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!ízení Evropy sv"#it ob$an%m

P!evzít kormidlo jakékoliv insti-
tuce Evropské unie je v "zva. 
V# dubnu byl zvolen p!edsedou 
Evropského hospodá!ského a#soci-
álního v"boru Henri Malosse. Jeho 
funk$ní období b%&í do !íjna 2015 
a#on sám !íká, &e p!i !e'ení pro-
blém(, kter"m Evropa $elí, nemá 
ze zm%n strach.

Henri Malosse hledí p!edev'ím 
vp!ed a# vidí nutnost nabídnout 
mlad"m lidem v#Evrop% n%co lep-
'ího – zejména co se t"ká získání 
zam%stnání. Jasn% si uv%domuje, 
jak je nutné se postarat o#novou 
generaci Evropan(, a#ji& také za$al 
hovo!it s#mlad"mi lidmi o#tom, co 
je pro n% d(le&ité. 

Rád by té& reformoval metody 
práce EHSV posí lením vl ivu 
ob$anské spole$nosti na rozho-
dování a#cht%l by p!isp%t k#obno-
vení legitimity EU. To znamená 
ne$ekat, co se stane, n"br& v"voj 
aktivn% p!edvídat. V"bor k#tomu 
m(&e p!isp%t kvalitn% zd(vodn%-
n"mi stanovisky z# vlastní inici-
ativy, a#tím zase ovlivnit postoje 
Evropské komise.

Díky vlastním st!edisk(m 
pro sledování je EHSV scho-
pen analyzovat provád%ní poli-
tik EU jako nap!íklad strategie 
Evropa 2020. „Abychom zv"'ili 

na'i v%rohodnost, musíme se od 
funkce poradního orgánu posu-
nout ke spou't%ní projekt( a#stát 
se zdrojem nov "ch my' lenek 
a# inovací. Vliv V"boru zv"'íme, 
pokud také co nejvíce vyu&ijeme 
znalostí $len( a# jejich kontakt( 
v#rodn"ch zemích. EHSV musí stát 
v#srdci evropského d%ní,“ míní pan 
Malosse.

Klást správné otázky

Podle pana Malosse mnoho 
ob$an( Evropy ztratilo pocit, &e 
jejich obavám v# Bruselu n%kdo 
naslouchá. „Kv(li krizi je b%&n" 
&ivot Evropan( napln%n pocitem 
strachu – strachu o# budoucnost 
svou vlastní i#sv"ch d%tí. Vnímají 
EU spí'e jako problém, a#ne jako 
!e'ení. Já jsem ov'em p!esv%d$en, 

&e Evropa je schopná zásadn% 
p!isp%t k#zotavení – k#tomu je ale 
pot!eba zm%nit kurz!“

Brusel musí dop!át ob$an(m 
sluchu, co& je úkol EHSV, jako& 
i# to, &e V"bor musí Unii p!ipo-
mínat realitu b%&ného &ivota lidí 
a#hledat cesty, jak posílit Evropu. 
„V"bor je odpov%dn" za to, aby 
zazn%ly správné otázky a#aby byly 
zodpov%zeny. Je na $ase, aby se 
ob$ané znovu stali hnacím moto-
rem Evropy, nelze dál $ekat. To je 
úkol, kter" jsem si sám stanovil!“ 
!íká pan Malosse.

EHSV je v# dobré pozici, aby 
zastupoval zájmy ob$an(, pro-
to&e jeho $lenové sami pocházejí 
z#!ad ob$anské spole$nosti. Mezi 
politické priority pana Malosse na 
p!í'tího dva a#p(l roku pat!í:

-
dodenní starosti lidí, jak"mi jsou 
nap!íklad ochrana jejich úspor 
namísto velk"ch podnik(, zaji'-
t%ní pracovních míst pro mladé 
lidi, záruka p!ístupu ke zdra-
votní pé$i $i garance d(chod(;

podnik( a#posílení evropského 
pr(myslu a#podnikání v#EU;

p!ístupu k# tvorb% politik EU 
a#upevn%ní pocitu sounále&itosti 
s#Evropou a#solidarity. 

ÚVODNÍK 
Vá!ení "tená#i,
nejv%t'í potí&í, se kterou se dnes EU 
pot"ká, je nedostate$ná podpora ze 
strany evropsk"ch ob$an(. Pro ty 
z#nás, kdo v%!íme v#projekt evropské 
integrace, musí b"t v#p!í'tích m%sí-
cích nejv%t'í prioritou to, abychom 
znovu získali podporu ve!ejnosti.

Jakoby nesta$ila )nan$ní krize, 
evrop'tí líd!i toto odcizení ve!ejnosti 

nedávno prohloubili navíc je't% tím, &e prosadili zdan%ní úspor, a#lidé se cítí 
znovu podvedeni.

Evropsk" hospodá!sk" a#sociální v"bor m(&e této v"zv% $elit jedine$n"m 
zp(sobem díky tomu, &e je jedinou institucí, její& $lenové nejsou ani politiky, 
ani ú!edníky.

