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A polgárokat kell Európa kormányrúdjához állítani

Nincs könny! dolga ma annak, aki egy 
európai uniós intézmény élére kerül. 
Áprilisban – 2015 októberéig tartó 
mandátummal – Henri Malosse-t 
választották az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság elnökének, aki úgy 
nyilatkozik, hogy nem riad majd visz-
sza a"változtatástól, amikor szembe kell 
nézni az Európát érint# kérdésekkel.

Mindenképpen a"jöv# felé kíván for-
dulni, így fontosnak tartja, hogy jobb 
lehet#ségeket – mindenekel#tt több 
munkahelyet – kínáljunk Európa $a-
taljainak.  Malosse úr nagyon jól tudja, 
hogy útjára kell indítanunk az euró-
paiak új nemzedékét, és már megbe-
széléseket is kezdett a"$atalokkal arról, 
hogy mit tartanának a"legfontosabbnak.

Szándékában áll emellett áttekin-
teni az EGSZB munkamódszereit, 
er#sítve a"civil társadalom befolyását 
a" döntéshozatalban, s" hozzájárulva 
ezzel az EU legitimitásának helyreál-
lításához. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy 
aktívan készülnünk kell a"várható ese-
ményekre, nem pusztán várnunk arra, 
hogy megtörténjenek. Az EGSZB ezt 
szilárd érvekkel alátámasztott „saját 
kezdeményezés!” véleményekkel teheti 
meg, amelyek adott esetben az Európai 
Bizottságot is álláspontjának megvál-
toztatására késztetik.

Házon belüli „meg$gyel#központ-
jai” révén az EGSZB elemezni tudja 
az uniós politikák, például az Európa 
2020 stratégia végrehajtását. „Hitelessé-
günk növelése érdekében a"konzultatív 

szerept#l el kell mozdulnunk afelé, 
hogy projekteket kezdeményezzünk, 
az elgondolások és innovációk egyfajta 
laboratóriumává váljunk. Az EGSZB 
befolyásának növelése érdekében minél 
jobban ki kellene használnunk tagjaink 
tudását és saját országukban meglév# 
kapcsolataikat is. Az EGSZB-nek az 
európai történések középpontjába kell 
kerülnie” – fejti ki Malosse úr.

A lényeges kérdéseket kell 
feltenni

Az EGSZB új elnöke szerint sok 
európai úgy érzi, hogy „Brüsszel” 
már nem $gyel oda a"problémáikra. 
„A válság miatt az európaiak minden-
napi életét a"saját jöv#jükért és a"gyer-
mekeik jöv#jéért érzett aggodalmak 
szövik át. Az EU-ban nem megoldást, 
hanem problémát látnak. Én ennek 
ellenére meg vagyok gy#z#dve arról, 
hogy Európa jelent#sen hozzájárulhat 

a"fellendüléshez – ehhez azonban irányt 
kell váltania!”

Malosse úr az EGSZB szerepét 
abban látja, hogy feler#sítse azoknak 
a"hangját, akiket Brüsszelben rendsze-
rint nem hallanak meg, emlékeztetve 
ezzel az EU-t az emberek életének rea-
litásaira és lehet#séget teremtve Európa 
meger#sítésére. „Az EGSZB feladata 
az, hogy feltegye a"helyes kérdéseket, 
és azokra választ kapjon. Itt az ideje, 
hogy újra a"polgárokat tegyük Európa 
hajtóerejévé, és ez nem várhat holna-
pig. Ezt a"feladatot t!ztem ki magam 
elé” – szögezi le.

Mivel az EGSZB tagjai maguk is 
a"civil társadalom köreib#l kerülnek 
ki, az intézmény ideális helyzetben van 
ahhoz, hogy védje a"polgárok érdekeit. 
Malosse úr az elkövetkez# két és fél évre 
többek közt a"következ#ket jelölte meg 
politikai prioritásaként:

inkább az emberek segítése napi 
gondjaik megoldásában (pl. meg-
takarításaik védelme, a" fiatalok 
foglalkoztatásának garantálása, az 
egészségügyi ellátáshoz és a"nyug-
díjjal kapcsolatos juttatásokhoz való 
hozzáférés biztosítása);

támogatása, az európai ipar és vál-
lalkozói szféra meger#sítése;

-
közelítés! uniós politizálástól, 
s"ehelyett az Európához való tar-
tozás és a"szolidaritás érzésének 
er#sítése. 

VEZÉRCIKK 
Tisztelt Olvasók!

Az EU el#tti legnagyobb kihívás 
napjainkban az európai polgárok 
támogatásának hiánya. A"következ# 
hónapokban mindenekel#tt ennek 
visszaszerzésére kell koncentrálnunk 
mindannyiunknak, akik hiszünk az 
európai integrációs projektben. 

A közelmúltban – mintha a"pénz-
ügyi válság nem volna elég – az európai kormányok tovább fokozták ezt az elide-
genítést azzal, hogy nyomást gyakorolnak a"polgárok megtakarításaira kivetett 
adó érdekében. Ezt az érintettek újabb árulásnak tartják.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság kivételes helyzetben van ennek 
a"kihívásnak a"megválaszolására, hiszen az egyetlen olyan európai intézmény, 
amelynek tagjai nem politikusok és nem is közalkalmazottak.

