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Att sätta medborgarna i Europas förarsäte

Det är en utmanande tid att ta över 
ledningen för vilken EU-institu-
tion som helst. I!april valdes Henri 
Malosse till ordförande i!Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén 
på ett mandat som sträcker sig till 
oktober 2015, och han intygar att han 
inte kommer att vara rädd för föränd-
ringar när det gäller de utmaningar 
som Europa står inför.

Framför allt fokuserar han på 
framtiden och behovet av att erbjuda 
unga i! Europa bättre möjligheter, 
i!synnerhet när det gäller att hitta 
ett arbete. Henri Malosse är särskilt 
medveten om behovet av att stödja 
nästa generation européer och har 
redan börjat rådgöra med unga män-
niskor för att ta reda på vad som är 
viktigt för dem.

Han vill också se över EESK:s 
arbetsmetoder för att förstärka 
det civila samhällets inflytande på 
beslutsprocessen och bidra till att 
återupprätta EU:s legitimitet. Detta 
innebär att man aktivt måste före-
gripa utvecklingen i! stället för att 
hålla sig avvaktande. Kommittén 
kan göra det genom att utarbeta väl 
underbyggda yttranden på eget ini-
tiativ, där vi också har möjlighet att 
ifrågasätta Europeiska kommissio-
nens uppfattning.

Genom sina interna observa-
tionsgrupper kan EESK analysera 

genomförandet av EU-politiken, 
exempelvis när det gäller Europa 
2020-strategin. ”För att öka vår tro-
värdighet måste vi komma bort från 
vår rådgivande roll och i!stället ta 
initiativ till projekt och bli ett labo-
ratorium för idéer och innovationer. 
Vi bör också utnyttja ledamöternas 
kunskaper och kontakter i!sina hem-
länder fullt ut för att utvidga kom-
mitténs in"ytande. EESK måste ha en 
central plats på den europeiska dag-
ordningen” menar Henri Malosse.

Att ställa de viktiga frågorna

Många invånare känner att poli-
tikerna i!Bryssel inte längre lyssnar 
på deras bekymmer, förklarar han. 
”På grund av krisen oroar sig män-
niskor dagligen för sin egen och sina 
barns framtid. EU ses snarare som 
problemet än som lösningen. Jag 

är emellertid övertygad om att EU 
på ett avgörande sätt kan bidra till 
återhämtningen – men det krävs en 
kursändring!”

EESK:s roll måste vara att ge dem 
som aldrig får komma till tals i!Bryssel 
en röst, att påminna EU om den verk-
lighet som människor lever i!och att 
ta fram metoder för att stärka Europa. 
”Kommittén har ett ansvar att ställa 
rätt frågor och få fram svar. Det är 
dags att på nytt låta medborgarna bli 
EU:s drivkra#, och det är inte något 
som kan skjutas på framtiden. Detta 
är min målsättning!”, säger han.

E#ersom kommitténs ledamöter 
själva kommer från det civila sam-
hället har de goda förutsättningar 
att försvara medborgarnas intres-
sen. Henri Malosses politiska priori-
teringar för de kommande två och ett 
halvt åren är bland annat att

dagliga bekymmer, exempelvis 
skydda deras besparingar i!stället 
för stora företag, garantera ung-
domssysselsättning och säkra till-
gången till sjukvård och pensioner,

och stärka den europeiska indu-
strin och företagandet i!EU,

-
kratiska inställningen till EU:s 
beslutsfattande och stärka käns-
lan av samhörighet och solidaritet 
i!Europa. 

LEDARE 
Kära läsare!

Bristen på stöd från Europas med-
borgare är i!dag den största utmaning 
som EU står inför. Under de närmaste 
månaderna är den viktigaste frågan 
för oss som tror på det europeiska 
integrationsprojektet att försöka åter-
vinna det folkliga stödet.

Som om den ekonomiska krisen inte räckte har EU:s krav nyligen på 
beskattning av människors besparingar (som har uppfattats som ännu ett 
svek) ytterligare förstärkt allmänhetens negativa inställning.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén är det enda organ som 
har förmåga att ta sig an denna utmaning, e#ersom kommittén är den enda 
EU-institution vars ledamöter varken är politiker eller EU-tjänstemän.

