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HOOFDARTIKEL Denemarken voor de zevende 
keer EU-voorzitterBeste lezers,

Europa’s geschiedenis wordt gekenmerkt door woelige 
tijden en hoop. Ondanks alle geschillen en oorlogen is 
Europa er altijd in geslaagd om schijnbaar onoverko-
melijke tegenslagen te overwinnen. Het is zonneklaar 
dat het ook nu weer wordt geconfronteerd met een 
grote hindernis. 

Gezien de fi nanciële crisis, waarvan de gevolgen 
nog vele generaties voelbaar zullen zijn, moeten we 

meer dan ooit tevoren eendracht tonen. Zoals zo vaak worden zij die uitgesloten en 
geïsoleerd zijn en in de marge leven het zwaarst getroff en. We kunnen niet werkeloos 
toekijken hoe jongeren hun dromen in rook zien opgaan. In dit soort tijden moeten we 
eens te meer beseff en hoe belangrijk de EU-waarden integratie, diversiteit, solidariteit 
en tolerantie zijn. 

Met deze waarden als criterium reiken we op 7 december de EESC-prijs voor het 
maatschappelijk middenveld uit. Voor de prijs, die vier jaar geleden in het leven is geroe-
pen, komen in de EU gevestigde organisaties in aanmerking die door middel van dialoog 
en participatie een impuls geven aan de EU-waarden integratie, diversiteit, solidariteit 
en tolerantie. Met de prijs willen we onze bijval tonen voor hun inzet en hun gunstige 
invloed op mensen in heel Europa. 

Het EESC heeft  de EU-idealen hoog in zijn vaandel staan. In september hielden we 
samen met de Raad van Europa en de Franse sociaaleconomische raad (CESE) een con-
ferentie over het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. We werken nu 
samen om ervoor te zorgen dat Europeanen hun rechten op het gebied van huisvesting, 
werk, gezondheidszorg, onderwijs en vrij verkeer kunnen benutten. We mogen niet toe-
staan dat de sociale bescherming van Europeanen wordt ondermijnd door begrotingste-
korten en dat de rechten van burgers om zich te verenigen worden beperkt. En we mogen 
ook niet uit het oog verliezen wat de essentie van Europa is. 

We moeten blijven ijveren voor een vredig en welvarend Europa. We mogen ons 
door deze crisis dan ook niet uit elkaar laten spelen. We moeten juist een evenwicht zien 
te vinden tussen economische groei en de sociale agenda. Door middel van dialoog kun-
nen we zorgen voor duurzaamheid en groei. Door middel van solidariteit kunnen we een 
eerlijker en rechtvaardiger Europa bouwen.

Als het erop aankomt om Europa in staat te stellen duurzamer te worden is er voor 
het maatschappelijk middenveld een cruciale rol weggelegd. Deze rol wordt geschraagd 
door het Verdrag van Lissabon, dat burgers en representatieve verenigingen de kans geeft  
om op alle beleidsterreinen van de Unie uiting te geven aan hun meningen en behoeft en. 

Geëngageerde mensen doen hun mond open. Organisaties van het maatschappelijk 
middenveld brengen hun boodschap over naar elke wandelgang in Brussel. Nu komt het 
erop aan om aan een sterker en duurzamer Europa te werken.

Staff an Nilsson
Voorzitter
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OM TE NOTEREN

Denemarken wordt in de eerste helft  van 
2012 opnieuw voorzitter van de Raad van 
de Europese Unie. Sinds zijn toetreding 
tot de EU in 1973 is het land nu voor de 
zevende keer aan de beurt. Het EESC 
en zijn leden, waaronder negen Denen, 
bereiden zich al voor op het aanstaande 
Deense EU-voorzitterschap (zie www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.members 
voor de ledenlijst). 

Sinds het vorige voorzitterschap 
van Denemarken is er veel gebeurd: 
het Verdrag van Lissabon is in werking 
getreden en het institutioneel bestel van 
de EU heeft drastische veranderingen 
ondergaan.

Door het Verdrag van Lissabon zijn 
er nieuwe institutionele actoren bijgeko-
men: de vaste voorzitter van de Europese 
Raad en de Hoge Vertegenwoordiger van 
de Europese Unie voor buitenlands en 
veiligheidsbeleid. Verder is formeel vast-
gelegd dat het voorzitterstrio voor meer 
coördinatie en samenhang moet zor-
gen. Ook heeft  het Europees Parlement 
in nagenoeg alle gevallen meer invloed 
gekregen als medewetgever. Samen-
werking met het Europees Parlement 
en andere instellingen behoort dan ook 
tot de belangrijkste opdrachten van het 
komende Deense EU-voorzitterschap.

Om het huidige EU-voorzitterschap 
niet voor de voeten te lopen en de eigen 
werkzaamheden nauwkeuriger te focussen, 
zal Denemarken pas tegen het einde van 
het Poolse EU-voorzitterschap een besluit 
nemen over meer specifi eke prioriteiten. 
Veel van de thema’s die tijdens het Deense 
EU-voorzitterschap aan de orde zullen 
worden gesteld, zijn al vertrouwd omdat 
ze nu al op de wetgevende agenda van de 
EU staan. Naar verwachting zullen dan ook 
de volgende thema’s van groot belang wor-
den tijdens het Deense EU-voorzitterschap 
(bron: http://um.dk/en): 

 ■ bevordering van de economische groei 
in de EU en totstandbrenging van een 
gezonde economie;

 ■ klimaatverandering, interne ener-
giemarkt, groene ontwikkeling en 
landbouw;

 ■ justitie en interne aangelegenheden;

 ■ een sterke rol voor de EU op het 
wereldtoneel;

 ■ onderhandelingen over de begroting 
van de EU voor de lange termijn.

Europa zal ook in 2012 nog te kampen 
hebben met de economische en fi nanciële 

crisis. Dat heeft  zijn weerslag op de agenda 
van het EU-voorzitterschap, die vooral zal 
worden gericht op de bevordering van 
economische groei en de verbetering van 
de economische coördinatie tussen de 
lidstaten. 

De Deense leden van het EESC heb-
ben in Kopenhagen met de minister van 
Buitenlandse Zaken en vertegenwoor-
digers van andere betrokken ministeries 
verkennende gesprekken gehad. Ook zijn 
er bilaterale bijeenkomsten gehouden 
met de permanente vertegenwoordiging 
van Denemarken in Brussel, die zich erg 
behulpzaam heeft  getoond en graag bereid 
is om samen te werken. Kortom, we hopen 
dat we aan het begin van het Deense EU-
voorzitterschap een Deense minister 
mogen verwelkomen op onze zitting. 
Daarna, ter gelegenheid van de februarizit-
ting, zullen de Deense leden van het EESC 
een Deense avond organiseren, gevolgd 
door nog andere Deense culturele evene-
menten. Ook de afdelingen en groepen 
hebben er alles aan gedaan om contacten 
te leggen met het komende EU-voorzitter-
schap: zo zal de Europese Consumentendag 
medio maart 2012 in Kopenhagen worden 
georganiseerd, samen met de Consumen-
tenraad van Denemarken. Ook wordt 
momenteel naar verluidt gewerkt aan een 
lijst van verkennende adviezen die zouden 
kunnen worden aangevraagd. 

We kijken ernaar uit om te blijven 
samenwerken met het voorzitterstrio van 
Polen, Denemarken en Cyprus en verheu-
gen ons op een dynamisch en resultaatge-
richt Deens EU-voorzitterschap. ●

Op rondtocht in Europa 
op zoek naar jonge ideeën

Vicevoorzitter Anna Maria Darmanin van 
het EESC en eerste vicevoorzitter Gianni 
Pittella van het Europees Parlement heb-
ben de eerste drie vergaderingen in het 
kader van het initiatief „Vijf ideeën voor 
een jonger Europa” succesvol afgerond. 

De rondgang langs Europese uni-
versiteiten op zoek naar frisse ideeën 
voor Europa heeft hen al in Leeds 
(UK), Valleta (MT) en Rende (IT) 
gebracht en gaat nog door tot eind 
voorjaar 2012.

Binnenkort is België aan de beurt. Van 
daaruit gaat het verder naar Frankrijk, 
Spanje, Polen en nog veel meer andere 
EU-lidstaten. De opzet is jonge Europe-
anen het woord te geven en te horen hoe 
zij over Europa denken, om ideeën op te 
doen die het EESC en het Europees Par-
lement kunnen meenemen in hun werk.

Surf naar www.facebook.com/5ideas 
voor meer informatie: hier vind je een ver-
slag van de laatste vergaderingen, foto’s 
en fi lmpjes en kun je van dag tot dag de 
dialoog tussen de twee vicevoorzitters en 
de Europese jongeren volgen. (rdr) ●

De eerste vicevoorzitter van het Europees Parlement, Gianni Pittella, 
en de vicevoorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité, Anna Maria Darmanin
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In de vroege ochtend van 10 oktober jl. hoorden wij tot onze 
grote droefenis van het overlijden van Mario Sepi, onze zeer 
gewaardeerde voormalige voorzitter van het EESC. Dit schok-
kende nieuws kwam volkomen onverwachts en het duurde dan 
ook even voor de realiteit ervan tot ons doordrong.

Mario was een goede collega. 

In de vele jaren dat we allebei lid waren van het EESC, heb ik hem 
heel goed leren kennen. Hij heeft  me veel geleerd en was voor mij 
een bron van inspiratie. Ik heb mijn voordeel kunnen doen met 
zijn kwaliteiten als bemiddelaar die hij had overgehouden aan zijn 
jarenlange ervaring als vakbondsman, zowel in Italië als in Europa. 
Als moest worden onderhandeld over een advies, was hij soms 
mijn mede- en soms mijn tegenstander, maar altijd toonde hij zich 
loyaal, eerlijk en geduldig en respecteerde hij andermans mening.

Mario was een overtuigd Europeaan.

Zijn internationale kijk op de wereld en hartstochtelijke inzet voor 
het Europese project beheersten zijn gedachten, werk en leven. 

Eerst als lid van het EESC, later als voorzitter van de groep Werk-
nemers en uiteindelijk als voorzitter van het Comité vervulde 
Mario bij uitstek de functie van schakel tussen „Europa” en het 
maatschappelijk middenveld, de eigenlijke bestaansrede van het 
EESC. 