Mivel az EGSZB a" civil társa-
dalmat annak teljes sokféleségében 
képviseli, hangsúlyosabban részt kell 
vennie a" nyilvános vitában, meg-
különböztetve magát a" sok egyéb 
brüsszeli konzultatív testülett#l. Az 
EGSZB célja, hogy növelje politikai 
ambícióit és saját kezdeményezés 
alapján lépjen fel, teljes mértékben 
kihasználva leggazdagabb er#for-
rását: a"tagságát. Az egyetlen olyan 
testület vagyunk az EU-ban, amely 
hangsúlyos és sokszor kellemetlen 
véleményeket bocsáthat ki; az egyet-
len, amely képes konstruktív kriti-
kával illetni és felrázni az európai 
intézményeket. 

Az európai polgárok élete manapság tele van aggasztó bizonytalansággal. Az 
EGSZB elnöki tisztének átvételekor az a"szándékom, hogy az EU-t még ambici-
ózusabbá tegyük és elérjük, hogy valóban el#térbe helyezze a"polgárok érdekeit. 
A"Twitteren már korábban elmondtam, hogy Európa számomra szenvedély, nem 
pedig karrier; remélem, hogy a"következ# két és fél évben meg tudom jeleníteni 
ezt a"szenvedélyt az EGSZB vezet#jeként rám háruló feladatokban. 

Henri Malosse 
az EGSZB elnöke
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“Az egyetlen olyan testület 
vagyunk az EU-ban, amely 
hangsúlyos és sokszor kelle-
metlen véleményeket bocsát-
hat ki; az egyetlen, amely 
képes konstruktív kritikával 
illetni és felrázni az európai 
intézményeket. ”

“Az EU-ban nem meg-
oldást, hanem problémát 
látnak. Én ennek ellenére 
meg vagyok gy#z#dve arról, 
hogy Európa jelent#sen hoz-
zájárulhat a"fellendüléshez"– 
ehhez azonban irányt kell 
váltania!””A szabadság a!cél

Henri Malosse 1995-ben csatlako-
zott az EGSZB-hez, és a"rákövetkez# 
évben a"Munkaadók csoportjának 
elnöke lett. Franciaországban szü-
letett, korzikai szül#kt#l. A"második 
világháború utáni francia–német 
megbékélés légkörében n#tt fel, így 
volt alkalma meggy#z#dni az együtt-
m!ködés fontosságáról. Kés#bb, 
a"húszas éveiben tudatosult benne, 
hogy a" vasfüggöny milyen tragi-
kus módon szétválasztja Nyugat- 
és Kelet-Európát. Ez a" felismerés 

Lengyelországba vezette, ahol 
1976-ban, Gda%skban találkozott 
Lech Wa&'sával is. A"két fér$ egy-
aránt rajongott a"szabadságért és gy!-
lölte az elnyomást. Malosse úr más 
nyelvek mellett lengyelül és oroszul 
is beszél, és európai ismereteket tanít 
Moszkvában és Wroc&awban, vala-
mint Strasbourgban és Párizsban.

Emellett segített a"francia keres-
kedelmi és iparkamara uniós dele-
gációjának felállításában is, amely 
Közgy!lésének kés#bb a" vezet#je 
lett. 1987-ben megalapította az Euro 

Info Központok hálózatát, amelyhez 
Európa-szerte több mint 300, a"kkv-
knak tanácsokat nyújtó iroda tartozik. 

Az EGSZB elnöki posztja új kihí-
vásokat tartogat számára. „Az EGSZB 
a" társadalmat képviseli, és nekünk 
minden er#nkkel együtt kell dolgoz-
nunk azon, hogy Európa valóban 
megfeleljen az itt él# emberek elvárá-
sainak” – vallja Henri Malosse. „Pers-
pektívát kell felmutatnunk az európai 
$atalok számára.” 

   www.eesc.europa.eu

2013

©
 Kh

en
g G

ua
n T

oh

2013. május / 05 HU
ISSN 1830-5105

EGSZB info Európai Gazdasági
és Szociális Bizottság
híd Európa és a!szervezett civil társadalom között

http://www.eesc.europa.eu


2 EGSZB info — 2013. május / 05/

Esélyt mindenkinek
Ausztria etalonnak számít a"tekintetben, 
hogy kiváló foglalkoztatási és képzési 
lehet#ségeket biztosít az iskolaelhagyók 
számára. Vajon a"sikeres osztrák modell 
uniós szinten is alkalmazható?

Az Európai Bizottság nemrégiben fel-
kérte az uniós tagállamokat, hogy dolgoz-
zanak ki egy foglalkoztatási és képzési 
garanciaprogramot a"25 év alattiak szá-
mára. Az Európai Bizottság szerint egy 
ilyen program társadalmi és gazdasági 
el#nyei messze felülmúlhatják a"végre-
hajtás költségeit. 

Ezt már Ausztria tapasztalatai is 
bizonyítják. 

„A szakképzésnek nagy hagyományai 
vannak nálunk” – fejti ki Christa Schweng, 
az Osztrák Szövetségi Gazdasági Kamara 
európai szociális ügyekért felel#s munka-
társa és az EGSZB munkaer#-piaci meg-
$gyel#központjának újonnan választott 
elnöke. „Az iskolaelhagyók mintegy 
40%-a fog szakmai képzésbe.” Ausztria 
a"legalacsonyabb munkanélküliségi rátával 
büszkélkedhet az EU-ban, és a"második 
legalacsonyabb rátát tudhatja magáénak 
a"$atalok munkanélküliségét illet#en. 

