
www.eesc.europa.eu

Voor belastingheffing in de deeleconomie 
is echte Europese samenwerking nodig

Het EESC roept de Europese Commis-
sie en de lidstaten op bestaande fiscale 
regelgevingsstelsels en belastingregimes 
toe te passen op de deeleconomie/digitale 
economie.

“Het juridisch kader moet leiden tot een eer-
lijk en evenwichtig belastingstelsel voor alle 
economische activiteiten en bedrijfsmodellen, 
zonder het potentieel van de deeleconomie 
om banen en groei te scheppen te beperken”, 
zegt Giuseppe Guerini (Diverse Werkzaam-
heden, IT), rapporteur van het op 19 oktober 
goedgekeurde EESC-advies over belasting-
heffing in de deeleconomie.

In de huidige fiscale regelgeving wordt 
onvoldoende rekening gehouden met 
nieuwe bedrijfsmodellen en economische 
activiteiten. Dit leidt tot juridische en fiscale 
onzekerheid, verstoort het concurrentiever-
mogen en leidt tot inkomstenderving. Om 
deze problemen aan te pakken, dringt het 
EESC er bij nationale autoriteiten op aan 
dat zij intensiever samenwerken en hun 
regelgeving aanpassen, al is het Comité 
van mening dat alleen een echt Europese 
benadering geschikt is voor de digitale eco-
nomie. Corapporteur Krister Andersson 
(Werkgevers, SE) zegt: “Europese autoritei-
ten moeten samenwerkingskanalen buiten 
Europa opzetten voor de vaststelling van een 
aantal basisregels voor een daadwerkelijk 
digitale economie”.

Nieuwe technologieën faciliteren en stimule-
ren de deeleconomie, maar het EESC is des-
ondanks van mening dat de deeleconomie 
als geheel moet worden beoordeeld en niet 
mag worden gelijkgesteld aan de digitale 
economie. Het EESC is van mening dat de 
invoering van een redelijke inkomensdrem-
pel zou kunnen helpen bij de regulering van 

de belastingheffing op inkomsten en vindt 
dat er meer informatie over fiscale verplich-
tingen moet worden verstrekt aan het brede 
publiek. Beleidsmakers en wetgevers in de EU 
moeten ook garanderen dat consumenten, 
werknemers en dienstverleners – evenals 
privacy en persoonsgegevens  – worden 
beschermd. (jk)� l

Financiering van het maatschappelijk middenveld is 
essentieel voor democratie

De EU-instellingen moeten een positief 
imago van de organisaties van het maat-
schappelijk middenveld bevorderen, hun 
onafhankelijkheid waarborgen en ervoor 
zorgen dat ze over voldoende middelen 
beschikken, aldus het EESC

In een politiek klimaat dat steeds vijandiger 
tegenover burgerlijke actie staat, moet de 
Europese Unie het belang bevestigen van 
de rol van organisaties van het maatschap-
pelijk middenveld, aldus het Europees Eco-
nomisch en Sociaal Comité (EESC) tijdens 
zijn zitting in oktober.

Bij de presentatie van het initiatiefadvies 
Financiering van maatschappelijke 
organisaties door de EU, zei EESC-rappor-
teur Jean-Marc Roirant (Diverse Werk-
zaamheden, FR) dat het EESC meer dan 25 
aanbevelingen had opgesteld voor het 
versterken van de relatie tussen organisaties 
van het maatschappelijk middenveld en de 
EU en om de toegang tot financiering van 
deze organisaties te verbeteren.

Deze oproep tot actie kwam als geroepen, 
aangezien de EU-instellingen bezig waren 
met de voorbereidingen van de discussies 
over het meerjarig financieel kader (MFK) 
voor de periode na 2020.

“De EU-instellingen moeten duidelijk zeggen 
dat organisaties van het maatschappelijk 
middenveld van vitaal belang zijn”, zei de 
heer Roirant.

Het EESC beval aan de besprekingen over 
een statuut voor Europese verenigingen 
voort te zetten en artikel 11 van het Ver-
drag inzake de dialoog met burgers verder 
ten uitvoer te leggen.

Het EESC drong erop aan de financiering 
van organisaties van het maatschappe-
lijk middenveld te verhogen en in het 
kader van het volgende MFK een begroting 
van 500 miljoen euro toe te wijzen aan het 
programma Europa voor de burger.

Het EESC riep ook op tot de aanstelling van 
een EU-ombudsman voor burgerlijke 
vrijheden. (ll)� l

Snelle veranderingen in de structuur en organisatie van hedendaagse economieën zor-
gen voor nieuwe kansen, maar ook voor nieuwe risico’s en problemen op de arbeidsmarkt. 
Werknemers in loondienst moeten steeds vaker plaats ruimen voor flexibele werkvormen 
en nieuwe soorten werknemers, hetgeen zowel in wetenschappelijke kringen als onder 
politici in Europa tot bezorgdheid heeft geleid.

Als gevolg van technologische ontwikkeling en digitalisering zijn de veranderingen op 
de werkvloer en in de vaardigheden die werknemers nodig hebben een realiteit die niet 
kan worden genegeerd. Hierdoor ontstaan er vele atypische vormen van werk, zoals part-
timewerk, werk met meerdere contractanten en werk via online platforms die fungeren 
als netwerken van gespecialiseerde, hoogopgeleide vakmensen.