Som företrädare för det civila 
samhället i!all dess mångfald måste 
EESK ta större plats i!den o$ent-
liga debatten och skilja ut sig från 
den stora massan av andra rådgi-
vande organ i!Bryssel. Kommittén 
är fast besluten att inta en mycket 
starkare politisk hållning och agera 
på egen hand, med fullt stöd av sin 
starkaste resurs: ledamöterna. Vi är 
det enda organ i!EU som kan fram-
föra kra#fulla och o#a obekväma 
budskap – det enda organ som kan 
se på saker och ting på ett positivt 
och kritiskt sätt för att skaka om 
EU-institutionerna.

All osäkerhet i!de europeiska invånarnas vardag är i!nuläget mycket oroande 
för dem. Som ny ordförande i!EESK vill jag arbeta hårt för ett mer ambitiöst 
EU som verkligen sätter invånarnas intressen i!första rummet. Jag har redan 
berättat för dem som följer mina inlägg på Twitter att det är Europa, och inte 
min egen karriär, som är min passion, och jag hoppas kunna överföra denna 
passion till mitt uppdrag som kommitténs ledare under de kommande två 
och ett halvt åren.

Henri Malosse 
EESK:s ordförande
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“Vi är det enda organ 
i!EU som kan framföra 
kraftfulla och ofta obe-
kväma budskap – det 
enda organ som kan se 
på saker och ting på ett 
positivt och kritiskt sätt 
för att skaka om EU-
institutionerna. ”

“EU ses snarare som 
problemet än som lös-
ningen. Jag är emeller-
tid övertygad om att EU 
på ett avgörande sätt 
kan bidra till återhämt-
ningen – men det krävs 
en kursändring!”En vision om frihet

Henri Malosse blev EESK-ledamot 
1995 och valdes följande år till ord-
förande i!arbetsgivargruppen. Han 
föddes i!Frankrike av korsikanska 
föräldrar. Genom sin uppväxt, 
som präglades av Frankrikes och 
Tysklands försoning efter andra 
världskriget, blev han övertygad 
om vikten av samarbete. I!tjugo-
årsåldern %ck han upp ögonen för 
järnridån, som på ett tragiskt sätt 
skilde Västeuropa från Östeuropa. 
Detta ledde honom till Polen, där 

han 1976 träffade Lech Wa&'sa 
i! Gda(sk. De båda männen för-
enades av en kärlek till frihet och 
ett motstånd mot förtryck. Henri 
Malosse talar bland annat polska 
och ryska och undervisar i!Euro-
pakunskap i!Moskva och Wroc&aw 
samt i!Strasbourg och Paris.

Han var också med och upp-
rättade den franska handels- och 
industrikammarens EU-delegation, 
som han senare blev direktör för. 
1987 grundade han nätverket av 
Euroinfocentrum, som nu har över 

300 kontor som erbjuder små och 
medelstora företag rådgivning över 
hela Europa.

EESK-ordförandeskapet inne-
bär en ny utmaning. ”Kommittén 
företräder samhället, och vi måste 
samarbeta med hela vår styrka för 
att se till att EU motsvarar männis-
kors förväntningar”, menar Henri 
Malosse. ”Vi måste erbjuda våra 
ungdomar en vision för framtiden.”
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Möjligheter för alla
Österrike har satt en standard för att 
se till att de som slutar skolan i!förtid 
får bästa möjliga utsikter till sysselsätt-
ning och yrkesutbildning. Kan landets 
framgång överföras till hela Europa?

Europeiska kommissionen upp-
manade nyligen EU-länderna att 
införa ett garantiprogram för arbete 
och yrkesutbildning för personer 
under 25 år. Kommissionen menar 
att de sociala och ekonomiska för-
delarna med ett sådant program 
vida skulle uppväga kostnaderna för 
genomförandet.

Österrike har redan gjort denna 
erfarenhet.

”Vi har en lång lärlingstradition”, 
förklarar Christa Schweng, ansva-
rig för europeiska sociala frågor 
vid österrikiska federala närings-
livskammaren och nyligen utsedd 
till ordförande för EESK:s observa-
tionsgrupp för arbetsmarknaden. 
”Det är omkring 40!% av dem som 
slutar skolan i!förtid som väljer lär-
lingsbanan.” Österrike har de lägsta 
arbetslöshetssi$rorna i!EU och även 
näst lägst ungdomsarbetslöshet.

