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HOOFDARTIKEL

Partnerschapsbeginsel moet de kern 
vormen van het cohesiebeleid

Beste lezer, 

Janusz Lewandowski, eurocommissaris voor de EU-

begroting, heeft  de EU-instellingen in januari gevraagd 

om spaarzaam te zijn bij het opstellen van hun ont-

werpbegroting voor 2013. De suggestie van het Euro-

pees Parlement was om de begrotingen te bevriezen 

terwijl die instellingen hun best doen om “aan juridi-

sche verplichtingen te voldoen en het hoofd te bieden 

aan nieuwe fi nanciële uitdagingen, zoals die van de uitbreiding van de EU met Kroatie”. 

Het EESC neemt die handschoen op met zijn onlangs door het bureau goedgekeurde 

ontwerp voor begroting 2013.

De lopende begroting (2012), waarvan de voorbereiding al in oktober 2010 was begon-

nen (in de tijd dat ik vicevoorzitter ben geworden), is in vergelijking met 2010 met slechts 

0,19% verhoogd, wat in reële cijfers, gezien de infl atie, overeenkomt van een daling van 

3,5%. En nu wordt de begroting voor 2013 bevroren. Wat betekent dit? Dat de EESC-

begroting voor 2013 een reële nulstijging gaat vertonen, afgezien van de extra middelen 

die nodig zijn voor de Kroaten die, na de toetreding van hun land tot de EU op 1 juli 2013, 

lid zullen worden van het EESC. Overal in de EU wordt de broekriem aangehaald en het 

EESC als vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld volgt dit voorbeeld.

Voor de voorbereiding van deze ontwerpbegroting, die getuigt van verantwoordelijk-

heidsbesef en een gezond fi nancieel beheer, is een procedure gevolgd waarvoor de hele 

begroting aan de uitgavenkant in hoofdgebieden is opgedeeld. Voor ieder hoofdgebied is 

een rapporteur aangewezen die voor de desbetreff ende uitgaven moest nagaan hoe de effi  -

ciëntie ervan kan worden vergroot: ofwel door de beschikbare middelen de revue te laten 

passeren en suggesties te doen voor mogelijke synergiewerking, ofwel door herschik-

kingen, ofwel door een betere begrotingsmatige prioritering. Het uiteindelijke ontwerp 

zal het resultaat zijn van de verslagen van deze rapporteurs, de politieke standpunten 

die diverse interne organen van het EESC naar voren hebben gebracht en de algemene 

beleidsprioriteiten van het EESC. De procedure is transparant en in samenwerking met 

de administratie van het EESC verlopen.

Een voorbeeld van een oplossing die geld bespaart én innoveert, is de bundeling van 

de vertaaldiensten en andere ondersteunende diensten (zoals de IT- of de logistieke 

dienst) met het Comité van de Regio’s. Geen enkele andere EU-instelling presteert dit.

Het EESC bewijst méér te kunnen doen met minder middelen dan in 2010. Het blijft  

zoals altijd zijn jaarlijkse 150 à 200 adviezen uitbrengen over vraagstukken die variëren 

van werkgelegenheid en energievoorziening tot belastingbeleid en vervoer. Het brengt 

deze adviezen uit eigen beweging uit of op verzoek van andere EU-instellingen. Maar 

dat niet alleen: het EESC neemt ook de uitdaging aan van de nieuwe taken waarmee het 

sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is belast, vooral in de context 

van de participatie-democratie.

Het EESC zal deze weg blijven bewandelen. Het zal hoogwaardige politieke resultaten 

blijven nastreven en daarvoor gebruik blijven maken van gestroomlijnde procedures en 

zorgvuldig in het oog gehouden middelen. De Europese belastingbetaler moet waar voor 

zijn geld krijgen van àlle instellingen van de EU.

Jacek Krawcyk,
vicevoorzitter
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VOOR IN UW AGENDA

Sinds 1986 is het cohesiebeleid een 
van de grootste investeringsdoelen 
in de EU, een lichtend voorbeeld van 
fi nanciële solidariteit en een krach-
tige motor achter de integratie. In 
de 26 jaar dat het cohesiebeleid nu 
bestaat is er voortdurend over gedis-
cussieerd en is het diverse malen 

aangepast om het functioneler en 
effectiever te maken. Doordat het 
de kloof tussen kansarme en wel-
varende regio’s dicht heeft  het een 
enorme invloed op het dagelijks 
leven van de Europeanen. Neem 
de vier cohesiefondsen: daaraan 
zijn zo’n 1,4 miljoen nieuwe banen, 
47.000 kilometer aan snelwegen en 
afvalwaterzuivering voor 23 miljoen 
mensen te danken.

Het Europees Economisch en 
Sociaal Comité heeft  uiteraard vanaf 
zijn oprichting een prominente rol 
gespeeld in de discussie over cohe-
sie en daarbij steeds gepleit voor een 
beslissende rol van het maatschappe-
lijk middenveld bij de uitwerking en 
opzet van het cohesiebeleid. Vorig 
jaar oktober heeft  de Europese Com-
missie een wetgevingsvoorstel over 
het cohesiebeleid voor de periode 
2014-2020  goedgekeurd, waarbij 
dit beleid wordt afgestemd op de 
Europa 2020-strategie om voor 

meer investeringen in groei, banen 
en concurrentievermogen te zorgen.