Ontwikkelingen op de werkvloer vormen een aspect dat centraal staat binnen de activitei-
ten van het EESC. Om het belang hiervan te illustreren, zal de Prijs voor het maatschappelijk 
middenveld 2017 worden uitgereikt aan innovatieve projecten ter bevordering van 
kwalitatief hoogwaardige arbeid en ondernemerschap met het oog op de toekomst 
van werk. Wij willen innovatieve zakelijke ideeën belonen die een praktisch voorbeeld 
geven van maatschappelijk aanvaardbare aanpassing aan deze nieuwe vormen van 
werken, maar ook van verschillende manieren om de betrokkenheid van werknemers te 
garanderen. Het EESC volgt de werkgelegenheidsstrategie van de EU op de voet, alsook de 
manieren waarop de zorgelijkste vormen van werkloosheid, namelijk werkloosheid onder 
jongeren en langdurige werkloosheid, worden bestreden. Met deze prijs wordt daarom 
creativiteit in het Europese bedrijfsleven aangemoedigd en wordt aandacht besteed aan 
voorbeelden van beste werkwijzen om de werkloosheid aan te pakken.

Veranderingen in de vormen van werkgelegenheid geven aanleiding tot een kritische 
reflectie over de behoefte aan sociale bescherming in Europa. Voor beleid op dit gebied zijn 
echter aanzienlijke financiële middelen nodig en het garanderen van dergelijke financie-
ring vormt wellicht de grootste uitdaging waarmee de Europese samenleving momenteel 
wordt geconfronteerd.

Ik ben van mening dat de elementaire doelen en beginselen van sociale dialoog in deze 
tijden van ingrijpende verandering op het gebied van arbeid nog belangrijker zijn om 
goede compromissen te bereiken. Europa kent reeds een aantal goede voorbeelden van 
hoe met de behoeften en uitdagingen op het gebied van arbeid kan worden omgegaan. 
We zagen hiervan verschillende voorbeelden in de 111 aanmeldingen voor de prijs, maar 
er zijn nog veel meer voorbeelden te ontdekken om te evenaren. We hebben de meest 
uitzonderlijke kandidaten reeds geselecteerd en de komende dagen zullen we de meest 
interessante, innovatieve en inspirerende van hen belonen, in de hoop dat onze steun 
ertoe zal leiden dat zij nog meer succes zullen hebben. Met deze prijs willen we ook extra 
aandacht besteden aan alle mensen die de uitdaging zijn aangegaan, hun verdiensten 
erkennen en hen aanmoedigen op dezelfde voet door te gaan. We moedigen alle maat-
schappelijke actoren aan hun goede werk voort te zetten!

Gonçalo Lobo Xavier
Vicevoorzitter van het EESC, verantwoordelijk voor communicatie
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EESC dringt er bij de EC op aan de 
economische fundamenten en 
sociale dimensie van Europa te 
versterken

In zijn toespraak tijdens de oktober-zitting van het 
EESC bedankte Frans Timmermans, vicevoorzitter 
van de Europese Commissie, de EESC-leden voor hun 
bijdrage aan het werkprogramma van de Commissie 
voor 2018, dat in juli 2017 werd gepresenteerd. Hij 
benadrukte dat de bijdrage van het EESC een impact 
had gehad op het programma.

“Het doet ons deugd dat u ons hebt betrokken bij het 
besluitvormingsproces, maar we zouden nog tevrede-
ner zijn als we nog nauwer betrokken zouden worden”, 
merkte Georges Dassis, voorzitter van het EESC, op.

Vicevoorzitter Timmermans wees erop dat het eco-
nomische klimaat in Europa beter is dan voorheen, 
maar dat mensen nog steeds ontevreden zijn. Dit 
komt door de steeds groter wordende verschillen 
binnen de Europese samenleving. “Ik denk dat we 
de belofte van convergentie, door middel van verstan-
dige acties in plaats van symbolische gebaren, alleen 
kunnen waarmaken en de visie van een samenleving 
waar mensen individueel en collectief de controle over 
hun toekomst terugkrijgen alleen kunnen overbren-
gen als we problemen die mondiaal van aard zijn als 
Europeanen samen aanpakken op Europese schaal”, 
zei Timmermans.

Gabriele Bischoff, voorzitter van de groep Werkne-
mers, was verheugd over het feit dat de Commissie 
prioriteit had toegekend aan de sociale pijler. Jacek 
Krawczyk, voorzitter van de groep Werkgevers, 
benadrukte dat de nadruk moet worden gelegd op 
kwesties waarvoor actie op EU-niveau een toege-
voegde waarde heeft. Luca Jahier, voorzitter van 
de groep Diverse Werkzaamheden, benadrukte 
dat het noodzakelijk is om een stap verder te gaan. 
(sg)� l
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De Europese bodem verdient 
een beter beheer
Het EESC pleit voor een 
referentiekader ter bescherming van 
een gezonde en vruchtbare bodem

Behoud of verbetering van de gezondheid van de 
Europese bodem is één van de belangrijkste uitda-
gingen voor het behoud van onze leefomgeving. Als 
eerste stap stelt het EESC voor een gemeenschappelijk 
referentiekader vast te stellen met het oog op een uni-
forme terminologie en geharmoniseerde criteria voor 
een goede staat van de bodem

