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HOOFDARTIKEL
Studenteninitiatieven slepen de EESC-prijs voor 
het maatschappelijk middenveld 2011 in de wacht

Beste lezers,
De voorbije maanden hebben eerst angst en vervolgens 
pessimisme zich meester gemaakt van de Europese 
burger. De sociale prijs die onze samenleving betaalt 
voor de aanhoudende economische crisis is enorm. De 
jeugdwerkloosheid en sociale uitsluiting nemen toe en 
steeds meer kleine en middelgrote ondernemingen ver-
zeilen in gevaarlijk vaarwater. Er zijn inderdaad rede-
nen om ons zorgen te maken over onze toekomst, over 
de toekomst van alle Europeanen.

Gooien we de handdoek dan maar in de ring? Misschien moeten we toch eerst eens 
over onze schouder kijken naar de weg die de Europese Unie heeft  afgelegd. Het is een 
collectief succesverhaal, maar de dreiging van een crisis was nooit veraf. Een hele generatie 
Europeanen is opgegroeid met de waarden waarop dit ambitieuze politieke, sociale en 
economische project is gebouwd. Die beginselen hebben geleid tot belangrijke verwe-
zenlijkingen. Zo is de EU vandaag niet alleen de aantrekkelijkste eengemaakte markt 
ter wereld, onze Unie belichaamt ook de meest verregaande politieke integratie van ver-
schillende naties. De voorbije 61 jaar hebben solidariteit, integratie en innovatie voor 
onze generatie totaal nieuwe en betere kansen gecreëerd. Daarom mogen wij nu onze 
waarden niet opgeven.

Trouw blijven aan die Europese waarden houdt in dat we een langetermijnvisie com-
bineren met een snel reactievermogen. De Europa 2020-strategie bevat een uitgebreid 
stappenplan met hervormingen die duurzame groei verzekeren en de Unie in de toekomst 
meer veerkracht geven. Via deze weg kunnen we door innovatie ons concurrentiever-
mogen vergroten en jonge Europeanen betere wapenen tegen de crisis. Bij zijn dagelijkse 
werkzaamheden richt het Comité zich altijd op die langetermijnvisie, door adviezen uit te 
brengen en openbare hoorzittingen te organiseren over alle onderwerpen die het maat-
schappelijk middenveld in Europa aanbelangen. Die dagelijkse inspanningen vormen 
onze bijdrage aan de toekomst van Europa.

De ernst van de huidige situatie vraagt echter om onmiddellijke maatregelen die 
het vertrouwen in ons langetermijnproject kunnen herstellen. En dat is wat het Comité 
tijdens zijn laatste zitting heeft  proberen te doen. Tijdens de vergadering discussieerden 
we uitgebreid over euro-obligaties, fi nanciële regulering en fi scaal beleid. Daarbij vervulde 
onze instelling zoals steeds de rol van discussieforum voor verschillende maatschappelijke 
standpunten.

De afgelopen zes decennia heeft  de Europese burger zeer uiteenlopende regeringen 
verkozen. Al die politieke vertegenwoordigers hebben van Europese integratie een motor 
voor welvaart in Europa gemaakt. Het beste voorbeeld daarvan zijn de gestage verbe-
teringen aan de eengemaakte markt, waartoe heel wat adviezen en initiatieven van het 
EESC hebben bijgedragen. In december 2011 heeft  de Europese Raad overeenstemming 
bereikt over een pakket belangrijke maatregelen, maar het Europese middenveld, dat wij 
vertegenwoordigen, vertelt ons elke dag opnieuw dat we meer Europa nodig hebben. Die 
boodschap hoort het EESC ondertussen al meer dan 50 jaar en dat zou besluitvormers 
moeten stimuleren om de nodige maatregelen te nemen.

Anna Maria Darmanin
Vicevoorzitter van het EESC

31 januari 2012
EESC, Brussel/Conferentie 
„De Europese Unie op 
weg naar een Europese 
energiegemeenschap”

7-8 februari 2012
EESC, Brussel/Conferentie 
„Wees duurzaam, toon 
verantwoordelijkheid! Het 
Europees maatschappelijk 
middenveld op weg naar 
Rio+20”

9-10 februari 2012
EESC, Brussel/Hoorzitting 
„Herziening van de 
richtsnoeren van 1994 en 2005 
betreff ende luchtvaart en 
luchthavens in de EU”

IN DEZE UITGAVE

2 Meer Europa: de enige uitweg 
uit de crisis

3 De weg bereiden voor Rio+20

4 Maatregelen voor Nepal

5 Op weg naar een koolstofarme 
revolutie

6 Jonge ondernemers kijken toe 
vanaf de zijlijn

7 Euromed-top in Istanbul 2011

8 Zesde bijeenkomst van het 
Europees Integratieforum

VOOR IN UW AGENDA

De EESC-prijs voor het maatschappe-
lijk middenveld 2011 ging dit jaar naar 
Erasmus Student Network (ESN) voor 
zijn programma SocialErasmus. Sinds 
de lancering van dit programma in 2008 
hebben honderden uitwisselingsstuden-
ten zich als vrijwilligers ingezet voor 
initiatieven gaande van het planten van 
bomen, Sinterklaas spelen voor kinderen 
in ziekenhuizen en bloed doneren tot het 
bestrijden van bosbranden.

Doel is studenten aansluiting te hel-
pen vinden bij hun gastland door hen 
aan te moedigen deel te nemen aan acti-
viteiten die de lokale gemeenschap ten 
goede komen. „Sommigen denken dat 
buitenlandse studenten alleen maar naar 
het buitenland gaan om er te nemen wat 
zij nodig hebben en daarna weer te ver-
trekken. Dit project laat lokale burgers 
evenwel de voordelen van Erasmus zien 
en zorgt voor reële integratie”, legt ESN-
voorzitter Tania Berman uit.

De tweede prijs ging naar Euro-
pean Alternatives voor hun jaarlijkse 
TranseuropaFestival, dat in mei 2011 
tegelijkertijd in 12 Europese steden plaats-
vond en een programma aanbood van 
muziek, fi lms, tentoonstellingen, lezin-
gen en discussies. TranseuropaFestival 
is zowel een cultureel als een politiek 
festival, waarbij meer dan twee weken 
lang in heel Europa gratis evenementen 
worden georganiseerd, met aandacht voor 
integratie, solidariteit, sociale diversiteit, 
verdraagzaamheid en uitwisseling. „Wij 
streven naar een alternatief Europa, een 
democratisch, door mensen gebouwd 
Europa, waar alle burgers gelijk zijn”, 
aldus Niccolò Milanese, medevoorzitter 
van European Alternatives, dat bestaat uit 
individuele leden en lokale groeperingen 
uit ongeveer 17 EU-landen naast landen 
buiten de EU.

De derde prijs werd toegekend aan 
het Organisatiebureau van de Euro-

pese Leerlingenvakbonden (Organising 
Bureau of European School Student 
Unions — OBESSU), dat verenigingen van 
middelbareschoolleerlingen uit 21 Euro-
pese landen groepeert en campagne voert 
om de rechten van leerlingen kracht bij te 
zetten. De busreis „Light on the Rights” 
waarvoor OBESSU de derde prijs kreeg, 
is in het najaar van 2010 van start gegaan. 
OBESSU-activisten hebben daarbij in een 
bus ruim 10 000 km door Europa afgelegd 
en informatie vergaard over de uitdagin-
gen waarmee middelbareschoolleerlingen 
van de Balkan tot Finland geconfronteerd 
worden. Een en ander maakt deel uit van 
een ruimer opgezet project ter ondersteu-
ning van de Europese Verklaring van de 
rechten van middelbareschoolleerlingen 
en de daarmee gepaard gaande campagne 
„Light on the Rights”. „De prijs geeft  ons 
een duwtje in de rug bij ons streven naar 
meer bekendheid voor de Verklaring van 
de rechten van leerlingen”, aldus secreta-
ris-generaal Viviana Galli.

Voor EESC-voorzitter Nilsson staat 
de prijs voor het maatschappelijk mid-
denveld symbool voor de uitmuntend-
heid van de initiatieven die door actoren 
van het maatschappelijk middenveld in 
Europa worden ontplooid, een positieve 
impact hebben op het leven van Euro-
pese burgers en de Europese identiteit en 
integratie bevorderen. Voor 2011 koos hij 
als thema „Dialoog en participatie voor 
Europese waarden: integratie, diversiteit, 
solidariteit, verdraagzaamheid”. (cw) ●

Voor meer informatie:

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.organised-civil-society-prize-2011

2012 wordt het Europees Jaar voor actief 
ouder worden en solidariteit tussen de 
generaties: de gelegenheid bij uitstek 
voor ieder van ons om erover na te den-
ken dat Europeanen nog nooit eerder zo 
oud zijn geworden en nog nooit eerder zo 
lang gezond zijn gebleven als nu en om tot 
ons te laten doordringen welke kansen dit 
met zich mee brengt.

Politici en andere belanghebbenden 
staan voor de uitdaging om ouderen 

betere randvoorwaarden te bieden om 
actief te blijven en zo lang mogelijk zelf-
standig te blijven wonen. Daarvoor zijn 
acties nodig op tal van uiteenlopende 
gebieden, gaande van werkgelegenheid, 
gezondheidszorg en sociale dienstverle-
ning tot volwassenenonderwijs, vrijwil-
ligerswerk, huisvesting, IT-diensten en 
vervoer.