EHSV musí b"t jako zástupce 
ob$anské spole$nosti v# celé její 
rozmanitosti ve ve!ejné debat% 
d(razn%j'í a# musí se odli'it od 
!ady ostatních poradních subjekt( 
v#Bruselu. EHSV musí mít vy''í 
politické ambice, musí jednat ze 
své vlastní iniciativy a#pln% se p!i-
tom opírat o#sv(j nejhodnotn%j'í 
zdroj – o#své $leny. Jsme jedinou 
institucí v#EU, která doká&e p!i-
cházet s#v"razn"mi a#$asto nep!í-
jemn"mi my'lenkami, a# také 
jedinou, která je schopná podívat 
se na evropské instituce kritick"m 
pohledem v#pozitivním slova smy-
slu a#p!im%t je ke zm%nám.

*ivot Evropan( je v#sou$asnosti 
pln" znepokojiv"ch nejistot. Ve 
funkci p!edsedy EHSV, kterou práv% p!ebírám, hodlám prosazovat ambici-
ózn%j'í EU, pro ni& jsou skute$n% prvo!adé zájmy jejích ob$an(. Jak jsem ji& 
!ekl t%m, kdo sledují moje zprávy na Twitteru, Evropa je mou vá'ní, nikoli 
p!íle&itostí ke karié!e. Doufám, &e m% toto nad'ení bude provázet i#v p!í'tích 
dvou a#p(l letech v#úloze vedoucího p!edstavitele V"boru. 

Henri Malosse 
p!edseda EHSV na období 
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“Jsme jedinou insti-
tucí v EU, která doká&e 
p!icházet s v"razn"mi 
a $asto nep!íjemn"mi 
my'lenkami, a také jedi-
nou, která je schopná 
podívat se na evrop-
ské instituce kritick"m 
pohledem v pozitivním 
slova smyslu a p!im%t je 
ke zm%nám.”

“Vnímají EU spí'e 
jako problém, a ne jako 
!e'ení. Já jsem ov'em 
p!esv%d$en, &e Evropa 
je schopná zásadn% p!i-
sp%t k zotavení – k tomu 
je ale pot!eba zm%nit 
kurz!“”Vize svobody

Henri Malosse vstoupil do EHSV 
v# roce 1995 a# o rok pozd%ji se 
stal p!edsedou skupiny Zam%st-
navatel(. Narodil se ve Francii 
rodi$(m pocházejícím z#Korsiky. 
Jeho dospívání ovlivnilo usmí-
!ení Francie a#N%mecka po druhé 
sv%tové válce, co& ho p!esv%d$ilo 
o# d(le&itosti spolupráce. Poz-
d%ji, kdy& mu je't% nebylo t!icet, 
si pln% uv%domil tragické rozd%-
lení západní a#v"chodní Evropy 
&eleznou oponou. Proto p!ijel do 

Polska, kde se v#roce 1976 setkal 
v# Gda+sku s# Lechem Walesou. 
Oba mu&e spojovala láska ke svo-
bod% i#nenávist k#útisku. Krom% 
dal'ích jazyk( mluví pan Malosse 
polsky a#rusky, p!edná'í Evropská 
studia v#Moskv%, Vratislavi, ,tras-
burku a#Pa!í&i. 

Stál také u#zrodu delegace fran-
couzsk"ch Obchodních a#pr(my-
slov"ch komor p!i EU a#pozd%ji se 
stal p!edsedou jejich shromá&d%ní. 
V#roce 1987 zalo&il sí- evropsk"ch 
informa$ních st!edisek s#více ne& 

300 pobo$kami, které radí mal"m 
a# st!edním podnik(m z# celé 
Evropy. 

Vedení EHSV je novou v"zvou. 
„V"bor reprezentuje spole$nost 
a#na'ím úkolem je spole$ná práce 
s# vyvinutím ve'kerého úsilí na 
to, abychom zaru$ili, &e Evropa 
dostojí o$ekávání lidí,“ prohla'uje 
pan Malosse. „Musíme nabídnout 
mlad"m lidem vizi budoucnosti.“ 
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P#íle&itosti pro v'echny 
Rakousko nastavi lo la- ku pro 
zaji't%ní co nejlep'ích vyhlídek 
v#oblasti zam%stnání a#odborné p!í-
pravy &ák(m, kte!í práv% dokon$ili 
základní 'kolu. Lze úsp%'n" p!íklad 
této zem% p!evzít v'ude v#Evrop%?

Ev ropsk á komise nedáv no 
vyzvala $lenské státy EU, aby zavedly 
program záruk v#oblasti zam%stnání 
a#odborné p!ípravy pro osoby mlad'í 
25 let. Sociální a#ekonomické v"hody 
takového programu by podle Komise 
dalece p!evá&ily náklady na jeho 
zavedení. 

Ra kouská zku'enost to ji& 
potvrdila. 

„Máme dlouho tradici v#u$+ovské 
p!íprav%,“ uvedla paní Schwengová, 
která je odpov%dná za evropské 
sociální v%ci v#rakouské federální 
hospodá!ské komo!e a#nov% zvole-
nou p!edsedkyní St!ediska pro sle-
dování trhu práce EHSV. „Zhruba 
40 % &ák( jde po základní 'kole do 
u$ení.“ Rakousko má nejen nejni&'í 
míru nezam%stnanosti v#EU, ale také 
druhou nejni&'í míru nezam%stna-
nosti mlad"ch lidí. 