Europa verliest om de tien jaar een oppervlakte 
bouwland ter grootte van een lidstaat

Tijdens zijn zitting van oktober heeft het EESC een 
advies goedgekeurd over landgebruik voor duur-
zame voedselproductie en ecosysteemdiensten. Dat 
advies was op verzoek van het Estse voorzitterschap 
van de EU opgesteld. “We behandelen onze bodem vaak 

als iets dat in overvloed aanwezig is. Binnen een periode 
van slechts zes jaar, van 2006 tot 2012, verdween er in de 
Europese landen ongeveer 107 000 ha/jaar, wat overeen-
komt met het verlies van een areaal bouwland ter grootte 
van Cyprus in minder dan 10 jaar. Deze enorme vraag 
naar grond moet worden gestopt”, zei Roomet Sõrmus 
(Diverse belangen – EE), rapporteur van het advies.

Een referentiekader voor duurzaam bodembeheer

In alle lidstaten vormt het verlies van landbouwgron-
den een serieus probleem. “Onze bodems moeten 
worden beschermd. Een gemeenschappelijke EU-stra-
tegie voor bodembescherming met een definitie voor 
een goede bodemtoestand, uniforme terminologie en 
geharmoniseerde criteria voor toezicht, waarbij ook de 
prioritaire beleidsmaatregelen worden bepaald, is van 
doorslaggevend belang voor het duurzaam gebruik en 
de bescherming van landbouwgrond,” aldus de heer 
Sõrmus. (sma)� l

EESC ingenomen met debat over 
sociaal Europa, roept op tot 
politieke steun

In het kader van de uitda-
gingen die de ontwikkeling van 
Europa in de weg kunnen staan, 
kan het huidige debat over de 
sociale dimensie van Europa en 
de Europese pijler van sociale 
rechten (EPSR) bijdragen tot 
het bereiken van een nieuwe 
consensus over de strategieën 
die moeten worden toege-
past om economische groei 
te waarborgen en het welzijn 
van de EU-burgers veilig te 
stellen. Dat stelde het EESC in 
zijn advies over de Impact van 
de sociale dimensie en de EPSR 
op de toekomst van de EU, dat in 
oktober werd goedgekeurd.

Het EESC heeft de Raad van de 
EU opgeroepen om zich tijdens 
de top in Gotenburg in novem-
ber achter de interinstitutionele 
afkondiging van de EPSR te scharen en zo een politiek 
signaal af te geven voor de uitvoering van de pijler.

De tekst is opgesteld door Gabriele Bischoff (Werk-
nemers, DE) en Jukka Ahtela (Werkgevers, FI) naar 
aanleiding van een verzoek van de Commissie om een 
advies over haar discussienota. Het EESC besloot ech-
ter om het document te koppelen aan de voorgestelde 
afkondiging van de EPSR.

Volgens het EESC moeten er meer inspanningen worden 
gedaan om gemeenschappelijke beginselen en strate-
gieën uit te werken voor de opwaartse convergentie 
van lonen, een minimuminkomen dat iedereen in 
staat stelt een waardig leven te leiden en meer soci-
ale cohesie en investeringen. Het EESC gaf ook aan 
zich zorgen te maken over het gebrek aan handhaving 
van de bestaande sociale rechten en de verschillen 
tussen de lidstaten wat de naleving van het EU-recht 
betreft (different worlds of compliance). (ll)� l

Europeanen hebben een beter en meer 
Europa nodig om economische vooruitgang 
veilig te stellen

EU-governance heeft een 
g e m e e n s c h a p p e l i j k  d o e l 
nodig dat verder gaat dan 
technische benaderingen en 
maatregelen. Dit is een van de 
belangrijkste conclusies van 
het pakket EESC-adviezen over 
de toekomst van de Europese 
economie. In de adviezen over 
het economisch beleid van de 
eurozone (2017), de verdieping 
van de EMU voor 2025, de finan-
ciën van de EU tegen 2025 en de 
kapitaalmarktunie: tussentijdse 
herziening wordt ingegaan op 
de huidige uitdagingen voor 
de EU-economie en worden 
specifieke voorstellen gedaan 
om deze aan te pakken.

In het pakket adviezen beveelt het EESC onder andere 
aan verdere economische hervormingen en investe-
ringen op EU-niveau te stimuleren, de EU-begroting 
te herstructureren en te verhogen en de economische, 
fiscale, financiële en politieke pijlers van onze econo-
mische en monetaire unie af te ronden. Het EESC pleit 
voor een evenwichtige mix van economisch beleid voor 
de eurozone met passende, onderling gekoppelde fis-
cale, monetaire en structurele componenten en roept 
de Europese Raad op zijn afwijzing van een positieve 
begrotingskoers voor de eurozone te heroverwegen. 
Het EESC is van mening dat het verdiepen van de EMU 
cruciaal is om het monetaire beleid en het nationale 
economische beleid beter te ondersteunen, en ook om 

de democratische en sociale dimensie van het EU-be-
stuur te versterken. Het Comité verwelkomt bovendien 
het voorstel van de Commissie om aan de uitgavenkant 
van de EU-begroting de nadruk te leggen op Europese 
toegevoegde waarde als basisprincipe, roept op tot 
meer eigen middelen voor de financiering van de 
EU-begroting en dringt er bij alle lidstaten op aan dat 
zij de kapitaalmarktenunie onverwijld voltooien om de 
EU-economie een nieuwe impuls en dynamiek te geven.