Nem minden iskolaelhagyó rendelke-
zik a"szükséges készségekkel ahhoz, hogy 
szakmát tanuljon. Ausztria $ataloknak 
szóló garanciarendszere ezért támogatja 
azokat, akik nehezen találnak szakképzési 
helyet. Ezen túlmen#en Ausztria szakta-
nácsadási kezdeményezéseket is biztosít, 
hogy segítsen azoknak, akiket a"véd#háló 
esetleg nem fogna fel. 

Modell Európa számára 

„Ausztria szakképzési modellje 
közvetlenül bevonja a"szociális part-
nereket” – mondja Christa Schweng. 
„A"szerz#dések nyilvántartásba vétele 
és a"gyakornokok vállalkozásoknál tör-
tén# megfelel# képzésének biztosítása 
például a"gazdasági kamara hatáskörébe 
tartozik, amely az egész osztrák üzleti 
szféra jogi képvisel#je és a"szociális part-
nerek egyike.” A"gyakorlatban egy oszt-
rák szakmai képzés 80%-át a"vállalatnál 
végzett munka teszi ki, 20%-át pedig az 
iskolában eltöltött id#. 

A $atalok uniószerte meg$gyelhet# 
magas munkanélkülisége a"többi tagál-
lamot a"szakmai képzés rendszerének 

vizsgálatára késztette. „Történtek kísér-
letek a"modell átvételére” – mondja 
Christa Schweng. „Németország, amely 
egy hasonló szakmai képzési rendszert 
alkalmaz, küldötteket küldött Spanyol-
országba, hogy bemutassa a"modell 
m!ködését. Mi Franciaországba utaz-
tunk, és persze most alkalmunk nyí-
lik, hogy Brüsszelben is népszer!sítsük 
a"modellt.” 

A fiatalok munkanélkülisége 
továbbra is kulcsfontosságú probléma 
marad a" tagállamokban. Ausztria 
tapasztalatai bizonyítják, hogy a"$ata-
lok munkaer#-piaci integrációja alap-
vet# fontosságú a"jólét és a"társadalmi 
kohézió szempontjából. 

M!ködik a közvetlen demokrácia 

Tavaly az európai polgári kezdeményezés 
(ECI) olyan eszközt adott a"civil társada-
lom kezébe, amellyel közvetlenül hozzá 
lehet járulni a"döntéshozatali folyamat-
hoz. Természetesen vannak még megol-
dandó kérdések, de jelent#s el#relépést 
tettünk a"páneurópai demokráciának 
e"nagyra tör# gyakorlati érvényesítése 
felé. 

Nagy vonalakban így foglalható össze 
az ECI elindításának els# évfordulója 

alkalmából április 9-én, az EGSZB-nél 
tartott ünnepnek – „az európai polgári 
kezdeményezés napjának” – üzenete. 
Az egész napos rendezvény lehet#sé-
get adott az érintetteknek és a"dön-
téshozóknak arra, hogy megosszák 
tapasztalataikat és nézeteiket, és fel-
térképezzék, hol van még javítanivaló. 

Az e"célra kifejlesztett weboldalon 
2012. április 1-jén indították útjára az 
ECI-t, amelyen azóta már 14 kezde-
ményezést jegyeztek be, és több mint 
1,6"millió aláírás gy!lt össze. 

Lendületes kezdet 

„Visszatekintve az elmúlt 12 hónapra, 
az európai polgári kezdeményezést mél-
tán nevezhetjük sikernek” – állapította 
meg Maro( )ef*ovi*, az Európai Bizott-
ság intézményközi kapcsolatokért és 
adminisztratív ügyekért felel#s alelnöke. 
„Leny!göz# számomra a"kezdeménye-
zések száma és a"javaslatok színvonala. 
Olyan kérdésekr#l van szó, amelyek 
közel állnak az európaiak szívéhez.” 

)ef*ovi* biztos szavaival Staffan 
Nilsson, az EGSZB leköszön# elnöke is 
egyetértett. Véleménye szerint az ECI – ha 
hatékonyan használják – segíthet abban, 
hogy most, amikor oly nagy a"bizonyta-
lanság, az európai polgárok jobban össze-
tartsanak és aktívabb szerepet vállaljanak. 
Bruno Kaufman, az Európai Kezdeménye-
zés és Referendum Intézet elnöke hozzá-
tette: az ECI egyértelm!en megmutatta, 
mi foglalkoztatja az embereket az EU-ban. 

A további teend!k 

A résztvev#k ugyanakkor egyetér-
tettek abban, hogy vannak még megol-
dandó feladatok a"költségekkel, az online 
aláírásgy!jt# rendszerrel és a"kommuni-
kációval kapcsolatban, és egy célirányos 

átalakítás a"jöv#re nézve hatékonyabbá 
tehetné az ECI-t. „A technológia és 
a"bürokrácia is okozott gondokat. Ezeket 
uniós szinten meg kell oldani” – szögezte 
le Gerald Häfner európai parlamenti 
képvisel#. 