Door een Europees Jaar groeit het 
besef van bepaalde problemen en wordt 

een discussie begonnen over optimale 
oplossingen. Het eerste doel van een 
Europees Jaar is echter om beleidsmakers 
en belanghebbenden zover te brengen dat 
zij zichzelf doelen opleggen en vervolgens 
de daad bij het woord voegen. 2012 moet 
dus méér worden dan alleen maar een 
jaar waarin wordt gepraat: het moet een 
Europees Jaar worden dat vooral tastbare 
resultaten oplevert. (ail) ●

Winnaars EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld
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Meer Europa: de enige 
uitweg uit de crisis

De tweede dag van de 476e zitting van 
het EESC begon met een toespraak 
van de voorzitter, getiteld De crisis 
overwinnen — Naar een beleidsprogramma 
voor duurzaam herstel. Voorzitter Nilsson 
bevestigde dat er maar één manier is om 
de Unie van de fi nanciële, economische, 
sociale en schuldencrisis te verlossen: 
meer Europese integratie. Meer Europa is 
geboden in termen van begrotingsbeleid, 
gemeenschappelijke aanpak van begro-
tingsrisico’s, herstel van langetermijnsol-
ventie en groei, concurrentievermogen 
en werkgelegenheid. De communautaire 
methode moet weer in ere worden hersteld 
en het leiderschap van de Commissie dient 
te worden versterkt. Verder benadrukte 
de voorzitter hoe belangrijk het is om ons 
economisch en sociaal model te bescher-
men en kondigde hij aan de banden met de 
nationale sociaaleconomische raden nog 
verder aan te halen: sociaal gezien is een 
uitweg uit de crisis alleen acceptabel als alle 
partijen erbij zijn betrokken.

Witboek over vervoer

Op 5 december 2011 organiseerden het 
EESC en de Commissie in het EESC-
hoofdgebouw samen een eendaagse con-
ferentie, getiteld „Het witboek Vervoer 
— Het standpunt van het Europees maat-
schappelijk middenveld”. Het evenement 
bracht een uiteenlopende reeks vervoers-
gebruikers  en stakeholders samen om 
hun mening over dit belangrijke beleids-
document te bespreken. voorzitter Nils-
son benadrukte: „We zijn vandaag bijeen 
omdat de voorstellen in het EU-plan voor 
een optimaal eff ect de volledige goedkeu-
ring van het Europese maatschappelijk 

middenveld nodig hebben. De bijeen-
komst vandaag is dus in de eerste plaats 
bedoeld om het Commissievoorstel kri-
tisch tegen het licht te houden”.

De Commissie presenteerde in maart 
2011 haar Stappenplan voor een interne 
Europese vervoersruimte. Het bevat onder 
andere 40 specifi eke initiatieven voor het 
komende decennium voor de bouw van 
een concurrerend vervoerssysteem, dat 
de mobiliteit zal doen stijgen, omvang-
rijke barrières op centrale gebieden zal 
opheff en en groei en werkgelegenheid zal 

Van links naar rechts: Pierre Jean Coulon (EESC-rapporteur), Siim Kallas (vicevoorzitter van de Europese Commissie bevoegd voor Vervoer), Staff an Nilsson (voorzitter van het EESC), Jacki Davis (gespreksleider van de conferentie), 
Anna Midera (adjunct-directeur Pools ministerie van Vervoer) en Antonio Costa (CvdR-rapporteur)

bevorderen. Tegelijk zal door de voorstel-
len Europa’s afh ankelijkheid van geïmpor-
teerde olie dalen en zal koolstofuitstoot in 
het vervoer tegen 2050 met 60 % gedaald 
zijn.

Tijdens de formulering van het witboek 
zijn bij diverse gelegenheden belangheb-
benden geraadpleegd; sinds de publicatie 
buigen EU-stakeholders zich erover. De 
conferentie bood echter het Europees Eco-
nomisch en Sociaal Comité, het Comité 
van de Regio’s en het Europees Parlement 
de kans om hun standpunten voor een bre-

der publiek uiteen te zetten. Pierre Jean 
Coulon, rapporteur voor het EESC-advies, 
benadrukte het volgende: „Een evenwicht 
vinden tussen naleving van de langeter-
mijndoelstellingen voor uitstootverminde-
ring, zoals vermeld in het stappenplan, en 
blijven voldoen aan de vervoersbehoeft en 
van de Europese samenleving is zonder 
meer een onredelijke eis en vergt meer 
sturing van de Commissie”.

Er waren ook drie Europese burgers 
uitgenodigd om actief deel te nemen aan 
het debat en om als regelmatige vervoer-

gebruikers hun belangrijkste verwachtin-
gen uit te spreken. „Evenals de Commissie 
beseff en we dat het sommige voorstellen 
uit het witboek misschien schort aan 
politieke en publieke consensus”, bena-
drukte de EESC-voorzitter, alvorens op 
te merken: „De komende drie jaar zal het 
Comité werk maken van een regelmatig 
debat met maatschappelijke organisaties 
over de uitvoering van de maatregelen van 
het witboek”. (ac) ●

Voorts hield J.-P. Delevoye, voorzitter 
van de Franse Economische, Sociale en 
Milieuraad, een realistische en pro-Euro-
pese toespraak waarin hij zijn overtuiging 
uitsprak dat „Europa niet het probleem 
maar juist de oplossing vormt”. Meer inte-
gratie betekent zijns inziens vooral dat de 
lidstaten zich bewust zijn van de voordelen 
van de Unie.

Vervolgens betuigden de drie groeps-
voorzitters hun instemming met de stand-
punten van de twee sprekers. Georgios 
Dassis (groep Werknemers) toonde zijn 
bezorgdheid over de macht van de fi nan-
ciële markten. Luca Jahier (groep Diverse 
belangen) pleitte voor een gestructureerd 
systeem voor Eurobonds om nog meer 
fi nanciële turbulentie te voorkomen. En 
Henri Malosse (groep Werkgevers) wees 
ten slotte op de noodzaak van beter onder-
wijs en meer steun voor het mkb. (asp/
mvd) ●

Het gemeenschappelijk Europees 
luchtruim mag niet mislukken

Tijdens de topconferentie van 28 novem-
ber over de haperende uitvoering van 
het tweede maatregelenpakket voor het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim 
was het gevoel dat er snel iets moet 
gebeuren bijna tastbaar. Dit pakket, dat 
twee jaar geleden is goedgekeurd en 
bedoeld is om een eind te maken aan de 
kostbare en ineffi  ciënte opdeling van het 
Europese luchtruim langs nationale gren-
zen, is nog altijd niet uitgevoerd.

„Het gemeenschappelijk Europees 
luchtruim is er nog lang niet. Het gevaar 
is dat we in de komende jaren niet meer 
kunnen voldoen aan de gestaag toene-
mende vraag”, waarschuwde Siim Kallas, 
EU-commissaris bevoegd voor Vervoer. 
Jacek Krawczyk, vicevoorzitter van het 
EESC en rapporteur van tal van advie-
zen over SES II, was het met hem eens: 
„Wordt het pakket niet uitgevoerd, dan 

heeft  dat zeer negatieve gevolgen voor 
de toekomst van de Europese luchtvaart. 
Zowel exploitanten als passagiers worden 
daar de dupe van”.

Het belangrijkste onderdeel van het 
pakket zijn de functionele luchtruim-
blokken (FAB), waarbinnen navigatie-
diensten worden verleend op basis van 
strenge prestatie-eisen en zonder acht 
te slaan op landsgrenzen. Van de negen 
geplande blokken zijn er tot nu toe echter 
nog maar twee operationeel: Denemar-
ken-Zweden en Verenigd Koninkrijk-
Ierland. De landen die dralen met de 
totstandbrenging van FAB spoorde Jacek 
Krawczyk tot actie aan met de woorden 
Pacta sunt servanda. „Je kunt niet zomaar 
weglopen van wat je hebt afgesproken.”

De commissaris wees er ook nog eens 
op dat slechts vijf EU-landen hebben 

voldaan aan de overeengekomen doel-
stellingen op het gebied van capaciteit 
en kostenefficiëntie. „Ik ben hier niet 
naartoe gekomen om bepaalde landen 
door het slijk te halen, maar de tijd om 
na te denken is nu echt wel voorbij. We 
moeten nu doen wat we beloofd hebben”, 
zei hij.

Overeenkomstig het opendeurbeleid 
van Polen maakte Sławomir Nowak, de 
nieuwe Poolse minister van Vervoer, 
namens het Poolse voorzitterschap dui-
delijk dat de externe dimensie van het 
gemeenschappelijk luchtruim van essen-
tieel belang is voor zijn land. Onder ver-
wijzing naar de titel van de conferentie, 
„Uitvoering van het gemeenschappelijk 
Europees luchtruim (SES) en uitbreiding 
ervan over de grenzen van de Europese 
Unie heen”, benadrukte hij dat het 
gemeenschappelijk luchtruim niet moet 
ophouden aan de EU-grenzen.

Ter afsluiting van de conferentie 
namen de deelnemers een verklaring van 
Warschau aan waarin zij er nogmaals op 
hameren hoe belangrijk het is dat SES II, 
dat voor alle betrokken partijen gunstig 
zal uitvallen, snel wordt uitgevoerd. „Het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim 
mag niet mislukken”, staat erin.