Uit het onlangs bekendgemaakte werkprogramma van 
de Commissie voor 2018 wordt duidelijk dat de Com-
missie voornemens is specifieke voorstellen te doen op 
de door het EESC aangemerkte gebieden. (jk)� l

Het EESC tijdens de sociale top van Göteborg
Onder leiding van voorzitter Georges 

Dassis heeft een delegatie van EESC-leden 
op 17 november deelgenomen aan de 
sociale top op hoog niveau in Göteborg, 
waar de Europese Commissie, de Raad en 
het Europees Parlement gezamenlijk de 
Europese pijler van sociale rechten (EPSR) 
hebben afgekondigd. Ter ondersteuning 
van de EPSR heeft het EESC er in zijn 
adviezen herhaaldelijk op gewezen dat 
zonder sociale rechten, gesteund door 
een degelijke en duurzame economische 
basis, de toekomst van Europa op het spel 
komt te staan. (ll)� l

De Europese plattelandsgebieden 
moeten fors duwtje in de rug krijgen
Het EESC vraagt de Commissie en de 
lidstaten om flexibele en doeltreffende 
steunprogramma’s te ontwikkelen
Betere plattelandsontwikkeling is mogelijk en de 
lokale bevolking is bereid om te leveren, maar ze 
hebben steun nodig. De EU en de nationale overhe-
den moeten dorpen en kleine steden een sterkere 
positie geven. Met zijn advies over dorpen en kleine 
steden als katalysator voor plattelandsontwikkeling, 
dat tijdens de zitting in oktober is goedgekeurd, wil 
het EESC een bijdrage leveren aan de revitalisering 
van de Europese plattelandsgebieden.

“Het is de verantwoordelijkheid van de EU en de lidstaten om 
een impuls aan plattelandsontwikkeling te geven. We moe-
ten ons platteland aantrekkelijker maken om te wonen”, 
aldus rapporteur Tom Jones (Diverse belangen, VK).

Economische en sociale ontwikkeling vereisen een ade-
quate infrastructuur, waaronder snelle breedbanddien-
sten en een modern vervoersnetwerk. “Dit omvat niet 
alleen het aanbieden van een slim vervoersnetwerk voor 
weg en spoor, maar ook een slim en efficiënt gebruik van 
het vervoersnetwerk”, legt Jones uit. Het EESC staat vol-
ledig achter het initiatief van de Commissie voor slimme 
dorpen, als een eerste stap in de goede richting.

Van samenwerking tussen steden, dorpen en platte-
landsgebieden op het gebied van agrotoerisme en plat-
telandstoerisme, gezondheidsgerelateerde activiteiten 
en de voedselvoorzieningsketen, zou de hele bevolking 
profiteren.

Duurzame plattelandsontwikkeling kan alleen slagen 
met de betrokkenheid van de plaatselijke bevolking bij 
het besluitvormingsproces. “We moeten mensen, met 
name jonge mensen, aanmoedigen, ze een stem geven 
en hun ideeën ondersteunen”, benadrukt Jones. (sma)�l

Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van 
de Europese Commissie, en Georges Dassis, 
EESC-voorzitter, tijdens de zitting

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, 
Georges Dassis, EESC-voorzitter, en Stefan Löfven, Zweedse premier, 
tijdens de sociale top voor eerlijke banen en groei (2017)

Gabriele Bischoff en Jukka Ahtela, rapporteurs van het EESC-advies
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Het EESC roept op tot een schone, 
concurrerende en geconnecteerde mobiliteit 
voor iedereen in 2025

In een advies dat werd goedgekeurd tijdens de okto-
berzitting van het EESC, schaart het zich achter het doel 
om tegen 2025 een schone, concurrerende en gecon-
necteerde mobiliteit te waarborgen die alle vervoers-
middelen omvat en spoort het de Commissie aan het 
regelgevingskader verder te verbeteren om een efficiënte 
interne Europese vervoersruimte tot stand te brengen.

Dat was de boodschap die vervat zit in het advies van 
het EESC dat tijdens de zitting van 18 oktober werd 
goedgekeurd en is opgesteld door rapporteur Ulrich 
Samm (Werkgevers, DE) en corapporteur Brian Curtis 
(Werknemers, UK).

Het EESC steunt de mobiliteitsagenda die door de Euro-
pese Commissie is opgesteld en is verheugd over de 
pogingen om een oplossing te vinden voor bepaalde 
onopgeloste problemen met betrekking tot de interne 
vervoersmarkt en het feit dat hierbij de mensenrechten, 

arbeidsrechten en milieuaspecten in acht worden 
genomen.

Het EESC roept de Europese Commissie echter op de 
voorgestelde wetswijzigingen verder te verfijnen.

“De digitalisering zal een ware revolutie veroorzaken in het 
vervoer, met betere kwaliteit, meer gebruiksgemak en flexi-
biliteit, toegankelijkere tarieven evenals meer veiligheid op 
het vlak van de diensten voor consumenten en bedrijven 
tot gevolg,” merkte de heer Samm op.

