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S! aducem cet!"enii la cârma Europei

Este un moment di!cil pentru a prelua 
conducerea oric"rei institu#ii europene. 
În aprilie, Henri Malosse a fost ales 
pre$edinte al Comitetului Economic 
$i Social European cu un mandat care 
dureaz" pân" în octombrie 2015. El 
declar" c" nu îi va ! team" de schimb"ri 
atunci când va trebui s" abordeze pro-
blemele cu care se confrunt" Europa.

Înainte de toate, î$i îndreapt" privi-
rea c"tre viitor $i c"tre nevoia de a oferi 
condi#ii mai bune tinerilor europeni, în 
special în ceea ce prive$te g"sirea unui 
loc de munc". Dl Malosse este deosebit 
de con$tient de nevoia de a forma o 
nou" genera#ie de europeni $i a început 
deja s" îi consulte pe tineri pentru a a%a 
ce este important pentru ei.

Dore$te, de asemenea, s" reformeze 
metodele de lucru ale CESE, stimulând 
rolul societ"#ii civile în luarea deciziilor 
$i contribuind la refacerea legitimit"-
#ii UE. Aceasta presupune anticiparea 
activ" a evolu#iilor mai degrab" decât o 
atitudine de a$teptare pasiv". Comitetul 
poate face acest lucru prin avize din 
proprie ini#iativ" bine justi!cate, care 
pot chiar s" pun" în discu#ie punctul 
de vedere al Comisiei.

Prin Observatoarele sale interne, 
CESE este în m"sur" s" analize pune-
rea în aplicare a politicilor UE cum ar 
! Strategia Europa 2020. „Pentru a ne 
spori credibilitatea, trebuie s" trecem 

de la un rol consultativ la ini#ierea de 
proiecte $i s" devenim un laborator de 
idei $i inova#ii. Ar trebui, de asemenea, 
s" folosim cât mai mult cuno$tin#ele $i 
contactele membrilor din #"rile lor de 
origine pentru a spori impactul Comite-
tului. CESE trebuie s" se a%e în centrul 
agendei europene”, sus#ine dl Malosse.

S! punem întreb!rile care 
conteaz!

Mul#i europeni nu mai au de mult 
sentimentul c" se #ine seama de pre-
ocup"rile lor la Bruxelles, explic" 
acesta. „Din cauza crizei, via#a de zi 
cu zi a&europenilor este marcat" de 
temeri cu privire la viitorul lor $i al 
copiilor lor. UE este v"zut" mai degrab" 
ca o problem" decât ca o solu#ie. Cu 
toate acestea, sunt convins c" Europa 
poate contribui în mod fundamental 

la redresarea economic", îns" trebuie 
s" î$i modi!ce cursul!”

CESE trebuie s" devin" o portavoce 
a celor care nu sunt niciodat" auzi#i 
la Bruxelles, pentru a reaminti UE de 
realitatea vie#ii cotidiene a oamenilor $i 
pentru a g"si c"i de consolidare a&Euro-
pei. „Comitetul are responsabilitatea de 
a pune întreb"rile corecte $i de a&ob#ine 
r"spunsuri. Este timpul ca cet"#enii 
s" redevin" motorul Europei $i acest 
lucru nu permite amânare. Aceasta este 
provocarea pe care mi-am stabilit-o!”, 
spune el.

Deoarece membrii s"i provin din 
societatea civil", CESE este bine pozi#io-
nat pentru a proteja interesele cet"#eni-
lor. Priorit"#ile politice ale dlui Malosse 
pentru urm"torii doi ani $i jum"tate 
includ:

r"spuns la preocup"rilor de zi cu zi 
ale oamenilor, cum ar ! protejarea 
economiilor lor mai degrab" decât 
a marilor companii, garantarea ocu-
p"rii tinerilor $i asigurarea accesului 
la asisten#a medical" $i pensii;

mijlocii (IMM-uri) $i consolidarea 
industriei europene $i a spiritului 
întreprinz"tor în UE;

elaborarea politicilor UE $i consoli-
darea sentimentelor de apartenen#" 
la Europa $i de solidaritate. 

EDITORIAL 
Stima!i cititori,

Cea mai mare provocare cu care se 
confrunt" UE ast"zi este lipsa de spri-
jin din partea cet"#enilor europeni. 
Pentru aceia dintre noi care credem în 
proiectul de integrare european, recâ$-
tigarea acestui sprijin popular trebuie 
s" !e prioritatea absolut" a urm"toa-
relor luni.

Ca $i cum criza !nanciar" nu ar ! fost îndeajuns, guvernan#a european" a&gr"-
bit în ultimul timp înstr"inarea publicului, exercitând presiuni pentru impozi-
tarea economiilor popula#iei - percepute ca o tr"dare în plus.

Comitetul Economic $i Social European se a%" într-o pozi#ie care îl cali!c" 
în mod unic s" r"spund" acestei provoc"ri, !ind singura institu#ie european" ai 
c"rei membri nu sunt nici politicieni, nici func#ionari.