)ef*ovi* biztos elismerte: örömmel 
venné, ha a"tagállamok többet segíte-
nének a"kezdeményezés szélesebb kör! 
népszer!sítésében. „Néha nem könny! 
rávenni a"tagállamokat a"közrem!kö-
désre” – tette hozzá Sta+an Nilsson. 
„Ebben játszhat meghatározó szere-
pet a"civil társadalom, hiszen aki tagja 
valamelyik civil szervezetnek, nagyobb 
eséllyel ismeri ezt az eszközt.” 

További információ: http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-a
nd-activities-eci-day-2013 

“A gyakorlatban egy oszt-
rák szakmai képzés 80%-át 
a"vállalatnál végzett munka 
teszi ki, 20%-át pedig az 
iskolában eltöltött id#. ”

Több esély 
a jöv"ben 
mindenki számára
Az EU-n belül jelenleg Ausztria büsz-
kélkedhet a"legalacsonyabb munkanél-
küliségi rátával (4,8%) és a"második 
legalacsonyabb rátával a"$atalok mun-
kanélküliségét illet#en (8,9%). 

Ezek az Eurostat által 2013 februárjá-
ban gy!jtött adatok nagyon kedvez#ek 
a"(25 év alatti) $atalok munkanélkülisé-
gének Európai Unióban mért 23,5%-os 
átlagos rátájához képest. 

Mi tette Ausztriát ilyen sikeressé 
a"$atalok munkanélkülisége elleni küz-
delemben? Számos meghozott intézke-
dés az ország szakképzési rendszerének 
er#sítését szolgálja. Ezek közé tartoznak 
a"képzési támogatás bevezetése, a"szak-
képzési programok és a"vállalatok szá-
mára létrehozott, új pénzügyi ösztönz#k. 

A következ! generáció el!térbe 
helyezése

„A szövetségi kormány egyik prio-
ritása, hogy optimalizálja a"munkaer#-
piaci kilátásokat a"$atalok számára” – fejti 
ki Norbert Schnurrer, az Osztrák Szövet-
ségi Munkaügyi, Szociális és Fogyasz-
tóvédelmi Minisztérium szóviv#je. „A 
vonatkozó szakpolitikákhoz tartozik pél-
dául az álláskeresésben és gyakornoki 
helyek keresésében való támogatásnyúj-
tás, valamint a"foglakoztatás ösztönzé-
sére irányuló támogatások. Ennek során 
els#sorban a"n#ket bátorítjuk arra, hogy 
mesterségeket tanuljanak, illetve m!szaki 

pályát 
válasz-

szanak.

Olyan speciális programokat is életre 
hívtunk, mint a"„Jöv#t a"$ataloknak” cse-
lekvési program, amelynek célcsoportját 
a"19–24 évesek adják. E"programok ren-
delkezésre állását továbbra is biztosít-
juk. Norbert Schnurrer hozzáteszi, hogy 
folyamatosan vizsgálják az új, proaktív 
foglalkoztatási politikákat. 

„ J e l e n l e g 
számos osztrák 
tartományban 
(Länder) kerül-
nek tanácsadási 
és pályaori-
entációs szol-
g á l t a t á s o k 
b e v e z e t é s r e 
olyan fiatalok 
számára, akik-
nél fennáll az 
oktatási és kép-
zési rendszerek 
elhagyásának 
kockázata” – 
mondja. „Ennek egyik példája a"$atalok 
számára nyújtott szaktanácsadás, amely 
általános iskolás korban kezd#dik, és 
az iskolában rosszul teljesít# gyermekre 
irányul.” 

Hasonló célkit!zéseket követ a"gya-
kornoki szaktanácsadási program, 
amelynek keretében a"gyakornokok és 
az #ket képz# vállalatok a"résztvev#k 
képzésb#l való kimaradásának meg-
akadályozását szolgáló támogatásban 
részesülnek.  

“Az ECI – ha hatékonyan használják – segíthet abban, 
hogy most, amikor oly nagy a"bizonytalanság, az euró-
pai polgárok jobban összetartsanak és aktívabb szerepet 
vállaljanak.”
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Maro! "ef#ovi#, az Európai Bizottság 
alelnöke
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Christa Schweng, az EGSZB Munkaer$-piaci Meg%gyel$központjának frissen megválasztott 
elnöke
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Henri Malosse EGSZB-elnök: „Keressük meg a&XXI. Század „Jean vagy Jeanne Monnet”-jait: Európáról friss gondolatokkal bíró %atalokat!”

Szót a!"ataloknak 
Az idei „A Te Európád, a"Te szavad!” 
cím! rendezvény $atal résztvev#i viták 
és kompromisszumok révén, valamint 
a"demokratikus döntéshozatal alkalma-
zásával megjelölték azt a"három f# pri-
oritást, amelynek szívesen látnák uniós 
szint! végrehajtását. 

Ezek a"prioritások – vagyis az els# 
munkahelyhez való hozzájutás, az ala-
csony jövedelm! családokból származó 
diákoknak nyújtott uniós ösztöndíj és 
a"$atalok vállalkozói készségének az ösz-
tönzése – bekerülnek az EGSZB jöv# évi 
munkaprogramjába. 