Elektrische voertuigen kunnen lokaal bijdragen aan 
een vermindering van de luchtvervuiling. Daarnaast is 
een beleid voor de opwekking van schone elektriciteit 
essentieel om de globale EU-doelstellingen met betrek-
king tot de uitstoot van broeikasgassen te halen. Het 
EESC stelt vast dat er een verschil bestaat tussen de ver-
wachte uitstootvermindering (13 %) in het wegvervoer 

Tolheffingsinkomsten moeten 
worden gebruikt voor de 
financiering van de trans-
Europese vervoersinfrastructuur

De tolheffingsinkomsten uit het trans-Europese 
wegvervoersnetwerk moeten opnieuw in vervoersin-
frastructuur worden geïnvesteerd en duidelijk worden 
geoormerkt, waarbij de heffingen voor het weggebruik 
de kosten van de ontwikkeling, exploitatie en het onder-
houd van de wegeninfrastructuur gaan dekken, terwijl 
de heffingen in verband met externe kosten moeten 
worden gebruikt om de negatieve effecten van weg-
vervoer te beperken. Dit was de kernboodschap van 
een EESC-advies over de door de Commissie voorge-
stelde herziening van de zogeheten Eurovignet-richt-
lijn, dat tijdens de oktoberzitting van het EESC werd 
goedgekeurd.

In het Commissievoorstel zoals het nu voorligt, zou-
den de inkomsten uit de trans-Europese tolheffing in 
de staatskas vloeien. Het EESC heeft voorgesteld dit 
te wijzigen op basis van de beginselen “de gebruiker 
betaalt” en “de vervuiler betaalt”:

“Het beginsel dat de gebruiker betaalt, betekent dat 
het geld weer wordt gebruikt voor wegenonderhoud en 
nieuwe investeringen in de wegeninfrastructuur, terwijl 
de middelen die worden gegenereerd op basis van het 
beginsel dat de vervuiler betaalt, worden besteed aan het 
verminderen van vervuiling, het introduceren van inno-
vatieve verkeersbeheersystemen en oplaadpunten voor 
elektrische voertuigen, het ontwikkelen van alternatieve 
vervoerswijzen, enz.”, aldus adviesrapporteur Alberto 
Mazzola (Werkgevers, IT).

De toewijzing van middelen moet zo transparant 
mogelijk geschieden, zegt Mazzola, die voorstelt om 
aanplakborden aan het begin van de snelweg te plaat-
sen waarop staat hoeveel er in de loop van het jaar 
is betaald voor het gebruik ervan en hoeveel er in is 

geherinvesteerd. Ook kunnen op de borden indicato-
ren voor het terugdringen van verkeersopstoppingen, 
ongevallen en uitstoot worden weergegeven, zegt hij.

De opbrengsten, die naar schatting tussen de 10 mil-
jard en iets meer dan 20 miljard EUR bedragen, 
zouden de voltooiing van het trans-Europese vervoer-
snetwerk een impuls kunnen geven. (dm)� l

Het Europees Solidariteitskorps heeft 
“verse” fondsen nodig en moet zich alleen 
op vrijwilligerswerk richten

Het EESC is verheugd over de oprichting van het 
Europees Solidariteitskorps, maar een aantal onderde-
len van dit nieuwe programma van de Commissie voor 
vrijwilligerswerk voor jongeren in Europa, waaronder 
de financiering ervan, vragen om verduidelijking en 
verbetering, zei het Comité in zijn advies over het wet-
gevingsvoorstel voor het Europees Solidariteitskorps 
dat in oktober werd aangenomen (rapporteur: Pavel 
Trantina, Diverse Werkzaamheden, CZ; corapporteur: 
Antonello Pezzini, Werkgevers, IT).

Het EESC uitte zijn grote bezorgdheid over het voorstel 
om de doelstellingen van het Europees Solidariteitskorps 
samen te voegen met het werkgelegenheidsbeleid voor 
jongeren en stelde daarom voor om het opnemen van 
banen en stageplaatsen in het programma in herover-
weging te nemen. Met deze aanpak bestaat namelijk 
het risico dat betaalde arbeid wordt vervangen door 
onbetaalde arbeid voor Europese jongeren.

Het Europees Solidariteitskorps werd voor het eerst 
aangekondigd door voorzitter Jean-Claude Juncker in 
zijn toespraak over de staat van de Unie 2016. Als het 
wordt goedgekeurd, zal het Europees Solidariteitskorps 
beschikken over een begroting van 341,5 miljoen euro 

voor de periode 2018-2020. Aan het eind van die periode 
zou het korps zo’n 100 000 deelnemers moeten hebben.

Bijna 58 % van de totale begroting van het Europees 
Solidariteitskorps zal worden overgeheveld van Eras-
mus+. Het EESC heeft zijn bezorgdheid geuit over een 
dergelijke herbestemming van middelen en benadrukte 
dat de investeringen in het budget van het Europees 
Solidariteitskorps niet ten koste mogen gaan van het 
toch al ondergefinancierde Erasmus+. Het EESC zou 
graag zien dat er meer “vers geld” in het Europees Soli-
dariteitskorps wordt geïnvesteerd. (ll)� l

Clausules inzake goed fiscaal bestuur in 
internationale overeenkomsten bevorderen 
duurzame ontwikkeling

In de afgelopen jaren is er aanzienlijke interesse 
geweest in het internationale belastingstelsel. Er zijn 
vragen gesteld over de eerlijkheid van de verdragen 
tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden om dub-
bele belastingheffing te voorkomen en hun effect op de 
belastinginkomsten van ontwikkelingslanden.