Ne v'ichni &áci, kte! í kon$í 
základní 'kolu, mají pot!ebné doved-
nosti, aby mohli nav't%vovat u$+ov-
ské obory. Rakousk" systém záruk 
pro mladé proto nabízí podporu t%m, 
kte!í mají potí&e s#nalezením místa. 
V#zemi se navíc provád%jí iniciativy 
v#oblasti odborného vedení mlad"ch 
lidí, je& pomáhají t%m, jim& hrozí, &e 
propadnou záchrannou sítí. 

Model pro Evropu 

„Do rakouského modelu u$+ov-
ské p!ípravy jsou p!ímo zapo-
jeni sociální partne!i,“ !ekla paní 
Schwengová. „Jedním z#nich je hos-
podá!ská komora, zákonn" zástupce 
v'ech rakousk"ch podnik(, která je 
nap!. odpov%dná za registraci smluv 
a#za zaji't%ní toho, aby podniky u$n% 
nále&it% p!ipravovaly.“ V#praxi se 
rakouské u$ební obory skládají z#80 
% z#práce v#podniku a#z 20 % z#p!í-
pravy ve 'kole. 

Vysoká míra nezam%stnanosti 
mlad"ch lidí v# EU vedla i# dal'í 

$ lenské státy k # prozkoumání 
u$+ovského systému. „Byly u$in%ny 
pokusy o#p!evzetí na'eho modelu,“ 
uvedla paní Schwengová. „N%mecko, 
kde je podobná u$+ovská kultura, 
vyslalo delegáty do ,pan%lska, aby 
tam p!edvedli, jak tyto modely fun-
gují. Nav'tívili jsme Francii a#samo-
z!ejm% se nám sk"tá p!íle&itost 
propagovat ná' model v#Bruselu.“

Nezam%stnanost mlad"ch lidí je 
nadále jedním z#nejv%t'ích problém( 
$lensk"ch stát(. Z#rakouského p!í-
kladu vypl"vá, &e zapojení mla-
d"ch lidí do trhu práce má zásadní 
v"znam pro prosperitu a#sociální 
soudr&nost. 

Christa Schweng, nov" zvolená p!edsedkyn" St!ediska pro sledování trhu práce EHSV

P#ímá demokracie v akci 

Evropská ob$anská iniciativa (ECI) 
zajistila ob$anské spole$nosti v#lo+-
ském roce prost!edek k#p!ímému 
ovliv+ování rozhodovacího procesu. 
Je sice je't% nutné do!e'it n%kolik 
zále&itostí, av'ak v#této ambiciózní 
zkou'ce celoevropské demokracie ji& 
do'lo k#v"raznému pokroku. 

Takové bylo celkové hodno-
cení na Dni evropské ob$anské 
iniciativy, kter" se konal 9. dubna 
v# EHSV u# p!íle&itosti prvního 
v"ro$í ECI. Na celodenní akci byla 
p!edstavena platforma pro zú$ast-
n%né strany a# tv(rce politiky 
k# v"m%n% zku'eností a# názor( 
a#k ur$ování oblastí vy&adujících 

zlep'ení. 

Internetová stránka v%novaná 
ECI byla spu't%na 1. dubna 2012, kde 
bylo ji& zaregistrováno 14 iniciativ, 
je& posbíraly více ne& 1,6 milionu 
podpis(. 

P!sobiv" za#átek 

„Ohlédneme-li se za uplynul"mi 
12 m%síci, myslím, &e ECI m(&eme 
pova&ovat za úsp%ch,“ !ekl Maro' 
,ef$ovi$, místop!edseda Evropské 
komise pro interinstitucionální 
vztahy a#administrativu. „Zap(sobilo 
na m% mno&ství iniciativ a#kvalita 
návrh(. Jedná se o#zále&itosti, které 
evropsk"m ob$an(m le&í na srdci.“ 

Toto prohlá'ení podpo!il odstu-
pující p!edseda EHSV Sta.an Nil-
sson, kdy& !ekl, &e ú$eln% vyu&itá 
ECI m(&e v#$asech nejistoty pomoct 
dosáhnout v%t'í soudr&nosti a#anga-
&ovanosti evropsk"ch ob$an( . 

Bruno Kaufman, p!edseda Initiative 
and Referendum Institute Europe 
(IRI Europe), dodal, &e ECI podává 
jasn" obraz o#tom, co se v#EU d%je. 

Co nás je$t% #eká 

V'ichni ú$astníci se nicmén% 
shodli na tom, &e náklady, systém 
online sbírání podpis( a#komuni-
kace jsou zále&itosti, kter"mi je t!eba 
se zab"vat, a#&e by cílená reforma 
mohla vytvo!it z#ECI do budoucna 
je't% ú$inn%j'í nástroj. „Existují 
problémy zp(sobené technologií 

a#byrokracií, které se musí !e'it na 
úrovni EU,“ sd%lil poslanec Evrop-
ského parlamentu Gerald Haefner. 

