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HOOFDARTIKEL

Staatsschuldcrisis en begrotingsunie: 
twee kanten van dezelfde medaille?

Beste lezers,
Rio+20, de VN-conferentie over duurzame ontwikkeling 

die van 20 t/m 22 juni in Rio de Janeiro werd gehouden als 

vervolg op de Aarde-top van 1992, vormde een belangrijke 

gelegenheid om met diverse partijen van gedachten te wis-

selen over de overgang naar een echt duurzame toekomst 

voor iedereen. Toch waren de resultaten lang niet zo bevredigend als de EESC-delegatie 

had gehoopt.

Het afgelopen jaar heeft  het EESC gewerkt aan een uitgebreide en alomvattende agenda 

die moet zorgen voor gelijkwaardigheid tussen de drie pijlers van duurzaamheid, d.w.z. de 

sociale, de economische en de milieupijler. Ons voornaamste pleidooi betrof een routekaart 

voor duurzaamheid, met specifi eke doelstellingen, streefdoelen, maatregelen en mecha-

nismen. Het is dan ook jammer dat veel verwachtingen van het Europese en mondiale 

maatschappelijk middenveld in de wind werden geslagen. Hopelijk zal er nu bij de tenuit-

voerlegging ruimte zijn voor verbetering en zal men verder kunnen gaan dan de afspraken 

in de slotverklaring van de conferentie.

De regeringsleiders en staatshoofden hebben in Rio een unieke kans aan zich voorbij 

laten gaan om een beslissende stap te zetten op weg naar meer sociale en ecologische recht-

vaardigheid. Wat ik nog het meest betreur is het gebrek aan een concreet actieplan voor de 

komende jaren en aan bindende afspraken over duurzame-ontwikkelingspraktijken. Helaas 

werd er te weinig nadruk gelegd op de sociale dimensie van duurzame ontwikkeling en kre-

gen doelstellingen als armoedebestrijding en voedselzekerheid, schoon water en duurzame 

energie niet de aandacht waarop we hadden gehoopt. Ook werd het milieuprogramma van 

de VN niet omgezet in een speciaal agentschap.

Ten slotte is het teleurstellend dat er geen overeenstemming is bereikt over een ombuds-

man voor de toekomstige generaties. De erkenning dat er een internationale autoriteit moet 

komen die de rechten van de komende generaties boven de economische kortetermijnbe-

langen plaatst, zou van grote symbolische betekenis zijn geweest.

Desondanks kunnen bepaalde uitkomsten van de conferentie als een succes worden 

gezien. Het is verheugend dat het idee van een „groene economie”, als de motor achter 

duurzame ontwikkeling, een centrale plaats heeft  gekregen in de slotverklaring. Ook is het 

EESC ingenomen met de invoering van duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen. Het is nu 

de taak om deze doelstellingen zo snel mogelijk uit te werken en om te zetten in daden, 

zodat deze top het beginpunt kan worden van een proces dat de wereld zal veranderen en 

onze samenlevingen duurzamer en inclusiever zal maken. Ten slotte is er, en dat is zeker 

niet onbelangrijk, erkenning gekomen voor de rol van het maatschappelijk middenveld bij 

de bevordering en verwezenlijking van duurzame ontwikkeling.

Ik heb het al eens eerder gezegd: minstens even belangrijk als „Rio” is wat er na „Rio” 

gebeurt. De follow-up van de Rio+20-conferentie dient vanaf nu een van de prioriteiten 

van het maatschappelijk middenveld te zijn, en zal tot het einde van mijn mandaatsperiode 

bij het EESC een van mijn belangrijkste aandachtspunten blijven.
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Bijen van Europa!

Al sinds mensenheugenis spelen bijen 
een doorslaggevende rol in het natuur-
lijke milieu. Zonder bestuiving is land-
bouw ondenkbaar. Honingbijen zijn 
de afgelopen jaren in een alarmerend 
tempo aan het verdwijnen. Waarom is 
nog onduidelijk, maar mogelijke oor-
zaken zijn de vervuiling, monoculturen 
en een overmatig gebruik van bestrij-
dingsmiddelen. 