Tijdens zijn zitting van oktober heeft het EESC een 
advies aangenomen over EU-ontwikkelingspart-
nerschappen en de uitdaging van internationale 
belastingverdragen (rapporteur: Alfred Gajdosik, 
Diverse Werkzaamheden, AT); corapporteur: Thomas 
Wagnsonner, Werknemers, AT). In het advies wordt 
erop gewezen dat het noodzakelijk is te beoorde-
len welk effect de inspanningen op het gebied van 
internationale belastinghervorming hebben op de 
doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling.

Het EESC is ingenomen met de inspanningen van de 
EU en haar lidstaten om iets te doen aan de zwakten 
van het internationale belastingstelsel. Belastingbe-
leid zou evenwel een nog belangrijker onderdeel 
van het ontwikkelingsbeleid van de EU moeten 
zijn. Bovendien is het noodzakelijk clausules inzake 
goed fiscaal bestuur op te nemen in alle relevante 
overeenkomsten tussen de EU en derde landen, 
teneinde duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Het EESC schaart zich achter het idee van particuliere 
investeringen die ontwikkeling bevorderen indien 
dergelijke ontwikkeling in overeenstemming is met de 
doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling. Belas-
tingaangelegenheden houden nauw verband met de 
doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling. Daarom 
moeten bedrijven belasting betalen in het land 
waar zij winst maken. (sg)� l

De strijd tegen klimaatverandering mag niet 
worden gewonnen ten koste van de gewone 
burger

“De strijd tegen klimaatverandering kan alleen succes-
vol zijn indien alle burgers erbij worden betrokken. Het is 
echter niet genoeg mensen ervan te overtuigen dat ze 
hun levensstijl moeten aanpassen, we moeten ze ook de 
nodige steun geven”, zei EESC-voorzitter Georges Dassis 
bij de aanvang van een evenement in het kader van de 
COP23, getiteld A just transition to low-carbon eco-
nomy (Een eerlijke transitie naar een koolstofarme 
economie), dat op 8 november door het EESC in Bonn 
werd georganiseerd.

Het EESC presenteerde zijn advies over klimaatrecht-
vaardigheid. Dit concept erkent dat de armste en meest 
kwetsbare groepen in de samenleving vaak het grootste 
nadeel ondervinden van klimaatverandering. Daarom 
stelt het EESC een EU-handvest van klimaatrechten 
voor in het licht van de uitdagingen van de wereldwijde 
klimaatveranderingscrisis.

Om de gevolgen ervan af te zwakken, moeten consu-
menten duurzame alternatieven krijgen aangeboden 
die niet van inferieure kwaliteit of duurder zijn. Het EESC 
moedigt ook aan dat de subsidies voor fossiele brand-
stoffen worden afgeschaft.

Het Comité is van mening dat alle burgers, en niet alleen 
die in Europa, recht hebben op een schoon milieu. 
“Solidariteit moet centraal staan bij de uitvoering van de 
Overeenkomst van Parijs. Dit is een gemeenschappelijk en 
inclusief initiatief waarvoor samenwerking op alle niveaus 
nodig is”, concludeerde Dassis. (sma)� l
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op grond van dit pakket, en de 18-19 % die de vervoers-
sector nodig heeft om de klimaatdoelstellingen voor 
2030 te helpen verwezenlijken. Het EESC benadrukt 

derhalve dat de productie van schone elektriciteit van 
vitaal belang is om elektrische voertuigen met succes 
te kunnen introduceren op de massamarkt. (mp)� l

Georges Dassis, EESC-voorzitter, tijdens een 
evenement in het kader van de COP-23
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EESC neemt deel aan debat 
over het stemrecht van 
gehandicapten tijdens en 
hun toegang tot de Europese 
verkiezingen

Op 7 december zullen EESC-voorzitter 
Georges Dassis en EESC-leden Yannis Varda-
kastanis en Krzystof Pater deelnemen aan de 
4e plenaire bijeenkomst van het Europees 
Gehandicaptenforum, dat in het Europees 
Parlement zal worden gehouden ter ere van 
het 20-jarige jubileum van het forum.

De voorzitter van het Europees Gehandi-
captenforum, Yannis Vardakastanis (Diverse 
Werkzaamheden, EL), zal een thematoespraak 
houden en Georges Dassis en Krzysztof Pater 
(Diverse werkzaamheden, PL), die rapporteur 
was voor het EESC-advies Stemrecht van per-
sonen met een handicap bij de EP-verkiezingen, 
zullen deelnemen aan een sessie genaamd 
“We want to vote” (Wij willen stemmen), die 

tot doel heeft te garanderen dat de Europese 
verkiezingen van 2019 volledig toegankelijk 
zijn voor personen met een handicap.

