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HOOFDARTIKEL Ook meer „Europa” op energiegebied 
graagBeste lezers,

Tijdens de laatste dagen van  2011 gaven onze 

staatshoofden en regeringsleiders opnieuw blijk 

van solidariteit en geloof in de euro. Met uitzonde-

ring van het Verenigd Koninkrijk schaarden ze zich 

tijdens de Europese Raad van december eensgezind 

achter het plan om te onderhandelen over een ver-

dragswijziging ter versterking van de economische 

governance in de Unie. Hoewel Europa nog niet 

uit de gevarenzone is, krijgt onze Economische en Monetaire Unie alvast uitzicht 

op een stevigere onderbouw. Deze vooruitgang kwam er door het besef — en het 

daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheidsgevoel — bij onze politieke leiders 

dat we alleen samen de crisis kunnen overwinnen.

De Europese politieke leiders hebben de noodzakelijke daadkracht gevonden 

om op economisch en begrotingsvlak een stap naar „meer Europa” te zetten. Er 

zijn echter nog veel meer beleidsterreinen die wel zouden varen bij een dergelijke 

coördinatie. In dit verband verwijs ik graag naar de uitspraken van Jean-Claude 

Trichet op 28 december in Les Echos: „Vandaag zijn er, net als in 1945, heel wat 

redenen om te vechten voor een ‘steeds verregaandere integratie’ van Europa en 

de redenen daarvoor liggen in de toekomst en nergens anders.” (alles wijst in die 

richting: de nieuwe geopolitieke wereldkaart, het mondiale economische landschap, 

belastingsvraagstukken, het behoud van onze planeet, de behoeft e aan groei, inno-

vatie en concurrentiekracht, die gepaard moet gaan met het behoud van sociale 

rechten en de garantie van een kwaliteitsvol leven voor iedereen).

Alleen met de steun van zijn burgers kan dit ‘nieuwe’ Europa vorm krijgen en de 

legitimiteit genieten die nodig is om op lange termijn voortgang te maken. Daarom 

wil het EESC in heel Europa een nog groter debat op gang brengen. De conferentie 

over de Europese Energiegemeenschap van 31 januari illustreerde onze dubbele 

doelstelling om de Europese Unie aan te zetten tot een gezamenlijk antwoord op de 

huidige uitdagingen, zoals onze energiebevoorrading, en om het maatschappelijk 

middenveld bij dat debat te betrekken zodat het eenmakingsproces een nieuw elan 

en de nodige democratische draagkracht krijgt.

Europa kan en moet één blijven als het enig gewicht in de schaal wil leggen 

tijdens de internationale klimaatonderhandelingen. De conferentie „Go sustainable, 

be responsible” van 7 en 8 februari vormde een uitstekende gelegenheid om ideeën 

uit te wisselen en zal zeker een weerslag hebben op de Europese Raad van maart, 

wanneer het EU-standpunt voor de Rio+20-conferentie van de Verenigde Naties 

over duurzame ontwikkeling wordt bepaald.

Net als op zoveel andere terreinen heeft  de Europese Unie er ook hier alle baat 

bij om met één stem te spreken. Ik blijf het herhalen: laten we niet vergeten dat 

Europa niet het probleem, maar de oplossing is.

Staff an Nilsson

voorzitter
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VOOR IN UW AGENDA

„Op energiegebied heeft  Europa zijn 
burgers tot dusver in de steek gelaten”, 
aldus Anna Maria Darmanin, vicevoor-
zitter van het Europees Economisch 
en Sociaal Comité bij de opening van 
de conferentie „De Europese Unie op 
weg naar een Europese Energiege-
meenschap” op 31  januari. Volgens 
een recente enquête zouden de meeste 
Europeanen zich beter beschermd voe-
len als er meer coördinatie zou zijn op 
energiegebied in de EU (60 %) en meer 
solidariteit tussen de lidstaten onder-
ling in geval van een bevoorradingson-
derbreking (79 %).

Maar ondanks deze duidelijke ver-
wachtingen komt de interne markt 
voor elektriciteit en gas in Europa 
slechts tergend langzaam tot stand. 
„Het nationale energiebeleid heeft, 
zoals gebleken, zijn beperkingen en 
toch is er geen gemeenschappelijk 
Europees energiebeleid om deze beper-
kingen te ondervangen”, aldus Jacques 
Delors in een schrift elijke verklaring. 
De oud-voorzitter van de Europese 
Commissie had als eerste geopperd 
een Europese Energiegemeenschap 
op te richten om vaart te zetten ach-
ter de totstandbrenging van een echte 
Europese energiemarkt. „Wij moeten 
marktsegmentering tegengaan en de 
interne markt tegen 2014 voltooien. 
Dat zou het bbp van de EU met 0,8 % 
doen stijgen tegen 2020”, aldus Gün-
ther Oettinger, EU-commissaris voor 
Energie.

