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Interview met Jerzy Buzek, voorzitter van het Europees Parlement

EESC-Info: Wat is uw boodschap voor de vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld uit heel Europa? Zal de samenwerking 
tussen hen en de leden van het Europees Parlement verder worden 
geïntensiveerd?

Jerzy Buzek: Ik wil opnieuw de belangrijke democratische rol die het maatschappelijk 
middenveld speelt, benadrukken. Ik heb daar onder andere op gewezen bij de opening van 

Agora in januari dit jaar en tijdens de vele keren dat ik stelling nam tegen de regimes 
in Noord-Afrika en Wit-Rusland. Ik heb daarbij onderstreept dat maatschappelijke 
organisaties meer moeten worden ondersteund. Woorden van gelijke strekking zijn 
ook terug te vinden in de resoluties van het Europees Parlement. In de Europese Unie 
weten we immers dat een democratie niet zonder maatschappelijk middenveld kan.

U bent als leden van het EESC echte vertegenwoordigers van het maatschappelijk 
middenveld en behartigt belangrijke maatschappelijke belangen. U helpt een echte 
dialoog tussen de EU en haar burgers tot stand te brengen en u geeft  bekendheid 
aan de EU in eigen land. Zonder deze inspanningen zou het aan de wil tot verdere 
Europese integratie ontbreken. Het Europees Parlement heeft  u nodig. Onze samen-
werking moet worden voortgezet in het belang van de Europese burgers. Van onze 
gezamenlijke ervaringen zullen de landen kunnen profi teren die nu of in de toekomst 
de weg van democratische hervormingen inslaan. Dat is ons grootste succes.

EESC-Info: Wat verwacht u van het Poolse EU-voorzitterschap?

Jerzy Buzek: Vaak zeg ik dat de EU erop rekent dat Polen opnieuw kwaliteit naar 
Europa brengt en haar inspireert met zijn ondernemerschap, openheid en enthou-
siasme. Die vormen Polens handelsmerk. Wij willen dat Europa de meest concur-
rerende economie ter wereld wordt. Daarom ben ik ingenomen met de doelstellingen 
van het Poolse voorzitterschap: een effi  ciënte, solidaire begroting, versteviging van 
de interne markt en betere benutting van het menselijk potentieel.

Tevens ben ik zeer tevreden over de Poolse inzet voor het nabuurschapsbeleid, 
waaronder het oostelijk partnerschap en het zuidelijk nabuurschap. Dankzij derge-
lijke initiatieven worden onze boodschap en waarden ook buiten de EU verspreid.

Als voorzitter van het EP reken ik op een goede samenwerking tussen mijn instel-
ling en de Poolse regering. Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon 
wordt de meeste wetgeving immers door EP en Raad gezamenlijk vastgesteld. Verder 
hoop ik dat Polen de belangen van de verschillende lidstaten adequaat met elkaar zal 
kunnen verzoenen, iets wat juist in tijden van crisis niet eenvoudig is. Uitdagingen 
genoeg dus, maar Polen heeft  al vaker laten zien dat het een eff ectieve en solidaire 
EU-lidstaat is met een enorm potentieel. (mb) ●
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Streven naar een evenwichtige begroting

„Polen voor een concurrerend, veilig en open Europa”

Beste lezers,
In Spanje beloopt de jeugdwerkloosheid thans volgens 
Eurostat 44  %. Dit cijfer is weinig geruststellend en 
statistieken in andere Europese landen zijn evenmin 
hoopgevend. In ruim de helft van de EU-lidstaten 
bedraagt de jeugdwerkloosheid meer dan 20  %. In 
alle EU-landen waarvoor gegevens beschikbaar zijn, 

zijn de jeugdwerkloosheidspercentages permanent hoger dan het algemene 
werkloosheidscijfer. 

Jeugdwerkloosheid betekent een tragisch verlies aan potentieel, dat niet alleen 
de economische groei ondermijnt maar ook nefaste gevolgen zal hebben voor de 
sociale samenhang. Bovendien is jeugdwerkloosheid een maatschappelijk probleem 
waarvoor we allen een zware tol betalen. Volgens Danny Dorling, hoogleraar 
Humane geografi e aan de universiteit van Sheffi  eld, kan de schade die werkloosheid 
aan jongeren toebrengt, nauwelijks worden onderschat. Ze laat een blijvend litteken 
na en kan ook gevolgen hebben op langere termijn. Zo zij alleen al maar gedacht aan 
het hogere risico op werkloosheid in de toekomst en op levenslang lagere inkomens.

Het EESC heeft  recent een aantal evenementen georganiseerd, met name in 
Spanje en Malta (waarover in dit nummer wordt bericht) waar de problematiek 
met open vizier werd benaderd.  Conclusie daarvan was dat één enkele, miraculeuze 
oplossing voor deze heikele situatie niet te vinden is maar dat op een aantal gebieden 
tegelijkertijd moet worden opgetreden.

Eerst en vooral moet de economische groei worden aangezwengeld om 
nieuwe werkgelegenheid te creëren. Dankzij economische groei krijgen jongeren 
betere vooruitzichten op werk. Ten tweede moet het probleem van vroegtijdige 
schoolverlaters worden aangepakt en moet werk worden gemaakt van een betere 
afstemming van de onderwijsstelsels op de behoeft en van de arbeidsmarkt. Informeel 
onderwijs is in dit verband van cruciaal belang. Ten derde moet het regelgevend kader 
van onze arbeidsmarkten worden herbekeken vanuit het oogpunt van fl exizekerheid. 
We moeten jongeren duidelijk het vooruitzicht bieden dat hun tijdelijke en/of 
deeltijdse contracten op termijn en onder welomlijnde voorwaarden zullen worden 
omgezet in voltijdse contracten van onbepaalde duur. Jongeren moeten duidelijke 
vooruitzichten krijgen op grotere stabiliteit. Ten slotte moet ook worden gekeken 
naar de diensten voor arbeidsvoorziening. Zo is het zaak zo snel mogelijk in te grijpen 
wanneer jongeren hun baan dreigen te verliezen. Daarnaast moet ernstig worden 
nagedacht over de mogelijkheid van gesubsidieerde banen voor kwetsbare groepen 
die maar moeilijk toegang krijgen tot de reguliere arbeidsmarkt, met name niet- of 
nauwelijks geschoolde jongeren. Een goed voorbeeld van een dergelijke maatregel 
is de „jeugdgarantieregeling” waarin is voorzien in het initiatief Jeugd in beweging. 
Hierbij worden lidstaten aangemoedigd ervoor te zorgen dat jongeren een baan, 
verdere opleiding of werkervaring aangeboden krijgen binnen de zes maanden dat 
zij de school hebben verlaten.

Anna Maria Darmanin,
vicevoorzitter

Beste lezers,
Als vicevoorzitter van het EESC, Europeaan en Pool, zie 
ik het allereerste Poolse voorzitterschap van de Raad van 
de EU met grote belangstelling tegemoet. 

Het doet me veel plezier te zien dat het Poolse 
voorzitterschap heeft  besloten zich bezig te houden met 

groei, en niet enkel met het terugbetalen van schulden, een factor die, hoe belangrijk 
ook, op zich geen enkel uitzicht biedt op sterke groei. We hebben de oorzaken van 
de crisis ontleed; nu is het tijd om vooruit te kijken en slagvaardige strategieën voor 
duurzame groei te ontwikkelen, zodat Europa zijn concurrentiepositie kan behouden.

Ik hoop met heel mijn hart dat het Poolse voorzitterschap vooruitgang zal boeken 
op een aantal cruciale terreinen, waaronder de interne markt, die, eenmaal voltooid, 
de economische groei nog zal aanzwengelen. Om het economisch potentieel van 
Europa te versterken heeft  de EU een ambitieuze begroting nodig. Ik hoop dan ook 
dat het Poolse voorzitterschap dit standpunt tijdens de onderhandelingen over de 
volgende fi nanciële vooruitzichten zal verdedigen. 

Het EESC heeft  zijn standpunt al duidelijk gemaakt: er moet worden afgestapt 
van het beginsel van „evenredige compensatie”. Dit beginsel staat haaks op de 
fundamentele Europese waarden van solidariteit en wederzijds voordeel. Het EESC is 
voorstander van het stelsel van eigen middelen die rechtstreeks naar de EU-begroting 
gaan en de nationale bijdragen vervangen. De manier waarop de EU-begroting wordt 
gefi nancierd is een duidelijke graadmeter voor de Europese integratie.

Het Comité heeft  de afgelopen twee jaar onvermoeibaar gehamerd op het feit dat 
de maatschappelijke organisaties nauwer moeten worden betrokken bij de uitvoering 
van wetgeving die op instigatie van de EU is aangenomen en de bevordering van de 
economische integratie in de landen die onder het oostelijkpartnerschapsinitiatief 
vallen. Het verheugt mij dan ook ten zeerste dat het oostelijk partnerschap, dat 
de laatste tijd op de achtergrond was geraakt, bovenaan de agenda van het 
voorzitterschap staat. De recente gebeurtenissen in de zuidelijke landen van het 
Middellandse-Zeegebied hebben het belang van stabiele buurlanden — en dat niet 
alleen op het vlak van handel of energievoorziening — ten overvloede aangetoond.

Polen is er in 1989 in geslaagd op vreedzame wijze het communisme achter zich te 
laten; van die ervaring kan gebruik worden gemaakt om de overgang naar democratie 
in de Arabische wereld vlotter te doen verlopen. Net als indertijd in Polen blijkt nu 
ook weer uit de gebeurtenissen in de Arabische wereld dat de maatschappelijke 
organisaties, daar waar geschiedenis met een hoofdletter wordt geschreven, een 
cruciale rol spelen. Ik ben dan ook trots en tevreden dat het maatschappelijk 
middenveld, dat op EU-niveau wordt vertegenwoordigd door het EESC, bereid is om 
het Poolse voorzitterschap te helpen zijn ambitieuze en broodnodige doelstellingen 
te verwezenlijken. 

Jacek Krawczyk,
vicevoorzitter

20 juli 2011
Warschau, Polen: follow-
upconferentie over het EESC-
advies „Duurzame ontwikkeling 
van het EU-transportbeleid 
en TEN-V” georganiseerd 
in samenwerking met 
het Poolse ministerie voor 
Infrastructuur  

13 september 2011
EESC, Brussel: bijeenkomst 
van de EESC-stuurgroep 
„Europa 2020” met de 
vertegenwoordigers van de 
nationale SER’s

21 en 22 september 2011
EESC Brussel, België: 
„EESC Design Eleven” 
prijsuitreiking en opening 
van de tentoonstelling
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Vrijwilligerswerk waarderen
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Europa

Het EESC werkt aan vier 
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voorzitterschap

EESC wil jongerenwerkloosheid 
aanpakken

EU/Rusland-workshop: 
maatschappelijke organisaties 
willen een grotere rol in het 
streven naar duurzaamheid
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De EU-begroting wordt geëvalueerd 
op een moment dat er grote fi nanci-
ele onzekerheid heerst in Europa. Het 
EESC heeft aanbevelingen ter zake 
geformuleerd in een advies dat werd 
opgesteld door Henri Malosse (groep 
Werkgevers, Frankrijk) en Gérard Dan-
tin (groep Werknemers, Frankrijk). 
Vanwege de financieel-economische 
crisis en de oplopende tekorten in de 
meeste lidstaten heerst het gevoel dat 
de EU niet de begrotingssteun krijgt 
om haar beleidsstrategie uit te voeren 

De belangrijkste opgaven die het Poolse voorzitterschap zich stelt, zijn verbetering van de economische 
groei en herstel van het vertrouwen bij de burgers. Europa heeft  lering getrokken uit de crisis en zijn 
economische fundament vernieuwd. Nu zal het doortastende maatregelen moeten nemen op het gebied 
van groei en ontwikkeling van het concurrentievermogen. Polen wil daartoe bijdragen door zich te con-
centreren op een uitbreiding en verdieping van de eengemaakte markt, op stimulering van het investe-
ringsbeleid en op versterking van het intellectuele kapitaal. Al deze maatregelen vallen onder de noemer 
„Europese integratie als bron van groei”, prioriteit nummer één van het Poolse voorzitterschap. Om onze 
doelstellingen op dit gebied, waartoe ook een actief werkgelegenheidsbeleid behoort, met succes te kunnen 
verwezenlijken, zijn de aanbevelingen waar wij het Europees Economisch en Sociaal Comité om hebben 
gevraagd, van het grootste belang. 

Een ander onderwerp dat wij aan de orde willen stellen, is een „Veilig Europa”. Hieronder vallen ook 
de continuïteit van de energievoorziening, waar Polen binnen de EU al enkele jaren op hamert, voedsel-
zekerheid en versterking van het Europese veiligheids- en defensiebeleid. Wij zouden graag zien dat de 
EU een grotere rol gaat spelen op het internationale toneel, en zullen onze steun geven aan alle acties die 
daartoe worden ondernomen.

Een Europa met een open venster op de buitenwereld — dat is de derde en meest omvangrijke hoofdprioriteit van het Poolse EU-voorzitterschap. 
Wij willen het toetredingsproces van Kroatië tot een goed einde brengen en steunen ook andere landen op hun weg naar het EU-lidmaatschap. Wij 
zullen streven naar een versterking van het oostelijk partnerschap om Oekraïne, Wit-Rusland, Moldavië, Azerbeidzjan, Armenië en Georgië dichter 
bij de EU te brengen. Binnen het kader van het oostelijk partnerschap zullen we ons inzetten voor het sluiten van partnerschapsovereenkomsten 
en het instellen van vrijhandelszones. In dit verband zal het EESC op ons verzoek een advies opstellen over de wisselwerking tussen het oostelijk 
partnerschap en de oostelijke dimensie van het EU-beleid. 

Uitoefening van het voorzitterschap betekent niet alleen vooruitkijken naar de toekomst, maar vooral ook adequaat reageren op actuele gebeur-
tenissen. Wij zijn dan ook van plan om de ontwikkelingen in de zuidelijke buurlanden van de EU nauwgezet te volgen en willen steun geven aan 
maatregelen die gericht zijn op een vernieuwing van de betrekkingen tussen de EU en de Arabische wereld. Ook is het belangrijk voor ons dat er een 
uitgebreid actieplan voor democratisering en ontwikkeling van moderne staatsstructuren in de betrokken landen wordt uitgewerkt. 

Kortom, het Poolse voorzitterschap wil bouwen aan een economisch sterk Europa, waardoor de mensen in de EU meer vertrouwen krijgen in 
de toekomst en deze met optimisme tegemoet zien. Het spreekt vanzelf dat een en ander alleen kan worden gerealiseerd als het maatschappelijk 
middenveld, dat op Europees niveau wordt vertegenwoordigd door het Europees Economisch en Sociaal Comité, hier actief bij wordt betrokken. ●

Mikołaj Dowgielewicz, staatssecretaris van Europese Zaken en Economisch Beleid op het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken.

en haar nieuwe verplichtingen uit het 
Verdrag van Lissabon na te komen. 
Daarom is een slimme begroting nodig, 
die de EU de middelen ter hand stelt om 
haar ambities waar te maken zonder dat 
de algemene belastingdruk op Europese 
burgers en ondernemingen toeneemt.

Het EESC vindt dat het beginsel 
van de „juste retour” moet worden 
verlaten, omdat het indruist tegen de 
waarden van solidariteit en wederzijds 
voordeel die aan de basis liggen van de 

Europese integratie. Het subsidiariteits-
beginsel, op grond waarvan zaken door 
het laagst mogelijke bestuursniveau 
moeten worden geregeld, moet daar-
entegen juist worden toegepast. Het 
EESC staat achter het voorstel van de 
Europese Commissie voor het gebruik 
van eigen middelen, die van de grond 
kunnen worden opgebouwd of natio-
nale heffi  ngen kunnen vervangen. Nati-
onale en Europese begrotingen zouden 
complementair moeten zijn om de EU 
zoveel mogelijk armslag te geven haar 
beleidsdoelstellingen te realiseren.

Voor een doeltreff ende begroting is 
het essentieel de publieke opinie van het 
belang van de EU te overtuigen. Om de 
steun van de burgers te winnen, moet 
er absoluut op worden gewezen wat 
het hen zou kosten als er geen Euro-
pese integratie zou zijn. Daarom pleit 
het EESC evenals het Europees Parle-
ment voor een nieuw verslag over de 
kosten van het niet-bestaan van Europa 
waarin de overlappingen in de nationale 
begrotingen worden belicht. Het EESC 
zal daaraan zelf meewerken en boven-
dien voor de Europese burgers bestemd 
promotiemateriaal leveren. (ma) 
 ●

IN HET KORT

IN MEMORIAM

Boodschap EESC voor G20: 
prijsschommelingen wereldwijd aanpakken

De landbouwministers van de G20-
landen kwamen op 22 en 23 juni in 
Parijs bijeen om de ontwikkelingen 
op de mondiale landbouwmarkt en 
de handelsonderhandelingen voor de 
sector te bespreken. Actueel voorzit-
terland Frankrijk heeft  voedselzeker-
heid tot één van zijn topprioriteiten 
gemaakt en het EESC gevraagd om 
input te leveren voor de top. De EU 
hecht in haar landbouw-, handels- en 
ontwikkelingsbeleid eveneens groot 
belang aan voedselzekerheid.

Ter voorbereiding van zijn advies 
heeft het EESC op 23 mei een con-
ferentie georganiseerd onder het 
motto „Voedsel voor iedereen — naar 
wereldwijde afspraken”. Afgevaardig-

den van o.m. de VN, de 
FAO, de G20-landen en 
de EU bogen zich over 
de vraag hoe de mondi-
ale landbouwcrisis kan 
worden bezworen. Voor-
aanstaande politici en 
deskundigen werkten er 
samen de EU-aanbeve-
lingen uit voor de G20-
landbouwtop van juni.

„We kunnen ons geen 
nieuwe landbouwcrisis op de mondiale 
markt veroorloven. Ongecontroleerde 
speculatie is funest voor de ontwikke-
lingslanden, leidt tot honger en tot 
verarming van onze boerenstand. We 
moeten dit dringend een halt toeroe-
pen. De EU wil alles eraan doen om 
hieraan mee te werken, aldus EESC-
voorzitter Staff an Nilsson, die de con-
ferentie leidde. 

De concrete ideeën die op 22 en 
23 juni in Parijs besproken en goedge-
keurd werden op basis van het voorstel 
dat het EESC het Franse voorzitter-
schap had voorgelegd, berusten op 
zes pijlers: bevordering van duurzame 
landbouw, de cruciale rol van het 
maatschappelijk middenveld, erken-

ning van het recht op voedsel, behoeft e 
aan coherent beleid, verbetering van 
de werking van de landbouwmarkt 
en bescherming van degenen die het 
meest kwetsbaar zijn.

Het EESC pleitte daarnaast uitdruk-
kelijk voor een betere coördinatie en 
samenwerking tussen internationale 
organisaties en, met name, voor een 
betere afstemming van de concrete 
acties die ze ondernemen. Een belang-
rijke voorwaarde is volgens het EESC 
ook dat boeren, vooral de kleine boe-
ren, gemakkelijker toegang krijgen tot 
internationale en Europese fondsen en 
dat vrouwen volwaardig en onbeperkt 
toegang hebben tot de productiemid-
delen.

De conclusies van de conferentie 
„Voedsel voor iedereen” kunt u lezen 
op:

http://www.eesc.europa.eu/food-
for-everyone/  
 
 
 ●

De EU rekent erop dat Polen opnieuw 
kwaliteit naar Europa brengt

EU/Rusland-workshop

Het EESC en de Burgerkamer van Rusland hebben op 28 juni 
jl. in Brussel hun vierde gezamenlijke workshop gehouden, 
met dit keer het streven naar een groenere economie als 
thema. Dit thema werd gekozen in het vooruitzicht van de 
VN-conferentie over duurzame ontwikkeling die volgend 
jaar in Rio zal worden gehouden: een gelegenheid bij uitstek 

om te laten zien hoe eendrachtig maatschappelijke organi-
saties van de EU en Rusland kunnen zijn.

Vooruitlopend op die VN-conferentie hebben de deel-
nemers aan de workshop een kordaat bericht laten uitgaan 
waarin wordt aangedrongen op meer aandacht voor milieu-
vraagstukken in de nationale beleidsvorming. Ook wordt 
de nadruk gelegd op het belang van de betrokkenheid van 
maatschappelijke organisaties bij de totstandbrenging van 
een dergelijk duurzaam milieubeleid. Andere belangrijke 
vraagstukken waarover door de deelnemers aan de workshop 
werd gediscussieerd, zijn migratie en de rol van het maat-
schappelijk middenveld in het EU/Rusland-partnerschap 
voor modernisering.

Voor meer informatie en de conclusies van de workshop 
kunt u kijken op: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
fr.eastern-neighbours-and-russia (ti) ●

Het raadgevend comité van de Europese 
Economische Ruimte bezoekt Estland

Op voorstel van zijn bureau heeft  het raad-
gevend comité van de Europese Economi-
sche Ruimte (EER) zijn 19e vergadering in 
het Estse Tartu gehouden.  De bijeenkomst 
vond plaats op 12 en 13 mei en omvatte een 
bezoek aan de Estse stichting Agrenska, een 
revalidatiecentrum voor gehandicapte kin-
deren en gezinnen, evenals een bezoek aan 
het wetenschapspark van Tartu.

Tijdens de bijeenkomst werd gesproken 
over de overeenkomst inzake de Europese 
Economische Ruimte. De vergadering werd 
bijgewoond door de heer Lars Erik Nord-
gaard, directeur van het EVA-secretariaat 
en de heer Per Sanderud, voorzitter van 
het agentschap voor toezicht op de EVA. 
De toetreding van IJsland tot de Europese 
Unie stond ook op de agenda.

De leden van het raadgevend comité van 
de Europese Economische Ruimte hebben 
verder twee resoluties over de Single Market 
Act en een werkdocument over de Europese 
economische governance besproken.  Pro-
fessor Raul Eamets van de universiteit van 
Tartu gaf een uitgebreid overzicht van de 
economische situatie, de begrotingsdisci-
pline en een analyse van de voorgestelde 
steunmaatregelen voor het eurogebied. 

In een nieuwe resolutie en een verslag 
over innovatie op het gebied van energie 
werd benadrukt dat er meer kennisver-
spreiding nodig is en een groter gebruik van 
energie-effi  ciënte technologie. Ook werd er 
opgeroepen tot hogere investeringen in 
O&O, met name door de particuliere sec-
tor, omdat Europa hierin ver achterop ligt. 
Het feit dat er geen Europese bedrijven actief 
zijn op dit gebied is een zorgelijke situatie.

Aansluitend op de bijeenkomsten heb-
ben de deelnemers een bezoek gebracht aan 
de Estse stichting Agrenska, een revalida-
tiecentrum voor gehandicapte kinderen en 

gezinnen in Tammistu. Covoorzitter van 
het raadgevend comité van de EER, de heer 
Meelis Joost, gaf een toelichting op de doel-
stelling en de activiteiten van de permanente 
Ests-Zweedse samenwerking die in 2003 in 
het leven was geroepen. Dit bezoek was met 
name interessant omdat het de gelegen-
heid bood om de eff ecten van de door het 
Noorse/EER-fi nanciële mechanisme gedane 
investeringen te beschouwen. Hiermee 
was een oefenkeuken voor gehandicapte 
jonge kinderen opgezet, zodat ze konden 
leren koken, cateren, menu’s samenstellen, 
enzovoort. 

Er werd ook een bezoek gebracht aan het 
wetenschapspark van Tartu, waar de groep 
een uiteenzetting kreeg over de omvang en 
het soort bedrijven en starters die gebruik 
maken van hun diensten. Het Tartu weten-
schapspark heeft  laboratoria opgezet om 
starters en bedrijven te helpen op het gebied 
van productontwikkeling. 
 
 
 ●

Zitting van het Europees kernenergieforum

Tijdens de meest recente zitting van het Europees kernenergieforum (ENEF) 
op 19 en 20 mei 2011 in Praag is Richard Adams benoemd tot nieuwe voorzit-
ter van de ENEF-werkgroep Transparantie. Hij is de opvolger van János Tóth, 
de voormalige TEN-voorzitter die zeer wordt gemist. ENEF is een uniek forum 
om uitgebreid en zonder taboes te discussiëren over transparantie en de kansen en 
risico’s van kernenergie. In dit verband heeft  het EESC regelmatig conferenties met 
diverse kopstukken van het Europese maatschappelijk middenveld georganiseerd: 
in 2009 De visie van het Europese maatschappelijk middenveld op kernenergie 
en in 2010 Kernenergie: kansen en risico’s — Het standpunt van het maatschap-
pelijk middenveld en andere betrokkenen. Naar koolstofarme energie gaat in alle 
lidstaten veel belangstelling uit. Het EESC is van plan om de betrokken partijen 
ook te laten discussiëren over nucleaire veiligheid in november 2011 en over de 
mix van koolstofarme energiebronnen in 2012. (ak) ●

Financiële educatie en verantwoord gebruik 
van fi nanciële producten 

In een tijd van toenemende complexiteit en ondoorzichtigheid van het fi nanciële 
stelsel is fi nanciële educatie de sleutel tot een verantwoord gebruik van fi nanciële 
producten.

De fi nanciële sector moet echter ook bereid zijn om zich voor de volle hon-
derd procent in te zetten voor de strategieën en initiatieven die door de Europese 
Commissie en de OESO zijn gelanceerd om de tekortkomingen van het fi nanciële 
stelsel te verhelpen. Een correcte toepassing van de nieuwe regels zal bovendien 
de toegang tot transparante fi nanciële producten bevorderen.