Onder zijn leiding baande het EESC zich een weg door moeilijke 
tijden. Het lukte Mario om de uitdagingen waarvoor het EESC 
kwam te staan, om te zetten in kansen voor het EESC, waardoor 
het als orgaan van de Europese Unie een grotere rol kon gaan 
spelen. Zijn visie op Europa, waarvan zijn Programma een spre-
kend voorbeeld is, zal altijd een bron van inspiratie blijven voor 
het EESC. 

Onder zijn voorzitterschap heeft  het EESC aan invloed gewonnen 
en kon het laten zien hoe groot de meerwaarde is die maatschap-
pelijke organisaties kunnen toevoegen aan het Europese project. 
De talrijke respectvolle rouwbetuigingen die de afgelopen weken 
binnenstroomden, zijn tekenend voor de doeltreff endheid van zijn 
optreden en laten zien hoe groot de leegte is die hij achterlaat bij 
al degenen die het geluk hebben gehad om hem te kennen en met 
hem samen te werken.

Mario was een vriend.

Hij was opgewekt en stond open voor anderen. Hij straalde ver-
trouwen uit. Ik zal hem nooit vergeten en zijn nagedachtenis zal 
nooit verloren gaan voor het EESC.

Voor de allerlaatste keer: 

ciao Mario. 

Staff an Nilsson,

Voorzitter van het Europees Economisch 
en Sociaal Comité

Mario Sepi, voormalig EESC-voorzitter

„Mario droomde van een Europa 
waarin plek is voor iedereen”

EESC — Mario Sepi is enkele 
weken geleden onverwachts 
overleden. Hoe lang kende u 
hem al en hoe heeft u hem leren 
kennen? 

DASSIS — Ik heb Mario jaren geleden 
voor het eerst ontmoet via de vakbonds-
beweging. Hij behoorde tot de Italiaanse 
vakbondsactivisten die tegenstanders 
van dictatoriale regimes in west en oost 
steunden. Maar eigenlijk heb ik hem pas 
beter leren kennen toen wij beiden voor de 
groep Werknemers van het EESC werkten. 
Mario was van dezelfde generatie als ik, 
de generatie die de oorlog heeft  meege-
maakt. Zijn hele leven stond in het teken 
van vrede, wederopbouw, de jaren van de 
economische boom en, later, het unieke 
project van een verenigd Europa. Daarom 
was Mario ook altijd zo vol begrip en soli-
dair met allen die, zoals ik, de tragedie van 
een dictatuur hebben gekend. 

EESC — Hier in het Comité, 
zegt u, heeft u hem beter leren 
kennen. Als leider van groep II 
was hij uw voorganger, voordat 
hij in 2008 voorzitter van het 
EESC werd. Wat is volgens u de 
belangrijkste erfenis die hij ons 
heeft nagelaten? 

DASSIS — In de tijd dat Mario groeps-
voorzitter was, kwamen vakbondslieden 
uit meerdere nieuwe lidstaten zich bij 
onze groep aansluiten. Mario heeft  zich 
toen ingespannen om de nieuwe kame-
raden zo goed mogelijk te integreren. Hij 
benadrukte het belang van hun ervaring 
en geschiedenis. Dit heeft  de groep door 
de jaren heen nog sterker gemaakt en de 
onderlinge banden verstevigd. Wij vak-

bondslieden hebben allemaal onze eigen 
geschiedenis en culturele achtergrond. De 
grote uitdaging in die jaren bestond erin 
een vruchtbare ontmoetingsplek te cre-
eren voor de uitwisseling van ideeën en 
informatie. Het waren ook de jaren van 
de intergouvernementele conferentie en 
van het debat over de vraag hoe het Ver-
drag van Lissabon eruit moest komen te 
zien. Mario heeft  toen ervoor gestreden 
dat het Comité, met al zijn mogelijkheden 
en al zijn invloed, in de tekst zou worden 
opgenomen. 

EESC — Mario Sepi was een 
hartstochtelijk voorstander 
van „het Europees project”. In 
hoeverre was dit voelbaar in 
zijn federalistische ideeën en in 
zijn visie op een sociaal Europa 
in deze moeilijke tijden voor de 
Unie? 

DASSIS — Mario is nooit opgehouden 
met schrijven, lezen en dingen leren. Zijn 
enthousiasme dreef hem ertoe in zijn werk 
altijd een stap verder te gaan, en dit in alle 
opgaven, groot of klein, waarvoor hij zich 
gesteld vond. Toen tijdens zijn ambtspe-
riode als voorzitter van het EESC de eco-
nomische en fi nanciële crisis losbarstte, 
organiseerde hij onmiddellijk een confe-
rentie op hoog niveau in Florence om over 
sociale uitsluiting, armoede en de „nieuwe 
armoede” te praten en over de bredere 
visies in dit verband. Mario droomde van 
een Europa waarin plek is voor iedereen: 
de multinationale volksmuziekconcerten 
die hij graag organiseerde zijn hier het 
sprekende bewijs van. Zijn droom is ook 
onze droom. En voor die droom zullen wij 
ons blijven inzetten! ●

Nieuwe EESC-publicatiesEuropees Economisch en Sociaal Comité en Comité 
van de Regio’s willen nog beter gaan presteren 
op milieugebied

Al eens gehoord van het „Europees mili-
eubeheer- en auditsysteem”? Wellicht 
klinkt EMAS, het letterwoord daarvoor, u 
vertrouwder in de oren, en als dat nog niet 
zo is, dan komt dat wel. Steeds meer orga-
nisaties willen hun impact op het milieu in 
de hand houden en doen er alles aan om 
het EMAS-certifi caat te verkrijgen. Door 
dat certifi caat kunnen inspanningen om 
de door de activiteiten van een bedrijf of 
organisatie berokkende milieuschade te 
verminderen en de middelen die daarin 

worden geïnvesteerd, offi  cieel erkenning 
krijgen.

De EMAS-verordening dateert van 1993 
en is sindsdien tweemaal gewijzigd, in 2001 
en in 2009. Bedrijven en organisaties waren 
gelijk te vinden voor dit initiatief. Uiteraard 
vormden het EESC en het CvdR daarop geen 
uitzondering, getuige ook het door beide 
comités in 2009 ondertekende handvest 
waarin zij toezeggen om hier geld en energie 
in te gaan steken.

Voorzitters en secretarissen-generaal 
hebben op 10 oktober van dit jaar, in het 
verlengde van de verbintenis die hun 
voorgangers in mei 2010 zijn aangegaan, 
een milieubeleid afgesproken waaraan 
bekendheid zal worden gegeven in de 
milieuverklaring. Zo konden de maatregelen 
die al werden genomen om doelmatiger met 
elektriciteit, gas en papier om te gaan, afval 
beter te verwerken en de emissies als gevolg 
van de verplaatsingen van personeelsleden te 
verminderen, weer actueel worden gemaakt. 
Beide documenten moeten eerst worden 
goedgekeurd door externe auditors, waarna 
het EMAS-certifi caat kan worden afgegeven.

Martin Westlake, de secretaris-generaal 
van het EESC, zegt het zo: „Duurzame ont-
wikkeling en de strijd tegen klimaatverande-
ring zijn doelstellingen waar het EESC met 
hart en ziel achter staat, niet alleen als politiek 
ideaal, maar ook als streven naar bestuur-
lijke vernieuwing”. Het EMAS-certificaat 
ligt binnen bereik als wij maar beseff en hoe 
overweldigend groot het cumulatieve eff ect 
kan zijn van onze dagelijkse activiteiten op 
de bescherming van de planeet. Hier ligt 
een kans die wij niet voorbij mogen laten 
gaan. (mvd/asp) ●

Interview met Georgios Dassis, 
voorzitter van de groep Werknemers 

1.  Services of General Interest

2.  Demographic change: a challenge and 
an opportunity

3.  Transport, energy, infrastructures, 
information society

4.  Th e European Union Budget

5.  Rio+20: a milestone on the road to 
sustainable development

6.  2011 European Design Award for a 
Sustainable Present

7.  Transport, energy, infrastructures, 
information society — Energy

Meer informatie is te vinden op http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications
 ●

pa

IN MEMORIAM

In memoriam Mario Sepi
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Schoktherapie

De crisis te lijf
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Beste lezers,
Europa heeft  de laatste tijd met een reeks tegen-
slagen te kampen gehad, variërend van een falend 
fi scaal beleid en een slecht beheer van de over-
heidsuitgaven tot een Amerikaanse bankencrisis 
in 2008, die werd veroorzaakt door een combi-
natie van risicovolle fi nanciële derivaten, credit 
default swaps en hebzucht. Vandaag bevinden we 
ons nog steeds in een moeras van economische 

onzekerheden en hangt ons een tweede bankencrisis boven het hoofd. In september 
2011 liet de Business Climate Indicator voor het eurogebied voor de zevende maand op 
rij slechte cijfers zien.

Iedereen weet wat de gevolgen zijn van een steeds diepere recessie. Kijk alleen maar 
naar de jeugd, die steeds meer vervreemd raakt, naar de lange rijen bij de werkloos-
heidsinstanties en naar het trieste schouwspel van de torenhoge Griekse schuldenlast. 
Wij zijn afh ankelijk van de leiders die we zelf gekozen hebben, die hun krachten moeten 
bundelen en samen dit hoofdstuk in de Europese geschiedenis moeten afsluiten. Wij 
zijn afh ankelijk van elkaar en maken deel uit van een fatsoenlijke samenleving, die hulp 
biedt aan de slachtoff ers van de crisis en van de bezuinigingen die daaruit voortvloeien.

Europa moet de paradox tussen soberheid en groei, tussen de noodzaak om enerzijds 
de begrotingen van de lidstaten op orde te brengen en anderzijds de Europese econo-
mie nieuw leven in te blazen, doorbreken. Er is ook behoeft e aan meer samenhang in 
het Europese beleid. Wij moeten terug naar groei in de reële economie, en niet in de 
tegenovergestelde richting blijven bewegen. Er bestaat duidelijk behoeft e aan een meer 
symmetrische aanpak van de beleidsvorming in Europa.