Staff an Nilsson, voorzitter van het 
EESC, opende de discussie in aan-
wezigheid van Johannes Hahn, EU-
commissaris van regionaal beleid. 
Hij wees erop dat al het EU-beleid 

om de Europeanen moet draaien en 
dat het partnerschapsbeginsel, dat 
bij de uitvoering van het cohesiebe-
leid wordt toegepast, met het oog op 
de lange termijn van cruciaal belang 
is. “Volgens het EESC moet worden 
geprobeerd om alle betrokken par-
tijen te betrekken bij de voorberei-
ding, uitvoering en evaluatie achteraf 
van projecten die in het kader van 
dit beleid worden uitgevoerd” aldus 
Michael Smyth, voorzitter van de 
afdeling Economische en Monetaire 
Unie – Economische en Monetaire 
Samenhang.

Tijdens de zitting werden vijf 
adviezen over het cohesiebeleid 
goedgekeurd waaruit ruime steun 
sprak voor het initiatief van de 
Commissie van vorig jaar oktober. 
Het EESC deed een aantal voor-
stellen aan de Commissie, onder 
meer om administratieve proce-
dures ingrijpend te vereenvoudi-
gen en beter gebruik te maken van 

gemeenschappelijke indicatoren. 
Wat het Europees Fonds voor Regio-
nale Ontwikkeling betreft  drong het 
EESC aan op meer fl exibiliteit om 
de territoriale aanpak eenvoudiger 
toepasbaar te maken. Met betrek-
king tot het Cohesiefonds sprak het 
zijn steun uit voor het besluit om 

de nadruk te leggen op thematische 
hoofdgebieden om afval te vermin-
deren en het multiplicatoreff ect, dat 
kan zorgen voor groei en werkgele-
genheid, een impuls te geven.

Volgens Ioannis Vardakastanis, 
rapporteur over het cohesiepakket, 
kwam de discussie gelegen. Hij wees 
erop dat de Raad van de Europese 
Unie bezig is met een “fundamen-
tele aanval op sociale beginselen. De 
Raad Algemene Zaken besloot giste-
ren om alle clausules inzake gender, 
niet-discriminatie en handicaps uit 
de voorafgaande voorwaarden van 
het voorstel over de algemene bepa-
lingen te schrappen. Daaruit blijkt 
duidelijk dat deze zaken beter moe-
ten worden verankerd in de rest van 
de verordening, bijvoorbeeld door 
toegankelijkheid voor gehandicap-
ten op te nemen in de algemene 
bepalingen”. (asp) ●
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In 2050 zullen er 9 miljard mensen op 
aarde zijn, die 9 miljard ton CO

2
 zul-

len produceren. Nu al gebruiken we 
1,3  tot 1,4  meer hulpbronnen dan 
de aarde voortbrengt. Over een paar 
weken zullen alle ogen gericht zijn 
op de VN-conferentie Rio+20, waar 
oplossingen worden verwacht. Maar 
wat doen onze burgers en maatschap-
pelijke organisaties om een effi  ciënt 
gebruik van hulpbronnen en een 
duurzame ontwikkeling op de lange 
termijn te steunen? Deze en andere 
vragen stonden centraal tijdens de 
conferentie “Denk groen! De moge-
lijkheden van duurzame ontwikkeling 
en de groene economie”, die op 2 mei 
door de groep Diverse werkzaamhe-
den van het Europees Economisch en 

Sociaal Comité in Brussel werd geor-
ganiseerd.

De conferentie kon zich verheugen 
op zo’n 140 deelnemers, onder wie Staf-
fan Nilsson, de voorzitter van het EESC, 
Luca Jahier, de voorzitter van de groep 
Diverse werkzaamheden bij het EESC, 
Alan Seatter, adjunct-directeur-gene-
raal van DG Milieu, Europese Com-
missie, en Chris van den Bilcke van het 
UNEP-verbindingsbureau bij de EU.

Ondanks de groeiende bezorgd-
heid om het milieu, ook bij de consu-
ment, gaan sommigen er, ook in 2012, 
nog altijd vanuit dat we ons huidige 
consumptiepatroon rustig kunnen 
voortzetten en dat onze hulpbronnen 
onuitputtelijk zijn. “Het is een gegeven 
dat we niet kunnen doorgaan met onze 
manier van leven en onze productiepa-
tronen. Helaas heeft  Europa zijn indus-
triële en economische model naar de 
rest van de wereld geëxporteerd. Op 
dit moment kunnen we alleen nog met 
gecoördineerde maatregelen en poli-
tieke afspraken op alle niveaus streven 
naar duurzame groei en de vernieti-
ging van het milieu keren”, verklaarde 
Luca Jahier, de voorzitter van de groep 
Diverse werkzaamheden bij het EESC.