 „Az általatok kiválasztott prioritá-
sok mostantól a"mi prioritásaink lesz-
nek” – közölte Henri Malosse, az EGSZB 
elnöke. „Szükségünk van 21. századi Jean 
és Jeanne Monet-kra – olyan $atalokra, 
akiknek friss ötleteik vannak Európa 
számára.”

A jöv!re kell koncentrálni 

A három téma azokat a"kérdéseket 
tükrözi, amelyek a"fiatal európaiakat 
napjainkban a"leginkább foglalkoztat-
ják. „Ebb#l az a"tanulság, hogy ezekben 
a"nehéz id#szakokban arra kell koncent-
rálnunk, ami lényeges” – mondta el 
Henri Malosse. „Azt választottátok, ami 
számotokra a"legfontosabb; és a"helye-
tekben én ugyanígy döntöttem volna.” 

Raluca Vorniciuc (Románia) röviden 
ismertette az els# munkahelyhez való 
hozzájutással kapcsolatos prioritást, 
amely kezdeményezés a"résztvev#kt#l 
a"legtöbb szavazatot kapta. „Azt is bizto-
sítani kell, hogy az els# munkahelyükre 
bekerül#k megfelel# $zetést kapjanak” – 
tette hozzá. 

Ziva Ledinek (Szlovénia) a"második 
legnépszer!bb prioritást ismertette, 

amely egy olyan tervr#l szól, amely 
ösztöndíjat biztosítana az alacsony jöve-
delm! családokból kikerül# diákoknak; 
Sebastian Asgardh pedig arról beszélt, 
hogy a"vállalakozói ismeretek hiányát 
egy Európát hátráltató tényez#nek tartja. 

 „Nem tájékozottak az emberek” – 
mondta. „Egy i,úsági vállalkozói alapra 
lenne szükség, amely lehet#vé tenné a"$a-
talok számára, hogy saját vállalkozást 
indítsanak.”

 „A Te Európád, a"Te szavad!” kezde-
ményezés tehát rendkívül pozitív ered-
ménnyel zárult: nemcsak, hogy $atalokat 
gy!jtött össze Európa minden részér#l 
tapasztalataik megvitatására és megosz-
tására, hanem lehet#vé tette, hogy a"dön-
téshozatali folyamatban is aktívan részt 
vegyenek. 

A menetrend kialakítása
A „Your Europe, Your Say” („A Te Euró-
pád, a"Te szavad”) rendezvényen részt 
vev# diákok találkoztak Brüsszelben, 
hogy megosszák egymással nézetei-
ket arról, mely prioritásokat kellene az 
EGSZB-nek meghatároznia 2013-ra. 

Els# alkalommal történt, hogy 
diákok közvetlenül részt vettek az 
EGSZB éves munkaprogramjának 
megfogalmazásában. Egy tizenöt 
politikai prioritásból álló listát 

ismertettek és vitattak meg az esemény 
során, majd a"három „befutóról” végs# 
szavazást tartottak. 

Az EGSZB ígéretet tett arra, hogy 
elfogadja és 2013-as programjába fog-
lalja e"prioritásokat.

A prioritások partnerségben 
való meghatározása

A „Your Europe, Your Say” 
olyan rendezvény, amely 

alkalmat nyújt a"diákoknak 
és tanáraiknak, hogy össze-
gy!ljenek és véleményü-
ket közvetlenül az uniós 

döntéshozók tudomására 
hozzák. Idén – az egyes 
tagállamokat képvisel# – 
huszonhét iskola három-
három diákja és egy-egy 
tanára nyert lehet#séget 

arra, hogy jelen legyen 

az EGSZB szimulált plenáris ülésén, 
és ott szavazzon a"2013. évi politikai 
prioritásokról. 

„A civil társadalom közgy!lése 
vagyunk, a"második legnagyobb euró-
pai közgy!lés az Európai Parlament 

után” – mondta üdvözl#beszédében 
Henri Malosse, az EGSZB elnöke. „Érte-
tek dolgozunk, és fontos, hogy kifejez-
hessétek nézeteiteket. Azt szeretnénk 
ezért, ha az EGSZB lenne az els# uniós 
testület, amely prioritásait a"$atalokkal 
együttm!ködve határozza meg.” 

Androulla Vassiliou oktatással, kul-
túrával, többnyelv!séggel és i,úsággal 
foglalkozó uniós biztos arra bátorította 
a"résztvev#ket, hogy #rizzék meg lelke-
sedésüket és elkötelezettségüket. „Az 
er#s demokráciához többre van szükség 
pusztán tájékozott polgároknál, tevé-
keny polgári szerepvállalást igényel” – 
jelentette ki.

A prioritások jelent#s része a"$atalo-
kat közvetlenül érint# olyan kérdésekkel 
függött össze, mint az els# állás megtalá-
lásában való segítségnyújtás, az Erasmus 
program kiterjesztése, vagy közös tan-
terv bevezetése a"középiskolák számára. 
Más részük szélesebb kör! társadalmi 
problémákra irányult, így az !rprogra-
mok jobb kiaknázására, egy általános 
európai tévécsatorna kialakítására és 
egy Európa-szerte egységes internet-
hozzáférési díj bevezetésére. 