Ca reprezentant al societ"#ii civile 
în întreaga sa diversitate, CESE tre-
buie s" !e mai prezent în dezbaterea 
public", diferen#iindu-se de multi-
tudinea de organisme consultative 
din Bruxelles. CESE este hot"rât s" 
devin" mai ambi#ios din punct de 
vedere politic $i s" ac#ioneze din 
proprie ini#iativ", valori!cându-$i pe 
deplin cea mai bogat" resurs": mem-
brii s"i. Suntem singurul organism 
european care poate s" transmit" 
mesaje puternice $i adesea incomode, 
s" proiecteze o privire critic" $i pozi-
tiv" în acela$i timp $i s" învioreze 
institu#iile europene.

Ast"zi, via#a europenilor este plin" de incertitudini nelini$titoare. Odat" cu 
preluarea func#iei de pre$edinte al CESE, inten#ionez s" pledez insistent pentru 
o UE mai ambi#ioas", a c"rei prioritate s" !e într-adev"r interesele cet"#enilor 
s"i. A$a cum le-am spus deja celor care m" urm"resc pe Twitter, Europa nu este 
cariera, ci pasiunea mea $i sper ca aceast" pasiune s" se re%ecte în activitatea mea 
de conduc"tor al Comitetului în urm"torii doi ani $i jum"tate.

Henri Malosse 
Pre!edintele CESE
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“Suntem singurul orga-
nism european care poate 
s" transmit" mesaje puter-
nice $i adesea incomode, s" 
proiecteze o privire critic" 
$i pozitiv" în acela$i timp 
$i s" învioreze institu#iile 
europene.”

“UE este v"zut"  mai 
degrab" ca o problem" decât 
ca o solu#ie. Cu toate aces-
tea, sunt convins c" Europa 
poate contribui în mod fun-
damental la redresarea eco-
nomic", îns" trebuie s" î$i 
modi!ce cursul!”O viziune a libert"#ii

Dl Malosse a devenit membru al 
CESE în 1995 $i pre$edinte al Grupu-
lui „Angajatori” în anul urm"tor. S-a 
n"scut în Fran#a din p"rin#i corsicani. 
Crescând în contextul reconcilierii 
franco-germane dup" cel de-al Doilea 
R"zboi Mondial, a în#eles importan#a 
cooper"rii. Mai târziu, la dou"zeci $i 
ceva de ani, a devenit con$tient de 
separa#ia tragic" a Europei de Vest $i 
de Est prin Cortina de !er. Aceasta l-a 
condus în Polonia, unde s-a întâlnit 

cu Lech Walesa, la Gda'sk în 1976. 
Cei doi au împ"rt"$it aceea$i dragoste 
de libertate $i ur" fa#" de oprimare. 
Dl&Malosse vorbe$te polona $i rusa 
printre alte limbi $i pred" afaceri 
europene la Moscova $i Wroclaw, 
precum $i la Strasbourg $i Paris.

A contribuit, de asemenea, la în!-
in#area delega#iei Camerei de Comer# 
$i Industrie din Fran#a pe lâng" UE, 
devenind ulterior directorul acestei 
Camere. În 1987, a în!in#at re#eaua 
de centre Euro Info, cu mai mult de 

300 de birouri, care ofer" consultan#" 
IMM-urilor din întreaga Europ".

Pre$edin#ia CESE reprezint" 
o& nou" provocare. „Comitetul 
reprezint" societatea $i trebuie 
s" colabor"m cu toat" energia de 
care dispunem pentru a ne asigura 
c" Europa îndepline$te a$tept"ri-
lor oamenilor”, declar" dl Malosse. 
„Trebuie s" oferim tinerilor o viziune 
pentru viitor.” 
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Oportunit!"i pentru to"i
Austria constituie un reper sub aspectul 
asigur"rii celor mai bune perspective 
de angajare $i de formare celor care 
termin" $coala. Poate fi reprodus" 
aceast" reu$it" na#ional" la scara între-
gii Europe?

Comisia European" a solicitat de 
curând statelor membre s" pun" în 
practic" un program de garantare 
a&unui loc de munc" $i a form"rii pentru 
tinerii sub 25 de ani. În opinia Comi-
siei, bene!ciile sociale $i economice 
vor compensa din bel$ug costurile de 
implementare.

Acest lucru a fost demonstrat din 
plin de experien#a austriac" în domeniu.

„Avem o lung" tradi#ie în materie de 
ucenicie”, precizeaz" Christa Schweng, 
responsabil" pentru afaceri sociale 
europene în cadrul Camerei federale 
de economie a Austriei $i pre$edinta 
nou aleas" a Observatorului pie#ei for#ei 
de munc" al CESE. „Circa 40% din cei 
care termin" $coala aleg s" efectueze o 
ucenicie”, adaug" dna Schweng. Austria, 

care are cea mai sc"zut" rat" a $omaju-
lui din UE, se situeaz" de asemenea pe 
locul doi în lista #"rilor cu cea mai joas" 
rat" a $omajului în rândul tinerilor.