Wij moeten dringend oplossingen vinden, zodat wij onze koers richting inclusieve en 
duurzame groei kunnen hervatten. Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) is 
vastbesloten om zich hiervoor in te zetten. Onze naam zegt het al: wij zijn half economisch 
en half sociaal. Die twee aspecten hangen nauw samen. Als voorzitter van de afdeling 
Economische en Monetaire Unie, Economische en sociale samenhang (ECO) heb ik er 
altijd naar gestreefd het EU-beleid op de burger af te stemmen. Het EESC speelt dan ook 
een belangrijke rol bij het garanderen van de toekomstige stabiliteit van de economie van 
de Unie en van onze gemeenschappelijke munt. Dit doen wij door eerst het veld in te 
trekken en te praten met mensen uit heel Europa en te luisteren naar wat hen bezighoudt. 
Vervolgens brengen wij de boodschap over aan de beleidsmakers en oefenen druk uit 
wanneer dat nodig is.

Wij zijn voorstander van de belasting op fi nanciële transacties. Wij zijn voorstander 
van het standpunt en de ideeën van de Commissie ten aanzien van euro-obligaties en wij 
kijken uit naar het groenboek dat de Commissie vóór het eind van het jaar zal publiceren. 
Wij zijn voorstander van de groeiende rol van het Europees fi nancieel stabilisatieme-
chanisme en wij zijn, in de eerste plaats, voorstander van het welzijn van de 500 miljoen 
burgers van Europa.

Michael Smyth
Voorzitter van de afdeling Economische en Monetaire Unie, 

Economische en sociale samenhang (ECO)

De Europese financiële sector heeft tot 
nu toe voor 4,6 biljoen EUR aan garan-
ties van de Europese burger gekregen. De 
Belgische staat betaalde onlangs 4 miljard 
EUR om de in moeilijkheden geraakte 
Belgische tak van Dexia-bank te redden. 
Een tweede bankencrisis dreigt, waarbij de 
Europese burgers zal worden gevraagd om 
nog meer bij te dragen. Als tegenprestatie 
stelt de Europese Commissie een belas-
ting op fi nanciële transacties (FTT) voor. 
Die zou per jaar 55 miljard EUR moeten 
opbrengen. De fi nanciële sector is tegen 
dit voorstel.

Het EESC is wel voorstander van de 
FTT, maar vreest dat door de nadruk die 
wordt gelegd op structurele hervormin-
gen Europa in een recessie kan komen. 
De infl atie in het eurogebied bedroeg in 
september 3  % op jaarbasis tegenover 

De economische crisis waaronder Europa 
momenteel gebukt gaat, heeft ernstige 
gevolgen voor de burger. Doorgaans wordt 
naar een wereldwijde oplossing gezocht, 
maar om de crisis te overwinnen moet ook 
in lokale, nationale en Europese initiatieven 
worden geïnvesteerd. Onderwijs, scholing 
voor laag- en hoogopgeleide werknemers 
en aanpassing van de richtlijn betreff ende 
de terbeschikkingstelling van werknemers, 
in het kader van de Single Market Act, zijn 
volgens het EESC cruciaal om de crisis het 
hoofd te bieden.

„Permanente educatie, die wordt aan-
geboden via programma’s voor een leven 
lang leren, is van essentieel belang voor 
iedereen die zijn of haar positie op de 
arbeidsmarkt wil versterken”, aldus Martin 
Siecker, rapporteur voor het EESC-advies 

1,9 % in dezelfde periode vorig jaar. Door 
controversiële Europese bezuinigingen 
op voedselhulp voor de allerarmsten, de 
verlaging van pensioenuitkeringen en 
grootschalige kortingen op lonen en voor-
delen voor Europese werknemers komt het 
EU-streven naar een slimme, duurzame en 
inclusieve economie onder enorme druk te 
staan. In 2009 en 2010 gingen in Europa 
ongeveer 3,25 miljoen banen verloren 
en bijna 80 miljoen Europeanen worden 
momenteel met armoede bedreigd.

„Regeringen redden banken en ver-
wachten dat de burgers het geld daarvoor 
ophoesten. We moeten kijken wat de oor-
zaken van de sociaaleconomische crisis 
zijn”, aldus Bernadette Ségol, algemeen 
secretaris van het Europees Verbond van 
Vakverenigingen (EVV). Het EVV meent 
dat de fi nanciële crisis het gevolg is van 

over „Anticrisismaatregelen van 
de EU”. Ongeveer 47 % van de 
EU-burgers volgt momenteel 
beroepsonderwijs of een beroeps-
opleiding, hoewel de kwaliteit en 
kwantiteit daarvan verschillen per 
lidstaat. In Nederland volgt bij-
voorbeeld 76 % van de bevolking 
een opleiding, tegen slechts 24 % 
in Portugal.

Volgens de heer Siecker zijn de pijlen 
van Europa nu hoofdzakelijk gericht op 
economische groei, en komt de sociale 
bescherming van de burger op de tweede 
plaats. De regelgeving die bedoeld is om de 
EU-burgers te beschermen, en die juridisch 
is vastgelegd in het Verdrag van Lissabon, 
is uitgehold en wordt niet toegepast. Veel 
mensen moeten tegenwoordig genoegen 
nemen met tijdelijk of laaggeschoold werk.

Er wordt ook steeds meer gebruik 
gemaakt van tijdelijke contracten, hetgeen 
de ongelijkheid in de samenleving groter 
maakt. „Een samenleving waarin onge-
lijkheid bestaat, functioneert niet goed”, 
stelt de heer Siecker. „Mensen vertrouwen 
elkaar niet meer en ook hun vertrouwen in 
Europa is verdwenen. Dat leidt tot onmeet-
bare sociale kosten voor de EU. Het eco-

een combinatie van fi nanciële deregule-
ring en speculatie, en is tegen de inmiddels 
gebruikelijke oplossing dat overheden op 
onverantwoorde wijze almaar meer gaan 
uitgeven. 

„Daarom vragen we de Europese poli-
tieke leiders doeltreffende corrigerende 
maatregelen te nemen teneinde een sys-
teem te veranderen dat tot nu toe geen 
beperkingen heeft  opgelegd aan speculatie 
en de hebzucht van sommige banken en 
hedgefondsen”, vervolgt Ségol. Ze voegt 
daaraan toe dat de voorwaarden die EU, 
ECB en IMF verbinden aan fi nanciële hulp 
een bedreiging vormen voor het Europees 
sociaal model in Griekenland, Italië en 
Portugal. Deze organisaties erkenden in 
hun ontwerp-rapport over Griekenland 
van oktober jl. dat de economie van dit 
land in 2012 naar verwachting verder zal 
verslechteren. 

Om de groei te stimuleren, kwalitatief 
goede werkgelegenheid te creëren en een 
duurzame economie tot stand te brengen, 
is beleid nodig dat uitgaat van eerlijkheid 
en solidariteit, aldus het EVV. Dat pleit bij 
de EU en de lidstaten voor de invoering 
van euro-obligaties om initiatieven voor 
economisch herstel mee te fi nancieren en 
te voorkomen dat de fi nanciële markten de 
euro onder vuur nemen. 

„Verder is het nodig de grondslag voor 
de belasting op bedrijfswinsten te harmo-
niseren, een minimaal belastingpercentage 
vast te stellen en een eind te maken aan 
belastingparadijzen”, besluit Ségol, die 
erkent dat ook een krachtiger loonbeleid 
de economische groei kan stimuleren. ●

nomisch kostenplaatje moet bijna dagelijks 
worden bijgesteld.”

Om dat onderlinge vertrouwen te her-
stellen moet worden geïnvesteerd in onder-
wijs en opleiding. Dat is iets voor de lange 
termijn, maar met een aanpassing van de 
richtlijn betreff ende de terbeschikkingstel-
ling van werknemers kunnen op sociaal-
economisch vlak sneller betere resultaten 
worden bereikt. Deze richtlijn moet oneer-
lijke concurrentie op het gebied van lonen 
en arbeidsomstandigheden binnen de EU 
voorkomen. Maar volgens het EESC is dit 
niet altijd het geval.

Op grond van deze richtlijn kunnen 
overheden hun eigen, nationale sociale 
wet- en regelgeving niet opleggen aan 
een buitenlandse contractpartij aan wie 
een overheidsopdracht is gegund. Met 
als gevolg dat de lokale beroepsbevolking 
plaats moet maken voor een goedkoper 
alternatief.

„Als dit niet gebeurt, dan moeten we er 
ernstig rekening mee houden dat er van de 
EU niet veel méér over zal blijven dan een 
vierkante kilometer vol beton, glas en staal 
nabij het centrum van Brussel”, concludeert 
hij. ●
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Mars naar Brussel

De indignadobeweging die de voorbije 
maanden zowat heel Europa heeft  ver-
overd, bereikte op 8 oktober Brussel. 
Honderden indignado’s uit Madrid 
legden meer dan 1 500 km af. Andere 
kwamen uit Barcelona, Toulouse, Aken 
en Amsterdam. Eén gemeenschappelijk 
doel dreef hen naar Brussel: protesteren 
tegen een overheid en een economisch 
systeem die volgens hen de verdere voor-
uitgang van de mens in de weg staan. Na 
aankomst streken ze aanvankelijk neer 
in het Elisabethpark, maar daar werden 
ze verjaagd en vervolgens ondergebracht 
in een leegstaand gebouw van de Vrije 
Universiteit Brussel.

„We zijn de mens in de samenleving 
vergeten”, verklaarde Ben Borges, een 
dertigjarige Belgische indignado die lid 

is van de internationale commissie van 
indignado’s, in een gesprek met EESC 
Info. Op 19 oktober ontmoette Borges 
in de Madariaga Foundation een hoog-
geplaatste ambtenaar van de Europese 
Commissie, de heer Koos Richelle, 
directeur-generaal van DG Werkgele-
genheid, sociale zaken en inclusie.

„We zijn geen woordvoerders van 
de beweging, maar spreken enkel uit 
eigen naam. De Europese Commis-
sie stond open voor onze ideeën. Dat 
heeft  ons verrast, maar het was goed 
om te praten en onze boodschap over te 
brengen”, aldus Borges. De indignado’s 
maakten de vertegenwoordigers van de 
Europese Commissie ook duidelijk dat 
Europa de voeling met haar burgers is 
kwijtgeraakt.