Het EESC is er sterk van overtuigd dat deel-
name aan het openbare leven centraal staat 
in elke democratische samenleving en dat 
mensen dit recht ontzeggen op grond van 
een handicap derhalve een vorm van discrimi-
natie vormt. Daarom worden de procedures 
van de EP-verkiezingen in de aanloop naar de 
verkiezingen van 2019 onder de loep geno-
men, aangezien mensen met een handicap 
momenteel nog steeds worden uitgesloten 
van deelname of tegen obstakels aanlopen. 
(mrg)� l

LeaderSHIP 2020 moet worden versterkt
De Europese scheepsbouwindustrie 

heeft behoefte aan strategische steun 
van de EU. LeaderSHIP 2020 is hiervoor 
het geschikte instrument, maar moet 
worden geïntensiveerd en verlengd tot 
2030. Europa moet het voortouw nemen 
in onderzoek en ontwikkeling op het 
gebied van klimaatverandering, ener-
giebesparing en scheepscomplexiteit, 
aangezien de scheepsbouwsector cruci-
aal is voor haar economische en sociale 
toekomst. Het vormen van clusters kan 
deze industrie concurrerender maken. 
Het is van essentieel belang dat onderwijs 
wordt gestroomlijnd en banen aantrek-
kelijk worden gemaakt. De EU moet ook 

oneerlijke concurrentie op de internatio-
nale markt bestrijden.

Dit was de centrale boodschap van een 
evenement dat op 24 oktober in Brussel 
door het EESC werd georganiseerd, en 
waar deskundigen de stand van zaken in 
de sector bespraken.

EESC-lid Marian Krzaklewski (Werkne-
mers  – PL) omschreef de uitdagingen 
waarmee men kampt op een gebied 
waarop Europa met moeite het hoofd 
boven water houdt.

CCMI-afgevaardigde Patrizio Pesci 
benadrukte het potentieel voor slimme, 
inclusieve en duurzame groei van deze 
sector, die nog steeds lijdt onder de eco-
nomische en financiële crisis en oneer-
lijke concurrentie van derde landen.

Reinhard Lüken van SEA Europe waar-
schuwde dat de daling in orders van de 
afgelopen jaren pas in de komende jaren 
voelbaar zal worden. LeaderSHIP 2020 
was daarvoor het geschikte instrument, 
maar moet worden versterkt en worden 
omgezet in een LeaderSHIP 2030-pro-
gramma dat ook de scheepsbouwsector 
bestrijkt.

Elspeth Hathaway van IndustriAll bena-
drukt dat de sector ondanks het banenver-
lies, variërend van 15% tot 75%, nog steeds 
goed is voor 5,4 miljoen banen in Europa 
en voor 50% van de wereldwijde maritieme 
scheepsbenodigdheden. De uitdaging is 
om het vaardighedenniveau vast te hou-
den. Een leven lang leren is cruciaal in deze 
hightechsector en mobiliteit moet worden 
aangemoedigd.

Agnieszka Montoya-Iwanczuk van DG 
GROWTH presenteerde een studie waar-
uit blijkt dat de toeleveringsketen van de 
Europese scheepsbouw in zijn geheel gro-
ter is dan die van China of Japan, maar veel 

heterogener, met een paar grote en heel 
veel kleine bedrijven. Er moeten clusters 
worden gevormd en er moet gespeciali-
seerd Europees maritiem onderzoek wor-
den verricht. (sma)� l

Cultuur in het hart van de EU
door de groep Diverse Werkzaamheden van het 
EESC

Onder aanvoering van zijn voorzitter 
Luca Jahier heeft de groep Diverse Werk-
zaamheden op 18 oktober 2017 een con-
cert van El Sistema België: ReMuA/Shake 
Young Orchestra en het ensemble Connect 
georganiseerd. Dit was het eerste cultu-
rele initiatief bij het EESC dat werd geor-
ganiseerd in het kader van het Europees 
Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018.

El Sistema België: ReMuA/Shake Young 
Orchestra en het ensemble Connect 
ReMuA, een organisatie zonder winstoog-
merk, stuurt al sinds 2013 musici naar 
scholen in Brussel en Luik voor wekelijkse 
muziekworkshops die zijn gebaseerd op 

het beroemde Venezolaanse project El 
Sistema, waarin groepen geleerd wordt 
een instrument te bespelen. Nu, een aan-
tal jaar later, spelen de meest gevorderde 
kinderen in het ReMuA/Shake Young 
Orchestra.

Dit levendige, multiculturele jeugdorkest 
werd begeleid dor het ensemble Connect. 
Het project El Sistema België heeft in de 
afgelopen paar jaar honderden kinderen de 
kans gegeven om op school of in hun eigen 
buurt muziek te studeren en een instrument 
te leren spelen.

Het in groepsverband leren zingen of een 
instrument leren spelen wordt een vast 
onderdeel van het leven van deze kinderen, 
met 1,5 tot 5 uur aan workshops per week. 