A diákok Joost Van Iersel, Georgios 
Dassis és Pavel Trantina tagok el#adásai 
alapján abba is betekintést nyerhettek, 
hogyan m!ködik az EGSZB.  

   www.eesc.europa.eu
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“„Az általatok kiválasztott 
prioritások mostantól a"mi 
prioritásaink lesznek” " – 
közölte Henri Malosse, az 
EGSZB elnöke.”

Hallasd a hangod! 
A „Your Europe, Your Say” kezdeménye-
zés lehet#séget kínál arra, hogy diákok 
megoszthassák nézeteiket más országok 
$ataljaival, és közvetlenül szólhassanak 
a"döntéshozókhoz. 

Az idén április 19-én ismét alkalom 
nyílt eljátszani, hogyan zajlik az EGSZB 
plenáris ülése, és a"résztvev#k maximá-
lisan ki is használták ezt a"lehet#séget. 
Végül is nem minden nap adatik meg, 
hogy minden tagállamból diákok talál-
kozhassanak az EU szívében, és közvet-
lenül számolhassanak be meglátásaikról 
az európai intézményeknek.

Szolidaritásteremtés 
Európában 

„Nagyon nagyra tar-
tom, hogy közvetlenül 
szólhatok az EGSZB 
elnökéhez” – fejtette ki 
a" brit Nish Narayayan. 
Kirils Jegorenkovs lett 
diák is egyetértett ezzel, 
és hozzátette: fontos, 
hogy a"$atalokat is meg-
hallgassák. „Itt mind-
an ny i a k  e g ye n l # ek 
vagyunk – f!zte hozzá 
Anna Pimenova, szin-
tén Lettországból.  – 
M i n d a n n y i u n k n a k 
vannak problémái, és itt 
megoszthatjuk azokat.” 

Az osztrák küldöttség úgy vélte, hogy 
a"kezdeményezés fontos szerepet tölthet 
be az összeurópai szolidaritásra való 
ösztönzésben. „Azt hiszem, itt arra jöt-
tünk rá, hogy Európa-szerte lényeges 
különbségek vannak” – jelentette ki 
Lukas Meissl. Hon$társa, Kerstin Hai-
der rámutatott, hogy Ausztriában sokan 
egyszer!en nincsenek tisztában azzal, 

hogy a"$atalok munkanélkülisége ilyen 
nagy probléma az Unió más részein. 

A portugál Miguel Santos Almeidát és 
Diogo Jarmela Valente Diast például 
kifejezetten foglalkoztatja a"munkanél-
küliség kérdése. Szerintük els#sorban az 
Erasmus b#vítésér#l és az els# munka-
hely megtalálásában nyújtott segítség-
r#l kell tárgyalni. „Azt szeretném, hogy 
az Erasmus minden diák számára elér-
het# legyen – szögezte le Diogo. – Azt 
szeretném továbbá, hogy az EU adjon 
pénzt az olyan családoknak, akik anyagi 
nehézségekkel küzdenek, hogy a"diákok 
befejezhessék tanulmányaikat.”

Tanáruk, Marina Maria Marques 
Nogueira szerint nagyon megéri euró-
pai szint! kulturális csereprogramokat 
szervezni. Örült, hogy diákjai lehet#séget 
kaptak arra, hogy különböz# országok 
polgáraival találkozzanak, és megismer-
kedjenek az európai politikával. „Az 
emberek el se mennek szavazni! – álla-
pította meg. – Könny! a"politikát kriti-
zálni, de azt is meg kell tanulni, hogyan 
vegyünk részt benne.”  

Androulla Vassiliou, európai biztos, Henri Malosse EGSZB-elnök és Jane Morrice alelnök

 Több mint 100 diák és tanár vett részt „A Te Európád, a&Te szavad – 2013” rendezvényen
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Az európai polgárok betekintenek az uniós 
döntéshozatal kulisszáiba

A gazdaság megszilárdítása, munka-
helykeresés, környezetvédelem – ezek 
a"fontos témák foglalkoztatják jelenleg 
Európa polgárait.

Május 4-én, szombaton délel#tt 10 
és este 6 óra között az Európai Gaz-
dasági és Szociális Bizottság megnyi-
totta a"Brüsszelben, a"rue Belliard 99. 
szám alatt található székházának kapuit 
a"nagyközönség el#tt, és lehet#séget biz-
tosított a"látogatók számára arra, hogy 
a"különböz# tagállamokból származó és 
különféle háttérrel rendelkez# EGSZB-
tagokkal közösen megvizsgálják ezeket 
a"témákat, és megismerjék, miként képes 
az EGSZB befolyásolni az uniós poli-
tikákat. A"meghívásnak mintegy 2600 
látogató tett eleget.

2013 ráadásul a"polgárok európai éve 
is. Az EGSZB az a"testület, amely közvet-
lenül képviseli a"civil társadalmat az EU 
központjában, így az általa a"brüsszeli 
székházban megtartott nyílt nap különle-
ges jelent#séggel bír. Az eseményt számos 
családi program, játék és próbatétel tette 
emlékezetessé. 