Det är inte alla som lämnar skolan 
i!förtid som har de kunskaper som 
krävs för att få en lärlingsplats. Öster-
rikes ungdomsgarantiprogram erbju-
der därför stöd till dem som har svårt 
att hitta en lärlingsplats. Dessutom 
driver landet coaching-initiativ för 
att hjälpa dem som riskerar att falla 
igenom säkerhetsnätet.

En modell för Europa

”Arbetsmarknadens parter är 
direkt involverade i!Österrikes lär-
lingsmodell”, säger Christa Schweng. 
”Näringslivskammaren, som är den 
lagliga företrädaren för Österrikes 
hela företagsvärld och en av arbets-
marknadens parter, har till exempel 
ansvaret för att registrera avtal och se 
till att företagen utbildar lärlingarna 
på ett korrekt sätt.” I!praktiken inne-
bär det österrikiska lärlingssystemet 
att man arbetar på ett företag 80!% 
av tiden och tillbringar 20!% i!skolan.

Den höga nivån på ungdomsar-
betslösheten över hela unionen har 
lett till att andra medlemsstater börjat 

intressera sig för lärlingssystemet. 
”Det har gjorts försök att överföra 
modellen”, säger Christa Schweng. 
”Tyskland, som har en liknande lär-
lingskultur, har skickat delegationer 
till Spanien för att visa hur model-
len fungerar. Vi har rest till Frank-
rike, och självklart har vi tagit detta 
tillfälle i!akt för att tala för modellen 
i!Bryssel.”

Ungdomsarbetslösheten fortsät-
ter att vara ett huvudproblem i!alla 
medlemsstater. Österrikes erfarenhet 
understryker att integration av unga 
människor på arbetsmarknaden är av 
avgörande betydelse för välfärden och 
den sociala sammanhållningen. 

Christa Schweng, nyvald ordförande för EESK:s observationsgrupp för arbetsmarknaden

Direkt demokrati i praktiken

Under det senaste året har Europe-
iska medborgarinitiativet gett det 
civila samhället ett sätt att direkt 
bidra till beslutsprocessen. Även om 
ett antal frågor fortfarande är olösta 
så har betydande framsteg gjorts 
i!detta ambitiösa försök till EU-täck-
ande demokrati.

Detta var den övergripande 
bedömningen på det europeiska 
medborgarinitiativets ettårsdag, 
som vi %rade den 9 april på EESK. 
Detta heldagsevenemang erbjöd en 
plattform för berörda aktörer och 
politiska beslutsfattare att dela med 
sig av erfarenheter och åsikter, och 
fastställa på vilka områden det 

krävs förbättringar.

Medborgarinitiativet lansera-
des den 1 april 2012 via en egen 
webbplats, och det har redan gett 
upphov till 14 registrerade initia-
tiv som samlat över 1,6 miljoner 
underskri#er.

En imponerande start

”Om man ser tillbaka på det 
senaste året tror jag faktiskt att man 
kan kalla medborgarinitiativet en 
succé”, sade Maro) *ef+ovi+, Europe-
iska kommissionens vice ordförande 
och ansvarig för kontakter mellan 
institutionerna och administration. 
”Jag är mycket imponerad av antalet 
initiativ och kvaliteten på förslagen. 
Detta är frågor som ligger EU-med-
borgarna varmt om hjärtat.”

EESK:s avgående ordförande Staf-
fan Nilsson var inne på samma linje 
och sade att medborgarinitiativet 

kan bidra till att uppnå större sam-
manhållning och engagemang bland 
EU-medborgarna i!dessa osäkra tider 
om det används på ett e$ektivt sätt. 
Bruno Kaufman, ordförande för 
Initiative and Referendum Institute 
Europe, tillade att medborgarinitia-
tivet har blivit en tydlig indikation på 
vad som pågår inom unionen.

Vad behöver göras?

Alla deltagare var överens om att 
kostnaderna, systemet för insamling 
av underskri#er via nätet och kom-
munikation är frågor som behöver tas 
upp, och att riktade reformer skulle 
kunna göra medborgarinitiativet till 

ett mer e$ektivt verktyg i!framtiden. 
”Det %nns problem som orsakas av 
teknik och byråkrati, vilket behöver 
lösas på EU-nivå”, sade Gerald Häf-
ner, ledamot av Europaparlamentet.