Het EESC is zich bewust van dit probleem en van de gevolgen ervan voor 
de biodiversiteit en de kwaliteit en veiligheid van voedsel. Daarom heeft  het, 
samen met het CvdR, op 7 mei jl. twee bijenkorven op het dak van het Jacques 
Delorsgebouw laten zetten. Hiermee is de kroon gezet op een project dat onge-
veer een jaar geleden werd gelanceerd met de hulp van Apis Bruoc Sella, een 
vereniging die zich ervoor inzet om zoveel mogelijk bijenkorven op de daken 
van stadshuizen te laten plaatsen. Doel van dit project is te laten zien dat ook 
steden hun steentje kunnen bijdragen aan het behoud van de biodiversiteit 
en dat iedereen kan meehelpen om het bedreigde ecosysteem te redden, hoe 
bescheiden die inbreng ook is. 

Op 31 mei waren er gelukkigen onder de aanwezigen bij de offi  ciële inwijding 
van dit bijenproject die al van de eerste honing mochten proeven (de opbrengst 
van net iets meer dan twintig dagen „werk”). Naar verwachting zullen beide 
bijenkorven samen jaarlijks ongeveer 40 kilo honing opleveren. (rdr) ●

Open Dag 2012
Het EESC opent zijn deuren 

Ruim 3000  mensen bezochten het 
EESC op 12 mei 2012, de dag waarop 
de EU-instellingen voor de twintigste 
keer hun Open Dag hielden. Th ema’s 
waren dit jaar duurzaamheid en de 
groene economie, bedoeld om meer 
aandacht te schenken aan belangrijke 
onderwerpen in verband met de VN-
conferentie ‘RIO+20’ over duurzame 

ontwikkeling. Cruciale zaken als groene banen, hernieuwbare energie, duur-
zame steden en waterverbruik kwamen op creatieve en interactieve wijze aan 
bod. Bezoekers konden een praatje maken met leden en personeel van het 
EESC, kennismaken met het werk van het EESC en grappige activiteiten voor 
het hele gezin ondernemen. Voorzitter Staff an Nilsson, vicevoorzitster Anna 
Maria Darmanin en secretaris-generaal Martin Westlake waren er de hele dag 
bij, heetten bezoekers welkom en wezen hen op belangrijke milieuvraagstuk-
ken. Ook dit jaar stond de uitstekende (en vrijwillige) inzet van tal van leden 
en personeel garant voor het welslagen van dit initiatief en zorgde voor een 
dynamisch en bruisend beeld van onze instelling bij het publiek. (rdr) ●
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Sinds 2008 worden de media en de belei-
dagenda’s van wereldleiders beheerst 
door de economische crisis, die in de VS 
is begonnen. Nu de crisis ook Europa in 
haar greep heeft , worden er steeds meer 
vergelijkingen gemaakt tussen de Ame-
rikaanse Federal Reserve en de Europese 
Centrale Bank. In Th e Economist van 
16 juni worden de overheidsfi nanciën 
van Californië afgezet tegen die van 
Griekenland. Het desbetreff ende arti-
kel, geschreven door de correspondent 
in Los Angeles, laat zien dat de EU bui-

ten Europa als meer geïntegreerd wordt 
beschouwd dan daarbinnen: waarom 
zou een van de staten van de VS anders 
worden vergeleken met een onafh an-
kelijk EU-land? Volgens het Europees 
Economisch en Sociaal Comité komt 
„meer Europa” absoluut neer op meer 
en betere middelen om een wereldwijde 
crisis tegen te gaan en te voorkomen.

De vraag hoe de economische inte-
gratie binnen de EU moet worden vorm-
gegeven, is voor het EESC een centraal 
discussiethema, want het gaat uiteinde-
lijk om de toekomst van het Europese 
sociale model. De EESC-afdeling ECO, 
bevoegd voor economische en fi nanci-
ele aangelegenheden, buigt zich dan ook 
terecht over zaken zoals de invoering 
van euro-obligaties, de oprichting van 
een Europees ratingbureau, de fi nanciële 
bewustwording van onze burgers en de 
regulering van fi nanciële markten.