Volgens de conclusies van de confe-
rentie zijn een hernieuwd besef van de 
ernst van de situatie, ambitie, een cohe-

rent beleid en verantwoordelijkheid de 
sleutelwoorden voor de tenuitvoerleg-
ging van een nieuwe strategie voor 
duurzame ontwikkeling met duidelijke 
dwarsverbanden tussen de maatschap-
pelijke, economische en milieupijlers. 
De overgang naar de groene econo-
mie maakt integraal deel uit van dit 
proces, maar vormt ook slechts een 
eerste stap. Duurzaamheids- en milieu-
keurmerken, informatie-uitwisseling 
over goede praktijken, duurzamere 
consumptiepatronen en onderwijs-
programma’s zijn maar enkele van 
de vele cruciale elementen van de zo 
broodnodige “routekaart voor een 
groene economie”. De doelstellingen 
van Rio+20 zullen alleen door middel 
van een overkoepelend beleidskader 
kunnen worden verwezenlijkt.

Verder waren de meeste deelnemers 
het er ook over eens dat de economi-
sche groei moet worden losgekoppeld 
van het grondstoffengebruik, dat de 
energiesectoren moeten worden gemo-
derniseerd en dat er een beleid moet 
komen dat streeft  naar een duurzaam 
vervoer van mensen en goederen. Als 
voorbeelden van goede praktijken werd 
er tijdens de conferentie onder meer 
aandacht besteed aan het stedelijk ver-
voer in Bielefeld (Duitsland), de water-
zuivering op het platteland (Sokoły, 
Polen) en een project voor groene 
Europese sociale huisvesting. (ail) ●

Het EESC buigt zich over actief ouder 
worden in al zijn facetten

Denk groen! De mogelijkheden 
van duurzame ontwikkeling 
en de groene economie

Nu 2012 is uitgeroepen tot het Euro-
pees Jaar van actief ouder worden en 
solidariteit tussen de generaties, heeft  
het EESC een coördinatiegroep in het 
leven geroepen die ermee belast is na 
te gaan wat de opvattingen zijn over 
de waarde en de rol van ouderen in de 
samenleving en een advies over deze 
kwestie voor te bereiden. De groep 
wordt geleid door twee grote voor-
beelden van actief ouder worden, nl. 
Renate Heinisch, Duits lid en vertegen-
woordiger van het Federaal Verbond 
van Duitse ouderenorganisaties (groep 
Diverse Werkzaamheden) en Xavier 
Verboven, Belgisch lid en vertegen-
woordiger van het Algemeen Belgisch 
Vakverbond (groep Werknemers).

De vergrijzing wordt in de ontwik-
kelde wereld vaak gezien als een last 

voor de economie en een probleem; 
volgens mevrouw Heinisch is dat ech-
ter een eenzijdige benadering. Zij pleit 
voor een nieuwe kijk op “oud zijn”. Er 
is geen gebrek aan ouderen die zich 
inzetten voor de samenleving en vrij-
willigerswerk verrichten. Als de activi-
teiten en de rol van deze ouderen meer 
in de kijker werd gezet, dan zou een 
getrouwer en positiever beeld ontstaan, 
aldus mevrouw Heinisch.

Volgens Eurostat ligt de arbeids-
participatie van oudere werknemers 
(tussen 55 en 64) in de meeste landen 
lager dan bij andere leeft ijdsgroepen. 
Het zijn meestal de oudere werkne-
mers die het hardst getroff en worden 
als bedrijven gaan herstructureren, zo 
verklaart de heer Verboven, die het 
zorgwekkend vindt dat de samenleving 
er niet in slaagt de mogelijkheden die 
ouderen te bieden hebben, te benut-
ten. We moeten er alles aan doen om 
ouderen aan het werk te houden, en 

er moeten extra inspanningen worden 
geleverd om ouderen die hun baan ver-
liezen opnieuw op de arbeidsmarkt te 
integreren; daartoe zijn op de eerste 
plaats opleidingsmogelijkheden en 
betere arbeidsvoorwaarden vereist.

Nu de levensverwachting almaar 
stijgt ziet het ernaar uit dat een actief 
werkgelegenheidsbeleid de enige 
manier is om stabiele en betaalbare 
pensioenregelingen mogelijk te maken, 
zo voegt de heer Verboven daar nog 
aan toe. Het optrekken van de pen-
sioenleeft ijd alleen zal het tekort niet 
dekken.

Actief ouder worden draait ech-
ter niet alleen om werk. Actief ouder 
worden betekent zo lang mogelijk 
een productief, lonend en waardig 
leven leiden, zo benadrukt mevrouw 
Heinisch. De coördinatiegroep heeft  
dan ook een aantal conferenties op 
de agenda staan voor de tweede helft  
van dit jaar, waarop de verschillende 
aspecten van ouder worden onder de 
loep zullen worden genomen. Aan 
het eind van het jaar zal de groep 
haar werkzaamheden afronden met 
een slotconferentie waarop een reeks 
beleidsaanbevelingen zal worden 
geformuleerd.