Repetities van het orkest vormen de expres-
sie van een gemeenschap, waar luisteren, 
respect en een geest van samenwerking van 
groot belang zijn. In Brussel is het project in 
de gemeenten Molenbeek, Laken, Schaar-
beek, Vorst, Elsene en Brussel-Stad al van 
start gegaan met ontluikende, door ReMuA 
opgeleide musici die spelen in één van de 
orkesten van El Sistema België. (cl)� l

Voordelen van een digitale 
samenleving
door de groep Werkgevers van het EESC

Een digitale samenleving is niet gewoon 
leuk om te hebben, het is de enige optie. 
Dat was een van de conclusies van de con-
ferentie over de voordelen van een digitale 
samenleving die op 25 oktober 2017 plaats-
vond in Tallinn, Estland. De deelnemers 
bespraken verschillende aspecten van de 
e-samenleving en de digitale eengemaakte 
markt. Cyberbeveiliging, maatschappelijk 
vertrouwen, het vrije verkeer van gegevens, 
de verdere ontwikkeling van infrastructuur 
en het wegnemen van barrières die de digi-
tale eengemaakte markt in de weg staan, zijn 

slechts enkele voorbeelden van de kwesties 
die werden aangekaart.

Digitalisering verandert de manier waarop we 
zakendoen nu al. “De revolutie is begonnen 
en iedereen kan ervan profiteren”, onder-
streepte Jacek P. Krawczyk, voorzitter van 
de groep Werkgevers, in zijn welkomstwoord.

“Voor nieuwe bedrijfsmodellen is een nieuwe 
mentaliteit nodig”, aldus Kadri Simson, de 
Estse minister van Economische zaken en 
Infrastructuur, in haar thematoespraak. Het 
is cruciaal om digitalisering als een kans te 
zien en niet als een bedreiging. Wetgeving 

moet bedrijven helpen groeien in plaats van 
nieuwe barrières op te werpen.

De conferentie werd gezamenlijk georgani-
seerd door de groep Werkgevers, het Estse 
voorzitterschap van de Raad van de EU, de 
Estse Confederatie van Werkgevers en de 
Estse Kamer van Handel en Industrie. (lj)� l
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Book presentation - Présentation du livre

VMA 3 | EESC | Van Maerlant Building

Rue Van Maerlant 2 | 1040 Brussels Bruxelles

15h00 – 17 h30

Book presentation
Présentation du livre

A drink will be offered afterwards | Un verre d'amitié sera offert à la fin
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Voorbereidingen voor het 
Bulgaarse voorzitterschap

Op 1 januari 2018 zal Bulgarije het rou-
lerend voorzitterschap van de EU overne-
men van Estland. Ter voorbereiding hierop 
heeft het EESC een bijzondere bijeenkomst 
gehouden met zijn bureau in Sofia en bereidt 
het momenteel een aantal adviezen, evene-
menten en andere initiatieven voor, zowel in 
Brussel als in Bulgarije. Een overzicht van de 
prioriteiten van het voorzitterschap en een 
kalender met EESC-gerelateerde activitei-
ten zullen in het januarinummer van deze 
nieuwsbrief worden opgenomen.� l

We wensen u allemaal 
prettige kerstdagen en een 
gelukkig 2018!
Wij danken u voor uw belangstelling en 
steun in de afgelopen twaalf maanden 
en blijven onze lezers in Europa graag 
onze digitale nieuwsbrief toesturen, om 
te beginnen met de volgende aflevering!
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“Le dialogue social européen: 
Histoire d’une innovation sociale 
(1985-2003)”
door de groep Werknemers van het EESC

Op 7 december 2017 organiseert de 
Groep Werknemers een presentatie over het 
boek “Le dialogue social européen: Histoire 
d’une innovation sociale (1985-2003)”. 
[Europese sociale dialoog: geschiedenis van 
een sociale innovatie (1985-2003)]

In het boek wordt de geschiedenis van de 
Europese sociale dialoog van 1985 tot 2003 
onderzocht – van het ontstaan tot de auto-
nomie ervan. Daarbij wordt gebruikgemaakt 
van documentatie en interviews met verschil-
lende primaire actoren die de Europese soci-
ale dialoog opzetten, ontwikkelden en eraan 

deelnamen  – vakbondsleden, werkgevers 
en Europese actoren. Het is geen vreedzame 
geschiedenis, maar wordt gekenmerkt door 
een aantal conflicten en mislukkingen. De soci-
ale dialoog onderscheidt zich echter ook door 
een sterk en diepgeworteld Europees gewe-
ten. Er is een besef welke tastbare voordelen 
het voor de burgers kan opleveren. Het is ook 
een van de beste manieren om de Europese 
fundamentele waarden te verwezenlijken: 
sociale vooruitgang en solidariteit, cohesie 
en democratie, veerkrachtige ontwikkeling.

Aansluitend op de presentatie door auteur 
Jean Lapeyre, gewezen plaatsvervangend 
secretaris-generaal van de EVV, vindt er een 

debat plaats waaraan een groot aantal nati-
onale vakbondsleiders deelnemen. Bijdragen 
worden verwacht van Gabriele Bischoff, voor-
zitter van de Groep Werknemers van het EESC, 
Cándido Méndez, voormalig secretaris-gene-
raal van de UGT en voormalig voorzitter van 
de EVV, Luc Triangle, secretaris-generaal van 

industriAll, Marie-Hélène Ska, secretaris-ge-
neraal van het CSC, Peter Scherrer, plaatsver-
vangend secretaris-generaal van de EVV, en 
vele anderen. Het idee is om samen naar het 

verleden te kijken teneinde beter na te kunnen 
denken over de toekomst van de sociale dia-
loog en collectieve onderhandelingen. (mg)�l
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