In dit verband is er bij het EESC op 
7 juni 2012 een belangrijke conferentie 
gehouden om de huidige staatsschuld-
crisis te bespreken. Onder de deelne-
mers waren de Luxemburgse premier 
Jean-Claude Juncker, tevens voorzitter 
van de eurogroep, de Italiaanse minis-
ter van Europese Zaken Enzo Moavero 
Milanesi en hooggeplaatste vertegen-

Cyprus voor een beter Europa*

Het Cypriotische voorzitterschap is van 
mening dat Europa sterker uit de huidige 
economische crisis moet komen en wil 
daarom werk maken van een beter Europa 
dat bijdraagt aan duurzame groei, sociale 
samenhang en nieuwe banen. De huidige 
sociaaleconomische ontwikkelingen zet-
ten er ons toe aan een Unie na te streven 
die dankzij het solidariteitsbeginsel meer 
betekenis heeft  voor haar burgers en op 
wereldvlak.

Het is zaak een effi  ciënter en duurza-
mer Europa te bevorderen. Het belangrijk-
ste punt op de agenda zijn in dit verband 
de onderhandelingen over het meerjarig 
fi nancieel kader 2012-2020. Een en ander 
biedt een kans een begroting en beleidslij-
nen goed te keuren die bijdragen aan groei 
en een groter concurrentievermogen. Het 
Cypriotische voorzitterschap zal ernaar 
streven de onderhandelingen over het 
meerjarig financieel kader tot een goed 
einde te brengen en wil ook bij de onder-
handelingen over de gemeenschappelijke 
beleidslijnen, met inbegrip van het gemeen-
schappelijk landbouw- en visserijbeleid en 
het cohesiebeleid, zoveel mogelijk vooruit-
gang boeken. Daar het voorzitterschap veel 
belang hecht aan het cohesiebeleid, heeft  
het het EESC verzocht een advies op te stel-
len over de ontwikkeling van een macro-
regionale strategie voor het Middellandse 
Zeegebied en de voordelen daarvan voor 
lidstaten die eilanden omvatten. Andere 
centrale aandachtspunten van het voorzit-
terschap zijn greening, energie-effi  ciëntie, 
milieuduurzaamheid en bestrijding van de 
gevolgen van de klimaatverandering.

Een Europa met een beter preste-
rende en op groei gebaseerde economie 

is tevens van essentieel belang om de 
huidige economische crisis te boven te 
komen en het concurrentievermogen van 
de EU te vergroten. De nadruk zal daarom 
worden gelegd op een versterking van de 
monitoring van het begrotings- en macro-
economische beleid en de verzekering van 
de begrotingsstabiliteit. Tegelijkertijd moet 
de groei worden bevorderd. Het Cyprioti-
sche voorzitterschap zal zich toespitsen op 
een versterking van de interne markt en op 
bevordering van nieuwe banen, onderzoek 
en innovatie, met speciale aandacht voor 
het mkb, om zo bij te dragen aan een sterker 
concurrerend Europa.

In het streven naar een Europa met 
een grotere betekenis voor zijn burgers 
en met meer solidariteit en sociale samen-
hang, zal de klemtoon worden gelegd op 
werkgelegenheid voor jongeren, gelet op 
de stijgende EU-werkloosheidscijfers. Een 
andere prioriteit is de totstandbrenging van 
het gemeenschappelijk Europees asielstel-
sel tegen het eind van 2012. In dit verband 
werd het EESC om een verkennend advies 
verzocht over de totstandbrenging van 
een systeem (Eurodac) voor vergelijking 
van vingerafdrukken van asielzoekers en 
bepaalde categorieën van illegale immi-
granten. Het voorzitterschap heeft het 
EESC ook geraadpleegd over de verster-
king van de participatieve processen en de 
betrokkenheid van lokale overheden, het 
maatschappelijk middenveld en de sociale 
partners bij de tenuitvoerlegging van de 
Europa 2020-strategie.

Het Cypriotische voorzitterschap wil 
tevens Europa dichter bij zijn buren bren-
gen, door de uitbreidingsagenda vooruit te 
helpen en de zuidelijke dimensie van het 
Europese nabuurschapsbeleid in het licht 
te stellen. Voorts wil het zich inzetten om 
de Unie op wereldvlak meer inspraak te 
geven, met name met het oog op de ver-
wezenlijking van de EU-ontwikkelings-
doelstellingen en de versterking van het 
buitenlandse handelsbeleid.