Financiële opvoeding moet een breed opgezet beleid worden, dat op alle leeft ij-
den is gericht en deel uitmaakt van het onderwijsprogramma van zowel het lager 
en middelbaar onderwijs als het beroepsonderwijs en van vervolgopleidingen. Dit 
draagt bij tot fi nanciële integratie en stimuleert bewust spaargedrag. (ctp) 
 
 ●

Hongaarse en Sloveense leden in gesprek met de media
EESC-leden hebben in het gebouw van het EESC journalisten uit 
Hongarije en Slovenië ontmoetop resp. 15 en 16 juni. De Hongaarse 
journalisten, die waren uitgenodigd door het Hongaarse EESC-lid 
Kinga Joό (groep Diverse werkzaamheden), mochten ook beide 
zittingsdagen bijwonen om zich uit eerste hand een beeld te kun-
nen vormen van de rol en de manier van werken van het Comité.

Vicevoorzitter Anna Maria Darmanin, die perslunch organi-
seerde, nam de gelegenheid te baat om de werkzaamheden van het 
Comité toe te lichten en persoonlijk een praatje te maken met de 
journalisten. De lunches maken deel uit van een reeks informele 
bijeenkomsten waarbij mevrouw Darmanin als gastvrouw optreedt 
om leden en pers te helpen in een informele setting directe contac-
ten te leggen en van gedachten te wisselen. (ail) ●

Eerbetoon aan Zenonas Rokus Rudzikas

Het bericht van het onverwachtse en vroegtijdige overlijden 
van onze dierbare collega en vriend Zenonas Rudzikas op 
de leeft ijd van 71 jaar heeft  ons allen diep geschokt. Hij was 
een uitzonderlijk man die in onze hoofden en harten en in 
de wetenschappelijke gemeenschap een onuitwisbare indruk 
heeft  nagelaten. Ondanks zijn uitzonderlijke intelligentie was 
hij een rustige en bescheiden persoonlijkheid. Sinds 2006 was 
hij een actief Litouws EESC-lid dat talrijke bijdragen heeft  
geleverd aan het Comité en waardevol werk heeft  verricht als 
lid van de afdelingen NAT, REX en TEN. 

Naast zijn werkzaamheden en lidmaatschap van het EESC was de heer Rudzikas 
bedrijvig op academisch vlak en voormalig voorzitter van de Litouwse Academie 
van wetenschappen. Hij was een uitmuntend wetenschapper, een gerenommeerd 
specialist in nucleaire spectroscopie en een prominent deskundige in de theore-
tische natuurkunde in Litouwen. Voor zijn onderzoek en ontdekkingen kreeg 
hij tal van prijzen. Zijn collega’s hebben zelfs een asteroïde van de hoofdgor-
del naar deze eminente natuurkundige en geliefde persoonlijkheid genoemd: de 
„167960 Rudzikas”.

De heer Rudzikas was niet alleen een briljant en hooggewaardeerd wetenschap-
per maar ook een bescheiden en sociabel man en een geëngageerd Europees bur-
ger. Getuige hiervan het feit dat hij een van de stichtende leden van de Litouwse 
sociaaleconomische raad was.

Zijn groot enthousiasme en uitzonderlijke intellectuele en menselijke vaardig-
heden zullen zonder meer worden gemist, niet alleen in het EESC maar ook door 
allen die het voorrecht hebben gehad hem te kennen en met hem te mogen werken.

Luca Jahier,
voorzitter van de groep Diverse werkzaamheden
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Zwaarste EU-begrotingsonderhandelingen ooit 
in het verschiet, waarschuwt commissaris Lewandowski 

regering om alles te doen wat zij kan 
om de uiteenlopende standpunten bin-
nen de Raad op één lijn te brengen en 
een ontwerp op te stellen dat de goed-
keuring van het Europees Parlement 
kan wegdragen. Ik kijk uit naar de bij-
drage van het Europees Economisch en 
Sociaal Comité aan de discussie over 
de volgende fi nanciële vooruitzichten, 
om te horen wat het maatschappelijk 
middenveld, m.i.v. de sociale partners, 
bezighoudt en wat het wil. 

In een tijd van schaarse financiële 
middelen doen lidstaten regelmatig een 
beroep op de Europese Unie om meer 
te doen op gebieden als energie, milieu, 
migratie en diplomatie, terwijl zij tege-
lijkertijd de EU-begroting willen verso-
beren (en echte besparingen zijn niet te 
realiseren op het vlak van de adminis-
tratieve kosten, die slechts 5,8 % van de 
begroting beslaan). Het oplossen van 
deze ingewikkelde budgettaire puzzel zal 
een van de grootste uitdagingen voor het 
Poolse voorzitterschap zijn.

Ik heb een aantal malen contact gehad 
met de premier en zijn team: ik weet dat 
zij deze uitdaging aankunnen. 
 ●

Het Poolse voorzitterschap van de EU 
zal alles behalve een rustig halfj aartje 
worden. De regering van Donald Tusk 
neemt de voorzittershamer immers 
over in een tijd waarin veel lidstaten 
worstelen met de consequenties van 
het feit dat zij jarenlang meer hebben 
uitgeven dan zij verdienden, terwijl 
de EU zich bezint op grenscontroles 
en op haar rol in het Middellandse-
Zeegebied — en daarnaast is het ook 
weer begrotingstijd! 

Wat dit laatste betreft , zal het Poolse 
voorzitterschap meteen op proef worden 
gesteld: de Raad dient zijn standpunt 
m.b.t. de EU-begroting voor 2012 goed 
te keuren. Eind april pleitte de Com-
missie voor een verhoging van 4,9 %. 
Dit heeft  vooral te maken met het feit 
dat allerlei projecten in Europa die door 
de EU worden gefi nancierd, op hun eind 
lopen; volgend jaar moet de EU de lid-
staten die hun projecten (op gebieden 
als infrastructuur, werkgelegenheid en 
milieu) hebben afgerond, terugbetalen. 
Veel lidstaten hebben echter al laten 
weten dat zij tegen zo’n verhoging van de 
EU-begroting zijn. Het Poolse voorzitter-
schap zal een manier moeten vinden om 
tegemoet te komen aan de tegengestelde 
prioriteiten van de lidstaten: vele lidsta-
ten willen dat de EU-begroting zo min 
mogelijk stijgt, terwijl de steun van de EU 
voor hun eigen regio’s, bedrijven, weten-
schappers, ngo’s, enz. niet mag afnemen!

Vrijwel op hetzelfde tijdstip zullen 
ook de onderhandelingen over het vol-
gende fi nanciële kader van start gaan. 
Laten we ons niets verbeelden: dit zul-
len de zwaarste begrotingsonderhan-
delingen worden waar de EU ooit voor 
heeft gestaan en het is aan de Poolse 
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Vrijwilligerswerk waarderen

Rondetafeloverleg EU-India 

EESC promoot open dialoog met India

Word vrijwilliger! Maak het verschil! 
Dat was de titel van de tweede the-
matische conferentie in het kader 
van het Europees Jaar voor vrijwilli-
gerswerk (2011), die op 23 en 24 mei 
2011 plaatsvond en een doorslaand 
succes was.

Doel van de conferentie was vrijwil-
ligers uit heel Europa samen te bren-
gen teneinde hen in staat te stellen om 

Van 20 tot en met 25 maart 2011 heeft  een 
delegatie van het EESC, onder leiding van 
Xavier Verboven, voorzitter van het follow-
upcomité EU-India, een bezoek aan India 
gebracht. De doelstelling van het bezoek was 
tweevoudig: enerzijds met de verschillende 
partijen en actoren in India een bespreking 
te hebben over de mogelijkheid om het 
rondetafeloverleg EU-India een nieuwe 
start te bieden en anderzijds het standpunt 
te vernemen van het Indiaas maatschap-
pelijk middenveld over de aan gang zijnde 
besprekingen over het vrijhandelsakkoord 

Van 20  tot en met 25  maart 
2011 heeft  een delegatie van het 
EESC, onder leiding van Xavier 
Verboven, voorzitter van het 
follow-upcomité EU-India, een 
bezoek aan India gebracht. De 
doelstelling van het bezoek was 
tweevoudig: enerzijds met de 
verschillende partijen en actoren 
in India een bespreking te heb-
ben over de mogelijkheid om het 
rondetafeloverleg EU-India een 
nieuwe start te bieden en ander-
zijds het standpunt te vernemen 
van het Indiaas maatschappelijk 
middenveld over de aan gang 
zijnde besprekingen over het 
vrijhandelsakkoord EU-India. 
Aldus heeft  de EESC-afvaardiging 
ontmoetingen gehad met de dele-

te netwerken, ervaringen uit te wisse-
len en van elkaar te leren op het gebied 
van vrijwilligerswerk. Het EESC en de 
Europese Commissie hebben in het 
gebouw van het EESC een workshop 
georganiseerd. Th ema’s waren maat-
schappelijk verantwoord ondernemen 
en bedrijfsvrijwilligers. 

In 2006 opperde het EESC als eer-
ste instelling het idee van een Euro-
pees Jaar voor vrijwilligers, en deze 
conferentie vormt een belangrijke 
mijlpaal in het kader van het Euro-
pees Jaar 2011 richting erkenning van 
de vaardigheden en bijdragen van 
bedrijfsvrijwilligers. Het EESC heeft  
veel aandacht besteed aan vrijwilli-
gerswerk, dat in zijn ogen een waar-
devolle bijdrage aan de samenleving 
kan leveren. In een toespraak tot de 
conferentiedeelnemers verwelkomde 
EESC-voorzitter Staff an Nilsson het 

EU-India. Aldus heeft  de EESC-afvaardiging 
ontmoetingen gehad met de delegatie van 
de Europese Unie in India, met de Kamers 
van koophandel, met vertegenwoordigers 
van de industrie, met vakbondsvertegen-
woordigers, met vertegenwoordigers van 
de informele sector zoals straatventers, met 
Europese instellingen, en met denktanks. 

In het algemeen kan geconcludeerd wor-
den dat het in de toekomst aangewezen is 
een grondig debat en onderzoek te wijden 
aan bepaalde onderwerpen die heden een 

beide partijen een totaal verschillende visie 
hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval met 
het thema duurzame ontwikkeling en meer 
in het bijzonder met de sociale pijler ervan. 

De andere uitdaging blijft  zonder meer 
de discussie over het vrijhandelsakkoord 
EU-India met zijn economische en sociale 
gevolgen voor de Indiase samenleving en 
de groeiende behoeft e aan meer gedetail-
leerde kennis van een economie die voor 
92 % afh ankelijk is van de informele sector 

feit dat zo veel mensen bereid zijn om 
te kijken hoe het bedrijfsleven vrijwil-
ligerswerk kan stimuleren. Ook sprak 
hij de afsluitende voltallige vergadering 
op de tweede dag toe. 

„[…] het EESC is de aangewezen 
instelling om de waarde van vrijwil-
ligerswerk te bespreken en te steunen; 
velen onder ons vertegenwoordigen 
vrijwilligersorganisaties, de meesten 
van ons doen vrijwilligerswerk voor het 
Comité en we hebben allemaal op een 
bepaald moment in ons leven vrijwil-
ligerswerk verricht. Vrijwilligerswerk is 
waarschijnlijk het beste voorbeeld van 
actief burgerschap; belangrijker dan het 
goede gevoel dat het vrijwilligers geeft , 
zijnde voordelen die het de samenleving 
in haar geheel oplevert.” Voorzitter 
Staff an Nilsson. (cc/mv) 
 
 ●

blokkering vormen in de relaties EU-India 
omdat beide partijen een totaal verschil-
lende visie hebben. Dit is bijvoorbeeld het 
geval met het thema duurzame ontwikke-
ling en meer in het bijzonder met de sociale 
pijler ervan. 

De andere uitdaging blijft  zonder meer 
de discussie over het vrijhandelsakkoord 
EU-India met zijn economische en sociale 
gevolgen voor de Indiase samenleving en 
de groeiende behoeft e aan meer gedetail-
leerde kennis van een economie die voor 
92 % afh ankelijk is van de informele sector 
— waaraan maar heel weinig aandacht is 
besteed in de eff ectbeoordelingen vooraf-
gaand aan de onderhandelingen — en aan 
een adequaat instrument voor de monito-
ring van een dergelijk akkoord.

De vakbonden spelen een belangrijke rol 
bij de aanpak van deze uitdagingen, zowel 
in Europa als India, evenals de werkgevers-
organisaties en de andere actoren van het 
maatschappelijk middenveld. (xv/as) 
 ●

— waaraan maar heel weinig aandacht is 
besteed in de eff ectbeoordelingen vooraf-
gaand aan de onderhandelingen — en aan 
een adequaat instrument voor de monitoring 
van een dergelijk akkoord.

De vakbonden spelen een belangrijke rol 
bij de aanpak van deze uitdagingen, zowel 
in Europa als India, evenals de werkgevers-
organisaties en de andere actoren van het 
maatschappelijk middenveld. (xv/as) 
 ●

Nieuws van de leden

EESC-lid Jillian Van Turnhout 
krijgt zetel in Ierse Senaat

Er waait geen wind of hij is iemand dienstig. Aan de ene kant betreurt het EESC 
het recente vertrek van haar Ierse lid Jillian Van Turnhout, aan de andere kant 
is het verheugd dat zij in haar vaderland is benoemd tot senator. Het EESC feli-
citeert haar met dit heuglijke feit en wenst haar het allerbeste toe in haar nieuwe 
functie als afgevaardigde in de Seanad Éireann.

Mevrouw Van Turnhout is tot lid van de Ierse Senaat benoemd door de Taoi-
seach (premier) als blijk van waardering voor het werk dat zij voor de Children’s 
Rights Alliance heeft  verricht. „Dat mij deze eer te beurt is gevallen vanwege mijn 
werkzaamheden voor de Children’s Rights Alliance, beschouw ik als een erken-
ning van mijn professionele loopbaan. Ik hoop en denk ook dat mijn benoeming 
de zaak waarvoor ik vecht, vooruit zal helpen”, aldus mevrouw Van Turnhout.

Jillian Van Turnhout is vicevoorzitter geweest van het EESC en heeft  zich de 
afgelopen twaalf jaar actief ingezet voor het Comité (groep III — Diverse werk-
zaamheden). Als lid van het bureau is zij vervangen door Padraig Walshe. (ail)
 ●

Het EESC werkt aan vier verkennende adviezen op verzoek van het Poolse voorzitterschap

Het EESC in de ogen van Poolse leden

Brede, duurzame aanpak nodig om de demografi sche uitdagingen het hoofd te bieden 

Het EESC toont zich in een advies van de hand van de heer Greif (groep Werknemers, Oostenrijk) 
sceptisch tegenover te gemakkelijke oplossingen als het optrekken van de wettelijke pensioenleeft ijd 
en de overschakeling op kapitaalgedekte pensioenregelingen en pleit voor een gericht groeibeleid 
en uitbreiding van de werkgelegenheidsmogelijkheden op EU-niveau. 

In de meeste lidstaten zijn volgens het EESC voldoende arbeidskrachten voorhanden. Arbeids-
marktintegratiestrategieën kunnen helpen om de fi nanciële druk als gevolg van de vergrijzing 
beheersbaar te houden. 

Subtitle 2 Versterking van de landbouwsector in de landen van het oostelijk partnerschap 

De rapporteur van het tweede verkennende advies, de heer Kallio (groep Diverse werkzaamheden, 
Finland), buigt zich over de interactie tussen het oostelijk partnerschap en de oostelijke dimensie 
van het EU-beleid. Het EESC zou graag zien dat landbouw, voedselproductie- en landbouwbeleid 

een belangrijkere plaats innemen in de onderhandelingen met de landen van het oostelijk partner-
schap omdat zij de drijvende kracht vormen achter economische, sociale en regionale ontwikkeling.

Gelet op de moeilijkheden die de partnerschaplanden ondervinden om de EU-normen en criteria 
inzake sanitaire en fytosanitaire maatregelen (SFM) in acht te nemen, stelt het EESC voor dat SFM-
kwesties als nieuw specifi ek punt in het kader van het oostelijk partnerschap worden aangemerkt. 

Welke klimaatvriendelijke investeringen moeten er worden genomen na de crisis?

In het derde verkennende advies op verzoek van de Poolse regering gaat het EESC dieper in op 
de prangende vraag naar —het eff ect van de economische crisis op het vermogen van Europese 
bedrijven om aanvullende klimaatvriendelijke investeringen te doen”.

In een document waarin de mogelijkheid wordt nagegaan om verder te gaan dan 20 % reductie 
van de uitstoot van broeikasgassen, denkt de Europese Commissie na over de vraag hoe ze de 
30 %-doelstelling kan halen. In het document wordt evenwel ook verontschuldigend gewezen op 
de gevolgen van de crisis voor milieuvriendelijke investeringen van bedrijven. Een studiegroep met 
de heer Zboril (groep Werkgevers, Tsjechische Republiek) als rapporteur, pakt de kwestie evenwel 
zonder omwegen aan en zal in oktober 2011 naar verwachting een advies ter goedkeuring voorleggen.

De EU geeft onvoldoende prioriteit aan TEN-V in nieuwere lidstaten

In een advies dat wordt voorbereid door EESC-vicevoorzitter Krawczyk (groep Werkgevers, Polen) 
over de duurzame ontwikkeling van het EU-vervoerbeleid en TEN-V, stelt het EESC tot zijn spijt 
vast dat de EU onvoldoende prioriteit geeft  aan de ontwikkeling van doeltreff ende trans-Europese 
netwerken in de nieuwe lidstaten. Er kan geen sprake zijn van één Europese vervoersmarkt en ook 
niet van een echte interne markt als de Europese regio’s en nationale vervoersnetwerken niet via 
moderne infrastructuurvoorzieningen op elkaar zijn aangesloten. Speciale aandacht zou in dat 
verband moeten uitgaan naar het nabuurschapbeleid, d.w.z. verbindingen met het noorden, oosten 
en zuiden van de EU, waarbij moet worden gefocust op netwerken en niet zozeer op individuele 
infrastructuurprojecten. (mb/ma) ●

Praten 
met jongeren 

EESC wil jongerenwerkloosheid 
aanpakken

Het Comité heeft in juni een going 
local-evenement op touw gezet in 
Malta, dat aansloot op de vergaderin-
gen van de groep Communicatie en de 
contactpersonen voor communicatie, 
en waarbij EESC-leden met Maltese 
maatschappelijke organisaties bespra-
ken hoe jongeren kunnen worden 
betrokken bij het Europese project. 
De discussie werd geleid door Andrew 
Azzopardi, een bekende Maltese pre-
sentator, en vond plaats in het Euro-
pees huis in Valletta. De zaal liep vol, 
en het debat kon ook worden gevolgd 
op Facebook en Twitter. Deze ontmoe-
ting was een mooie gelegenheid voor 
de EESC-leden, waaronder vicevoor-
zitters Darmanin en Krawczyk, leden 
van de groep Communicatie en con-
tactpersonen voor communicatie, om 
van gedachten te wisselen met jonge 
EU-burgers.

Een aantal lidstaten doet het goed 
op het vlak van werkgelegenheid, ook 
wat jongeren betreft . Dat geldt evenwel 
niet voor alle landen; in Spanje heeft  
de jeugdwerkloosheid met 45 % een 

Wat kunnen wij doen aan de tot 20 % 
en in sommige lidstaten nog hoger 
oplopende jongerenwerkloosheid 
in de EU? In samenwerking met de 
Spaanse sociaaleconomische raad heeft  
het EESC op 6  juni een conferentie 
gehouden om dit meer dan nijpende 
probleem te bespreken. In Spanje heeft  
40 % van de jongeren geen werk, een 
ontwikkeling die de jongere generatie 
grote zorgen baart. 

dramatisch hoogtepunt 
bereikt. 

Voorts werd tijdens de 
ontmoeting in Malta ook 
de toenemende onver-
schilligheid van jongeren 
t.o.v. het Europese project 
aangekaart. Het zou wel 
eens kunnen dat het beeld 
van Europa als vredes-
boodschapper jongeren 
niet langer aanspreekt. 

We moeten de EU dan ook een nieuw 
imago aanmeten. Zo wil Claus Søren-
sen, directeur-generaal Communicatie 
bij de Commissie, het beeld promoten 
van een duurzaam Europa, een schoon, 
welvarend en sociaal Europa, waar 
jongeren in vrijheid kunnen leven, 
schone lucht kunnen inademen en 
schoon water kunnen drinken, waar 
tegen redelijke prijzen gezond voedsel 
te krijgen is en waar zij kunnen reizen, 
werken en studeren. 

De EU kent ook succesverhalen, 
zoals het Erasmus-programma, waar-
aan sinds 1987  zowat 2,3  miljoen 
studenten hebben deelgenomen. Het 
EESC is van meet af een groot voor-
stander geweest van dit soort pro-
jecten. Zowel in zijn advies over het 
Europa 2020-vlaggenschipinitiatief 
Jeugd in beweging als in het advies 
over een EU-strategie voor jonge-
ren uit 2009, heeft het EESC erop 
gehamerd dat er behoeft e is aan een 
strategie die niet alleen gericht is op 
jongeren, maar waarbij met jongeren 
wordt samengewerkt. ●

De EESC-waarnemingspost Arbeids-
markt was nauw betrokken bij de orga-
nisatie van de eendaagse conferentie, die 
geleid werd door zijn voorzitter Krzysztof 
Pater (groep Diverse werkzaamheden, 
Polen). Meer dan 130 deelnemers waren 
daarnaast gekomen om mee te discussië-
ren. Ook de Spaanse media waren er om 
verslag uit te brengen aan hun lezers en 
luisteraars. 

De  conferentie ging van start met 
openingstoespraken van Krzysztof Pater, 
Valeriano Gómez Sánchez, de Spaanse 
minister van Arbeid en Immigratie en 
Marcos Peña Pinto, voorzitter van de  
Spaanse sociaaleconomische raad. 

Gemeenschappelijk Europees luchtruim II: slechts een luchtkasteel?
Tijdens een hoorzit-
ting bij het Europees 
Economisch en Sociaal 
Comité (EESC) over de 
stand van zaken met 
betrekking tot de tot-
standkoming van het 
gemeenschappelijk 

Europees luchtruim II bleek duidelijk dat het vijf voor twaalf is voor 
de belangrijkste vertegenwoordigers van de luchtvaartsector. Twee 
jaar na de goedkeuring door de EU-beleidsmakers is het wetgevings-
pakket dat een einde moet maken aan de ineffi  ciëntie in de Europese 
luchtvaart, nog altijd niet ten uitvoer gelegd. 

„Helaas horen vertragingen en opstoppingen in Europa er steeds 
meer bij, met alle gevolgen van dien voor reizigers, regelgevers en 
luchthavens. De CO

2
-uitstoot per vlucht zou met 12 % kunnen 

worden verminderd en de effi  ciency, veiligheid en capaciteit zou-
den aanzienlijk kunnen worden verbeterd als alle betrokken partijen 
de ambitieuze doelstellingen voor een duurzame toekomst van de 
Europese luchtverkeersbeveiliging zouden onderschrijven”, aldus 
Jacek Krawczyk, vicevoorzitter van het EESC en rapporteur van een 
advies over het gemeenschappelijk Europees luchtruim II. 

Een snelle en volledige invoering van het tweede pakket maatre-
gelen voor een gemeenschappelijk Europees luchtruim zou volgens 
de deelnemers aan de hoorzitting een impuls geven aan de mobiliteit, 
het comfort van de reizigers verbeteren en Europa’s concurrentie-
positie verstevigen. Zonder deze hervormingen zal Europa moeten 
afh aken in het wereldwijde streven naar een duurzaam transport en 
een koolstofarme economie.

De deelnemers aan de hoorzitting hebben de Europese Commissie 
opgeroepen om in het hele proces het voortouw te nemen. „Ik dring 
er bij de Europese Commissie op aan om gebruik te maken van haar 
leiderschapspositie en de verschillende obstakels en politieke pro-
blemen bij de totstandkoming van het gemeenschappelijk Europees 
luchtruim weg te nemen”, zei Stephane Buff etaut, voorzitter van de 
afdeling Vervoer, energie, infrastructuur, informatiemaatschappij 
bij het EESC. 

Krzysztof Kapis, directeur bij het Pools ministerie van Infrastruc-
tuur, benadrukte dat het aanstaande Poolse EU-voorzitterschap er 
alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat de ambitieuze plannen 
van het gemeenschappelijk Europees luchtruim II worden waarge-
maakt. Polen zal de komende twintig jaar een van de snelst groeiende 
luchtvaartmarkten zijn. „We willen klaar zijn voor deze toename in 
het luchtverkeer”, aldus Kapis.

De hoorzitting werd bijgewoond door verschillende vertegen-
woordigers van de Amerikaanse Federal Aviation Agency (FAA), 
die wezen op het belang van een veilig investeringsklimaat aan beide 
kanten van de Atlantische Oceaan.