Nu to#i cei care termin" $coala 
de#in competen#ele necesare pentru a 
urma o ucenicie. Sistemul de garan#ie 
pentru tineret aplicat de Austria ofer" 
a$adar sprijin celor care au probleme 
în a-$i g"si un loc de munc". În plus, 
sunt organizate ac#iuni de consiliere în 
favoarea celor care risc" s" r"mân" în 
afara sistemului.

Un model pentru Europa

„Modelul de ucenicie din Austria 
implic" direct partenerii sociali”, a!rm" 
dna Schweng. „De exemplu, Camera de 
economie, care este reprezentantul legal 
al întregii comunit"#i de afaceri aus-
triece $i unul dintre partenerii sociali, 
r"spunde de înregistrarea contractelor 
$i de asigurarea unei ucenicii corespun-
z"toare din partea întreprinderilor.” În 
practic", ucenicia presupune în Austria 
80% lucru în întreprindere $i 20% stu-
diu în $coal".

Rata ridicat" a $omajului în întreaga 
Uniune a determinat celelalte state 
membre s" î$i îndrepte aten#ia asupra 
sistemului uceniciei. „Au existat ten-
tative de preluare a modelului”, declar" 
dna Schweng. „Germania, care are o 
cultur" similar" a uceniciei, a trimis 
reprezentan#i în Spania, care s" prezinte 
modul în care func#ioneaz" modelul. 
În ce ne prive$te, ne-am deplasat în 
Fran#a $i iat" c" acum avem prilejul 
de a promova modelul la Bruxelles.”

(omajul în rândul tinerilor r"mâne 
o preocupare major" în toate statele 
membre. Experien#a austriac" eviden#i-
az" faptul c" integrarea tinerilor pe pia#a 
muncii este esen#ial" pentru prosperi-
tate $i pentru coeziunea social".  

Democra"ia direct! în ac"iune

Anul trecut, ini#iativa cet"#eneasc" euro-
pean" a oferit societ"#ii civile mijloacele 
de a contribui direct la procesul decizi-
onal. De$i mai trebuie clari!cate câteva 
chestiuni, s-au înregistrat progrese sem-
ni!cative în acest exerci#iu ambi#ios de 
democra#ie pan-european".

Aceasta a fost evaluarea general" 
cu care s-a încheiat Ziua ini#iativei 

cet"#ene$ti europene, organizat" la 
9& aprilie la CESE pentru a marca 
prima aniversare a ICE. Evenimentul, 
care a&s-a desf"$urat pe durata între-
gii zile, a&oferit p"r#ilor interesate $i 
factorilor de decizie posibilitatea de 
a-$i împ"rt"$i experien#ele $i opiniile 
$i de a identi!ca domeniile în care se 

pot aduce îmbun"t"#iri.

ICE a fost lansat" printr-un site creat 
în acest scop, la 1 aprilie 2012, $i a înre-
gistrat deja 14 ini#iative care cumuleaz" 
1,6 milioane de semn"turi.

Un început impresionant

„Dac" privim la ultimele 12 luni, cred 
c" este într-adev"r corect s" a!rm"m 
c" ICE este un succes”, a a!rmat Maro) 
*ef+ovi+, vicepre$edinte al Comisiei 
Europene $i comisar pentru rela#iile inte-
rinstitu#ionale $i administra#ie. „Am fost 
impresionat de num"rul de ini#iative $i 
de calitatea propunerilor. Acestea sunt 
chestiuni apropiate de su%etul cet"#e-
nilor europeni.”

Comentariile sale sunt în consens 
cu acelea alepre$edintelui CESE a%at la 
sfâr$itul mandatului, dl Sta,an Nilsson, 
care a declarat c", folosit" e!cient, ICE 
poate contribui la o mai mare coeziune 
$i la un angajament sporit al cet"#enilor 
europeni în vremuri nesigure. Bruno 
Kaufmann, pre$edintele Institutului pen-
tru Ini#iative $i Referendumuri Europa 
(IRIE), a ad"ugat c" ICE oglinde$te în 
mod clar ce se întâmpl" în UE.

Ce a r!mas de f!cut 

Cu toate acestea, to#i participan#ii au 
fost de acord c" sistemul de colectare 
online a semn"turilor, costul $i comuni-
carea sunt aspecte care trebuie îmbun"-
t"#ite $i c" reforma preconizat" ar putea 
face din ICE un instrument mai e!cient 
în viitor. „Acestea sunt probleme pro-
vocate de tehnologie $i birocra#ie, care 
trebuie rezolvate la nivelul UE”, a declarat 
dl Gerald Haefner, membru al Parlamen-
tului European.

Comisarul *ef+ovi+ a declarat c" s-ar 
bucura dac" statele membre l-ar ajuta 

mai mult în popularizarea ini#iativei în 
rândurile publicului larg. „Participarea 
statelor membre este adesea di!cil de 
realizat”, a ad"ugat dl Nilsson. „În acest 
sens, societatea civil" poate juca un rol 
esen#ial, deoarece persoanele apar#inând 
grupurilor societ"#ii civile au mult mai 
prezent" în minte existen#a acestui 
instrument.”

Informa#ii suplimentare: http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-
activities-eci-day-2013 

“În practic", ucenicia pre-
supune în Austria 80% lucru 
în întreprindere $i 20% stu-
diu în $coal".”

Un viitor  
mai bun  
pentru to"i
În prezent, Austria se poate l"uda cu cea 
mai sc"zut" rat" a $omajului (4,8%) $i cu 
a doua cea mai mic" rat" a $omajului în 
rândul tinerilor (8,9%) din UE.

Aceste date, colectate de Eurostat 
pentru luna februarie 2013, arat" o situ-
a#ie foarte favorabil" în raport cu rata 
medie a $omajului în rândul tinerilor 
(sub 25 de ani) de la nivelul Uniunii, 
care este de 23,5%.

Cum a izbutit Austria s" combat" cu 
atâta succes $omajul tinerilor? Multe din 
m"surile întreprinse au constat în conso-
lidarea sistemului na#ional de ucenicie, 
printre acestea num"rându-se asisten#a 
pentru instruire, programe de formare 
profesional" $i noi stimulente !nanciare 
pentru întreprinderi.

Prioritate pentru genera"ia 
viitoare

„Una dintre priorit"#ile guvernului 
federal este optimizarea perspectivelor 
tinerilor pe pia#a muncii”, explic" Nor-
bert Schnurrer, purt"tor de cuvânt al 
Ministerului federal al muncii, afaceri-
lor sociale $i protec#iei consumatorilor 
din Austria. „Politicile vizeaz" inclusiv 
sprijin acordat în c"utarea unui loc de 
munc" $i de ucenicie, precum $i sub-
ven#ii de relansare a ocup"rii for#ei de 
munc", mai ales femeile !ind încurajate 
s"-$i fac" o carier" în profesiuni arti-
zanale $i tehnice”.

 
A u 

f o s t 
i n t r o -

d u s e  $ i 
r"mân de actu-

alitate $i programele speciale, precum 
Programul de ac#iune pentru viitorul 
tinerilor, care se adreseaz" tinerilor din 
grupa de vârst" 19-24 de ani. Dl Schnur-
rer adaug" c" sunt luate în calcul în mod 
constant noi politici proactive de ocupare 
a for#ei de munc", ar"tând c" „în unele 
landuri ale Austriei sunt introduse în 
prezent forme de consiliere $i orientare 
pentru tinerii care risc" s" abandoneze 
prematur $coala sau sistemul de formare 
profesional". Asisten#a pentru tineri este 
un astfel de exemplu: aceasta debuteaz" 
înc" din timpul ciclului de înv"#"mânt 
obligatoriu $i este un serviciu oferit elevi-
lor care risc" s" cunoasc" e$ecul $colar.”

Obiective asem"n"toare sunt urm"-
rite $i de Programul de îndrumare a 
ucenicilor, în cadrul c"ruia ucenicii $i 
întreprinderile care îi formeaz" primesc 
sprijin pentru a preveni abandonarea 
form"rii. 

“Folosit" eficient, ICE 
poate contribui la o mai mare 
coeziune $i la un angajament 
sporit al cet"#enilor europeni 
în vremuri nesigure.”
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Maro" #ef$ovi$, vicepre!edinte  
al Comisiei Europene

© CREATISTA

Dna Christa Schweng, pre!edinta recent aleas% a Observatorului pie&ei for&ei de munc% al CESE
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Pre!edintele CESE, dl Henri Malosse: „C%ut%m un Jean Monnet sau o Jeanne Monnet pentru secolul XXI, adic% tineri cu idei noi în privin&a Europei”

Exprima#i-v" p"rerea!
Prin intermediul discu#iilor, concert"rii 
$i procesului decizional democratic, tine-
rii participan#i la edi#ia de anul acesta a 
evenimentului „Europa ta, p"rerea ta” au 
ales primele trei priorit"#i pe care ar dori 
s" le vad" abordate la nivel european. 

Aceste priorit"#i – accesul la un prim 
loc de munc", burse UE pentru studen#ii 
proveni#i din familii cu venituri mici $i 
încurajarea antreprenoriatului în rândul 
tinerilor – vor ! incluse în programul de 
lucru al CESE pe anul viitor.

„Alegerile pe care le-a#i f"cut, adic" 
cele trei priorit"#i, vor ! de acum $i pri-
orit"#ile noastre”, a a!rmat pre$edintele 
CESE, dl Henri Malosse. „C"ut"m un 
Jean Monnet sau o Jeanne Monnet pentru 
secolul XXI, adic" tineri cu idei noi în 
privin#a Europei”.

Accentul trebuie pus pe viitor 

Cele trei teme alese dezv"luie pro-
blemele care îi preocup" cel mai mult 
pe tinerii europeni la ora actual". „Con-
cluzia care trebuie tras" de aici este c", 
în vremuri de cump"n", trebuie s" ne 
concentr"m asupra lucrurilor esen#iale”, a 
precizat dl Malosse. „V-a#i orientat c"tre 
aspectele cele mai importante; în locul 
vostru, a$ ! f"cut acelea$i alegeri”, a ad"-
ugat el.

Raluca Vorniciuc, din România, a 
f" cut o scurt" prezentare privind prio-
ritatea care const" în asigurarea accesului 
la un prim loc de munc", ini#iativa care a 
adunat cele mai multe voturi din partea 
participan#ilor. „Trebuie garantat $i c" cei 
care sunt angaja#i pentru prima dat" sunt 
pl"ti#i a$a cum se cuvine”, a a!rmat ea.

Ziva Ledinek, din Slovenia, a prezentat 
cea de-a doua prioritate în ordinea apre-
cierilor, $i anume un plan de acordare 

a&unor burse UE pentru studen#ii proveni#i 
din familii cu venituri mici, iar Sebastian 
Asgardh a sus#inut c" lipsa de cuno$tin#e 
antreprenoriale #ine Europa pe loc.

„Oamenii nu sunt bine informa#i”, 
a&declarat el. „Avem nevoie de un fond 
pentru tinerii întreprinz"tori, care s" 
le acorde acestora posibilitatea de a-$i 
începe propria afacere.”

A$adar, se poate afirma c" eveni-
mentul „Europa ta, p"rerea ta” a avut 
urm"ri extrem de pozitive. El a permis 
tinerilor din toat" Europa nu numai s" 
se reuneasc" pentru a discuta $i a împ"r-
t"$i experien#e, ci $i s" participe activ la 
procesul decizional. 

Stabilirea agendei împreun! 
cu tinerii
Elevii participan#i la evenimentul 
„Europa ta, p"rerea ta” s-au întâlnit la 
Bruxelles pentru a schimba p"reri cu 
privire la priorit"#ile pe care, în opinia 
lor, CESE ar trebui s" $i le stabileasc" 
pentru anul 2013.

Pentru prima dat", elevii au fost direct 
implica#i în elaborarea programului de 
lucru al CESE pentru anul în curs. În 

cursul evenimentului au fost prezen-
tate $i dezb"tute 15 priorit"#i politice, 
primele trei dintre acestea !ind în !nal 
supuse la vot.

CESE $i-a luat angajamentul de 
a& adopta aceste priorit"#i $i de a le 
include în programul s"u pentru 2013.

Priorit!"i definite prin 
parteneriat

„Europa ta, p"rerea ta” este 
un eveniment anual care le 
ofer" elevilor $i profesorilor 
ocazia de a se întruni pentru 

a-$i prezenta direct opiniile 
factorilor de decizie politic" 
de la nivelul UE. Anul acesta, 
câte trei elevi $i un profesor din 

27 de $coli – una din !ecare stat 

membru – au avut $ansa de a participa 
la o simulare de sesiune plenar" la CESE 
$i de a&supune la vot priorit"#ile politice 
pentru 2013.

„Noi suntem adunarea reprezentan-
#ilor societ"#ii civile – a doua adunare 
european" dup" Parlamentul European”, 
a a!rmat în discursul s"u de bun venit 

pre$edintele CESE, dl Henri Malosse. 
„Suntem în slujba dvs. $i este important 
s" v" pute#i exprima p"rerea. De aceea, 
dorim ca CESE s" !e primul organism 
european care î$i stabile$te priorit"#ile 
în parteneriat cu tinerii.”

Dna Androulla Vassiliou, comi-
sarul UE pentru educa#ie, cultur", 

multilingvism $i tineret, a încurajat par-
ticipan#ii s"-$i p"streze entuziasmul $i 
angajamentul. „O democra#ie puternic" 
are nevoie nu numai de cet"#eni infor-
ma#i”, a declarat dna comisar, „ci $i de 
implicarea activ" a cet"#enilor.”

Dintre priorit"#ile dezb"tute, multe 
au fost legate de aspecte care afecteaz" 
în mod direct tinerii, precum ajutorul 
acordat pentru g"sirea primului loc de 
munc", extinderea programului Eras-
mus $i stabilirea unei programe $colare 
comune pentru institu#iile de înv"#"mânt 
secundar. Alte priorit"#i au abordat 
aspecte societale de interes mai general, 
ca, de exemplu, mai buna utilizare a pro-
gramelor spa#iale, crearea unui canal de 
televiziune european destinat publicului 
larg $i stabilirea unui tarif unic pentru 
accesul la internet în întreaga Europ".

Gra#ie prezent"rilor sus#inute de trei 
membri ai Comitetului – Joost Van Iersel, 
Georgios Dassis $i Pavel Trantina – elevii 
au avut totodat" ocazia de a se familiariza 
cu modul în care func#ioneaz" CESE. 

   www.eesc.europa.eu
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“Alegerile pe care le-a#i 
f"cut, adic" cele trei priori-
t"#i, vor ! de acum $i priori-
t"#ile noastre”Henri Malosse, pre$edintele CESE

Face"i-v! auzi"i!
„Europa ta, p"rerea ta” le ofer" elevi-
lor $ansa de a-$i împ"rt"$i opiniile cu 
tinerii din alte #"ri $i de a vorbi direct 
cu factorii de decizie.

Participan#ii la simularea de sesiune 
plenar" a CESE din anul acesta, care a 
avut loc la 19 aprilie, au pro!tat, desi-
gur, din plin de aceast" oportunitate. 
De altfel, nu se întâmpl" în !ecare zi 
ca elevii din toate statele membre s" 
se întâlneasc" în inima 
Europei $i s"-$i transmit" 
concluziile în mod direct 
institu#iilor europene.

Instituirea 
solidarit!"ii în 
Europa

„În mod cert, apreciez 
posibilitatea de a vorbi 
direct cu pre$edintele 
CESE”, a declarat Nish 
Narayayan din Regatul 
Unit. Kirils Jegorenkovs, 
un elev leton, a fost de 
acord, spunând c" este 
important ca vocile tine-
rilor s" se fac" auzite. „Aici suntem cu 
to#ii egali”, a mai ad"ugat Anna Pime-
nova, tot din Letonia.

„Cu to#ii avem probleme, iar aici le 
putem împ"rt"$i.”

Delega#ia austriac" a considerat c" 
aceast" ini#iativ" ar putea juca un rol 
important în încurajarea solidarit"#ii 
paneuropene. „Cred c" am descoperit 
faptul c" exist" diferen#e reale în Europa 
în ceea ce prive$te experien#ele avute”, 
a a!rmat Lukas Meissl. Cona#ionala sa 
austriac", Kerstin Haider, a scos în evi-
den#" faptul c" mul#i cet"#eni din #ara 
sa pur $i simplu nu sunt con$tien#i de 
faptul c" $omajul în rândul tinerilor 

reprezint" o problem" atât de acut" în 
alte #"ri ale Uniunii.

Problema $omajului a reprezen-
tat, desigur, $i preocuparea tinerilor 
Miguel Santos Almeida $i Diogo Jar-
mela Valente Dias din Portugalia. Pen-
tru ei, priorit"#ile majore de discutat 
au fost extinderea programului Eras-
mus $i acordarea unui ajutor pentru 
g"sirea primului loc de munc". „Vreau 

ca Erasmus s" devin" accesibil pentru 
to#i studen#ii”, a declarat Diogo. „De 
asemenea, doresc ca UE s" dea bani 
familiilor care se confrunt" cu di!cul-
t"#i economice, astfel încât tinerii s"-$i 
poat" termina studiile.”

Profesoara lor, Marina Maria 
Marques Nogueira, a considerat c" 
schimburile culturale la nivel european 
sunt deosebit de avantajoase. Ea a salu-
tat $ansa de care s-au bucurat elevii ei, 
de a se întâlni cu oameni din alte #"ri 
$i de a începe s" înve#e despre politica 
european". „(i totu$i, oamenii nu merg 
la vot!”, a spus ea. „Este u$or s" critic"m 
politica, dar trebuie s" înv"#"m s" $i 
particip"m la ea.” 

Comisarul european Androulla Vassiliou, pre!edintele CESE, dl Henri Malosse, 
!i vicepre!edinta CESE, dna Jane Morrice

Peste 100 de elevi !i profesori au participat la edi&ia din 2013 a evenimentului „Europa ta, 
p%rerea ta”!
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Cet"#enii europeni arunc" o privire în culisele 
procesului decizional al UE
Consolidarea economiei, g"sirea unui 
loc de munc", conservarea mediului 
– acestea sunt chestiunile majore care 
îi preocup" în prezent pe cet"#enii 
europeni.

Sâmb"t", 4 mai, între orele 10:00 $i 
18:00, Comitetul Economic $i Social 
European a deschis publicului u$ile 
sediului s"u din rue Belliard 99, Bruxel-
les, oferind vizitatorilor prilejul de a 
analiza aceste teme împreun" cu mai 
mul#i membri CESE, provenind din 
diverse state membre $i din medii dife-
rite, precum $i de a a%a în ce mod poate 
in%uen#a Comitetul politica UE. Circa 
2 600&de&persoane au dat curs invita#iei.

Trebuie precizat $i c" 2013 este Anul 
european al cet"#enilor. CESE este orga-
nismul care reprezint" direct societatea 
civil" la nivelul nucleului UE, astfel c" 
evenimentul Open Days, desf"$urat la 
sediul s"u din Bruxelles, prezint" o sem-
ni!ca#ie aparte. Pentru a marca aceast" 
ocazie, au fost organizate numeroase 
activit"#i, jocuri $i concursuri pentru 
întreaga familie.

Pentru fiecare câte ceva

Activitatea CESE acoper" o gam" 
larg" de politici ale UE, accentul !ind 
pus în principal pe cei trei „E” (economy, 
employment, environment – economie, 
ocuparea for#ei de munc", ecologie). 
Peste 20 de membri ai CESE, provenind 
din organiza#ii ale angajatorilor, sindicate 
$i multe alte organiza#ii, c"rora li s-au 
al"turat pre$edintele CESE, dl Henri 
Malosse, $i vicepre$edinta Comitetu-
lui, dna Jane Morrice, s-au ar"tat gata 
s" asculte $i s" dezbat" ideile exprimate 
de vizitatori, dar $i s" precizeze ce anume 
întreprinde CESE în domeniile funda-
mentale men#ionate mai sus.

Pe lâng" standurile de informare cu 
privire la activitatea Comitetului, au 
fost organizate $i activit"#i instructive 
$i de divertisment, pentru toate vârstele 
$i gusturile. Concursul de întreb"ri $i 
r"spunsuri (Game Show) i-a îndemnat 
pe vizitatori s" î$i veri!ce cuno$tin#ele 
pe teme de actualitate $i s" câ$tige premii 
interesante. Forma#ia 3J Trio a cântat 
jazz în direct $i s-a putut, de asemenea, 

practica Zumba, combina#ia foarte 
popular" de dans $i !tness, provenit" 
din America Latin", care s-a r"spândit în 
toat" Europa. Amatorii de senza#ii tari au 
putut s"-$i pun" curajul la încercare pe 
podul de frânghie instalat sub plafonul 
atrium-ului cl"dirii, în vreme ce copiii 
au avut la dispozi#ie jocuri $i s-au putut 
l"sa picta#i pe fa#".

În aceea$i zi $i-au deschis por#ile pen-
tru vizitatori $i celelalte institu#ii ale UE.
 

Jane Morrice – Despre tinerii care ne spun cum  
ar trebui s" ac#ion"m
S-a întâmplat ca prima manifestare la 
care am participat în calitate de vice-
pre$edint" a CESE responsabil" pentru 
comunicare s" !e una dintre manifes-
t"rile mele preferate. Ini#iativa „Europa 
ta, p"rerea ta”, care reune$te peste 100&de 
elevi $i profesori din toate col#urile Euro-
pei pentru dou" zile de înv"#are $i voie 
bun" la Bruxelles, este cu siguran#" genul 
meu de „happening”.

Poate !indc" este vorba despre zeci 
de $colari emo#iona#i de $ansa de a-$i 
face auzite vocile la Bruxelles. Poate 
!indc" este vorba despre fascina#ia pe 

care Europa o exercit" asupra lor, despre 
setea lor de cunoa$tere legat" de Uniunea 
European" sau despre interesul de a-$i 
face noi prieteni din diferite culturi. Ori-
cum ar !, nu se poate nega c" „Europa ta, 
p"rerea ta” înseamn" un strop de magie 
pentru to#i cei implica#i, membri, func-
#ionari $i elevi deopotriv".

Lansat" de Irini Pari, în mandatul ei 
de vicepre$edint", $i câ$tigând în anver-
gur" în mandatul Annei Maria Darma-
nin, manifestarea „Europa ta, p"rerea 
ta” a fost pu#in diferit" de aceast" dat". 
Elevilor li s-a cerut s"-$i aleag" priori-
t"#ile pentru viitorul mod de ac#iune al 
UE, iar propunerile lor au demonstrat 
c" au o judecat" solid": primul loc de 
munc", burse UE pentru studen#ii pro-
veni#i din familii cu venituri reduse $i 
dezvoltarea spiritului antreprenorial în 
rândul tinerilor. Henri Malosse, care a 
luat cuvântul la închiderea manifest"rii, 
a a!rmat c" propunerile vor ! incluse în 
noul s"u program preziden#ial, iar din 
întreb"rile care i-au fost adresate la sfâr$it 
rezult" c"-$i propun s"-l determine s" 
se #in" de cuvânt!

Pentru a preg"ti acest eveniment, mai 
mul#i membri CESE au vizitat $colile 
care au intrat în competi#ie $i au vorbit 
în fa#a unor clase din !ecare #ar" UE. 
Eu am vizitat Colegiul St. Colum din 
Irlanda de Nord $i am avut o experien#" 
memorabil". În cei 30 de ani de activi-
tate în domeniul afacerilor europene, 
rareori am întâlnit tineri atât de intere-
sa#i de temele globale $i atât de capabili 
s" le în#eleag". Dup" cele dou" zile ale 
manifest"rii „Europa ta, p"rerea ta”, sunt 
convins" c" viitorul b"trânului continent 
se a%" pe mâini bune.

Dar avem multe de f"cut 
înainte de a preda $tafeta. Ar 
! cu totul gre$it s" încredin-
#"m Europa copiilor no$tri în 
starea în care se a%" acum.

Rolul CESE este de a con-
tribui la transformarea UE 
într-un loc mai bun pentru 
cet"#enii s"i $i trebuie s" 
urm"rim cu vigilen#" reali-
zarea acestui obiectiv. Trebuie 
s" facem tot posibilul pentru 
a facilita revitalizarea comu-
nit"#ilor din care provenim 
$i trebuie s" le ar"t"m cum 
$i ele, la rândul lor, pot s" ne 
ajute în acest sens, prin inter-
mediul organiza#iilor, gru-
purilor $i cluburilor lor. De 
asemenea, trebuie s" facem 
tot ce st" în puterile noaste 
pentru a utiliza inteligen#a 
însumat" a membrilor CESE, 
în scopul in%uen#"rii factori-
lor de decizie din UE. Trebuie 
s"-i sprijinim în eforturile lor 
de a g"si r"spunsurile corecte. 
Trebuie s"-i încuraj"m s" fac" 
toate eforturile posibile $i s" le 
oferim cu sinceritate opiniile 
noastre, într-un mod corect 
$i echitabil.