De succesvolle conferentie kende 
300 deelnemers en was georganiseerd 
door het Poolse voorzitterschap van 
de Raad, de Europese Commissie en 
het Europees Economisch en Sociaal 
Comité. (mb) ●

Van links naar rechts: Jacek Krawczyk (vicevoorzitter van het Europees Economisch en 
Sociaal Comité), Sławomir Nowak (Pools minister van Vervoer, Bouwnijverheid en Maritieme 
Economie) en Siim Kallas (vicevoorzitter van de Europese Commissie bevoegd voor Vervoer)
Bron: Pools ministerie van Vervoer, Bouwnijverheid en Maritieme Economie
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De weg bereiden voor Rio+20

Is een duurzame economie onhoudbaar?
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Beste lezers,
De VN-conferentie inzake duurzame ontwikke-
ling, die over een paar maanden in Rio zal worden 
gehouden, zal in het teken staan van vergroe-
ning van de economie en vermindering van de 
armoede, twee thema’s die met elkaar verbonden 
zijn. Doel van deze conferentie is onze politieke 
leiders opnieuw te laten beloven dat zij er alles aan 
zullen doen om de mijlpalen op het gebied van 
wereldwijde duurzame ontwikkeling te bereiken.

Hoewel dergelijke initiatieven lovenswaardig zijn, herinnert deze conferentie ons er 
ook aan dat politiek en beleid alléén niet voldoende zijn om armoede en ziekte uit te roeien 
of schoon water en schone lucht te waarborgen. Met minder dan vijf jaar te gaan voordat 
de deadline van de millenniumdoelstellingen verstrijkt, moet worden geconstateerd dat 
er nog steeds bijna een miljard mensen honger lijden.

Deze problemen zijn niet aan grenzen gebonden. Alleen beloft es laten vernieuwen 
zet geen zoden aan de dijk; daarmee worden geen scholen gebouwd, wordt de lucht niet 
schoner of verandert ons uit de hand gelopen consumptiegedrag niet. Er zouden negen 
planeten Aarde nodig zijn om alle koolstof te absorberen als iedereen er dezelfde levensstijl 
op na zou houden als de inwoners van rijke landen.

Bestuursorganen wereldwijd, en op alle niveaus, moeten hun verantwoordelijkheid 
nemen. Voorwaarde hierbij is wél, dat het maatschappelijk middenveld betrokken wordt 
bij alle fases van het ontwikkelingsproces. Dat betekent dat er strategieën moeten worden 
uitgewerkt, een planning moet worden gemaakt, veranderingen moeten worden door-
gevoerd en voor een consequente follow-up moet worden gezorgd. Het maatschappelijk 
middenveld moet een stem krijgen in Rio+20, omdat het maatschappelijk middenveld 
in de praktijk het beleid maakt en uitvoert, en de gedragswijzigingen doorvoert om een 
duurzame en groenere toekomst tegemoet te gaan. Het maatschappelijk middenveld kan 
de verandering in gang zetten.

Het EESC zal de wereldleiders in Rio ertoe aansporen om te investeren in duurzame 
technologie en projecten, en het soort subsidies dat schadelijk is voor het milieu geleide-
lijk af te schaff en. Voor een soepele overgang naar een groene economie is overleg met 
het maatschappelijk middenveld en de sociale partners nodig over de gevolgen van deze 
veranderingen voor de arbeidsmarkt en de samenleving in het algemeen.

Wij moeten ervoor zorgen dat de organisaties van het maatschappelijk middenveld 
met elkaar en met de besluitvormers overleggen. Het maatschappelijk middenveld zal de 
nodige beleidsaanbevelingen formuleren én uitvoeren.

Wij zijn er klaar voor. Wij veranderen mee!

Staff an Nilsson
voorzitter van het EESC

Het EESC organiseert op 7 en 8 februari 2012 
een grote conferentie over duurzame ontwik-
keling in de aanloop naar de VN-conferentie 
Rio+20, die in juni van dat jaar zal worden 
gehouden. Doel van die door het EESC 
georganiseerde conferentie is uitdrukking 
te geven aan de standpunten van Euro-
pa’s maatschappelijk middenveld over de 
Rio+20-conferentie en bij te dragen aan het 
welslagen daarvan. De conclusies van deze 
EESC-conferentie zullen aan de onderhande-
lende partijen in de VN-conferentie Rio+20 
en aan maatschappelijke organisaties overal 
ter wereld worden voorgelegd.

Op de EESC-conferentie zal worden 
begonnen met een uiteenzetting over de 
stand van zaken in de voorbereidingen voor 
de Rio+20-conferentie. De daarop volgende 
debatten zullen in het teken staan van de 
groene economie als middel om duurzame 
ontwikkeling te bevorderen, ofwel een ont-
wikkeling waarbij rekening wordt gehouden 
met de eindigheid van natuurlijke rijkdom-
men. De eerste algemene discussie zal gaan 
over Europa’s bijdrage aan duurzaamheid, 
de tweede over duurzame ontwikkeling in 
landen buiten de EU.

Duurzaamheid gaat om veel meer dan 
milieu alleen. De doelstelling raakt onze 
economieën, bestuur en alle burgers. 
Daarom moet die duurzaamheid op ieder 
beleidsterrein tot uiting komen om de hui-
dige globale problemen op te lossen.

In de gemondialiseerde wereld zijn wij 
van elkaar afh ankelijk en het wekt dan ook 
verbazing dat we niet tot duurzame oplos-
singen komen. Bij het streven naar winst 
en voordelen op de korte termijn wordt 
de impact op de lange termijn vaak uit het 

De workshops die zullen worden gehou-
den, bieden de kans om dieper in te gaan op 
onderstaande vraagstukken en toe te werken 
naar de conclusies van de conferentie:

 ■ voedsel, water en energie voor iedereen;

 ■ duurzame consumptie en productie;

 ■ een sociaal verantwoorde overgang naar 
een groene economie;

 ■ betrokkenheid van het maatschappelijk 
middenveld bij de overgang naar een 
groene economie.

Het EESC heeft  het afgelopen jaar met 
stakeholders overal in en buiten de EU over 
de voorbereiding van de Rio+20-conferentie 
overlegd, ook omdat het bij die gelegenheid, 
samen met zijn tegenhangers in Brazilië, 
China, India, Rusland en Zuid-Afrika, een 
verklaring wil afl eggen.

Het heeft  in september 2011 een advies 
uitgebracht over de bijdrage van maat-
schappelijke organisaties aan de Rio+20-
conferentie, nadat zijn Waarnemingspost 

oog verloren. Het gezond verstand geeft  
in dat, gegeven onze toenemende vraag 
naar energie en andere grondstoff en, wij 
met steeds ingewikkeldere problemen te 
maken krijgen.

Onze wereld wordt door economi-
sche processen gevoed en door mensen 
beheerd. Maar miljarden mensen worden 
direct geraakt door de vaak verwoestende 
impact van die economie op het milieu. 
Water, een eerste hulpbron, wordt steeds 
schaarser in veel regio’s die afh ankelijk 
zijn van akkerbouw en veeteelt. Fossiele 
brandstoff en vergift igen onze rivieren en 
lucht. Door de verstoring van het natuur-
lijk evenwicht kunnen veel planten- en 
diersoorten niet meer overleven. Dat alles 
resulteert in brede kring alleen maar in 
armoede en gezondheidsproblemen.

Economische groei moet zich zon-
der milieuschade voltrekken. Dat is het 
grondbeginsel van een groene economie 
die ertoe bijdraagt dat armoede en maat-
schappelijk onrecht wordt verminderd en 
die de natuurlijke bestaansvoorwaarden 

duurzame ontwikkeling (WDO) een reeks 
hoorzittingen had georganiseerd om Euro-
pa’s maatschappelijke organisaties uitgebreid 
te raadplegen. Met dit advies is bijgedragen 
aan de vorming van het standpunt van de EU 
over duurzame ontwikkeling, dat vervolgens 
is doorgestuurd naar het secretariaat van de 
Rio+20-conferentie.

Volgens het EESC moet de Rio+20-con-
ferentie de aanzet geven tot een wereldwijde 
overgang naar een groene en duurzame 
economie. Regeringsleiders moeten ook ver-
bintenissen aangaan op deze conferentie. De 
wereldwijde verantwoordelijkheid hiervoor 
moet worden genomen door alle bestuurs-
niveaus en het maatschappelijk middenveld.

De EU moet verder een lans breken voor 
een verandering van het consumentengedrag 
en ervoor instaan dat de voorgestane over-
gang naar een groenere economie niet ten 
koste gaat van arme mensen of mensen die 
net boven de armoedegrens leven. Daarom 
moeten armoedebestrijding en de verwezen-
lijking van de — naar het zich laat aanzien 
ongrijpbare — millenniumdoelen voor ont-
wikkeling hoog op de Rio+20-agenda worden 
gezet.

Op de conferentie die het EESC gaat 
organiseren zal vooral aandacht worden 
geschonken aan de milieu- en sociale aspec-
ten van duurzame ontwikkeling. Volgens het 
EESC moet de overgang naar een groenere 
economie in ieder geval gepaard gaan met 
een evenwichtige synergiewerking tussen 
milieu en sociale ontwikkeling. Door een 
economie groener te maken, moet worden 
gezorgd voor méér duurzame ontwikkeling, 
het behoud van natuurlijke rijkdommen en 
de afzwakking van de gevolgen van de kli-
maatverandering. ●

voor de komende generaties onverlet laat. 
Voor de overschakeling op die econo-
mie worden uitgegaan van de beginselen 
van rechtvaardigheid, samenwerking en 
gedeelde verantwoordelijkheden. Dat vergt 
veel inspanningen en politieke wil en aan 
beide ontbreekt het nog te vaak.

Het Comité heeft  echter een plan om de 
benzineslurpende motor van de wereld om 
te bouwen tot een meer geharmoniseerde, 
rechtvaardige en duurzame economie. 
Het stelt voor de VN een mandaat voor 
de groene economie te geven dat op zes pij-
lers is gebaseerd: indicatoren, regelgeving, 
onderwijs, fi nancieel beleid, onderzoek en 
streefcijfers.