Behalve luchtverkeersleiders, luchtruimgebruikers, werknemers 
uit de vervoerssector, luchthavenexploitanten en verleners van 
luchtvaartnavigatiediensten namen ook vertegenwoordigers van 
de Europese Commissie, het Europees Parlement en het aanstaande 
Poolse EU-voorzitterschap aan de hoorzitting bij het EESC deel. 
Het EESC-advies over het gemeenschappelijk Europees luchtruim 
II zal naar verwachting in juli 2011 ter goedkeuring worden voor-
gelegd. (mb) 
 ●

PLENAIRE VERGADERING IN EEN NOTEDOP
Het maatschappelijk middenveld als aanjager van 
het oostelijk partnerschap

Het oostelijk partnerschap biedt een uitstekende gelegenheid om 
de betrekkingen tussen de EU en de partnerlanden verder aan te 
halen, zo staat te lezen in een advies van Gintaras Morkis (groep 
Werkgevers, Litouwen). De behandeling van dat advies werd bij-
gewoond door de Hongaarse minister van Europese Zaken, Enikő 
Győri, die naar het EESC was gekomen om te discussiëren over de 
resultaten van het Hongaarse voorzitterschap. Het EESC steunt het 
oostelijk partnerschap, dat zowel een strategische noodzaak als een 
politieke investering is. In zijn streven om dit proces tot een goed 
einde te brengen, roept het EESC op tot een intensievere dialoog 
tussen regeringen en maatschappelijke organisaties.

De recente gebeurtenissen in het Middellandse-Zeegebied 
hebben laten zien dat het maatschappelijk middenveld een zeer 
waardevolle bijdrage kan leveren bij het aanjagen van constitutio-
nele hervormingen en institutionele opbouw. Het is cruciaal dat er 
op nationaal niveau een intensievere dialoog wordt gevoerd. Het 
EESC stelt daarom voor om in alle landen van het oostelijk partner-

schap mechanismen voor 
raadpleging van het maat-
schappelijk middenveld 
op te zetten. De dialoog 
zal worden gevoerd door 
organisaties die de speci-
fi eke omstandigheden in 
elk land weerspiegelen. 
Het EESC is graag bereid 
om ervaringen met het 

maatschappelijk middenveld in de oostelijke partnerlanden uit te 
wisselen. (ma) ●

Integratiestrategie Roma

Precies op de dag dat Johannes 
Hahn, Europees commissaris 
belast met regiobeleid, met 
EESC-leden van gedachten 
wisselde over het cohesiebe-
leid, keurde het Comité twee 
adviezen inzake de integratie 
van de Roma goed. Het EESC 
heeft zich over de integratie 
van de Roma gebogen in een 
advies van de heer Topoláns-

zky (groep Diverse werkzaamheden, Hongarije) en een advies van 
mevrouw Sigmund (groep Diverse werkzaamheden, Oostenrijk). 
Het Comité heeft  zich uitgesproken voor een combinatie van een 
geïntegreerde, gecoördineerde en coherente strategie voor heel 
Europa en een zowel op nationaal als lokaal niveau uit te voeren 
programma, teneinde oplossingen aan te reiken voor dit moeilijke 
vraagstuk. Een belangrijk punt was dat toekomstige maatregelen 
moeten worden ontwikkeld in overleg met de Roma en de orga-
nisaties die hen vertegenwoordigen. 

Hoewel het Comité de voornemens van de Commissie verwel-
komt, is het van mening dat de langverwachte strategie niet aan 
de verwachtingen beantwoordt; ze had ambitieuzer, specifi eker 
en beter gestructureerd kunnen zijn. Beleidsmaatregelen dienen 
altijd versterkt te worden door de deelname van een breed scala 

aan vertegenwoordigers op alle overlegniveaus: van de lokale 
maatschappelijke organisaties, wetenschappelijke deskundigen, 
de sociale partners tot met name de vertegenwoordigers en leden 
van de Roma zelf. (ma) ●

Versterking van het platform tegen armoede

Bestrijding van armoede en sociale uitsluiting maakt deel uit van 
de Europa 2020-strategie. In dit kader heeft  de Europese Commis-
sie een mededeling over „Het Europees platform tegen armoede 
en sociale uitsluiting” gepubliceerd. Het EESC heeft  deze mede-
deling bestudeerd in een door mevrouw O’Neill (groep Diverse 
werkzaamheden, Verenigd Koninkrijk) opgesteld advies, waarin 
maatregelen worden voorgesteld om meer werk te maken van de 
doelstelling om het aantal mensen dat in armoede leeft  te vermin-
deren (met minstens 20 miljoen in 2020). 

Kernbeginselen in de aanbevelingen uit dit advies zijn verant-
woordelijkheid en samenhang. Armoede wordt als een mensen-
rechtenschending beschouwd. Uitroeiing van armoede is dan ook 
een gedeelde verantwoordelijkheid van regeringen, sociale partners 
en maatschappelijk middenveld. Bezuinigingsmaatregelen mogen 
de strijd tegen armoede niet in gevaar brengen en belanghebbenden 
uit het maatschappelijk middenveld moeten meer kunnen meewer-
ken aan het platform. Het EESC dringt aan op samenhang tussen de 
economische, fi nanciële, sociale en werkgelegenheidsmaatregelen 
in de Europa 2020-strategie en benadrukt dat de EU-fi nanciering, 
met name via de structuurfondsen, opgevoerd en vereenvoudigd 
moet worden. (ma) 
 
 ●

„In Between. Austria Contemporary” in het EESC

In het gebouw van het EESC is 
de tentoonstelling „In Between. 
Austria Contemporary” over 
Oostenrijkse hedendaagse 
kunst te zien geweest, die het 
Comité samen met het Oos-
tenrijkse federale ministerie 
voor Onderwijs, Kunst en 
Cultuur had georganiseerd. 
„In Between. Austria Contem-

porary” presenteerde verschillende trends in de Oostenrijkse hedendaagse kunst en 
gunde bezoekers een blik op de Oostenrijkse kunstscene. Het werk van zeventien 
veelbelovende jonge Oostenrijkse kunstenaars werd tentoongesteld en trok veel bekijks.

Onder de bezoekers waren er vele ambtenaren, die ook eens een kijkje kwamen nemen. 
De opening van de tentoonstelling werd bijgewoond door Claudia Schmied, federaal 
minister van Onderwijs, Kunst en Cultuur van Oostenrijk en Staff an Nilsson, voorzitter 
van het Europees Economisch en Sociaal Comité. Andere aanwezigen waren Androulla 
Vassiliou, Europees commissaris voor onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken, 
en Johannes Hahn, Europees commissaris voor regionaal beleid. (ma) 

Voor meer informatie over de tentoonstelling bezoek de website: www.bmukk.
gv.at ●

IN HET KORT

Onder de deelnemers bevonden zich 
o.a. Javier Ferrer Dufol, vicevoorzitter van 
de Spaanse vereniging van ondernemingen 
CEOE, Paloma Lopez, secretaris Arbeids-
zaken van de Spaanse vakbond CCOO en 
Antonio Ferrer, secretaris Vakbondswer-
king van de Spaanse vakbond UGT.

Men was het er alom over eens dat er 
meer moet gebeuren op het gebied van 
onderwijs, opleiding en overheids- en par-
ticuliere arbeidsbemiddelingsinstanties. 
De economische groei moet bovendien 
worden gestimuleerd en het is hoog tijd 
dat er werk wordt gemaakt van een nieuw 
rechtskader voor de arbeidsmarkt. (ail)
 ●

Come’N’Listen — Franz Liszt Superstar

Op 15  juni heeft het Europees Eco-
nomisch en Sociaal Comité (EESC) 
onder het motto Come’N’ Listen een 
muziekavond gehouden ter ere van de 
200e verjaardag van Franz Liszt. EESC-
voorzitter Staff an Nilsson opende het 
evenement, dat georganiseerd werd ter 
gelegenheid van het Hongaarse voorzit-

terschap van de Raad van de EU.

Het publiek werd uitgenodigd op een muzikale reis terug in de tijd en het Europa 
van toen. EESC-lid Ákos Topolansky (Hongarije) en Caroline Henault, medewerk-
ster van de medische dienst van het EESC, schilderden het leven, de muziek, de 
vrouwen en de spiritualiteit van Franz Liszt, terwijl de Oekraïense pianist Dmytro 
Sukhovienko en de Hongaarse mezzosopraan Hanna Bardos-Feltoronyi de luiste-
raars op lied- en pianomuziekhoogtepunten uit Liszts oeuvre vergastten.

Het EESC is van plan in de toekomst nog meer van dit soort evenementen te 
organiseren als onderdeel van zijn culturele programma. Muziek vormt immers 
een wezenlijk bestanddeel van het Europees cultureel erfgoed. Zij heeft  mee vorm 
gegeven aan de  Europese identiteit. In het Come’N’Listen programma worden 
belangwekkende componisten voorgesteld tegen de achtergrond van het Europa 
van toen. Het waren Europese burgers, wier leven en werk verankerd waren in 
Europese tradities. Met hun werk lieten zij een muzikale erfenis na voor tal van 
generaties na hen. (sb) 
 ●

www.

Meer dan politieke spelletjes spelen: 
het EESC houdt zich bezig met de echte 
wensen en verlangens van de mensen 

Interview met Tomasz 
Jasiński, lid van de groep 
Werknemers van het EESC 
en internationaal adviseur 
in het Poolse Verbond van 
vakverenigingen

EESC Info: Hoe kwam 
u voor het eerst in 
aanraking met de EU? 

TJ: Mijn eerste persoonlijke 
ervaring had te maken met 
mijn werkzaamheden als ver-
tegenwoordiger van het Poolse 
Verbond van vakverenigingen 

(OPZZ) in het Gemengd Raadgevend Comité EU-Polen (periode 
2001-2004). Dat was zo’n goede leerschool dat toen ik lid werd van 
het EESC, ik me zonder al te veel problemen kon inwerken.

EESC Info: Als een burger u ernaar vraagt, hoe zou u 
dan in enkele woorden omschrijven waar het EESC 
voor staat?

TJ: Het is de spreekbuis van het maatschappelijk middenveld. Het 
doet geen politiek gekleurde uitspraken, maar vertolkt de feitelijke 
wensen en verlangens van de burgers, die door de besluitvormers op 
Europees niveau ernstig zullen moeten worden genomen. 

EESC Info: Wat voor invloed heeft uw lidmaatschap 
van het EESC voor uw dagelijkse werk in Polen en 
op welke wijze kan er op nationaal niveau worden 
geprofi teerd van de activiteiten van het EESC? 

TJ: Mijn werkzaamheden voor het EESC brengen heel veel dienst-
reizen en andere verplichtingen met zich mee, wat uiteraard van 
invloed is op mijn activiteiten voor het OPZZ, maar ook op mijn 
privéleven. De belangrijkste kant van mijn werk in Brussel is het feit 
dat ik reeds in een vroeg stadium toegang heb tot informatie over 
EU-initiatieven. Dat maakt het voor ons in Polen gemakkelijker om 
ons voor te bereiden op eventuele veranderingen en ook om onze 
standpunten aanzienlijk vroeger uit te werken. 
 
 
 
 
 
 ●

Lid zijn van het EESC 
betekent langere en 
onregelmatige werkuren

Interview met Krzysztof Ostrowski, 
lid van de groep Werkgevers 
van het EESC, directeur van 
het Interventions Bureau in de 
Business Centre Club

EESC Info: Wat is uw eerste 
ervaring met de EU geweest? 

Mijn eerste ervaring was als een toe-
rist, toen ik nog studeerde. Ik vond het 
opmerkelijk hoe eenvoudig het was 
om van de ene naar de andere lidstaat 
te reizen. Ik denk dat dit goed van pas 
kwam tijdens mijn eerste ervaringen 

op professioneel vlak met de EU: het gevoel deel uit te maken van een 
team dat onderhandelt over een overeenkomst met de Europese Unie.

EESC Info: Hoe zou u in een paar woorden de rol van 
het EESC uitleggen aan een burger?

Het EESC fungeert als een „brug” tussen de Europese instellingen en 
de maatschappelijke organisaties in de lidstaten. Het geeft  iedereen de 
kans om voor hen belanghebbende economische en sociale kwesties 
op Europees niveau aan te kaarten, nieuwe ideeën naar voren te bren-
gen en suggesties te formuleren voor de verbetering van de Europese 
wetgeving.

EESC Info: Op welke wijze beïnvloedt uw EESC-
lidmaatschap uw dagelijkse werkzaamheden in Polen 
en welke voordelen brengt het EESC voor Polen mee?

Het belangrijkste gevolg was dat ik onregelmatige werktijden kreeg. 
Mijn werkdag start vaak om 4 uur ‘s morgens als ik op een vliegtuig 
moet stappen en ik kom vaak ‘s avonds laat terug in Polen. Dit betekent 
dat ik urgente zaken voor mijn werk in Polen in het vliegtuig van en 
naar Brussel moet afh andelen. Als je lid wil zijn van het EESC, moet 
je wel van reizen houden en bereid zijn om regelmatig te vliegen en 
verschillende landen te bezoeken.

Het grootste voordeel op nationaal niveau is dat bedrijven die lid 
zijn van onze organisatie de gelegenheid hebben om hun zorgen over 
de Europese wetgeving te delen en om informatie te ontvangen over de 
belangrijkste thema’s die binnen het EESC worden besproken. Dankzij 
de adviezen van het Comité over specifi eke bedrijfssectoren als bijvoor-
beeld biomassa of IT kunnen belangstellende bedrijven deze informatie 
in aanmerking nemen wanneer ze hun bedrijfsplannen opstellen. 
 ●

We moeten goed luisteren naar 
de stem van het maatschappelijk 
middenveld in ons eigen land 

Interview met mevrouw 
Marzena Mendza-Drozd, 
lid van de groep Diverse 
werkzaamheden van het 
EESC en vicevoorzitter van 
de Poolse Federatie van 
niet-gouvernementele 
organisaties

EESC Info: Hoe bent u lid 
geworden van het EESC?

MMD: Ik ben in 2004 lid gewor-
den op voordracht van de vereni-

ging „Forum voor niet-gouvernementele organisaties”. Deze vereniging 
was een van de organisaties die het voortouw heeft  genomen bij het 
vertegenwoordigen van Poolse ngo’s in Brussel, waar ook ik direct bij 
betrokken was. Het EESC was voor mij dan ook geen terra incognita, 
hoewel ik natuurlijk niet helemaal bekend was met de manier waarop 
het in de praktijk functioneerde.

EESC Info: Als een burger u ernaar vraagt, hoe zou 
u dan in enkele woorden omschrijven waar het EESC 
voor staat?

MMD: Als ik heel eerlijk zou zijn, zou ik zeggen dat het idee erachter 
goed is, maar dat het in de praktijk nog niet volledig gebruik maakt 
van zijn mogelijkheden om de standpunten van de maatschappelijke 
organisaties voor het voetlicht te brengen. Hiervoor zijn ongetwijfeld 
tal van oorzaken aan te wijzen. Na zeven jaar lid te zijn geweest van het 
EESC, ben ik nog altijd van mening dat we beter zouden kunnen en 
zouden moeten luisteren naar de organisaties in de lidstaten en dat we 
onze opvattingen met meer nadruk onder de aandacht moeten brengen.

EESC Info: Wat voor invloed heeft uw lidmaatschap 
van het EESC op uw dagelijkse werk in Polen en 
op welke wijze kan er op nationaal niveau worden 
geprofi teerd van de activiteiten van het EESC? 

MMD: Mijn lidmaatschap van het Comité is van invloed op mijn werk 
in Polen, en ook op mijn privéleven. Gelukkig kunnen veel zaken tegen-
woordig via internet worden afgehandeld. Het is moeilijk voor te stellen 
hoe onze voorgangers in het EESC zeg maar dertig jaar geleden dit 
allemaal hebben klaargespeeld. Tegenwoordig kan ik als bestuurslid van 
de Poolse Federatie van niet-gouvernementele organisaties, dankzij mijn 
toegang tot actuele informatie, ngo’s helpen om zich voor te bereiden 
op veranderingen die eraan zitten te komen. ●

gatie van de Europese Unie in India, met de 
Kamers van koophandel, met vertegenwoor-
digers van de industrie, met vakbondsverte-
genwoordigers, met vertegenwoordigers van 
de informele sector zoals straatventers, met 
Europese instellingen, en met denktanks. 

In het algemeen kan geconcludeerd wor-
den dat het in de toekomst aangewezen is een 
grondig debat en onderzoek te wijden aan 
bepaalde onderwerpen die heden een blok-
kering vormen in de relaties EU-India omdat 

Jillian van Turnhout

EESC-delegatie bij het rondetafeloverleg EU-China

EESC-delegatie in India

Enikő Győri, Hongaars minister 
voor EU-aangelegenheden

Commissaris Johannes Hahn

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

Voor meer informatie: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions



EESC info — Juli 2011/6 — Speciale uitgave EESC info — Juli 2011/6 — Speciale uitgave EESC info — Juli 2011/6 — Speciale uitgave2 5 4

Vrijwilligerswerk waarderen

Rondetafeloverleg EU-India 

EESC promoot open dialoog met India

Word vrijwilliger! Maak het verschil! 
Dat was de titel van de tweede the-
matische conferentie in het kader 
van het Europees Jaar voor vrijwilli-
gerswerk (2011), die op 23 en 24 mei 
2011 plaatsvond en een doorslaand 
succes was.

Doel van de conferentie was vrijwil-
ligers uit heel Europa samen te bren-
gen teneinde hen in staat te stellen om 

Van 20 tot en met 25 maart 2011 heeft  een 
delegatie van het EESC, onder leiding van 
Xavier Verboven, voorzitter van het follow-
upcomité EU-India, een bezoek aan India 
gebracht. De doelstelling van het bezoek was 
tweevoudig: enerzijds met de verschillende 
partijen en actoren in India een bespreking 
te hebben over de mogelijkheid om het 
rondetafeloverleg EU-India een nieuwe 
start te bieden en anderzijds het standpunt 
te vernemen van het Indiaas maatschap-
pelijk middenveld over de aan gang zijnde 
besprekingen over het vrijhandelsakkoord 

Van 20  tot en met 25  maart 
2011 heeft  een delegatie van het 
EESC, onder leiding van Xavier 
Verboven, voorzitter van het 
follow-upcomité EU-India, een 
bezoek aan India gebracht. De 
doelstelling van het bezoek was 
tweevoudig: enerzijds met de 
verschillende partijen en actoren 
in India een bespreking te heb-
ben over de mogelijkheid om het 
rondetafeloverleg EU-India een 
nieuwe start te bieden en ander-
zijds het standpunt te vernemen 
van het Indiaas maatschappelijk 
middenveld over de aan gang 
zijnde besprekingen over het 
vrijhandelsakkoord EU-India. 
Aldus heeft  de EESC-afvaardiging 
ontmoetingen gehad met de dele-

te netwerken, ervaringen uit te wisse-
len en van elkaar te leren op het gebied 
van vrijwilligerswerk. Het EESC en de 
Europese Commissie hebben in het 
gebouw van het EESC een workshop 
georganiseerd. Th ema’s waren maat-
schappelijk verantwoord ondernemen 
en bedrijfsvrijwilligers. 

In 2006 opperde het EESC als eer-
ste instelling het idee van een Euro-
pees Jaar voor vrijwilligers, en deze 
conferentie vormt een belangrijke 
mijlpaal in het kader van het Euro-
pees Jaar 2011 richting erkenning van 
de vaardigheden en bijdragen van 
bedrijfsvrijwilligers. Het EESC heeft  
veel aandacht besteed aan vrijwilli-
gerswerk, dat in zijn ogen een waar-
devolle bijdrage aan de samenleving 
kan leveren. In een toespraak tot de 
conferentiedeelnemers verwelkomde 
EESC-voorzitter Staff an Nilsson het 

EU-India. Aldus heeft  de EESC-afvaardiging 
ontmoetingen gehad met de delegatie van 
de Europese Unie in India, met de Kamers 
van koophandel, met vertegenwoordigers 
van de industrie, met vakbondsvertegen-
woordigers, met vertegenwoordigers van 
de informele sector zoals straatventers, met 
Europese instellingen, en met denktanks. 

In het algemeen kan geconcludeerd wor-
den dat het in de toekomst aangewezen is 
een grondig debat en onderzoek te wijden 
aan bepaalde onderwerpen die heden een 

beide partijen een totaal verschillende visie 
hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval met 
het thema duurzame ontwikkeling en meer 
in het bijzonder met de sociale pijler ervan. 

De andere uitdaging blijft  zonder meer 
de discussie over het vrijhandelsakkoord 
EU-India met zijn economische en sociale 
gevolgen voor de Indiase samenleving en 
de groeiende behoeft e aan meer gedetail-
leerde kennis van een economie die voor 
92 % afh ankelijk is van de informele sector 

feit dat zo veel mensen bereid zijn om 
te kijken hoe het bedrijfsleven vrijwil-
ligerswerk kan stimuleren. Ook sprak 
hij de afsluitende voltallige vergadering 
op de tweede dag toe. 

„[…] het EESC is de aangewezen 
instelling om de waarde van vrijwil-
ligerswerk te bespreken en te steunen; 
velen onder ons vertegenwoordigen 
vrijwilligersorganisaties, de meesten 
van ons doen vrijwilligerswerk voor het 
Comité en we hebben allemaal op een 
bepaald moment in ons leven vrijwil-
ligerswerk verricht. Vrijwilligerswerk is 
waarschijnlijk het beste voorbeeld van 
actief burgerschap; belangrijker dan het 
goede gevoel dat het vrijwilligers geeft , 
zijnde voordelen die het de samenleving 
in haar geheel oplevert.” Voorzitter 
Staff an Nilsson. (cc/mv) 
 
 ●

blokkering vormen in de relaties EU-India 
omdat beide partijen een totaal verschil-
lende visie hebben. Dit is bijvoorbeeld het 
geval met het thema duurzame ontwikke-
ling en meer in het bijzonder met de sociale 
pijler ervan. 

De andere uitdaging blijft  zonder meer 
de discussie over het vrijhandelsakkoord 
EU-India met zijn economische en sociale 
gevolgen voor de Indiase samenleving en 
de groeiende behoeft e aan meer gedetail-
leerde kennis van een economie die voor 
92 % afh ankelijk is van de informele sector 
— waaraan maar heel weinig aandacht is 
besteed in de eff ectbeoordelingen vooraf-
gaand aan de onderhandelingen — en aan 
een adequaat instrument voor de monito-
ring van een dergelijk akkoord.

De vakbonden spelen een belangrijke rol 
bij de aanpak van deze uitdagingen, zowel 
in Europa als India, evenals de werkgevers-
organisaties en de andere actoren van het 
maatschappelijk middenveld. (xv/as) 
 ●

— waaraan maar heel weinig aandacht is 
besteed in de eff ectbeoordelingen vooraf-
gaand aan de onderhandelingen — en aan 
een adequaat instrument voor de monitoring 
van een dergelijk akkoord.

De vakbonden spelen een belangrijke rol 
bij de aanpak van deze uitdagingen, zowel 
in Europa als India, evenals de werkgevers-
organisaties en de andere actoren van het 
maatschappelijk middenveld. (xv/as) 
 ●

Nieuws van de leden

EESC-lid Jillian Van Turnhout 
krijgt zetel in Ierse Senaat

Er waait geen wind of hij is iemand dienstig. Aan de ene kant betreurt het EESC 
het recente vertrek van haar Ierse lid Jillian Van Turnhout, aan de andere kant 
is het verheugd dat zij in haar vaderland is benoemd tot senator. Het EESC feli-
citeert haar met dit heuglijke feit en wenst haar het allerbeste toe in haar nieuwe 
functie als afgevaardigde in de Seanad Éireann.

Mevrouw Van Turnhout is tot lid van de Ierse Senaat benoemd door de Taoi-
seach (premier) als blijk van waardering voor het werk dat zij voor de Children’s 
Rights Alliance heeft  verricht. „Dat mij deze eer te beurt is gevallen vanwege mijn 
werkzaamheden voor de Children’s Rights Alliance, beschouw ik als een erken-
ning van mijn professionele loopbaan. Ik hoop en denk ook dat mijn benoeming 
de zaak waarvoor ik vecht, vooruit zal helpen”, aldus mevrouw Van Turnhout.

Jillian Van Turnhout is vicevoorzitter geweest van het EESC en heeft  zich de 
afgelopen twaalf jaar actief ingezet voor het Comité (groep III — Diverse werk-
zaamheden). Als lid van het bureau is zij vervangen door Padraig Walshe. (ail)
 ●

Het EESC werkt aan vier verkennende adviezen op verzoek van het Poolse voorzitterschap

Het EESC in de ogen van Poolse leden

Brede, duurzame aanpak nodig om de demografi sche uitdagingen het hoofd te bieden 

Het EESC toont zich in een advies van de hand van de heer Greif (groep Werknemers, Oostenrijk) 
sceptisch tegenover te gemakkelijke oplossingen als het optrekken van de wettelijke pensioenleeft ijd 
en de overschakeling op kapitaalgedekte pensioenregelingen en pleit voor een gericht groeibeleid 
en uitbreiding van de werkgelegenheidsmogelijkheden op EU-niveau. 

In de meeste lidstaten zijn volgens het EESC voldoende arbeidskrachten voorhanden. Arbeids-
marktintegratiestrategieën kunnen helpen om de fi nanciële druk als gevolg van de vergrijzing 
beheersbaar te houden. 

Subtitle 2 Versterking van de landbouwsector in de landen van het oostelijk partnerschap 

De rapporteur van het tweede verkennende advies, de heer Kallio (groep Diverse werkzaamheden, 
Finland), buigt zich over de interactie tussen het oostelijk partnerschap en de oostelijke dimensie 
van het EU-beleid. Het EESC zou graag zien dat landbouw, voedselproductie- en landbouwbeleid 

een belangrijkere plaats innemen in de onderhandelingen met de landen van het oostelijk partner-
schap omdat zij de drijvende kracht vormen achter economische, sociale en regionale ontwikkeling.