De Unie moet dichter bij haar burgers 
staan. Europa moet worden gepromoot 
als een „filoxenos topos”, een gastvrije plek 
voor ondernemingen, ideeën, diensten, 
innovatie en cultuur. „Filoxenos topos” 
past in ons streven naar een beter Europa, 
een Unie die hoop biedt aan haar burgers 
en vooral aan de jongere generaties. ●

* Andreas Mavroyiannis, Staatssecretaris voor Europese aangelegenheden bij de president van Cyprus, 
Cypriotisch voorzitterschap van de Raad van de EU

Wat verwachten EESC-leden uit Cyprus van het 
Cypriotische voorzitterschap van de EU? *
Michalis Antoniou
Groep Werkgevers

Nieuwe visie nodig voor het Middellandse Zeegebied 

Assistent-directeur-generaal, Cypriotische federatie van werkgevers en ondernemers (OEB) 
Cyprus wordt voorzitter in een van de meest turbulente periodes in de naoorlogse Europese geschiedenis. Roerige tijden 
bieden echter ook kansen om veranderingen door te voeren. In deze periode zou het EESC zich in nauwe samenwerking 
met andere EU-instellingen moeten inzetten voor beleid dat nodig is om de groei terug te brengen, de werkloosheid tegen te 
gaan en alle burgers van Europa weer uitzicht te bieden op voorspoed.

Dimitris Kittenis
Groep Werknemers
Voormalig secretaris-generaal van het Cypriotische werknemersverbond (SEK) 
Cyprus ligt op het kruispunt van Europa, het Midden-Oosten en Afrika en fungeert als EU-voorzitter op een moment waarop 
de Unie zelf zich op een kruispunt bevindt. Het Cypriotische voorzitterschap zou ertoe moeten bijdragen dat problemen 
rond ongelijkheid en solidariteit worden opgelost en dat er dringend besluiten worden genomen om de crises aan te pakken, 
teneinde de werkloosheid te verminderen, de leefkwaliteit te verbeteren en de Europese integratie te bevorderen.

Kostakis Konstantinidis
Groep Diverse werkzaamheden
Voorzitter van de Cypriotische boerenbond (EKA) 
Gezien onze doelstellingen en ambities zou er tijdens de gehele duur van het voorzitterschap moeten worden ingezet op 
meer samenwerking en solidariteit tussen de lidstaten, en zou er meer moeten worden geijverd voor vrede, niet alleen in 
het Middellandse Zeegebied en in het Midden-Oosten, maar ook in Europa en elders in de wereld. Verder hopen we op een 
hogere levensstandaard voor gewone mensen en op groei, zowel binnen als buiten de EU.

Michalis Lytras
Groep Diverse werkzaamheden
We verwachten dat het Cypriotische voorzitterschap de beoogde sociale en economische samenhang in de Europese Unie 
dichterbij helpt brengen en dat het zich zal inspannen om de economische groei aan te zwengelen, de economische crisis te 
boven te komen, het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor de periode 2014-2020 definitief vast te stellen, meer mensen 
aan het werk te krijgen en vrede te bewerkstelligen in Europa en wereldwijd. Ik ga er dan ook vanuit dat dit een geslaagd 
en productief voorzitterschap wordt.

Andreas Pavlikkas
Groep Werknemers
Hoofd afdeling Onderzoek en studies bij de Cypriotische Arbeidsfederatie
Mijn hoop is dat het Cypriotische voorzitterschap zowel politiek als organisatorisch een succes wordt. Ons land moet optimaal 
bijdragen tot het nemen van besluiten over vraagstukken op het vlak van solidariteit tussen grote en kleine landen, over de 
versterking en verdieping van het Europese project en over de intensivering van de EU-betrekkingen met het Middellandse 
Zeegebied en het Midden-Oosten. Daarnaast krijgt Cyprus de kans zich als land te presenteren, zowel in Europa als 
wereldwijd, waarbij het zijn sterke punten en troeven kan benadrukken om investeringen en toeristen aan te trekken. ●

* Naar aanleiding van het aftreden van een van de Cypriotische EESC-leden is de procedure voor de benoeming van een nieuw lid uit Cyprus in gang gezet. Bij het ter perse gaan van dit nummer 
was deze procedure nog niet afgerond. De volledige lijst van EESC-leden is te vinden op onze website: eesc.europa.eu.

mogelijke profi jt hiervan voor de insulaire 
EU-lidstaten in de regio.