Het Comité gelooft dat we de zaken 
weer kunnen rechttrekken ten gunste van 
de natuur en de mens.

Hans-Joachim Wilms,
voorzitter van de Waarnemingspost 
duurzame ontwikkeling van het EESC

Het EESC is een online-interactief platform gestart om 
overleg te voeren met de partijen die het vertegen-
woordigt. Dit zijn voor het merendeel — maar niet 
uitsluitend — organisaties van het maatschappelijk 
middenveld die willen meewerken aan een gezamen-
lijke bijdrage van het Europese maatschappelijk mid-
denveld aan Rio+20. 

We steken graag iets op van en wisselen ook graag 
van gedachten met deskundigen, organisaties en 
burgers die veel afweten van duurzame ontwikkeling.

Reis met ons mee naar Rio+20: 

http://www.eesc.europa.eu/rio20-platform

Hans-Joachim Wilms 
(voorzitter van de Waarnemingspost 
duurzame ontwikkeling van het EESC)
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Maatregelen voor Nepal

Nepals moeizame streven naar voedsel-
zekerheid loopt gevaar door de massale 
import van hybride zaaigoed dat niet 
geschikt is voor het klimaat en de grond 
in het land. De hybride gewassen produ-
ceren geen zaden voor volgende gewassen 
en vergen dure chemicaliën.

„Elk jaar zien de boeren zich gedwon-
gen om nieuwe zaden te kopen van de 
bedrijven die ze produceren”, aldus Bed 
Prasad Khatiwada van ActionAid Nepal. 
„Ter compensatie van de kosten subsidi-
eert de Nepalese overheid de ingevoerde 
zaden en chemicaliën.”

Maar de langetermijneffecten en de 
monocultuur zijn volgens Khatiwada 
contraproductief. In Nepal kunnen het 
klimaat en het milieu subtropisch, gema-
tigd en arctisch zijn. Geen enkel gewas kan 
in al die omstandigheden gedijen.

In 2009 was er een misoogst van 
hybride maïs, waardoor duizenden men-
sen geruïneerd raakten. In 2010 leverden 
ook hybride rijstgewassen een misoogst 
op. Bij wijze van schadeloosstelling kregen 
de boeren van de Nepalese overheid che-
micaliën voor de oogst van het volgende 
seizoen.

„In september 2011 tekende Monsanto 
een overeenkomst met USAID in Nepal. 
Ze wilden samenwerken met het Nepalese 
ministerie van Landbouw”, vertelde Kha-
tiwada aan EESC Info. „Maar lokale boe-
ren protesteerden en de overheid haalde 
bakzeil.”

„We [ActionAid] zijn niet tegen Mon-
santo, maar wel tegen geïmporteerde 
hybride zaden die niet tegen het klimaat 
bestand zijn en qua aanbod en kosten ook 
niet duurzaam zijn”. Verder wees hij erop 
dat in Nepal zo’n driekwart van de bevol-
king werkzaam is in de landbouw, die goed 
is voor bijna 34 % van het BBP.

Via ActionAid Nepal zette Khatiwada in 
2008 een zaadbank op met 60 verschillende 
graansoorten en groenten. De gewassen 
die uit deze — inheemse — zaden groeien 
leveren goede oogsten op die, zo legde hij 
uit, de weg kunnen eff enen naar een gro-
tere voedselzekerheid. Zo’n 400 Nepalese 
boeren maken gebruik van de zaadbank. 
Het is de bedoeling dat dit project in 2012 
verder wordt uitgebreid.

De talrijke problemen waar het Nepa-
lese project van ActionAid mee kampt 
lijken op de problemen waar lokale 
gemeenschappen wereldwijd mee worden 
geconfronteerd. Toegang tot hulpbron-
nen, voedsel en energie moet volgens het 
EESC bovenaan op de mondiale duur-
zaamheidsagenda worden gezet.

Bij de overgang naar duurzame ont-
wikkeling moet de aandacht altijd uitgaan 
naar de sociale dimensie, aldus het EESC in 
zijn advies „Rio+20: naar een groene eco-
nomie en betere governance”. Voedselze-
kerheid en duurzame landbouw behoren 
tot de zeven topprioriteiten die tijdens de 
top aan de orde zullen komen.

Maar Kirsten Hjørnholm Sørensen, 
beleidsadviseur bij ActionAid Denmark, 
is bang dat de VN-top voorbij zal gaan aan 
de zorgen die leven in ontwikkelingslan-
den, zoals die van de kleine landbouwge-
meenschappen in Nepal.

„Het gevaar is dat tijdens Rio+20 de 
nadruk komt te liggen op de overgang naar 
een groene economie. Daarmee zou name-
lijk de ene machtspositie van de rijke lan-
den door de andere worden vervangen”, 
zo vertelde ze EESC Info. Bij zo’n overgang 
moet volgens haar altijd worden gezorgd 
voor het gemeenschappelijk gebruik van 
technologie, schuldenverlichting, demo-
cratie en maatregelen ter bestrijding van 
de klimaatverandering. ●

Rio+20, tijd voor verandering

De secretaris-generaal van de VN voor de 
Rio+20-conferentie, de heer Sha Zukang, 
heeft  de niet te benijden opdracht om van 
duurzame ontwikkeling functionerend 
mondiaal beleid te maken. Twintig jaar 
na de Earth Summit in Rio de Janeiro 
komen politieke leiders, hooggeplaatste 
ambtenaren en vertegenwoordigers van 
het maatschappelijk middenveld en allerlei 
organisaties opnieuw in deze Braziliaanse 
stad bijeen.

Het doel is een reeks algemene, bin-
dende beginselen vast te stellen die ieder-
een op onze planeet en de aarde zelf een 
betere toekomst moeten garanderen. Na 
twintig jaar is er nog steeds geen universeel 
aanvaarde defi nitie van duurzame ontwik-

keling. Niettemin staat er veel op het spel. 
EESC-voorzitter Nilsson heeft  Rio+20 al 
„het moment van de waarheid voor een 
nieuwe economische orde” genoemd.

In de aanloop naar de top blijkt er ver-
schillend te worden gedacht over hoe het 
best invulling kan worden gegeven aan 
duurzame ontwikkeling. In mei 2010 en 
maart 2011 vonden twee voorbereidings-
bijeenkomsten plaats. De derde en laatste 
van die bijeenkomsten zal eind mei 2012 
worden gehouden. Deze ontmoetingen 
maken al enigszins duidelijk wat er in Rio 
verwacht kan worden.

„Tot nu toe hebben we tijdens de 
voorbereidende werkzaamheden geke-

ken hoe het staat met de uitvoering van 
de gemaakte afspraken, wat daaraan 
nog schort en welke nieuwe uitdagingen 
opdoemen”, legt Zukang uit. „Meningen 
en verwachtingen lopen nog steeds uit-
een, maar standpunten groeien langzaam 
naar elkaar toe en men komt hoe langer 
hoe meer op dezelfde lijn te zitten als het 
gaat over de aanpak van de twee thema’s.”

Tijdens de conferentie zal de nadruk 
liggen op het vergroenen van de econo-
mie tegen de achtergrond van armoede-
bestrijding en duurzame ontwikkeling. 
Verder zal getracht worden een institu-
tioneel kader voor duurzame ontwikke-
ling te creëren. Het EESC meent dat de 
bijdrage van het maatschappelijk mid-
denveld doorslaggevend zal zijn. De VN 
roept maatschappelijke organisaties over 
de hele wereld dan ook op via het internet 
en sociale netwerken mee te discussiëren.

Het EESC dringt er bij de politici op 
aan ervoor te zorgen dat de overgang naar 
een groene economie (hoe die er ook komt 
uit te zien) is gebaseerd op hoogwaardige 
economische groei. Zulke groei impliceert 
de bestrijding van armoede en sociale uit-
sluiting. Om duurzame ontwikkeling en 
een rechtvaardigere samenleving wereld-
wijd te kunnen realiseren, dient namelijk 
ook absoluut aandacht te worden geschon-
ken aan het sociale aspect. ●
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Groene samenleving nodig 
voor groene economie

Zonder actieve deelname van de maat-
schappelijke organisaties zal Rio+20 niet 
in staat zijn om de inspanningen voor 
een groenere economie in goede banen 
te leiden, aldus EESC-lid Hans-Joachim 
Wilms.

In november hebben de EU en haar 
lidstaten, als deel van de Europese voor-
bereiding voor Rio+20, hun gezamenlijk 
standpunt aan het secretariaat van de 
conferentie meegedeeld (zie het artikel 
hierover). Het EESC heeft  getracht hier-
aan een waardevolle bijdrage te leveren, 
in overeenstemming met het belang dat 
de Unie hecht aan meer betrokkenheid van 
het maatschappelijk middenveld.

„Voor het EESC is het erg belangrijk 
dat de maatschappelijke organisaties van 
meet af aan worden betrokken,” zei de 
heer Wilms (Duitsland, groep Werkne-
mers), rapporteur voor het EESC-advies 
terzake. „Het was niet alleen onze bedoe-
ling een lijvig verslag op te stellen, [...] we 
wilden antwoorden vinden en — vooral 
— ons verzekeren van de steun van alle 
maatschappelijke geledingen,” vervolgde 
de heer Wilms, die ook voorzitter is van 
de Waarnemingspost duurzame ontwik-
keling.

In zijn advies over de bijdrage van 
het Europees maatschappelijk midden-
veld aan Rio+20 juicht het EESC toe dat 

de EU nu ook aandacht schenkt aan de 
„sociale dimensie van duurzame ontwik-
keling”. Helaas komt die sociale dimensie 
in de mededeling van de Commissie over 
Rio+20 niet voldoende uit de verf.