Gelet op de moeilijkheden die de partnerschaplanden ondervinden om de EU-normen en criteria 
inzake sanitaire en fytosanitaire maatregelen (SFM) in acht te nemen, stelt het EESC voor dat SFM-
kwesties als nieuw specifi ek punt in het kader van het oostelijk partnerschap worden aangemerkt. 

Welke klimaatvriendelijke investeringen moeten er worden genomen na de crisis?

In het derde verkennende advies op verzoek van de Poolse regering gaat het EESC dieper in op 
de prangende vraag naar —het eff ect van de economische crisis op het vermogen van Europese 
bedrijven om aanvullende klimaatvriendelijke investeringen te doen”.

In een document waarin de mogelijkheid wordt nagegaan om verder te gaan dan 20 % reductie 
van de uitstoot van broeikasgassen, denkt de Europese Commissie na over de vraag hoe ze de 
30 %-doelstelling kan halen. In het document wordt evenwel ook verontschuldigend gewezen op 
de gevolgen van de crisis voor milieuvriendelijke investeringen van bedrijven. Een studiegroep met 
de heer Zboril (groep Werkgevers, Tsjechische Republiek) als rapporteur, pakt de kwestie evenwel 
zonder omwegen aan en zal in oktober 2011 naar verwachting een advies ter goedkeuring voorleggen.

De EU geeft onvoldoende prioriteit aan TEN-V in nieuwere lidstaten

In een advies dat wordt voorbereid door EESC-vicevoorzitter Krawczyk (groep Werkgevers, Polen) 
over de duurzame ontwikkeling van het EU-vervoerbeleid en TEN-V, stelt het EESC tot zijn spijt 
vast dat de EU onvoldoende prioriteit geeft  aan de ontwikkeling van doeltreff ende trans-Europese 
netwerken in de nieuwe lidstaten. Er kan geen sprake zijn van één Europese vervoersmarkt en ook 
niet van een echte interne markt als de Europese regio’s en nationale vervoersnetwerken niet via 
moderne infrastructuurvoorzieningen op elkaar zijn aangesloten. Speciale aandacht zou in dat 
verband moeten uitgaan naar het nabuurschapbeleid, d.w.z. verbindingen met het noorden, oosten 
en zuiden van de EU, waarbij moet worden gefocust op netwerken en niet zozeer op individuele 
infrastructuurprojecten. (mb/ma) ●

Praten 
met jongeren 

EESC wil jongerenwerkloosheid 
aanpakken

Het Comité heeft in juni een going 
local-evenement op touw gezet in 
Malta, dat aansloot op de vergaderin-
gen van de groep Communicatie en de 
contactpersonen voor communicatie, 
en waarbij EESC-leden met Maltese 
maatschappelijke organisaties bespra-
ken hoe jongeren kunnen worden 
betrokken bij het Europese project. 
De discussie werd geleid door Andrew 
Azzopardi, een bekende Maltese pre-
sentator, en vond plaats in het Euro-
pees huis in Valletta. De zaal liep vol, 
en het debat kon ook worden gevolgd 
op Facebook en Twitter. Deze ontmoe-
ting was een mooie gelegenheid voor 
de EESC-leden, waaronder vicevoor-
zitters Darmanin en Krawczyk, leden 
van de groep Communicatie en con-
tactpersonen voor communicatie, om 
van gedachten te wisselen met jonge 
EU-burgers.

Een aantal lidstaten doet het goed 
op het vlak van werkgelegenheid, ook 
wat jongeren betreft . Dat geldt evenwel 
niet voor alle landen; in Spanje heeft  
de jeugdwerkloosheid met 45 % een 

Wat kunnen wij doen aan de tot 20 % 
en in sommige lidstaten nog hoger 
oplopende jongerenwerkloosheid 
in de EU? In samenwerking met de 
Spaanse sociaaleconomische raad heeft  
het EESC op 6  juni een conferentie 
gehouden om dit meer dan nijpende 
probleem te bespreken. In Spanje heeft  
40 % van de jongeren geen werk, een 
ontwikkeling die de jongere generatie 
grote zorgen baart. 

dramatisch hoogtepunt 
bereikt. 

Voorts werd tijdens de 
ontmoeting in Malta ook 
de toenemende onver-
schilligheid van jongeren 
t.o.v. het Europese project 
aangekaart. Het zou wel 
eens kunnen dat het beeld 
van Europa als vredes-
boodschapper jongeren 
niet langer aanspreekt. 

We moeten de EU dan ook een nieuw 
imago aanmeten. Zo wil Claus Søren-
sen, directeur-generaal Communicatie 
bij de Commissie, het beeld promoten 
van een duurzaam Europa, een schoon, 
welvarend en sociaal Europa, waar 
jongeren in vrijheid kunnen leven, 
schone lucht kunnen inademen en 
schoon water kunnen drinken, waar 
tegen redelijke prijzen gezond voedsel 
te krijgen is en waar zij kunnen reizen, 
werken en studeren. 

De EU kent ook succesverhalen, 
zoals het Erasmus-programma, waar-
aan sinds 1987  zowat 2,3  miljoen 
studenten hebben deelgenomen. Het 
EESC is van meet af een groot voor-
stander geweest van dit soort pro-
jecten. Zowel in zijn advies over het 
Europa 2020-vlaggenschipinitiatief 
Jeugd in beweging als in het advies 
over een EU-strategie voor jonge-
ren uit 2009, heeft het EESC erop 
gehamerd dat er behoeft e is aan een 
strategie die niet alleen gericht is op 
jongeren, maar waarbij met jongeren 
wordt samengewerkt. ●

De EESC-waarnemingspost Arbeids-
markt was nauw betrokken bij de orga-
nisatie van de eendaagse conferentie, die 
geleid werd door zijn voorzitter Krzysztof 
Pater (groep Diverse werkzaamheden, 
Polen). Meer dan 130 deelnemers waren 
daarnaast gekomen om mee te discussië-
ren. Ook de Spaanse media waren er om 
verslag uit te brengen aan hun lezers en 
luisteraars. 

De  conferentie ging van start met 
openingstoespraken van Krzysztof Pater, 
Valeriano Gómez Sánchez, de Spaanse 
minister van Arbeid en Immigratie en 
Marcos Peña Pinto, voorzitter van de  
Spaanse sociaaleconomische raad. 

Gemeenschappelijk Europees luchtruim II: slechts een luchtkasteel?
Tijdens een hoorzit-
ting bij het Europees 
Economisch en Sociaal 
Comité (EESC) over de 
stand van zaken met 
betrekking tot de tot-
standkoming van het 
gemeenschappelijk 

Europees luchtruim II bleek duidelijk dat het vijf voor twaalf is voor 
de belangrijkste vertegenwoordigers van de luchtvaartsector. Twee 
jaar na de goedkeuring door de EU-beleidsmakers is het wetgevings-
pakket dat een einde moet maken aan de ineffi  ciëntie in de Europese 
luchtvaart, nog altijd niet ten uitvoer gelegd. 

„Helaas horen vertragingen en opstoppingen in Europa er steeds 
meer bij, met alle gevolgen van dien voor reizigers, regelgevers en 
luchthavens. De CO

2
-uitstoot per vlucht zou met 12 % kunnen 

worden verminderd en de effi  ciency, veiligheid en capaciteit zou-
den aanzienlijk kunnen worden verbeterd als alle betrokken partijen 
de ambitieuze doelstellingen voor een duurzame toekomst van de 
Europese luchtverkeersbeveiliging zouden onderschrijven”, aldus 
Jacek Krawczyk, vicevoorzitter van het EESC en rapporteur van een 
advies over het gemeenschappelijk Europees luchtruim II. 

Een snelle en volledige invoering van het tweede pakket maatre-
gelen voor een gemeenschappelijk Europees luchtruim zou volgens 
de deelnemers aan de hoorzitting een impuls geven aan de mobiliteit, 
het comfort van de reizigers verbeteren en Europa’s concurrentie-
positie verstevigen. Zonder deze hervormingen zal Europa moeten 
afh aken in het wereldwijde streven naar een duurzaam transport en 
een koolstofarme economie.

De deelnemers aan de hoorzitting hebben de Europese Commissie 
opgeroepen om in het hele proces het voortouw te nemen. „Ik dring 
er bij de Europese Commissie op aan om gebruik te maken van haar 
leiderschapspositie en de verschillende obstakels en politieke pro-
blemen bij de totstandkoming van het gemeenschappelijk Europees 
luchtruim weg te nemen”, zei Stephane Buff etaut, voorzitter van de 
afdeling Vervoer, energie, infrastructuur, informatiemaatschappij 
bij het EESC. 

Krzysztof Kapis, directeur bij het Pools ministerie van Infrastruc-
tuur, benadrukte dat het aanstaande Poolse EU-voorzitterschap er 
alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat de ambitieuze plannen 
van het gemeenschappelijk Europees luchtruim II worden waarge-
maakt. Polen zal de komende twintig jaar een van de snelst groeiende 
luchtvaartmarkten zijn. „We willen klaar zijn voor deze toename in 
het luchtverkeer”, aldus Kapis.

De hoorzitting werd bijgewoond door verschillende vertegen-
woordigers van de Amerikaanse Federal Aviation Agency (FAA), 
die wezen op het belang van een veilig investeringsklimaat aan beide 
kanten van de Atlantische Oceaan.

Behalve luchtverkeersleiders, luchtruimgebruikers, werknemers 
uit de vervoerssector, luchthavenexploitanten en verleners van 
luchtvaartnavigatiediensten namen ook vertegenwoordigers van 
de Europese Commissie, het Europees Parlement en het aanstaande 
Poolse EU-voorzitterschap aan de hoorzitting bij het EESC deel. 
Het EESC-advies over het gemeenschappelijk Europees luchtruim 
II zal naar verwachting in juli 2011 ter goedkeuring worden voor-
gelegd. (mb) 
 ●

PLENAIRE VERGADERING IN EEN NOTEDOP
Het maatschappelijk middenveld als aanjager van 
het oostelijk partnerschap

Het oostelijk partnerschap biedt een uitstekende gelegenheid om 
de betrekkingen tussen de EU en de partnerlanden verder aan te 
halen, zo staat te lezen in een advies van Gintaras Morkis (groep 
Werkgevers, Litouwen). De behandeling van dat advies werd bij-
gewoond door de Hongaarse minister van Europese Zaken, Enikő 
Győri, die naar het EESC was gekomen om te discussiëren over de 
resultaten van het Hongaarse voorzitterschap. Het EESC steunt het 
oostelijk partnerschap, dat zowel een strategische noodzaak als een 
politieke investering is. In zijn streven om dit proces tot een goed 
einde te brengen, roept het EESC op tot een intensievere dialoog 
tussen regeringen en maatschappelijke organisaties.

De recente gebeurtenissen in het Middellandse-Zeegebied 
hebben laten zien dat het maatschappelijk middenveld een zeer 
waardevolle bijdrage kan leveren bij het aanjagen van constitutio-
nele hervormingen en institutionele opbouw. Het is cruciaal dat er 
op nationaal niveau een intensievere dialoog wordt gevoerd. Het 
EESC stelt daarom voor om in alle landen van het oostelijk partner-

schap mechanismen voor 
raadpleging van het maat-
schappelijk middenveld 
op te zetten. De dialoog 
zal worden gevoerd door 
organisaties die de speci-
fi eke omstandigheden in 
elk land weerspiegelen. 
Het EESC is graag bereid 
om ervaringen met het 

maatschappelijk middenveld in de oostelijke partnerlanden uit te 
wisselen. (ma) ●

Integratiestrategie Roma

Precies op de dag dat Johannes 
Hahn, Europees commissaris 
belast met regiobeleid, met 
EESC-leden van gedachten 
wisselde over het cohesiebe-
leid, keurde het Comité twee 
adviezen inzake de integratie 
van de Roma goed. Het EESC 
heeft zich over de integratie 
van de Roma gebogen in een 
advies van de heer Topoláns-

zky (groep Diverse werkzaamheden, Hongarije) en een advies van 
mevrouw Sigmund (groep Diverse werkzaamheden, Oostenrijk). 
Het Comité heeft  zich uitgesproken voor een combinatie van een 
geïntegreerde, gecoördineerde en coherente strategie voor heel 
Europa en een zowel op nationaal als lokaal niveau uit te voeren 
programma, teneinde oplossingen aan te reiken voor dit moeilijke 
vraagstuk. Een belangrijk punt was dat toekomstige maatregelen 
moeten worden ontwikkeld in overleg met de Roma en de orga-
nisaties die hen vertegenwoordigen. 

Hoewel het Comité de voornemens van de Commissie verwel-
komt, is het van mening dat de langverwachte strategie niet aan 
de verwachtingen beantwoordt; ze had ambitieuzer, specifi eker 
en beter gestructureerd kunnen zijn. Beleidsmaatregelen dienen 
altijd versterkt te worden door de deelname van een breed scala 

aan vertegenwoordigers op alle overlegniveaus: van de lokale 
maatschappelijke organisaties, wetenschappelijke deskundigen, 
de sociale partners tot met name de vertegenwoordigers en leden 
van de Roma zelf. (ma) ●

Versterking van het platform tegen armoede

Bestrijding van armoede en sociale uitsluiting maakt deel uit van 
de Europa 2020-strategie. In dit kader heeft  de Europese Commis-
sie een mededeling over „Het Europees platform tegen armoede 
en sociale uitsluiting” gepubliceerd. Het EESC heeft  deze mede-
deling bestudeerd in een door mevrouw O’Neill (groep Diverse 
werkzaamheden, Verenigd Koninkrijk) opgesteld advies, waarin 
maatregelen worden voorgesteld om meer werk te maken van de 
doelstelling om het aantal mensen dat in armoede leeft  te vermin-
deren (met minstens 20 miljoen in 2020). 

Kernbeginselen in de aanbevelingen uit dit advies zijn verant-
woordelijkheid en samenhang. Armoede wordt als een mensen-
rechtenschending beschouwd. Uitroeiing van armoede is dan ook 
een gedeelde verantwoordelijkheid van regeringen, sociale partners 
en maatschappelijk middenveld. Bezuinigingsmaatregelen mogen 
de strijd tegen armoede niet in gevaar brengen en belanghebbenden 
uit het maatschappelijk middenveld moeten meer kunnen meewer-
ken aan het platform. Het EESC dringt aan op samenhang tussen de 
economische, fi nanciële, sociale en werkgelegenheidsmaatregelen 
in de Europa 2020-strategie en benadrukt dat de EU-fi nanciering, 
met name via de structuurfondsen, opgevoerd en vereenvoudigd 
moet worden. (ma) 
 
 ●

„In Between. Austria Contemporary” in het EESC

In het gebouw van het EESC is 
de tentoonstelling „In Between. 
Austria Contemporary” over 
Oostenrijkse hedendaagse 
kunst te zien geweest, die het 
Comité samen met het Oos-
tenrijkse federale ministerie 
voor Onderwijs, Kunst en 
Cultuur had georganiseerd. 
„In Between. Austria Contem-

porary” presenteerde verschillende trends in de Oostenrijkse hedendaagse kunst en 
gunde bezoekers een blik op de Oostenrijkse kunstscene. Het werk van zeventien 
veelbelovende jonge Oostenrijkse kunstenaars werd tentoongesteld en trok veel bekijks.

Onder de bezoekers waren er vele ambtenaren, die ook eens een kijkje kwamen nemen. 
De opening van de tentoonstelling werd bijgewoond door Claudia Schmied, federaal 
minister van Onderwijs, Kunst en Cultuur van Oostenrijk en Staff an Nilsson, voorzitter 
van het Europees Economisch en Sociaal Comité. Andere aanwezigen waren Androulla 
Vassiliou, Europees commissaris voor onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken, 
en Johannes Hahn, Europees commissaris voor regionaal beleid. (ma) 

Voor meer informatie over de tentoonstelling bezoek de website: www.bmukk.
gv.at ●

IN HET KORT

Onder de deelnemers bevonden zich 
o.a. Javier Ferrer Dufol, vicevoorzitter van 
de Spaanse vereniging van ondernemingen 
CEOE, Paloma Lopez, secretaris Arbeids-
zaken van de Spaanse vakbond CCOO en 
Antonio Ferrer, secretaris Vakbondswer-
king van de Spaanse vakbond UGT.

Men was het er alom over eens dat er 
meer moet gebeuren op het gebied van 
onderwijs, opleiding en overheids- en par-
ticuliere arbeidsbemiddelingsinstanties. 
De economische groei moet bovendien 
worden gestimuleerd en het is hoog tijd 
dat er werk wordt gemaakt van een nieuw 
rechtskader voor de arbeidsmarkt. (ail)
 ●

Come’N’Listen — Franz Liszt Superstar

Op 15  juni heeft het Europees Eco-
nomisch en Sociaal Comité (EESC) 
onder het motto Come’N’ Listen een 
muziekavond gehouden ter ere van de 
200e verjaardag van Franz Liszt. EESC-
voorzitter Staff an Nilsson opende het 
evenement, dat georganiseerd werd ter 
gelegenheid van het Hongaarse voorzit-

terschap van de Raad van de EU.

Het publiek werd uitgenodigd op een muzikale reis terug in de tijd en het Europa 
van toen. EESC-lid Ákos Topolansky (Hongarije) en Caroline Henault, medewerk-
ster van de medische dienst van het EESC, schilderden het leven, de muziek, de 
vrouwen en de spiritualiteit van Franz Liszt, terwijl de Oekraïense pianist Dmytro 
Sukhovienko en de Hongaarse mezzosopraan Hanna Bardos-Feltoronyi de luiste-
raars op lied- en pianomuziekhoogtepunten uit Liszts oeuvre vergastten.

Het EESC is van plan in de toekomst nog meer van dit soort evenementen te 
organiseren als onderdeel van zijn culturele programma. Muziek vormt immers 
een wezenlijk bestanddeel van het Europees cultureel erfgoed. Zij heeft  mee vorm 
gegeven aan de  Europese identiteit. In het Come’N’Listen programma worden 
belangwekkende componisten voorgesteld tegen de achtergrond van het Europa 
van toen. Het waren Europese burgers, wier leven en werk verankerd waren in 
Europese tradities. Met hun werk lieten zij een muzikale erfenis na voor tal van 
generaties na hen. (sb) 
 ●

www.

Meer dan politieke spelletjes spelen: 
het EESC houdt zich bezig met de echte 
wensen en verlangens van de mensen 

Interview met Tomasz 
Jasiński, lid van de groep 
Werknemers van het EESC 
en internationaal adviseur 
in het Poolse Verbond van 
vakverenigingen

EESC Info: Hoe kwam 
u voor het eerst in 
aanraking met de EU? 

TJ: Mijn eerste persoonlijke 
ervaring had te maken met 
mijn werkzaamheden als ver-
tegenwoordiger van het Poolse 
Verbond van vakverenigingen 

(OPZZ) in het Gemengd Raadgevend Comité EU-Polen (periode 
2001-2004). Dat was zo’n goede leerschool dat toen ik lid werd van 
het EESC, ik me zonder al te veel problemen kon inwerken.

EESC Info: Als een burger u ernaar vraagt, hoe zou u 
dan in enkele woorden omschrijven waar het EESC 
voor staat?

TJ: Het is de spreekbuis van het maatschappelijk middenveld. Het 
doet geen politiek gekleurde uitspraken, maar vertolkt de feitelijke 
wensen en verlangens van de burgers, die door de besluitvormers op 
Europees niveau ernstig zullen moeten worden genomen. 

EESC Info: Wat voor invloed heeft uw lidmaatschap 
van het EESC voor uw dagelijkse werk in Polen en 
op welke wijze kan er op nationaal niveau worden 
geprofi teerd van de activiteiten van het EESC? 

TJ: Mijn werkzaamheden voor het EESC brengen heel veel dienst-
reizen en andere verplichtingen met zich mee, wat uiteraard van 
invloed is op mijn activiteiten voor het OPZZ, maar ook op mijn 
privéleven. De belangrijkste kant van mijn werk in Brussel is het feit 
dat ik reeds in een vroeg stadium toegang heb tot informatie over 
EU-initiatieven. Dat maakt het voor ons in Polen gemakkelijker om 
ons voor te bereiden op eventuele veranderingen en ook om onze 
standpunten aanzienlijk vroeger uit te werken. 
 
 
 
 
 
 ●

Lid zijn van het EESC 
betekent langere en 
onregelmatige werkuren

Interview met Krzysztof Ostrowski, 
lid van de groep Werkgevers 
van het EESC, directeur van 
het Interventions Bureau in de 
Business Centre Club

EESC Info: Wat is uw eerste 
ervaring met de EU geweest? 

Mijn eerste ervaring was als een toe-
rist, toen ik nog studeerde. Ik vond het 
opmerkelijk hoe eenvoudig het was 
om van de ene naar de andere lidstaat 
te reizen. Ik denk dat dit goed van pas 
kwam tijdens mijn eerste ervaringen 

op professioneel vlak met de EU: het gevoel deel uit te maken van een 
team dat onderhandelt over een overeenkomst met de Europese Unie.

EESC Info: Hoe zou u in een paar woorden de rol van 
het EESC uitleggen aan een burger?

Het EESC fungeert als een „brug” tussen de Europese instellingen en 
de maatschappelijke organisaties in de lidstaten. Het geeft  iedereen de 
kans om voor hen belanghebbende economische en sociale kwesties 
op Europees niveau aan te kaarten, nieuwe ideeën naar voren te bren-
gen en suggesties te formuleren voor de verbetering van de Europese 
wetgeving.

EESC Info: Op welke wijze beïnvloedt uw EESC-
lidmaatschap uw dagelijkse werkzaamheden in Polen 
en welke voordelen brengt het EESC voor Polen mee?

Het belangrijkste gevolg was dat ik onregelmatige werktijden kreeg. 
Mijn werkdag start vaak om 4 uur ‘s morgens als ik op een vliegtuig 
moet stappen en ik kom vaak ‘s avonds laat terug in Polen. Dit betekent 
dat ik urgente zaken voor mijn werk in Polen in het vliegtuig van en 
naar Brussel moet afh andelen. Als je lid wil zijn van het EESC, moet 
je wel van reizen houden en bereid zijn om regelmatig te vliegen en 
verschillende landen te bezoeken.

Het grootste voordeel op nationaal niveau is dat bedrijven die lid 
zijn van onze organisatie de gelegenheid hebben om hun zorgen over 
de Europese wetgeving te delen en om informatie te ontvangen over de 
belangrijkste thema’s die binnen het EESC worden besproken. Dankzij 
de adviezen van het Comité over specifi eke bedrijfssectoren als bijvoor-
beeld biomassa of IT kunnen belangstellende bedrijven deze informatie 
in aanmerking nemen wanneer ze hun bedrijfsplannen opstellen. 
 ●

We moeten goed luisteren naar 
de stem van het maatschappelijk 
middenveld in ons eigen land 

Interview met mevrouw 
Marzena Mendza-Drozd, 
lid van de groep Diverse 
werkzaamheden van het 
EESC en vicevoorzitter van 
de Poolse Federatie van 
niet-gouvernementele 
organisaties

EESC Info: Hoe bent u lid 
geworden van het EESC?

MMD: Ik ben in 2004 lid gewor-
den op voordracht van de vereni-

ging „Forum voor niet-gouvernementele organisaties”. Deze vereniging 
was een van de organisaties die het voortouw heeft  genomen bij het 
vertegenwoordigen van Poolse ngo’s in Brussel, waar ook ik direct bij 
betrokken was. Het EESC was voor mij dan ook geen terra incognita, 
hoewel ik natuurlijk niet helemaal bekend was met de manier waarop 
het in de praktijk functioneerde.

EESC Info: Als een burger u ernaar vraagt, hoe zou 
u dan in enkele woorden omschrijven waar het EESC 
voor staat?

MMD: Als ik heel eerlijk zou zijn, zou ik zeggen dat het idee erachter 
goed is, maar dat het in de praktijk nog niet volledig gebruik maakt 
van zijn mogelijkheden om de standpunten van de maatschappelijke 
organisaties voor het voetlicht te brengen. Hiervoor zijn ongetwijfeld 
tal van oorzaken aan te wijzen. Na zeven jaar lid te zijn geweest van het 
EESC, ben ik nog altijd van mening dat we beter zouden kunnen en 
zouden moeten luisteren naar de organisaties in de lidstaten en dat we 
onze opvattingen met meer nadruk onder de aandacht moeten brengen.

EESC Info: Wat voor invloed heeft uw lidmaatschap 
van het EESC op uw dagelijkse werk in Polen en 
op welke wijze kan er op nationaal niveau worden 
geprofi teerd van de activiteiten van het EESC? 

MMD: Mijn lidmaatschap van het Comité is van invloed op mijn werk 
in Polen, en ook op mijn privéleven. Gelukkig kunnen veel zaken tegen-
woordig via internet worden afgehandeld. Het is moeilijk voor te stellen 
hoe onze voorgangers in het EESC zeg maar dertig jaar geleden dit 
allemaal hebben klaargespeeld. Tegenwoordig kan ik als bestuurslid van 
de Poolse Federatie van niet-gouvernementele organisaties, dankzij mijn 
toegang tot actuele informatie, ngo’s helpen om zich voor te bereiden 
op veranderingen die eraan zitten te komen. ●

gatie van de Europese Unie in India, met de 
Kamers van koophandel, met vertegenwoor-
digers van de industrie, met vakbondsverte-
genwoordigers, met vertegenwoordigers van 
de informele sector zoals straatventers, met 
Europese instellingen, en met denktanks. 

