nes i#laidas. Taigi biud&etas, palyginti 
su dabartiniu 132 mln. eur% biud&etu, 
padid"t% ne 1,6 proc., o 1,67 proc.

EESRK info: K$ tai rei*kia 
EESRK?

Jei bus pasirinkta #i formul", po 
trej%-ketveri% met% mums i#kils 
rimt% problem%, nes teks iki visi#ko 
minimumo suma&inti kai kurias i#lai-
das, pavyzd&iui, pastatams. Kartais 
b)tina investuoti. Deja, esant dabar-
tinei tvarkai, tai ne*manoma, nes 
neleid&iama perskirstyti biud&eto.

Ar dabartin%s kriz%s laikais, 
kai draud!iama didinti 
biud!et$, yra koki& nors 
alternatyv&?

Manau, kad mes ir kitos ES insti-
tucijos turime ai#kiai parodyti, kad 
mums reikia daugiau laisv"s panaudo-
jant biud&eto l"#as. !iandien jos beveik 
neturime. Jei sutaupome l"#% vienoje 
vietoje, pavyzd&iui, i#laidas personalui, 
tai dar nerei#kia, kad #ias l"#as galime 
panaudoti kitur. Tur"tume patys tur"ti 
galimyb' nuspr'sti, kaip panaudoti 
biud&eto l"#as, ir &inoma, kaip papras-
tai, tai daryti kuo skaidriau.

J#s atsakingas u! EESRK 
pozicij$ ES biud!eto 
klausimu. K$ manote apie 
dabartin+ diskusij$ d%l 
2014–2020 m. daugiamet%s 
finansin%s programos?

Jei &inau, kad i#gyvenu kriz', turiu 
galvoti, k$ darysiu toliau. Vien tik 
stengtis i#saugoti dabartin' pad"t* #iuo 
metu nedera. Svarbu ne biud&eto dydis, 
bet j* pakreipti teisinga linkme. I#sky-
rus kelet$ abejotin% i#im+i% jaunimo 
nedarbo ir mokslini% tyrim% srityse, 
nebuvo sud"lioti politiniai akcentai, 
kad pilie+iai gal"t% pasakyti: „puiku, 
kad tai darote, tam mums ir reikia 
Europos, tam ir skiriame savo pinigus“.

Ar dar galima k$ nors 
pakeisti?

Europos Parlamentui tikriausiai 
pavyks #io to pasiekti, juk d"l to 
sutaria visos did&iosios frakcijos, bet 
abejoju, ar to pakaks. 

“Po dviej% renginio 
„Tavo Europa, tavo bal-
sas“ dien% esu *sitikinusi, 
kad senojo &emyno ateitis 
yra gerose rankose.”

Jane Morrice, u% komunikacij( atsakinga  
EESRK pirmininko pavaduotoja

“Tur"tume patys tur"ti 
galimyb' nuspr'sti, kaip 
panaudot i  b iud&eto 
l"#as, ir &inoma, kaip 
paprastai, tai daryti kuo 
skaidriau.”
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