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Krmilo Evrope v rokah dr!avljanov

Prevzeti krmilo katere koli institucije 
Evropske unije v trenutnih razmerah 
ni lahka naloga. Henri Malosse, ki je 
bil aprila izvoljen za predsednika 
Evropskega ekonomsko-socialnega 
odbora do oktobra 2015, pravi, da 
se pri soo!anju s problemi, ki pestijo 
Evropo, ne bo bal sprememb.

Predsednik Malosse se "eli osre-
doto!iti na prihodnost in na to, da je 
treba mladim v Evropi ponuditi ve! – 
predvsem ve! zaposlitvenih mo"no-
sti. Zaveda se, da moramo vzgojiti 
novo generacijo Evropejcev, zato je 
"e za!el posvetovanja z mladimi, da 
bi ugotovil, kaj je zanje pomembno.

Poleg tega "eli preveriti na!ine 
dela v Odboru, da bi pove!al vpliv 
civilne dru"be v postopku odlo!anja 
in pomagal povrniti legitimnost EU. 
To pomeni, da je treba spremembe 
predvideti in ne zgolj !akati, da do 
njih pride. Odbor lahko to dose"e 
s svojimi dobro utemeljenimi mne-
nji na lastno pobudo, ki so lahko 
tudi v nasprotju s stali#!i Evropske 
komisije.

V okviru svojih opazovalnih sku-
pin lahko analizira izvajanje politik 
EU, kot je strategija Evropa 2020. 
„$e "elimo pove!ati svojo verodo-
stojnost, moramo imeti ve! kot samo 
svetovalno vlogo: za!enjati moramo 

projekte in postati kraj za nove zami-
sli in inovacije. Poleg tega moramo 
!im bolj izkoristiti znanje na#ih !la-
nov in njihove kontakte v njihovih 
dr"avah, da pove!amo vpliv Odbora. 
EESO mora biti v sredi#!u evropske 
agende,“ pravi predsednik Malosse.

Postaviti je treba vpra!anja, 
ki so pomembna

Po njegovem mnenju mnogi 
Evropejci nimajo ve! ob!utka, da bi 
Bruselj prisluhnil njihovim te"avam. 
„Zaradi krize je vsakdanje "ivljenje 
Evropejcev pre"eto z zaskrbljenostjo 
– zaradi lastne prihodnosti in pri-
hodnosti njihovih otrok. V EU prej 
vidijo problem kot pa re#itev. Kljub 
temu sem prepri!an, da lahko Evropa 
odlo!ilno pripomore k o"ivitvi 

gospodarstva – toda v ta namen mora 
spremeniti svojo usmeritev!“

Naloga EESO je, da tistim, ki jih 
v Bruslju nih!e ne poslu#a, omogo!i 
izraziti njihovo mnenje, da EU opo-
zarja na resni!ne "ivljenjske razmere 
ljudi in da i#!e na!ine za krepitev 
Evrope. „Odbor je dol"an postaviti 
prava vpra#anja in zahtevati odgo-
vore. Dr"avljani morajo znova za 
krmilo Evrope, in to #e danes, ne 
jutri. To je izziv, ki sem si ga zastavil!“ 
pravi predsednik Malosse.

EESO je v dobrem polo"aju, da 
brani interese dr"avljanov, saj nje-
govi !lani prihajajo neposredno iz 
civilne dru"be. Med politi!ne pred-
nostne naloge predsednika Malossa 
v prihodnjih dveh letih in pol med 
drugim sodijo:

vsakdanja vpra#anja dr"avljanov, 
na primer kako za#!ititi njihove 
prihranke, ne pa velika podjetja, 
kako mladim zagotoviti zaposlitev 
ter kako zajam!iti zdravstveno in 
pokojninsko varstvo;

-
kim podjetjem (MSP) ter krepitev 
industrije in podjetni#tva v EU;

-
panja k pripravi politik EU ter kre-
pitev ob!utka pripadnosti Evropi 
in solidarnosti. 

UVODNIK 
Drage bralke in 
bralci,

najve!ji izziv, s katerim se danes 
soo!a EU, je pomanjkanje podpore 
med evropskimi dr"avljani. Znova 
pridobiti njihovo zaupanje je naloga, 

ki ji moramo tisti, ki verjamemo v evropsko povezovanje, nameniti kar naj-
ve!jo prednost. 

Kot da %nan!na kriza ne bi bila dovolj, so evropski voditelji odtujevanje 
dr"avljanov od EU #e pospe#ili s tem, da so zahtevali obdav!itev njihovih 
prihrankov. Dr"avljani se tako znova po!utijo ogoljufani.

Evropski ekonomsko-socialni odbor se je bolj kot kateri koli drugi organ 
sposoben soo!iti s tem izzivom, saj je edina evropska institucija, katere !lani 
niso ne politiki ne uradniki.