Mindenki talált kedvére valót

Az EGSZB munkája az uniós politikák 
széles köréhez kapcsolódik, középpont-
jában pedig a"gazdaság, a"foglalkoztatás 
és a"környezetvédelem áll. A"látogatók 
elképzeléseinek meghallgatására és az 
EGSZB által ezeken az alapvet# jelent#-
ség! területeken végzett tevékenységek 
ismertetésére Henri Malosse, EGSZB-
elnök és Jane Morrice alelnök mellett 
húsznál is több, munkaadói szövet-
ségeket, szakszervezeteket és számos 
egyéb fórumot képvisel# EGSZB-tag 
állt rendelkezésre.

Az EGSZB munkáját bemutató stan-
dok mellett szórakoztató és ismeretter-
jeszt# programok is voltak mindenféle 
korú és érdekl#dés! emberek számára. 
A"„Game Show” cím! játékban a"láto-
gatók próbára tehették az aktuális ese-
ményekkel kapcsolatos tudásukat, és 
izgalmas díjakat nyerhettek. A"„3J Trio” 
nev! együttes él#ben játszott jazz-zenét, 
a"közönség pedig kipróbálhatta a"zumbát 
is, amely egy Latin-Amerikából szár-
mazó, divatos táncos $tneszprogram. 

A"kalandvágyóbbak egy az épület átri-
uma felett kifeszített kötélhídon tehették 
próbára idegeiket, miközben a"gyerme-
kek különféle játékokban és arcfestésen 
vehettek részt. 

Ezen a"napon az összes többi EU-
intézmény is megnyitotta kapuit a"láto-
gatók el#tt. 

Jane Morrice – A!"atalok mutatják az utat 
Az els# esemény, amelyen az EGSZB 
kommunikációért felel#s alelnökeként 
részt vettem, történetesen a"kedvenceim 
közé tartozik. Több mint 100 diák és 
tanáraik összehívása Európa négy sar-
kából két nap tanulásra és nevetésre 
Brüsszelbe a"„Your Europe, Your Say” 
(„A Te Európád, a"Te szavad”) rendez-
vényre – ez nekem való dolog. 

Talán a" több tucat iskolás miatt, 
akiket feldobott, hogy hallathatják 
a"hangjukat Brüsszelben. Talán Európa 
iránti lelkesedésük, az EU-val kapcso-
latos tudásszomjuk, vagy izgatottságuk 
tette, hogy új barátokra tehetnek szert 
más kultúrákból. Bármi is az oka, nehéz 
lenne letagadni, hogy a"„Your Europe, 

Your Say” egy kicsit elvarázsolt minden 
érintettet, legyen az EGSZB-tag, alkal-
mazott vagy diák.

Az Irini Pari által alelnöksége idején 
elindított, majd Anna Maria Darmanin 
idején egyre er#söd# kezdeményezés egy 
árnyalatnyit változott. Felkérték a"diáko-
kat, hogy válasszák ki azokat a"területe-
ket, melyeket az EU-nak prioritásként 
kellene kezelnie a"jöv#ben, és javaslataik 
megalapozott ítéletr#l tanúskodtak: az 
els# munkahely, uniós ösztöndíjak az 
alacsony jövedelm! családokból érkez# 
diákok számára és a"$atalok vállalkozó 
szelleme. A"rendezvény záróbeszédében 
Henri Malosse megígérte, hogy a"javas-
latokat beilleszti új elnöki programjába, 
és a"diákok kérdéseib#l ítélve úgy t!nik, 
hogy ezt számon is kérik majd rajta.

Az esemény el#készítéseként az 
EGSZB-tagok ellátogattak néhány, 
a"versenyben részt vev# iskolába, és 
minden uniós tagországban beszél-
gettek néhány osztállyal. Én a"magam 

részér#l az észak-írországi St. Colum’s 
College-ba látogattam, és emlékezetes 
élményben volt részem. Az utóbbi 30 
évben, amióta uniós ügyekkel foglal-
kozom, ritkán találkoztam olyan $ata-
lokkal, akiket ennyire érdekeltek volna 
a"világ problémái, és ennyire értették 
volna #ket. A"„Your Europe, Your Say” 
két napja után továbbra is meg vagyok 
gy#z#dve arról, hogy az öreg kontinens 
jöv#je jó kezekben van. 

Azonban még sok mindent kell ten-
nünk, miel#tt átadjuk. Nem lenne szép 
t#lünk, ha mai állapotában adnánk át 
gyermekeinknek. 

Az EGSZB szerepe az, hogy hozzá-
járuljon ahhoz, hogy 
az EU jobb hely lehes-
sen polgárai számára, 
és nekünk éberen kell 
követnünk ezt a"célt. 
Mindent meg kell ten-
nünk saját országaink-
ban a"helyi közösségek 
felélesztéséért, és meg 
kell nekik mutatnunk, 
hog yan segíthet-
nek maguk is – saját 
szervezeteiken, cso-
portjaikon és klubja-
ikon keresztül – ennek 
a"célnak az elérésében. 
Minden t#lünk telhe-
t#t meg kell tennünk 
annak érdekében, 
hogy az EGSZB-tagok 
együttes bölcsességé-
nek súlyával befolyást 
gyakoroljunk az EU 
brüsszeli döntéshozó-
ira. Támogatnunk kell 
#ket a"helyes válaszok 
megtalálásában. Arra 
kell #ket serkente-
nünk, hogy minden 
követ mozgassanak 
meg, és félelem vagy 
épp illúziókeltés nél-
kül megírt, hasznos 
véleményekkel kell 
#ket segítenünk. 

Az EGSZB alelnökeként kollé-
gáimmal az elnöki csapatban e" kül-
detés teljesítésén munkálkodom 
majd. Mint a"kommunikációs csoport 
elnöke, a"csapattal, a"kapcsolattartók-
kal és a" tagokkal mint „nagykövete-
inkkel” azért fogok dolgozni, hogy ezt 
a"munkát ne csupán elvégezzük, hanem 
az elvégzett munkát láthatóvá is tegyük 
mind a"brüsszeli befolyásos döntésho-
zók, mind az otthoni polgárok számára.  

Köszönet a"YEYS csapatának a"kiváló 
munkáért! 

Interjú Hans-Joachim Wilms-szel, az EGSZB (költségvetésért felel#s) alelnökével

Hans-Joachim Wilms, az újonnan válasz-
tott, költségvetési kérdésekért felel#s alel-
nök, nem számít újoncnak az EGSZB 
berkeiben. A"német szakszervezeti akti-
vista és a"környezetvédelem, éghajlat-
védelem és fenntarthatóság területével 
foglalkozó politikai szakember jöv#re 
ünnepelheti 20 éves tagsági évfordulóját. 
Addig azonban még b#ven akad tenni-
valója, most például az EGSZB 2014-es 
költségvetésével kell foglalkoznia. 

Az EGSZB arról kérdezte, 
hogy mi lesz a stratégiája 
az Európai Tanáccsal és az 
Európa Parlamenttel folytatott 
tárgyalások során.

Hans-Joachim Wilms: Eredetileg az 
infláció mértékével megegyez# költ-
ségvetés-növekedéssel számoltunk, 
most azonban ennél egy kicsit több is 
lett bel#le. Követtük az EU költségvetési 
biztosa, Janusz Lewandowski javaslatát, 
amely a"személyzeti költségek esetében az 
összes tervezett bértarifa-emelést $gye-
lembe veszi, a"tárgyi költségeket azon-
ban befagyasztja. Így végül is 1,67%-os 
növekedésre jutottunk az 1,6% helyett, ha 

a"jelenleg el#irányzott 132 millió eurós 
költségvetést vesszük alapul.

EGSZB info: Mit jelent ez a jöv!re 
nézve az EGSZB számára?

Ha továbbra is ez a" képlet marad, 
három, négy éven belül komoly prob-
lémáink lesznek, mivel ez a"költségvetés 
csupán a"fenntartásra elég, például az épü-
letek esetében. Olykor beruházásokra is 
szükség van, ez azonban nem megy az 
ilyen szemléletmóddal, mert nem engedi 
meg a"költségvetés szerkezeti átalakítását.

Vajon van-e más lehet!ség 
a jelenlegi válsághelyzetben, 
amely tiltja a költségvetések 
növelését?

Úgy gondolom, hogy e"téren a"többi 
uniós intézményhez hasonlóan nekünk 
is világossá kell tennünk, hogy nagyobb 
költségvetési szabadságra van szükségünk, 
hiszen alig van mozgásterünk. Ha pél-
dául eszköz-megtakarítást érünk el egy 

bizonyos területen, mondjuk a"személy-
zeti költségeket illet#en, az még messze 
nem jelenti azt, hogy ezt egy másik terü-
leten felhasználhatjuk. Szükség van arra, 
hogy még inkább magunk dönthessük el, 
hogyan használjuk fel a"költségvetést, ter-
mészetesen a"szokott, lehet# legnagyobb 
mérték! átláthatóság biztosítása mellett.

Az EGSZB uniós 
költségvetésr!l kialakított 
álláspontja is az Ön 
hatáskörébe tartozik. Mi 
a véleménye a 2014 és 2020 
közötti id!szakra szóló többéves 
pénzügyi keretr!l jelenleg 
folytatott vitáról?

Ha valaki tudja, hogy válságban van, 
perspektívát is tudni kell kínálnia. Most 
nem lehet csak a"jelenlegi helyzet fenntar-
tására összpontosítani. Nem a"költségvetés 
nagyságáról, hanem annak súlypontjairól 
van szó. Néhány er#tlen kivételt#l elte-
kintve, mint például a"$atalok munkanél-
külisége elleni küzdelem vagy a"kutatás 
területe, nem történtek olyan markáns 
politikai lépések, amelyekre a"polgárok 
azt mondanák: jó, hogy ezt csináljátok, 
ezért van szükségünk Európára, erre szí-
vesen költjük a"pénzünket.

Lehet ezen változtatni?

Az Európai Parlament még elérhet 
ugyan kisebb sikereket, hiszen e"tekin-
tetben egyetért az összes nagy politikai 
csoport, azonban kétségeim vannak afel#l, 
hogy ez elegend# lesz-e majd. 

“A „Your Europe, Your 
Say” két napja után továbbra 
is meg vagyok gy#z#dve arról, 
hogy az öreg kontinens jöv#je 
jó kezekben van. ”

Jane Morrice, az EGSZB kommunikációért felel$s alelnöke

“Szükség van arra, hogy 
még inkább magunk dönthes-
sük el, hogyan használjuk fel 
a"költségvetést, természetesen 
a"szokott, lehet# legnagyobb 
mérték! átláthatóság biztosí-
tása mellett.”
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