„Een breed maatschappelijk draagvlak 
is van essentieel belang om de overgang 
naar een duurzame economie te laten sla-
gen,” aldus de heer Wilms, die opmerkte 
dat er daarom voor, tijdens en na de 
conferentie een rol moet zijn weggelegd 
voor niet-gouvernementele organisaties 
en ondernemingen, niet enkel op inter-
nationaal niveau, maar ook nationaal, 
regionaal en lokaal. De maatschappelijke 
geledingen — in het bijzonder consumen-
ten en ondernemingen — zullen namelijk 
genoodzaakt zijn zwaar in innovaties te 
investeren, hun gedrag aan te passen en 
misschien zelfs op sommige punten in te 
leveren.

Naast het pleidooi voor een volwaar-
dige rol voor het maatschappelijk midden-
veld in het Rio+20-proces, wordt er in het 
advies van de heer Wilms op aangedron-
gen dat de EU in eigen huis orde op zaken 
stelt, zodat ze haar onderhandelingspositie 
kan versterken en andere regio’s tot voor-
beeld dient.

Inspanningen voor een groenere eco-
nomie kunnen volgens hem bijdragen tot 
de uitroeiing van armoede — oorzaak van 
honger en ellende voor meer dan een mil-
jard mensen — en tot het scheppen van 
miljoenen nieuwe en duurzame banen.

„Het EESC is ervan overtuigd dat de 
overgang naar een groene economie deel 
moet uitmaken van een overkoepelende 
strategie voor duurzame ontwikkeling. 
Voor een verantwoorde overgang naar 
een groene economie zijn actieve beleids-
maatregelen nodig,” verklaarde de heer 
Wilms. Hierbij gaat het onder meer om 
maatregelen om evenveel nieuwe groene 
banen te scheppen als er arbeidsplaatsen 

verloren zijn gegaan, daarop de principes 
van „waardig werk” van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) toe te passen en 
het bestaande overleg tussen regeringen en 
sociale partners voort te zetten. Om deze 
doelstellingen te verwezenlijken moeten 
er voor de sociale dimensie van de groene 
economie aanzienlijke openbare middelen 
uitgetrokken worden. ●
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Op weg naar een koolstofarme revolutie

Economische welvaart kan koolstofarm zijn, 
maar daarvoor zijn juist beleid, technologie 
en politiek engagement nodig. Een radicale 
gedragswijziging is echter nog het meest 
noodzakelijke, aldus EESC-lid Richard 
Adams (Verenigd Koninkrijk, groep III).

Nu de wereldbevolking boven de 7 
miljoen uitstijgt, lijkt één zaak zeker: de 
mensheid verbruikt te veel grondstoff en en 
veroorzaakt meer vervuiling dan de aarde 
aankan.

„We moeten de uitgangspunten van 
de duurzame economie ter harte nemen,” 

beklemtoont Richard Adams, die ook advi-
seur is inzake sociaal, milieuvriendelijk en 
ethisch ondernemen. Dit houdt in dat we 
op wereldvlak een duurzaam evenwicht 
tussen economie en ecosysteem tot stand 
moeten brengen en dat we ons moeten 
richten op de behoeft en van mensen eerder 
dan op hun begeerten.

In de overtuiging dat echte verande-
ring altijd bij jezelf begint, heeft  de EU 
aanzienlijke stappen gezet om haar kli-
maatvoetafdruk te verkleinen. Zo heeft  
ze de afgelopen twintig jaar haar uitstoot 
met 16 % teruggebracht, terwijl haar eco-

nomie met 40 % is gegroeid. Dit toont 
aan dat het samengaan van economische 
groei en weinig uitstoot een haalbare rea-
liteit is.

Wat de tegen 2020 te bereiken doelen 
betreft , is de EU goed op weg om haar 
uitstoot ten opzichte van het niveau van 
1990 met 20 % te verminderen en om het 
aandeel hernieuwbare hulpbronnen in 
haar energiemix uit te breiden tot 20 %. 
Op dit moment staat Europa echter nog 
maar halverwege bij de verwezenlijking 
van de doelstelling om de energie-effi  -
ciëntie met 20 % op te trekken.

Verstandig omspringen met Europa’s hulpbronnen
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De strategie van de EU om verstandiger 
om te gaan met hulpbronnen is veelbe-
lovend, maar moet volgens EESC-lid 
Lutz Ribbe geconcretiseerd worden met 
specifi eke doelstellingen.

De EU heeft  in haar Europa 2020-stra-
tegie zeven vlaggenschipinitiatieven aan-

geduid om in het komende decennium 
een slimme, duurzame en inclusieve 
groei te bevorderen. Eén daarvan is het 
initiatief „Efficiënt gebruik van hulp-
bronnen”, dat ten doel heeft  de schaarse 
hulpbronnen — van voedsel en water tot 
grondstoff en — intelligenter en effi  ciën-
ter te gebruiken.

Met dit initiatief gaat een efficiënt 
hulpbronnengebruik als leidraad gel-
den voor het beleid van de EU op uit-
eenlopende terreinen, zoals energie, 
vervoer, klimaatverandering, industrie, 
grondstoff en, landbouw, visserij, biodi-
versiteit en regionale ontwikkeling. Om 
de diverse partijen in staat te stellen hun 

mogelijkheden op het vlak van hulp-
bronneneffi  ciëntie te benutten, heeft  de 
Commissie een aantal specifi eke substra-
tegieën uitgewerkt, inclusief een stappen-
plan voor een koolstofarme economie 
(zie gerelateerd artikel).

„Het EESC is ingenomen met het 
vlaggenschipinitiatief, maar vindt het 
te vaag,” zegt Lutz Ribbe (groep III, 
Duitsland), die het EESC-advies over 
dit thema opstelde. „Het is absoluut 
noodzakelijk om zo concreet mogelijk 
aan te geven wat er moet veranderen en 
hoe men dat denkt te kunnen bereiken.”

Wat de 20 aangekondigde subini-
tiatieven betreft , verzoekt het EESC de 
Commissie nader uit te leggen wat er 
precies onder „een effi  ciënt gebruik van 
hulpbronnen” wordt verstaan, wat er via 
technologische optimalisatie al bereikt 
kan worden, welke sectoren „op een 
andere leest moeten worden geschoeid” 
en welke veranderingen in gedragspatro-
nen van producenten en consumenten 
nodig zijn.

Voorts vraagt het EESC zich af 
waarom het initiatief over een effi  ciënt 
gebruik van hulpbronnen is opgenomen 
in de Europa 2020-strategie. „Een hulp-

Wat de periode na 2020 betreft , heeft  de 
Europese Commissie haar Routekaart naar 
een concurrerende koolstofarme economie 
in 2050 voorgesteld, die erop gericht is de 
Europese uitstoot tegen het midden van 
de eeuw met niet minder dan 80 tot 95 % 
terug te brengen. Hiervoor zijn substanti-
ele investeringen nodig, onder andere in 
nieuwe hernieuwbare energie, energie-
effi  ciënte gebouwen, hybride en elektrische 
voertuigen, „intelligente” energienetwer-
ken en koolstofarme energieproductie.

Over de routekaart heeft het EESC 
een advies uitgebracht, opgesteld door de 

heer Adams, waarin het „alle Europese 
instellingen [...] [oproept de] routekaart 
als leidraad te gebruiken”. Om de betrok-
ken doelstellingen tegen 2050 te kunnen 
realiseren zijn volgens het EESC ambiti-
euzere tussentijdse doelen nodig, zoals een 
uitstootvermindering met 25 en 40 % resp. 
tegen 2020 en 2030.

In het advies beveelt het EESC de Com-
missie ook aan om „een uitgebreid nieuw 
maatregelenpakket” voor te stellen „om de 
grootschalige nieuwe investeringen aan te 
zwengelen die voor het bereiken van deze 
doelstellingen nodig zijn”. Bovendien 
roept het EESC op het „maatschappelijk 
middenveld [...] daar ten volle bij [...] [te 
betrekken] via een gestructureerde en 
permanente dialoog over de specifieke 
strategische plannen”.

Deze betrokkenheid is nodig omdat de 
overgang naar een koolstofarme economie 
„bij de bevolking een radicale gedrags-
wijziging veronderstelt in de richting van 
een eenvoudigere, koolstofarme manier 
van leven, zodat politici in vertrouwen 
de nodige beslissingen kunnen nemen,” 
benadrukt de heer Adams. „Om kort te 
gaan: economische duurzaamheid ver-
eist een radicale ommekeer binnen de 
waarde- en verwachtingspatronen van 
de bevolking.”

„Onze mondiale instellingen staan nog 
in de kinderschoenen en kunnen de last 
van de toekomstige uitdagingen nog niet 
dragen,” besluit de heer Adams. „Ik hoop 
dat de EU zal blijven proberen een weg 
vooruit te vinden.” ●

bronneneffi  ciënt Europa is een essentieel 
onderdeel van de duurzaamheidsstra-
tegie, maar kan deze niet vervangen”, 
aldus Ribbe, directeur van de afdeling 
Natuurbehoud van het European Nature 
Heritage Fund (EuroNatur).

Het komt erop aan de juiste maat-
regelen te treff en, want, zo zegt Ribbe: 
„De negatieve gevolgen van een niet-
duurzame economie zullen pas in volle 
omvang voelbaar zijn voor de toekom-
stige generaties en ook door hen moeten 
worden gedragen.”

„De grote uitdaging en vraag is hoe 
we degenen die nu leven, ervan kun-
nen doordringen dat ze een collectieve 
verantwoordelijkheid dragen tegenover 
toekomstige generaties. We moeten niet 
langer alleen maar naar het BBP kijken. 
Het is dan ook hoog tijd voor een gron-
dig publiek debat over het begrip groei.”