Komisa! ,ef$ovi$ by ocenil, kdyby 
$lenské státy více p!isp%ly k#tomu, 
aby se s#iniciativou seznámila 'iroká 
ve!ejnost. „M(&e b"t obtí&né p!i-
m%t $lenské státy k#ú$asti,“ dodal 
pan Nilsson. „Zde by mohla sehrát 
klí$ovou úlohu ob$anská spole$-
nost, proto&e lidé, kte!í se zapojují 
ve skupinách ob$anské spole$nosti, 
jsou s#tímto nástrojem $asto mno-
hem lépe obeznámeni.“ 

Dal'í informace: http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.events-and-
-activities-eci-day-2013 

“V praxi se rakouské 
u$ební obory skládají z 
80 % z práce v podniku 
a z 20 % z p!ípravy ve 
'kole. ”

Lep'í budoucnost 
pro v'echny
Rakousko má dnes z#celé EU nejni&'í 
míru nezam%stnanosti (4,8 %) a#dru-
hou nejni&'í míru nezam%stnanosti 
mlad"ch (8,9 %).

Tyto údaje, je& poskytl Eurostat 
v#únoru 2013, jsou velmi pozitivní 
ve srovnání s#unijním pr(m%rem 
míry nezam%stnanosti mlad"ch (do 
25 let), která je 23,5 %.

Co stojí za úsp%chem Rakouska 
v#boji s#nezam%stnaností mlad"ch? 
/ada opat!ení p!ijat"ch za tímto 
ú$elem se t"ká posílení rakouského 
systému u$+ovského vzd%lávání. 
Pat!í k#nim nap!. zavedení pomoci 
v# oblasti odborného vzd%lávání, 
vzd%lávací programy a#nové )nan$ní 
pobídky pro podniky.

Priorita pro budoucí generace

„Jedním z#hlavních cíl( rakouské 
spolkové vlády je zlep'it p!íle&itosti 
mlad"ch lidí uplatnit se na trhu 
práce,“ uvedl Norbert Schnurrer, 
mluv$í rakouského spolkového 
ministerstva práce, sociálních v%cí 
a# ochrany spot!ebitele. „Sou$ástí 
opat!ení je podpora p!i hledání pra-
covního místa a#u$+ovského místa, 
jako& i#podpora zam%stnanosti, p!i 
ní& jsou motivovány zejména &eny 
k# tomu, aby si zvolily povolání 
v#oblasti !emesel $i techniky.“

Krom% 
t o h o  b y l y 

z ave d eny specifické programy, 
jako je nap!. akce Budoucnost pro 
mláde& pro v%kovou skupinu 19–24 
let, které stále fungují. Pan Schnu-
rrer rovn%& !ekl, &e jsou nep!etr&it% 
prozkoumávány nové proaktivní 
politiky zam%stnanosti.

„ / a d a 
s p o l k o -
v "ch zemí 
v# sou$asné 
dob% nabízí 
p o r a d e n -
ství a# pod-
p or u  pr o 
mladé lidi, 
k te! í  jsou 
o h r o & e n i 
p!ed$asn"m 
ukon$ením 
vzd%lávání 
$i odborné 
p!ípravy. Odborné vedení mlad"ch 
lidí je jedním z#p!íklad(. To za$íná 
ji& v#rámci povinné 'kolní docházky 
a# je slu&bou pro mláde&, která je 
ohro&ena p!ed$asn"m ukon$ením 
'kolní docházky,“ konstatoval pan 
Schnurrer.

Podobné cíle jsou sledovány 
v#programu odborného vedení u$+(, 
v#jeho& rámci je poskytována pod-
pora u$+(m a#podnik(m, které je 
p!ipravují, je& má za ú$el zabránit 
p!ed$asnému ukon$ení odborného 
vzd%lávání mlad"ch lidí. 

“Ú$eln% vyu&itá ECI 
m(&e v $asech nejistoty 
pomoct dosáhnout v%t'í 
soudr&nosti  a anga-
&ovanosti evropsk"ch 
ob$an(. ”
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Maro# $ef%ovi%, místop!edseda Evropské 
komise
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P!edseda EHSV Henri Malosse: „Najd"me nové Jeany Monnety nebo  
Jeanny Monnetové 21. století – mladé Evropany s neot!el&mi nápady.“

Vyslovit sv"j názor 
Na základ% debaty, kompromisu 
a# demokratického rozhodování 
vybrali mladí ú$astníci leto'ní akce 
„Va'e Evropa, vá' názor“ t!i priority, 
jejich& uplat+ování by rádi vid%li na 
evropské úrovni. 

Tyto priority – p!ístup k#prvnímu 
zam%stnání, evropská stipendia pro 
studenty z#rodin s#nízk"mi p!íjmy 
a# podpora podnikání mlad"ch – 
budou te0 za!azeny do pracovního 
programu EHSV na p!í'tí rok. 