Ca vicepre$edint" a CESE, voi ac#i-
ona, al"turi de colegii mei din echipa 
preziden#ial", pentru a îndeplini aceast" 
misiune. Ca pre$edint" a Grupului pen-
tru comunicare, voi lucra al"turi de 
aceast" echip", de punctele de contact 
$i de membri, în calitate de ambasadori, 
$i m" voi asigura nu numai c" munca 
este realizat", dar $i c" este perceput" ca 
!ind realizat" atât de c"tre cei puternici 
$i in%uen#i din Bruxelles, cât $i de c"tre 
concet"#enii no$tri.

Le mul#umesc celor din echipa 
„Europa ta, p"rerea ta” pentru munca 
lor excelent"! 

Interviu cu Hans-Joachim Wilms, vicepre$edintele CESE

Hans-Joachim Wilms, numit recent 
vicepre$edinte responsabil pentru afa-
ceri bugetare, nu este un nou venit la 
CESE. Anul viitor se vor împlini 20 de 
ani de când acest sindicalist german $i 
specialist politic în chestiuni de mediu, 
protec#ia climei $i durabilitate este mem-
bru al CESE. Bugetul CESE pentru 2014 
este deja în prezent o preocupare cen-
tral" a sa. 

CESE Info l-a întrebat pe dl Hans 
Joachim Wilms cum va proceda 
la negocierile cu Consiliul 
European #i Parlamentul 
European.

Hans-Joachim Wilms: Ini#ial am por-
nit de la o cre$tere în func#ie de rata 
in%a#iei, îns" aceast" cre$tere va ! în cele 
din urm" pu#in mai mare. Am urmat 

propunerea comisarului UE pentru 
buget, dl Janusz Lewandowski, care #ine 
seama de toate m"ririle de salarii plani-
!cate în cadrul costurilor pentru perso-
nal, îns" înghea#" cheltuielile neaferente 
personalului. În acest mod, se ajunge în 
!nal la o cre$tere a bugetului cu 1,67% 
în loc de 1,6%, în condi#iile unui buget 
actual de 132 de milioane EUR.

CESE Info: Ce înseamn! acest 
lucru în perspectiv! pentru 
CESE?

Dac" se r"mâne la aceast" formul", în 
trei-patru ani vom avea probleme seri-
oase, deoarece aceast" abordare implic" 
reducerea la minimum a celorlalte chel-
tuieli, de exemplu în cazul cl"dirilor. Tre-
buie realizate $i investi#ii, iar acestea nu 
sunt posibile cu o astfel de abordare care 
nu permite restructurarea bugetului.

Exist! totu#i o alternativ! în 
aceast! perioad! de criz!, când 
orice cre#tere a bugetului este 
interzis!?

Consider c" atât noi, cât $i alte institu-
#ii UE trebuie s" clari!c"m faptul c" avem 
nevoie de mai mult" libertate bugetar". 
Nu avem aproape deloc o astfel de liber-
tate. Dac" economisim resurse într-un 
domeniu, de exemplu cu personalul, nu 
înseamn" c" putem folosi aceste resurse 
într-un alt domeniu. Trebuie s" putem 
avea mai mult control asupra modului 
în care cheltuim bugetul – bineîn#eles, 
ca de obicei, cu maxim" transparen#".

Sunte"i responsabil #i de pozi"ia 
CESE cu privire la bugetul 
UE. Ce crede"i despre actuala 
discu"ie privind cadrul financiar 
multianual 2014-2020?

Dac" $tim c" suntem în criz", trebuie 
s" oferim $i o perspectiv". Doar limita-
rea la status quo nu mai este su!cient". 
Nu este vorba despre volumul, ci despre 
orientarea bugetului. Cu excep#ia câtorva 
jum"t"#i de m"sur" în ceea ce prive$te 
combaterea $omajului în rândul tinerilor 
sau cercetarea, nu s-au pus niciun fel de 
accente politice, despre care cet"#enii s" 
spun": este bine c" face#i acest lucru, de 
aceea avem nevoie de Europa, pentru 
asta ne pl"tim impozitele.

Se mai poate înc! schimba ceva 
în acest sens?

Parlamentul European va mai rea-
liza unele lucruri; în aceast" privin#" 
toate marile grupuri politice sunt de 
acord, îns" eu m" îndoiesc c" va fi 
su!cient. 

“Dup" cele dou" zile ale 
manifest"rii „Europa ta, 
p"rerea ta”, sunt convins" c" 
viitorul b"trânului continent 
se a%" pe mâini bune.”

Jane Morrice, vicepre!edinta CESE responsabil% cu 
comunicarea

“Trebuie s" putem avea 
mai mult control asupra 
modului în care cheltuim 
bugetul – bineîn#eles, cu 
maxim" transparen#".”

CESE info
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