„Van cruciaal belang is dat het maat-
schappelijk middenveld en het bedrijfs-
leven van meet af aan adequaat bij dit 
proces betrokken worden,” merkt Ribbe 
tot slot op. ●
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Jonge ondernemers kijken toe vanaf de zijlijn

In theorie zouden groene investeringen 
moeten helpen om in tal van sectoren 
nieuwe ondernemingen op te richten en 
banen te scheppen. Maar de economische 
dynamiek in Europa schiet volkomen 
tekort en er is te weinig risicokapitaal, 
zo betoogt Dimitris Tsigos, voorzitter 
van de European Confederation of Young 
Entrepreneurs.

„Het grootste probleem wordt 
gevormd door het gebrek aan kapitaal en 
O&O voor de ontwikkeling van nieuwe 
producten en diensten, dat met risicoka-
pitaal moet worden gefi nancierd”, zegt de 
heer Tsigos, die daaraan toevoegt dat de 
Europese interne markt de reële economie 
nog niet heeft  bereikt. „Wat risicokapitaal 
voor startende ondernemingen betreft 
loopt Europa ver achter op bijvoorbeeld 
de VS”.

Europa’s kortetermijntrends op het 
stuk van investeringen, werkgelegenheid 
en werkloosheid blijven ontmoedigend, en 
hetzelfde geldt voor het BBP per inwoner en 
de arbeidsproductiviteit. Bovendien heeft  
bijna een derde van de Europese bevolking 
in de leeft ijdsgroep van 25-64 jaar nog altijd 
geen opleiding genoten.

In deze omstandigheden is het moeilijk 
om ondernemingskansen te creëren en te 
vinden. Maar ondanks de weinig rooskleu-
rige situatie is de heer Tsigos van mening 
dat de huidige fi nanciële crisis Europa juist 
kan helpen om de innovatie in de reële eco-
nomie, met name in het mkb, te bevorderen.

Toch hebben jonge ondernemers in 
Europa de grootste moeite om nieuwe en 
groenere ondernemingen te vestigen op de 
nerveuze markten. De banken verstrekken 

nog steeds geen leningen. En je weet nooit 
zeker of een nieuw product zal aanslaan, 
zeker als je nog jong bent, aldus Codrin 
Paveliuc-Olariu, voorzitter van de Young 
Professionals in Local Development (YPLD). 
De YPLD wil lokale gemeenschappen hel-
pen om sneller en beter te groeien.

„Jonge professionals worden overal ter 
wereld beschouwd als tweederangs burgers. 
Hoewel zij hoogopgeleid zijn, wordt nooit 
naar hun mening gevraagd, ook niet door 
beleidsmakers”, klaagt de heer Paveliuc-
Olariu.

Het gevolg hiervan is volgens hem dat 
jonge professionals zich meer toespitsen 
op dienstverlenende ondernemingen. De 
uitdagingen waarmee jonge professionals 
worden geconfronteerd en de belemme-
ringen voor de opwaartse arbeidsmobiliteit 
zijn te groot en weerhouden hen ervan om 
innovatieve ondernemingen op te starten, 
legt de heer Paveliuc-Olariu uit.

Het EESC benadrukt dat duurzame 
ontwikkeling alleen mogelijk is wanneer de 
voorwaarden worden gecreëerd die onder-
nemingen in staat stellen ook tijdens de 
overschakeling op een groenere economie 
het hoofd boven water te houden. Het wil 
dat beleidsmakers op alle bestuursniveaus 
deze overschakeling aanmoedigen.

Maar dit vergt regelgevende maatrege-
len, belastingmaatregelen en overheidsbe-
stedingen en -investeringen. En dit vergt 
tevens de inzet van ondernemende per-
sonen zoals Dimitris Tsigos and Codrin 
Paveliuc-Olariu. ●

Groenere economie, 
betere banen

levensstijl en toekomstige groei. Toch is 
het EESC niet onverdeeld gelukkig met 
het stappenplan, omdat het „te vaag” 
blijft . In het EESC-advies over „Effi  ciënt 
gebruik van hulpbronnen” wordt betoogd 
dat hulpbronneneffi  ciency een op zichzelf 
staand beleid moet zijn, en niet een onder-
deel van de Europa 2020-strategie.

Het vooruitzicht dat nieuwe banen 
worden gecreëerd, nieuwe ondernemin-
gen worden opgericht en meer groei 
wordt gegenereerd zonder het milieu te 
schaden is voor zowel de vakbonden als 
de beleidsmakers in Europa een aantrek-
kelijk perspectief. Maar het EVV waar-
schuwt dat de klimaatveranderings- en 
CO

2
-reductiedoelstellingen daarbij niet uit 

Nadenken over 
duurzaamheid

De wereldbevolking blijft  groeien met alle 
gevolgen van dien voor de voedselvoor-
ziening. Europees commissaris Dalli van 
Volksgezondheid en Consumentenzaken 
is van mening dat de consument en het 
bedrijfsleven in Europa een belangrijke 
rol kunnen spelen om de duurzaamheid 
van de voedselvoorzieningsketen te ver-
zekeren.

De mondiale voedselcrises van de 
afgelopen jaren en het onaanvaardbare 
feit dat meer dan een miljard mensen op 
onze wereldbol honger lijdt, hebben ertoe 
geleid dat voedselzekerheid hoog op de 
agenda van de Rio+20-conferentie staat.

„De economische crisis, de mondialise-
ring, de klimaatverandering, de stijgende 
prijzen en de schaarste van goederen en de 
sociaaldemografi sche veranderingen heb-
ben een enorme weerslag op alle niveaus 
van de voedselvoorzieningsketen”, aldus 
Dalli.

Wij zijn nu op een punt beland dat 
7 miljard monden moeten worden gevoed, 
terwijl de landbouwoverschotten al jaren 
slinken. Toch hoeven wij in Europa echt 
niet minder te gaan eten, om ervoor te 
zorgen dat anderen meer te eten hebben. 
Eén van de belangrijkste dingen die de 
Europeanen kunnen doen om te helpen, 
is minder afval produceren.

„[Voedselafval en voedselverpakkin-
gen] zijn twee heel belangrijke aspecten 
in de bredere context van een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen, de fi nanciële 
crisis, mondiale voedselzekerheid en hon-
gerbestrijding”, legt Dalli uit.

Jaarlijks wordt in Europa naar schat-
ting 89 miljoen ton voedselafval gepro-
duceerd. Volgens een recente EU-studie 
zou meer dan 60 % van dit afval kunnen 
worden vermeden als de consument zijn 
boodschappen beter zou plannen, detail-
handelaren hun voorraden beter zouden 

beheren en voedselrestanten in restaurants 
zouden worden verwerkt. Om deze onaan-
vaardbaar grote hoeveelheid voedselafval 
te verminderen pleit Dalli voor meer 
bewustwordingscampagnes, informatie-
instrumenten, logistieke verbeteringen en 
voedselherverdelingsprogramma’s, zoals 
voedselbanken.

De commissaris benadrukt ook dat „het 
verminderen van de berg voedselafval een 
ambitieuze opgave is, die alleen kan wor-
den gerealiseerd als alle actoren in de voed-
selvoorzieningsketen en alle overheden er 
ten volle achter staan en nauw samenwer-
ken, om de ecologische, economische en 
ethische voetafdruk te verkleinen”.

Meer in het algemeen heeft  het EESC 
de idee van mondiale voedselzekerheid tot 
een van zijn speerpuntthema’s gemaakt. 
Dit heeft  al geleid tot verschillende initia-
tieven, waaronder de recente conferentie 
„Voedsel voor iedereen — Naar een mon-
diaal akkoord”.

In zijn conclusies wijst EESC-voorzitter 
Staff an Nilsson erop dat de landbouw in 
ontwikkelingslanden jarenlang is ver-
waarloosd en dat er veel te weinig is geïn-
vesteerd in de sector. Zijns inziens is dit 
één van de voornaamste oorzaken voor 
de groeiende druk op de voedselvoorzie-
ningsketen. Willen wij dit veranderen, dan 
zal er meer moeten worden geïnvesteerd in 
landbouw, agrarisch onderzoek en inno-
vatie en zijn een goedwerkende markt en 
een adequaat milieubeleid nodig, luidt zijn 
devies.

„[Wij moeten] erkennen dat voed-
selzekerheid een zaak is die iedereen op 
deze wereld aangaat. Alle belanghebbende 
partijen moeten hun steentje hiertoe bij-
dragen, landbouwers, consumenten, parti-
culiere sector, arbeiders en ngo’s voorop.”
 ●

Met de overgang naar een groenere eco-
nomie wordt gestreefd naar het scheppen 
van fatsoenlijk werk en banen van hoge 
kwaliteit. Maar tegen de achtergrond 
van de wereldwijde recessie is niets meer 
zeker.

De Europese vakbonden hebben de 
Cancún-verklaring van 2010 betreff ende 
een rechtvaardige overschakeling op 
een koolstofarme economie enthousiast 
ontvangen. Het Europees Verbond van 
Vakverenigingen (EVV) heeft  daarente-
gen grote bezwaren tegen het stappenplan 
Energie 2050 van de Commissie, omdat 
hierin op geen enkele wijze wordt vermeld 
hoe de werkgelegenheid tijdens die over-
gangsfase wordt beschermd en uitgebreid.

„Een samenhangend EU-energiebeleid 
is een essentiële voorwaarde voor de over-
stap naar een koolstofarme en vanuit zowel 
sociaal als ecologisch oogpunt duurzame 
samenleving, via democratisch gecontro-
leerde regelgevers die iedereen betaalbare 
prijzen, veiligheid en voorzieningszeker-
heid garanderen en via de sociale dialoog”, 
zo liet Emanuela Bonacina, persvoorlichter 
van het EVV, EESC Info weten.