In het algemeen kan geconcludeerd wor-
den dat het in de toekomst aangewezen is een 
grondig debat en onderzoek te wijden aan 
bepaalde onderwerpen die heden een blok-
kering vormen in de relaties EU-India omdat 

Jillian van Turnhout

EESC-delegatie bij het rondetafeloverleg EU-China

EESC-delegatie in India

Enikő Győri, Hongaars minister 
voor EU-aangelegenheden

Commissaris Johannes Hahn

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

Voor meer informatie: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions
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Interview met Jerzy Buzek, voorzitter van het Europees Parlement

EESC-Info: Wat is uw boodschap voor de vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld uit heel Europa? Zal de samenwerking 
tussen hen en de leden van het Europees Parlement verder worden 
geïntensiveerd?

Jerzy Buzek: Ik wil opnieuw de belangrijke democratische rol die het maatschappelijk 
middenveld speelt, benadrukken. Ik heb daar onder andere op gewezen bij de opening van 

Agora in januari dit jaar en tijdens de vele keren dat ik stelling nam tegen de regimes 
in Noord-Afrika en Wit-Rusland. Ik heb daarbij onderstreept dat maatschappelijke 
organisaties meer moeten worden ondersteund. Woorden van gelijke strekking zijn 
ook terug te vinden in de resoluties van het Europees Parlement. In de Europese Unie 
weten we immers dat een democratie niet zonder maatschappelijk middenveld kan.

U bent als leden van het EESC echte vertegenwoordigers van het maatschappelijk 
middenveld en behartigt belangrijke maatschappelijke belangen. U helpt een echte 
dialoog tussen de EU en haar burgers tot stand te brengen en u geeft  bekendheid 
aan de EU in eigen land. Zonder deze inspanningen zou het aan de wil tot verdere 
Europese integratie ontbreken. Het Europees Parlement heeft  u nodig. Onze samen-
werking moet worden voortgezet in het belang van de Europese burgers. Van onze 
gezamenlijke ervaringen zullen de landen kunnen profi teren die nu of in de toekomst 
de weg van democratische hervormingen inslaan. Dat is ons grootste succes.

EESC-Info: Wat verwacht u van het Poolse EU-voorzitterschap?

Jerzy Buzek: Vaak zeg ik dat de EU erop rekent dat Polen opnieuw kwaliteit naar 
Europa brengt en haar inspireert met zijn ondernemerschap, openheid en enthou-
siasme. Die vormen Polens handelsmerk. Wij willen dat Europa de meest concur-
rerende economie ter wereld wordt. Daarom ben ik ingenomen met de doelstellingen 
van het Poolse voorzitterschap: een effi  ciënte, solidaire begroting, versteviging van 
de interne markt en betere benutting van het menselijk potentieel.

Tevens ben ik zeer tevreden over de Poolse inzet voor het nabuurschapsbeleid, 
waaronder het oostelijk partnerschap en het zuidelijk nabuurschap. Dankzij derge-
lijke initiatieven worden onze boodschap en waarden ook buiten de EU verspreid.

Als voorzitter van het EP reken ik op een goede samenwerking tussen mijn instel-
ling en de Poolse regering. Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon 
wordt de meeste wetgeving immers door EP en Raad gezamenlijk vastgesteld. Verder 
hoop ik dat Polen de belangen van de verschillende lidstaten adequaat met elkaar zal 
kunnen verzoenen, iets wat juist in tijden van crisis niet eenvoudig is. Uitdagingen 
genoeg dus, maar Polen heeft  al vaker laten zien dat het een eff ectieve en solidaire 
EU-lidstaat is met een enorm potentieel. (mb) ●

HOOFDARTIKEL
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Streven naar een evenwichtige begroting

„Polen voor een concurrerend, veilig en open Europa”

Beste lezers,
In Spanje beloopt de jeugdwerkloosheid thans volgens 
Eurostat 44  %. Dit cijfer is weinig geruststellend en 
statistieken in andere Europese landen zijn evenmin 
hoopgevend. In ruim de helft van de EU-lidstaten 
bedraagt de jeugdwerkloosheid meer dan 20  %. In 
alle EU-landen waarvoor gegevens beschikbaar zijn, 

zijn de jeugdwerkloosheidspercentages permanent hoger dan het algemene 
werkloosheidscijfer. 

Jeugdwerkloosheid betekent een tragisch verlies aan potentieel, dat niet alleen 
de economische groei ondermijnt maar ook nefaste gevolgen zal hebben voor de 
sociale samenhang. Bovendien is jeugdwerkloosheid een maatschappelijk probleem 
waarvoor we allen een zware tol betalen. Volgens Danny Dorling, hoogleraar 
Humane geografi e aan de universiteit van Sheffi  eld, kan de schade die werkloosheid 
aan jongeren toebrengt, nauwelijks worden onderschat. Ze laat een blijvend litteken 
na en kan ook gevolgen hebben op langere termijn. Zo zij alleen al maar gedacht aan 
het hogere risico op werkloosheid in de toekomst en op levenslang lagere inkomens.

Het EESC heeft  recent een aantal evenementen georganiseerd, met name in 
Spanje en Malta (waarover in dit nummer wordt bericht) waar de problematiek 
met open vizier werd benaderd.  Conclusie daarvan was dat één enkele, miraculeuze 
oplossing voor deze heikele situatie niet te vinden is maar dat op een aantal gebieden 
tegelijkertijd moet worden opgetreden.

Eerst en vooral moet de economische groei worden aangezwengeld om 
nieuwe werkgelegenheid te creëren. Dankzij economische groei krijgen jongeren 
betere vooruitzichten op werk. Ten tweede moet het probleem van vroegtijdige 
schoolverlaters worden aangepakt en moet werk worden gemaakt van een betere 
afstemming van de onderwijsstelsels op de behoeft en van de arbeidsmarkt. Informeel 
onderwijs is in dit verband van cruciaal belang. Ten derde moet het regelgevend kader 
van onze arbeidsmarkten worden herbekeken vanuit het oogpunt van fl exizekerheid. 
We moeten jongeren duidelijk het vooruitzicht bieden dat hun tijdelijke en/of 
deeltijdse contracten op termijn en onder welomlijnde voorwaarden zullen worden 
omgezet in voltijdse contracten van onbepaalde duur. Jongeren moeten duidelijke 
vooruitzichten krijgen op grotere stabiliteit. Ten slotte moet ook worden gekeken 
naar de diensten voor arbeidsvoorziening. Zo is het zaak zo snel mogelijk in te grijpen 
wanneer jongeren hun baan dreigen te verliezen. Daarnaast moet ernstig worden 
nagedacht over de mogelijkheid van gesubsidieerde banen voor kwetsbare groepen 
die maar moeilijk toegang krijgen tot de reguliere arbeidsmarkt, met name niet- of 
nauwelijks geschoolde jongeren. Een goed voorbeeld van een dergelijke maatregel 
is de „jeugdgarantieregeling” waarin is voorzien in het initiatief Jeugd in beweging. 
Hierbij worden lidstaten aangemoedigd ervoor te zorgen dat jongeren een baan, 
verdere opleiding of werkervaring aangeboden krijgen binnen de zes maanden dat 
zij de school hebben verlaten.

Anna Maria Darmanin,
vicevoorzitter

Beste lezers,
Als vicevoorzitter van het EESC, Europeaan en Pool, zie 
ik het allereerste Poolse voorzitterschap van de Raad van 
de EU met grote belangstelling tegemoet. 

Het doet me veel plezier te zien dat het Poolse 
voorzitterschap heeft  besloten zich bezig te houden met 

groei, en niet enkel met het terugbetalen van schulden, een factor die, hoe belangrijk 
ook, op zich geen enkel uitzicht biedt op sterke groei. We hebben de oorzaken van 
de crisis ontleed; nu is het tijd om vooruit te kijken en slagvaardige strategieën voor 
duurzame groei te ontwikkelen, zodat Europa zijn concurrentiepositie kan behouden.

Ik hoop met heel mijn hart dat het Poolse voorzitterschap vooruitgang zal boeken 
op een aantal cruciale terreinen, waaronder de interne markt, die, eenmaal voltooid, 
de economische groei nog zal aanzwengelen. Om het economisch potentieel van 
Europa te versterken heeft  de EU een ambitieuze begroting nodig. Ik hoop dan ook 
dat het Poolse voorzitterschap dit standpunt tijdens de onderhandelingen over de 
volgende fi nanciële vooruitzichten zal verdedigen. 

Het EESC heeft  zijn standpunt al duidelijk gemaakt: er moet worden afgestapt 
van het beginsel van „evenredige compensatie”. Dit beginsel staat haaks op de 
fundamentele Europese waarden van solidariteit en wederzijds voordeel. Het EESC is 
voorstander van het stelsel van eigen middelen die rechtstreeks naar de EU-begroting 
gaan en de nationale bijdragen vervangen. De manier waarop de EU-begroting wordt 
gefi nancierd is een duidelijke graadmeter voor de Europese integratie.

Het Comité heeft  de afgelopen twee jaar onvermoeibaar gehamerd op het feit dat 
de maatschappelijke organisaties nauwer moeten worden betrokken bij de uitvoering 
van wetgeving die op instigatie van de EU is aangenomen en de bevordering van de 
economische integratie in de landen die onder het oostelijkpartnerschapsinitiatief 
vallen. Het verheugt mij dan ook ten zeerste dat het oostelijk partnerschap, dat 
de laatste tijd op de achtergrond was geraakt, bovenaan de agenda van het 
voorzitterschap staat. De recente gebeurtenissen in de zuidelijke landen van het 
Middellandse-Zeegebied hebben het belang van stabiele buurlanden — en dat niet 
alleen op het vlak van handel of energievoorziening — ten overvloede aangetoond.

Polen is er in 1989 in geslaagd op vreedzame wijze het communisme achter zich te 
laten; van die ervaring kan gebruik worden gemaakt om de overgang naar democratie 
in de Arabische wereld vlotter te doen verlopen. Net als indertijd in Polen blijkt nu 
ook weer uit de gebeurtenissen in de Arabische wereld dat de maatschappelijke 
organisaties, daar waar geschiedenis met een hoofdletter wordt geschreven, een 
cruciale rol spelen. Ik ben dan ook trots en tevreden dat het maatschappelijk 
middenveld, dat op EU-niveau wordt vertegenwoordigd door het EESC, bereid is om 
het Poolse voorzitterschap te helpen zijn ambitieuze en broodnodige doelstellingen 
te verwezenlijken. 

Jacek Krawczyk,
vicevoorzitter

20 juli 2011
Warschau, Polen: follow-
upconferentie over het EESC-
advies „Duurzame ontwikkeling 
van het EU-transportbeleid 
en TEN-V” georganiseerd 
in samenwerking met 
het Poolse ministerie voor 
Infrastructuur  

13 september 2011
EESC, Brussel: bijeenkomst 
van de EESC-stuurgroep 
„Europa 2020” met de 
vertegenwoordigers van de 
nationale SER’s

21 en 22 september 2011
EESC Brussel, België: 
„EESC Design Eleven” 
prijsuitreiking en opening 
van de tentoonstelling
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Europees Jaar van 
Vrijwilligerswerk — 
Vrijwilligerswerk waarderen

Pools voorzitterschap: Polen 
gaat zich inzetten voor een 
concurrerend, veilig en open 
Europa

Het EESC werkt aan vier 
verkennende adviezen op 
verzoek van het Poolse 
voorzitterschap

EESC wil jongerenwerkloosheid 
aanpakken

EU/Rusland-workshop: 
maatschappelijke organisaties 
willen een grotere rol in het 
streven naar duurzaamheid
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De EU-begroting wordt geëvalueerd 
op een moment dat er grote fi nanci-
ele onzekerheid heerst in Europa. Het 
EESC heeft aanbevelingen ter zake 
geformuleerd in een advies dat werd 
opgesteld door Henri Malosse (groep 
Werkgevers, Frankrijk) en Gérard Dan-
tin (groep Werknemers, Frankrijk). 
Vanwege de financieel-economische 
crisis en de oplopende tekorten in de 
meeste lidstaten heerst het gevoel dat 
de EU niet de begrotingssteun krijgt 
om haar beleidsstrategie uit te voeren 

De belangrijkste opgaven die het Poolse voorzitterschap zich stelt, zijn verbetering van de economische 
groei en herstel van het vertrouwen bij de burgers. Europa heeft  lering getrokken uit de crisis en zijn 
economische fundament vernieuwd. Nu zal het doortastende maatregelen moeten nemen op het gebied 
van groei en ontwikkeling van het concurrentievermogen. Polen wil daartoe bijdragen door zich te con-
centreren op een uitbreiding en verdieping van de eengemaakte markt, op stimulering van het investe-
ringsbeleid en op versterking van het intellectuele kapitaal. Al deze maatregelen vallen onder de noemer 
„Europese integratie als bron van groei”, prioriteit nummer één van het Poolse voorzitterschap. Om onze 
doelstellingen op dit gebied, waartoe ook een actief werkgelegenheidsbeleid behoort, met succes te kunnen 
verwezenlijken, zijn de aanbevelingen waar wij het Europees Economisch en Sociaal Comité om hebben 
gevraagd, van het grootste belang. 

Een ander onderwerp dat wij aan de orde willen stellen, is een „Veilig Europa”. Hieronder vallen ook 
de continuïteit van de energievoorziening, waar Polen binnen de EU al enkele jaren op hamert, voedsel-
zekerheid en versterking van het Europese veiligheids- en defensiebeleid. Wij zouden graag zien dat de 
EU een grotere rol gaat spelen op het internationale toneel, en zullen onze steun geven aan alle acties die 
daartoe worden ondernomen.

Een Europa met een open venster op de buitenwereld — dat is de derde en meest omvangrijke hoofdprioriteit van het Poolse EU-voorzitterschap. 
Wij willen het toetredingsproces van Kroatië tot een goed einde brengen en steunen ook andere landen op hun weg naar het EU-lidmaatschap. Wij 
zullen streven naar een versterking van het oostelijk partnerschap om Oekraïne, Wit-Rusland, Moldavië, Azerbeidzjan, Armenië en Georgië dichter 
bij de EU te brengen. Binnen het kader van het oostelijk partnerschap zullen we ons inzetten voor het sluiten van partnerschapsovereenkomsten 
en het instellen van vrijhandelszones. In dit verband zal het EESC op ons verzoek een advies opstellen over de wisselwerking tussen het oostelijk 
partnerschap en de oostelijke dimensie van het EU-beleid. 

Uitoefening van het voorzitterschap betekent niet alleen vooruitkijken naar de toekomst, maar vooral ook adequaat reageren op actuele gebeur-
tenissen. Wij zijn dan ook van plan om de ontwikkelingen in de zuidelijke buurlanden van de EU nauwgezet te volgen en willen steun geven aan 
maatregelen die gericht zijn op een vernieuwing van de betrekkingen tussen de EU en de Arabische wereld. Ook is het belangrijk voor ons dat er een 
uitgebreid actieplan voor democratisering en ontwikkeling van moderne staatsstructuren in de betrokken landen wordt uitgewerkt. 

Kortom, het Poolse voorzitterschap wil bouwen aan een economisch sterk Europa, waardoor de mensen in de EU meer vertrouwen krijgen in 
de toekomst en deze met optimisme tegemoet zien. Het spreekt vanzelf dat een en ander alleen kan worden gerealiseerd als het maatschappelijk 
middenveld, dat op Europees niveau wordt vertegenwoordigd door het Europees Economisch en Sociaal Comité, hier actief bij wordt betrokken. ●

Mikołaj Dowgielewicz, staatssecretaris van Europese Zaken en Economisch Beleid op het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken.

en haar nieuwe verplichtingen uit het 
Verdrag van Lissabon na te komen. 
Daarom is een slimme begroting nodig, 
die de EU de middelen ter hand stelt om 
haar ambities waar te maken zonder dat 
de algemene belastingdruk op Europese 
burgers en ondernemingen toeneemt.

Het EESC vindt dat het beginsel 
van de „juste retour” moet worden 
verlaten, omdat het indruist tegen de 
waarden van solidariteit en wederzijds 
voordeel die aan de basis liggen van de 

Europese integratie. Het subsidiariteits-
beginsel, op grond waarvan zaken door 
het laagst mogelijke bestuursniveau 
moeten worden geregeld, moet daar-
entegen juist worden toegepast. Het 
EESC staat achter het voorstel van de 
Europese Commissie voor het gebruik 
van eigen middelen, die van de grond 
kunnen worden opgebouwd of natio-
nale heffi  ngen kunnen vervangen. Nati-
onale en Europese begrotingen zouden 
complementair moeten zijn om de EU 
zoveel mogelijk armslag te geven haar 
beleidsdoelstellingen te realiseren.

Voor een doeltreff ende begroting is 
het essentieel de publieke opinie van het 
belang van de EU te overtuigen. Om de 
steun van de burgers te winnen, moet 
er absoluut op worden gewezen wat 
het hen zou kosten als er geen Euro-
pese integratie zou zijn. Daarom pleit 
het EESC evenals het Europees Parle-
ment voor een nieuw verslag over de 
kosten van het niet-bestaan van Europa 
waarin de overlappingen in de nationale 
begrotingen worden belicht. Het EESC 
zal daaraan zelf meewerken en boven-
dien voor de Europese burgers bestemd 
promotiemateriaal leveren. (ma) 
 ●

IN HET KORT

IN MEMORIAM

Boodschap EESC voor G20: 
prijsschommelingen wereldwijd aanpakken

De landbouwministers van de G20-
landen kwamen op 22 en 23 juni in 
Parijs bijeen om de ontwikkelingen 
op de mondiale landbouwmarkt en 
de handelsonderhandelingen voor de 
sector te bespreken. Actueel voorzit-
terland Frankrijk heeft  voedselzeker-
heid tot één van zijn topprioriteiten 
gemaakt en het EESC gevraagd om 
input te leveren voor de top. De EU 
hecht in haar landbouw-, handels- en 
ontwikkelingsbeleid eveneens groot 
belang aan voedselzekerheid.

Ter voorbereiding van zijn advies 
heeft het EESC op 23 mei een con-
ferentie georganiseerd onder het 
motto „Voedsel voor iedereen — naar 
wereldwijde afspraken”. Afgevaardig-

den van o.m. de VN, de 
FAO, de G20-landen en 
de EU bogen zich over 
de vraag hoe de mondi-
ale landbouwcrisis kan 
worden bezworen. Voor-
aanstaande politici en 
deskundigen werkten er 
samen de EU-aanbeve-
lingen uit voor de G20-
landbouwtop van juni.

„We kunnen ons geen 
nieuwe landbouwcrisis op de mondiale 
markt veroorloven. Ongecontroleerde 
speculatie is funest voor de ontwikke-
lingslanden, leidt tot honger en tot 
verarming van onze boerenstand. We 
moeten dit dringend een halt toeroe-
pen. De EU wil alles eraan doen om 
hieraan mee te werken, aldus EESC-
voorzitter Staff an Nilsson, die de con-
ferentie leidde. 

De concrete ideeën die op 22 en 
23 juni in Parijs besproken en goedge-
keurd werden op basis van het voorstel 
dat het EESC het Franse voorzitter-
schap had voorgelegd, berusten op 
zes pijlers: bevordering van duurzame 
landbouw, de cruciale rol van het 
maatschappelijk middenveld, erken-

ning van het recht op voedsel, behoeft e 
aan coherent beleid, verbetering van 
de werking van de landbouwmarkt 
en bescherming van degenen die het 
meest kwetsbaar zijn.

Het EESC pleitte daarnaast uitdruk-
kelijk voor een betere coördinatie en 
samenwerking tussen internationale 
organisaties en, met name, voor een 
betere afstemming van de concrete 
acties die ze ondernemen. Een belang-
rijke voorwaarde is volgens het EESC 
ook dat boeren, vooral de kleine boe-
ren, gemakkelijker toegang krijgen tot 
internationale en Europese fondsen en 
dat vrouwen volwaardig en onbeperkt 
toegang hebben tot de productiemid-
delen.

De conclusies van de conferentie 
„Voedsel voor iedereen” kunt u lezen 
op:

http://www.eesc.europa.eu/food-
for-everyone/  
 
 
 ●

De EU rekent erop dat Polen opnieuw 
kwaliteit naar Europa brengt

EU/Rusland-workshop

Het EESC en de Burgerkamer van Rusland hebben op 28 juni 
jl. in Brussel hun vierde gezamenlijke workshop gehouden, 
met dit keer het streven naar een groenere economie als 
thema. Dit thema werd gekozen in het vooruitzicht van de 
VN-conferentie over duurzame ontwikkeling die volgend 
jaar in Rio zal worden gehouden: een gelegenheid bij uitstek 

om te laten zien hoe eendrachtig maatschappelijke organi-
saties van de EU en Rusland kunnen zijn.

Vooruitlopend op die VN-conferentie hebben de deel-
nemers aan de workshop een kordaat bericht laten uitgaan 
waarin wordt aangedrongen op meer aandacht voor milieu-
vraagstukken in de nationale beleidsvorming. Ook wordt 
de nadruk gelegd op het belang van de betrokkenheid van 
maatschappelijke organisaties bij de totstandbrenging van 
een dergelijk duurzaam milieubeleid. Andere belangrijke 
vraagstukken waarover door de deelnemers aan de workshop 
werd gediscussieerd, zijn migratie en de rol van het maat-
schappelijk middenveld in het EU/Rusland-partnerschap 
voor modernisering.

Voor meer informatie en de conclusies van de workshop 
kunt u kijken op: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
fr.eastern-neighbours-and-russia (ti) ●

Het raadgevend comité van de Europese 
Economische Ruimte bezoekt Estland

Op voorstel van zijn bureau heeft  het raad-
gevend comité van de Europese Economi-
sche Ruimte (EER) zijn 19e vergadering in 
het Estse Tartu gehouden.  De bijeenkomst 
vond plaats op 12 en 13 mei en omvatte een 
bezoek aan de Estse stichting Agrenska, een 
revalidatiecentrum voor gehandicapte kin-
deren en gezinnen, evenals een bezoek aan 
het wetenschapspark van Tartu.

Tijdens de bijeenkomst werd gesproken 
over de overeenkomst inzake de Europese 
Economische Ruimte. De vergadering werd 
bijgewoond door de heer Lars Erik Nord-
gaard, directeur van het EVA-secretariaat 
en de heer Per Sanderud, voorzitter van 
het agentschap voor toezicht op de EVA. 
De toetreding van IJsland tot de Europese 
Unie stond ook op de agenda.

De leden van het raadgevend comité van 
de Europese Economische Ruimte hebben 
verder twee resoluties over de Single Market 
Act en een werkdocument over de Europese 
economische governance besproken.  Pro-
fessor Raul Eamets van de universiteit van 
Tartu gaf een uitgebreid overzicht van de 
economische situatie, de begrotingsdisci-
pline en een analyse van de voorgestelde 
steunmaatregelen voor het eurogebied. 

In een nieuwe resolutie en een verslag 
over innovatie op het gebied van energie 
werd benadrukt dat er meer kennisver-
spreiding nodig is en een groter gebruik van 
energie-effi  ciënte technologie. Ook werd er 
opgeroepen tot hogere investeringen in 
O&O, met name door de particuliere sec-
tor, omdat Europa hierin ver achterop ligt. 
Het feit dat er geen Europese bedrijven actief 
zijn op dit gebied is een zorgelijke situatie.

Aansluitend op de bijeenkomsten heb-
ben de deelnemers een bezoek gebracht aan 
de Estse stichting Agrenska, een revalida-
tiecentrum voor gehandicapte kinderen en 

gezinnen in Tammistu. Covoorzitter van 
het raadgevend comité van de EER, de heer 
Meelis Joost, gaf een toelichting op de doel-
stelling en de activiteiten van de permanente 
Ests-Zweedse samenwerking die in 2003 in 
het leven was geroepen. Dit bezoek was met 
name interessant omdat het de gelegen-
heid bood om de eff ecten van de door het 
Noorse/EER-fi nanciële mechanisme gedane 
investeringen te beschouwen. Hiermee 
was een oefenkeuken voor gehandicapte 
jonge kinderen opgezet, zodat ze konden 
leren koken, cateren, menu’s samenstellen, 
enzovoort. 

Er werd ook een bezoek gebracht aan het 
wetenschapspark van Tartu, waar de groep 
een uiteenzetting kreeg over de omvang en 
het soort bedrijven en starters die gebruik 
maken van hun diensten. Het Tartu weten-
schapspark heeft  laboratoria opgezet om 
starters en bedrijven te helpen op het gebied 
van productontwikkeling. 
 
 
 ●

Zitting van het Europees kernenergieforum

Tijdens de meest recente zitting van het Europees kernenergieforum (ENEF) 
op 19 en 20 mei 2011 in Praag is Richard Adams benoemd tot nieuwe voorzit-
ter van de ENEF-werkgroep Transparantie. Hij is de opvolger van János Tóth, 
de voormalige TEN-voorzitter die zeer wordt gemist. ENEF is een uniek forum 
om uitgebreid en zonder taboes te discussiëren over transparantie en de kansen en 
risico’s van kernenergie. In dit verband heeft  het EESC regelmatig conferenties met 
diverse kopstukken van het Europese maatschappelijk middenveld georganiseerd: 
in 2009 De visie van het Europese maatschappelijk middenveld op kernenergie 
en in 2010 Kernenergie: kansen en risico’s — Het standpunt van het maatschap-
pelijk middenveld en andere betrokkenen. Naar koolstofarme energie gaat in alle 
lidstaten veel belangstelling uit. Het EESC is van plan om de betrokken partijen 
ook te laten discussiëren over nucleaire veiligheid in november 2011 en over de 
mix van koolstofarme energiebronnen in 2012. (ak) ●

Financiële educatie en verantwoord gebruik 
van fi nanciële producten 

In een tijd van toenemende complexiteit en ondoorzichtigheid van het fi nanciële 
stelsel is fi nanciële educatie de sleutel tot een verantwoord gebruik van fi nanciële 
producten.