Rapporteur voor het advies is Dimitris 
Dimitriadis, Grieks EESC-lid en voorzitter 
van het follow-upcomité Euromed.

EESC Info: Waarom heeft de EU 
een nieuwe macroregionale 
strategie voor het Middellandse 
Zeegebied nodig?

Dimitris Dimitriadis: Alle inspanningen 
van de EU om het Middellandse Zeege-
bied op de politieke agenda te zetten zijn 
mislukt. In 1995 is het Proces van Barce-
lona opgestart als kader voor de betrek-
kingen tussen de EU en haar mediterrane 
partners, maar dit proces is inmiddels een 
stille dood gestorven.

Tegelijkertijd is door de revoluties in 
verscheidene Noord-Afrikaanse landen de 

Dimitris Dimitriadis, EESC-lid

COLLEGA’S ONDER ELKAAR

In een nieuwe reeks interviews voert 
Tomasz Jasiński, Pools lid van de 
groep Werknemers van het EESC 
en vertegenwoordiger van de leden 
binnen het redactieteam van EESC 
Info, gesprekken met collega’s om 
erachter te komen wat hun drijfveren 
zijn. Als eerste spreekt hij met Martin 
Siecker, Nederlands lid van de groep 
Werknemers en vertegenwoordiger 
van de Nederlandse vakcentrale FNV.

Tomasz Jasiński: Vertel eens 
iets over je loopbaan.

Martin Siecker: Van beroep ben ik 
journalist. Ik begon mijn carrière in de 
jaren zeventig, als verslaggever voor een 
links dagblad. Tien jaar later maakte ik 
de overstap naar de vakbeweging, waar 
ik redacteur werd van het ledenblad.

TJ: Waarom stapte je over 
naar de vakbeweging? 

MS: Naarmate ik meer over arbeids-
betrekkingen schreef, raakte ik ook 
meer betrokken bij de kwesties die er 

speelden. Op een dag kwam ik erachter 
dat jonge verslaggevers bij de krant niet 
het salaris kregen waar ze recht op had-
den. Samen met mijn collega’s richtte 
ik een actiecomité op, om voor hen op 
te komen. Wij onderhandelden met de 
uitgever en uiteindelijk wonnen we. Op 
dat moment besloot ik dat ik voor een 
organisatie wilde werken die opkomt 
voor de rechten van werknemers.

TJ: Hoe lang ben je al 
vakbondslid?

MS: Ik sloot me aan bij een vakbond 
toen ik begon te werken, in 1967. Voor-
dat ik journalist werd, had ik allerlei 
tijdelijke baantjes. Dat was mijn eigen 
keuze. Ik wilde toen geen vaste baan of 
vaste werktijden. Ik hield van mijn vrij-
heid. Ik wilde kunnen gaan zwemmen 
wanneer de zon scheen, in plaats van te 
moeten werken. 

TJ: Wat zijn je hobby’s?

MS: Muziek. Ik luister veel naar muziek. 
Ik drum zelf ook af en toe, maar ik ben 
niet goed genoeg om in een band te spe-
len. En ook al was ik goed genoeg, dan 
zou ik er de tijd niet voor hebben. En ik 
ben dol op lezen. Er gaat niets boven een 
goede misdaadroman.

TJ: Ik dacht dat iedereen in 
Nederland van voetbal hield.

MS: Ik hou ook van voetbal. Ik ben sup-
porter van Ajax. In de hoogtijdagen van 
Ajax woonde ik naast het Olympisch 
Stadion in Amsterdam. Begin jaren 
zeventig heb ik al hun Europese thuis-
wedstrijden gezien, toen zij drie keer op 
rij de Europacup 1 wonnen.

TJ: Wanneer werd je lid van 
het EESC?

MS: Tien jaar geleden. In 2010 werd ik 
voor de derde keer benoemd als lid van 
het EESC.

J: Wat is, volgens jou, het 
meest urgente probleem dat 
de EU moet aanpakken?