Kot predstavnik civilne dru"be 
v vsej njeni raznolikosti mora biti 
EESO bolj prisoten v javnih razpra-
vah ter izstopati med mno"ico dru-
gih posvetovalnih teles v Bruslju. 
Odbor namerava postati politi!no 
bolj ambiciozen in ukrepati na 
lastno pobudo, za to pa bo v celoti 
izkoristil svoj najbogatej#i vir: svoje 
!lane. V EU smo edini organ, ki 
lahko posreduje odlo!na in pogo-
sto neprijetna sporo!ila, ter edini, 
ki lahko izrazi konstruktivno kri-
tiko in zdrami evropske institucije. 

&ivljenje Evropejcev je danes 
polno negotovosti, ki zbujajo nemir. Kot novi predsednik EESO se bom 
zavzemal za bolj ambiciozno EU, za katero so interesi dr"avljanov resni!no 
najpomembnej#i. Tistim, ki me spremljajo na Twitterju, sem "e povedal, da 
je Evropa moja strast in ne samo moja poklicna pot. Upam, da bo ta strast 
v naslednjih dveh letih in pol usmerjala moje delo, ki ga bom opravljal kot 
predsednik Odbora. 

Henri Malosse 
predsednik EESO
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“V EU smo edini 
organ, ki lahko posre-
duje odlo!na in pogo-
sto neprijetna sporo!ila, 
ter edini, ki lahko izrazi 
konstruktivno kritiko 
in zdrami evropske 
institucije. ”

“V EU prej vidijo pro-
blem kot pa re#itev. Kljub 
temu sem prepri!an, da 
lahko Evropa odlo!ilno 
pripomore k o"ivitvi 
gospodarstva – toda v ta 
namen mora spremeniti 
svojo usmeritev!”Vizija svobode

Henri Malosse se je EESO pridru-
"il leta 1995 in leto pozneje postal 
predsednik skupine delodajalcev. 
Rojen je v Franciji, njegovi star#i 
pa prihajajo s Korzike. Odra#!al 
je v !asu francosko-nem#ke sprave 
po drugi svetovni vojni, kar ga je 
trdno prepri!alo o pomenu sode-
lovanja. V svojih dvajsetih letih je 
bil pri!a nastajanju "elezne zavese, 
ki je tragi!no lo!evala zahodno in 
vzhodno Evropo. To ga je pri-
peljalo na Poljsko, kjer se je leta 

1976 v Gda'sku sre!al z Lechom 
Waleso. Oba mo"a je povezovala 
ljubezen do svobode in sovra#tvo 
do zatiranja. Predsednik Malosse 
med drugim govori poljsko in 
rusko ter v Moskvi, Vroclavu, 
Strasbourgu in Parizu predava 
o(evropskih zadevah.

Pomagal je ustanoviti pred-
stavni#tvo francoskih zbornic za 
trgovino in industrijo pri EU ter 
pozneje postal direktor njihove 
skup#!ine. Leta 1987 je ustanovil 
mre"o evropskih informacijskih 

centrov. V mre"o je vklju!enih ve! 
kot 300 centrov, ki malim in sre-
dnje velikim podjetjem povsod po 
Evropi nudijo storitve svetovanja.

Vodenje EESO za predse-
dnika Malossa pomeni nov izziv. 
„Odbor zastopa dru"bo. Skupaj 
si moramo z vso mo!jo prizade-
vati, da bo Evropa izpolnila pri-
!akovanja dr"avljanov,“ pravi. 
„Mladim moramo ponuditi vizijo 
prihodnosti.“ 
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Zagotavljanje enakih mo!nosti za vse
Avstrija je postavila standard pri 
zagotavljanju, da imajo mladi ob 
koncu #olanja kar najbolj#e mo"no-
sti za zaposlitev in usposabljanje. Ali 
je mogo!e njen uspeh ponoviti tudi 
drugod v Evropi?

Evropska komisija je !lanice 
EU nedavno pozvala, naj uvedejo 
program jamstva zaposlovanja in 
usposabljanja za mlaj#e od 25 let. 
Dru"bene in gospodarske koristi 
tak#nega programa bi po mnenju 
Komisije mo!no odtehtale stro#ke 
njegovega izvajanja.

To "e potrjujejo avstrijske 
izku#nje.

„Vajeni#tvo ima pri nas dolgo tra-
dicijo,“ pojasnjuje Christa Schweng, 
predstavnica za evropske socialne 
zadeve v avstrijski zvezni gospo-
darski zbornici in novo izvoljena 
predsednica opazovalne skupine za 
trg dela v okviru EESO. „Za vajeni-
#tvo se po kon!anem #olanju odlo!i 
pribli"no 40 % mladih.“ Avstrija, ki 
ima najni"jo stopnjo brezposelnosti v 
EU, ima tudi drugo najni"jo stopnjo 
brezposelnosti mladih.

Vsi, ki kon!ajo #olanje, pa nimajo 
dovolj znanja in spretnosti za to, da 
bi postali vajenci. Avstrijski program 
jamstva za mlade zato zagotavlja 
podporo tistim, ki si ne morejo najti 
mesta. Poleg tega v dr"avi potekajo 
pobude in#truiranja mladih, da bi 
pomagali tistim, ki bi lahko padli 
skozi varnostno mre"o.