„Vámi vybrané priority se te0 
stanou prioritami na'imi,“ !ekl 
p!edseda EHSV pan Henri Malo-
sse. „Najd%me nové Jeany Monnety 
nebo Jeanny Monnetové 21. sto-
letí – mladé Evropany s#neot!el"mi 
nápady.“

Zam%&it se na budoucnost

T!i vybraná témata odrá&ejí 
otázky, je& d%lají v#sou$asnosti mla-
d"m Evropan(m nejv%t'í starost. 
„Pou$ení, je& z#toho pro nás plyne, 
je, &e se v#této obtí&né dob% musíme 
zam%!it na to nejpodstatn%j'í,“ uvedl 
dále pan Malosse. „Vybrali jste to 
nejd(le&it%j'í a# já bych na va'em 
míst% volil stejn%.“

Raluca Vorniciuc z# Rumunska 
krátce promluvila o#priorit% p!ístupu 
k#prvnímu zam%stnání, co& je inici-
ativa, jí& se dostalo nejv%t'ího po$tu 
ú$astnick"ch hlas(. Jak uvedla, je 
t!eba rovn%& zajistit, aby lidé, kte!í 
jsou poprvé zam%stnáni, byli také 
!ádn% placeni. 

Ziva Ledinek ze Slovinska pro-
mluvila o# druhé nejpopulárn%j'í 
priorit%, plánu zavést evropská sti-
pendia pro studenty z#rodin s#níz-
k"mi p!íjmy, a#Sebastian Asgardh 
pohovo!il o#tom, &e nedostatek zna-
lostí t"kajících se podnikání brzdí 
Evropu. 

„Lidé nemají dostatek informací,“ 
!ekl. „Co skute$n% pot!ebujeme, je 
fond pro mladé podnikatele, jen& by 
dal mlad"m lidem p!íle&itost za$ít 
s#vlastním podnikáním.“

Akce „Va'e Evropa, vá' názor“ 
proto p!inesla velmi pozitivní v"sle-
dek: nejen &e p!ivedla mladé lidi 
z#celé Evropy k#diskuzi a#v"m%n% 

zku'eností, ale umo&nila jim také 
aktivní zapojení do rozhodovacího 
procesu.  

Ur$ování priorit 
Studenti, kte!í se zú$astnili akce 
Va'e Evropa, vá' názor, si v#Bruselu 
vym%nili názory na to, jaké priority 
by si m%l EHSV ur$it v#roce 2013.

Do sestavování pracovního 
programu EHSV na tento rok se 
poprvé p!ímo zapojili st!edo'kol'tí 
studenti. Na setkání prodiskuto-
vali, podrobn% projednali a#p!ed-
stavili u&'í seznam 15 politick"ch 

priorit a#následn% z#nich hlasováním 
vybrali t!i nejd(le&it%j'í. 

EHSV se zavázal k#tomu, &e tyto 
priority p!ijme a#za$lení je do svého 
pracovního programu na rok 2013.

Priority prost&ednictvím 
partnerství

Ka&doro$n% po!ádaná akce Va!e 
Evropa, Vá! názor nabízí st!e-

do'kolsk"m student(m 
a# jejich u$itel(m mo&nost 
setkat se a# p!edat své 
názory p!ímo rozhodují-

cím $initel(m EU. Letos se 
delegace z#27 'kol (jedna 
'kola z# ka&dého $len-
ského státu) ve slo&ení 
t!i studenti a#jeden u$itel 
zú$astnily simulovaného 

plenárního zasedání EHSV 

a#hlasováním se vyjád!ily k#politic-
k"m prioritám na rok 2013. 

„Jsme shromá&d%ní ob$anské 
spole$nosti, druhé evropské shro-
má&d%ní po Evropském parlamentu,“ 
p!ipomn%l ve svém uvítacím projevu 
p!edseda EHSV Henri Malosse. „Jsme 

vám k#slu&bám a#vá' názor pova&u-
jeme za d(le&it". Proto chceme, aby se 
EHSV stal první evropskou institucí, 
je& své priority p!ipravuje v#partner-
ství s#mlad"mi lidmi.“ 

Komisa!ka EU pro vzd%lávání, 
kulturu, mnohojazy$nost a#mláde& 

Androulla Vassiliou ocenila nápa-
ditost a# anga&ovanost ú$astník( 
a#vybídla je, aby v#tomto p!ístupu 
vytrvali. Podle ní „silná demokracie 
pot!ebuje víc, ne& jen informované 
ob$any. Pot!ebuje aktivní ob$anské 
zapojení.“ 

Mnohé z#priorit se t"kaly témat, 
která mladé lidi p!ímo ovliv+ují, 
kup!íkladu pomoc s#nalezením prv-
ního pracovního místa, roz'í!ení 
programu Erasmus a# z!ízení spo-
le$n"ch studijních osnov pro st!ední 
'koly. Jiné reagovaly na 'ir'í spole-
$enské v"zvy, jako je lep'í vyu&ívání 
kosmick"ch program(, rozvoj o)ciál-
ního evropského televizního vysílání 
a#zavedení jednotné ceny interneto-
vého p!ipojení v#celé Evrop%. 

Díky prezentacím $len( EHSV 
pana Van Iersela, Dassise a#Tran-
tiny m%li studenti rovn%& p!íle&i-
tost se blí&e seznámit s#fungováním 
EHSV.    www.eesc.europa.eu

2013

“Vámi vybrané priority 
se te0 stanou prioritami 
na'imi.”!ekl p!edseda EHSV pan  

Henri Malosse. 

Projevte sv%j názor!
Akce „Va'e Evropa, vá' názor“ je pro 
&áky jedine$nou p!íle&itostí sdílet 
své názory s#mlad"mi lidmi z#ostat-
ních zemí a#mluvit p!ímo s#politic-
k"mi p!edstaviteli.

Ú$astníci leto'ní simulace plenár-
ního zasedání, která se konala 19. 
dubna, této p!íle&itosti pln% vyu&ili. 
Nestává se konec konc( ka&d" den, 
aby se &áci ze v'ech $lensk"ch 
stát( se'li v# srdci Evropy 
a#p!edávali své záv%ry p!ímo 
evropsk"m institucím.

Vytvá&ení evropské 
solidarity

„Moc se mi líbilo, &e 
jsem mohl mluvit p!ímo 
s# p!edsedou EHSV,“ !íká 
Nish Narayayan z# Velké 
Británie. Loty'sk" student 
Kirils Jegorenkovs s# ním 
souhlasí. Podle n%j je d(le-
&ité, aby se mohli mladí lidé 
vyjád!it své názory. „Tady 
jsme si v'ichni rovni,“ myslí 
si Anna Pimenova, která je 
také z#Loty'ska.

„V'ichni máme n%jaké problémy 
a#tady je m(&eme sdílet.“ 

Rakouská delegace má za to, &e 
by tato iniciativa mohla v"znamn% 
povzbudit celoevropskou solida-
ritu. „Myslím, &e jsme zjistili, &e 
lidé v#jednotliv"ch $ástech Evropy 
mají r(zné zku'enosti,“ uvádí Lukas 
Meissl. Jeho spolu&a$ka Kerstin Hai-
der poukázala na to, &e !ada lidí v#její 
zemi si jednodu'e neuv%domuje, jak 
velk"m problémem je jinde v#Unii 
nezam%stnanost mlad"ch lidí.

Otázka nezam%stnanosti v#ka&-
dém p!ípad% trápí Miguela Santos 
Almeidu a#Dioga Jarmela Valente 
Diase z# Portugalska. Pro n% byly 
nejd(le&it%j'ími prioritami k#dis-
kusi prodlou&ení programu Eras-
mus a#pomoc p!i hledání prvního 
zam%stnání. „Byl bych rád, aby byl 
Erasmus p!ístupn" pro v'echny stu-
denty,“ !íká Diogo. „EU by také m%la 

dávat peníze rodinám, které mají 
)nan$ní potí&e, aby studenti mohli 
dokon$it studium.“

Jejich u$itelka Marina Maria 
Marques Nogueira se domnívá, 
&e kulturní v"m%ny na evropské 
úrovni jsou nesmírn% u&ite$né. Vítá 
je, proto&e jejím student(m dávají 
p!íle&itost setkat se s#lidmi z#jin"ch 
zemí a# poznávat evropskou poli-
tiku. „V&dy- lidi ani nechodí volit,“ 
!íká. „Je snadné kritizovat politiku, 
musíme se v'ak také nau$it se jí 
ú$astnit.“ 

Evropská komisa!ka Androulla Vassiliou, p!edseda EHSV Henri Malosse a místop!edsedkyn" 
EHSV Jane Morrice

Více ne' 100 'ák( a u%itel( se zú%astnilo akce „Va#e Evropa, vá# názor“ 2013
PHOTO V: Jane Morrice, místop!edsedkyn" EHSV pov"!ená komunikací
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Evropané nahlí#ejí za oponu rozhodovacího 
procesu v$EU
Posílení ekonomiky, hledání práce, 
ochrana &ivotního prost!edí – to 
jsou velká témata, která v#sou$asné 
dob% zam%stnávají mysl evropsk"ch 
ob$an(.

V sobotu 4. kv%tna mezi 10. hodi-
nou ranní a#6. hodinou ve$erní byly 
dve!e Evropského hospodá!ského 
a#sociálního v"boru (rue Belliard 
99, Brusel) otev!eny pro ve!ejnost. 
Náv't%vníci tak m%li mo&nost poho-
vo!it o# t%chto otázkách se $leny 
EHSV z# r(zn"ch $lensk"ch stát( 
a#r(zn"ch oblastí a#seznámit se s#tím, 
jak m(&e V"bor ovliv+ovat politiku 
EU. Pozvání p!ijalo asi 2 600 osob.

Rok 2013 je navíc Evropsk"m 
rokem ob$an(. EHSV je subjektem, 
jen& p!ímo zastupuje ob$anskou 
spole$nost na úrovni EU, a#proto 
má ka&doro$ní Den otev!en"ch 
dve!í V"boru, kter" se koná v#jeho 
hlavním sídle v# Bruselu, zvlá'tní 
v"znam. U# této p!íle&itosti byla 

uspo!ádána !ada aktivit, her a#pod-
n%tn"ch akcí pro celou rodinu.

Pro ka'dého n%co

1innost EHSV pokr"vá 'irokou 
'kálu politik EU, p!i$em& nejv%t'í 
pozornost je v%nována hospodá!ství, 
zam%stnanosti a#&ivotnímu prost!edí. 
Akce se spolu s# p!edsedou EHSV 
panem Henri Malossem a#místop!ed-
sedkyní paní Jane Morrice zú$ast-
nilo také p!es 20 $len( V"boru, kte!í 
jsou zástupci zam%stnavatelsk"ch 
sdru&ení, odbor( a#mnoha dal'ích 
organizací, aby si vyslechli nápady 
náv't%vník( , diskutovali s# nimi 
o# nich a# vysv%tlili, $ím se EHSV 
v#t%chto zásadních oblastech zab"vá.

Bylo mo&no nav'tívit informa$ní 
stánky, které prezentovaly práci 
V"boru, a#náv't%vníci v'ech v%kov"ch 
kategorií i#zájm( se také mohli zapojit 
do r(zn"ch zábavn"ch i#vzd%lávacích 
aktivit. V#kvizu si mohli ú$astníci 
otestovat své znalosti o#aktuálních 

tématech a# vyhrát ú&asné ceny. 
Trio 3J zahrálo na &ivo jazz beat a#v 
nabídce byla také zumba, poslední 
móda v# oblasti tane$ního fitness, 
která do Evropy dorazila z#Latinské 
Ameriky. Milovníci vzru'ujících 
zá&itk( m%li p!íle&itost otestovat svou 
odvahu na provazovém most% zav%'e-
ném nad atriem budovy, pro d%ti byly 
p!ipraveny hry a#malování na obli$ej.

Ve stejn" den byly pro ve!ejnost 
otev!eny dve!e v'ech ostatních insti-
tucí EU. 

Jane Morrice – mladí nám ukazují cestu 
První akce, které jsem se zú$astnila 
coby místop!edsedkyn% EHSV pro 
komunikaci, je náhodou také jed-
nou z# m"ch nejoblíben%j'ích. Ze 
v'ech kout( Evropy se do Bruselu na 
dva dny sjelo více ne& 100 student( 
a#u$itel(, aby se zde n%$emu p!iu$ili, 
ale také se spole$n% pobavili – „Va'e 
Evropa, vá' názor“ rozhodn% pat!í 
k#setkáním podle mého gusta. 

Mo&ná na m% zap(sobil entuzi-
asmus t%ch n%kolika desítek &ák(, 
kte!í m%li p!íle&itost vyjád!it v#Bru-
selu sv(j názor. Nebo to bylo jejich 
uchvácení Evropou, jejich touha 
n%co se o#EU dozv%d%t $i jejich nad-
'ení z#toho, &e poznají nové p!átele 
z#r(zn"ch kultur. A- u& je tomu jak-

koli, akce „Va'e Evropa, vá' názor“ 
má bezesporu ur$ité kouzlo pro 
v'echny zú$astn%né – $leny, zam%st-
nance i#studenty.

Iniciativa „Va'e Evropa, vá' 
názor“ vznikla z#podn%tu n%kdej'í 
místop!edsed k y n%  I r in i Par i 
a#b%hem funk$ního období Anny 
Marie Darmanin postupn% nab"vala 
na popularit%. Leto'ní ro$ník v'ak 
byl tak trochu jin". Studenti m%li 
vybrat priority pro budoucí $innost 
EU a#prokázali p!i tom správn" úsu-
dek – jejich návrhy se t"kaly prv-
ního zam%stnání, stipendií EU pro 
studenty z#rodin s#nízk"mi p!íjmy 
a# podnikání mlad"ch lidí. Henri 
Malosse jim ve svém záv%re$ném 
proslovu p!islíbil, &e tyto návrhy 
za$lení do nového programu svého 
p!edsednictví. A#soud% podle otázek, 
které mu studenti ke konci kladli, ho 
hodlají vzít za slovo!

P!i p!íprav% na tuto událost 
nav'tívili $lenové EHSV 'koly, které 
se do sout%&e p!ihlásily, a#diskutovali 

se &áky v#ka&dé zemi EU. Já jsem 
se vydala do St Colum‘s College 
v#Severním Irsku a#byl to nezapo-
menuteln" zá&itek. Za t%ch 30 let, 
co se zab"vám zále&itostmi EU, 
jsem se jen z!ídkakdy setkala s#mla-
d"mi lidmi, kte!í by m%li tak velk" 
zájem o#globální otázky a#tolik jim 
rozum%li. Po dvou dnech akce „Va'e 
Evropa, vá' názor“ jsem p!esv%d$ena 
o#tom, &e budoucnost tohoto starého 
kontinentu je v#dobr"ch rukou. 

Ne& jim v'ak p!edáme &ezlo, $eká 
nás je't% hodn% práce. Bylo by vel-
kou chybou zanechat na'im d%tem 
Evropu v#tomto stavu. 

Úkolem EHSV je p!ispívat k#tomu, 
aby byla EU lep'ím 
místem k# &ivotu pro 
na'e ob$any, a# tento 
cíl je t!eba následovat. 
Musíme u$init v'echno 
pro to, abychom dali 
místním komunitám 
v# na'ich zemích nov" 
náboj a# abychom jim 
ukázali, jak nám v#tom 
mohou pomoci i# oni 
sami prost!ednictvím 
sv"ch organizací, usku-
pení a#sdru&ení. Musíme 
rovn%& ud%lat v'e, co je 
v# na'í moci, abychom 
v yu&i l i kolektivních 
znalostí $len( EHSV 
a#ovlivnili rozhodující 
$initele EU v# Bruselu. 
Musíme je podporovat 
v#jejich úsilí o#nalezení 
odpovídajících !e'ení. 
Musíme je nabádat 
k# tomu, aby ne'et!ili 
silami, a# musíme jim 
nestrann% umo&nit $er-
pat z#na'ich stanovisek. 

Jako&to místop!edsedkyn% EHSV 
se budu spolu se sv"mi kolegy 
z#p!edsednictva sna&it tomuto úkolu 
dostát. A# ve funkci p!edsedkyn% 
komunika$ní skupiny budu spolu 
se sv"m t"mem, kontaktními místy 
a#$leny coby vyslanci dbát na to, aby 
byla tato práce nejen vykonána, ale 
aby ji také vnímali mocní a#vlivní 
v#Bruselu a#ob$ané v#na'ich zemích. 

Ráda bych pod%kovala v'em, 
kdo se na akci „Va'e Evropa, vá' 
názor“ podíleli, za skv%le odvede-
nou práci. 

Rozhovor s$místop%edsedou EHSV Hansem-Joachimem Wilmsem

Práv% zvolen" nov" místop!edseda 
Hans-Joachim Wilms, kter" zod-
povídá za rozpo$et, není v#EHSV 
&ádn"m nová$kem. V#p!í'tím roce 
oslaví n%meck" odborá! a#politick" 
odborník na &ivotní prost!edí, 
ochranu klimatu a#udr&iteln" rozvoj 
20. v"ro$í svého $lenství. Rozpo$-
tem EHSV pro rok 2014 se v'ak H. J. 
Wilms zab"vá ji& nyní. 

M%sí#ník EHSV info se ho 
ptal, s #ím vstupuje do 
jednání s Evropskou radou 
a parlamentem.

Hans-Joachim Wilms: P(vodn% 
jsme vycházeli z# nav"'ení o# míru 
in2ace, te0 je to ale p!ece jen o#tro-
chu víc. / ídili jsme se návrhem 
eurokomisa!e pro rozpo$et Janusze 
Lewandowského, zohlednit v'echna 
plánovaná zvy'ování náklad( na 

zam%stnance, ov'em v%cné náklady 
zmrazit. P!i sou$asném rozpo$tu 132 
milion( EUR tak nakonec dosáhneme 
nav"'ení o#1,67 místo 1,6 procenta.

EHSV info: Co to v"hledov% 
znamená pro EHSV?

Z(staneme-li u# tohoto vzorce, 
budeme mít za t!i, $ty!i roky sku-
te$n% problémy, proto&e to znamená, 
nap!íklad u#budov, jet a& na doraz. 
Ob$as je také pot!eba investovat, a#to 
s#tímto p!ístupem není mo&né, pro-
to&e neumo&+uje &ádnou restruktu-
ralizaci rozpo$tu.

Existuje v!bec n%jaká 
alternativa p&i sou#asné krizi, 
která jak známo zakazuje 
navy$ování rozpo#tu?

Myslím, &e bychom stejn% jako 
ostatní instituce EU m%li dát jasn% 
najevo, &e pot!ebujeme v%t'í volnost 
v# otázce rozpo$tu. V&dy- vlastn% 
skoro &ádnou nemáme. Pokud 
n%kde, nap!íklad v# oblasti perso-
nálu, n%jaké prost!edky u'et!íme, 
tak to je't% zdaleka neznamená, 
&e je m(&eme n%kde jinde utratit. 
Musíme mít mo&nost ve v%t'í mí!e 
sami rozhodovat o#tom, jak s#roz-
po$tem nalo&íme – samoz!ejm%, 
jak je zvykem, s#co mo&ná nejv%t'í 
transparentností.

Jste také zodpov%dn" za 
postoj EHSV k rozpo#tu EU. Jak 
hodnotíte sou#asnou diskusi 
o víceletém finan#ním rámci 
pro období 2014 a' 2020?

Kdy& vím, &e se nacházím v#krizi, 
musím nabídnout i# n%jakou per-
spektivu. Udr&ovat status quo te0 
není mo&né. P!itom nejde jen o#v"'i 
rozpo$tu, ale také o#jeho zam%!ení. 
A& na pár nep!íli' p!esv%d$iv"ch 
v"jimek v#boji s#nezam%stnaností 
mlad"ch lidí a#v oblasti v"zkumu 
se neobjevily &ádné politické pod-
n%ty, kde by ob$ané mohli !íct: to, 
co d%láte, je dobré, na to pot!ebujeme 
Evropu, na to dáváme své peníze.

P!jde to je$t% zm%nit?

Evropsk" parlament nejspí' je't% 
pár v%cí zvládne, na tom se shodují 
i#v'echny velké politické skupiny, já 
ov'em pochybuji, &e to bude sta$it. 

“Po dvou dnech akce 
„Va'e Evropa, vá' názor“ 
jsem p!esv%d$ena o tom, 
&e budoucnost tohoto 
starého kontinentu je v 
dobr"ch rukou. ”

Jane Morrice, místop!edsedkyn" EHSV pov"!ená komunikací

“Musíme mít mo&-
nost ve v%t'í mí!e sami 
rozhodovat o tom, jak s 
rozpo$tem nalo&íme – 
samoz!ejm%, jak je zvy-
kem, s co mo&ná nejv%t'í 
transparentností.”
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