MS: De toenemende euroscepsis. Dat is 
echt een bedreiging. Het gevaar bestaat 
dat als we het tij niet weten te keren, er 
van een verenigd Europa niet veel meer 
overblijft  dan een vierkante kilometer 
beton, glas en staal in het centrum van 
Brussel, als aandenken aan een ideaal 
dat ooit als groots en meeslepend werd 
beschouwd, maar jammer genoeg ein-
digde op de vuilnishoop van de geschie-
denis als de grootste en duurste politieke 
misser ooit. ●

Binnenkort bij het EESC 
Voor een sterker Europa! 

Het maatschappelijk middenveld: 
een volwaardige partner in de Europa 
2020-strategie

Op 25 september 2012 wordt een eve-
nement georganiseerd dat zal gaan over 
de hefb omen voor het stimuleren van 
de groei en de ontwikkeling van een 
Europees groeipact. In vier parallelle 
workshops zal worden gediscussieerd 
over een samenhangend kader voor 
een Europese groeistrategie, de herstart 

van de interne markt, herstel en banen-
groei en innovatie in de context van een 
slimme en duurzame groei.

De EESC-groepsvoorzitters zullen 
hun visies presenteren over de vraag 
hoe Europa weer kan gaan streven naar 
duurzame groei. Een panel van voor-
aanstaande sprekers zal zich buigen 
over manieren om de door de Europa 
2020-strategie geboden groeikansen te 
optimaliseren. 

De conferentie zal worden bijge-
woond door nationale en Europese sta-
keholders, EU-beleidsmakers, leden van 
het EP en van de nationale parlementen, 

regerings- en overheidsvertegenwoor-
digers van de lidstaten, vertegenwoor-
digers van het nationale en Europese 
maatschappelijk middenveld, lokale 
en regionale overheden, denktanks en 
opiniemakers.

Het EESC en de nationale SER’s 
zullen er hun ideeën presenteren en 
ervaringen en beste praktijken uitwis-
selen over de vraag hoe het meeste kan 
worden gehaald uit bovengenoemde 
hefb omen voor een duurzaam en con-
currerend Europa. (kf) ●

Meer weten? Zie het programma 
van het evenement op http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.home 

Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met europe2020-eesc@
eesc.europa.eu

HET CYPRIOTISCHE VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

geopolitieke context in de regio radicaal 
veranderd.

Wij zullen dus opnieuw moeten begin-
nen, met een nieuwe visie en een compleet 
nieuwe aanpak. Binnenkort heb ik een 
eerste vergadering met een minister van 
Cyprus. Ik zal met hem bespreken hoe 
het EESC het op verzoek van Cyprus op 
te stellen advies het beste vorm kan geven. 

EESC Info: Veel problemen 
waar de EU-landen in het 
Middellandse Zeegebied 
tegenaan kijken, zouden 
kunnen worden aangepakt 
in het kader van het 
cohesiebeleid…

DD: Met cohesiebeleid alleen komen wij er 
niet. Wij hebben een bredere visie en een 
langetermijnperspectief voor de komende 
15 tot 20 jaar nodig voor de héle regio en 

niet alleen voor de plaatselijke EU-landen. 
Eerst moeten wij duidelijke strategische 
doelstellingen voor de regio formuleren. 
Uiteraard moeten die dan ondersteund 
worden door het cohesiebeleid.

EESC Info: U bent net terug van 
de conferentie over de strategie 
voor het Oostzeegebied. Kunt 
u iets doen met de oplossingen 
die binnen dit kader zijn 
ontwikkeld? 

DD: De strategie voor het Oostzeegebied 
kan zonder twijfel als model dienen voor 
gelijkaardige strategieën. Deze strategie 
heeft  aangetoond hoe goed een geïnte-
greerde benadering van gemeenschap-
pelijke zaken met meerdere landen en 
overheden kan werken. Uiteraard kun-
nen niet alle oplossingen zo maar worden 
overgenomen, maar het levert zeker bruik-
bare inspiratie op. In geopolitiek opzicht 

leert het ons ook één ding, namelijk dat 
de strategie voor het Oostzeegebied staat 
of valt met de betrekkingen tussen de EU 
en Rusland, al geldt zij alleen voor de EU-
lidstaten.