Model za Evropo

„Avstrijski model vajeni#tva nepo-
sredno vklju!uje socialne partnerje,“ 
pojasnjuje Schwengova. „Gospodar-
ska zbornica, na primer, ki je pravni 
zastopnik celotne avstrijske poslovne 
skupnosti in eden od socialnih par-
tnerjev, je odgovorna za registracijo 
pogodb in zagotavljanje, da podjetja 
vajence ustrezno izu!ijo.“ V praksi 
vajeni#tvo v Avstriji poteka tako: 
80 % !asa gre za delo v podjetju, 
20 % !asa pa se pre"ivi v #oli.

Zaradi visoke stopnje brezposel-
nosti mladih v Uniji so tudi druge 
dr"ave !lanice postale pozorne na 

sistem vajeni#tva. „Ponekod so 
poskusili prenesti ta model,“ pravi 
Christa Schweng. „Nem!ija, ki 
ima podobno kulturo vajeni#tva, je 
poslala predstavnike v )panijo, da bi 
pokazali delovanje njihovega modela. 
Mi smo #li v Francijo, zdaj pa imamo 
tudi to mo"nost, da model predsta-
vimo v Bruslju.“

Brezposelnost mladih v vseh dr"a-
vah !lanicah #e vedno vzbuja veliko 
zaskrbljenost. Avstrijske izku#nje 
dokazujejo, da je vklju!evanje mla-
dih v trg dela bistveno za blaginjo in 
socialno kohezijo. 

Christa Schweng, novoizvoljena predsednica opazovalne skupine za trg dela pri EESO

Neposredna demokracija v akciji

V preteklem letu je civilna dru"ba 
z evropsko dr"avljansko pobudo 
dobila orodje za neposreden prispe-
vek k procesu dolo!anja. $eprav je 
#e vedno treba re#iti nekaj vpra#anj, 
je bil v okviru tega velikopoteznega 
projekta vseevropske demokracije 
dose"en znaten napredek.

Tak#na je bila splo#na ocena 
dneva evropske dr"avljanske 
pobude, ki je bil 9. aprila, ob prvi 
obletnici obstoja te pobude, orga-
niziran v EESO. Celodnevni dogo-
dek je bil za zainteresirane strani 
in oblikovalce politik prilo"nost, 
da so lahko izmenjali izku#nje in 
stali#!a ter opredelili podro!ja za 

izbolj#anje.

Evropska dr"avljanska pobuda 
je bila uvedena 1. aprila 2012 prek 
posebnega spleti#!a. Prispelo je "e 
14 prijav za zakonodajno pobudo, 
zbranih pa je bilo ve! kot 1,6 mili-
jona podpisov.

Izjemen za"etek

„$e se ozrem na preteklih 
12( mesecev, mislim, da lahko 
resni!no re!emo, da je evropska 
dr"avljanska pobuda uspe#na,“ je 
povedal Maro# )ef!ovi!, podpred-
sednik Evropske komisije, pristojen 
za medinstitucionalne odnose in 
administrativne zadeve. „Zelo me je 
navdu#ilo #tevilo pobud in kakovost 
predlogov. To so vpra#anja, ki so pri 
srcu evropskim dr"avljanom.“

Njegovemu mnenju se je pridru"il 
odhajajo!i predsednik EESO Sta*an 
Nilsson, ki je dejal, da lahko evropska 

dr"avljanska pobuda, !e se uporabi 
na u!inkovit na!in, v teh negotovih 
!asih pove!a kohezijo med evrop-
skimi dr"avljani in njihovo zaveza-
nost. Bruno Kaufmann, predsednik 
in#tituta Initiative and Referendum 
Institute Europe, je dodal, da je 
evropska dr"avljanska pobuda jasen 
prikaz tega, kar se dogaja v EU. 

#e je delo pred nami

Vsekakor pa so se vsi udele-
"enci dogodka strinjali, da je treba 
obravnavati vpra#anja glede stro-
#kov, spletnega sistema zbiranja 
podpisov in obve#!anja, pa tudi, da 
bi usmerjena reforma iz evropske 

dr"avljanske pobude lahko v priho-
dnosti naredila u!inkovitej#e orodje. 
Obstajajo te"ave, ki jih povzro!ata 
tehnologija in birokracija in jih bo 
treba re#iti na ravni EU, je menil 
poslanec Evropskega parlamenta 
Gerald Haefner.

Komisar )ef!ovi! je priznal, da bi 
bil vesel dodatne pomo!i dr"av !la-
nic pri spodbujanju prepoznavno-
sti pobude med splo#no javnostjo. 
„Dr"av !lanic ni tako enostavno 
pripraviti k sodelovanju,“ je dodal 
Nilsson. „Pri tem ima lahko klju!no 
vlogo civilna dru"ba, saj se tisti, ki so 
vklju!eni v skupine civilne dru"be, 
ve!inoma bolj zavedajo tega orodja.“

Ve! informacij: http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.events-and-
-activities-eci-day-2013 

“V praksi vajeni#tvo 
v Avstriji poteka tako: 
80 % !asa gre za delo v 
podjetju, 20 % !asa pa se 
pre"ivi v #oli.”

Svetlej"a 
prihodnost za 
vse
Avstrija trenutno bele"i najni"jo sto-
pnjo skupne brezposelnosti (4,8 %) in 
drugo najni"jo stopnjo brezposelno-
sti med mladimi v EU (8,9 %).

Podatki, ki jih je Eurostat zbral za 
februar 2013, so v primerjavi s pov-
pre!no stopnjo brezposelnosti med 
mladimi v EU, ki v skupini do 25 let 
zna#a 23,5 %, zelo pozitivni.

Kako je Avstriji uspelo tako zni-
"ati brezposelnost med mladimi? 
Mnogi sprejeti ukrepi so usmer-
jeni v razvoj programov vajeni#tva 
in pripravni#tva v dr"avi. Mednje 
sodijo pomo! pri usposabljanju, 
programi poklicnega usposablja-
nja in nove %nan!ne spodbude za 
podjetja.

Naslednja generacija mora 
imeti prednost

„Ena glavnih nalog avstrijske 
zvezne vlade je izbolj#ati mo"nosti 
mladih na trgu dela,“ pojasnjuje Nor-
bert Schnurrer, predstavnik za stike 
pri dr"avnem ministrstvu za delo, 
socialne zadeve in varstvo potro#ni-
kov. „Ukrepi vklju!ujejo podporo 
pri iskanju zaposlitve in mo"nosti za 
opravljanje vajeni#tva ali pripravni-
#tva, pa tudi subvencije za spodbu-
ditev zaposlovanja. Predvsem "enske 

s p o d b u j a m o 
k( poklicni poti v obrtni#tvu ali na 
tehni!nem podro!ju.“

Poleg tega so bili uvedeni in se #e 
vedno izvajajo posebni programi, 
kot je akcijski program Prihodnost 
za mlade, namenjeni osebam, starim 
od 19 do 24 let. Stalno se preu!ujejo 
tudi nove, 
proaktivne 
politike na 
p o d r o ! j u 
zaposlova-
nja,  pravi 
Schnurrer.

„Mnoge 
a v s t r i j s k e 
de"e le  za 
mlade,  k i 
j im grozi 
pred!asna 
prekinitev 
r e d n e g a 
#olanja ali poklicnega usposabljanja, 
uvajajo storitve svetovanja in pod-
pore. Tak#na storitev je na primer t. i. 
youth coaching, in#truiranje mladih. 
Za!ne se v osnovni #oli in pomeni 
pomo! #olarjem, ki jim grozi, da 
razreda ne bodo izdelali.“

Podobni cilji so zastavljeni 
v( okviru programa in#truiranja 
vajencev: s podporo vajencem in 
podjetjem, ki te usposabljajo, naj bi 
prepreèili, da bi mladi usposabljanje 
prekinili. 

“Da lahko evropska 
dr"avljanska pobuda, !e 
se uporabi na u!inkovit 
na!in, v teh negotovih 
!asih pove!a kohezijo 
med evropskimi dr"a-
v l j a n i  i n  n j i h o v o 
zavezanost.”
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Maro! "ef#ovi#,  
podpredsednik Evropske komisije
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Predsednik EESO Henri Malosse: „Poi!#imo Jeana Monneta 21. stoletja: mlade s sve$imi zamislimi za Evropo.“

Povejte svoje mnenje
Mladi, ki so se udele"ili leto#njega 
dogodka Va!a Evropa, va! glas, so 
na podlagi razprav, kompromisov 
in demokrati!nega odlo!anja izbrali 
tri najpomembnej#e naloge, ki bi jih 
bilo treba po njihovem mnenju ure-
sni!iti na evropski ravni.

Te naloge, ki jih bo EESO vklju!il 
v delovni program za naslednje 
leto, so: mladim omogo!iti prvo 
zaposlitev, #tudentom iz dru"in 
z nizkimi dohodki zagotoviti 
#tipendije EU ter spodbujati mlade 
podjetnike.

„Va#a izbira bo zdaj postala 
na#a prednostna naloga,“ je dejal 
predsednik EESO Henri Malosse. 
„Poi#!imo Jeana Monneta 21. sto-
letja: mlade s sve"imi zamislimi za 
Evropo.“

Prihodnost v sredi!"u 
pozornosti

Tri na#tete prednostne naloge 
so odraz te"av, ki trenutno najbolj 
tarejo mlade Evropejce. „Iz tega se 
lahko nau!imo, da se moramo v(teh 
te"kih !asih osredoto!iti na to, kar 
je bistveno,“ je dejal predsednik 
Malosse. „Izbrali ste to, kar je naj-
pomembnej#e, in !e bi bil na va#em 
mestu, bi izbral isto.“

Raluca Vorniciuc iz Romunije je 
na kratko predstavila prednostno 
nalogo, ki se nana#a na dostop do 
prve zaposlitve in ki je prejela naj-
ve! glasov udele"encev. „Zagotoviti 
moramo, da so mladi, ki dobijo prvo 
zaposlitev, tudi ustrezno pla!ani,“ je 
dejala.

&iva Ledinek iz Slovenije je opisala 
drugo prednostno nalogo, #tipendije 
EU za #tudente iz dru"in z nizkimi 
dohodki. Sebastian Asgardh pa je 
dejal, pa premalo podjetni#kega zna-
nja zavira napredek Evrope.

„Ljudje imajo premalo informa-
cij,“ je povedal Sebastian. „Potrebu-
jemo sklad za mlade podjetnike, ki bi 
mladim omogo!il ustanoviti lastno 
podjetje.“

Dogodek Va!a Evropa, va! glas, 
je bil izredno uspe#en, saj je zdru"il 
mlade iz vse Evrope in jim omogo!il, 
da razpravljajo, si izmenjajo izku#nje 
in dejavno sodelujejo v postopku 
odlo!anja.  

Priprava politi#nega 
na#rta
Dijaki so se v Bruslju udele"ili 
dogodka Va!a Evropa, va! glas, kjer 
so razpravljali o tem, katere predno-
stne naloge bi si moral EESO zastaviti 
v letu 2013.

To je bilo prvi!, da so bili 
di jaki  neposredno udele"eni 
pri  pripravi  delovnega pro-

grama EESO za leto#nje leto. Razpra-
vljali so o seznamu s 15 politi!nimi 
prednostnimi nalogami, nakar so 
seznam predstavili in izglasovali tri 
glavne naloge na njem.

EESO se je zavezal, da bo te tri 
prednostne naloge potrdil in dodal 

na program za leto 2013.

Prednostne naloge se 
porodijo iz partnerstva

Va!a Evropa, va! glas je 
letni dogodek, ki dijakom 
in njihovim u!iteljem 
omogo!a, da se sestanejo 
in predstavijo svoja stali-
#!a neposredno nosilcem 

odlo!anja EU. Letos so se 

lahko po trije dijaki in en u!itelj iz 
27 #ol (ena iz vsake dr"ave !lanice) 
udele"ili simuliranega plenarnega 
zasedanja EESO in glasovali o svojih 
politi!nih prednostnih nalogah za 
leto 2013.

„Smo skup#!ina civilne dru"be, 
druga evropska skup#!ina za 

Evropskim parlamentom,“ je ude-
le"encem povedal predsednik 
EESO Henri Malosse v pozdravnem 
nagovoru. „Tukaj smo za vas in 
pomembno je, da lahko izrazite svoje 
mnenje. Zato bi radi, da bi bil EESO 
prvi evropski organ, ki bo svoje pred-
nostne naloge pripravil v sodelovanju 
z mladimi.“

Androulla Vassiliou, evropska 
komisarka za izobra"evanje, kulturo, 
ve!jezi!nost in mlade, je udele"en-
cem za"elela, da ostanejo navdihnjeni 
in prizadevni. „Mo!na demokracija 
potrebuje ve! kot le obve#!ene dr"a-
vljane,“ je dejala, „potrebuje aktivno 
vklju!evanje dr"avljanov.“

Veliko prednostnih nalog se dotika 
vpra#anj, ki neposredno vplivajo na 
mlade, kot so pomo! pri iskanju prve 
zaposlitve, raz#irjanje programa Era-
smus in oblikovanje skupnih pred-
metnikov za srednje #ole. Druge se 
nana#ajo na dru"bena vpra#anja, kot 
so bolj#a uporaba vesoljskih progra-
mov, razvoj osrednjega evropskega 
televizijskega programa in uvedba 
enotne tarife za internetni dostop po 
vsej Evropi.

$lani Odbora Joost Van Iersel, 
Georgios Dassis in Pavel Trantina 
so dijakom tudi predstavili delovanje 
EESO.  

   www.eesc.europa.eu
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“Va#a izbira bo zdaj 
postala na#a prednostna 
naloga.”predsednik EESO, Henri Malosse

Naj se sli"i va" glas!
Va!a Evropa, va! glas je pobuda, 
ki dijakom omogo!a, da izmenjajo 
svoja stali#!a z mladimi iz drugih 
dr"av in iz o!i v o!i govorijo z nosilci 
odlo!anja.

Udele"enci leto#njega simulira-
nega plenarnega zasedanja EESO, 
ki je bilo 19. aprila, so to prilo"nost 
vsekakor odli!no izkoristili. Nenaza-
dnje se ne zgodi vsak dan, da 
se lahko dijaki iz vseh dr"av 
!lanic sre!ajo v sredi#!u EU 
in evropske institucije osebno 
seznanijo s svojimi stali#!i.

Evropska solidarnost

„Zelo cenim, da lahko 
govorim s predsednikom 
EESO iz o!i v o!i,“ je dejal 
Nish Narayayan iz Velike Bri-
tanije. Dijak iz Latvije, Kirils 
Jegorenkovs, se je strinjal in 
poudaril, kako pomembno je, 
da se sli#i glas mladih. „Tukaj 
smo vsi enaki,“ je dodala 
Anna Pimenova, prav tako 
iz Latvije. „Vsi imamo te"ave 
in tukaj jih lahko delimo z 
drugimi“.

Avstrijska delegacija je menila, da 
bi ta pobuda lahko bila pomembna pri 
spodbujanju vseevropske solidarnosti. 
„Ugotovili smo, da imamo v Evropi 
zelo razli!ne izku#nje,“ je dejal Lukas 
Meissl. Njegova sodr"avljanka, Ker-
stin Haider, je poudarila, da se mnogi 
v njeni dr"avi preprosto ne zavedajo, 
kako velik problem je brezposelnost 
mladih drugje v Evropski uniji.

Brezposelnost je nedvomno izre-
dno pomembno vpra#anje za Miguela 

Santosa Almeido in Dioga Jarmela 
Valenteja Diasa iz Portugalske. Po 
njunem mnenju je treba v prvi vrsti 
razpravljati o raz#iritvi programa 
Erasmus in pomo!i mladim pri iska-
nju prve zaposlitve. „&elim si, da bi 
bil Erasmus na voljo vsem dijakom in 
#tudentom,“ je povedal Diogo. „Prav 
tako bi si "elel, da bi EU namenila ve! 
denarja dru"inam v denarni stiski, 

da bodo njihovi otroci lahko kon!ali 
#olanje.“

Njihova uèiteljica, Marina Maria 
Marques Nogueira, je menila, da 
so kulturne izmenjave na evropski 
ravni izredno koristne. Vesela je, da 
so se njeni uèenci lahko sreèali z(lju-
dmi iz razliènih dr"av in se zaèeli 
seznanjati z evropskimi politikami. 
„Ljudje namreè ne gredo na volitve,“ 
je dejala. „Lahko je kritizirati poli-
tiko, ampak moramo se tudi nauèiti 
sodelovati.“ 

Evropska komisarka Androulla Vassiliou, predsednik EESO Henri Malosse in podpredsednica 
Jane Morrice

Dogodka Va!a Evropa, va! glas 2013 se je udele$ilo ve# kot 100 u#encev in u#iteljev!



Maj 2013/5
EESO info izide devetkrat letno ob plenarnih zasedanjih Odbora.
Tiskano izdajo EESO info v nem!kem, angle!kem in francoskem jeziku lahko dobite brezpla#no pri 
slu$bi za medije Evropskega ekonomsko-socialnega odbora.
V elektronski obliki (PDF) je EESO info na voljo v dvaindvajsetih jezikih na spletni strani Odbora:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
EESO info ni uradno poro#ilo o delu EESO. Ti dokumenti so objavljeni v Uradnem listu Evropske 
unije in drugih publikacijah Odbora.
Reprodukcija je dovoljena z navedbo vira (en izvod se po!lje urednici).
Naklada: 12 310 izvodov
Naslednja !tevilka izide maja 2013
TISKANO NA 100-ODSTOTNO RECIKLIRANEM PAPIRJU

EESO info v 22 jezikih: http://www.eesc.europa.eu/activities/press/eescinfo/index_en.asp

Urednika:
Karin Füssl
Tomasz Jasi%ski – predstavnik #lanov EESO v 
uredni!kem odboru (skupina delojemalcev, PL)

Splo"na koordinacija:
Valérie Paesmans in Agata Berdys

Naslov:
Evropski ekonomsko-socialni odbor
Stavba Jacques Delors, Rue Belliard/
Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel, 
Belgique/België
Tel. +(32 2) 546 94 76 
Faks (+32 2) 546 97 64
E-naslov: eescinfo@eesc.europa.eu
Spletna stran: http://www.eesc.europa.eu/

Q
E-AA-13-005-SL-N

Dr"avljani pogledali v zakulisje sprejemanja 
odlo#itev v EU
O"ivitev gospodarstva, iskanje slu"be 
in varovanje okolja so glavne teme, 
ki trenutno zanimajo evropske 
dr"avljane.

V soboto, 4. maja 2013, od 10. do 
18. ure so bila javnosti odprta vrata 
Evropskega ekonomsko-socialnega 
odbora na rue Belliard 99 v Bruslju. 
Obiskovalci so lahko izmenjali 
stali#!a o teh temah s !lani EESO iz 
razli!nih dr"av !lanic in z razli!nih 
podro!ij ter izvedeli, kak#en je 
vpliv EESO na politiko EU. Na 
povabilo se je odzvalo pribli"no 
2600 ljudi.

Leto 2013 je tudi evropsko leto 
dr"avljanov. EESO je neposredni 
predstavnik civilne dru"be v sredi-
#!u EU, zato je imel vsakoletni dan 
odprtih vrat tokrat poseben pomen. 
Tako so bile na programu #tevilne 
dejavnosti, igre in zanimive naloge 
za vso dru"ino.

Za vsakogar nekaj

Delo EESO pokriva razli!ne poli-
tike EU, med njimi so glavne eko-
nomska, zaposlovalna in okoljska 
politika. Ve! kot 20 !lanov EESO iz 
vrst delodajalcev, sindikatov in #te-
vilnih drugih organizacij je skupaj 
z(novo podpredsednico Jane Mor-
rice prisluhnilo idejam obiskovalcev 
in z njimi razpravljalo ter pojasnilo, 
kaj EESO po!ne na teh klju!nih 
podro!jih.

Poleg informacijskih stojnic 
o(delu EESO so bile na voljo razli!ne 
zanimive in izobra"evalne dejavnosti 
za vse starosti in okuse. V posebnem 
kvizu so lahko obiskovalci preverili 
svoje znanje o aktualnih dogodkih 
in prejeli zanimive nagrade. Trio(3J 
je v("ivo igral jazz glasbo, plesala pa 
se je tudi zumba – najnovej#i hit 
s kombinacijo plesa in fitnesa, ki 
se je v(Evropo raz#iril iz Latinske 

Amerike. Vsi, ki imajo radi posebne 
izzive, so lahko plezali po mostu iz 
vrvi, ki je bil obe#en v Atriju, otroci 
pa so u"ivali v razli!nih igrah in 
poslikavi obraza.

Isti dan so odprle svoja vrata obi-
skovalcem vse institucije EU. 

Jane Morrice – Mladi ka"ejo pot
Eden izmed prvih dogodkov, ki sem 
se jih udele"ila kot podpredsednica 
EESO, pristojna za komuniciranje, 
se je izkazal za enega mojih najljub-
#ih. V Bruslju se za dva dni smeha 
in u!enja zbere ve! kot 100 dijakov 
in u!iteljev iz vseh koncev Evrope: 
Va!a Evropa, va! glas je brez dvoma 
dogajanje, ki mi je pri srcu.

Morda ima to opraviti z deseti-
nami dijakov, ki so navdu#eni nad 
mo"nostjo, da se v Bruslju sli#i njihov 
glas. Morda z njihovo o!aranostjo 
nad Evropo, "eljo po znanju o(EU ali 
navdu#enjem nad sklepanjem novih 
prijateljstev z udele"enci iz razli!-
nih kultur. Kakor koli "e, nobenega 
dvoma ni, da se pri dogodku Va!a 

Evropa, va! glas zgodi nekaj !arob-
nega za vse, ki pri njem sodelujejo – 
!lane, osebje in dijake.

Dogodek Va!a Evropa, va! glas, 
za katerega je dala pobudo Irina Pari 
v(!asu, ko je bila podpredsednica, in 
se je v mandatu Anne Marie Darma-
nin !edalje bolj razvijal, je tokrat imel 
nekoliko druga!no podobo. Dijake 
so povabili k dolo!itvi prednostnega 
seznama ukrepov EU v prihodnosti. 
Njihovi predlogi – prva zaposlitev, 
evropske #tipendije za #tudente iz 
dru"in z nizkimi dohodki in podje-
tni#tvo mladih – so se izkazali za zelo 
razsodne. Henri Malosse je v skle-
pnem nagovoru dejal, da bo predloge 
vklju!il v svoj novi predsedni#ki pro-
gram. Glede na njihova vpra#anja ob 
koncu ka"e, da ga nameravajo dr"ati 
za besedo!

$lani EESO iz vseh dr"av EU so 
v pripravi na to prireditev obiskali 
#ole, ki so se prijavile, in se v razre-
dih pogovarjali z dijaki. Sama sem 

obiskala St Colum's College na Sever-
nem Irskem in se vrnila z nepozabno 
izku#njo. V tridesetih letih, kolikor 
se ukvarjam z evropskimi zadevami, 
sem se redko sre!ala z mladimi, ki se 
tako zanimajo za svetovna vpra#anja 
in jih tudi dobro razumejo. Po dveh 
dneh dogodka Va!a Evropa, va! glas 
ostajam prepri!ana, da je prihodnost 
stare celine v dobrih rokah.

Moramo pa #e veliko postoriti, 
preden bomo mladim predali krmilo. 
Zelo napak bi bilo namre!, !e bi 
Evropo svojim otrokom prepustili 
v(sedanjem stanju.

Poslanstvo EESO je prispevati 
k(temu, da bi bilo v EU dr"avljanom 

lep#e, in doseganju tega 
cilja moramo posve-
titi posebno pozor-
nost. Kar najbolj se 
moramo potruditi, da bi 
ponovno o"ivili doma!e 
lokalne skupnosti in jim 
pokazali, kako lahko 
tudi same prek svo-
jih organizacij, skupin 
in klubov prispevajo 
k( izpolnitvi te naloge. 
Storiti moramo vse, 
kar je v na#i mo!i, da bi 
uporabili mo! skupnega 
znanja !lanov EESO 
in vplivali na nosilce 
odlo!anja v Bruslju. 
Podpirati jih moramo 
pri njihovih prizade-
vanjih za iskanje pra-
vih odgovorov. Izzvati 
jih moramo, da bodo 
dali vse od sebe, biti pa 
jim moramo v pomo!, 
tako da brez strahu ali 
laskanja povemo svoje 
mnenje.

Kot podpredsednica EESO bom 
skupaj s sodelavci v predsednikovi 
ekipi sku#ala izpolniti to nalogo. 
Kot predsednica skupine za komu-
niciranje bom sodelovala z ekipo, 
kontaktnimi osebami in !lani kot 
„ambasadorji“ in tako sku#ala zago-
toviti, da to delo ne bo le opravljeno, 
marve! ga bodo opazili tudi tisti, ki 
imajo v Bruslju mo! in vpliv, in na#i 
dr"avljani doma.

Zahvaljujem se ekipi za pripravo 
dogodka Va!a Evropa, va! glas za 
odli!no opravljeno delo. 

Pogovor s Hansom-Joachimom Wilmsom, podpredsednikom EESO, odgovornim za prora#un

Hans-Joachim Wilms, pravkar izvo-
ljeni novi podpredsednik za prora-
!unska vpra#anja, v EESO ni novinec. 
Nem#ki sindikalist in politi!ni stro-
kovnjak za okolje, varstvo podnebja 
in trajnost bo prihodnje leto prazno-
val 20 let !lanstva v Odboru. Prora-
!un EESO za leto 2014 pa je "e zdaj 
v(njegovih rokah. 

Vpra!ali smo ga, kako se 
je pripravil na pogajanja 
z Evropskim svetom in 
Evropskim parlamentom.

Hans-Joachim Wilms: Najprej 
smo pri!akovali pove!anje v vi#ini 
in+acije, zdaj pa je znesek vendarle 
nekoliko vi#ji. Zgledovali smo se 
po predlogu komisarja za prora!un 
Janusza Lewandowskega, ki upo-
#teva vsa na!rtovana zvi#anja pla! za 

zaposlene in zamrznitev materialnih 
stro#kov. Pove!anje na koncu torej 
zna#a 1,67 % namesto 1,6 % seda-
njega prora!una 132 milijonov EUR.

EESO info: Kaj to pomeni za 
EESO v prihodnosti?

$e ostanemo pri tej formuli, bomo 
!ez tri ali #tiri leta resni!no v te"avah, 
ker nam bo to na!elo osnovo, na pri-
mer na podro!jih, kot so stavbe. Tudi 
investirati je treba, kar pa s tak#nimi 
pristopi ni mogo!e, ker ne dovolijo 
prestrukturiranja prora!una.

Ali v dana!njih kriznih "asih, 
ki seveda prepovedujejo 
pove"anje prora"una, sploh 
obstaja alternativa?

Mislim, da moramo kot tudi druge 
institucije EU opozoriti, da potrebu-
jemo ve! prora!unske svobode. Saj je 
skoraj nimamo. $e na enem podro!ju 
privar!ujemo sredstva, na primer za 
zaposlene, to #e zdale! ne pomeni, da 
jih lahko na drugem podro!ju pora-
bimo. Dobiti moramo ve! svobode, 
da sami odlo!amo, kako bomo pora-
bili prora!un – seveda kot obi!ajno 
ob !im bolj#i preglednosti.

Pristojni ste tudi za stali!"e 
EESO o prora"unu EU. 
Kak!no je va!e mnenje glede 

teko"e razprave o ve"letnem 
finan"nem okviru za obdobje 
2014–2020?

$e vemo, da smo v krizi, moramo 
tudi ponuditi perspektivo. Vztrajanje 
pri sedanjem stanju ni sprejemljivo. 
Pri tem ne gre le za vi#ino, temve! 
tudi za usmeritev prora!una. Razen 
nekaj polovi!arskih izjem, kot so boj 
proti brezposelnosti mladih in razi-
skave, ni politi!nih gest, ob katerih 
bi dr"avljani dejali: „Dobro, da boste 
to storili, zaradi tega potrebujemo 
Evropo, za to dajemo denar.“

Ali je to !e mogo"e 
spremeniti?

Evropski parlament bo kak#no 
stvar verjetno #e zasukal v pravo 
smer, saj se s tem strinjajo tudi vse 
velike poslanske skupine, dvomim 
pa, da bo to zadostovalo.  

“Po dveh dneh dogodka 
Va#a Evropa, va# glas 
ostajam prepri!ana, da je 
prihodnost stare celine v 
dobrih rokah.”

Podpredsednica EESO Jane Morrice, odgovorna 
za komuniciranje

“D o b i t i  m o r a m o 
ve! svobode, da sami 
odlo!amo, kako bomo 
porabil i  prora!un – 
seveda ob !im bolj#i 
preglednosti.”
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