Kommissionär Maro) *ef+ovi+ 
medgav att han skulle uppskatta att 
få mer hjälp från medlemsstaterna 
i!sy#e att göra initiativet vidare känt 
hos allmänheten. ”Det kan vara svårt 
att få medlemsstaterna att delta”, till-
lade Sta$an Nilsson. ”Det är på det 
här området som det civila samhället 
kan spela en avgörande roll, e#ersom 
människor som tillhör grupper inom 
det civila samhället o#a är mer med-
vetna om detta verktyg.”

Mer information %nns på http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal .
en.events-and-activities-eci-day-2013
 

“I praktiken innebär 
det österrikiska lärlings-
systemet att man arbetar 
på ett företag 80 % av 
tiden och tillbringar 20 
% i!skolan. ”

En ljusare 
framtid för alla
I dagsläget har Österrike den läg-
sta arbetslösheten (4,8!%) och den 
näst lägsta ungdomsarbetslösheten 
(8,9!%) i!EU.

Dessa si$ror, som Eurostat samlat 
in för februari 2013, är väldigt posi-
tiva i! jämförelse med den genom-
snittliga ungdomsarbetslösheten 
(bland ungdomar under 25 år) på 
23,5!% i!EU.

Vad har Österrike gjort för att 
så framgångsrikt kunna bekämpa 
ungdomsarbetslösheten? Flera av 
de åtgärder som vidtagits handlar 
om att förstärka lärlingssystemet 
i!landet. Dessa innefattar införandet 
av stöd för utbildning, yrkesutbild-
ningsprogram och nya ekonomiska 
incitament för företag.

Prioritera nästa generation

”En prioritet för vår regering är 
att optimera arbetsmarknadsutsik-
terna för unga människor”, förkla-
rar Norbert Schnurrer, talesman 
för det österrikiska ministeriet för 
arbetsmarknad, sociala frågor och 
konsumentskydd. ”I våra strategier 
ingår stöd för att söka jobb och lär-
lingsplatser samt subventioner för 
att öka sysselsättningen, där särskilt 
kvinnor uppmuntras att välja kar-
riärer inom hantverksyrken och 
tekniska yrken”.

Ä v e n 
s ä r s k i l d a 

p r o g r a m såsom handlingspro-
grammet ”En framtid för ungdo-
mar” som riktar sig till ungdomar 
i!åldern 19 till 24 år har inrättats och 
pågår fortfarande. Schnurrer till-
lägger att nya och proaktiva syssel-
sättningspolitiska åtgärder ständigt 
undersöks.

”Vägled-
n i n g  o c h 
rådgivning 
för ungdo-
m a r  s o m 
r i s k e r a r 
att  lämna 
skolan eller 
u t b i l d -
ningssyste-
men i!förtid 
införs för 
närvarande 
i! ett antal 
österrikiska 
delstater”, 
säger han. ”Ett exempel på detta 
är handledning för ungdomar som 
påbörjas redan under den obliga-
toriska skolgången som ett stöd för 
elever som löper risk att inte klara 
av skolan.”

Liknande målsättningar efter-
strävas genom programmet för lär-
lingshandledning, där lärlingarna 
och företagen som utbildar dem får 
stöd för att motverka att ungdomar 
lämnar utbildningen i!förtid. 

“Medborgarinitiativet 
kan bidra till att uppnå 
större sammanhållning 
och engagemang bland 
EU-medborgarna i!dessa 
osäkra tider om det 
används på ett effektivt 
sätt. ”
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EESK:s ordförande Henri Malosse: ”Låt oss finna 2000-talets ’Jean eller Jeanne Monnet’: 
unga människor med nya idéer för Europa.”

Din mening
Efter diskussioner, kompromisser 
och demokratiskt beslutsfattande 
valde de unga deltagarna i!årets ”Ditt 
Europa: Din mening” ut de tre främ-
sta prioriteringar som de vill att EU 
ska genomföra.

Dessa prioriteringar – möjlighet 
att få ett första jobb, EU-stipendier 
till studerande från låginkomstfamil-
jer och uppmuntrande av ungdomars 
företagande – kommer nu att införas 
i!EESK:s arbetsprogram för det kom-
mande året.

”De val som ni har gjort – de tre 
prioriteringarna – kommer nu att 
bli våra prioriteringar”, sade EESK:s 
ordförande Henri Malosse. ”Låt oss 
%nna 2000-talets ’Jean eller Jeanne 
Monnet’: unga människor med nya 
idéer för Europa.”