Het stappenplan Energie 2050 maakt 
deel uit van het vlaggenschipinitiatief 
„Effi  ciënt gebruik van hulpbronnen” van 
de Europa 2020-strategie. Europees com-
missaris voor Milieu, Janez Potočnik, 
omschrijft  het stappenplan als een agenda 
voor een beter milieu, een meer duurzame 

het oog mogen worden verloren, aange-
zien de economische crisis de politieke wil 
verzwakt en „groene” beleidsmaatregelen 
ondermijnt. Het EVV betoogt dat inves-
teringen nodig zijn om de overschakeling 
mogelijk te maken.

Groene investeringen genereren inder-
daad meer werkgelegenheid op zowel 
korte als lange termijn, zoals ook wordt 
bevestigd in het rapport van de Interna-
tionale Arbeidsorganisatie (IAO) van 
enkele maanden geleden. Volgens het 
IAO-rapport zijn er volop bewijzen dat 
groene investeringen kansen bieden voor 

de korte termijn. Deze kansen laten zich 
dan weer vertalen in een toename van de 
werkgelegenheid op lange termijn, aldus 
het rapport.

„De groenere economie zal afh angen 
van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit 
op het gebied van groene technologieën, 
welke — via overheidsbeleid, regelgeving 
en sociale dialoog — kwaliteitsbanen en 
sociale vooruitgang moet opleveren”, con-
cludeert Judith Kirton-Darling, secretaris 
van het EVV. ●
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Euromed-top in Istanbul 2011 
voor een inventaris en een positieve 
en realistische kijk op de toekomst

Het 10e rondetafeloverleg 
tussen maatschappelijke 
organisaties uit de EU en China: 
„Tijd voor een volgende stap 
in onze samenwerking”

Voor de 10e keer kwamen bij dit overleg 
vertegenwoordigers van het maatschappe-
lijk middenveld uit China en de EU samen 
om ideeën en geslaagde werkmethoden 
van gemeenschappelijk belang uit te wis-
selen. Tijdens de bijeenkomst, die met het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
als gastheer op 1 en 2 december in Mün-
chen plaatsvond, stonden twee onderwer-
pen centraal: duurzame stadsontwikkeling 
en de vergrijzing. Ook de sociale zekerheid 
kwam aan de orde.

Wat sociale bescherming betreft  sprak 
Staff an Nilsson, EESC-voorzitter en voor-
zitter van de EU-delegatie, zijn tevredenheid 
erover uit dat de B20 (bedrijfsorganisaties 
van de G20-landen) en de L20 (vakbonds-
organisaties van de G20-landen) voor het 
eerst, in de marge van de G20-top, met 
een gezamenlijke verklaring zijn gekomen 
over werkgelegenheid, sociale bescherming, 
fundamentele beginselen en rechten op het 
werk en multilaterale samenhang.

Barbara Stamm, voorzitter van het 
Beierse parlement, spoorde haar gehoor 
aan om het lage geboortecijfer en de 
toenemende levensverwachting niet als 
een last te zien, maar als een kans om de 
solidariteit tussen generaties te vergroten. 
Volgens Ursula Männle, voorzitter van de 
Commissie Europese aangelegenheden in 
het Beierse parlement, moeten deze twee 
zaken conform het subsidiariteitsbeginsel 
op nationaal niveau worden aangepakt.

De EESC-voorzitter herinnerde het 
publiek eraan dat er tijdens het volgende 
rondetafeloverleg tussen de EU en China 
een samenwerkingsverband voor duur-
zame stedelijke ontwikkeling zal worden 
gestart. Het is aan het maatschappelijk 
middenveld om zijn stem te laten horen 
over de onderwerpen die tijdens het ron-
detafeloverleg zijn aangekaart, aldus Staff an 
Nilsson. (mvd) ●

Hoogtepunt van een toch al cruciaal jaar 
voor de Euro-mediterrane regio was de 
Euromed-top voor sociaaleconomische 
raden en soortgelijke instellingen, die 
van 16 t/m 18 november in Istanbul 
is gehouden. Deze top was voor al die 
organisaties de eerste gelegenheid om 
weer bijeen te komen sinds het begin 
van de Arabische lente. De delegatie 
van het EESC is onder leiding van Staf-
fan Nilsson naar Istanbul afgereisd om 
daar, samen met de partners van het 
EESC — de Unie van Turkse Kamers en 
Handelsbeurzen en de Turkse delegatie 
van het GRC EU-Turkije —, voor deze 
top als gastheer op te treden. De bedoe-
ling was o.m. dat de uitvoerige discus-
sies tijdens deze top vorm helpen geven 
aan het beleid dat de EU in 2012 voor 
de maatschappelijke organisaties van 
de Euro-mediterrane regio gaat voeren.

wordt aangemerkt als van historisch 
belang voor de Euro-mediterrane 
regio. De top ging van start met dis-
cussies over twee hoofdthema’s: „De 
beleidsmatige reactie op de nieuwe 
situatie in de regio” (ofwel de vraag hoe 
het toekomstige beleid er in grote lij-
nen moet gaan uitzien) en „Huidige en 
toekomstige rol van maatschappelijke 
organisaties in een nieuwe mediterrane 
Unie” (een vraag die het EESC zeer ter 
harte gaat en waar alles om draait in 
de ogen van de beleidsmakers uit de 
regio).

Deze discussies werden opgeluis-
terd met de bijdragen van prominente 
sprekers als Europees commissaris 
Štefan Füle en de Turkse minister 
van Ontwikkeling, Cevdet Yilmaz. In 
samenspraak met alle deelnemers aan 
deze top, gaven zij een voorproefj e van 
de prioriteiten voor het toekomstige 
beleid in de regio: consolidering van 
de democratie en van de fundamentele 
mensen- en sociale rechten, economi-
sche integratie van de regio, sociale 
ontwikkeling enz. Kortom, het opti-
misme overheerste in weerwil van de 
vele uitdagingen: het maatschappelijk 
middenveld gaat het helemaal maken 
in het komende jaar. (gh) ●

Rechtspositie van slachtoff ers in de EU

Worden slachtoff ers van misdrijven in het buitenland voldoende 
beschermd? Het EESC wil garanderen dat slachtoff ers van mis-
drijven niet-discriminerende minimumrechten kunnen genie-
ten, overal in de EU en ongeacht hun nationaliteit of land van 
verblijf. Het EESC-advies over de rechtspositie van slachtoff ers, 
opgesteld door mevrouw Walker Shaw (groep Werknemers, Ver-
enigd Koninkrijk), sluit aan bij de Commissievoorstellen om de 
bestaande nationale maatregelen op dit vlak te versterken. Dit EU-
wetgevingspakket zal ertoe bijdragen dat de noden van slachtoff ers 
in de rechtssystemen een centrale plaats zullen innemen, naast de 
vervolging en bestraffi  ng van daders.

Het EESC pleit er ook voor de positie van slachtoff ers te verster-
ken en familie of vertegenwoordigers van slachtoff ers meer rechten 
en erkenning te bieden. Eerder dan te bepalen wie de „kwetsbare 
slachtoff ers” zijn, wat tot een hiërarchie van slachtoff ers zou kun-
nen leiden, dient de Commissie volgens het EESC voorstellen te 
doen om alle slachtoff ers van misdrijven toegang te verzekeren tot 
specifi eke ondersteunende maatregelen. (ail) ●

Tachografen bewijzen hun nut maar kunnen 
nog verder worden verbeterd

Hoewel tachografen, die de rijtijden registreren, de veiligheid op de 
weg al fl ink verbeterd hebben, evenals de arbeidsomstandigheden, 
en voor gelijke kansen voor vervoersondernemingen in Europa 
hebben gezorgd, kunnen ze volgens het EESC nog verder verbeterd 
worden. In een advies van de hand van Jan Simons (groep Werk-
gevers, Nederland) stelt het Comité dat er meer gebruik gemaakt 
moet worden van communicatie op afstand vanaf de tachograaf 
voor inspectiedoeleinden, zodat lastige wegcontroles kunnen wor-
den verminderd.

Het EESC wil ook dat er meer onderzoek verricht wordt naar 
Europese satellietcommunicatie, wat wellicht tot een goedkopere, 
gemakkelijker en betrouwbaardere registratie leidt.

Verder stelt het Comité voor gewichtssensoren te installeren, die 
overbelading kunnen signaleren. Voorts wordt geopperd appara-
tuur te installeren die de begin- en eindlocatie van elk rit registreert. 
Dit zou de lidstaten helpen cabotage in de gaten te houden, totdat 
zij volledig geliberaliseerd is. (mb) ●

Het herziene EU-handelsbeleid: een nuttig 
middel om de Europa 2020-strategie te helpen 
verwezenlijken

Het EESC is geraadpleegd over een Commissievoorstel om het 
handelsbeleid van de EU te herzien. Volgens advies REX/331 van 
rapporteur Evelyne Pichenot (FR, groep III) biedt dit voorstel een 
nuttig inzicht in de handelsprioriteiten die de EU moet stellen om 
de Europa 2020-strategie te helpen verwezenlijken. Het belang-
rijkste doel is dat handel als externe component van de Europa 
2020-strategie bijdraagt tot duurzame groei en het voortbestaan 
van de sociale markteconomie.

Het EESC bepleit in het advies echter ook om meer aandacht aan 
ontwikkelingssamenwerking, mondiale solidariteit en discussies 

over de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling te schenken, 
uitgaande van de voortrekkersrol die de EU bij het streven naar 
een wereldwijde groene economie vervult.