Gezien de huidige, teleurstellende, 
stand van zaken is dat een enorm kar-
wei. Zoals Pierre-Jean Coulon, rap-
porteur van een recent EESC-advies 
over de Europese Energiegemeen-

schap, opmerkte, gaat slechts 10  % 
van de elektriciteit van het ene naar het 
andere land, hebben consumenten niet 
de mogelijkheid om een leverancier in 
een andere lidstaat te kiezen, neemt 
energiearmoede toe, is de program-
mering van netwerken nog grotendeels 
een nationale bevoegdheid en spreekt 
de EU nog steeds niet met één stem in 
de onderhandelingen met de leveran-
cierslanden.

In dit advies pleit het EESC voor de 
oprichting van een Europese Energie-
gemeenschap. Een van de speerpun-
ten van dit pleidooi is de oprichting 
van regionale energienetwerken, 
zodat landen en energieleveranciers 
hun belangrijkste beslissingen op het 
vlak van energiemix en de ontwikke-
ling van netwerken op elkaar kunnen 
afstemmen. „Dit levert aanzienlijke 
schaalvoordelen op en zorgt voor 
industriële ontwikkeling rond her-
nieuwbare energiebronnen”, consta-
teert de heer Coulon. „Het zou ook tot 
geleidelijke integratie van tot dusver 
gescheiden markten leiden en tot een 
betere stroomlijning van de energie-
prijzen.”

Martin Schultz, voorzitter van het 
Europees Parlement, benadrukte dat 
het project nieuwe banen en meer 
groei zal helpen creëren en zo de 
weg zal banen naar een koolstofarme 
samenleving.

Veel deelnemers aan de conferentie 
waren voorstander van een gezamen-
lijke aanpak van energieproductie, 
-transport en -verbruik en merkten 
op dat als de lidstaten de handen 
niet ineenslaan, de gevolgen voor de 

eindgebruiker wel eens ernstig zou-
den kunnen zijn en tot uiting zouden 
kunnen komen in prijsstijgingen en 
schommelingen op het gebied van 
energieproductie en -consumptie. 
Sommigen waren uitgesproken tegen-
stander van een geleidelijke afschaffi  ng 
van kernenergie op korte termijn en 
het teruggrijpen op meer vervuilende 
energiebronnen, omdat dit haaks staat 
op de energie- en klimaatdoelstellingen 
van de EU.

Er is al vaker op gewezen dat geco-
ordineerde actie geboden is om de 
gevolgen van een toekomstige ener-
gietransitie voor milieu, maatschappij 
en bedrijfsleven te optimaliseren. Het 
energiebeleid moet naadloos aansluiten 
bij het klimaatbeleid en zijn afgestemd 
op de eindverbruikers van energie. Een 
van de conclusies van de conferentie 
was dat meer moet worden gedaan 
om het energiebeleid alomvattend te 
maken in termen van betaalbaarheid 
van energie en betrokkenheid van 
het maatschappelijk middenveld bij 
belangrijke besluiten op energiegebied.

Na de conferentie werd een door 
Jacques Delors en Staff an Nilsson te 
ondertekenen verklaring opgesteld 
waarin zij aandringen op snelle en 
concrete stappen in de richting van de 
integratie van het EU-energiebeleid. 

Deze succesvolle conferentie, die 
door het EESC en „Notre Europe”, 
een pan-Europese denktank opgericht 
door Jacques Delors, was georgani-
seerd, werd bijgewoond door meer dan 
200 deelnemers. (mb) ●

Van links naar rechts: Martin Schulz, voorzitter van het Europees Parlement, Anna Maria Darmanin, vice-voorzitster van het EESC, 
en Günther Oettinger, EU-commissaris voor Energie
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De EESC-zitting van januari was de 
eerste onder Deens voorzitterschap. 
Nicolaï Wammen, de Deense minister 
van Europese Zaken, presenteerde er de 
prioriteiten van zijn regering voor het 
komende halfj aar.

Leidmotief van het Deense pro-
gramma is de beteugeling van de eco-
nomische en sociale crisis, maar ook de 
politieke gevolgen van de crisis moeten 
worden ingedamd, aldus de minister. 
Daarom zal het Deense voorzitter-
schap zich inspannen om de eenheid 
in de Europese Unie te bewaren. De 
EU moet een ‘familie van 27’ blijven en 
geen ‘clubje van 10 of 17’.

De prioriteiten van het Deense voor-
zitterschap zijn een verantwoordelijker, 
dynamischer, groener en veiliger Europa.

Een verantwoordelijker Europa legt 
op zowel nationaal als gemeenschapsni-
veau de nodige begrotingsdiscipline aan 
de dag. Dat veronderstelt het invoeren 
en naleven van de nieuwe economische 
governance, die een verdergaande coör-
dinatie en opvolging van de nationale 
begrotingen en economieën inhoudt. 
Voor de onderhandelingen over de 

EU-begroting  2014-2020, die tegen 
eind 2012 moeten worden afgerond, 
roept Denemarken op ‘fi nanciële ver-
antwoordelijkheidszin’ te koppelen aan 
‘groeimaatregelen’.