Fokus på framtiden

De tre ämnena avspeglar de frågor 
som i!dag bekymrar unga européer 
mest. ”Lärdomen från detta är att vi 
i!dessa svåra tider måste fokusera på 
det väsentliga”, sade Henri Malosse. 
”Ni har valt det som är viktigast, och 
i!er situation hade jag gjort samma 
val.”

Raluca Vorniciuc från Rumänien 
redogjorde kort för prioriteringen 
“möjlighet att få ett första jobb”, det 
initiativ som fick flest röster. “Vi 
måste också se till att de som får sitt 
första jobb får tillräckligt betalt”, sade 
hon.

Ziva Ledinek från Slovenien 
föreslog den näst mest populära 

prioriteringen, en plan för EU-stipen-
dier till studerande från låginkomst-
familjer, medan Sebastian Asgardh 
menade att bristande kunskap om 
företagande hämmar Europa.

”Folk är inte tillräckligt väl infor-
merade”, sade han. ”Vad vi behöver 
är en fond för ungdomars företa-
gande som ger unga människor möj-
lighet att starta eget.”

”Ditt Europa: Din mening” blev 
således ett mycket givande evene-
mang som samlade inte bara unga 
från hela Europa för att diskutera 
och utbyta erfarenheter: De fick 

också möjlighet att aktivt delta 
i!beslutsprocessen. 

Skolungdomar 
bestämmer dagordningen
Elever som deltog i! evenemanget 
”Ditt Europa, Din mening” trä$ades 
i!Bryssel för att diskutera vilka EESK:s 
prioriteringar för 2013 bör vara.

För första gången var skolung-
domar direkt involverade i! arbetet 
med att  for- mulera EESK:s 

arbetsprogram för det här året. En lista 
med 15 politiska prioriteringar dis-
kuterades, debatterades och presen-
terades vid evenemanget, och till slut 
röstade man fram tre prioriteringar.

EESK har åtagit sig att anta dessa 
prioriteringar och låta dem 

ingå i!sitt program för 2013.

Prioriteringar genom 
partnerskap

”Ditt  Europa,  Din 
mening” är ett årligt eve-
nemang som ger elever 
och deras lärare möjlig-
het att trä$as och presen-

tera sina åsikter direkt för 

EU:s beslutsfattare. I!år %ck 27 sko-
lor (en från varje medlemsstat) skicka 
tre!elever och en lärare vardera till 
en simulerad EESK-plenarsession, 
där de %ck rösta fram sina politiska 
prioriteringar för 2013.

”Vi är det civila samhällets försam-
ling, den andra EU-församlingen e#er 
Europaparlamentet”, sade EESK:s 

ordförande Henri Malosse i!sitt väl-
komsttal. ”Vi står till er tjänst, och 
det är viktigt att ni får framföra er 
åsikt. Vi vill därför att EESK ska vara 
det första EU-organet som utarbetar 
sina prioriteringar i!partnerskap med 
ungdomar.”

Androulla Vassiliou, kommissions-
ledamot med ansvar för utbildning, 

kultur, "erspråkighet och ungdom, 
uppmuntrade deltagarna att bevara 
sin inspiration och sitt engagemang. 
”En stark demokrati behöver mer än 
bara välinformerade medborgare”, 
sade hon. ”Det behövs också aktiv 
medverkan från medborgarna.”

Många av prioriteringarna gällde 
frågor som direkt berör ungdomar, 
t.ex. hjälp med att hitta det första job-
bet, utvidgning av Erasmusprogram-
met och införandet av gemensamma 
kursplaner för högstadie- och gymna-
sieskolor. Andra handlade om större 
samhällsfrågor, exempelvis bättre 
utnyttjande av rymdprogrammen, 
utveckling av en allmän europeisk 
tv-kanal och införandet av en fast 
taxa för internettillgång i!hela Europa.

Eleverna fick också en inblick 
i!hur EESK arbetar, med presentatio-
ner från kommittéledamöterna Joost 
Van Iersel, Georgios Dassis och Pavel 
Trantina.    www.eesc.europa.eu

2013

“De val som ni har 
gjort – de tre prioritering-
arna – kommer nu att bli 
våra prioriteringar.”sade EESK:s ordförande Henri 

Malosse. 