De fi nanciële sector moet echter ook bereid zijn om zich voor de volle hon-
derd procent in te zetten voor de strategieën en initiatieven die door de Europese 
Commissie en de OESO zijn gelanceerd om de tekortkomingen van het fi nanciële 
stelsel te verhelpen. Een correcte toepassing van de nieuwe regels zal bovendien 
de toegang tot transparante fi nanciële producten bevorderen.

Financiële opvoeding moet een breed opgezet beleid worden, dat op alle leeft ij-
den is gericht en deel uitmaakt van het onderwijsprogramma van zowel het lager 
en middelbaar onderwijs als het beroepsonderwijs en van vervolgopleidingen. Dit 
draagt bij tot fi nanciële integratie en stimuleert bewust spaargedrag. (ctp) 
 
 ●

Hongaarse en Sloveense leden in gesprek met de media
EESC-leden hebben in het gebouw van het EESC journalisten uit 
Hongarije en Slovenië ontmoetop resp. 15 en 16 juni. De Hongaarse 
journalisten, die waren uitgenodigd door het Hongaarse EESC-lid 
Kinga Joό (groep Diverse werkzaamheden), mochten ook beide 
zittingsdagen bijwonen om zich uit eerste hand een beeld te kun-
nen vormen van de rol en de manier van werken van het Comité.

Vicevoorzitter Anna Maria Darmanin, die perslunch organi-
seerde, nam de gelegenheid te baat om de werkzaamheden van het 
Comité toe te lichten en persoonlijk een praatje te maken met de 
journalisten. De lunches maken deel uit van een reeks informele 
bijeenkomsten waarbij mevrouw Darmanin als gastvrouw optreedt 
om leden en pers te helpen in een informele setting directe contac-
ten te leggen en van gedachten te wisselen. (ail) ●

Eerbetoon aan Zenonas Rokus Rudzikas

Het bericht van het onverwachtse en vroegtijdige overlijden 
van onze dierbare collega en vriend Zenonas Rudzikas op 
de leeft ijd van 71 jaar heeft  ons allen diep geschokt. Hij was 
een uitzonderlijk man die in onze hoofden en harten en in 
de wetenschappelijke gemeenschap een onuitwisbare indruk 
heeft  nagelaten. Ondanks zijn uitzonderlijke intelligentie was 
hij een rustige en bescheiden persoonlijkheid. Sinds 2006 was 
hij een actief Litouws EESC-lid dat talrijke bijdragen heeft  
geleverd aan het Comité en waardevol werk heeft  verricht als 
lid van de afdelingen NAT, REX en TEN. 

Naast zijn werkzaamheden en lidmaatschap van het EESC was de heer Rudzikas 
bedrijvig op academisch vlak en voormalig voorzitter van de Litouwse Academie 
van wetenschappen. Hij was een uitmuntend wetenschapper, een gerenommeerd 
specialist in nucleaire spectroscopie en een prominent deskundige in de theore-
tische natuurkunde in Litouwen. Voor zijn onderzoek en ontdekkingen kreeg 
hij tal van prijzen. Zijn collega’s hebben zelfs een asteroïde van de hoofdgor-
del naar deze eminente natuurkundige en geliefde persoonlijkheid genoemd: de 
„167960 Rudzikas”.

De heer Rudzikas was niet alleen een briljant en hooggewaardeerd wetenschap-
per maar ook een bescheiden en sociabel man en een geëngageerd Europees bur-
ger. Getuige hiervan het feit dat hij een van de stichtende leden van de Litouwse 
sociaaleconomische raad was.

Zijn groot enthousiasme en uitzonderlijke intellectuele en menselijke vaardig-
heden zullen zonder meer worden gemist, niet alleen in het EESC maar ook door 
allen die het voorrecht hebben gehad hem te kennen en met hem te mogen werken.

Luca Jahier,
voorzitter van de groep Diverse werkzaamheden

Hoofdredacteur:
Peter Lindvald-Nielsen (pln)
Tomasz Jasiński, EESC vertegenwoordiger van 
de EESC-leden binnen het redactieteam (groep 
Werkgevers, Polen)

Bijdragen van:
Maciej Bury (mb) 
Peter Lindvald-Nielsen (pln)
Luca Jahier (lj) 
Mark Antell (ma) 
Alejandro Izquierdo Lopez (ail)
Coralia Catana (cc) 
Xavier Verboven (xv) 
Andrea Subhan (as) 
Tzonka Iotzova (ti) 
Gabriela Sermek Zentková (gsz)
Meelis Joost (mj) 

Alksandra Klenke (ak) 
Nadja Kačičnik (nk) 
Carlos Trias Pintó (ctp)
Sylvia Binger (sb) 
juli etta-Doina Dobre-Lereanu (jddl)
Bethany Isenberg (bi) 

Algemene coördinatie:
Nadja Kačičnik 

Adres:
Europees Economisch en Sociaal Comité
Jacques Delorsgebouw, Belliardstraat 99, Brussel, 
BELGIË 
Tel. +32 2 54693 96 of 5469586
Fax +32 2 5469764
E-mail: eescinfo@eesc.europa.eu  
Internet: http://www.eesc.europa.eu/

EESC info verschijnt negen keer per jaar — telkens ter gelegenheid van een EESC-zitting.
Gedrukte versies van EESC Info in het Duits, Engels of Frans kunnen gratis worden verkregen 
bij de persdienst van het EESC. 
EESC Info staat in pdf-formaat in 22 talen op de website van het EESC: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info

EESC Info is niet het offi  ciële verslag van de werkzaamheden van het EESC. Daarvoor zij 
verwezen naar het Publicatieblad van de Europese Unie en naar andere publicaties van het 
EESC. 
Reproductie — onder vermelding van EESC Info — is toegestaan, op voorwaarde dat de 
redactie een kopie wordt toegestuurd.
Oplage: 15 500 exemplaren 
Volgende uitgave: september 2011 
GEDRUKT OP 100 % KRINGLOOPPAPIER

Zwaarste EU-begrotingsonderhandelingen ooit 
in het verschiet, waarschuwt commissaris Lewandowski 

regering om alles te doen wat zij kan 
om de uiteenlopende standpunten bin-
nen de Raad op één lijn te brengen en 
een ontwerp op te stellen dat de goed-
keuring van het Europees Parlement 
kan wegdragen. Ik kijk uit naar de bij-
drage van het Europees Economisch en 
Sociaal Comité aan de discussie over 
de volgende fi nanciële vooruitzichten, 
om te horen wat het maatschappelijk 
middenveld, m.i.v. de sociale partners, 
bezighoudt en wat het wil. 

In een tijd van schaarse financiële 
middelen doen lidstaten regelmatig een 
beroep op de Europese Unie om meer 
te doen op gebieden als energie, milieu, 
migratie en diplomatie, terwijl zij tege-
lijkertijd de EU-begroting willen verso-
beren (en echte besparingen zijn niet te 
realiseren op het vlak van de adminis-
tratieve kosten, die slechts 5,8 % van de 
begroting beslaan). Het oplossen van 
deze ingewikkelde budgettaire puzzel zal 
een van de grootste uitdagingen voor het 
Poolse voorzitterschap zijn.

Ik heb een aantal malen contact gehad 
met de premier en zijn team: ik weet dat 
zij deze uitdaging aankunnen. 
 ●

Het Poolse voorzitterschap van de EU 
zal alles behalve een rustig halfj aartje 
worden. De regering van Donald Tusk 
neemt de voorzittershamer immers 
over in een tijd waarin veel lidstaten 
worstelen met de consequenties van 
het feit dat zij jarenlang meer hebben 
uitgeven dan zij verdienden, terwijl 
de EU zich bezint op grenscontroles 
en op haar rol in het Middellandse-
Zeegebied — en daarnaast is het ook 
weer begrotingstijd! 

Wat dit laatste betreft , zal het Poolse 
voorzitterschap meteen op proef worden 
gesteld: de Raad dient zijn standpunt 
m.b.t. de EU-begroting voor 2012 goed 
te keuren. Eind april pleitte de Com-
missie voor een verhoging van 4,9 %. 
Dit heeft  vooral te maken met het feit 
dat allerlei projecten in Europa die door 
de EU worden gefi nancierd, op hun eind 
lopen; volgend jaar moet de EU de lid-
staten die hun projecten (op gebieden 
als infrastructuur, werkgelegenheid en 
milieu) hebben afgerond, terugbetalen. 
Veel lidstaten hebben echter al laten 
weten dat zij tegen zo’n verhoging van de 
EU-begroting zijn. Het Poolse voorzitter-
schap zal een manier moeten vinden om 
tegemoet te komen aan de tegengestelde 
prioriteiten van de lidstaten: vele lidsta-
ten willen dat de EU-begroting zo min 
mogelijk stijgt, terwijl de steun van de EU 
voor hun eigen regio’s, bedrijven, weten-
schappers, ngo’s, enz. niet mag afnemen!

Vrijwel op hetzelfde tijdstip zullen 
ook de onderhandelingen over het vol-
gende fi nanciële kader van start gaan. 
Laten we ons niets verbeelden: dit zul-
len de zwaarste begrotingsonderhan-
delingen worden waar de EU ooit voor 
heeft gestaan en het is aan de Poolse 
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Interview met Jerzy Buzek, voorzitter van het Europees Parlement

EESC-Info: Wat is uw boodschap voor de vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld uit heel Europa? Zal de samenwerking 
tussen hen en de leden van het Europees Parlement verder worden 
geïntensiveerd?

Jerzy Buzek: Ik wil opnieuw de belangrijke democratische rol die het maatschappelijk 
middenveld speelt, benadrukken. Ik heb daar onder andere op gewezen bij de opening van 

Agora in januari dit jaar en tijdens de vele keren dat ik stelling nam tegen de regimes 
in Noord-Afrika en Wit-Rusland. Ik heb daarbij onderstreept dat maatschappelijke 
organisaties meer moeten worden ondersteund. Woorden van gelijke strekking zijn 
ook terug te vinden in de resoluties van het Europees Parlement. In de Europese Unie 
weten we immers dat een democratie niet zonder maatschappelijk middenveld kan.

U bent als leden van het EESC echte vertegenwoordigers van het maatschappelijk 
middenveld en behartigt belangrijke maatschappelijke belangen. U helpt een echte 
dialoog tussen de EU en haar burgers tot stand te brengen en u geeft  bekendheid 
aan de EU in eigen land. Zonder deze inspanningen zou het aan de wil tot verdere 
Europese integratie ontbreken. Het Europees Parlement heeft  u nodig. Onze samen-
werking moet worden voortgezet in het belang van de Europese burgers. Van onze 
gezamenlijke ervaringen zullen de landen kunnen profi teren die nu of in de toekomst 
de weg van democratische hervormingen inslaan. Dat is ons grootste succes.

EESC-Info: Wat verwacht u van het Poolse EU-voorzitterschap?

Jerzy Buzek: Vaak zeg ik dat de EU erop rekent dat Polen opnieuw kwaliteit naar 
Europa brengt en haar inspireert met zijn ondernemerschap, openheid en enthou-
siasme. Die vormen Polens handelsmerk. Wij willen dat Europa de meest concur-
rerende economie ter wereld wordt. Daarom ben ik ingenomen met de doelstellingen 
van het Poolse voorzitterschap: een effi  ciënte, solidaire begroting, versteviging van 
de interne markt en betere benutting van het menselijk potentieel.

Tevens ben ik zeer tevreden over de Poolse inzet voor het nabuurschapsbeleid, 
waaronder het oostelijk partnerschap en het zuidelijk nabuurschap. Dankzij derge-
lijke initiatieven worden onze boodschap en waarden ook buiten de EU verspreid.

Als voorzitter van het EP reken ik op een goede samenwerking tussen mijn instel-
ling en de Poolse regering. Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon 
wordt de meeste wetgeving immers door EP en Raad gezamenlijk vastgesteld. Verder 
hoop ik dat Polen de belangen van de verschillende lidstaten adequaat met elkaar zal 
kunnen verzoenen, iets wat juist in tijden van crisis niet eenvoudig is. Uitdagingen 
genoeg dus, maar Polen heeft  al vaker laten zien dat het een eff ectieve en solidaire 
EU-lidstaat is met een enorm potentieel. (mb) ●

HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Streven naar een evenwichtige begroting

„Polen voor een concurrerend, veilig en open Europa”

Beste lezers,
In Spanje beloopt de jeugdwerkloosheid thans volgens 
Eurostat 44  %. Dit cijfer is weinig geruststellend en 
statistieken in andere Europese landen zijn evenmin 
hoopgevend. In ruim de helft van de EU-lidstaten 
bedraagt de jeugdwerkloosheid meer dan 20  %. In 
alle EU-landen waarvoor gegevens beschikbaar zijn, 

zijn de jeugdwerkloosheidspercentages permanent hoger dan het algemene 
werkloosheidscijfer. 

Jeugdwerkloosheid betekent een tragisch verlies aan potentieel, dat niet alleen 
de economische groei ondermijnt maar ook nefaste gevolgen zal hebben voor de 
sociale samenhang. Bovendien is jeugdwerkloosheid een maatschappelijk probleem 
waarvoor we allen een zware tol betalen. Volgens Danny Dorling, hoogleraar 
Humane geografi e aan de universiteit van Sheffi  eld, kan de schade die werkloosheid 
aan jongeren toebrengt, nauwelijks worden onderschat. Ze laat een blijvend litteken 
na en kan ook gevolgen hebben op langere termijn. Zo zij alleen al maar gedacht aan 
het hogere risico op werkloosheid in de toekomst en op levenslang lagere inkomens.

Het EESC heeft  recent een aantal evenementen georganiseerd, met name in 
Spanje en Malta (waarover in dit nummer wordt bericht) waar de problematiek 
met open vizier werd benaderd.  Conclusie daarvan was dat één enkele, miraculeuze 
oplossing voor deze heikele situatie niet te vinden is maar dat op een aantal gebieden 
tegelijkertijd moet worden opgetreden.

Eerst en vooral moet de economische groei worden aangezwengeld om 
nieuwe werkgelegenheid te creëren. Dankzij economische groei krijgen jongeren 
betere vooruitzichten op werk. Ten tweede moet het probleem van vroegtijdige 
schoolverlaters worden aangepakt en moet werk worden gemaakt van een betere 
afstemming van de onderwijsstelsels op de behoeft en van de arbeidsmarkt. Informeel 
onderwijs is in dit verband van cruciaal belang. Ten derde moet het regelgevend kader 
van onze arbeidsmarkten worden herbekeken vanuit het oogpunt van fl exizekerheid. 
We moeten jongeren duidelijk het vooruitzicht bieden dat hun tijdelijke en/of 
deeltijdse contracten op termijn en onder welomlijnde voorwaarden zullen worden 
omgezet in voltijdse contracten van onbepaalde duur. Jongeren moeten duidelijke 
vooruitzichten krijgen op grotere stabiliteit. Ten slotte moet ook worden gekeken 
naar de diensten voor arbeidsvoorziening. Zo is het zaak zo snel mogelijk in te grijpen 
wanneer jongeren hun baan dreigen te verliezen. Daarnaast moet ernstig worden 
nagedacht over de mogelijkheid van gesubsidieerde banen voor kwetsbare groepen 
die maar moeilijk toegang krijgen tot de reguliere arbeidsmarkt, met name niet- of 
nauwelijks geschoolde jongeren. Een goed voorbeeld van een dergelijke maatregel 
is de „jeugdgarantieregeling” waarin is voorzien in het initiatief Jeugd in beweging. 
Hierbij worden lidstaten aangemoedigd ervoor te zorgen dat jongeren een baan, 
verdere opleiding of werkervaring aangeboden krijgen binnen de zes maanden dat 
zij de school hebben verlaten.

Anna Maria Darmanin,
vicevoorzitter

Beste lezers,
Als vicevoorzitter van het EESC, Europeaan en Pool, zie 
ik het allereerste Poolse voorzitterschap van de Raad van 
de EU met grote belangstelling tegemoet. 

Het doet me veel plezier te zien dat het Poolse 
voorzitterschap heeft  besloten zich bezig te houden met 

groei, en niet enkel met het terugbetalen van schulden, een factor die, hoe belangrijk 
ook, op zich geen enkel uitzicht biedt op sterke groei. We hebben de oorzaken van 
de crisis ontleed; nu is het tijd om vooruit te kijken en slagvaardige strategieën voor 
duurzame groei te ontwikkelen, zodat Europa zijn concurrentiepositie kan behouden.

Ik hoop met heel mijn hart dat het Poolse voorzitterschap vooruitgang zal boeken 
op een aantal cruciale terreinen, waaronder de interne markt, die, eenmaal voltooid, 
de economische groei nog zal aanzwengelen. Om het economisch potentieel van 
Europa te versterken heeft  de EU een ambitieuze begroting nodig. Ik hoop dan ook 
dat het Poolse voorzitterschap dit standpunt tijdens de onderhandelingen over de 
volgende fi nanciële vooruitzichten zal verdedigen. 

Het EESC heeft  zijn standpunt al duidelijk gemaakt: er moet worden afgestapt 
van het beginsel van „evenredige compensatie”. Dit beginsel staat haaks op de 
fundamentele Europese waarden van solidariteit en wederzijds voordeel. Het EESC is 
voorstander van het stelsel van eigen middelen die rechtstreeks naar de EU-begroting 
gaan en de nationale bijdragen vervangen. De manier waarop de EU-begroting wordt 
gefi nancierd is een duidelijke graadmeter voor de Europese integratie.

Het Comité heeft  de afgelopen twee jaar onvermoeibaar gehamerd op het feit dat 
de maatschappelijke organisaties nauwer moeten worden betrokken bij de uitvoering 
van wetgeving die op instigatie van de EU is aangenomen en de bevordering van de 
economische integratie in de landen die onder het oostelijkpartnerschapsinitiatief 
vallen. Het verheugt mij dan ook ten zeerste dat het oostelijk partnerschap, dat 
de laatste tijd op de achtergrond was geraakt, bovenaan de agenda van het 
voorzitterschap staat. De recente gebeurtenissen in de zuidelijke landen van het 
Middellandse-Zeegebied hebben het belang van stabiele buurlanden — en dat niet 
alleen op het vlak van handel of energievoorziening — ten overvloede aangetoond.

Polen is er in 1989 in geslaagd op vreedzame wijze het communisme achter zich te 
laten; van die ervaring kan gebruik worden gemaakt om de overgang naar democratie 
in de Arabische wereld vlotter te doen verlopen. Net als indertijd in Polen blijkt nu 
ook weer uit de gebeurtenissen in de Arabische wereld dat de maatschappelijke 
organisaties, daar waar geschiedenis met een hoofdletter wordt geschreven, een 
cruciale rol spelen. Ik ben dan ook trots en tevreden dat het maatschappelijk 
middenveld, dat op EU-niveau wordt vertegenwoordigd door het EESC, bereid is om 
het Poolse voorzitterschap te helpen zijn ambitieuze en broodnodige doelstellingen 
te verwezenlijken. 

Jacek Krawczyk,
vicevoorzitter

20 juli 2011
Warschau, Polen: follow-
upconferentie over het EESC-
advies „Duurzame ontwikkeling 
van het EU-transportbeleid 
en TEN-V” georganiseerd 
in samenwerking met 
het Poolse ministerie voor 
Infrastructuur  

13 september 2011
EESC, Brussel: bijeenkomst 
van de EESC-stuurgroep 
„Europa 2020” met de 
vertegenwoordigers van de 
nationale SER’s

21 en 22 september 2011
EESC Brussel, België: 
„EESC Design Eleven” 
prijsuitreiking en opening 
van de tentoonstelling
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De EU-begroting wordt geëvalueerd 
op een moment dat er grote fi nanci-
ele onzekerheid heerst in Europa. Het 
EESC heeft aanbevelingen ter zake 
geformuleerd in een advies dat werd 
opgesteld door Henri Malosse (groep 
Werkgevers, Frankrijk) en Gérard Dan-
tin (groep Werknemers, Frankrijk). 
Vanwege de financieel-economische 
crisis en de oplopende tekorten in de 
meeste lidstaten heerst het gevoel dat 
de EU niet de begrotingssteun krijgt 
om haar beleidsstrategie uit te voeren 

De belangrijkste opgaven die het Poolse voorzitterschap zich stelt, zijn verbetering van de economische 
groei en herstel van het vertrouwen bij de burgers. Europa heeft  lering getrokken uit de crisis en zijn 
economische fundament vernieuwd. Nu zal het doortastende maatregelen moeten nemen op het gebied 
van groei en ontwikkeling van het concurrentievermogen. Polen wil daartoe bijdragen door zich te con-
centreren op een uitbreiding en verdieping van de eengemaakte markt, op stimulering van het investe-
ringsbeleid en op versterking van het intellectuele kapitaal. Al deze maatregelen vallen onder de noemer 
„Europese integratie als bron van groei”, prioriteit nummer één van het Poolse voorzitterschap. Om onze 
doelstellingen op dit gebied, waartoe ook een actief werkgelegenheidsbeleid behoort, met succes te kunnen 
verwezenlijken, zijn de aanbevelingen waar wij het Europees Economisch en Sociaal Comité om hebben 
gevraagd, van het grootste belang. 

Een ander onderwerp dat wij aan de orde willen stellen, is een „Veilig Europa”. Hieronder vallen ook 
de continuïteit van de energievoorziening, waar Polen binnen de EU al enkele jaren op hamert, voedsel-
zekerheid en versterking van het Europese veiligheids- en defensiebeleid. Wij zouden graag zien dat de 
EU een grotere rol gaat spelen op het internationale toneel, en zullen onze steun geven aan alle acties die 
daartoe worden ondernomen.

Een Europa met een open venster op de buitenwereld — dat is de derde en meest omvangrijke hoofdprioriteit van het Poolse EU-voorzitterschap. 
Wij willen het toetredingsproces van Kroatië tot een goed einde brengen en steunen ook andere landen op hun weg naar het EU-lidmaatschap. Wij 
zullen streven naar een versterking van het oostelijk partnerschap om Oekraïne, Wit-Rusland, Moldavië, Azerbeidzjan, Armenië en Georgië dichter 
bij de EU te brengen. Binnen het kader van het oostelijk partnerschap zullen we ons inzetten voor het sluiten van partnerschapsovereenkomsten 
en het instellen van vrijhandelszones. In dit verband zal het EESC op ons verzoek een advies opstellen over de wisselwerking tussen het oostelijk 
partnerschap en de oostelijke dimensie van het EU-beleid. 

Uitoefening van het voorzitterschap betekent niet alleen vooruitkijken naar de toekomst, maar vooral ook adequaat reageren op actuele gebeur-
tenissen. Wij zijn dan ook van plan om de ontwikkelingen in de zuidelijke buurlanden van de EU nauwgezet te volgen en willen steun geven aan 
maatregelen die gericht zijn op een vernieuwing van de betrekkingen tussen de EU en de Arabische wereld. Ook is het belangrijk voor ons dat er een 
uitgebreid actieplan voor democratisering en ontwikkeling van moderne staatsstructuren in de betrokken landen wordt uitgewerkt. 

Kortom, het Poolse voorzitterschap wil bouwen aan een economisch sterk Europa, waardoor de mensen in de EU meer vertrouwen krijgen in 
de toekomst en deze met optimisme tegemoet zien. Het spreekt vanzelf dat een en ander alleen kan worden gerealiseerd als het maatschappelijk 
middenveld, dat op Europees niveau wordt vertegenwoordigd door het Europees Economisch en Sociaal Comité, hier actief bij wordt betrokken. ●

Mikołaj Dowgielewicz, staatssecretaris van Europese Zaken en Economisch Beleid op het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken.

en haar nieuwe verplichtingen uit het 
Verdrag van Lissabon na te komen. 
Daarom is een slimme begroting nodig, 
die de EU de middelen ter hand stelt om 
haar ambities waar te maken zonder dat 
de algemene belastingdruk op Europese 
burgers en ondernemingen toeneemt.

Het EESC vindt dat het beginsel 
van de „juste retour” moet worden 
verlaten, omdat het indruist tegen de 
waarden van solidariteit en wederzijds 
voordeel die aan de basis liggen van de 

Europese integratie. Het subsidiariteits-
beginsel, op grond waarvan zaken door 
het laagst mogelijke bestuursniveau 
moeten worden geregeld, moet daar-
entegen juist worden toegepast. Het 
EESC staat achter het voorstel van de 
Europese Commissie voor het gebruik 
van eigen middelen, die van de grond 
kunnen worden opgebouwd of natio-
nale heffi  ngen kunnen vervangen. Nati-
onale en Europese begrotingen zouden 
complementair moeten zijn om de EU 
zoveel mogelijk armslag te geven haar 
beleidsdoelstellingen te realiseren.