Een dynamischer Europa houdt voor 
het voorzitterschap de modernisering 
van de twintig jaar oude eengemaakte 
markt in. Die markt moet aantrekkelij-
ker worden gemaakt voor kapitaalver-
keer. Bovendien moeten de regels voor 
overheidsopdrachten worden versoe-
peld, consumenten betere bescherming 
genieten en moet een nieuw octrooien-
systeem toegankelijker worden gemaakt 
voor ondernemingen.

Voor de minister moet de overgang 
naar een duurzame economie worden 
versneld om te voorkomen dat onze 
kennis en banen naar andere landen 
wegvloeien. Europa groener maken 
behelst niet alleen groeimaatregelen, 
maar ook maatregelen op het vlak van 
energie, landbouw en visserij, thema’s 
die allemaal hoog op de Deense agenda 
staan.

Cruciaal is ook om de Schengensa-
menwerking te versterken en werk te 

maken van het Europees asielstelsel op 
een moment dat de Arabische lente een 
gepaste opvang van vluchtelingen en 
behandeling van asielaanvragen nood-
zaakt. In het kader van het uitbreidings-
proces zullen de dossiers van Turkije, 
IJsland, Servië en Montenegro op basis 
van merite worden beoordeeld.

Sinds het Verdrag van Lissabon 
voorziet het institutionele kader dat het 
roulerende voorzitterschap optreedt als 
„honest broker”, en daar wil de regering 
zich aan houden.

Voorzitter Staffan Nilsson toonde 
zich opgetogen dat dit voorzitterschap 
een nieuwe „vitaminekuur” voor de 
activiteiten van het Comité zal beteke-
nen. De heer Wammen verklaarde dat 
het Comité voor het Deense voorzitter-
schap niet enkel een invloedrijke, maar 
zelfs een sleutelpartner is. De voorzit-
ters van de drie groepen drukten op 
hun beurt de hoop uit dat het Deense 
voorzitterschap Europa opnieuw op 
de rails zal zetten. Denemarken en het 
EESC zullen via een hecht partnerschap 
de handen in elkaar slaan om de EU op 
het droge te trekken. ●

Van links naar rechts: Staff an Nilsson, voorzitter van het EESC en Nicolai Wammen, Deens minister van Europese Zaken

Maatschappelijke organisaties gaan hand in hand 
met het Deense EU-voorzitterschap

De arbeidsmarkt heeft  zwaar te lijden 
onder de economische crisis. Dui-
zenden bedrijven gaan kopje onder, 
de werkloosheidscijfers blijven hoog, 
lonen dalen, het mes wordt gezet 
wordt in de socialezekerheidsstelsels 
en armoede en sociale uitsluiting 
nemen toe.

Een uitweg uit de crisis is alleen 
mogelijk met een goed opgeleide jonge 
generatie die in staat is haar eigen 
keuzes te maken. De lidstaten zou-
den dan ook extra aandacht moeten 
besteden aan overheidsinvesteringen 
in onderwijs en beroepsopleiding. Het 
recht op onderwijs is een grondrecht 
en een openbaar goed. Daar mag niet 
aan worden getornd. Investeren in 
onderwijs kan helpen om de doelstel-
lingen van de Europa 2020-strategie op 
het vlak van werkgelegenheid (in 2020 

moet driekwart van alle 20- tot 64-jari-
gen werk hebben) en sociale uitslui-
ting (20 miljoen mensen moeten uit 
de armoede worden gehaald) te ver-
wezenlijken.

Onderwijs — en dan hebben we het 
over formeel, niet-formeel en infor-
meel leren — moet een leven lang 

duren, van voorschools tot hoger en 
volwassenenonderwijs. De afdeling 
SOC heeft  daarom op 24 januari een 
conferentie georganiseerd met als 
titel „Onderwijs en arbeidsmarkt in 
het licht van de economische crisis” 
om zich gezamenlijk over de vraag te 
buigen hoe de integratie van jonge-
ren op de arbeidsmarkt kan worden 
verbeterd, hoe levenslang leren in de 
praktijk gestalte moet krijgen en hoe 
oudere werknemers kunnen worden 
bijgeschoold.

Diverse beleidsmakers, waaron-
der eurocommissaris Vassiliou van 
Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid 
en Jeugdzaken, Christine Antorini, 
Deens minister van jeugdzaken en 
onderwijs, en leden van het Europees 
Parlement woonden de conferentie 
bij. Ook vertegenwoordigers van de 

OESO, het Europees Studentenform, 
het Europees Jongerenforum, de 
onderwijscommissie van het Europees 
Verbond van Vakverenigingen (EVV) 
en nog vele anderen namen deel aan 
het debat. (mvd) ●

Investeren in onderwijs 
om uit de crisis raken

Deens design op maat van Europa

De Europese Unie krijgt het de komende 
zes maanden zwaar te verduren. „Nu 
Europa verwikkeld is in de ergste eco-
nomische, sociale, politieke en institu-
tionele crisis uit zijn geschiedenis, komt 

het erop aan dat Denemarken sterk 
leiderschap toont”, aldus EESC-voor-
zitter Staff an Nilsson. Het EESC heeft  
toegezegd om samen met het Deense 
EU-voorzitterschap hard te gaan wer-
ken aan de vooruitgang die nodig is op 
milieu- en sociaaleconomisch gebied 
en om maatschappelijke organisaties 
overal in Europa bij die inspanningen 
te betrekken.