Tot slot onderstreept mevrouw 
Heinisch nog dat dit debat elk van ons 
aangaat, “want ouder worden doen we 
allemaal”. (asp/mb) ●

Link naar de pagina van de groep: 
www.eesc.europa.eu/ey2012

Coöperaties op de 
bres voor een faire 
en  concurrerende 
voedselvoorzieningsketen

In de Europa 2020-strategie voor 
groei en werkgelegenheid moet een 
belangrijke rol zijn weggelegd voor 
coöperaties. Het EESC, dat vertegen-
woordigers van de coöperatieve sector 
onder zijn leden heeft , vindt dat coöpe-
raties in de voedselvoorzieningsketen 
op voldoende bescherming moeten 
kunnen rekenen, en moeten kunnen 
concurreren. In dit verband heeft  het 
EESC samen met de Europese boeren-
organisatie COPA-COGECA en met 
EuroCoop (de Europese gemeenschap 
van consumentencoöperaties) op 
24 april een conferentie georganiseerd 
met als thema Coöperaties op de bres 
voor een faire en concurrerende voed-
selvoorzieningsketen. Hoofddoel was 
om te bespreken hoe organisaties van 
landbouwers en consumentencoöpe-
raties evenwichtig kunnen samenwer-
ken, niet alleen om de belangen van 
hun leden te behartigen, maar ook om 
oneerlijke praktijken en misbruik in de 
voedselvoorzieningsketen te bestrij-
den. Onder de sprekers waren pro-
minente vertegenwoordigers van de 
Europese Commissie (DG MARKT), 
het Europees Parlement, het Deense 
voorzitterschap, het EESC en organi-
saties van landbouwers en consumen-
tencoöperaties. Carlos Trías, lid van 
het EESC en directeur van het Spaanse 
verbond van consumentencoöperaties 
(UNCCUE) nam aan de conferentie 
deel en beantwoordde een paar vragen 
voor EESCinfo.

Kunt u onze lezers 
uitleggen wat een 
consumentencoöperatie is 
en welke rol ze speelt in de 
voedselvoorzieningsketen?

Een consumentencoöperatie is een 
bedrijf dat in handen is van consu-
menten. Daardoor kan het invloed 
uitoefenen op het aanbod om dit 
beter af te stemmen op de vraag, en 
kan het maatregelen nemen om aan 
de consumentenverwachtingen te 
voldoen. Via een coöperatie kan een 
groep consumenten dus een belang-
rijke rol spelen in de voedselvoor-
zieningsketen doordat het mogelijk 
wordt om rechtstreeks met de pro-
ductieketen in contact te treden en 
te onderhandelen.

Waarom is het zo belangrijk 
om op de EU-markt 
nieuwe modellen voor de 
voedselvoorziening in te 
voeren? Hoe staan de zaken 
ervoor en welke verbeteringen 
zijn er mogelijk?

De wijze waarop de landbouw- 
en levensmiddelenketen momenteel 
werkt, stemt vele actoren in de keten 
niet tot tevredenheid, bedreigt het 
voortbestaan van de landbouw en 
staat verantwoord consumeren in 
de weg. Om dit te verhelpen moet er 
tussen de verschillende betrokkenen 
een rechtstreekse en transparante 
relatie komen. Zo kunnen tussen-
schakels die geen meerwaarde ople-
veren worden opgeheven en kunnen 
de kwalijke praktijken van bepaalde 
spelers rechtgetrokken worden. Wij 
stellen voor om toe te werken naar 
een markt die overeenkomstig deze 
coöperatieve beginselen en waarden 
functioneert. Volledige interactie tus-
sen consumenten en duurzame pro-
ductie moet worden aangemoedigd.

Het gaat hierbij nog om een markt 
die in opkomst is, maar er worden 
al een aantal initiatieven ontplooid. 
Voorbeelden zijn:

 ■ “Werkwijzen van een coöperatie 
om het evenwicht in de voedsel-
voorzieningsketen te herstellen”, 
Sodiaal Union, Frankrijk

 ■ “Lokaal en biologisch voedsel als 
onderdeel van het optimaliseren 
van de levensmiddelenketen in 
de S-Group, SOK Corporation, 
Finland

 ■ “Hoe de Nederlandse coöperaties 
voor groenten en fruit samen-
werken met de detailhandel: het 
voorbeeld van The Greenery”, 
DPA, Nederland

 ■ “Territory.coop: een ethische 
koppeling naar lokale gemeen-
schappen”, Coop, Italië

 ■ “De coöperatie als smaakmaker”, 
UNCCUE, Spanje. (ail) ●

Alle bestuursniveaus moeten zich inzetten 
voor een duurzame economie.

We worden allemaal ouder.

Carlos Trías, EESC-lid en directeur van het Spaanse verbond 
van consumentencoöperaties (UNCCUE).

De samenleving slaagt er niet in het 
potentieel van ouderen te benutten.
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Het GLB na 2013

Tijdens de zitting van april 
heeft  het EESC een advies uitge-
bracht over de hervorming van 
het GLB na 2013 (rapporteur: 
Dilyana Slavova, groep Diverse 
werkzaamheden, Bulgarije; 
corapporteur: Franco Chiriaco, 
groep Werknemers, Italië). In dit 
advies verklaart het EESC blij te 

zijn met de pogingen om de kloof tussen de lidstaten op het gebied 
van de mate van steun die boeren ontvangen te dichten. Wel vindt het 
EESC dat er een manier moet worden gevonden om tot een eerlijker en 
evenwichtiger verdeling van de middelen tussen de lidstaten te komen.

Het Europese landbouwmodel kan niet op tegen de prijzen en 
voorwaarden op de wereldmarkt zonder over voldoende fi nanciële 
middelen te beschikken, aldus het EESC in zijn advies. Gezien de 
extreme prijsschommelingen van de laatste jaren is er behoeft e aan 
effi  ciëntere instrumenten voor marktbeheer. Het EESC pleit ook voor 
betere coördinatie van vraag en aanbod en voor een evenwichtiger 
machtsverdeling in de voedselvoorzieningsketen.