Ze hadden ook leden van het 
Europees Parlement uitgeno-
digd om met hen over de crisis 
te discussiëren. „We willen wel 
degelijk met politici praten, maar 
we houden niet van het idee dat 
een select groepje mensen in het 
Europees Parlement de diversi-
teit van deze beweging zou ver-
tegenwoordigen”, aldus Borges. 
„Daarom hebben we hen uitge-
nodigd op onze volksvergaderin-
gen. Zo kunnen ze zelf zien hoe 
het er op straat aan toegaat. Maar 
ze zijn niet ingegaan op onze uit-
nodiging.”

Borges, die zelf nog geen vaste 
baan heeft gevonden, gebruikt 
zijn kennis van sociale netwer-
ken om de mensen die Europa 
volgens hem in de steek laat, op 

te sporen en een stem te geven. Uit een 
recente Eurobarometer-enquête blijkt 
dat de meeste Europeanen ontevreden 
zijn over de manier waarop ongelijkheid 
en armoede in hun land worden aange-
pakt. Borges, die in het verlaten universi-
teitsgebouw ook internetterminals heeft  
geïnstalleerd, klaagt de slechte leefomstan-
digheden in het gebouw aan.

„De mars naar Brussel begon als een 
gerucht op facebook, maar werd al snel 
ingehaald door de werkelijkheid”, ver-
klaarde hij. En volgens hem zal de kracht 
van het internet om maatschappelijke 
acties te organiseren en directe democra-
tie te bevorderen enkel nog toenemen. 
„Europa luistert niet naar ons, maar de 
mensen wel”, zo eindigde hij zijn betoog.
 ●

De weg naar herstel

Bezuinigingen als antwoord op de wereld-
wijde economische crisis en de druk vanuit 
bepaalde kringen om fi nancieel onverant-
woordelijke lidstaten sancties op te leggen, 
hebben een nadelig gevolg voor tal van 
sociale programma’s. Dit valt nu al af te 
lezen uit de kille cijfers van Eurostat en de 
deprimerende verhalen van mensen die op 
zoek zijn naar fatsoenlijk werk en een betere 
toekomst. 

De werkloosheidsgraad in het eurogebied 
is van 9,2 % in augustus vorig jaar inmiddels 
opgelopen tot 10 %. Uit de economische ver-
trouwensindex blijkt dat het vertrouwen van 
ondernemingen in de EU en het eurogebied 
in september met 3,4 punten is gedaald. De 
Europese Commissie concludeert hieruit dat 
„er op grote schaal en in alle sectoren sprake 
is van een afname van het vertrouwen, met 
name in de industrie en de dienstverlening.”

Volgens Conny Reuter, secretaris-gene-
raal van Solidar, gaat de nadruk die de EU 
legt op vergroting van het concurrentiever-
mogen en versterking van het stabiliteits- en 
groeipact, ten koste van de sociale samen-
hang en het welzijn van de meest kwetsbare 
personen in Europa. Solidar is een Euro-
pees netwerk van ngo’s die ijveren voor 
meer sociale rechtvaardigheid in Europa en 
elders in de wereld. Bij het doorvoeren van 
bezuinigingen is men naar zijn mening te 
zeer gefi xeerd op de langetermijneff ecten 
van fi scale en fi nanciële maatregelen. „De 
markten mogen ons niet de regels opleggen”, 
aldus de heer Reuter tegen EESC Info. „In 
tijden van crisis moet je juist investeren. Je 
kunt niet werken aan een gezonde econo-
mische toekomst door de sociale dimensie 
te vernietigen.”

Naar de mening van de heer Reuter kan 
de weg naar herstel pas worden ingeslagen 
als de EU zich richt op het verwezenlijken 

van de doelstellingen inzake werkgelegen-
heid, armoedebestrijding en sociale inte-
gratie van de Europa 2020-strategie. Hij 
beschouwt de in het kader van deze strate-
gie voorgestelde initiatieven, zoals „Nieuwe 
vaardigheden voor nieuwe banen” en „Jeugd 
in beweging”, als uitstekende voorbeelden 
van projecten die aantonen dat het mogelijk 
is om groei te bevorderen met behoud van 
de sociale dimensie. 

Maar het volstaat niet om de mensen 
weer aan het werk te krijgen. „In Duits-
land zijn 45 % van alle nieuwe werknemers 
gerecruteerd via uitzendbureaus”, aldus de 
heer Reuter. Als het concurrentievermogen 
afh ankelijk is van lage arbeidskosten, wordt 
werkgelegenheid verplaatst naar landen 
waar arbeid goedkoper is. Om dit te voor-
komen moeten de sociale normen in alle 
EU-lidstaten worden opgetrokken. Ook 
„werkende armen” vormen een categorie 
(18 % van de bevolking in de EU) die onder 
het bestaansminimum leeft .

Het EESC staat achter de Europa 
2020-strategie en heeft  al langere tijd opge-
roepen tot maatregelen om het aantal men-
sen dat gevaar loopt tot armoede te vervallen, 
met 20 miljoen te verminderen. In juni 2010 
heeft  Mario Sepi, de onlangs overleden voor-
malige voorzitter van het EESC, de Europese 
Raad opgeroepen om de ongelijkheid aan te 
pakken, de sociale bescherming te versterken 
en de sociale integratie te bevorderen. 

Vier dagen voor zijn overlijden zei de 
heer Sepi nog dat het EESC zich in deze 
moeilijke tijden moet inzetten voor het 
behoud van Europa’s sociale kapitaal. Het 
motto dat hij als voorzitter van het Comité 
huldigde — „Rechten en solidariteit als lei-
draad voor globalisering” — gaat onvermin-
derd op voor het EESC. ●

Een baan ver weg van huis

Virág Gulyás (26) vindt dat ze geluk heeft  
gehad. Nadat ze in juli was afgestudeerd, 
kon ze in Brussel als stagiaire aan de slag. 
Toegegeven, ze krijgt niet veel betaald, 
maar met wat hulp van vrienden redt ze 
het nét.

„Financieel moest ik een paar stap-
pen terug doen, maar in Hongarije kon 
ik niet vinden wat ik zocht”, vertelt ze aan 
EESC Info. Volgens de Eurobarometer is 
ongeveer 53 % van de jonge Europeanen 
bereid om voor zijn werk te verhuizen. De 
arbeidsmobiliteit in Europa bedraagt 3 %. 

Gulyás wilde Hongarije niet alleen 
om fi nanciële redenen verlaten. Zij wilde 
altijd al graag in het buitenland wonen. 
Tijdens haar stage van 12 maanden, die 
in september begon, wil ze haar netwerk 
uitbreiden en Frans leren. Sommige van 
haar voormalige Hongaarse klasgenoten 
hebben niet zo veel geluk als zij, zegt ze. 
Een aantal werkt in een café in Londen, 
maar velen zijn werkloos en hebben de 
grootste moeite om rond te komen.

Haar verhaal is een uitzondering op 
een verontrustende trend onder Euro-

pese jongeren. Bijna één op de vijf jonge-
ren, oft ewel meer dan 5 miljoen jongeren 
in totaal, kan geen werk vinden. Tijdens 
zijn jaarlijkse State of the Union, de pre-
sentatie van het werkprogramma van 
de EU, omschreef Commissievoorzitter 
José Manuel Barroso de situatie van jon-
geren in sommige lidstaten als „simpel-
weg dramatisch”. Volgens het IMF kan 
vanwege de crisis een hele generatie ver-
loren gaan voor de arbeidsmarkt. 

Peter Matjašič, voorzitter van het 
Europees Jeugdforum, vertelde EESC 

Info dat jongeren vanwege de crisis 
niet onafhankelijk kunnen worden, 
omdat zij geen vast werk kunnen vin-
den en niet in de maatschappij kunnen 
integreren. „Het risico van een verlo-
ren generatie is reëel. De EU moet dit 
feit onder ogen zien en investeren in 
jonge mensen, zodat een duurzame 
uitweg uit de crisis kan worden gevon-
den”, aldus Matjašič. Hij voegt er nog 
aan toe dat jongeren zijn aangewezen 
op stages, willen zij een plaats bemach-
tigen op een steeds krapper wordende 
arbeidsmarkt.

„Steeds meer jonge stagiaires 
worden helaas gebruikt als goed-
kope arbeidskrachten en verrichten 
vaak werkzaamheden die niets met 
hun opleiding of carrière hebben te 
maken, en dát zonder sociale zeker-
heid of ziektekostenverzekering”, gaat 
Matjašič verder. 

Het EESC wil dat de EU en de natio-
nale overheden goede regelingen treff en 
voor stages. Bezuinigingen op bestaande 
Europese plannen en programma’s die 
van groot belang zijn voor jongeren 
moeten worden vermeden, zo staat te 
lezen in het advies van het EESC over 
„Jeugd in beweging”. Maar het Europees 
Jeugdforum en de miljoenen jongeren 
die het vertegenwoordigt twijfelen eraan 
of de EU in staat is om haar beloft es na 
te komen.

„In plaats van zich alleen te concen-
treren op de herkapitalisatie van banken, 
zouden de Europese leiders ook moeten 
denken aan het meer en beter investeren 
in onze jeugd”, aldus Matjašič. ●
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Armen én rijken delen mee 
in de „Robin Hood”-belasting

Een belasting op financiële transacties 
draagt niet alleen bij tot rechtvaardigheid 
in de economie, maar helpt regeringen 
ook aan nieuwe bronnen van inkomsten 
nu alom moet worden bezuinigd. Boven-
dien beschermt zo’n belasting de fi nanciële 
markten tegen overmatige speculatie. 

Er wordt al een decennium lang 
gespeeld met de idee van een zoge-
noemde „Robin Hood”-belasting, ofwel 
een belasting op fi nanciële transacties. 
Sinds de financiële crisis van 2008 en 
de diepe recessie die daarop is gevolgd, 
wint de steun voor deze belasting in brede 
kringen veld. 

Ook al is een dergelijke belasting nog 
nergens ingevoerd, toch is er al wel uitge-
breid over gesproken in de EU en op bij-
eenkomsten van de G20. Het EESC is in 
het algemeen voorstander van de nieuwe 
belasting. 

„Volgens het EESC is het tijd om van 
een kortetermijnperspectief over te stap-
pen op een langetermijnperspectief, waar-
bij bonussen niet worden gekoppeld aan 
speculatie”. Dit valt te lezen in een advies 
van het EESC over het gezaghebbende 
rapport van de door Jacques de Larosière 
voorgezeten groep op hoog niveau over 
fi nancieel toezicht in de EU. „In die geest 
stemt het EESC in met de idee van een 
belasting op fi nanciële transacties”.