Voor een doeltreff ende begroting is 
het essentieel de publieke opinie van het 
belang van de EU te overtuigen. Om de 
steun van de burgers te winnen, moet 
er absoluut op worden gewezen wat 
het hen zou kosten als er geen Euro-
pese integratie zou zijn. Daarom pleit 
het EESC evenals het Europees Parle-
ment voor een nieuw verslag over de 
kosten van het niet-bestaan van Europa 
waarin de overlappingen in de nationale 
begrotingen worden belicht. Het EESC 
zal daaraan zelf meewerken en boven-
dien voor de Europese burgers bestemd 
promotiemateriaal leveren. (ma) 
 ●

IN HET KORT

IN MEMORIAM

Boodschap EESC voor G20: 
prijsschommelingen wereldwijd aanpakken

De landbouwministers van de G20-
landen kwamen op 22 en 23 juni in 
Parijs bijeen om de ontwikkelingen 
op de mondiale landbouwmarkt en 
de handelsonderhandelingen voor de 
sector te bespreken. Actueel voorzit-
terland Frankrijk heeft  voedselzeker-
heid tot één van zijn topprioriteiten 
gemaakt en het EESC gevraagd om 
input te leveren voor de top. De EU 
hecht in haar landbouw-, handels- en 
ontwikkelingsbeleid eveneens groot 
belang aan voedselzekerheid.

Ter voorbereiding van zijn advies 
heeft het EESC op 23 mei een con-
ferentie georganiseerd onder het 
motto „Voedsel voor iedereen — naar 
wereldwijde afspraken”. Afgevaardig-

den van o.m. de VN, de 
FAO, de G20-landen en 
de EU bogen zich over 
de vraag hoe de mondi-
ale landbouwcrisis kan 
worden bezworen. Voor-
aanstaande politici en 
deskundigen werkten er 
samen de EU-aanbeve-
lingen uit voor de G20-
landbouwtop van juni.

„We kunnen ons geen 
nieuwe landbouwcrisis op de mondiale 
markt veroorloven. Ongecontroleerde 
speculatie is funest voor de ontwikke-
lingslanden, leidt tot honger en tot 
verarming van onze boerenstand. We 
moeten dit dringend een halt toeroe-
pen. De EU wil alles eraan doen om 
hieraan mee te werken, aldus EESC-
voorzitter Staff an Nilsson, die de con-
ferentie leidde. 

De concrete ideeën die op 22 en 
23 juni in Parijs besproken en goedge-
keurd werden op basis van het voorstel 
dat het EESC het Franse voorzitter-
schap had voorgelegd, berusten op 
zes pijlers: bevordering van duurzame 
landbouw, de cruciale rol van het 
maatschappelijk middenveld, erken-

ning van het recht op voedsel, behoeft e 
aan coherent beleid, verbetering van 
de werking van de landbouwmarkt 
en bescherming van degenen die het 
meest kwetsbaar zijn.

Het EESC pleitte daarnaast uitdruk-
kelijk voor een betere coördinatie en 
samenwerking tussen internationale 
organisaties en, met name, voor een 
betere afstemming van de concrete 
acties die ze ondernemen. Een belang-
rijke voorwaarde is volgens het EESC 
ook dat boeren, vooral de kleine boe-
ren, gemakkelijker toegang krijgen tot 
internationale en Europese fondsen en 
dat vrouwen volwaardig en onbeperkt 
toegang hebben tot de productiemid-
delen.

De conclusies van de conferentie 
„Voedsel voor iedereen” kunt u lezen 
op:

http://www.eesc.europa.eu/food-
for-everyone/  
 
 
 ●

De EU rekent erop dat Polen opnieuw 
kwaliteit naar Europa brengt

EU/Rusland-workshop

Het EESC en de Burgerkamer van Rusland hebben op 28 juni 
jl. in Brussel hun vierde gezamenlijke workshop gehouden, 
met dit keer het streven naar een groenere economie als 
thema. Dit thema werd gekozen in het vooruitzicht van de 
VN-conferentie over duurzame ontwikkeling die volgend 
jaar in Rio zal worden gehouden: een gelegenheid bij uitstek 

om te laten zien hoe eendrachtig maatschappelijke organi-
saties van de EU en Rusland kunnen zijn.

Vooruitlopend op die VN-conferentie hebben de deel-
nemers aan de workshop een kordaat bericht laten uitgaan 
waarin wordt aangedrongen op meer aandacht voor milieu-
vraagstukken in de nationale beleidsvorming. Ook wordt 
de nadruk gelegd op het belang van de betrokkenheid van 
maatschappelijke organisaties bij de totstandbrenging van 
een dergelijk duurzaam milieubeleid. Andere belangrijke 
vraagstukken waarover door de deelnemers aan de workshop 
werd gediscussieerd, zijn migratie en de rol van het maat-
schappelijk middenveld in het EU/Rusland-partnerschap 
voor modernisering.

Voor meer informatie en de conclusies van de workshop 
kunt u kijken op: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
fr.eastern-neighbours-and-russia (ti) ●

Het raadgevend comité van de Europese 
Economische Ruimte bezoekt Estland

Op voorstel van zijn bureau heeft  het raad-
gevend comité van de Europese Economi-
sche Ruimte (EER) zijn 19e vergadering in 
het Estse Tartu gehouden.  De bijeenkomst 
vond plaats op 12 en 13 mei en omvatte een 
bezoek aan de Estse stichting Agrenska, een 
revalidatiecentrum voor gehandicapte kin-
deren en gezinnen, evenals een bezoek aan 
het wetenschapspark van Tartu.

Tijdens de bijeenkomst werd gesproken 
over de overeenkomst inzake de Europese 
Economische Ruimte. De vergadering werd 
bijgewoond door de heer Lars Erik Nord-
gaard, directeur van het EVA-secretariaat 
en de heer Per Sanderud, voorzitter van 
het agentschap voor toezicht op de EVA. 
De toetreding van IJsland tot de Europese 
Unie stond ook op de agenda.

De leden van het raadgevend comité van 
de Europese Economische Ruimte hebben 
verder twee resoluties over de Single Market 
Act en een werkdocument over de Europese 
economische governance besproken.  Pro-
fessor Raul Eamets van de universiteit van 
Tartu gaf een uitgebreid overzicht van de 
economische situatie, de begrotingsdisci-
pline en een analyse van de voorgestelde 
steunmaatregelen voor het eurogebied. 

In een nieuwe resolutie en een verslag 
over innovatie op het gebied van energie 
werd benadrukt dat er meer kennisver-
spreiding nodig is en een groter gebruik van 
energie-effi  ciënte technologie. Ook werd er 
opgeroepen tot hogere investeringen in 
O&O, met name door de particuliere sec-
tor, omdat Europa hierin ver achterop ligt. 
Het feit dat er geen Europese bedrijven actief 
zijn op dit gebied is een zorgelijke situatie.

Aansluitend op de bijeenkomsten heb-
ben de deelnemers een bezoek gebracht aan 
de Estse stichting Agrenska, een revalida-
tiecentrum voor gehandicapte kinderen en 

gezinnen in Tammistu. Covoorzitter van 
het raadgevend comité van de EER, de heer 
Meelis Joost, gaf een toelichting op de doel-
stelling en de activiteiten van de permanente 
Ests-Zweedse samenwerking die in 2003 in 
het leven was geroepen. Dit bezoek was met 
name interessant omdat het de gelegen-
heid bood om de eff ecten van de door het 
Noorse/EER-fi nanciële mechanisme gedane 
investeringen te beschouwen. Hiermee 
was een oefenkeuken voor gehandicapte 
jonge kinderen opgezet, zodat ze konden 
leren koken, cateren, menu’s samenstellen, 
enzovoort. 

Er werd ook een bezoek gebracht aan het 
wetenschapspark van Tartu, waar de groep 
een uiteenzetting kreeg over de omvang en 
het soort bedrijven en starters die gebruik 
maken van hun diensten. Het Tartu weten-
schapspark heeft  laboratoria opgezet om 
starters en bedrijven te helpen op het gebied 
van productontwikkeling. 
 
 
 ●

Zitting van het Europees kernenergieforum

Tijdens de meest recente zitting van het Europees kernenergieforum (ENEF) 
op 19 en 20 mei 2011 in Praag is Richard Adams benoemd tot nieuwe voorzit-
ter van de ENEF-werkgroep Transparantie. Hij is de opvolger van János Tóth, 
de voormalige TEN-voorzitter die zeer wordt gemist. ENEF is een uniek forum 
om uitgebreid en zonder taboes te discussiëren over transparantie en de kansen en 
risico’s van kernenergie. In dit verband heeft  het EESC regelmatig conferenties met 
diverse kopstukken van het Europese maatschappelijk middenveld georganiseerd: 
in 2009 De visie van het Europese maatschappelijk middenveld op kernenergie 
en in 2010 Kernenergie: kansen en risico’s — Het standpunt van het maatschap-
pelijk middenveld en andere betrokkenen. Naar koolstofarme energie gaat in alle 
lidstaten veel belangstelling uit. Het EESC is van plan om de betrokken partijen 
ook te laten discussiëren over nucleaire veiligheid in november 2011 en over de 
mix van koolstofarme energiebronnen in 2012. (ak) ●

Financiële educatie en verantwoord gebruik 
van fi nanciële producten 

In een tijd van toenemende complexiteit en ondoorzichtigheid van het fi nanciële 
stelsel is fi nanciële educatie de sleutel tot een verantwoord gebruik van fi nanciële 
producten.

De fi nanciële sector moet echter ook bereid zijn om zich voor de volle hon-
derd procent in te zetten voor de strategieën en initiatieven die door de Europese 
Commissie en de OESO zijn gelanceerd om de tekortkomingen van het fi nanciële 
stelsel te verhelpen. Een correcte toepassing van de nieuwe regels zal bovendien 
de toegang tot transparante fi nanciële producten bevorderen.

Financiële opvoeding moet een breed opgezet beleid worden, dat op alle leeft ij-
den is gericht en deel uitmaakt van het onderwijsprogramma van zowel het lager 
en middelbaar onderwijs als het beroepsonderwijs en van vervolgopleidingen. Dit 
draagt bij tot fi nanciële integratie en stimuleert bewust spaargedrag. (ctp) 
 
 ●

Hongaarse en Sloveense leden in gesprek met de media
EESC-leden hebben in het gebouw van het EESC journalisten uit 
Hongarije en Slovenië ontmoetop resp. 15 en 16 juni. De Hongaarse 
journalisten, die waren uitgenodigd door het Hongaarse EESC-lid 
Kinga Joό (groep Diverse werkzaamheden), mochten ook beide 
zittingsdagen bijwonen om zich uit eerste hand een beeld te kun-
nen vormen van de rol en de manier van werken van het Comité.

Vicevoorzitter Anna Maria Darmanin, die perslunch organi-
seerde, nam de gelegenheid te baat om de werkzaamheden van het 
Comité toe te lichten en persoonlijk een praatje te maken met de 
journalisten. De lunches maken deel uit van een reeks informele 
bijeenkomsten waarbij mevrouw Darmanin als gastvrouw optreedt 
om leden en pers te helpen in een informele setting directe contac-
ten te leggen en van gedachten te wisselen. (ail) ●

Eerbetoon aan Zenonas Rokus Rudzikas

Het bericht van het onverwachtse en vroegtijdige overlijden 
van onze dierbare collega en vriend Zenonas Rudzikas op 
de leeft ijd van 71 jaar heeft  ons allen diep geschokt. Hij was 
een uitzonderlijk man die in onze hoofden en harten en in 
de wetenschappelijke gemeenschap een onuitwisbare indruk 
heeft  nagelaten. Ondanks zijn uitzonderlijke intelligentie was 
hij een rustige en bescheiden persoonlijkheid. Sinds 2006 was 
hij een actief Litouws EESC-lid dat talrijke bijdragen heeft  
geleverd aan het Comité en waardevol werk heeft  verricht als 
lid van de afdelingen NAT, REX en TEN. 

Naast zijn werkzaamheden en lidmaatschap van het EESC was de heer Rudzikas 
bedrijvig op academisch vlak en voormalig voorzitter van de Litouwse Academie 
van wetenschappen. Hij was een uitmuntend wetenschapper, een gerenommeerd 
specialist in nucleaire spectroscopie en een prominent deskundige in de theore-
tische natuurkunde in Litouwen. Voor zijn onderzoek en ontdekkingen kreeg 
hij tal van prijzen. Zijn collega’s hebben zelfs een asteroïde van de hoofdgor-
del naar deze eminente natuurkundige en geliefde persoonlijkheid genoemd: de 
„167960 Rudzikas”.

De heer Rudzikas was niet alleen een briljant en hooggewaardeerd wetenschap-
per maar ook een bescheiden en sociabel man en een geëngageerd Europees bur-
ger. Getuige hiervan het feit dat hij een van de stichtende leden van de Litouwse 
sociaaleconomische raad was.

Zijn groot enthousiasme en uitzonderlijke intellectuele en menselijke vaardig-
heden zullen zonder meer worden gemist, niet alleen in het EESC maar ook door 
allen die het voorrecht hebben gehad hem te kennen en met hem te mogen werken.

Luca Jahier,
voorzitter van de groep Diverse werkzaamheden
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Zwaarste EU-begrotingsonderhandelingen ooit 
in het verschiet, waarschuwt commissaris Lewandowski 

regering om alles te doen wat zij kan 
om de uiteenlopende standpunten bin-
nen de Raad op één lijn te brengen en 
een ontwerp op te stellen dat de goed-
keuring van het Europees Parlement 
kan wegdragen. Ik kijk uit naar de bij-
drage van het Europees Economisch en 
Sociaal Comité aan de discussie over 
de volgende fi nanciële vooruitzichten, 
om te horen wat het maatschappelijk 
middenveld, m.i.v. de sociale partners, 
bezighoudt en wat het wil. 

In een tijd van schaarse financiële 
middelen doen lidstaten regelmatig een 
beroep op de Europese Unie om meer 
te doen op gebieden als energie, milieu, 
migratie en diplomatie, terwijl zij tege-
lijkertijd de EU-begroting willen verso-
beren (en echte besparingen zijn niet te 
realiseren op het vlak van de adminis-
tratieve kosten, die slechts 5,8 % van de 
begroting beslaan). Het oplossen van 
deze ingewikkelde budgettaire puzzel zal 
een van de grootste uitdagingen voor het 
Poolse voorzitterschap zijn.

Ik heb een aantal malen contact gehad 
met de premier en zijn team: ik weet dat 
zij deze uitdaging aankunnen. 
 ●

Het Poolse voorzitterschap van de EU 
zal alles behalve een rustig halfj aartje 
worden. De regering van Donald Tusk 
neemt de voorzittershamer immers 
over in een tijd waarin veel lidstaten 
worstelen met de consequenties van 
het feit dat zij jarenlang meer hebben 
uitgeven dan zij verdienden, terwijl 
de EU zich bezint op grenscontroles 
en op haar rol in het Middellandse-
Zeegebied — en daarnaast is het ook 
weer begrotingstijd! 

Wat dit laatste betreft , zal het Poolse 
voorzitterschap meteen op proef worden 
gesteld: de Raad dient zijn standpunt 
m.b.t. de EU-begroting voor 2012 goed 
te keuren. Eind april pleitte de Com-
missie voor een verhoging van 4,9 %. 
Dit heeft  vooral te maken met het feit 
dat allerlei projecten in Europa die door 
de EU worden gefi nancierd, op hun eind 
lopen; volgend jaar moet de EU de lid-
staten die hun projecten (op gebieden 
als infrastructuur, werkgelegenheid en 
milieu) hebben afgerond, terugbetalen. 
Veel lidstaten hebben echter al laten 
weten dat zij tegen zo’n verhoging van de 
EU-begroting zijn. Het Poolse voorzitter-
schap zal een manier moeten vinden om 
tegemoet te komen aan de tegengestelde 
prioriteiten van de lidstaten: vele lidsta-
ten willen dat de EU-begroting zo min 
mogelijk stijgt, terwijl de steun van de EU 
voor hun eigen regio’s, bedrijven, weten-
schappers, ngo’s, enz. niet mag afnemen!

Vrijwel op hetzelfde tijdstip zullen 
ook de onderhandelingen over het vol-
gende fi nanciële kader van start gaan. 
Laten we ons niets verbeelden: dit zul-
len de zwaarste begrotingsonderhan-
delingen worden waar de EU ooit voor 
heeft gestaan en het is aan de Poolse 
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Vrijwilligerswerk waarderen

Rondetafeloverleg EU-India 

EESC promoot open dialoog met India

Word vrijwilliger! Maak het verschil! 
Dat was de titel van de tweede the-
matische conferentie in het kader 
van het Europees Jaar voor vrijwilli-
gerswerk (2011), die op 23 en 24 mei 
2011 plaatsvond en een doorslaand 
succes was.

Doel van de conferentie was vrijwil-
ligers uit heel Europa samen te bren-
gen teneinde hen in staat te stellen om 

Van 20 tot en met 25 maart 2011 heeft  een 
delegatie van het EESC, onder leiding van 
Xavier Verboven, voorzitter van het follow-
upcomité EU-India, een bezoek aan India 
gebracht. De doelstelling van het bezoek was 
tweevoudig: enerzijds met de verschillende 
partijen en actoren in India een bespreking 
te hebben over de mogelijkheid om het 
rondetafeloverleg EU-India een nieuwe 
start te bieden en anderzijds het standpunt 
te vernemen van het Indiaas maatschap-
pelijk middenveld over de aan gang zijnde 
besprekingen over het vrijhandelsakkoord 

Van 20  tot en met 25  maart 
2011 heeft  een delegatie van het 
EESC, onder leiding van Xavier 
Verboven, voorzitter van het 
follow-upcomité EU-India, een 
bezoek aan India gebracht. De 
doelstelling van het bezoek was 
tweevoudig: enerzijds met de 
verschillende partijen en actoren 
in India een bespreking te heb-
ben over de mogelijkheid om het 
rondetafeloverleg EU-India een 
nieuwe start te bieden en ander-
zijds het standpunt te vernemen 
van het Indiaas maatschappelijk 
middenveld over de aan gang 
zijnde besprekingen over het 
vrijhandelsakkoord EU-India. 
Aldus heeft  de EESC-afvaardiging 
ontmoetingen gehad met de dele-

te netwerken, ervaringen uit te wisse-
len en van elkaar te leren op het gebied 
van vrijwilligerswerk. Het EESC en de 
Europese Commissie hebben in het 
gebouw van het EESC een workshop 
georganiseerd. Th ema’s waren maat-
schappelijk verantwoord ondernemen 
en bedrijfsvrijwilligers. 

In 2006 opperde het EESC als eer-
ste instelling het idee van een Euro-
pees Jaar voor vrijwilligers, en deze 
conferentie vormt een belangrijke 
mijlpaal in het kader van het Euro-
pees Jaar 2011 richting erkenning van 
de vaardigheden en bijdragen van 
bedrijfsvrijwilligers. Het EESC heeft  
veel aandacht besteed aan vrijwilli-
gerswerk, dat in zijn ogen een waar-
devolle bijdrage aan de samenleving 
kan leveren. In een toespraak tot de 
conferentiedeelnemers verwelkomde 
EESC-voorzitter Staff an Nilsson het 

EU-India. Aldus heeft  de EESC-afvaardiging 
ontmoetingen gehad met de delegatie van 
de Europese Unie in India, met de Kamers 
van koophandel, met vertegenwoordigers 
van de industrie, met vakbondsvertegen-
woordigers, met vertegenwoordigers van 
de informele sector zoals straatventers, met 
Europese instellingen, en met denktanks. 

In het algemeen kan geconcludeerd wor-
den dat het in de toekomst aangewezen is 
een grondig debat en onderzoek te wijden 
aan bepaalde onderwerpen die heden een 

beide partijen een totaal verschillende visie 
hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval met 
het thema duurzame ontwikkeling en meer 
in het bijzonder met de sociale pijler ervan. 

De andere uitdaging blijft  zonder meer 
de discussie over het vrijhandelsakkoord 
EU-India met zijn economische en sociale 
gevolgen voor de Indiase samenleving en 
de groeiende behoeft e aan meer gedetail-
leerde kennis van een economie die voor 
92 % afh ankelijk is van de informele sector 

feit dat zo veel mensen bereid zijn om 
te kijken hoe het bedrijfsleven vrijwil-
ligerswerk kan stimuleren. Ook sprak 
hij de afsluitende voltallige vergadering 
op de tweede dag toe. 

„[…] het EESC is de aangewezen 
instelling om de waarde van vrijwil-
ligerswerk te bespreken en te steunen; 
velen onder ons vertegenwoordigen 
vrijwilligersorganisaties, de meesten 
van ons doen vrijwilligerswerk voor het 
Comité en we hebben allemaal op een 
bepaald moment in ons leven vrijwil-
ligerswerk verricht. Vrijwilligerswerk is 
waarschijnlijk het beste voorbeeld van 
actief burgerschap; belangrijker dan het 
goede gevoel dat het vrijwilligers geeft , 
zijnde voordelen die het de samenleving 
in haar geheel oplevert.” Voorzitter 
Staff an Nilsson. (cc/mv) 
 
 ●

blokkering vormen in de relaties EU-India 
omdat beide partijen een totaal verschil-
lende visie hebben. Dit is bijvoorbeeld het 
geval met het thema duurzame ontwikke-
ling en meer in het bijzonder met de sociale 
pijler ervan. 

De andere uitdaging blijft  zonder meer 
de discussie over het vrijhandelsakkoord 
EU-India met zijn economische en sociale 
gevolgen voor de Indiase samenleving en 
de groeiende behoeft e aan meer gedetail-
leerde kennis van een economie die voor 
92 % afh ankelijk is van de informele sector 
— waaraan maar heel weinig aandacht is 
besteed in de eff ectbeoordelingen vooraf-
gaand aan de onderhandelingen — en aan 
een adequaat instrument voor de monito-
ring van een dergelijk akkoord.

De vakbonden spelen een belangrijke rol 
bij de aanpak van deze uitdagingen, zowel 
in Europa als India, evenals de werkgevers-
organisaties en de andere actoren van het 
maatschappelijk middenveld. (xv/as) 
 ●

— waaraan maar heel weinig aandacht is 
besteed in de eff ectbeoordelingen vooraf-
gaand aan de onderhandelingen — en aan 
een adequaat instrument voor de monitoring 
van een dergelijk akkoord.

De vakbonden spelen een belangrijke rol 
bij de aanpak van deze uitdagingen, zowel 
in Europa als India, evenals de werkgevers-
organisaties en de andere actoren van het 
maatschappelijk middenveld. (xv/as) 
 ●

Nieuws van de leden

EESC-lid Jillian Van Turnhout 
krijgt zetel in Ierse Senaat

Er waait geen wind of hij is iemand dienstig. Aan de ene kant betreurt het EESC 
het recente vertrek van haar Ierse lid Jillian Van Turnhout, aan de andere kant 
is het verheugd dat zij in haar vaderland is benoemd tot senator. Het EESC feli-
citeert haar met dit heuglijke feit en wenst haar het allerbeste toe in haar nieuwe 
functie als afgevaardigde in de Seanad Éireann.

Mevrouw Van Turnhout is tot lid van de Ierse Senaat benoemd door de Taoi-
seach (premier) als blijk van waardering voor het werk dat zij voor de Children’s 
Rights Alliance heeft  verricht. „Dat mij deze eer te beurt is gevallen vanwege mijn 
werkzaamheden voor de Children’s Rights Alliance, beschouw ik als een erken-
ning van mijn professionele loopbaan. Ik hoop en denk ook dat mijn benoeming 
de zaak waarvoor ik vecht, vooruit zal helpen”, aldus mevrouw Van Turnhout.

Jillian Van Turnhout is vicevoorzitter geweest van het EESC en heeft  zich de 
afgelopen twaalf jaar actief ingezet voor het Comité (groep III — Diverse werk-
zaamheden). Als lid van het bureau is zij vervangen door Padraig Walshe. (ail)
 ●

Het EESC werkt aan vier verkennende adviezen op verzoek van het Poolse voorzitterschap

Het EESC in de ogen van Poolse leden

Brede, duurzame aanpak nodig om de demografi sche uitdagingen het hoofd te bieden 

Het EESC toont zich in een advies van de hand van de heer Greif (groep Werknemers, Oostenrijk) 
sceptisch tegenover te gemakkelijke oplossingen als het optrekken van de wettelijke pensioenleeft ijd 
en de overschakeling op kapitaalgedekte pensioenregelingen en pleit voor een gericht groeibeleid 
en uitbreiding van de werkgelegenheidsmogelijkheden op EU-niveau. 

In de meeste lidstaten zijn volgens het EESC voldoende arbeidskrachten voorhanden. Arbeids-
marktintegratiestrategieën kunnen helpen om de fi nanciële druk als gevolg van de vergrijzing 
beheersbaar te houden. 

Subtitle 2 Versterking van de landbouwsector in de landen van het oostelijk partnerschap 

De rapporteur van het tweede verkennende advies, de heer Kallio (groep Diverse werkzaamheden, 
Finland), buigt zich over de interactie tussen het oostelijk partnerschap en de oostelijke dimensie 
van het EU-beleid. Het EESC zou graag zien dat landbouw, voedselproductie- en landbouwbeleid 

een belangrijkere plaats innemen in de onderhandelingen met de landen van het oostelijk partner-
schap omdat zij de drijvende kracht vormen achter economische, sociale en regionale ontwikkeling.

Gelet op de moeilijkheden die de partnerschaplanden ondervinden om de EU-normen en criteria 
inzake sanitaire en fytosanitaire maatregelen (SFM) in acht te nemen, stelt het EESC voor dat SFM-
kwesties als nieuw specifi ek punt in het kader van het oostelijk partnerschap worden aangemerkt. 

Welke klimaatvriendelijke investeringen moeten er worden genomen na de crisis?