Tot slot wil het EESC dat er meer fl exibiliteit ontstaat tussen de 
twee pijlers van het GLB (rechtstreekse betalingen en plattelands-
ontwikkeling). (ail) ●

Openbare aanbestedingen in crisistijd: een uitgelezen 
kans om de interne markt een impuls te geven

In Europa geven overheden ongeveer 18 % van het bbp uit aan de 
aankoop van goederen en het laten uitvoeren van werkzaamheden 
en dienstverlening. Daarmee vormen openbare aanbestedingen een 
krachtig instrument om de interne markt te verwezenlijken. Omdat 

overheden door de huidige economische 
crisis de broekriem moeten aanhalen, 
dienen ze hun budgetten voor openbare 
aanbestedingen optimaal te benutten om 
groei en werkgelegenheid te bevorderen. 
Daarom steunt het EESC de hervorming 
van de wetgeving voor openbare aanbe-
stedingen en de modernisering van de 
aanbestedingsregels. In zijn advies over 
openbare aanbestedingen en concessie-
opdrachten (rapporteur: Miguel Ángel 
Cabra de Luna, groep Diverse Werkzaam-
heden), dat tijdens de aprilzitting op de 

agenda stond, pleit het ervoor om bij de gunning van overheids-
opdrachten ook sociale en milieucriteria in aanmerking te nemen, 
speciale aandacht te schenken aan sociale ondernemingen en de 
deelname van kleine en middelgrote ondernemingen aan aanbeste-
dingsprocedures te stimuleren. (ail) ●

Coöperaties: gemeenschappelijke economische 
en maatschappelijke doelen dienen

Het EESC wil ter gelegenheid van het door de VN uitgeroepen 
Internationaal Jaar van coöperaties 2012 graag bijdragen tot de 
bevordering en bescherming van coöperaties als een fundamenteel 
onderdeel van het Europese bedrijfsleven. In tijden van crisis zijn 
coöperaties namelijk veerkrachtiger en stabieler dan andere soor-
ten ondernemingen. Ook hebben coöperaties geleid tot de ontwik-
keling van nieuwe ondernemingsvormen. Volgens het op 25 april 
goedgekeurde EESC-advies over Coöperaties en herstructurering 
(rapporteur Marie Zvolská, groep Werkgevers, Tsjechië) zouden 
coöperaties in aanmerking moeten worden genomen in al het EU-
beleid dat gericht is op slimme, duurzame en inclusieve groei, en 
zouden deze ondernemingen makkelijker toegang moeten krijgen 
tot de fi nancieringsmechanismen van de EIB en het EIF. (ail) ●

Gezocht: nieuw economisch model

Als Europa op een groenere economie wil overschakelen, gebaseerd 
op duurzame productie en consumptie, dan dienen vrijwillige maat-
regelen te worden aangevuld met meer bindende regelgeving. Dit 
standpunt is terug te vinden in een recent, door het Deense voorzit-
terschap aangevraagd, EESC-advies. Ook werd er opgemerkt dat er 
groenere belastingmaatregelen en marktprikkels nodig zijn om deze 
overgang te bewerkstelligen.

“Het is gebleken dat de vrijwillige instrumenten die in het verle-
den zijn ingezet om tot een meer duurzame productie en consumptie 
te komen, hun beperkingen hebben. Het bedrijfsleven en de con-
sumenten hadden er weinig mee op, en het eff ect is zeer wisselend 
geweest”, verklaarde rapporteur An Le Nouail Marlière (Frankrijk, 
groep Werknemers). Ze wees erop dat de EU meer regelgeving moet 
vaststellen om niet-duurzame producten geleidelijk uit de markt te 
nemen, subsidies die de milieukosten niet volledig in aanmerking 
nemen af te schaff en, en een groen beleid inzake overheidsopdrach-
ten in te voeren.

In het advies van het Comité wordt opgeroepen tot een hervor-
ming van het economisch model. Het huidige model, waarbij men 

zich blindstaart op bbp-indicato-
ren en op het genereren van als-
maar meer groei en vraag, zal niet 
bijdragen tot een daadwerkelijk 
duurzame economie. Voor een 
overgang zijn bijkomende indica-
toren nodig, waarbij niet alleen de 
output wordt gemeten, maar ook 
de ecologische voetafdruk, het 
menselijk welzijn, sociale recht-
vaardigheid en welvaart. (mb) ●

DE ZITTING IN EEN NOTENDOP

Wankele economie stelt Europese 
modesector op de proef

Van de 25 grootste modebedrijven 
wereldwijd zijn er 17  in Europese 
handen. Zowat 70% van de productie 
vindt plaats in Europa, en ondanks de 
crisis blijft  de sector groeien, zij het 
aan een gestaag afnemend tempo. De 
vraag is of Europa zijn voorsprong zal 
kunnen behouden nu de wereldwijde 
concurrentie steeds meedogenlozer 
wordt. Er is de laatste jaren te weinig 
aandacht geweest voor deze sleutel-
sector, zo verklaarde Henri Malosse, 
voorzitter van de groep Werkgevers 
van het EESC, op een workshop met 
de sectorvertegenwoordigers, die door 
zijn groep en de Commissie op touw 
was gezet om na te gaan hoe de mode-
sector weer in een stroomversnelling 
kan worden gebracht.

Er moeten bruggen worden gesla-
gen tussen de digitale en de mode-
sector, en de diverse schakels van de 
sector moeten beter met elkaar gaan 
communiceren. Ook de toegang tot 
financiering en de internationalise-
ring zijn voor verbetering vatbaar. 
Wie de toekomst van de modesector 
aansnijdt mag niet voorbijgaan aan de 

rol die m.n. werkloze jongeren hierin 
kunnen spelen. Jongeren zijn cruciaal 
voor het succes van de mode-industrie; 
er moeten dan ook meer middelen 
worden uitgetrokken voor onderwijs 
en opleiding, waarbij m.n. moet wor-
den ingezet op kennis en vaardigheden.

Innovatie en creativiteit zijn de 
drijvende krachten achter de sector en 
verdienen dus de nodige aanmoedi-
ging. Om hersenvlucht tegen te gaan 
en intellect en vakkennis te beschermen 
moet Europa jongeren op de voorgrond 
plaatsen. Er zijn maar weinig creatieve 
bedrijfstakken waar jongeren die hun 
eerste stappen zetten in de modewe-
reld, op weg worden geholpen. Wendy 
Malem, directeur van het Centre for 
Fashion Enterprise, legt uit hoe haar 
organisatie jonge ontwerpers helpt om 
zich te ontplooien, nieuwe bedrijven 
ondersteunt en partnerschappen tussen 
ontwerpers, fabrikanten en detailhan-
delaars stimuleert. Overigens is het een 
feit dat in de modesector voortdurend 
wordt geïnnoveerd, denken we maar 
aan het gebruik van “slimme stoff en” 
in de textielindustrie.

Een aantal sprekers merkte op dat 
de EU om de concurrentiepositie van 
de mode-industrie veilig te stellen een 
duidelijke toekomstvisie moet uitstip-
pelen. Daartoe moet wel worden geïn-
vesteerd in nieuwe technologieën. Hier 
is een taak weggelegd voor de EU: zij 
moet de sector helpen netwerken op te 
richten en contact te leggen met ont-
werpers en bedrijven. Voorts is het 
voor de toekomst van de modesector 
cruciaal dat de banden met de digitale 
sector worden aangehaald.

Centraal in het bedrijfsmodel van de 
Europese luxe-industrie staan voortdu-
rende innovatie, kwaliteit, gekwalifi -
ceerde arbeid en internationale export. 
Uit privé-investeringen in duurzame 
ontwikkeling zijn nieuwe bedrijfsmo-
dellen ontstaan, die ook in de toekomst 
de nodige stimulansen moeten krijgen.

Kleine en middelgrote bedrijven zijn 
de kurk waarop de Europese mode-
industrie drijft; hun inspanningen 
moeten worden beloond. De meeste 
kmo’s hebben vandaag de dag niet 
zozeer behoeft e aan design als wel aan 
goede marketingtechnieken om hun 
producten beter te verkopen. Om de 
problemen op het vlak van fi nanciële 
middelen en internationalisering aan 
te pakken moeten dringend investeer-
ders worden aangetrokken en moet het 
mkb vlotter toegang krijgen tot kre-
diet en fi nanciering (met inbegrip van 
modeontwerpers, die over de nodige 
financiële middelen moeten kunnen 
beschikken om merken te ontwikkelen, 
hun producten in Europa te maken, 
grondstoff en van hoge kwaliteit aan te 
kopen en klanten te werven); de mode-
industrie verdient kortom de nodige 
ondersteuning. (mp) ●

IN HET KORT

Sinds 2008 is het EESC druk doende met de invoering van een milieubeheersys-
teem dat beantwoordt aan het communautaire milieubeheer- en milieuaudit-
systeem (EMAS). Het doel hiervan is om tot een zo milieuvriendelijk mogelijk 
beleid te komen. Het EESC is er inmiddels in geslaagd om bijvoorbeeld het 
energieverbruik met 16 % en het gasverbruik met 28 % te verminderen. Dankzij 
deze inspanningen werd het Comité in 2009 voor het eerst door het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest onderscheiden met het label “Ecodynamische onder-
neming”, voorzien van drie en meteen het hoogste aantal sterren.

De medewerkers van het EESC zijn actief bij dit project betrokken. Via inter-
disciplinaire werkgroepen wordt getracht om het papierverbruik te verminde-
ren. Ook spelen milieueisen een steeds belangrijker rol in de aanbestedingen.

Dit alles heeft  ertoe geleid dat het EESC onlangs met het EMAS-label en het 
ISO14001-certifi caat is onderscheiden. ●

EESC sleept prestigieuze milieuonderscheiding in de wacht

Nieuwe EESC-publicaties

 ■ Het Europees Integratieforum

 ■ Het EESC en het Middellandse Zeegebied

 ■ Het EESC en Latijns-Amerika

 ■ Handleiding bij het Europees burgerinitiatief

 ■ Mediavrijheid in de EU en de buurlanden

 ■ Het EU-vervoer op een kruispunt

 ■ Immigratie en integratie

 ■ Het EESC en de Westelijke Balkan

 ■ Europese consumentendag

 ■ Het EESC en internationale handel

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

Anna Maria Darmanin, vicevoorzits-
ter van het EESC, en Gianni Pittella, 
eerste vicevoorzitter van het Europees 
Parlement, hebben afgelopen najaar 
hun krachten gebundeld om een 
initiatief te lanceren onder de naam 
“5 Ideeën voor een jonger Europa”. In 
het kader van dit project, dat ernaar 
streeft  de verwachtingen en behoef-
ten van jongeren in de EU-landen 
in kaart te brengen, hebben de twee 
politici jongeren op universiteiten 
in heel Europa ontmoet. EESC Info 
wilde de twee vicevoorzitters graag 
ontmoeten nu het initiatief in volle 
gang is, om te horen wat ze al te weten 
zijn gekomen.

EESC Info: Hoe ben U tot dit 
initiatief gekomen?

Anna Maria Darmanin: Jongeren 
staan vandaag de dag voor ongekende 
uitdagingen. De jeugdwerkloosheid is 
gestaag blijven toenemen en bedraagt 
nu meer dan 20% in heel de EU, met 
in sommige landen pieken van meer 
dan 40% of zelfs 50%. Dit is onaan-
vaardbaar en een verbijsterende 
verspilling van menselijk talent. Er 
bestaat geen twijfel over de ernst van 
de zaak. Jonge mensen hebben steun 
nodig en er bestaat een aantal pro-
gramma’s dat daarop gericht is. Met 
ons initiatief “5 Ideeën voor een jon-
ger Europa” wilden we niet nog een 
project vóór jongeren op poten zetten, 
we wilden een project mét jongeren.

Gianni Pittella: Veel jongeren pro-
fi teren van de EU in hun dagelijkse 
leven. Velen van hen hebben hun 
voordeel gedaan met de verschil-
lende EU-initiatieven op het gebied 
van mobiliteit, onderwijs of beroeps- 
en persoonlijke ontwikkeling. Deson-
danks zijn ze vaak niet in staat om te 
zien wat de impact van de EU op hun 
leven is en hoe ze er een bijdrage aan 
zouden kunnen leveren. Door langs 
deze weg een kanaal voor directe 
communicatie aan te bieden, denk ik 

dat we ertoe kunnen bijdragen om de 
onderlinge kloof te verkleinen.

U heeft een aantal 
universiteiten over heel 
Europa bezocht. Wat is u het 
meeste opgevallen?

AMD: Wat ik heb gezien staat haaks 
op de veelgehoorde opvatting dat 
jongeren niet politiek actief zouden 
zijn. Ze zijn en raken in toenemende 
mate politiek betrokken, zij het in los-
sere, niet-klassieke structuren. Ze zijn 
verwoed aan het schrijven en discus-
siëren over een aantal heel belangrijke 
thema’s, zoals werkgelegenheid, kli-
maatverandering of de kennisecono-
mie, maar richten zich daarvoor niet 
tot de politici of tot leden van het EP. 
Ze houden zich met politiek bezig via 
de sociale media en de netwerken die 
ze creëren.

GP: Ik kreeg het gevoel dat velen 
van hen graag meer aandacht zouden 
krijgen. Een van de studenten zei dat 
als volgt: “Ik heb er genoeg van om te 
horen dat ik de toekomst ben. Ik ben 
het heden”. Het tweede wat mij opviel 
was hun enthousiasme voor Europa. 
Jongeren willen graag meer Europa, 
meer democratie en meer directe 
betrokkenheid en ze willen dat NU. 
We hebben niet het recht om hen in 
de steek te laten.

AMD: Waar we nu voor staan is 
om hun zienswijzen in goede banen 
te leiden en om aan de hand van hun 
talrijke bijdragen een goed doortim-
merd beleidsplan te ontwikkelen.

Laten jongeren in Europa een 
homogeen beeld zien?

GP: Degenen die we ontmoet hebben, 
hadden verschillende standpunten en 
dromen, maar ze rekenden allemaal 
zonder uitzondering op de EU om 
hen aan een baan te helpen. Het gevoel 
van onveiligheid en angst voor de toe-
komst is bijna alomtegenwoordig.

AMD: Ze zijn allemaal bang voor 
de werkloosheid, maar ze maken 
verschillende analyses en komen dus 
ook met verschillende oplossingen 
op de proppen. Zo wezen Poolse en 
Italiaanse studenten op het feit dat 
ze in het onderwijs niet de vereiste 
vaardigheden opdoen. Dat duidden 
ze dan ook aan als de hoofdbelem-
mering voor de toetreding tot de 
arbeidsmarkt. Spaanse jongeren pleit-
ten duidelijk voor een veel actiever 
EU-werkgelegenheidsbeleid.

Zijn ze geïnteresseerd in het 
Europese integratieproces?

GP: In alle landen hebben jongeren 
aangegeven hoeveel belang ze hechten 
aan hun nationale cultuur en identi-
teit. Ze waren het er allemaal over eens 
dat de rijkdom van Europa ‘m juist in 
zijn diversiteit zit. Daarom braken 
ze ook een lans voor betere onder-
wijsmethodes voor vreemde talen en 
voor het uitbreiden van multiculturele 
leerervaringen. Ze zien dat als een 
voorwaarde voor een optimale betrok-
kenheid bij het EU-integratieproces.

AMD: De EU-integratie gaat hen 
wel degelijk ter harte. In het VK klaag-
den studenten over wat zij ervaren als 
een groeiende kloof tussen de EU en de 
bevolking in de lidstaten. Oostenrijkse 
studenten zijn echt van mening dat de 
voorzitter van de Europese Commissie 
en van de Raad rechtstreeks verkozen 
zouden moeten worden. Voor hen zou 
dit een goede stap zijn in de richting 
van meer democratisering van de EU 
en zou het de mensen warmer maken 
voor Europa.

Wat zijn uw komende 
plannen?

AMD: Ik zal binnenkort een voorstel 
indienen voor een initiatiefadvies van 
het Comité waarin ik de antwoorden 
van de jongeren als uitgangspunt zal 
gebruiken. Hopelijk kan dit de EU-
instellingen helpen om hun beleid 
beter af te stemmen op de belangrijk-
ste zorgen van jongeren.

GP: Ik zal de meest interessante 
ideeën voorleggen aan het Europees 
Parlement, en zal er samen met mijn 
collega’s aan werken om deze om te 
zetten in wetgeving. Verder zal deze 
boeiende ervaring als basis dienen 
voor een boek dat ik samen met Anna 
Maria ga schrijven. We streven ernaar 
om dit voor het einde van het jaar te 
publiceren. En ik hoop dat we samen 
nog meer van dit soort kwaliteitspro-
jecten zullen ondernemen. (mb/rdr)
 ●

Het is nu zaak aan de hand van de 
bijdragen van jongeren een goed 
doortimmerd beleidsplan te ontwikkelen.

Het gevoel van onveiligheid en angst voor 
de toekomst is bijna alomtegenwoordig.

European Economic and Social Committee

Binnenkort bij het EESC

De adviescommissie Industriële Recon-
versie (CCMI) van het EESC zal op 
12 juni 2012 haar 10-jarig bestaan vieren 
in het EESC in Brussel.

De adviescommissie Industriële 
Reconversie, die op 23 juli 2002 na de 
opheffing van de Europese Gemeen-
schap voor Kolen en Staal, de voorlo-
per van de huidige EU, werd opgericht, 

heeft  de deskundigheid die tijdens de 
EGKS-jaren was opgebouwd weten te 
bewaren en verder ontwikkeld. Ze gaf 
een vervolg aan de structurele dialoog 
op het gebied van kolen en staal en 
breidde deze dialoog geleidelijk uit, 
zodat die nu alle terreinen betreft  die 
met industriële structuurveranderingen 
in de uitgebreide EU te maken hebben.

Tijdens de conferentie zal aandacht 
worden besteed aan de huidige en toe-
komstige ontwikkelingen op gebieden 
die van belang zijn voor het Comité. 
Met het oog op een voortdurende en 
duurzame verandering binnen de indus-
triesector is de conferentie er verder op 
gericht om de werkmethoden van het 
Comité te verbeteren om zodoende 
beter te kunnen inspelen op verande-
ringen die binnen de Europese indus-
trie plaatsvinden en om een antwoord te 
kunnen bieden op de maatschappelijke, 
economische en milieu-uitdagingen.

Uw actieve deelname wordt bijzon-
der op prijs gesteld. Voor meer informa-
tie kunt u onze website bezoeken: www.
eesc.europa.eu (mp) ●

10-jarig bestaan van de adviescommissie 
Industriële Reconversie

Toekomst van de energie en 
het maatschappelijk middenveld in de EU - 
totstandbrenging van een bondgenootschap 
voor een koolstofarme toekomst

Het EESC heeft er voortdurend op 
gehamerd dat er voor de totstandbren-
ging van een economie met een lage 
CO

2
-uitstoot en een effi  ciënt gebruik 

van hulpmiddelen, ingrijpende wijzi-
gingen nodig zullen zijn in onze manier 

van werken en leven. Daarom wil het 
EESC op 20 juni 2012 een conferentie 
houden om te bekijken hoe er bij deze 
overschakeling op een toekomstige 
energiemix - waarvoor het stappenplan 
voor hernieuwbare energie 2050 het 
startschot heeft  gegeven - zoveel moge-
lijk burgers kunnen worden betrokken 
bij het debat over een koolstofarm ener-
giemodel voor de toekomst.

Tijdens de conferentie zal steeds 
gebruik worden gemaakt van beproefde 
methoden voor overleg met burgers of 
tussen burgers over de toekomst van de 
energie. Th ema’s die aan bod komen 
zijn onder meer de toekomst van de 
energie, het in goede banen leiden van 
de veranderingen in Europese samen-
levingen, de rol van de media, en voor-
lichting en bewustmaking van burgers.

Voor meer informatie en inschrij-
vingen, graag een mail sturen naar: 
EnergyFuture2012@eesc.europa.eu ●

Energy futures 
and civil society in the EU 

building a low carbon alliance

20/06/2012   9.30 a.m. – 5.p.m.
Room JDE 62, 6th floor 

EESC, Rue Belliard 99, 1040 Brussels
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