Een dergelijk belasting zou een twee-
ledig doel dienen: nieuwe bronnen van 
inkomsten vinden die de overheid kan 
gebruiken om ontwikkelings- en milieu-
projecten te fi nancieren en de druk van de 
ketel halen in de overheidsfi nanciën. 

Een belasting op fi nanciële transacties 
zou ook het marktgedrag gunstig beïn-
vloeden, waarbij vooral moet worden 
gedacht aan traders en andere fi nanciële 

instellingen. „Een belasting op fi nanciële 
transacties is nodig om het aandeel van 
speculatie in bankieren terug te dringen 
waarop toezicht geen invloed heeft ”, aldus 
Lars Nyberg, voormalig EESC-lid en van 
1995 tot 2010 aangesloten bij de groep 
Werknemers van het EESC.

Lars Nyberg heeft  een initiatiefadvies 
uitgebracht dat aan het vraagstuk van een 
belasting op fi nanciële transacties is gewijd. 
Daarin wordt uitgelegd dat derivaathandel 
en andere vormen van speculatieve activi-
teiten in minder dan twintig jaar de pan 
uit zijn gerezen. Ter illustratie: fi nanciële 
transacties vertegenwoordigden in 1990 
een totale waarde van 15 maal het wereld-
bbp; in 2007 was dat al opgelopen tot 
70 maal dat bbp. Een belasting op fi nan-
ciële transacties zou die tendens aft oppen. 

Kortom, een belasting op financi-
ele transacties brengt weer rust op de 
wereldmarkten, maar zorgt ook voor 
een heel behoorlijke opbrengst voor de 
staatskas. „Als een dergelijke belasting 
in heel Europa wordt geheven, levert dat 
een bedrag op van ongeveer 1,5% van het 
bbp, in de hele wereld zou die opbrengst 
overeenkomen met ongeveer 1,2% van het 
wereld-bbp”. 

In een recenter advies over slim begro-
tingsbeleid wijst het EESC erop dat snel 
moet worden opgetreden om „middelen 
(te) genereren om de begroting weer in 
balans te brengen, de groei te stimuleren 
en louter speculatieve activiteiten in te 
dammen.” ●

Financiële markten: 
van regelgeving tot onderwijs

Volgens het EESC is een brede, alomvat-
tende aanpak geboden die alles omvat, 
van regelgeving tot onderwijs, voor de 
hervorming van Europa’s grillige fi nan-
ciële markten ter wille van een bredere 
bijdrage aan duurzame economische 
groei en het scheppen van werkgele-
genheid.

De antwoorden van de Europese 
Unie op de fi nanciële, economische en 
staatsschuldcrises zijn solide, komen op 
tijd en ontdoen de negatieve gevolgen 
van deze structurele problemen van hun 
scherpe kantjes.

Eén uitgangspunt in de reactie van 
de EU was de aandacht voor de hervor-
ming van de fi nanciële sector — zowel 
in Europa als internationaal — om te 
garanderen dat de sector voortaan geen 
diepe crises meer kan veroorzaken. De 
EU heeft nieuwe regels ingevoerd en 
nieuwe agentschappen opgericht om te 
garanderen dat problemen vroegtijdig 
worden herkend en voorkomen en dat 
alle fi nanciële spelers onderworpen zijn 
aan passende regelgeving en toezicht.

Europa 2020, de overkoepelende EU-
strategie voor het huidige decennium, 

bestempelde verbeterd economisch 
bestuur tot één van haar topprioritei-
ten. Dit omvat acties voor herstel van 
de fi nanciële sector, zoals maatregelen 
om te waarborgen dat Europese banken 
genoeg kapitaalreserves aanhouden om 
tegen toekomstige schokken van het 
fi nanciële systeem bestand te zijn.

Tijdens de ontwikkelingen speelt 
het EESC een cruciale rol in de beoor-
deling van de voorgestelde maatregelen 
en de formulering van eigen oplossin-
gen. Sprekend voorbeeld van dit werk 
in uitvoering is de EESC-evaluatie van 

De Europese 
banken redden

De hervormingen van de Europese bank-
sector lopen gevaar door de begrotingscri-
sis en dat betekent dat de overheden van 
de lidstaten hun kijk op de euro moeten 
heroverwegen en lidstaten in fi nanciële 
moeilijkheden uit de problemen moeten 
helpen, aldus EESC-lid Peter Morgan.

Aan beide zijden van de Atlantische 
Oceaan resulteerde de financiële crisis 
van 2008 in een feitelijke insolventie van 
een groot aantal banken en een liquiditeits-
gebrek in de hele sector. De balansen van 
banken zaten vol rommelhypotheken en 
derivaten die door ratingbureaus radicaal 
werden afgewaardeerd en onverkoopbaar 
waren geworden. Dat constateert de heer 
Morgan, lid van de groep Werkgevers in 
het EESC en momenteel voorzitter van de 
vereniging van de leden van Lloyds. Dat 
was een dubbele dreun voor zowel de kwa-
liteit van de activa als de liquiditeit, merkt 
hij voorts op.

Sommige banken gingen onderuit, 
maar toch sprongen de overheden vaak 
bij met de hoognodige cash en herstruc-
tureringen. Nadat de kaarten opnieuw 
geschud waren, gingen de overblijvende 
banken ertoe over hun balansen te zuive-
ren, legt hij verder uit.

Vervolgens begon de EU de banksector 
fl ink onder handen te nemen waarbij zij 
uitging van het invloedrijke rapport van 
de door de heer de Larosière voorgezeten 
groep op hoog niveau inzake fi nancieel 
toezicht. Er werd onder meer een Europese 
bankautoriteit opgericht en wetgeving uit-
gevaardigd op grond waarvan de lidstaten 
nieuwe mogelijkheden kregen om banken 
in moeilijkheden te herstructureren.

Maar voordat ook maar één verorde-
ning of richtlijn eff ect begon te sorteren, 
sloeg de begrotingscrisis toe terwijl in 
sommige lidstaten banken hun balansen 
nog onvoldoende op orde hadden en zich 
te weinig hadden geherkapitaliseerd. Dat 

was weer een volgend probleem, aldus de 
heer Morgan.

Die begrotingscrisis werd veroorzaakt 
door het feit dat bepaalde lidstaten er een 
dusdanige schuld/BBP-ratio op nahielden 
dat er zwaar aan werd getwijfeld of zij hun 
leningen wel zouden kunnen terugbetalen. 
Het groei- en stabiliteitspact bevat voor de 
overheidsschulden een plafond van 60 % 
van het BBP, maar bijv. Griekenland kwam 
op 180  % terecht. Om dat percentage 
terug te dringen, moeten de overheids-
uitgaven omlaag en is hoge economische 
groei geboden. Maar bezuinigingen in 
een kwakkelende economie verzwakken 
juist vaak groeiperspectieven, licht de heer 
Morgan toe.

Daarnaast wijst hij erop dat de recente 
crisis de structurele tekortkomingen van 
de euro aan de kaak heeft  gesteld. De EMU 
is terecht aangemerkt als een tamelijk vrij-
blijvend verband en daar knelt de schoen: 
het eurogebied moet een unie met één 
enkel begrotingsbeleid worden of er rati-
oneel mee kunnen omgaan dat de noorde-
lijke en de zuidelijke lidstaten niet over één 
kam kunnen worden geschoren.

De heer Morgan acht beide oplossin-
gen onwaarschijnlijk en denkt daarom 
dat Europa een nare en langdurige crisis 
te wachten staat waarin de banken in de 
vuurlinie staan.

Ook denkt hij dat de EU er vooral geen 
goed aan doet om de schulden van zwal-
kende lidstaten te fi nancieren.

Ten slotte merkt hij op dat crisisfond-
sen moeten worden gebruikt om generieke 
liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen van 
banken te verzachten tot het moment dat 
zij weer voldoende kapitaal hebben aange-
trokken en hun activa weer op orde heb-
ben gebracht. ●

en reactie op het door de Commissie 
voorgestelde maatregelenpakket, onder 
de noemer „Reguleren van financiële 
diensten voor duurzame groei”.

Hiertoe behoorde een Commissie-
voorstel om drie nieuwe Europese toe-
zichthouders in het leven te roepen, te 
weten voor de banken, de eff ectenmark-
ten, en de verzekerings- en bedrijfspen-
sioensector. Deze nieuwe opzet werd in 
recordtijd tot stand gebracht, namelijk 
begin 2011, minder dan twee jaar na het 
aanvankelijke voorstel hiertoe.

Het EESC juicht de voorgestelde 
maatregelen toe en beveelt aan dat de 
EU het idee ter harte neemt en over-
weegt om een autoriteit op te richten 

voor consumentenbescherming i.v.m. 
fi nanciële dienstverlening, in navolging 
van de binnenkort te lanceren autoriteit 
in de VS.

In vergelijkbare zin werd in een 
EESC-advies in juli 2011 benadrukt 
dat, naast betere regelgeving, Euro-
pese burgers vandaag de dag fi nanci-
eel geletterder moeten worden. „De 
burger is verplicht om zijn fi nanciële 
vaardigheden zijn hele leven lang te 
blijven ontwikkelen”, aldus het advies, 
alvorens te bepleiten dat ‘financiële 
educatie een verplicht onderdeel wordt 
van alle onderwijsprogramma’s en ook 
deel uitmaakt van beroepsopleidingen 
en her- en bijscholingscursussen voor 
werknemers.” ●
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Nieuwe stabiliteit 
en groei in het eurogebied

Om een staatsschuldcrisis in het euroge-
bied in de toekomst te voorkomen, moet 
krachtig begrotingstoezicht onderdeel 
worden van het stabiliteits- en groeipact. 
Dat is de conclusie van een EESC-advies 
van rapporteur Vincent Farrugia.

De financiële crisis van 2008 deed 
niet alleen het mondiale fi nanciële stel-
sel op zijn grondvesten schudden, maar 
veroorzaakte ook de ergste recessie sinds 
mensenheugenis. Economische neergang 
in combinatie met kostbare financiële 
reddingsmaatregelen zetten op de begro-
tingen van de EU-lidstaten enorme druk. 
Bovendien kampten sommige landen al 
veel langer met structurele problemen. 
Al deze factoren samen hebben geleid tot 
wat nu bekend staat als de Europese staats-
schuldcrisis.

Terwijl de Europese leiders trachten 
de gevolgen van de staatsschuldcrisis 
onder controle te houden en de nerveuze 
markten te kalmeren, is de EU verstandig 
genoeg om ook vooruit te kijken en instru-
menten te ontwikkelen waarmee moet 
worden voorkomen dat de huidige crisis 
zich kan herhalen. Dankzij de bestaande 
beleidsinstrumenten en de Economische 
en Monetaire Unie (EMU) doorstaat 
Europa de storm, maar er moet het een 
en ander worden verbeterd.

Daarom kwam de Europese Commis-
sie al in 2010 met een voorstel voor een 
verordening. 

Het stabiliteits- en groeipact (SGP), dat 
een maximum stelt aan de staatsschuld van 
een land, is het belangrijkste instrument 

om begrotingsdiscipline in het eurogebied 
te garanderen. Dat gebeurt via beleidsco-
ordinatie en toezicht. Maar in het licht van 
de recente crisis is het SGP aan herziening 
toe. De Commissie heeft  voorgesteld dat 
pact uit te breiden met doeltreffendere 
handhavings- en toezichtsinstrumenten en 
die aan te vullen met nationale netwerken 
voor begrotingsbeleid.

In december vroeg de Raad van de 
Europese Unie het EESC om zijn stand-
punt over de betreff ende ontwerp-veror-
dening. Het resultaat was een advies dat in 
mei met 139 stemmen vóór en 10 tegen, bij 
33 onthoudingen, door het Comité werd 
goedgekeurd. 

In dit advies — opgesteld door de 
Maltees Vincent Farrugia, lid van groep I, 
Werkgevers — wordt het verordenings-
voorstel toegejuicht, maar ook gewezen 
„op de behoeft e aan een adequate herzie-
ning van de preventieve en corrigerende 
onderdelen van dit voorstel”. In de begro-
tingsregels, aldus Farrugia, moet rekening 
worden gehouden met de kwaliteit van de 
begrotingsactiviteiten, moet de nadruk 
meer liggen op voorkomen dan op gene-
zen en moeten er meer stimulerende maat-
regelen komen als aanvulling op sancties.

In het advies wordt benadrukt dat 
handhaving van de nieuwe regels enorm 
belangrijk is, omdat„“door onvoldoende 
handhaving in het verleden […] het sta-
biliteits- en groeipact verzwakt en […] de 
geloofwaardigheid ervan aangetast [is].” ●

Een hypotheek 
die staat als een huis

Om herhaling van een dergelijke 
situatie in de EU te voorkomen heeft  de 
Europese Commissie in maart van dit 
jaar een voorstel voor een richtlijn inzake 
woningkredietovereenkomsten gepresen-
teerd, na een uitgebreide raadpleging van 
belanghebbenden en de publicatie van een 
witboek. 

„Eén Europese hypotheekmarkt zal tot 
een ruimer kredietaanbod en meer concur-
rentie leiden”, vertelt Reine-Claude Mader. 
Zij is EESC-rapporteur voor dit richt-
lijnvoorstel en voorzitter van de Franse 
consumentenorganisatie Consommation, 
Logement et Cadre de Vie (CLCV). „Ook 
zullen de belangen van kredietverstrekkers 

Een herijking van 
de EU gaat verder dan 
economische governance

Bezuinigingsmaatregelen om de huidige 
crisis te boven te komen moeten worden 
aangevuld met „instapstrategieën” om 
het herstel en de groei te bevorderen, 
aldus voormalig EESC-lid Lars Nyberg.

Daar het prijskaartje van de her-
stelpakketten die de Europese Unie 
moeten helpen de fi nanciële en econo-
mische crisis te bestrijden, blijft  stijgen 
en meer recent ook een schuldencrisis 
de kop heeft  opgestoken, hebben tal van 
lidstaten nooit eerder geziene bezuini-
gingsmaatregelen genomen teneinde 
de begrotingstekorten tegen 2014-2015 
onder de 3 % van het BBP terug te drin-
gen. 

Een en ander heeft  geleid tot massale 
ontslagen en besparingen op openbare 
diensten en de openbare sector, met 
misnoegdheid bij het grote publiek en 
sociale onrust in verschillende delen 
van Europa tot gevolg. Op lange termijn 
kunnen deze bezuinigingsmaatregelen 
helpen de kosten te dragen van de oplo-
pende rekening voor het aanpakken van 
de opeenvolgende crisissen in de EU, 
maar tegelijkertijd dreigen ze ook de 
huidige groeivertraging nog te vergro-
ten en de vooruitzichten op een spoedig 
herstel te dwarsbomen.

„De bezuinigingsprogramma’s 
beperken alle kansen op herstel. De 
meeste maatregelen zetten een rem 
op de particuliere consumptie”, aldus 
voormalig EESC-lid Lars Nyberg, die 
in 2010 rapporteur was van een advies 
over economisch herstel. „Het is zaak de 
bezuinigingsprogramma’s te koppelen 
aan grote openbare investeringen, die 

niet alleen dringend noodzakelijk zijn 
maar ook de particuliere vraag opnieuw 
stimuleren, hetgeen een eerste stap is op 
weg naar een duurzaam herstel.”

„De bezuinigingsmaatregelen zijn 
een exitstrategie. Investeringsprogram-
ma’s zijn een instapstrategie”, beklem-
toont de heer Nyberg, die van 1995 
tot 2010 deel uitmaakte van de groep 
Werknemers bij het EESC. Hij verte-
genwoordigde het Zweeds verbond van 
vakverenigingen LO, waarbij hij zowat 
drie decennia lang werkzaam is geweest.

In het EESC-advies van vorig najaar 
waarop hij heeft  toegezien, worden de 
sleutelelementen van een dergelijke 
„instapstrategie” uiteengezet. Deze 
betreff en o.m. de bevordering van de 
totale vraag en met name het particulier 
verbruik, het temperen van de gevolgen 
van de bezuinigingsmaatregelen, het sti-
muleren van het concurrentievermogen 
om tekorten op de lopende rekeningen 
te beperken, het integreren van produc-
tiviteit en reële lonen in het stabiliteits- 
en groeipact, en beter toezicht op de 
fi nanciële markten.

In het advies wordt voorts aange-
drongen op meer openbare investerin-
gen in infrastructuur en energie, op een 
actief arbeidsmarktbeleid dat gericht is 
op nieuwe vaardigheden voor nieuwe 
banen, op het zoeken naar nieuwe bron-
nen van inkomsten om de maatregelen 
te fi nancieren, bijv. belastingen op fi nan-
ciële transacties (zie betreff end artikel) 
en op emissies. ●

Het EU-voorstel om één Europese hypo-
theekmarkt te creëren zal bijdragen tot 
een betere bescherming van de consu-
ment tegen onverantwoord lenen en zal 
de stabiliteit van banken ten goede komen. 
Toch gaat dit voorstel niet ver genoeg, 
aldus Reine-Claude Mader, die namens 
het EESC een advies heeft  opgesteld over 
dit onderwerp.

Het onverantwoord verstrekken van 
risicovolle hypotheken in de Verenigde 
Staten wordt door velen gezien als de oor-
zaak van de fi nanciële crisis, die de grootste 
wereldwijde economische recessie sinds 
de Wall Street Crash van 1929 heeft  inge-
luid. Hierdoor werden banken en andere 

fi nanciële instellingen aan beide zijden van 
de Atlantische Oceaan blootgesteld aan 
risico’s, met als gevolg dat, toen de „vast-
goedzeepbel” uiteindelijk uit elkaar spatte, 
veel onroerend goed noodgedwongen in 
de verkoop ging en tal van mensen uit hun 
huis werden gezet.

„Tijdens de goede jaren zagen wij kre-
dietnemers en -verstrekkers die dachten 
dat de bomen tot in de hemel groeiden”, 
zegt commissaris Michel Barnier (interne 
markt en diensten). „Kredietverstrekkers 
en -bemiddelaars vertoonden onverant-
woord gedrag en consumenten werden 
niet gewaarschuwd voor de gevolgen van 
hun beslissingen.”

en consumenten hierdoor beter worden 
beschermd.”

De ontwerp-richtlijn beoogt één Euro-
pese hypotheekmarkt tot stand te brengen 
om een eind te maken aan de huidige situ-
atie van versnipperde nationale markten. 
Zo moeten hypotheekadvertenties en 
consumentenvoorlichting voortaan aan 
bepaalde eisen voldoen en wordt de markt 
voor kredietverlening gereguleerd. Ook 
worden regels opgesteld voor grensover-
schrijdende kredietverlening en criteria 
voor kredietwaardigheid.

Hoewel het EESC zich bij monde van 
mevrouw Mader redelijk positief uit-

spreekt over de ontwerp-richtlijn, plaatst 
het toch ook een paar kanttekeningen. 
In het voorstel wordt bijvoorbeeld geen 
aandacht besteed aan de ruimere context 
van Europese en nationale consumen-
tenwetgeving. Ook gaan de voorgestelde 
maatregelen niet ver genoeg om een ver-
antwoorde kredietverstrekking te garan-
deren. Bovendien is extra regelgeving 
geboden om de markt voor kredietbemid-
deling te reguleren.

„Met een extra maatregelenpakket 
moet worden voorkomen dat zich ooit nog 
een situatie voordoet waarin huiseigenaren 
uit hun huis worden gezet”, aldus de rap-
porteur. ●
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EESC en CDES brengen Braziliaans en Europees 
maatschappelijk middenveld dichter bij elkaar

Tsjechische EESC-leden 
brengen de EU dichter 
bij de burgers

Eind september/begin oktober heeft  de 
Europese Commissie in verschillende 
Tsjechische steden een reeks ontmoetin-
gen met het publiek georganiseerd, samen 
met de in Tsjechië gevestigde Europese 
informatie- en adviesbureaus. Het doel 
hiervan was om de belangrijkste waarden 
van de EU te presenteren, en te laten zien 
welke mogelijkheden de EU kan bieden.

Het EESC maakte via zijn Tsjechische 
leden van de gelegenheid gebruik om 

zijn activiteiten te promoten, waaronder 
het actieprogramma van de voorzitter, 
belangrijke adviezen en algemene infor-
matie. Ten slotte hebben de leden in de 
stad Plzen een ontmoeting gehad met 
Eurocommissaris Štefan Füle, en heb-
ben zij ingestemd met het voorstel om 
dit jaar een openbare hoorzitting van de 
Commissie en het EESC te organiseren in 
Praag. (asp) ●

In 2003 besloot de Braziliaanse president 
Luiz Inácio Lula da Silva tot de oprichting 
van de Braziliaanse Raad voor economi-
sche en sociale ontwikkeling (CDES). In 
deze adviesraad van 102  leden buigen 
ministers, werkgevers en vakbondsleiders 
zich over sociaaleconomische kwesties. De 
belangrijkste taak van de CDES bestaat 
erin consensusstandpunten voor het rege-
ringsbeleid te ontwikkelen waarbij econo-
mische groei en sociale rechtvaardigheid 
op elkaar worden afgestemd.

De CDES en het EESC werken samen 
in een gemeenschappelijke strategie om 
het maatschappelijk middenveld aan 
weerszijden van de Atlantische Oceaan een 

zeer productieve conclusies opleverde. 
Concreet leidde de conferentie tot een 
gemeenschappelijk standpunt over hoe 
een duurzame ontwikkelingsbenadering 
kan worden verbeterd en uitgevoerd in het 
licht van de volgende top van de Verenigde 
Naties over dit onderwerp (Rio de Janeiro, 
juni 2012).

Staffan Nilsson benadrukte bij deze 
gelegenheid dat tijdens de rondetafelcon-
ferentie al strategisch belangrijke kwesties 
waren aangepakt, zoals voedselzekerheid, 
klimaatverandering en de fi nanciële cri-
sis, en dat daarmee het mandaat wordt 
uitgevoerd dat tijdens de top EU-Brazilië 
in 2007 werd verleend. (asp) ●

Verdieping van Europa’s sociale dimensie 
om de crisis te bezweren

Ruim 15 % van de Europeanen 
loopt het gevaar tot armoede of 
sociale uitsluiting te vervallen, 
waarbij dakloosheid als de op 
drie na meest voorkomende 
oorzaak voor armoede in de 
EU wordt opgegeven. Het 
Europees Economisch en 

Sociaal Comité is dan ook vastbesloten om het op te nemen voor nieuwe 
modellen van sociaal ondernemerschap ter bevordering van groei en werk-
gelegenheid in Europa. Tijdens zijn zitting van oktober heeft  het EESC twee 
adviezen goedgekeurd waarin een lans wordt gebroken voor sociaal onder-
nemerschap en voor een strategie tegen dakloosheid in de EU.

Het advies over sociaal ondernemerschap werd opgesteld op verzoek 
van de Europese Commissie, die van plan is eind oktober het initiatief voor 
sociaal ondernemerschap te lanceren, zulks als onderdeel van een totaalpak-
ket maatregelen om het Europese bedrijfsleven aan te zetten tot een meer 
verantwoorde wijze van ondernemen. De rapporteur voor het EESC-advies, 
Ariane Rodert (groep Diverse werkzaamheden, Zweden), benadrukt dat 
sociale ondernemingen zowel economische als sociale waarde scheppen en 
aanzienlijke mogelijkheden bieden voor groei, waardoor ze een belangrijk 
instrument zijn bij de inspanningen om de huidige uitdagingen het hoofd 
te bieden.

Naar aanleiding van het daklozenprobleem in de EU verwijt de rap-
porteur voor het betreff ende EESC-advies, Eugen Lucan (groep Diverse 
werkzaamheden, Roemenië), de EU dat ze niets doet om het probleem uit 
de wereld te helpen: er worden geen gegevens verzameld, noch is er sprake 
van een coördinatie van acties op EU-niveau. Volgens de rapporteur heeft  
de EU wel verdere stappen gezet om het sociale en werkgelegenheidsbeleid 
te integreren, maar heeft  ze hoegenaamd niets ondernomen om een einde 
te maken aan deze toestand, die een schande is voor Europa. Miljoenen 
medeburgers zijn verstoken van een van de belangrijkste grondrechten in 
de EU: huisvesting. (ail) ●

Kinderen beschermen tegen seksueel misbruik

Vorig jaar heeft  het EESC een advies uitgebracht over seksueel misbruik 
van kinderen en kinderporno. Nu komt het met een vervolg hierop, waarin 

aanbevelingen voor preventieve maatregelen zijn 
opgenomen.

De in de studiegroep en de afdeling al eerder 
aangekaarte zwakke punten worden in dit nieuwe 
advies aangepakt. Zo bleek dat verder moest wor-
den nagedacht over preventieve maatregelen. De 
bescherming van kinderen komt in veel gevallen 
neer op preventie. Mensen die als kind seksueel 

zijn misbruikt, worden niet alleen op ondraaglijke wijze aangetast in hun 
recht op lichamelijke integriteit, maar houden daar ook hun leven lang ern-
stige sociale, emotionele en psychische trauma’s aan over. Daarom is het 
EESC vol lof over het werk dat veel maatschappelijke organisaties doen, 
en dan vooral ngo’s, om seksueel misbruik van kinderen te voorkómen.

De rapporteur voor dit nieuwe advies, Madi Sharma, is een website 
begonnen om een database te maken van geslaagde methoden om 
kinderen tegen seksueel misbruik te beschermen.

www.eesc.europa/prevent-child-abuse.

De voorbeelden van dergelijke methoden komen uit heel Europa en zijn 
aangedragen door ngo’s en overheidsinstanties die hotlines hebben geopend 
of online of op televisie voorlichtingscampagnes voor schoolkinderen hebben 
gevoerd. Al die voorbeelden samen zijn een onmisbaar wapen in de strijd 
tegen seksueel misbruik van kinderen. ●

EESC zegt „ja” tegen de gemeenschappelijke 
geconsolideerde heffi  ngsgrondslag 
voor de vennootschapsbelasting

Sinds de oprichting van de EU wordt stap voor stap gewerkt aan de tot-
standbrenging van een interne markt. Het omvormen van 27 verschillende 
markten tot één markt gaat echter niet zonder slag of stoot. Op 16 maart 2011 
heeft  de Commissie een voorstel aangenomen voor de invoering van een 
gemeenschappelijke geconsolideerde heffi  ngsgrondslag voor de vennoot-
schapsbelasting (CCCTB) met als belangrijkste doel de belemmeringen voor 
grensoverschrijdende activiteiten binnen de EU, die de voltooiing van de 
interne markt verhinderen, weg te nemen. 

Het EESC heeft  een positief advies uitgebracht over het voorstel voor een 
richtlijn van de Raad in de overtuiging dat de CCCTB eerlijke en duurzame 
concurrentie bevordert. Het Comité denkt derhalve dat dit wetgevingsbe-

sluit een gunstig eff ect zal hebben op de groei en werkgelegenheid, zelfs op 
middellange termijn.

Na een levendige discussie over het verplichte dan wel facultatieve 
karakter van de CCCTB en over de vraag op welke ondernemingen deze 
heffi  ngsgrondslag van toepassing is, koos het Comité ervoor om niet voor 
onmiddellijke verplichte toepassing van de CCCTB te pleiten, maar voor 
een facultatieve regeling tijdens de introductiefase. Op lange termijn moet 
de CCCTB wél verplicht worden voor ondernemingen met grensoverschrij-
dende activiteiten, in ieder geval boven een bepaalde drempel. (asp) ●

EU-vervoersplan voor 2050 ambitieus maar vaag

Tijdens de zitting van oktober 
ging het Europees Economisch 
en Sociaal Comité (EESC) in 
debat met Eurocommissaris 
Siim Kallas van vervoer, waar-
bij het kritiek uitte op de EU-
plannen voor de toekomst van de 
vervoerssector. Het EESC vindt 
deze plannen te vaag, star en op 
sommige punten onrealistisch. 

Het EESC ziet dat er een grote kloof gaapt tussen de doelstellingen, de 
manieren waarop die gerealiseerd zouden moeten worden en de daarvoor 
vereiste fi nanciering. Het Comité constateert ook dat de langetermijnstra-
tegie van de Commissie niet gepaard gaat met specifi eke, direct te nemen 
maatregelen of met doelstellingen om deze strategie ten uitvoer te leggen. „In 
het stappenplan zou met name een nauwkeuriger werkprogramma voor de 
periode 2013-2020 moeten worden opgenomen”, aldus Jean Coulon (groep 
Werknemers, Frankrijk), die het advies opstelde. 

Volgens het Comité wordt te veel hoop gevestigd op elektrische voertui-
gen en nieuwe, milieuvriendelijker brandstoff en. „De EU moet niet alleen de 
ontwikkeling van nieuwe aandrijfsystemen en brandstoff en stimuleren, maar 
ook harder ijveren voor maatregelen die het goederenvervoer over de weg 
optimaliseren”, onderstreepte Stefan Back (groep Werkgevers, Zweden), 
corapporteur. Hij voegde er nog aan toe dat “het aantal vervoersbewegingen 
kan worden verminderd door betere planning en logistiek en door gebruik 
te maken van e-freight.” (mb) ●

ZITTING IN EEN NOTENDOP

Eugen Lucan, EESC-lid

Madi Sharma, EESC-lid

Siim Kallas, vicevoorzitter van de Europese 
Commissie, bevoegd voor vervoer

stem te geven in de betrekkingen tussen de 
EU en Brazilië. Het meest recente initiatief 
in deze strategische samenwerking is de 
vijfde Braziliaans-Europese rondetafel-
conferentie van het maatschappelijk mid-
denveld op 7, 8 en 9 november in Porto. 
Deelnemers aan deze conferentie waren 
onder meer Moreira Franco, uitvoerend 
secretaris van de CDES, EESC-voorzitter 
Staff an Nilsson en hooggeplaatste verte-
genwoordigers van de Europese Dienst 
voor extern optreden en van de Portu-
gese regering. Tijdens werksessies werden 
onderwerpen als de Braziliaans-Europese 
betrekkingen, duurzame ontwikkeling 
en groene economie vanuit een multi-
dimensionaal perspectief benaderd, wat 

Van links naar rechts: Wellington Moreira Franco (uitvoerend secretaris van de Braziliaanse CDES), 
Staff an Nilsson (EESC-voorzitter) en Katarzyna Skórzyńska (ambassadeur van Polen in Portugal)
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Genetische modifi catie in de EU

Biotechnologie, of genetische modifi -
catie, is een beladen thema. Discussies 
erover krijgen vaak een emotioneel 
karakter, wat jammer is omdat dit poli-
tiek gevoelig liggende onderwerp een 
betere behandeling verdient.