Gör din röst hörd!
”Ditt Europa: Din mening” ger skole-
lever möjlighet att utbyta synpunk-
ter med ungdomar från andra länder 
och tala direkt med beslutsfattare.

Deltagarna i! årets simulerade 
EESK-plenarsession som hölls den 
19 april tog verkligen vara på detta 
tillfälle. Det är trots allt inte varje dag 
som elever från samtliga medlemssta-
ter kan trä$as i!EU:s centrum 
och framföra sina synpunkter 
direkt till EU:s institutioner.

Att skapa solidaritet 
inom EU

”Jag uppskattade verk-
ligen att få tala direkt med 
EESK:s ordförande”, sade 
Nish Narayayan från Storbri-
tannien. Den lettiska eleven 
Kirils Jegorenkovs höll med 
och tillade att det är viktigt 
att ungdomar kan göra sina 
röster hörda. ”Här är vi alla 
lika”, sade Anna Pimenova, 
också från Lettland. ”Vi har 
alla problem, och här kan vi diskutera 
dem med varandra.”

Den österrikiska delegationen 
ansåg att initiativet skulle kunna 
spela en viktig roll när det gäller 
att främja solidariteten inom EU. 
”Jag tror vi har kommit fram till att 
erfarenheterna skiljer sig mycket åt 
inom EU”, sade Lukas Meissl. Ker-
stin Haider, också från Österrike, 
påpekade att många i!hennes hem-
land helt enkelt inte är medvetna om 
att ungdomsarbetslösheten är ett så 
stort problem på andra håll inom 
unionen.

Arbetslösheten var dock en mycket 
påtaglig fråga för Miguel Santos 
Almeida och Diogo Jarmela Valente 
Dias från Portugal. För dem var frå-
gan om en utökning av Erasmuspro-
grammet och hjälp med att hitta ett 
första arbete de högst prioriterade 
diskussionspunkterna. ”Jag vill att 
Erasmus ska bli tillgängligt för alla 
studenter”, sade Diogo. ”Jag tycker 

också att EU borde ge pengar till 
familjer som har det svårt ekonomiskt 
så!att studenterna kan slutföra sina 
utbildningar.”

Deras lärare, Marina Maria Mar-
ques Nogueira, ansåg att kulturellt 
utbyte på EU-nivå är mycket vär-
defullt. Hon välkomnade denna 
möjlighet för hennes elever att trä$a 
människor från andra länder och lära 
sig något om europeisk politik. ”När 
allt kommer omkring är det många 
som inte röstar!”, sade hon. ”Det är 
lätt att kritisera politiken, men vi 
måste också lära oss att delta.” 

Kommissionsledamot Androulla Vassiliou, EESK:s ordförande Henri Malosse och vice 
ordförande Jane Morrice

Över 100 elever och lärare deltog i evenemanget ”Ditt Europa, Din mening 2013”!
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Européerna tittar in bakom ridån för EU:s 
beslutsfattande
Att förbättra ekonomin, hitta ett 
arbete, värna om miljön… Dessa är 
de viktigaste frågorna för EU-med-
borgarna just nu.

Lördagen den 4 maj höll Europe-
iska ekonomiska och sociala kom-
mittén öppet hus för allmänheten 
mellan 10.00 och 18.00 på rue Bel-
liard 99 i! Bryssel. Besökarna gavs 
tillfälle att diskutera olika frågor med 
EESK-ledamöter från olika medlems-
stater och samhällsområden, och ta 
reda på hur kommittén kan påverka 
EU-politiken. Omkring 2!600 perso-
ner kom till evenemanget.

2013 är dessutom Europaåret för 
medborgarna. E#ersom EESK är det 
organ som direkt representerar det 
civila samhället i!EU:s centrum så 
hade kommitténs årliga Öppet hus 
i!högkvarteret i!Bryssel en särskild 
betydelse. Dagen till ära fanns det en 
uppsjö aktiviteter, lekar och utma-
ningar för hela familjen.

Någonting för alla

EESK:s arbete omfattar en bred 
rad EU-politikområden, men fokus 
ligger på tre huvudområden: eko-
nomi, sysselsättning och miljö 
(på engelska talar man om de tre 
E:na – Economy, Employment och 
Environment). Över 20 kommittéle-
damöter från arbetsgivarorganisatio-
ner, fackförbund och många andra 
organisationer, tillsammans med 
EESK:s ordförande Henri Malosse 
och vice ordförande Jane Morrice, 
fanns på plats för att ta del av och 
diskutera besökarnas idéer och för-
klara vad EESK gör på dessa viktiga 
områden.

Det fanns informationsdiskar där 
kommitténs arbete presenterades, 
och det fanns både roliga och lärorika 
aktiviteter för alla åldrar och smaker. 
I! frågetävlingen kunde besökarna 
testa sina kunskaper om aktuella hän-
delser och vinna spännande priser. 

3J Trio spelade live med jazzinslag, 
och det fanns möjlighet att pröva på 
zumba – den populära dansjympan 
som kommit till Europa från Latin-
amerika. Spänningssugna kunde 
testa sina nerver på en repbro som 
löpte över byggnadens atrium, och 
barnen kunde spela olika spel och få 
sina ansikten målade.

Det var också öppet hus på alla 
andra EU-institutioner den 4 maj. 

Jane Morrice – De unga säger hur saker och 
ting ska göras
Mitt första evenemang som vice 
ordförande för EESK med ansvar 
för kommunikation råkade vara ett 
av mina favoritevenemang. ”Ditt 
Europa, Din mening”, som samlar 
över 100 elever och lärare från alla 
håll i!Europa till två dagar av nytta 
och nöje i!Bryssel, är definitivt en 
form av evenemang som jag gillar.

Det kanske beror på de dussintals 
skolbarn som är ivriga över möjlighe-
ten att få sina röster hörda i!Bryssel. 
Kanske beror det på hur fascinerade 
de är över Europa, deras törst e#er 
kunskap om EU eller hur upprymda 
de är över att få nya vänner från olika 

kulturer. Vad det än är skulle det vara 
svårt att förneka att evenemanget 
”Ditt Europa, Din mening” är lite 
magiskt för alla som deltar – såväl 
ledamöter, personal som elever.

”Ditt Europa, Din mening” lanse-
rades av dåvarande vice ordförande 
Irini Pari, växte och utvecklades under 
Anna Maria Darmanins mandatpe-
riod och såg lite annorlunda ut detta 
år. Eleverna ombads att välja priori-
teringar för EU:s åtgärder i!framtiden 
och deras förslag visade på deras goda 
omdöme: den första arbetsplatsen, sti-
pendier från EU för studerande från 
låginkomstfamiljer samt ungdomars 
företagande. Henri Malosse höll ett 
avslutningsanförande och sade att 
förslagen skulle vara en del av hans 
nya ordförandeskapsprogram, och att 
döma av elevernas frågor e#er anfö-
randet kommer de att se till att han 
håller sitt lö#e!

Inför evenemanget besökte 
EESK-ledamöter de skolor som 
deltog i!tävlingen och pratade inför 
skolklasser i!varje EU-medlemsstat. 
Själv besökte jag St!Colum’s College 

i!Nordirland och hade en minnesvärd 
upplevelse. Under de 30 år som jag 
arbetat med EU-frågor har jag sällan 
mött unga med ett så stort intresse 
och så stor förståelse för globala frå-
gor. E#er två dagar av ”Ditt Europa, 
Din mening” är jag övertygad om att 
denna urgamla kontinents framtid är 
i!goda händer.

Men det %nns fortfarande mycket 
att göra innan vi överlämnar stafett-
pinnen. Det skulle vara mycket fel av 
oss att lämna över ansvaret till våra 
barn så som situationen ser ut nu.

EESK:s roll är att bidra till att 
göra EU till en bättre 
plats för medborgarna, 
och vi måste vaksamt 
e#ersträva det målet. Vi 
måste göra vårt yttersta 
för att återuppliva de 
lokala samhällena och 
visa dem hur också de, 
genom sina organi-
sationer, grupper och 
klubbar, kan hjälpa oss 
i!detta uppdrag. Vi måste 
också göra allt vi kan för 
att utnyttja den kraft 
som %nns i!den kombi-
nerade kunskapen hos 
EESK:s ledamöter för att 
påverka EU:s beslutsfat-
tare i!Bryssel. Vi måste 
stödja dem i!deras strä-
van e#er att hitta de rätta 
svaren. Vi måste utmana 
dem så att de säkert vän-
der på alla stenar och vi 
måste vara till nytta för 
dem med våra yttranden, 

utan rädsla och utan favörer.

Som vice ordförande för EESK 
jobbar jag tillsammans med mina 
ordförandekolleger för att uppfylla 
detta uppdrag. Som ordförande för 
kommunikationsgruppen jobbar jag 
tillsammans med teamet, kontaktper-
sonerna och ledamöterna som fung-
erar som ambassadörer för att se till 
att detta arbete inte bara utförs, utan 
att det också syns för dem som har 
makt och in"ytande i!Bryssel och för 
medborgarna i!våra hemtrakter.

Jag tackar personalteamet bakom 
”Ditt Europa, Din mening” för ett 
utmärkt arbete! 

Intervju med Hans-Joachim Wilms, vice ordförande (budget) för EESK

Hans-Joachim Wilms, nyutnämnd 
vice ordförande med ansvar för bud-
getfrågor, är ingen nykomling i!EESK. 
Denne tyske fackföreningsman och 
politiskt sakkunnige i!fråga om miljö, 
klimatskydd och hållbarhet kan nästa 
år %ra sitt 20-årsjubileum som leda-
mot. För närvarande koncentrerar han 
sig dock på EESK-budgeten för 2014. 

EESK-Info frågade honom hur 
han såg på förhandlingarna 
med Europeiska rådet och 
parlamentet.

Hans-Joachim Wilms: Från början 
utgick vi från en ökning motsvarande 
inflationstakten, men nu har det 
blivit lite mer. Vi har följt förslaget 
från Janusz Lewandowski, kommis-
sionsledamot med ansvar för EU:s 
budget, och beaktat alla planerade 
kostnadsökningar för personalen, men 
fryst alla materialkostnader. Det blir 
till slut en ökning på 1,67!% i!stället 
för 1,6!% för en budget på i!nuläget 
132 miljoner euro.

EESK Info: Vad betyder det på 
längre sikt för EESK?

Om man bibehåller den här meto-
den kommer vi att drabbas av allvar-
liga problem om tre-fyra år e#ersom 
det innebär att vi måste skära ner 
på utgi#erna till ett minimum, t.ex. 
för byggnader. Ibland måste man 
investera, och det går inte med det 
här arbetssättet eftersom vi inte får 
omstrukturera budgeten.

Finns det några alternativ 
med tanke på den nuvarande 
krisen som innebär att en 
budgetökning är omöjlig?

Jag tror att vi, liksom övriga 
EU-institutioner, måste klargöra att 
vi behöver större budgetmässig frihet. 
Vi har nästan inget manöverutrymme. 
Om vi t.ex. skulle lyckas frigöra medel 
under en budgetpost, t.ex. på perso-
nalsidan, betyder det inte alls att vi 
kan använda dessa medel för något 
annat. Vi måste få bestämma mer 
själva hur budgetmedlen ska använ-
das – naturligtvis som alltid på ett sätt 
som präglas av så stor öppenhet som 
möjligt.

Ni är också ansvarig för 
EESK:s ståndpunkt i fråga om 
EU-budgeten. Vad anser ni om 
de pågående diskussionerna 

om den fleråriga budgetramen 
2014–2020?

Om man vet att man be%nner sig 
mitt i! en kris så måste man också 
kunna erbjuda framtidsutsikter. Det 
går inte att bara hålla fast vid sta-
tus quo. Och här handlar det inte 
om storleken på budgeten, utan om 
inriktningen. Med undantag för ett par 
halvhjärtade satsningar när det gäller 
ungdomsarbetslöshet och forskning 
har inga politiska prioriteringar fast-
ställts som skulle kunna ge medbor-
garna anledning att säga: ”Så bra att ni 
gör det där. Det är därför vi behöver 
EU, och det är det vi betalar för.”

Går det fortfarande att ändra?

Europaparlamentet kommer nog 
att få igenom ett och annat – alla de 
stora politiska grupperna är överens. 
Men jag tvivlar på att det kommer att 
räcka. 

“E#er två dagar av ”Ditt 
Europa, Din mening” 
är jag övertygad om att 
denna urgamla konti-
nents framtid är i!goda 
händer. ”

Jane Morrice, EESK:s vice ordförande med ansvar för 
kommunikation

“Vi måste få bestämma 
mer själva hur budget-
medlen ska användas – 
naturligtvis på ett sätt som 
präglas av så stor öppen-
het som möjligt.”

EESK info


