1. CO JE EWNE?
EWNE je mezinárodní sdružení, vytvořené/ustavené v rámci rakouského práva a určené k
podpoře/propagaci nadevropské spolupráce v ekonomických, sociálních, politických a
institucionálních záležitostech
a jednající/působící jako podpora těchto činností
prostřednictvím/pomocí:
- nabízení nových příležitostí evropským subjektům, zjednávání spolupráce s jinými
podobnými subjekty na evropském kontinentu;
- využívání programů, podporovaných Evropskou Unií a jejími členskými státy;
- využívání komunikačních technologií tak, aby byly v Síti dostupné individuálnímu potenciálu
každého člena a aby mohli mezi sebou vzájemně sdílet informace, které potřebují;
- rozvíjení inovativních služeb, studií a projektů, které podporují výměnu vědomostí/znalostí a
nejlepší praxe mezi evropskými institucemi, subjekty a společnostmi.
2. CÍLE EWNE:
- Přispívat k ekonomickému a sociálnímu rozvoji Evropy, jejích institucí, subjektů a
společností.
- Přispívat ke zlepšování úrovně/standardu kvality života evropských občanů prostřednictvím
podpory zdokonalování zaměstnanosti, pracovních podmínek, bohatství, sociální ochrany,
pomocí opatření, která zlepšují sociální a politickou integraci evropské společnosti, rozvoj jejích
systémů výroby, sociální a ekonomické konvergence mezi jejími oblastmi a systémy sociální
ochrany.
- Usnadňovat přístup pro společnosti, subjekty a instituce na evropském kontinentu pro
jednotlivý a kolektivní know-how podobných subjektů.
- Umožňovat evropským institucím, subjektům a společnostem sestavovat/koncipovat sdílené
strategie.
- Podporovat evropské společnosti, instituce a subjekty ve využívání a optimalizaci
existujících/stávajících zdrojů, zaměřených na spolupráci na národní a evropské úrovni.
3. CÍLOVÉ SKUPINY EWNE:
- Veřejné úřady/orgány: napomáhat jim určovat stěžejní strategie, které jim umožní - na
politické úrovni - zdokonalovat proces evropské výstavby a přijímat opatření, směřující ke
zlepšení životních podmínek občanů.
- Malé a střední podniky: přispívat k podpůrné strategii pro podnikatelskou spolupráci s cílem
zlepšení/zdokonalení konkurenceschopnosti malých a středních podniků na evropské úrovni.
- Odborové organizace: podporovat mezi nimi spolupráci, výměnu zkušeností a návrh
sdílených strategií, které umožňují zdokonalovat/zlepšovat sociální organizaci evropských
pracovníků.
- Vysoké školy a výzkumné subjekty: podporovat výměnu zkušeností a vědomostí studentů a
učitelů, posilovat strategii společné evropské univerzity, která je již ve stádiu vývoje.
- Poradci a poskytovatelé služeb: podporovat přístup k novým klientům/zákazníkům a
poskytovat jim pracovní nástroj pro jejich každodenní aktivity.
- Organizace v občanské společnosti: podporovat sociální organizaci evropských občanů.