Het EESC benadrukt dat het maatschappelijk middenveld steeds 
belangrijker wordt bij de uitvoering en follow-up van de handelsak-
koorden van de EU en denkt daarbij vooral aan de hoofdstukken 
over duurzame ontwikkeling, zoals bij het recente vrijhandelsak-
koord met Zuid-Korea. Voorts stelt het EESC in het advies dat het 
de samenwerking met maatschappelijke organisaties in de partner-
landen kan faciliteren, teneinde bij alle partijen meer vertrouwen 
te kweken. (mvd) ●

Evaluatie van het eerste Europese semester: 
meer inzet nodig van de nationale overheden

In advies EUR/002 (rapporteur: Michael Smyth, UK, groep III) 
wordt het eerste Europese semester beoordeeld, een nieuwe 
bestuursmethode, gericht op verbeterde coördinatie van het eco-
nomisch beleid tussen de EU en de lidstaten. Grootste zorg is dat 
de inspanningen die de lidstaten in hun nationale hervormingspro-
gramma’s hebben geschetst, onvoldoende zijn om de doelstellingen 
van de Europa 2020-strategie te verwezenlijken, zoals blijkt uit de 
jaarlijkse groeianalyse voor 2012. Joost van Iersel, voorzitter van 
de stuurgroep voor Europa 2020, vatte het advies tijdens de zitting 
samen  en merkte op dat het welslagen van de strategie in de eerste 
plaats een zaak van de lidstaten is, die hun verklaringen en voor-
nemens thuis in praktijk moeten brengen. Aangezien de meeste 
hervormingen op nationaal niveau moeten plaatsvinden, is het 
essentieel dat maatschappelijke organisaties weten wat de nationale 
overheden doen. In het unaniem goedgekeurde advies wordt ook 
de belangrijke rol van onderwijs benadrukt, dat beschouwd wordt 
als de enige manier om innovatie, technologische vooruitgang en 
ondernemerschap gestalte te geven. (mvd) ●

DE ZITTING IN EEN NOTEDOP

Net als in voorgaande jaren, maar 
wel met veel nieuwe gezichten, bracht 
de Euromed-top vertegenwoordigers 
van sociaaleconomische raden, werk-
geversorganisaties, vakbonden en 
andere sociaaleconomische belangen-
groeperingen bijeen. Ook werd de top 
voor het eerst bijgewoond door verte-
genwoordigers van ngo’s. Die laatsten 
waren ook uitgenodigd, omdat wordt 
getracht om de banden aan te halen 
tussen de opkomende, veerkrachtige 
ngo’s in de regio en de sociale en werk-
gelegenheidsorganisaties die altijd al 
een doorslaggevende rol spelen in de 
economische en politieke ontwikke-
ling van hun landen.

De verwachtingen waren hoog 
gespannen, wat begrijpelijk is in een 
jaar dat door de meeste waarnemers 

Van links naar rechts: Dimitris Dimitriadis (voorzitter van het follow-upcomité Euromed), 
Staff an Nilsson (voorzitter van het EESC), Cevdet Yilmaz (Turks minister van Ontwikkelingszaken), 
Rifat Hisarciklioğlu (voorzitter van de Unie van Turkse Kamers en Handelsbeurzen, TOBB)

476e zitting EESC

10e rondetafeloverleg tussen maatschappelijke organisaties uit de EU en China, 1-2 december 2011
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Zesde bijeenkomst 
van het Europees Integratieforum

Ruim 90 vertegenwoordigers van Euro-
pese en nationale organisaties die zich 
met integratie van migranten bezighou-
den, zijn voor de zesde maal (op 9 en 
10  november) in het gebouw van het 
Comité bijeengekomen voor het half-
jaarlijkse Europese Integratieforum, 
dat gezamenlijk door de Commissie en 
het EESC wordt georganiseerd. Verte-
genwoordigers van de relevante natio-
nale ministeries en 21 leden van de vaste 
studiegroep van het EESC die zich over 
immigratie en integratie (IMI) buigt, 
waren ook van de partij.

In tegenstelling tot andere fora houden 
de commissaris en andere prominenten in 
dit geval niet alleen een toespraak maar 
gaan zij ook een dialoog aan met de deel-
nemers (vaak zelf migranten) en luisteren 

zij naar hun meningen en verzuchtingen. 
Deelnemers stellen het forum ook op prijs 
omdat het de gelegenheid biedt netwer-
ken te vormen en van gedachten te wis-
selen op Europees niveau. Zo kunnen een 
Afghaan uit Slowakije, een Filipijn uit 
Griekenland en een Senegalees uit Ierland 
elkaar hier ontmoeten en hun gemeen-
schappelijke problemen bespreken.

Aansluitend bij de originele titel van de 
vergadering — De rol van de landen van 
herkomst in het integratieproces — waren 
deelnemers verplicht integratie vanuit 
een „extern” oogpunt te bekijken. Tijdens 
rondetafelgesprekken werd een analyse 
gemaakt van de kansen en uitdagingen 
die integratiemaatregelen voorafgaand 
aan het vertrek, met inbegrip van voor-
bereidingscursussen en informatie voor 

toekomstige migranten, met zich bren-
gen. Er werd nagegaan hoe de diaspora 
als bruggenbouwer voor ontwikkelings-
landen kan fungeren en er werd gedis-
cussieerd over de voordelen en valkuilen 
van circulaire migratie. Deze kwesties 
komen ook aan bod in de nieuwe Euro-
pese integratieagenda, die in juli 2011 is 
goedgekeurd en de weg baant voor ver-
dere ontwikkelingen op dit beleidsgebied. 
Het EESC-advies over deze agenda, die 
door de IMI-studiegroep wordt opgesteld, 
zal begin volgend voorjaar worden goed-
gekeurd.

Het forum komt opnieuw bijeen in 
mei 2012, om zich te buigen over de 
economische aspecten van integratie van 
migranten. (bw) ●

IN HET KORT

Laure Batut krijgt Franse onderscheiding

Laure Batut, Frans lid van het EESC sinds februari 2004, is op 14 november jl. 
ridder in de Orde van het Legioen van Eer geworden. Deze Légion d’honneur voor 
„buitengewone verdiensten” jegens de Franse natie is haar in Parijs uitgereikt door 
Michel Charasse, voormalig minister en senator en lid van de Franse Constituti-
onele Raad. Laure Batut vertegenwoordigt in het EESC de Confédération générale 
du travail-Force ouvrière (CGT-FO), treedt op als quaestor en is lid van groep II 
(SOC/TEN). (mvd) ●

Economische innovatie volgens Henri Malosse

De jaarlijkse Economische Dagen (Journées de l’économie) die van 9 tot 11 novem-
ber 2011 in Lyon plaatsvonden, werden bijgewoond door meer dan 2 000 leidende 
fi guren uit de politieke, economische en bedrijfswereld. Gasten waren onder meer 
Laurence Parisot, voorzitter van de Franse ondernemersorganisatie Medef, en 
François Baroin, Frans minister van Economie, Financiën en Industrie. Henri 
Malosse, voorzitter van de groep Werkgevers van het EESC, gaf een voordracht 
over de relaties tussen grote en kleine ondernemingen. Hij benadrukte dat „deze 
relaties moeten evolueren van onderaanneming en afh ankelijkheid naar vertrou-
wen en partnerschap, met name bij „clusters”. Dit kan innovatie, onderzoek en 
ontwikkeling ten goede komen. We moeten een Europees model van „ecosyste-
men” ontwikkelen zodat ons concurrentievermogen verbetert en zo veel mogelijk 
banen in Europa behouden blijven.” (mm) ●

Binnenkort bij het EESC
EESC en denktank Notre Europe brengen beleidsmakers en maatschappelijke organisaties 
samen om gemeenschappelijk energiebeleid te promoten

Tijdens de zitting van januari 2012 zal het EESC zich buigen over zijn initiatiefadvies rond het thema Het maatschappelijk middenveld 
betrekken bij een toekomstige Europese energiegemeenschap (EEG). In dit advies, opgesteld door Pierre-Jean Coulon (Frankrijk, groep 
II), wordt een concreet voorstel gedaan voor een sterker geïntegreerd en meer solidair Europees energiebeleid.

De eerste stap in deze nieuwe ontwikkeling is de conferentie „De Europese Unie op weg naar een Europese energiegemeenschap”, 
die het EESC en de denktank Notre Europe op 31 januari 2012 houden met de steun van Jacques Delors. Op deze conferentie zullen de 
belangrijkste uitdagingen voor het energiebeleid van de EU aan bod komen: de voltooiing van de eengemaakte markt, de continuïteit 
van de energievoorziening en de overgang naar koolstofvrije energiesystemen tegen 2050.

In aanwezigheid van Jacques Delors, initiatiefnemer van het project inzake de Europese energiegemeenschap, zullen politieke 
leiders en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld bespreken welke operationele stappen gezet moeten worden om 
tot echte energie-integratie op EU-niveau te komen. Daarbij komt het erop aan de activiteiten van de lidstaten, de Europese Unie en 
de exploitanten beter te coördineren, alsook rekening te houden met de hoge verwachtingen van de Europese burger op het vlak van 
energie, met name uitgebreidere bescherming tegen onderbrekingen van de bevoorrading, gecontroleerde en betaalbare prijzen en 
meer solidariteit. (ac) ●

Commissaris Cecilia Malmström, gespreksleider prof. Fargues, rondetafelrapporteurs A. Xuseyn, T. Baghajati, J. Bains

Laure Batut, EESC-lid

Henri Malosse, EESC-lid
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