In het derde verkennende advies op verzoek van de Poolse regering gaat het EESC dieper in op 
de prangende vraag naar —het eff ect van de economische crisis op het vermogen van Europese 
bedrijven om aanvullende klimaatvriendelijke investeringen te doen”.

In een document waarin de mogelijkheid wordt nagegaan om verder te gaan dan 20 % reductie 
van de uitstoot van broeikasgassen, denkt de Europese Commissie na over de vraag hoe ze de 
30 %-doelstelling kan halen. In het document wordt evenwel ook verontschuldigend gewezen op 
de gevolgen van de crisis voor milieuvriendelijke investeringen van bedrijven. Een studiegroep met 
de heer Zboril (groep Werkgevers, Tsjechische Republiek) als rapporteur, pakt de kwestie evenwel 
zonder omwegen aan en zal in oktober 2011 naar verwachting een advies ter goedkeuring voorleggen.

De EU geeft onvoldoende prioriteit aan TEN-V in nieuwere lidstaten

In een advies dat wordt voorbereid door EESC-vicevoorzitter Krawczyk (groep Werkgevers, Polen) 
over de duurzame ontwikkeling van het EU-vervoerbeleid en TEN-V, stelt het EESC tot zijn spijt 
vast dat de EU onvoldoende prioriteit geeft  aan de ontwikkeling van doeltreff ende trans-Europese 
netwerken in de nieuwe lidstaten. Er kan geen sprake zijn van één Europese vervoersmarkt en ook 
niet van een echte interne markt als de Europese regio’s en nationale vervoersnetwerken niet via 
moderne infrastructuurvoorzieningen op elkaar zijn aangesloten. Speciale aandacht zou in dat 
verband moeten uitgaan naar het nabuurschapbeleid, d.w.z. verbindingen met het noorden, oosten 
en zuiden van de EU, waarbij moet worden gefocust op netwerken en niet zozeer op individuele 
infrastructuurprojecten. (mb/ma) ●

Praten 
met jongeren 

EESC wil jongerenwerkloosheid 
aanpakken

Het Comité heeft in juni een going 
local-evenement op touw gezet in 
Malta, dat aansloot op de vergaderin-
gen van de groep Communicatie en de 
contactpersonen voor communicatie, 
en waarbij EESC-leden met Maltese 
maatschappelijke organisaties bespra-
ken hoe jongeren kunnen worden 
betrokken bij het Europese project. 
De discussie werd geleid door Andrew 
Azzopardi, een bekende Maltese pre-
sentator, en vond plaats in het Euro-
pees huis in Valletta. De zaal liep vol, 
en het debat kon ook worden gevolgd 
op Facebook en Twitter. Deze ontmoe-
ting was een mooie gelegenheid voor 
de EESC-leden, waaronder vicevoor-
zitters Darmanin en Krawczyk, leden 
van de groep Communicatie en con-
tactpersonen voor communicatie, om 
van gedachten te wisselen met jonge 
EU-burgers.

Een aantal lidstaten doet het goed 
op het vlak van werkgelegenheid, ook 
wat jongeren betreft . Dat geldt evenwel 
niet voor alle landen; in Spanje heeft  
de jeugdwerkloosheid met 45 % een 

Wat kunnen wij doen aan de tot 20 % 
en in sommige lidstaten nog hoger 
oplopende jongerenwerkloosheid 
in de EU? In samenwerking met de 
Spaanse sociaaleconomische raad heeft  
het EESC op 6  juni een conferentie 
gehouden om dit meer dan nijpende 
probleem te bespreken. In Spanje heeft  
40 % van de jongeren geen werk, een 
ontwikkeling die de jongere generatie 
grote zorgen baart. 

dramatisch hoogtepunt 
bereikt. 

Voorts werd tijdens de 
ontmoeting in Malta ook 
de toenemende onver-
schilligheid van jongeren 
t.o.v. het Europese project 
aangekaart. Het zou wel 
eens kunnen dat het beeld 
van Europa als vredes-
boodschapper jongeren 
niet langer aanspreekt. 

We moeten de EU dan ook een nieuw 
imago aanmeten. Zo wil Claus Søren-
sen, directeur-generaal Communicatie 
bij de Commissie, het beeld promoten 
van een duurzaam Europa, een schoon, 
welvarend en sociaal Europa, waar 
jongeren in vrijheid kunnen leven, 
schone lucht kunnen inademen en 
schoon water kunnen drinken, waar 
tegen redelijke prijzen gezond voedsel 
te krijgen is en waar zij kunnen reizen, 
werken en studeren. 

De EU kent ook succesverhalen, 
zoals het Erasmus-programma, waar-
aan sinds 1987  zowat 2,3  miljoen 
studenten hebben deelgenomen. Het 
EESC is van meet af een groot voor-
stander geweest van dit soort pro-
jecten. Zowel in zijn advies over het 
Europa 2020-vlaggenschipinitiatief 
Jeugd in beweging als in het advies 
over een EU-strategie voor jonge-
ren uit 2009, heeft het EESC erop 
gehamerd dat er behoeft e is aan een 
strategie die niet alleen gericht is op 
jongeren, maar waarbij met jongeren 
wordt samengewerkt. ●

De EESC-waarnemingspost Arbeids-
markt was nauw betrokken bij de orga-
nisatie van de eendaagse conferentie, die 
geleid werd door zijn voorzitter Krzysztof 
Pater (groep Diverse werkzaamheden, 
Polen). Meer dan 130 deelnemers waren 
daarnaast gekomen om mee te discussië-
ren. Ook de Spaanse media waren er om 
verslag uit te brengen aan hun lezers en 
luisteraars. 

De  conferentie ging van start met 
openingstoespraken van Krzysztof Pater, 
Valeriano Gómez Sánchez, de Spaanse 
minister van Arbeid en Immigratie en 
Marcos Peña Pinto, voorzitter van de  
Spaanse sociaaleconomische raad. 

Gemeenschappelijk Europees luchtruim II: slechts een luchtkasteel?
Tijdens een hoorzit-
ting bij het Europees 
Economisch en Sociaal 
Comité (EESC) over de 
stand van zaken met 
betrekking tot de tot-
standkoming van het 
gemeenschappelijk 

Europees luchtruim II bleek duidelijk dat het vijf voor twaalf is voor 
de belangrijkste vertegenwoordigers van de luchtvaartsector. Twee 
jaar na de goedkeuring door de EU-beleidsmakers is het wetgevings-
pakket dat een einde moet maken aan de ineffi  ciëntie in de Europese 
luchtvaart, nog altijd niet ten uitvoer gelegd. 

„Helaas horen vertragingen en opstoppingen in Europa er steeds 
meer bij, met alle gevolgen van dien voor reizigers, regelgevers en 
luchthavens. De CO

2
-uitstoot per vlucht zou met 12 % kunnen 

worden verminderd en de effi  ciency, veiligheid en capaciteit zou-
den aanzienlijk kunnen worden verbeterd als alle betrokken partijen 
de ambitieuze doelstellingen voor een duurzame toekomst van de 
Europese luchtverkeersbeveiliging zouden onderschrijven”, aldus 
Jacek Krawczyk, vicevoorzitter van het EESC en rapporteur van een 
advies over het gemeenschappelijk Europees luchtruim II. 

Een snelle en volledige invoering van het tweede pakket maatre-
gelen voor een gemeenschappelijk Europees luchtruim zou volgens 
de deelnemers aan de hoorzitting een impuls geven aan de mobiliteit, 
het comfort van de reizigers verbeteren en Europa’s concurrentie-
positie verstevigen. Zonder deze hervormingen zal Europa moeten 
afh aken in het wereldwijde streven naar een duurzaam transport en 
een koolstofarme economie.

De deelnemers aan de hoorzitting hebben de Europese Commissie 
opgeroepen om in het hele proces het voortouw te nemen. „Ik dring 
er bij de Europese Commissie op aan om gebruik te maken van haar 
leiderschapspositie en de verschillende obstakels en politieke pro-
blemen bij de totstandkoming van het gemeenschappelijk Europees 
luchtruim weg te nemen”, zei Stephane Buff etaut, voorzitter van de 
afdeling Vervoer, energie, infrastructuur, informatiemaatschappij 
bij het EESC. 

Krzysztof Kapis, directeur bij het Pools ministerie van Infrastruc-
tuur, benadrukte dat het aanstaande Poolse EU-voorzitterschap er 
alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat de ambitieuze plannen 
van het gemeenschappelijk Europees luchtruim II worden waarge-
maakt. Polen zal de komende twintig jaar een van de snelst groeiende 
luchtvaartmarkten zijn. „We willen klaar zijn voor deze toename in 
het luchtverkeer”, aldus Kapis.

De hoorzitting werd bijgewoond door verschillende vertegen-
woordigers van de Amerikaanse Federal Aviation Agency (FAA), 
die wezen op het belang van een veilig investeringsklimaat aan beide 
kanten van de Atlantische Oceaan.

Behalve luchtverkeersleiders, luchtruimgebruikers, werknemers 
uit de vervoerssector, luchthavenexploitanten en verleners van 
luchtvaartnavigatiediensten namen ook vertegenwoordigers van 
de Europese Commissie, het Europees Parlement en het aanstaande 
Poolse EU-voorzitterschap aan de hoorzitting bij het EESC deel. 
Het EESC-advies over het gemeenschappelijk Europees luchtruim 
II zal naar verwachting in juli 2011 ter goedkeuring worden voor-
gelegd. (mb) 
 ●

PLENAIRE VERGADERING IN EEN NOTEDOP
Het maatschappelijk middenveld als aanjager van 
het oostelijk partnerschap

Het oostelijk partnerschap biedt een uitstekende gelegenheid om 
de betrekkingen tussen de EU en de partnerlanden verder aan te 
halen, zo staat te lezen in een advies van Gintaras Morkis (groep 
Werkgevers, Litouwen). De behandeling van dat advies werd bij-
gewoond door de Hongaarse minister van Europese Zaken, Enikő 
Győri, die naar het EESC was gekomen om te discussiëren over de 
resultaten van het Hongaarse voorzitterschap. Het EESC steunt het 
oostelijk partnerschap, dat zowel een strategische noodzaak als een 
politieke investering is. In zijn streven om dit proces tot een goed 
einde te brengen, roept het EESC op tot een intensievere dialoog 
tussen regeringen en maatschappelijke organisaties.

De recente gebeurtenissen in het Middellandse-Zeegebied 
hebben laten zien dat het maatschappelijk middenveld een zeer 
waardevolle bijdrage kan leveren bij het aanjagen van constitutio-
nele hervormingen en institutionele opbouw. Het is cruciaal dat er 
op nationaal niveau een intensievere dialoog wordt gevoerd. Het 
EESC stelt daarom voor om in alle landen van het oostelijk partner-

schap mechanismen voor 
raadpleging van het maat-
schappelijk middenveld 
op te zetten. De dialoog 
zal worden gevoerd door 
organisaties die de speci-
fi eke omstandigheden in 
elk land weerspiegelen. 
Het EESC is graag bereid 
om ervaringen met het 

maatschappelijk middenveld in de oostelijke partnerlanden uit te 
wisselen. (ma) ●

Integratiestrategie Roma

Precies op de dag dat Johannes 
Hahn, Europees commissaris 
belast met regiobeleid, met 
EESC-leden van gedachten 
wisselde over het cohesiebe-
leid, keurde het Comité twee 
adviezen inzake de integratie 
van de Roma goed. Het EESC 
heeft zich over de integratie 
van de Roma gebogen in een 
advies van de heer Topoláns-

zky (groep Diverse werkzaamheden, Hongarije) en een advies van 
mevrouw Sigmund (groep Diverse werkzaamheden, Oostenrijk). 
Het Comité heeft  zich uitgesproken voor een combinatie van een 
geïntegreerde, gecoördineerde en coherente strategie voor heel 
Europa en een zowel op nationaal als lokaal niveau uit te voeren 
programma, teneinde oplossingen aan te reiken voor dit moeilijke 
vraagstuk. Een belangrijk punt was dat toekomstige maatregelen 
moeten worden ontwikkeld in overleg met de Roma en de orga-
nisaties die hen vertegenwoordigen. 

Hoewel het Comité de voornemens van de Commissie verwel-
komt, is het van mening dat de langverwachte strategie niet aan 
de verwachtingen beantwoordt; ze had ambitieuzer, specifi eker 
en beter gestructureerd kunnen zijn. Beleidsmaatregelen dienen 
altijd versterkt te worden door de deelname van een breed scala 

aan vertegenwoordigers op alle overlegniveaus: van de lokale 
maatschappelijke organisaties, wetenschappelijke deskundigen, 
de sociale partners tot met name de vertegenwoordigers en leden 
van de Roma zelf. (ma) ●

Versterking van het platform tegen armoede

Bestrijding van armoede en sociale uitsluiting maakt deel uit van 
de Europa 2020-strategie. In dit kader heeft  de Europese Commis-
sie een mededeling over „Het Europees platform tegen armoede 
en sociale uitsluiting” gepubliceerd. Het EESC heeft  deze mede-
deling bestudeerd in een door mevrouw O’Neill (groep Diverse 
werkzaamheden, Verenigd Koninkrijk) opgesteld advies, waarin 
maatregelen worden voorgesteld om meer werk te maken van de 
doelstelling om het aantal mensen dat in armoede leeft  te vermin-
deren (met minstens 20 miljoen in 2020). 

Kernbeginselen in de aanbevelingen uit dit advies zijn verant-
woordelijkheid en samenhang. Armoede wordt als een mensen-
rechtenschending beschouwd. Uitroeiing van armoede is dan ook 
een gedeelde verantwoordelijkheid van regeringen, sociale partners 
en maatschappelijk middenveld. Bezuinigingsmaatregelen mogen 
de strijd tegen armoede niet in gevaar brengen en belanghebbenden 
uit het maatschappelijk middenveld moeten meer kunnen meewer-
ken aan het platform. Het EESC dringt aan op samenhang tussen de 
economische, fi nanciële, sociale en werkgelegenheidsmaatregelen 
in de Europa 2020-strategie en benadrukt dat de EU-fi nanciering, 
met name via de structuurfondsen, opgevoerd en vereenvoudigd 
moet worden. (ma) 
 
 ●

„In Between. Austria Contemporary” in het EESC

In het gebouw van het EESC is 
de tentoonstelling „In Between. 
Austria Contemporary” over 
Oostenrijkse hedendaagse 
kunst te zien geweest, die het 
Comité samen met het Oos-
tenrijkse federale ministerie 
voor Onderwijs, Kunst en 
Cultuur had georganiseerd. 
„In Between. Austria Contem-

porary” presenteerde verschillende trends in de Oostenrijkse hedendaagse kunst en 
gunde bezoekers een blik op de Oostenrijkse kunstscene. Het werk van zeventien 
veelbelovende jonge Oostenrijkse kunstenaars werd tentoongesteld en trok veel bekijks.

Onder de bezoekers waren er vele ambtenaren, die ook eens een kijkje kwamen nemen. 
De opening van de tentoonstelling werd bijgewoond door Claudia Schmied, federaal 
minister van Onderwijs, Kunst en Cultuur van Oostenrijk en Staff an Nilsson, voorzitter 
van het Europees Economisch en Sociaal Comité. Andere aanwezigen waren Androulla 
Vassiliou, Europees commissaris voor onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken, 
en Johannes Hahn, Europees commissaris voor regionaal beleid. (ma) 

Voor meer informatie over de tentoonstelling bezoek de website: www.bmukk.
gv.at ●

IN HET KORT

Onder de deelnemers bevonden zich 
o.a. Javier Ferrer Dufol, vicevoorzitter van 
de Spaanse vereniging van ondernemingen 
CEOE, Paloma Lopez, secretaris Arbeids-
zaken van de Spaanse vakbond CCOO en 
Antonio Ferrer, secretaris Vakbondswer-
king van de Spaanse vakbond UGT.

Men was het er alom over eens dat er 
meer moet gebeuren op het gebied van 
onderwijs, opleiding en overheids- en par-
ticuliere arbeidsbemiddelingsinstanties. 
De economische groei moet bovendien 
worden gestimuleerd en het is hoog tijd 
dat er werk wordt gemaakt van een nieuw 
rechtskader voor de arbeidsmarkt. (ail)
 ●

Come’N’Listen — Franz Liszt Superstar

Op 15  juni heeft het Europees Eco-
nomisch en Sociaal Comité (EESC) 
onder het motto Come’N’ Listen een 
muziekavond gehouden ter ere van de 
200e verjaardag van Franz Liszt. EESC-
voorzitter Staff an Nilsson opende het 
evenement, dat georganiseerd werd ter 
gelegenheid van het Hongaarse voorzit-

terschap van de Raad van de EU.

Het publiek werd uitgenodigd op een muzikale reis terug in de tijd en het Europa 
van toen. EESC-lid Ákos Topolansky (Hongarije) en Caroline Henault, medewerk-
ster van de medische dienst van het EESC, schilderden het leven, de muziek, de 
vrouwen en de spiritualiteit van Franz Liszt, terwijl de Oekraïense pianist Dmytro 
Sukhovienko en de Hongaarse mezzosopraan Hanna Bardos-Feltoronyi de luiste-
raars op lied- en pianomuziekhoogtepunten uit Liszts oeuvre vergastten.

Het EESC is van plan in de toekomst nog meer van dit soort evenementen te 
organiseren als onderdeel van zijn culturele programma. Muziek vormt immers 
een wezenlijk bestanddeel van het Europees cultureel erfgoed. Zij heeft  mee vorm 
gegeven aan de  Europese identiteit. In het Come’N’Listen programma worden 
belangwekkende componisten voorgesteld tegen de achtergrond van het Europa 
van toen. Het waren Europese burgers, wier leven en werk verankerd waren in 
Europese tradities. Met hun werk lieten zij een muzikale erfenis na voor tal van 
generaties na hen. (sb) 
 ●

www.

Meer dan politieke spelletjes spelen: 
het EESC houdt zich bezig met de echte 
wensen en verlangens van de mensen 

Interview met Tomasz 
Jasiński, lid van de groep 
Werknemers van het EESC 
en internationaal adviseur 
in het Poolse Verbond van 
vakverenigingen

EESC Info: Hoe kwam 
u voor het eerst in 
aanraking met de EU? 

TJ: Mijn eerste persoonlijke 
ervaring had te maken met 
mijn werkzaamheden als ver-
tegenwoordiger van het Poolse 
Verbond van vakverenigingen 

(OPZZ) in het Gemengd Raadgevend Comité EU-Polen (periode 
2001-2004). Dat was zo’n goede leerschool dat toen ik lid werd van 
het EESC, ik me zonder al te veel problemen kon inwerken.

EESC Info: Als een burger u ernaar vraagt, hoe zou u 
dan in enkele woorden omschrijven waar het EESC 
voor staat?

TJ: Het is de spreekbuis van het maatschappelijk middenveld. Het 
doet geen politiek gekleurde uitspraken, maar vertolkt de feitelijke 
wensen en verlangens van de burgers, die door de besluitvormers op 
Europees niveau ernstig zullen moeten worden genomen. 

EESC Info: Wat voor invloed heeft uw lidmaatschap 
van het EESC voor uw dagelijkse werk in Polen en 
op welke wijze kan er op nationaal niveau worden 
geprofi teerd van de activiteiten van het EESC? 

TJ: Mijn werkzaamheden voor het EESC brengen heel veel dienst-
reizen en andere verplichtingen met zich mee, wat uiteraard van 
invloed is op mijn activiteiten voor het OPZZ, maar ook op mijn 
privéleven. De belangrijkste kant van mijn werk in Brussel is het feit 
dat ik reeds in een vroeg stadium toegang heb tot informatie over 
EU-initiatieven. Dat maakt het voor ons in Polen gemakkelijker om 
ons voor te bereiden op eventuele veranderingen en ook om onze 
standpunten aanzienlijk vroeger uit te werken. 
 
 
 
 
 
 ●

Lid zijn van het EESC 
betekent langere en 
onregelmatige werkuren

Interview met Krzysztof Ostrowski, 
lid van de groep Werkgevers 
van het EESC, directeur van 
het Interventions Bureau in de 
Business Centre Club

EESC Info: Wat is uw eerste 
ervaring met de EU geweest? 

Mijn eerste ervaring was als een toe-
rist, toen ik nog studeerde. Ik vond het 
opmerkelijk hoe eenvoudig het was 
om van de ene naar de andere lidstaat 
te reizen. Ik denk dat dit goed van pas 
kwam tijdens mijn eerste ervaringen 

op professioneel vlak met de EU: het gevoel deel uit te maken van een 
team dat onderhandelt over een overeenkomst met de Europese Unie.

EESC Info: Hoe zou u in een paar woorden de rol van 
het EESC uitleggen aan een burger?

Het EESC fungeert als een „brug” tussen de Europese instellingen en 
de maatschappelijke organisaties in de lidstaten. Het geeft  iedereen de 
kans om voor hen belanghebbende economische en sociale kwesties 
op Europees niveau aan te kaarten, nieuwe ideeën naar voren te bren-
gen en suggesties te formuleren voor de verbetering van de Europese 
wetgeving.

EESC Info: Op welke wijze beïnvloedt uw EESC-
lidmaatschap uw dagelijkse werkzaamheden in Polen 
en welke voordelen brengt het EESC voor Polen mee?

Het belangrijkste gevolg was dat ik onregelmatige werktijden kreeg. 
Mijn werkdag start vaak om 4 uur ‘s morgens als ik op een vliegtuig 
moet stappen en ik kom vaak ‘s avonds laat terug in Polen. Dit betekent 
dat ik urgente zaken voor mijn werk in Polen in het vliegtuig van en 
naar Brussel moet afh andelen. Als je lid wil zijn van het EESC, moet 
je wel van reizen houden en bereid zijn om regelmatig te vliegen en 
verschillende landen te bezoeken.

Het grootste voordeel op nationaal niveau is dat bedrijven die lid 
zijn van onze organisatie de gelegenheid hebben om hun zorgen over 
de Europese wetgeving te delen en om informatie te ontvangen over de 
belangrijkste thema’s die binnen het EESC worden besproken. Dankzij 
de adviezen van het Comité over specifi eke bedrijfssectoren als bijvoor-
beeld biomassa of IT kunnen belangstellende bedrijven deze informatie 
in aanmerking nemen wanneer ze hun bedrijfsplannen opstellen. 
 ●

We moeten goed luisteren naar 
de stem van het maatschappelijk 
middenveld in ons eigen land 

Interview met mevrouw 
Marzena Mendza-Drozd, 
lid van de groep Diverse 
werkzaamheden van het 
EESC en vicevoorzitter van 
de Poolse Federatie van 
niet-gouvernementele 
organisaties

EESC Info: Hoe bent u lid 
geworden van het EESC?

MMD: Ik ben in 2004 lid gewor-
den op voordracht van de vereni-

ging „Forum voor niet-gouvernementele organisaties”. Deze vereniging 
was een van de organisaties die het voortouw heeft  genomen bij het 
vertegenwoordigen van Poolse ngo’s in Brussel, waar ook ik direct bij 
betrokken was. Het EESC was voor mij dan ook geen terra incognita, 
hoewel ik natuurlijk niet helemaal bekend was met de manier waarop 
het in de praktijk functioneerde.

EESC Info: Als een burger u ernaar vraagt, hoe zou 
u dan in enkele woorden omschrijven waar het EESC 
voor staat?

MMD: Als ik heel eerlijk zou zijn, zou ik zeggen dat het idee erachter 
goed is, maar dat het in de praktijk nog niet volledig gebruik maakt 
van zijn mogelijkheden om de standpunten van de maatschappelijke 
organisaties voor het voetlicht te brengen. Hiervoor zijn ongetwijfeld 
tal van oorzaken aan te wijzen. Na zeven jaar lid te zijn geweest van het 
EESC, ben ik nog altijd van mening dat we beter zouden kunnen en 
zouden moeten luisteren naar de organisaties in de lidstaten en dat we 
onze opvattingen met meer nadruk onder de aandacht moeten brengen.

EESC Info: Wat voor invloed heeft uw lidmaatschap 
van het EESC op uw dagelijkse werk in Polen en 
op welke wijze kan er op nationaal niveau worden 
geprofi teerd van de activiteiten van het EESC? 

MMD: Mijn lidmaatschap van het Comité is van invloed op mijn werk 
in Polen, en ook op mijn privéleven. Gelukkig kunnen veel zaken tegen-
woordig via internet worden afgehandeld. Het is moeilijk voor te stellen 
hoe onze voorgangers in het EESC zeg maar dertig jaar geleden dit 
allemaal hebben klaargespeeld. Tegenwoordig kan ik als bestuurslid van 
de Poolse Federatie van niet-gouvernementele organisaties, dankzij mijn 
toegang tot actuele informatie, ngo’s helpen om zich voor te bereiden 
op veranderingen die eraan zitten te komen. ●

gatie van de Europese Unie in India, met de 
Kamers van koophandel, met vertegenwoor-
digers van de industrie, met vakbondsverte-
genwoordigers, met vertegenwoordigers van 
de informele sector zoals straatventers, met 
Europese instellingen, en met denktanks. 

In het algemeen kan geconcludeerd wor-
den dat het in de toekomst aangewezen is een 
grondig debat en onderzoek te wijden aan 
bepaalde onderwerpen die heden een blok-
kering vormen in de relaties EU-India omdat 

Jillian van Turnhout

EESC-delegatie bij het rondetafeloverleg EU-China

EESC-delegatie in India

Enikő Győri, Hongaars minister 
voor EU-aangelegenheden

Commissaris Johannes Hahn

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

Voor meer informatie: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions


