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Obywatele u steru Europy

To trudne czasy na to, by przej!" ster 
nad jak!kolwiek instytucj! europejsk!. 
Na kadencj# przewodnicz!cego Euro-
pejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo-
$ecznego, która potrwa do pa%dziernika 
2015 r., wybrano w& kwietniu Henri 
Malosse’a. Nowy przewodnicz!cy nie 
obawia si# zmian, jakich wymaga" b#d! 
problemy stoj!ce przed Europ!.

Spogl!da przede wszystkim w&przy-
sz$o'" i&jest 'wiadom potrzeby zaofe-
rowania m$odym Europejczykom 
lepszych warunków, zw$aszcza je(eli 
chodzi o&znalezienie pracy. Jest szcze-
gólnie wyczulony na potrzeb# wykszta$-
cenia nowego pokolenia Europejczyków 
i&rozpocz!$ ju( konsultacje z&m$odzie(! 
w&istotnych dla niej sprawach.

Henri Malosse pragnie równie( 
zmieni" metody pracy EKES-u, by 
zwi#kszy" wp $yw spo$ecze)stwa 
obywatelskiego na proces decyzyjny 
i&pomóc w&przywróceniu UE legityma-
cji. Wymaga to aktywnego antycypo-
wania zmian, zamiast ich oczekiwania. 
Komitet mo(e osi!gn!" ten cel dzi#ki 
odpowiednio umotywowanym opiniom 
z&inicjatywy w$asnej, które mog! poda" 
w&w!tpliwo'" punkt widzenia Komisji.

EKES jest w& stanie analizowa" 
wdra(anie polityki UE, takiej jak stra-
tegia „Europa 2020”, za po'rednic-
twem swych wewn#trznych centrów 
monitorowania. „By zwi#kszy" nasz! 

wiarygodno'", musimy przej'" od 
roli doradczej do inicjowania projek-
tów i&sta" si# laboratorium pomys$ów 
i&innowacji. Powinni'my równie( w&jak 
najwi#kszym stopniu wykorzysta" wie-
dz# i&kontakty cz$onków w&ich krajach 
pochodzenia, by zwi#kszy" oddzia$y-
wanie Komitetu. EKES musi si# znale%" 
w&centrum europejskiego programu” – 
stwierdzi$ Henri Malosse.

Zadawanie istotnych pyta!

Zdaniem Henri Malosse’a wielu 
Europejczyków ma wra(enie, (e 
w&Brukseli przestano zwraca" uwag# 
na ich bol!czki: „Z powodu kryzysu 
(ycie codzienne Europejczyków jest 
pe$ne obaw – o&ich w$asn! przysz$o'" 
i&o przysz$o'" ich dzieci. UE postrzega 
si# jako problem, a&nie rozwi!zanie. 
Jestem jednak przekonany, (e Europa 
mo(e si# znacz!co przyczyni" do odbu-
dowy, w&tym celu musi jednak zmieni" 
kierunek!”.

EKES musi umo(liwi" zabranie g$osu 
tym, których nigdy nie s$ycha" w&Bruk-
seli, by przypomnie" UE o&realiach (ycia 
obywateli i&opracowa" sposoby wzmoc-
nienia Europy. „Komitet odpowiada za 
zadawanie odpowiednich pyta) i&uzy-
skiwanie odpowiedzi. Nadszed$ czas, by 
obywatele ponownie stali si# si$! nap#-
dow! Europy. Nie mo(na tego odk$a-
da" na pó%niej. Taki sobie postawi$em 
cel” – stwierdzi$ nowy przewodnicz!cy.

Ze wzgl#du na to, (e sami cz$on-
kowie EKES-u wywodz! si# ze spo-
$ecze)stwa obywatelskiego, jest on 
doskonale przygotowany do obrony 
interesów obywateli. Do priorytetów 
politycznych nadchodz!cej dwuipó$-
letniej kadencji Henri Malosse’a nale(!:

troski obywateli, takie jak ochrona 
ich oszcz#dno'ci zamiast ochrony 
du(ych przedsi#biorstw, gwarancja 
zatrudnienia dla m$odych ludzi oraz 
zapewnienie dost#pu do opieki zdro-
wotnej i&'wiadcze) emerytalnych;

-
si#biorstw (M*P) oraz wzmocnienie 
europejskiego przemys$u i&przedsi#-
biorczo'ci w&UE;

-
'cia do kszta$towania polityki UE, 
a&tak(e zwi#kszenie poczucia solidar-
no'ci i&przynale(no'ci do Europy. 

OD REDAKCJI 
Drodzy Czytelnicy!
Najwi#kszym wyzwaniem jest dzisiaj 
dla UE brak poparcia ze strony europej-
skich obywateli. Dla tych z&nas, którzy 
wierz! w&projekt integracji europejskiej, 
odzyskanie tego poparcia musi mie" 
w&nadchodz!cych miesi!cach pierw-
szoplanowe znaczenie.

Ostatnio zarz!dzanie europejskie 
pog$#bi$o niech#" obywateli, którzy 
i&tak zmagaj! si# ju( z&kryzysem +nan-

sowym, gdy( wysuni#to (!dania, by p$acili oni podatki za swe oszcz#dno'ci. 
Postrzega si# to jako kolejne nadu(ycie zaufania Europejczyków.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Spo$eczny jest wyj!tkowo dobrze przygoto-
wany do tego, by stawi" czo$a temu wyzwaniu. Jest to jedyna instytucja europejska, 
której cz$onkowie nie s! ani politykami, ani urz#dnikami s$u(by cywilnej.

Jako przedstawiciel spo$ecze)stwa 
obywatelskiego w&ca$ej jego ró(norodno-
'ci, EKES musi aktywniej uczestniczy" 
w&debacie publicznej i&wyró(nia" si# spo-
'ród szerokiego grona innych organów 
doradczych w&Brukseli. Jest zdecydo-
wany wytyczy" sobie ambitniejsze cele 
polityczne, dzia$a" z&w$asnej inicjatywy 
i&w pe$ni wykorzysta" swój najwi#kszy 
kapita$, którym s! jego cz$onkowie. Jeste-
'my jedynym organem w&UE, który mo(e 
przekaza" swe powa(ne i&cz#sto niewy-
godne zastrze(enia, wyst!pi" z&konstruk-
tywn! krytyk! i&wstrz!sn!" instytucjami 
europejskimi.

Dzisiejsze (ycie Europejczyków jest pe$ne niepewno'ci. Przejmuj!c urz!d 
przewodnicz!cego EKES-u, zamierzam zabiega" o&ambitniejsz! UE, która na 
pierwszym miejscu stawia interesy swych obywateli. Osobom 'ledz!cym mnie na 
Twitterze powiedzia$em ju(, (e zajmowanie si# Europ! to moja pasja, a&nie praca. 
Mam nadziej# krzewi" t# pasj# podczas mojej dwuipó$letniej kadencji przewod-
nicz!cego Komitetu.

Henri Malosse 
Przewodnicz!cy EKES-u

  W TYM WYDANIU

2 Da! wszystkim szans". Do#wiadczenie Austrii

3 „Twoja Europa – Twoje 
Zdanie”

4 Wiceprzewodnicz$ca 
EKES-u Jane Morrice „M%odzi ludzie wytyczaj$ kierunek”

4  Rozmowa z&wiceprzewodnicz$cym EKES-u 
Hansem-Joachimem Wilmsem

“Jeste'my jedynym orga-
nem w&UE, który mo(e prze-
kaza" swe powa(ne i&cz#sto 
niewygodne zastrze(enia, 
wyst!pi" z&konstruktywn! 
krytyk! i&wstrz!sn!" insty-
tucjami europejskimi.”

“UE postrzega si# jako 
problem, a&nie rozwi!zanie. 
Jestem jednak przekonany, 
(e Europa mo(e si# znacz!co 
przyczyni" do odbudowy, 
w&tym celu musi jednak zmie-
ni" kierunek!”Wizja wolno!ci

Henri Malosse przy$!czy$ si# do 
EKES-u w& 1995 r., a& w nast#pnym 
roku zosta$ przewodnicz!cym Grupy 
Pracodawców. Urodzi$ si# we Francji 
w&rodzinie korsyka)skiej. Dorastaj!c 
w&klimacie francusko-niemieckiego 
pojednania po II wojnie 'wiatowej, 
przekona$ si#, jak istotna jest wspó$-
praca. W& wieku 20 lat zda$ sobie 
spraw# z& dramatycznej obecno'ci 
(elaznej kurtyny oddzielaj!cej Europ# 
Zachodni! od Wschodniej. To przy-
wiod$o go do Polski, gdzie w&1976 r. 
spotka$ si# w& Gda)sku z& Lechem 

Wa$#s!. Po$!czy$o ich zami$owanie 
do wolno'ci i&sprzeciw wobec uci-
sku. Henri Malosse w$ada mi#dzy 
innymi j#zykiem polskim i&rosyjskim. 
Wyk$ada zagadnienia europejskie 
w&Moskwie, Wroc$awiu, Strasburgu 
i&Pary(u.

Pomóg$ równie( w& za $o(eniu 
delegacji Francuskich Izb Prze-
mys $owo-Handlow ych do UE, 
a& nast#pnie zosta$ dyrektorem jej 
zgromadzenia. W&1987 r. utworzy$ 
sie" centrów Euro Info, w&ramach 

których ponad trzysta biur doradza 
M*P w&ca$ej Europie.

Obj#cie stanowiska przewodni-
cz!cego EKES-u wi!(e si# z&nowymi 
wyzwaniami. „Komitet reprezentuje 
spo$ecze)stwo. Musimy zjednoczy" 
wszystkie si$y, by Europa mog$a spe$ni" 
oczekiwania obywateli – zadeklarowa$ 
Henri Malosse. – Trzeba zaoferowa" 
m$odzie(y wizj# przysz$o'ci”. 

   www.eesc.europa.eu
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Da! wszystkim szans"
W Austrii wprowadzono standardy 
maj!ce na celu zapewnienie osobom 
ko)cz!cym edukacj# perspektyw# zna-
lezienia jak najlepszej pracy oraz szko-
le). Czy to osi!gni#cie jednego pa)stwa 
mo(na powtórzy" w&ca$ej Europie?

Komisja Europejska wezwa$a ostat-
nio kraje UE do wdro(enia programu 
ustanawiaj!cego gwarancje pracy 
i&szkolenia dla m$odzie(y poni(ej 25. 
roku (ycia. Zdaniem Komisji korzy'ci 
spo$eczne i&gospodarcze takiego pro-
gramu znacz!co przewy(sz! koszty jego 
realizacji. Potwierdza to do'wiadczenie 
Austrii.

Christa Schweng odpowiedzialna za 
europejskie sprawy socjalne w&Austriac-
kiej Federalnej Izbie Gospodarczej 
i&nowo wybrana przewodnicz!ca Cen-
trum Monitorowania Rynku Pracy 
EKES-u t$umaczy to w&ten sposób: „W 
Austrii praktyki maj! d$ugoletni! tra-
dycj#. W&przybli(eniu 40% osób ko)-
cz!cych nauk# szkoln! decyduje si# na 
podj#cie praktyki”. W&Austrii poziom 
bezrobocia jest najni(szy w&ca$ej UE, 
za' poziom bezrobocia w'ród m$odzie(y 
plasuje si# na drugim miejscu od ko)ca.

Nie wszystkie osoby ko)cz!ce nauk# 
w&szkole dysponuj! umiej#tno'ciami 
niezb#dnymi do podj#cia praktyki. 
Austriacki program gwarancji dla 
m$odzie(y zapewnia wi#c wsparcie dla 
tych, którzy maj! problem ze znalezie-
niem odpowiedniego miejsca. Ponadto 
wprowadzono sie" bezpiecze)stwa, aby 
osobom, które s! nara(one na przerwa-
nie szkole), zapewni" pomoc w&formie 
programów zapobiegawczych (youth 
coaching initiatives).

Wzór dla Europy

Christa Schweng dodaje: „W 
austriackim modelu praktyk zapew-
niono bezpo'redni udzia$ partnerów 
spo$ecznych. Przyk$adowo, Austriacka 
Izba Handlowa, b#d!ca prawnym 
przedstawicielem ca$ej wspólnoty 
biznesu w&Austrii i&jednym z&partne-
rów spo$ecznych, jest odpowiedzialna 
za rejestrowanie kontaktów i&zapew-
nienie odpowiedniego traktowania 
praktykantów przez przedsi#biorstwa”. 
Praktykanci w&Austrii sp#dzaj! de facto 
80% czasu w&przedsi#biorstwie, a&20% 
w&szkole.

Wysoki poziom bezrobocia m$o-
dzie(y w& ca$ej Unii zmusi$ pa)stwa 
cz$onkowskie do przyjrzenia si# sys-
temom praktyk. „Poczyniono wysi$ki 
w& celu przeprowadzenia zmiany 
modelu – mówi Christa Schweng. – 
Niemcy, których typ praktyk jest 
zbli(ony, wys$a$y swoj! delegacj# do 
Hiszpanii, aby pokaza", na czym si# on 
opiera. Pojechali'my tak(e do Francji, 
a&obecnie mamy oczywi'cie okazj# do 
promowania tego modelu w&Brukseli”.

Bezrobocie w'ród osób m$odych sta-
nowi jedn! z&podstawowych kwestii do 
rozwi!zania przez pa)stwa cz$onkow-
skie. Do'wiadczenie Austrii dowodzi, 
(e w$!czenie m$odzie(y w&rynek pracy 
jest kluczowe dla zachowania dobrobytu 
i&spójno'ci spo$ecznej. 

Demokracja bezpo#rednia w dzia$aniu

W ci!gu zesz$ego roku europej-
ska inicjatywa obywatelska sta$a si# 
narz#dziem bezpo'redniego wp$ywa-
nia przez spo$ecze)stwo obywatelskie 
na procesy decyzyjne. Chocia( wci!( 
pozostaj! liczne kwestie do rozwi!zania, 
to uczyniono znacz!ce post#py w&tym 
ambitnym ogólnoeuropejskim przed-
si#wzi#ciu demokratycznym.

Taki jest wniosek podsumowuj!cy 
Dzie) Europejskiej Inicjatywy Obywa-
telskiej, który obchodzono 9&kwiet-
nia w&EKES-ie, w&pierwsz! rocznic# 
powstania tej inicjatywy. Ca$odniowe 
wydarzenie stanowi$o platform# dzie-
lenia si# do'wiadczeniami i&opiniami 
przez zainteresowane strony oraz 
decydentów politycznych, a& tak(e 

okazj# do wytyczenia kierunków dzia-
$a), które nale(y jeszcze rozwin!".

Przedsi#wzi#cie zapocz!tkowano 
1 kwietnia 2012 r. na po'wi#conej mu 
stronie internetowej. Do chwili obecnej 
zarejestrowano 14 inicjatyw i&zebrano 
ponad 1,6 mln podpisów.

Efektowny pocz"tek

„Z perspektywy ponad 12 ostatnich 
miesi#cy, rzeczywi'cie mo(na uzna" to 
przedsi#wzi#cie za sukces – powiedzia$ 
Maro, -ef.ovi., wiceprzewodnicz!cy 
Komisji Europejskiej odpowiedzialny 
za stosunki mi#dzyinstytucjonalne 
i& administracj#. – Liczba i& jako'" 
proponowanych inicjatyw jest impo-
nuj!ca, a& poruszane w& nich kwestie 
znajduj! si# w&centrum zainteresowa-
nia Europejczyków”.

Popar$ go ust#puj!cy przewodnicz!cy 
EKES-u Sta/an Nilsson, który wyrazi$ 
opini#, (e odpowiednio wykorzystane 
europejskie inicjatywy obywatelskie 
pomog! w&osi!ganiu wi#kszej spójno-
'ci i&spowoduj! wzrost zaanga(owania 

obywateli europejskich w&obecnej nie-
pewnej sytuacji. Bruno Kaufmann, pre-
zes Instytutu Inicjatywy i&Referendum 
w&Europie doda$, (e europejskie inicja-
tywy obywatelskie wyra%nie wskazuj! 
na to, co dzieje si# w&UE.

Co pozostaje do zrobienia

Wszyscy uczestnicy zgodzili si# jed-
nak, (e nale(y przyjrze" si# kwestiom 

kosztów, sytemu zbierania podpisów 
drog! elektroniczn! oraz komunika-
cji, a&tak(e stwierdzili, (e ukierunko-
wana na konkretne kwestie reforma tej 
inicjatywy mog$yby uczyni" z&niej bar-
dziej skuteczne narz#dzie w&przysz$o'ci. 
Zdaniem pos$a do PE Geralda Haefnera 
„problemy wynikaj!ce z&zastosowanej 
technologii i&z biurokracji powinny 
zosta" rozwi!zane na szczeblu UE”.

Komisarz -ef.ovi. uzna$, (e w&szer-
szym upowszechnianiu inicjatywy 
w'ród ogó$u spo$ecze)stwa przydatna 
by$aby pomoc ze strony pa)stw cz$on-
kowskich. Staffan Nilsson doda$, (e 
„w$!czenie si# pa)stw cz$onkowskich 
stanowi kwesti# delikatn!, natomiast 
spo$ecze)stwo obywatelskie mo(e 
w&tym zakresie odegra" kluczowa rol#, 
poniewa( osoby zrzeszone w&organiza-
cjach spo$ecze)stwa obywatelskiego 
dysponuj! cz#sto wi#ksz! wiedz! na 
temat tego narz#dzia”.

Informacje dodatkowe: http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.e-
vents-and-activities-eci-day-2013 

“Praktykanci w& Austrii 
sp#dzaj! de facto 80% czasu 
w&przedsi#biorstwie, a&20% 
wszkole.”

Lepsza przysz$o#! 
dla wszystkich
Austria mo(e si# obecnie pochwali" naj-
ni(sz! stop! bezrobocia (4,8%) i&drugim 
z&kolei wynikiem, je'li chodzi o&niski 
poziom bezrobocia w'ród m$odzie(y 
(8,9%) w&UE.

Te dane Eurostatu, obejmuj!ce dane 
z&lutego 2013 r., pokazuj! korzystn! sytu-
acj# tego kraju w&porównaniu ze 'redni! 
stop! bezrobocia w'ród m$odych osób 
(w wieku poni(ej 25 lat) w&Unii Euro-
pejskiej, która wynosi 23,5%.

W jaki sposób Austria tak skutecznie 
przeciwdzia$a bezrobociu m$odzie(y? 
Wiele z&podj#tych dzia$a) dotyczy umoc-
nienia systemu przyuczania do zawodu. 
Obejmuj! one wprowadzenie pomocy 
dotycz!cej szkole), programów szkole) 
zawodowych i&nowych zach#t +nanso-
wych dla +rm.

Priorytetem jest kolejne 
pokolenie

„Jednym z&priorytetów rz!du federal-
nego jest optymizacja szans m$odzie(y 
na rynku pracy – wyja'nia Norbert 
Schnurrer, rzecznik austriackiego 
ministerstwa pracy, spraw spo$ecznych 
i&ochrony konsumentów. – Realizowana 
polityka obejmuje pomoc w&szukaniu 
pracy i&praktyk zawodowych, a&tak(e 
subsydia maj!ce zwi#kszy" zatrudnie-
nie, przy czym zach#ca si# zw$aszcza 
kobiety do obierania zawodów rzemie'l-
niczych i&technicznych”.

Wprowadzono specjalne, wci!( 
dos t#pne prog ra my,  t a k ie  ja k 

„Przysz$o'" dla dzia$a) m$odzie(y”, 
przeznaczony dla osób w&wieku 19–24 
lat. Norbert Schnurrer doda$, (e nie-
ustannie rozwa(a si# nowe perspek-
tywiczne rozwi!zania polityczne 
dotycz!ce zatrudnienia.

Wyja'ni$ te(, (e „w wielu krajach 
zwi!zkowych wprowadza si# obecnie 
system poradnictwa i&pomocy m$odym 
ludziom, którzy byliby sk$onni przed-
wcze'nie porzuci" system edukacji 
i&szkole) zawodowych”. „Indywidu-
a l ne z aj# c ia 
z & m $od zie( ! 
to tylko jeden 
z& przyk $adów 
naszych dzia-
$a) – doda$. – 
Z a c z y n a j ! 
s i#  one  ju ( 
na poziomie 
nauczania obo-
w i! zkowego, 
a&nast#pnie jest 
to us$uga ofero-
wana uczniom 
z a g r o ( ony m 
w y p a d n i # -
ciem z&systemu 
o'wiaty”.

Podobne cele s! realizowane dzi#ki 
programowi specjalnych zaj#" dla prak-
tykantów ucz!cych si# konkretnego 
zawodu, w&ramach których otacza si# 
pomoc! ich samych oraz +rmy przy-
sposabiaj!ce ich do zawodu, w&trosce 
o&to, by zapobiec porzuceniu przez nich 
nauki. 

“Odpowiednio wykorzystane europejskie inicjatywy obywatel-
skie pomog! w&osi!ganiu wi#kszej spójno'ci i&spowoduj! wzrost 
zaanga(owania obywateli europejskich w&obecnej niepewnej 
sytuacji. ”
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Maro" #ef$ovi$, wiceprzewodnicz!cy 
Komisji Europejskiej

Christa Schweng, nowo wybrana przewodnicz!ca Centrum Monitorowania Rynku Pracy 
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Przewodnicz!cy EKES-u Henri Malosse: „Znajd%my Jeana Monneta 
lub Jeanne Monnet XXI wieku: m&odych ludzi o'twórczych pomys&ach dla Europy”

Wyra"anie opinii
W drodze dyskusji, kompromisów 
i& demokratycznych decyzji m$odzi 
uczestnicy tegorocznej imprezy „Twoja 
Europa – Twoje zdanie” wybrali trzy 
priorytety, które ich zdaniem powinny 
zosta" zrealizowane na szczeblu 
europejskim.

S! to: dost#p do pierwszej pracy, 
stypendia UE dla uczniów z&rodzin 
o&niskich dochodach i&zach#canie m$o-
dzie(y do przedsi#biorczo'ci. Priory-
tety te zostan! uj#te w&programie prac 
EKES-u na kolejny rok.

Przewodnicz!cy EKES-u Henri 
Malosse stwierdzi$: „Wybrane przez 
Was priorytety b#d! mia$y równie( 
dla nas pierwszoplanowe znaczenie. 
Znajd%my Jeana Monneta lub Jeanne 
Monnet XXI wieku: m$odych ludzi 
o&twórczych pomys$ach dla Europy”.

Skupienie si# na przysz$o%ci

Priorytety te odzwierciedlaj! kwe-
stie, które najbardziej niepokoj! obec-
nie m$odych Europejczyków. „Mo(na 
z&tego wywnioskowa", (e w&tych trud-
nych czasach skupiamy si# na najistot-
niejszych sprawach – stwierdzi$ Henri 
Malosse. – Wybrali'cie to, co najistot-
niejsze. Na Waszym miejscu dokona$-
bym tego samego wyboru”.

Raluca Vorniciuc z&Rumunii przed-
stawi$a pokrótce kwesti#, na któr! 
oddano najwi#cej g$osów, dotycz!c! 
dost#pu do pierwszej pracy. „Musimy 
równie( zadba" o&to, by osoby zatrud-
nione po raz pierwszy dosta$y odpo-
wiednie wynagrodzenie” – doda$a.

Ziva Ledinek ze S$owenii przed-
stawi$a drugi w&kolejno'ci priorytet, 
na który oddano najwi#cej g$osów: 

plan zapewnienia stypendiów UE dla 
uczniów z&rodzin o&niskich dochodach. 
Z&kolei Sebastian Asgardh przekony-
wa$, (e niedostatek wiedzy na temat 
przedsi#biorczo'ci hamuje rozwój 
Europy. „Ludziom brakuje informa-
cji – powiedzia$. – Potrzebny jest Fun-
dusz M$odej Przedsi#biorczo'ci, który 
umo(liwi$by m$odzie(y rozpocz#cie 
w$asnej dzia$alno'ci gospodarczej”.

Wynik imprezy „Twoja Europa – 
Twoje zdanie” by$ zatem bardzo 
pozytywny. Nie tylko umo(liwi$a 
ona dyskusj# i& wymian# do'wiad-
cze) m$odzie(y z&ca$ej Europy, lecz 
równie( jej czynny udzia$ w&procesie 
decyzyjnym. 

Wybieranie priorytetów
Uczniowie szkó$ 'rednich spotkali 
si# w&Brukseli na wydarzeniu „Twoja 
Europa – Twoje Zdanie”, by wspólnie 
zastanowi" si# nad priorytetami EKES-u 
w&2013 r.

W tym roku uczniowie zostali po raz 
pierwszy bezpo'rednio w$!czeni w&for-
mu$owanie dorocznego programu prac 
EKES-u. Podczas spotkania przedsta-
wiono list# pi#tnastu celów politycznych, 
omówiono je i&przedyskutowano, a&na 

koniec g$osowano nad trzema najwa(-
niejszymi z&nich.

EKES zobowi!za$ si# w$!czy" te trzy 
priorytety do swego programu prac na 
2013 r.

Priorytety wybrane w sposób 
partnerski

„Twoja Europa – Twoje Zdanie” to 
doroczne wydarzenie, które jest dla 

uczniów i&ich nauczycieli okazj! 
do spotkania si# z&decydentami 
unijnymi i& do bezpo'red-
niego wy$o(enia im swych 
zapatrywa). W& tym roku 

trójce uczniów i&nauczycie-
lowi z&ka(dej z&27 szkó$ – po 

jednej z&ka(dego pa)stwa 
cz$onkowskiego – dano 
mo(liwo'" wzi#cia udzia$u 
w&symulacji sesji plenarnej 

EKES-u i&w g$osowaniu nad 
priorytetami politycznymi na 2013 r.

„Jeste'my zgromadzeniem spo-
$ecze)stwa obywatelskiego, dru-
gim po Parlamencie Europejskim 
zg romad zeniem eu ropejsk i m – 
stwierdzi$ przewodnicz!cy EKES-u 
Henri Malosse w& przemówieniu 

powitalnym. – S$u(ymy waszym inte-
resom, wi#c wa(ne jest, by'cie mogli 
si# wypowiedzie". Pragniemy, by EKES 
by$ pierwszym organem europejskim, 
który opracowa$ swe priorytety wspól-
nie z&m$odzie(!”.

Europejska komisarz ds. edukacji, 
kultury, wieloj#zyczno'ci i&m$odzie(y 
Androulla Vassiliou zach#ci$a uczest-
ników do dalszego zaanga(owania. Jak 
stwierdzi$a, „silna demokracja wymaga 
czego' wi#cej ni( dobrze poinformowani 
obywatele – potrzeba jej aktywnego 
zaanga(owania obywatelskiego”.

Poruszono wiele kwestii maj!cych 
bezpo'redni wp$yw na (ycie m$odzie(y, 
takich jak pomoc w&znalezieniu pierwszej 
pracy, poszerzenie programu Erasmus 
czy ustanowienie wspólnego programu 
nauczania w&szko$ach 'rednich. Inne 
sprawy zwi!zane by$y z&szerszym kon-
tekstem spo$ecznym i&odnosi$y si# m.in. 
do lepszego wykorzystania programów 
kosmicznych, stworzenia g$ównego 
europejskiego kana$u telewizyjnego 
oraz wprowadzenia jednolitej op$aty 
za dost#p do internetu w&ca$ej Europie.

Dzi#ki prezentacjom przygotowa-
nym przez cz$onków Komitetu Joosta 
Van Iersela, Georgiosa Dassisa i&Pavela 
Trantin# uczniowie mogli pozna" sposób 
funkcjonowania EKES-u.    www.eesc.europa.eu
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“Wybrane przez Was prio-
rytety b#d! mia$y równie( 
dla nas pierwszoplanowe 
znaczenie.”Przewodnicz!cy EKES-u Henri 

Malosse

Zabierz g$os!
Impreza „Twoja Europa – Twoje zdanie” 
daje uczniom mo(liwo'" podzielenia si# 
spostrze(eniami z&m$odzie(! z&innych 
krajów i&nawi!zania bezpo'redniego 
kontaktu z&decydentami.

Uczestnicy tegorocznej symulacji 
sesji plenarnej EKES-u, która odby$a 
si# 19 kwietnia, niew!tpliwie w&pe$ni 
wykorzystali t# szans#. Niecodziennie 
zdarza si#, by uczniowie ze wszystkich 
pa)stw cz$onkowskich mieli 
okazj# spotka" si# w& samym 
sercu UE i&przekaza" swe wnio-
ski bezpo'rednio europejskim 
instytucjom.

Poczucie europejskiej 
solidarno%ci

„Doceniam mo(liwo'" bez-
po'redniej rozmowy z&przewod-
nicz!cym EKES-u” – stwierdzi$ 
Nish Narayayan z& Wielkiej 
Brytanii. Ucze) z&0otwy Kirils 
Jegorenkovs zgodzi$ si# ze swym 
przedmówc!, stwierdzaj!c, (e 
trzeba wys$ucha" m$odych 
ludzi. „Tutaj wszyscy jeste'my 
równi – doda$a Anna Pimenova, 
równie( z& 0otwy. – Wszyscy 
mamy problemy i&tu mo(emy 
o&nich wspólnie porozmawia"”.

Austriacka delegacja uzna$a, (e ini-
cjatywa mo(e znacznie przyczyni" si# 
do ogólnoeuropejskiej solidarno'ci. 
„Przekonali'my si#, (e do'wiadczenia 
w&Europie s! bardzo ró(ne” – powiedzia$ 
Lukas Meissl. Jego kole(anka z&Austrii 
Kerstin Haider zwróci$a uwag#, (e wiele 
osób w&jej kraju nie zdaje sobie sprawy, (e 
bezrobocie osób m$odych jest tak du(ym 
problemem w&innych cz#'ciach UE.

Nad kwesti! bezrobocia zastanawiali 
si# Miguel Santos Almeida i&Diogo Jar-
mela Valente Dias z&Portugalii. Dla nich 
najwa(niejszym tematem by$o rozszerze-
nie programu Erasmus i&pomoc w&zna-
lezieniu pierwszej pracy. „Chcia$bym, 
by wszyscy studenci mogli wzi!" udzia$ 
w&Erasmusie – powiedzia$ Diogo. – UE 
powinna pomóc rodzinom prze(ywaj!-
cym trudno'ci +nansowe, tak by m$o-
dzie( mog$a doko)czy" nauk#”.

Ich nauczycielka Marina Maria 
Marques Nogueira zauwa(y$a, (e 
wymiana kulturalna na szczeblu euro-
pejskim jest bardzo cenna. By$a zadowo-
lona, (e uczniowie mieli okazj# spotka" 
si# z&osobami z&ró(nych krajów i&dowie-
dzie" si# wiele o&europejskiej polityce. 
„Ludzie przecie( nie bior! udzia$u 
w&wyborach! – powiedzia$a. – 0atwo 
jest krytykowa" polityk#, lecz musimy 
si# równie( nauczy" uczestnictwa”. 

Komisarz europejska Androulla Vassiliou, przewodnicz!cy EKES-u Henri Malosse 
i'wiceprzewodnicz!ca Jane Morrice

Ponad stu uczniów i'nauczycieli wzi(&o udzia& w'wydarzeniu „Twoja Europa – Twoje Zdanie”, 
2013 r.
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Europejczycy zagl#daj# za kulisy instytucji unijnych 
i$procesów decyzyjnych
Wzmocnienie gospodarki, znalezie-
nie pracy, ochrona 'rodowiska – takie 
s! obecnie najwa(niejsze sprawy, 
które zaprz!taj! uwag# obywateli 
europejskich.

W sobot#, 4 maja, Europejski Komitet 
Ekonomiczno-Spo$eczny otworzy$ przed 
publiczno'ci! drzwi swej brukselskiej sie-
dziby na rue Belliard 99. Od godz. 10 do 
18 osoby odwiedzaj!ce Komitet mog$y 
zg$#bi" te tematy, rozmawiaj!c z&pocho-
dz!cymi z&ró(nych krajów i&'rodowisk 
cz$onkami Komitetu i&dowiedzie" si#, 
w&jaki sposób EKES mo(e wp$yn!" na 
polityk# unijn!. Oko$o 3500 osób sko-
rzysta$o z&tego zaproszenia.

Co wi#cej, rok 2013 jest Europejskim 
Rokiem Obywateli. Jako organ bezpo-
'rednio reprezentuj!cy spo$ecze)stwo 
obywatelskie w& samym centrum UE, 
EKES odegra$ szczególn! rol# podczas 
dorocznego Dnia Otwartych Drzwi. 
Przy tej okazji w&swej siedzibie Komitet 
zorganizowa$ wiele atrakcyjnych zaj#", 
gier i&konkursów dla wszystkich grup 
wiekowych.

Dla ka&dego co% ciekawego

Dzia$ania EKES-u obejmuj! ca$y 
wachlarz polityk UE, cho" Komitet skupia 
si# przede wszystkim na kwestiach gospo-
darki, zatrudnienia i&'rodowiska natural-
nego. Na miejscu by$o ponad 20 cz$onków 
Komitetu, w&tym przewodnicz!cy EKES-u 
Henri Malosse i&wiceprzewodnicz!ca 
Jane Morrice, reprezentuj!cych organi-
zacje pracodawców, zwi!zki zawodowe 
i&inne organizacje. Wys$uchali oni uwag 
odwiedzaj!cych, dyskutowali z&nimi na te 
tematy i&wyja'niali, co EKES robi w&tych 
wa(nych dziedzinach.

Oprócz stanowisk informacyjnych 
dotycz!cych prac Komitetu zorganizo-
wano ró(ne zaj#cia, zarówno edukacyjne, 
jak i&rozrywkowe, z&uwzgl#dnieniem 
wszystkich grup wiekowych i&ró(no-
rodnych upodoba). Konkurs „Game 
Show” by$ wyzwaniem dla tych, któ-
rzy chcieli sprawdzi" sw! znajomo'" 
aktualnych wydarze) i&wygra" atrak-
cyjne nagrody. Odby$ si# wyst#p grupy 
3JTrio, która zagra$a muzyk# jazzow!, 
mo(na te( by$o spróbowa" zata)czy" 

po$udniowoameryka)sk! zumb#, któr! 
podbi$a Europ# swym szalonym rytmem 
i&sportowym charakterem. Ci, którzy 
lubi! mocne wra(enia, mogli sprawdzi", 
czy faktycznie maj! (elazne nerwy, prze-
chodz!c mostem linowym zawieszonym 
ponad atrium naszego budynku. Z&kolei 
dzieci mog$y wzi!" udzia$ w&ró(nych 
zabawach, grach i&artystycznym malo-
waniu twarzy.

Wszystkie instytucje unijne otworzy$y 
swe drzwi przed odwiedzaj!cymi tego 
samego dnia. 

Jane Morrice „M%odzi ludzie wytyczaj# kierunek”
Pierwsze wydarzenie, w&którym uczest-
niczy$am jako wiceprzewodnicz!ca 
EKES-u ds. komunikacji, nale(y do 
moich ulubionych. „Twoja Europa – 
Twoje zdanie”, z&udzia$em ponad stu 
uczniów i&nauczycieli z&ca$ej Europy, 
którzy przez dwa dni wspólnie si# uczyli 
i&bawili w&Brukseli, to zdecydowanie ten 
rodzaj spotka), który zawsze przypada 
mi do gustu.

Mój entuzjazm wynika by" mo(e 
z & kontaktu z & k i lkudziesi#cioma 
uczniami, dla których mo( liwo'" 
zabrania g$osu w&Brukseli by$a wielk! 
inspiracj! do dzia$ania. By" mo(e jestem 
pod wra(eniem ich fascynacji Europ!, 
g$odu wiedzy o& UE lub przemo(nej 
ch#ci poznania nowych kolegów z&ró(-
nych kultur. W&ka(dym razie „Twoja 
Europa – Twoje zdanie” by$o niew!t-
pliwie magicznym wydarzeniem dla 
wszystkich uczestników: cz$onków, 
pracowników i&uczniów.

Impreza, któr! Irini Pari zainicjowa$a 
podczas swej kadencji wiceprzewodni-
cz!cej i&która zyska$a na popularno'ci 
w&czasie kadencji Anny Marii Darmanin, 
tym razem nieco ró(ni$a si# od pozosta-
$ych. Uczniowie, których poproszono 
o& wybranie priorytetów przysz$ych 
dzia$a) UE, wykazali wiele rozs!dku, 
przedstawiaj!c propozycje dotycz!ce: 
pierwszej pracy, stypendiów UE dla 
uczniów z&rodzin o&niskich dochodach 
i&przedsi#biorczo'ci m$odzie(y. Zabiera-
j!c g$os pod koniec sesji, Henri Malosse 
stwierdzi$, (e przedstawione propozycje 
b#d! cz#'ci! jego nowego programu, a&z 
pyta), które zadali uczniowie, mo(na 
wnioskowa", (e b#d! go trzymali za 
s$owo.

Przygotowuj!c si# do imprezy, 
cz$onkowie EKES-u odwiedzili szko$y 
bior!ce udzia$ w&konkursie i&nawi!zali 
dialog z&klasami we wszystkich krajach 
UE. Moja wizyta w&St&Columb’s College 
w&Irlandii Pó$nocnej by$a niezapomnia-
nym prze(yciem. Podczas mojej 30-letniej 
pracy w&dziedzinie spraw europejskich 
rzadko spotyka$am m$odzie( tak bardzo 
zainteresowan! 'wiatowymi zagadnie-
niami i& tak z&nimi zaznajomion!. Po 
dwóch dniach spotka) z&ni! jestem prze-
konana, (e przysz$o'" naszego Starego 
Kontynentu le(y w&dobrych r#kach.

Musimy jednak jeszcze wiele zdzia$a", 
zanim przeka(emy pa$eczk# m$odszym. 
B$#dem by$oby pozostawienie naszym 
dzieciom Europy w&jej obecnym stanie.

Zadaniem EKES-u jest pomaga" 
w&tworzeniu UE lepszej dla obywateli. 
D!(!c do tego celu, musimy zachowa" 
czujno'". Powinni'my do$o(y" stara), 

by o(ywi" wspólnoty 
loka lne w& naszych 
krajach i&pokaza" im, 
(e – za po'rednictwem 
swych organizacji, grup 
i&klubów – równie( one 
mog! si# przyczyni" do 
realizacji tego zadania. 
Nie mo(emy szcz#dzi" 
wysi$ków, by wyko-
rzysta" wspóln! wie-
dz# cz$onków EKES-u 
i&wp$yn!" na decyden-
tów UE w& Brukseli. 
Musimy ich wesprze" 
w&poszukiwaniu w$a-
'ciwych odpowiedzi. 
Musimy (!da" ,  by 
poruszyli niebo i&zie-
mi# , i& przedstawi" 
im nasze opinie bez 
okazywania obaw czy 
specjalnych wzgl#dów.

Ja ko w ic e pr z e -
wodnicz!ca EKES-u 
b#d# wspó$pracowa" 
z&kolegami w&zespole 
przewodnicz!cego, by 
zrealizowa" to zadanie. 
Jako przewodnicz!ca 
Zespo$u ds. Komuni-
kacji b#d# wspó$dzia$a" 
z&nim, a&tak(e z&punk-

t a m i  kont a k tow y m i 
i&cz$onkami jako amba-
sadorami, tak by nie tylko 

wykonywali sw! prac#, lecz równie(, by 
ich praca by$a zauwa(ana przez wp$ywo-
wych decydentów w&Brukseli i&obywateli 
w&pa)stwach cz$onkowskich.

Pragn# podzi#kowa" zespo$owi orga-
nizuj!cemu wydarzenie „Twoja Europa – 
Twoje zdanie” za doskona$! prac#. 

Rozmowa z$wiceprzewodnicz#cym EKES-u Hansem-Joachimem Wilmsem

Hans-Joachim Wilms, nowo mianowany 
wiceprzewodnicz!cy ds. bud(etu, nie 
jest w&EKES-ie nowicjuszem. Niemiecki 
zwi!zkowiec i&znawca polityki w&dzie-
dzinie 'rodowiska, ochrony klimatu oraz 
zrównowa(onego rozwoju b#dzie obcho-
dzi" w&nast#pnym roku 20-lecie swego 
cz$onkowstwa. Bud(et EKES-u na 2014 
rok le(y ju( w&jego gestii. W&wypowiedzi 
dla „EKES Info” opowiedzia$, w&jaki spo-
sób b#dzie prowadzi" negocjacje z&Rad! 
Europejsk! i&Parlamentem.

Hans-Joachim Wilms: Wychodzili'my 
z&za$o(enia, (e wzrost bud(etu b#dzie zbli-
(ony do stopy in1acji, lecz teraz wida", (e 
b#dzie on nieco wi#kszy. Zrealizowali'my 
propozycj# komisarza ds. bud(etu Janu-
sza Lewandowskiego, która uwzgl#dnia 
po'ród kosztów personelu wszystkie pla-
nowane podwy(ki stawek, lecz prowa-
dzi do zamro(enia kosztów rzeczowych. 
Dzi#ki temu ko)cowa kwota wzrasta 
o&1,67% zamiast o&1,6%, przy bud(ecie 
o&obecnej warto'ci 132 mln euro.

„EKES Info”: Co to oznacza 
w d$u&szej perspektywie dla 
EKES-u?

Je(eli pozostaniemy przy tej zasa-
dzie, za trzy, cztery lata b#dziemy mie" 
prawdziwe problemy, gdy( jest to rów-
noznaczne z&ograniczeniem si# do abso-
lutnego minimum, na przyk$ad je(eli 
chodzi o&budynki. Czasami konieczne 
s! inwestycje, lecz przy tym podej'ciu 
nie s! one mo(liwe, gdy( nie dopuszcza 
ono (adnej restrukturyzacji bud(etu.

Czy w czasie obecnego 
kryzysu, który nie pozwala na 
podwy&szenie bud&etu, istnieje 
zatem jaka% alternatywa?

Uwa(am, (e musimy – podobnie jak 
inne instytucje UE – wyra%nie stwier-
dzi", (e potrzebujemy wi#kszej swo-
body bud(etowej. Obecnie nie mamy 
jej prawie w&ogóle. Je(eli zaoszcz#dzimy 
'rodki w&pewnej dziedzinie, na przyk$ad 
na pracowników, nie b#dziemy ju( mogli 
wyda" ich na inne cele. Musimy mie" 
wi#ksze mo(liwo'ci autonomicznego 
decydowania o&wydatkowaniu bud(etu, 
oczywi'cie, jak zwykle z&zachowaniem 
jak najwi#kszej przejrzysto'ci.

Odpowiada pan równie& za 
stanowisko EKES-u w sprawie 
bud&etu UE. Jak ocenia pan 
obecn" dyskusj# w sprawie 

wieloletnich ram finansowych na 
lata 2014–2020?

Skoro wiadomo, (e znajdujemy si# 
w&okresie kryzysu, musimy równie( 
zaoferowa" jak!' perspektyw#. Opie-
ranie si# na samym status quo ju( nie 
wystarczy. Nie chodzi przy tym o&wyso-
ko'", lecz o&ukierunkowanie bud(etu. 
Oprócz paru po$owicznych 'rodków, 
dotycz!cych na przyk$ad bada) nauko-
wych czy walki z&bezrobociem osób m$o-
dych, nie po$o(ono akcentu politycznego 
w&taki sposób, który pozwoli$by oby-
watelom stwierdzi": „Doskonale, (e tak 
robicie, w$a'nie dlatego potrzebujemy 
Europy, na to dajemy nasze pieni!dze”.

Czy mo&na to jeszcze zmieni'?

Parlamentowi Europejskiemu uda si# 
wprowadzi" pewne zmiany – co do tego 
zgadzaj! si# wszystkie du(e ugrupowania 
polityczne. Mam jednak w!tpliwo'ci, 
czy to wystarczy. 

“Po dwóch dniach spotka) 
z&ni! jestem przekonana, (e 
przysz$o'" naszego Starego 
Kontynentu le(y w&dobrych 
r#kach.”

Jane Morrice, wiceprzewodnicz!ca EKES-u odpowiedzialna za 
komunikacj(

“Musimy mie" wi#ksze 
mo(liwo'ci autonomicznego 
decydowania o&wydatkowaniu 
bud(etu, oczywi'cie, jak zwy-
kle z&zachowaniem jak naj-
wi#kszej przejrzysto'ci.”

EKES info

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
mailto:eescinfo@eesc.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu/