De EU-wetgeving voor genetisch 
gemodificeerde levensmiddelen en 
diervoeders wordt momenteel door 
de Commissie beoordeeld. Dit zou 
in 2012 tot grote veranderingen in de 

regelgeving kunnen leiden. De ontwik-
kelingen op het gebied van genetisch 
gemodificeerde organismen (GGO’s) 
gaan razendsnel: de eerste wetten voor 
GGO’s dateren van 1990. Deze zijn keer 
op keer aangepast, waardoor de wetge-
ving er nu uitziet als een lappendeken. 
Een fundamentele herziening is dan ook 
geboden.

Op 20 oktober 2011 heeft het 
EESC een openbare hoorzitting over 
het onderwerp Biotechnologische 
landbouwmethoden :  genet i s ch 
gemodificeerde levensmiddelen en 
diervoeders in de EU gehouden. Het 
EESC wilde zo zijn kennis over het 
gebruik van GGO’s in de landbouw 
vergroten en met belangwekkende 
inzichten van deskundigen een bij-
drage leveren aan het debat. Tijdens 

de discussie werd onder meer ingegaan 
op de volgende zaken: intellectuele-
eigendomsrechten, het verband tussen 
GGO’s en de voedselzekerheid in de 
wereld, co-existentie, etikettering en de 
rol van de wetenschap.

De conclusies van de hoorzitting zijn 
verwerkt in het advies van rapporteur 
Martiun Siecker, dat tijdens de decem-
berzitting zal worden behandeld en een 
zo volledig mogelijk beeld wil geven van 
de stand van zaken in de biotechnolo-
gie. Vragen die aan de orde komen zijn: 
welke ethische barrières zijn verdedig-
baar, welke ecologische belangen staan 
op het spel en welke economische ont-
wikkelingen zijn al dan niet wenselijk? 
Het advies beoogt een leidraad te zijn 
voor een zakelijke politieke discussie 
over deze belangrijke vragen. (fda) ●

Themaweek rond de explosieve mix 
„Chemie en cultuur”

Op initiatief van EESC-lid David Sears 
organiseerde het Comité, in het kader 
van het Internationaal Jaar van de chemie, 
een themaweek rond „Chemie en cultuur”. 
Van 3 tot en met 7 oktober 2011 werd een 
reeks evenementen georganiseerd met 
betrekking tot de relatie die in de loop der 
tijd tussen chemie en cultuur is ontstaan. 
In het Jacques Delorsgebouw werden drie 
tentoonstellingen gehouden. 

De eerste tentoonstelling gaf een histo-
risch overzicht en was voor een deel gewijd 
aan het werk van Maria Skłodowska-
Curie en aan haar rol als vrouwelijke 
wetenschapper in een mannenwereld. 
Op een video was te zien hoe kinderen de 
rol van water in de wereld van vandaag 
zien. Tot slot werd een model van de Solar 
Impulse tentoongesteld en gepresenteerd 
door Nicholas Edwards van Solvay. Dit is 
het eerste vliegtuig dat op zonne-energie 
kan vliegen. Het heeft  de afmetingen van 
een Airbus A-340, het gewicht van een auto 
en het motorvermogen van een scooter!

Op 8 oktober presenteerden de pro-
fessoren Tony Ryan en Helen Storey hun 
„katalytische kleding”, oft ewel kleding die 
lucht kan zuiveren terwijl ze wordt gedra-

gen! Wij streven ernaar, aldus mevrouw 
Storey in een interview met EESC info, 
„om kunst en wetenschap samen te 
brengen” door voor een vijftigkoppig 
publiek „de deur naar de wetenschap” 
open te zetten. 

Volgens de heer Ryan „heeft dit 
project de manier waarop wij wetenschap 
beoefenen veranderd doordat al in de 
onderzoeksfase aandacht wordt besteed 
aan de sociale aspecten van wat wij doen.” 

Het programma ging van start met 
een indrukwekkende show verzorgd 
door Technopolis en werd afgesloten 
met „Mendeleev Alive”, een interactieve 
presentatie door Peter Casey. (mvd/
asp) ●

Nieuwe EESC-publicaties
Op naar een succesvolle Rio+20-Top — Europa’s bijdrage

In de zomer van 2012 roept de Verenigde Naties zijn leden in Rio bijeen voor een top-
conferentie over duurzame ontwikkeling. Zoals het EESC in zijn advies over Rio+20 
(EESC 1386/2011) heeft  benadrukt, zal er van deze top een duidelijk signaal moeten 
uitgaan naar de wereld. De boodschap zal moeten zijn dat er een verandering nodig is in 
de richting van wereldwijde duurzame ontwikkeling, die ertoe bijdraagt dat armoede en 
sociaal onrecht worden uitgebannen en tegelijkertijd de natuurlijke hulpbronnen voor 
toekomstige generaties worden veilig gesteld. 

Op 21 december 2011 zal bij het EESC de conferentie „De voorbereiding van Europese 
leiders, kopstukken en voorvechters van duurzaamheid op Rio+20” worden gehouden. 
Deze conferentie wordt georganiseerd door European Partners for the Environment 
(EPE). Er zal aandacht worden besteed aan de wijze waarop voorvechters van de groene 
economie erin slagen steeds meer partnerschappen in Europa en elders in de wereld te 
ontwikkelen, waarbij duurzaamheid via een verdeling van de beschikbare natuurlijke, 
fi nanciële en kennisgerelateerde hulpbronnen wordt bevorderd (programma van de 
conferentie op www.epe.be).

De conclusies van deze bijeenkomst zullen nuttig materiaal aandragen voor de 
grote EESC-conferentie „Wees duurzaam, toon verantwoordelijkheid! Het Europees 
maatschappelijk middenveld op weg naar Rio+20”, die op 7 en 8 februari 2012 te Brussel 
zal worden gehouden. Daar zullen de maatschappelijke organisaties in Europa de gele-
genheid krijgen om zich uit te spreken over het Rio+20-proces. (av) ●

Wat verandert er met de nieuwe fi nanciële regels 
voor de Europese banksector?

De adviescommissie Industriële reconversie (CCMI) houdt op 9 december 2011 in het 
JDE-gebouw van het Comité een hoorzitting onder de titel „Wat verandert er met de 
nieuwe fi nanciële regels voor de Europese banksector?” De hoorzitting moet input aan-
leveren voor een gelijknamig initiatiefadvies. Actuele vragen in verband met de nieuwe 
fi nanciële regelgeving, met name BASEL III, zullen uitvoerig worden besproken even-
als de vooruitzichten op een consolidering van de banksector en de taks op fi nanciële 
transacties. Andere onderwerpen die aan bod zullen komen, zijn de mogelijke opdeling 
tussen commerciële en investeringsbanken en de gevolgen hiervan voor de fi nanciering 
van de reële economie. 

Aandacht is er ook voor de rol van de Europese Bankenautoriteit (EBA) en haar 
activiteiten sinds haar oprichting, de stresstests en de verwachtingen en belangen van de 
consument m.b.t een hoogstaande fi nanciële dienstverlening, met name op het punt van 
consumentenkredieten en hypotheken. Verder zal met een kritisch oog worden bekeken 
hoe het staat met de toegang tot fi nanciële middelen voor het mkb. Op de sprekerslijst 
staan vertegenwoordigers van diverse belanghebbende partijen, zoals de Europese Ban-
kenfederatie (EBF), de Europese Bankenautoriteit, de Europese Consumentenbond, 
de Europese Vereniging van ambachtelijke kleine en middelgrote ondernemingen 
(UEAPME) en Business Europe. (ap) ●

„e-inclusie moet een grondrecht van elke burger worden”
EESC in Gdansk — Click IT! forum

Van links naar rechts: mevrouw Neelie Kroes (vicevoorzitter van de Europese Commissie, 
bevoegd voor Digitale agenda), professor Maria Elżbieta Orłowska (staatssecretaris bij het Poolse 
ministerie van Wetenschappen en Hoger Onderwijs) en Laure Batut (EESC-lid)

Na het succes van de Save it! en Move 
it! evenementen in resp. 2009 en 2010 
hebben de afdeling TEN en de dienst 
Communicatie van het EESC deelge-
nomen aan de grote conferentie „Inno-
vatie voor digitale inclusie”, die van 5 
tot en met 7 oktober 2011 onder aus-
piciën van het Poolse voorzitterschap 
plaatsvond. Omdat juist e-inclusie het 
hoofdthema was van deze conferen-
tie, had het TEN-secretariaat contact 
opgenomen met de organisatoren 
en kwam het met hen overeen om 
tegelijk met deze conferentie ook een 
Click IT! forum te houden. Tijdens dit 
forum hebben tien exposanten origi-
nele, innovatieve en snel populairder 

wordende e-inclusietoepassingen en 
-diensten gedemonstreerd waarmee de 
digitale kloof in Europa echt kan wor-
den verkleind. Met deze toepassingen 
en diensten kunnen namelijk mensen 
worden geholpen die door geografi sche, 
fysieke, fi nanciële, opleidings-, sociale 
of culturele obstakels moeite hebben 
om „verbonden” te raken.

Het Click IT! forum werd bijge-
woond door een 12-koppige EESC-
delegatie (voornamelijk bestaande uit 
leden van de vaste studiegroep Digitale 
agenda) onder leiding van vicevoorzit-
ter Anna Maria Darmanin. Zij nam 
deel aan een plenaire discussie en Laure 

Batut presenteerde tijdens een work-
shop het EESC-advies over e-inclusie. 
Het Click IT! forum vond plaats in de 
Poolse stad Gdansk. Belangrijke spre-
kers waren Neelie Kroes (vicevoorzitter 
van de Europese Commissie en Euro-
commissaris voor de Digitale agenda), 
Barbara Kudrycka (Pools minister van 
Wetenschap en Hoger Onderwijs) en 
prominente Europese IT-deskundi-
gen. (ac) ●
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