De taak van het EESC bestaat er 
vooral in om de dialoog op gang te 
brengen, participatie te bevorderen en 
zoveel mogelijk inspraak te geven aan 
de achterban. De leden van het EESC 
spelen daarin een hoofdrol: zij moeten 
het beleid van de EU uitleggen in hun 
landen, hun oor te luisteren leggen om 
er achter te komen wat onder de burgers 
leeft  en wat burgers nodig hebben en 
al die kennis inbrengen in de Brusselse 
discussies. Een uitweg uit de crisis is 

alleen denkbaar als de hele samenleving 
daar achter staat en als alle actoren hun 
verantwoordelijkheid nemen.

Om de crisis te overwinnen, zijn 
kortetermijnmaatregelen nodig, maar 
de blik moet ook op de toekomst wor-
den gericht: ook de komende genera-
ties moeten optimale voorwaarden voor 
welzijn in Europa worden geboden.

Daarom draagt het EESC duurzaam-
heid hoog in het vaandel en blijft  het 
ijveren voor de opname van duurzaam-
heid in alle andere beleidterreinen. De 
doelstellingen van de Europa 2020-stra-
tegie voor een slimme, duurzame en 
inclusieve groei vormen een prioriteit 
voor het EESC, getuige de stuurgroep 
Europa 2020.

In het kader van zijn deskundigheid 
inzake consumentenbescherming zal 

het EESC zijn jaarlijkse consumenten-
dag in maart van dit jaar in Kopenhagen 
houden. „Consumentenvertrouwen is 
een absolute voorwaarde voor de her-
opleving van de eengemaakte markt”, 
aldus EESC-lid Benedicte Federspiel 
van de Deense consumentenraad.

Het EESC werkt ook aan een bijdrage 
voor de VN-conferentie over duurzame 
ontwikkeling („Rio+20”) in juni van dit 
jaar. De Waarnemingspost duurzame 
ontwikkeling van het EESC heeft  het 
voortouw genomen en zorgt voor de 
coördinatie van een brede openbare 
raadpleging. Ook organiseert het EESC, 
samen met de Commissie, voor februari 
een conferentie over vraagstukken als de 
groene economie, consumptie, gover-
nance en armoedebestrijding. Bedoeling 
van die conferentie is om een dialoog 
op gang te brengen, ervaring en voor-
beelden van geslaagde methoden uit te 

wisselen, overeenstemming te bereiken 
over de maatregelen die moeten worden 
genomen en voorstellen uit te werken 
die voor de beleidsmakers zijn bestemd.

De sociale gevolgen van de crisis 
mogen de komende maanden niet 
over het hoofd worden gezien. Volgens 
EESC-lid Marie-Louise Knuppert van 
de Deense Bond van vakbewegingen 
is werkloosheid, en dan vooral onder 
jongeren, het grootste probleem van 
Europa. Het is hoog tijd voor nieuwe 
voorstellen om jonge werkzoekenden 
aan banen te helpen. Het EESC hecht 
veel belang aan de standpunten en 
ervaringen van jonge Europeanen. Zij 
zijn immers de beleidsmakers van de 
toekomst. Daarom zal het in april 2012 
in Brussel zijn derde jongerenzitting 
„Jouw Europa, jouw mening” houden.
 ●
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Het EESC tijdens de Internationale 
Grüne Woche in Berlijn

De Japanse kersenbomen 
zullen weer bloeien

EESC-voorzitter Staff an Nilsson en de 
EESC-afdeling Landbouw, Plattelands-
ontwikkeling, Milieu (NAT) hebben 
een actieve bijdrage geleverd aan de eer-
ste dagen van de „Internationale Grüne 
Woche” in Berlijn (19-21 januari 2012).

De „Internationale Grüne Woche” 
(IGW) is ‘s werelds grootste beurs 
voor voeding, landbouw en tuinbouw, 
met commerciële en niet-commerciële 
stands en jaarlijks een ander thema. 
Aan het belangrijkste evenement, het 
Global Forum for Food and Agricul-
ture (GFFA), werd deelgenomen door 
toppolitici uit de hele wereld, verte-
genwoordigers van het bedrijfsleven, 
deskundigen op het gebied van ontwik-
kelingssamenwerking, wetenschappers 
en het maatschappelijk middenveld. 
Zij wisselden van gedachten over het 

titel „Het GLB van nu tot 2020: zal de 
nieuwe GMO de landbouwers meer 
invloed geven?” ook een openbare 
hoorzitting plaats. De conclusies van 
deze hoorzitting zullen worden ver-
werkt in het EESC-advies „Het GLB 
van nu tot 2020”, dat naar verwach-
ting in maart 2012 zal worden goedge-
keurd. (fda) ●

Voor meer informatie zie:

Internationale Grüne Woche: http://
www.gruenewoche.de/en/

Global Forum for Food and Agricul-
ture: http://www.gff a-berlin.de/en

De rol van de EU op het gebied van vredesopbouw

Jane Morrice (VK, groep III) heeft  
een advies opgesteld (REX/326) 
waarin wordt nagegaan wat de rol is 
van de EU op het gebied van vredes-
opbouw en een aantal richtsnoeren 
wordt aangereikt voor goede praktij-
ken en toekomstig beleid op dit ter-
rein; daarbij wordt vooral de nadruk 

gelegd op een grotere rol voor het maatschappelijk middenveld. De 
oprichting van de Europese Dienst voor extern optreden biedt een 
ideale gelegenheid om de activiteiten beter te coördineren en een geïn-
tegreerd systeem voor het oplossen van confl icten in de wereld op te 
zetten. De EU kan, als meest succesvolle model van politieke integratie 
ter wereld, nog een stap verder gaan in haar vredesopbouwende activi-
teiten door een totaalaanpak te hanteren. Deze nieuwe strategie kan in 
praktijk worden gebracht door tegelijkertijd maatregelen van civiele, 
militaire, diplomatieke en humanitaire aard en maatregelen voor de 
ontwikkeling op lange termijn, voor handel en voor investeringen te 
nemen. Met deze nieuwe gecoördineerde aanpak zou het maatschap-
pelijk middenveld van cruciale betekenis zijn voor de eff ectiviteit en 
duurzaamheid van vredesopbouwstrategieën. Concrete voorstellen 
op dit gebied omvatten het opzetten van een databank met Europese 
deskundigen op het gebied van vredesopbouw (juristen, politieagen-
ten, ngo’s, bemiddelaars enz.) en het oprichten van een ‘taskforce’ 
bestaande uit vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de 
Europese Commissie, het Comité van de Regio’s en, natuurlijk, het 
EESC. (asp) ●

GGO’s in de EU

Een meerderheid van de aanwezige leden schaarde zich achter het 
EESC-standpunt inzake GGO’s, zoals dat door rapporteur Martin 
Siecker (NL, groep Werknemers) tijdens de januarizitting werd gepre-
senteerd. Het EU-wetgevingskader voor GGO’s wordt momenteel 
herzien. In de nabije toekomst zal het EESC dan ook vaker zijn mening 
geven over het GGO-beleid en de GGO-wetgeving. Als voorbereiding 
en ter oriëntatie op dat toekomstige debat geeft  dit advies een globaal 

overzicht van de huidige stand 
van zaken en van de discussies 
rond GGO’s en hun regule-
ring in de EU. Daarbij spelen 
diverse aspecten een rol, waar-
onder ethische, ecologische, 
technologische, (sociaal)eco-
nomische, juridische en poli-

tieke, die allemaal tezamen in een brede maatschappelijke context 
moeten worden bezien. Dit advies beoogt een leidraad te bieden voor 
een evenwichtige en zakelijke politieke discussie over deze belangrijke 
kwesties. (ail) ●

Energiebeleid: meer Europa graag …

In zijn initiatiefadvies over energie borduurt het EESC voort op het 
idee van voormalig Commissievoorzitter Delors om een Europese 
Energiegemeenschap op te richten, om zo de interne energiemarkt 
nieuw leven in te blazen.

Het EESC pleit in dit advies voor een gemeenschappelijke aanpak 
van productie, transmissie en gebruik van energie en dringt er bij de 
lidstaten op aan zich ter zake verantwoordelijk op te stellen. Eenzijdige 
beslissingen zijn een bron van frustratie voor het EESC, dat erop wijst 
dat energiekeuzes op EU-niveau gemaakt moeten worden en in het 
teken moeten staan van solidariteit en doeltreff endheid.

De oprichting van regionale energiegemeenschappen zou een eer-
ste stap kunnen zijn in de richting van een Europese Energiegemeen-
schap. Op die manier zouden lidstaten en exploitanten in samenspraak 
kunnen besluiten over hun energiemix en netwerken. Een en ander 
zou volgens het EESC enorme schaalvoordelen bieden en een gelei-
delijke integratie van de markten teweegbrengen, zodat de prijzen 
dichter bij elkaar komen te liggen.

Ook kan het EESC zich vinden in het idee van Delors om een 
Europese inkoopcombinatie voor gas op te richten; dat zou immers 
de onderhandelingspositie van lidstaten en bedrijven versterken. Ten 
slotte hamert het erop dat de Commissie namens de lidstaten met 

derde landen moet onderhandelen over akkoorden inzake energiele-
verantie en de kans moet krijgen nationale energieovereenkomsten 
vóór zij van kracht worden door te lichten. (mb) ●

Werkgelegenheid voor jongeren, technische 
vaardigheden en mobiliteit

Uit de economische crisis blijkt dat de arbeidsmarkt structurele pro-
blemen vertoont. Jongeren zijn hier het meest de dupe van; het wordt 
steeds moeilijker voor hen om voet aan de grond te krijgen op de 
arbeidsmarkt. In het initiatiefadvies SOC/421 van het EESC (rap-
porteur: Dorthe Andersen, groep werkgevers, Denemarken) staan 
maatregelen om hier verandering in te brengen. Er wordt met name 
op gewezen dat er meer samenwerking nodig is tussen onderwijs en 
bedrijfsleven. Op die manier leren middelbare scholieren de juiste 
vaardigheden en nemen hun kansen op de arbeidsmarkt toe. (rdr)
 ●

Beroepsonderwijs en -opleiding als hoogwaardig 
alternatief voor voortgezet onderwijs

Volgens de prognoses voor de beroepsvaardigheden waarnaar in de 
toekomst vraag zal zijn in de Europese Unie, zal de behoeft e aan hoog 
opgeleide werknemers van nu tot 2020 alleen maar toenemen. De Tsje-
chische Vladimira Drbalová, rapporteur voor het EESC-advies en lid 
van de groep Werkgevers, wijst erop dat de lidstaten hoognodig hun 
stelsels voor beroepsonderwijs en -opleiding moeten gaan hervormen. 
Beroepsopleidingen moeten een aantrekkelijk alternatief worden voor 
universitaire studies, omdat economische groei en maatschappelijke 
vooruitgang afh angen van het evenwicht dat tussen die beide wordt 

gevonden. De sociale partners zou-
den de regeringen moeten helpen 
om beleid voor beroepsonderwijs 
en -opleiding uit te stippelen en toe 
te passen. Door die samenwerking 
kan worden gegarandeerd dat de 
opleidingen die worden gevolgd, 
aansluiten bij de behoeft en van de 
arbeidsmarkt. ●

DE ZITTING IN EEN NOTENDOP

Jane Morrice, lid van het EESC

Martin Siecker, lid van het EESC

Vladimira Drbalová, lid van het EESC

GFFA-motto van dit jaar (voedselvei-
ligheid via duurzame groei — land-
bouw met beperkte middelen), dat 
van groot belang is voor de komende 
VN-conferentie over duurzame groei 
(Rio+20).

Staff an Nilsson nam deel aan diverse 
topevenementen en wees er tijdens de 
GFFA-paneldiscussie van landbouw-
ministers eens te meer op dat overlegd 
moet worden met landbouwers en de 
organisaties die hen vertegenwoor-
digen. Ook moeten zij volgens hem 
betrokken worden bij de besluitvor-
ming over hervormingen in de richting 
van een duurzamere landbouw.

De EESC-afdeling NAT vergaderde 
op 20  januari in het hoofdkwartier 
van de IGW. Daarbij vond onder de 

Van links naar rechts: Staff an Nilsson, voorzitter van het EESC en Ilse Aigner, Duits minister van Voedselvoorziening, 
Landbouw en Consumentenbescherming

De EESC-contactgroep „Japan” heeft  in 
november een bezoek gebracht aan Japan 
om te kijken hoe het met de wederop-
bouw van het land gaat na de alles ver-
woestende aardbeving en tsunami van 
maart vorig jaar waarbij 20 000 mensen 
om het leven kwamen of vermist raakten 
en 350 000 mensen hun huis verloren. 
Tienduizenden mensen uit de getroff en 
gebieden zijn voorlopig ondergebracht in 
een noodopvang. De wederopbouw komt 
nu pas op gang.

Na de ramp vroegen veel mensen zich 
af hoe ze konden helpen. Voor sommi-
gen, zoals de studenten van de Kwansei 
Gakuin-universiteit, was het duidelijk dat 
ze niet zomaar konden blijven toezien. 
Samen zetten ze het „Heart on Coin”-
project op om donaties en blijken van 
medeleven in te zamelen en deze door te 
sturen naar scholen en visserscoöperaties 
in de verwoeste gebieden. De reacties van 
de mensen uit de getroff en gebieden stu-
ren ze ook weer terug naar de donoren. 
Alles wordt gepubliceerd op de website, 
waar men bijv. de troostende woorden 
van een Turkse donor kan lezen: „Laat 
de moed niet zakken. Jullie staan er niet 
alleen voor!” of deze opbeurende woor-
den uit Th ailand: „Blijf vechten. De zon 

lin

zal weer voor jullie schijnen!”. In tien 
maanden hebben de studenten al meer dan 
30 000 euro weten binnen te halen.

„Zo’n ramp verwerken heeft  tijd nodig. 
Het idee dat er mensen zijn die met je mee-
leven en aan je denken is minstens net zo 
belangrijk als fi nanciële steun”, legt Eve 
Päärendson (Estland, groep Werkgevers), 
voorzitster van de EESC-contacgroep uit.

Hulporganisaties schoten na de aard-
beving als paddenstoelen uit de grond. 
Maatschappelijke groeperingen die geld 
inzamelen en hulpprogramma’s coördi-
neren, maken deel uit van het straatbeeld. 
Meer dan 2 000 vrijwilligers zijn in de 
getroff en gebieden actief. Dag in, dag uit 
zijn ze in de weer om mensen te helpen.

Niet alleen betekent dit een welkome 
uitbreiding van de regeringshulp aan de 
getroff en regio; de hulporganisaties heb-
ben ook kunnen helpen bij het oplossen 
van problemen waarop de Japanse rege-
ring stuitte.

Japan heeft weinig ervaring met het 
ontvangen en beheren van buitenlandse 
hulp. Door het gebrek aan expertise en de 
omvang van de ramp liepen de verstrek-
king van betrouwbare informatie van 
overheidswege aan de hevig verontruste 
bevolking en de verdeling van de uit alle 
delen van de wereld toestromende dona-
ties allerminst van een leien dakje. In sep-
tember 2011 was 60 % van alle gift en nog 
steeds niet uitgedeeld.

Ondanks het geweldige werk dat de 
vrijwilligers hier hebben geleverd moeten 
vrijwilligersorganisaties dringend sterker 

 

Studenten uit Osaka, die als vrijwilligers meewerken 
aan het project „Heart on coin Kizuna”, delen tijdens 
het „Tagajyo Fureai Festival” cadeaus van het EESC 
uit aan kinderen
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IN HET KORT

worden ondersteund en is het hoog tijd 
dat er meer erkenning komt voor de cen-
trale rol die zij spelen bij het verzorgen en 
helpen van slachtoff ers.

Aangezien het EESC-bezoek net voor 
de kerstdagen plaatsvond, hadden de 
leden cadeautjes meegenomen voor de 
kinderen, zoals kalenders, kleurpotlo-

den en linialen. „Door de ramp hebben 
veel kinderen hun ouders verloren. Naar 
school gaan of iets leuks doen in hun vrije 
tijd zit er op dit moment nauwelijks in 
voor hen. Wij wilden hun laten weten dat 
wij ze niet in de steek zullen laten en hen 
voor even de werkelijkheid doen verge-
ten”, zei mevrouw Päärendson. ●

Videowedstrijd 2012: laat uw stem meetellen!

Moderne kunst voor Deens koninklijk paleis

„Onze economische basis is stevig. Alleen het vertrouwen en geloof 
in de EU moeten terug”, aldus Joost van Iersel in een uitzending 
op de Russische televisie

Op initiatief van Anna Maria 
Darmanin, de EESC-vicevoorzits-
ter die verantwoordelijk is voor de 
communicatie, heeft het Comité 
begin 2012 jongeren uit de hele EU 
opgeroepen om deel te nemen aan 
een videowedstrijd. De wedstrijd is 

Vanaf 18  januari  2012 loopt in de 
gebouwen van het EESC in het kader 
van het Deens EU-voorzitterschap 
de fototentoonstelling „Een modern 
koninklijk huishouden”, die het Comité 
samen met het Deens Cultureel Insti-
tuut organiseert. De foto’s schetsen een 
mooi beeld van de innovatieve artis-
tieke restauratie die van 2004 tot 2010 
plaatsvond in het paleis van Frederik 
VIII in Amalienborg, Kopenhagen.

Joost van Iersel nam op 7 december als 
voorzitter van de EESC-stuurgroep voor 
de Europa 2020-strategie deel aan het dis-
cussieprogramma „Cross talk” op Russia 
Today, gepresenteerd door Peter Lavelle. 
De twee andere genodigden, Ann Pettifor 
en James Meadway, bleken overwegend 
eurosceptisch gestemd. Zij voorzagen een 
ernstige politieke crisis en zelfs de val van 
de euro. Beide hadden ook forse kritiek op 
de Europese leiders en politici.

Ondanks de nogal anti-Europese toon 
van de discussie wist van Iersel duidelijk te 
maken dat de euro er, vergeleken met de 
dollar en de yen, goed voorstaat en dat de 
Europese economie het, in het licht van de 
moeilijke omstandigheden in Europa en 
heel de westerse wereld, toch nog tame-
lijk goed doet. De problemen met de euro 
zullen worden opgelost. Helaas was er te 
weinig tijd om aandacht te vragen voor het 
standpunt van het EESC over het toekom-

bedoeld om jongeren aan te moedi-
gen op een creatieve en openhartige 
manier te laten zien wat Europa voor 
hen betekent.

U vindt alle video’s — die tussen 
1 januari en 15 februari 2012 werden 
ingediend — op de website van het 
EESC, op het adres http://www.eesc.
europa.eu/video-challenge. Bovendien 
kunt u van 18 februari tot en met 2 
maart om 12 uur uw stem uitbren-
gen op uw favoriete fi lmpje. De drie 
beste video’s zullen samen niet min-
der dan 10.000 euro aan prijzengeld 
ontvangen tijdens de prijsuitreiking 
op 15 maart 2012.

Bij de restauratie gaven kroon-
prins Frederik en prinses Mary tien 
hedendaagse Deense kunstenaars de 
vrije hand om enkele kamers in de 
18e-eeuwse koninklijke residentie een 
moderne uitstraling te geven. 

Elke kunstenaar volgde daarbij zijn 
eigen artistieke inspiratie; de één pro-
beerde de culturele en architecturale 
erfenis van het paleis te weerspiegelen, 

stige economisch model van de Unie, geba-
seerd op de Europa 2020-strategie.

Overigens kwam heel duidelijk naar 
voren dat niet alleen het vertrouwen in het 
Europees economisch model maar evenzeer 
dat in de Europese instellingen zal moeten 
worden hersteld. De achterliggende bood-
schap was duidelijk: de Europese Unie heeft  
een plan voor de komende acht jaar. Toen 
de discussie zich al te zeer dreigde toe te 
spitsen op de meest recente Europese top-
ontmoetingen en ontwikkelingen van de 
laatste tijd wees van Iersel er nadrukkelijk 
op dat het Europese model van een sociale 
markteconomie, waarin concurrentiever-
mogen verbonden wordt met sociale inte-
gratie, absoluut een succesverhaal is.

Een cruciale voorwaarde om in deze 
moeilijke tijden en in een snel verande-
rende wereld de economische veerkracht 
te behouden is dat geluisterd wordt naar 
de lange- en kortetermijnstrategieën die 
de Europese maatschappelijke organisaties 
voorstellen.

De zeer geanimeerde discussie bood het 
EESC een uitstekende gelegenheid om ook 
buiten de EU zijn standpunten over deze 
belangrijke onderwerpen onder de aan-
dacht te brengen. (asp) ●

Denk er bij het uitbrengen van uw 
stem aan dat 2012 het Europees Jaar 
van actief ouder worden en solida-
riteit tussen de generaties is, een feit 
dat het EESC graag weerspiegeld wil 
zien in de productieteams van de 
videofilmpjes. Ga voor meer infor-
matie over het Europees Jaar naar 
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.
jsp?langId=nl&catId=971.

En vergeet niet Europa’s creatieve 
en dynamische jongeren te steu-
nen door uw stem uit te brengen 
voor de video die u het meeste aan-
spreekt! (mvd) ●

terwijl een ander liever sporen van 
zijn eigen artistieke leefwereld achter-
liet of in zijn werk elementen uit het 
leven van de kroonprins en prinses 
opnam. Deze tentoonstelling geeft  het 
publiek een uitstekende indruk van 
dit geslaagde huwelijk tussen rococo 
en hedendaagse kunst.

Op 26 januari vereerden de kroon-
prins en de prinses zelf het EESC met 
een bezoek. Foto’s van die gelegen-
heid zijn beschikbaar op de EESC-
website via http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.events-and-activities-
culture-royal-modern-household-
photos.

De tentoonstelling werd op 18 janu-
ari geopend in aanwezigheid van 
Staffan Nilsson is tot 23  maart van 
maandag tot vrijdag open voor het 
publiek. (mvd) ●

Van links naar rechts: kroonprinses van Denemarken, kroonprins van Denemarken 
en Staff an Nilsson, voorzitter van het EESC

Joost van Iersel, lid van het EESC

De „Comisiones Obreras” tijdens de dictatuur

Comisiones Obreras en la Dictadura 
(de „Comisiones Obreras” tijdens de 
dictatuur) is de titel van een onlangs 
verschenen boek van de Spaanse 
auteur Juan Moreno, EESC-lid en 
voormalig secretaris-generaal voor 
internationale betrekkingen van 
de Spaanse vakbond „Comisiones 
Obreras” (CCOO). Dit boek werd op 
18 januari jl. aan het EESC gepresen-
teerd, tijdens een ceremonie o.l.v. de 
heer Dassis, voorzitter van groep II.

In 16 lijvige hoofdstukken wordt 
de geschiedenis van de „Comisiones 
Obreras” beschreven, van het ont-
staan ervan tijdens de militaire dic-
tatuur van Franco tot de legalisering 

van de „Confederación Sindical” in 
april 1977.

In dit boek wordt een beeld geschetst 
van de sociaal-politieke beweging van 
de „Comisiones Obreras”, van hun 
campagnes en van de off ers die de leden 
en leiders hebben moeten brengen. Het 
boek eindigt waar het overgangsproces 
begint: de dictator is dood, CCOO roept 
op tot protest tegen de instandhouding 
van alles wat aan het verleden herinnert 
en verzet zich fel tegen het geweld van 
extreem rechts, met als resultaat dat 
gruweldaden als het ‘bloedbad van 
Atocha’ tegen de behoudsgezinde ele-
menten werken en het democratise-
ringsproces bespoedigen. (ail) ●

Binnenkort bij het EESC
14e Europese dag van de consument: nieuwe wegen naar duurzame consumptie

Op 15 maart vindt in Kopenhagen de 
veertiende Europese dag van de consu-
ment plaats. Centraal thema dit jaar is 
duurzame consumptie

Duurzaam consumeren houdt in 
dat we voor zowel de huidige als toe-
komstige generaties voorzien in basis-
behoeft en en een betere levenskwaliteit 
garanderen. Het huidige consump-
tiegedrag, de energie-efficiëntie en 
klimaatverandering doen belangrijke 
vragen rijzen. Er zijn nieuwe denkpis-
tes nodig om duurzame consumptie 

te bewerkstelligen. De drie panels van 
de Europese dag van de consument 
zullen zich over deze vragen buigen. 
Focus daarbij is de huidige crisis en 
de impact ervan op onze behoeft en en 
koopgedrag. (mvd) ●

Meer informatie over dit evene-
ment is beschikbaar op http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-
and-activities-european-consumer-
day-2012 
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