Met andere woorden, als wij willen dat 
de strategie voor het Middellandse Zee-
gebied kans van slagen heeft , dan zullen 
wij alle spelers rond de Middellandse Zee 
erbij moeten betrekken: de EU-lidstaten, 
de Noord-Afrikaanse landen, Turkije, 
Israël en de Palestijnse Gebieden. (mb) 
 ●

De website van het Cypriotische voor-
zitterschap is nu in de lucht.

Klik voor het laatste nieuws over het 
Cypriotische voorzitterschap op www.
cy2012.eu 

Het EESC is door het Cypriotisch voorzit-
terschap gevraagd een advies op te stel-
len over een macroregionale strategie 
voor het Middellandse Zeegebied en het 

Andreas Mavroyiannis, staatssecretaris voor Europese 

aangelegenheden bij de president van Cyprus, Cypriotisch 

voorzitterschap van de Raad van de EU

NIEUWE EESC-PUBLICATIES

 ■ Consumentenbescherming

 ■ Het Europees Economisch en Sociaal Comité tijdens 
het Cypriotische voorzitterschap van de Raad van 
de EU 

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

woordigers van de Europese Com-
missie, de Europese Centrale Bank en 
het Europees Parlement. In zijn ope-
ningstoespraak hield EESC-voorzitter 
Staff an Nilsson een pleidooi voor een 
stabiele begrotingsunie en de invoering 
van euro-obligaties. Hij drong aan op 
concrete stappen om ervoor te zorgen 
dat lidstaten budgettaire bevoegdhe-
den gaan delen, zodat landen die zich 
inspannen om hun begroting op orde te 
krijgen, een minder hoge rente op hun 
staatsschuld moeten betalen. 

De discussie werd voorgezeten door 
Michael Smyth, voorzitter van de afde-
ling ECO. Hij stelde dat we te maken 
hebben met een vraagcrisis die verge-
lijkbaar is met die van de jaren dertig en 
dat een doorgedreven bezuinigingsbe-
leid alleen maar zal leiden tot een reces-
sie, waarin populisme en partijen met 
extreme standpunten gedijen. Carmelo 
Cedrone en Gerard Dantin, rapporteurs 
voor twee EESC-adviezen over euro-
obligaties en soortgelijke instrumen-
ten voor een gezamenlijke aanpak van 
schulden, en Pedro Augusto Almeida 
Freire, voorzitter van de vaste EESC-
studiegroep over de coördinatie van 
het economisch beleid, braken een lans 
voor verdere integratie als enige moge-
lijke uitweg uit de huidige situatie. In het 
reeds goedgekeurde advies van de heer 
Cedrone wordt gepleit voor twee soor-
ten obligaties: stabiliteitsobligaties voor 
samenvoeging van de staatsschulden 
met deling van verantwoordelijkheid, 
en investeringsobligaties om kapitaal 
aan te trekken uit opkomende econo-
mische supermachten zoals Brazilië, 
Rusland, India en China. In het advies 
van de heer Dantin, dat op de agenda 
van de plenaire zitting van juli staat, 
wordt ingegaan op gezamenlijk beheer 
van de schuld door de lidstaten. 

De vertegenwoordiger van de Com-
missie wees erop dat het belangrijk is 
om op EU-niveau een vangnet voor 
de fi nanciële sector te creëren en om 
meer te ijveren voor betere budget-
taire integratie. Sylvie Goulard, lid van 
het Europees Parlement, betoogde dat 
de Europese Raad niet als enige mag 
bepalen hoe de huidige crisis wordt 
aangepakt; ze stelde voor om van een 
bredere benadering uit te gaan. Jean-
Claude Juncker sloot de conferentie af 
met een optimistische noot: stel je toch 
eens voor – zo vroeg hij de deelnemers 
– hoe moeilijk het voor de meeste lid-
staten zou zijn geweest om op eigen 
benen een dergelijke wereldwijde crisis 
te overleven. 

De politieke wil ontbreekt om de crisis te boven te komen

Meneer Cedrone, in uw recente advies heeft 
u gesteld dat de huidige Europese crisis 
veeleer van politieke dan van economische 
aard is

Europa kan zich niet langer tevreden stellen met één enkel 
monetair beleid en daarnaast 17 verschillende economische 
en fi nanciële beleidsstrekkingen. De EU moet werk maken 
van een budgettaire unie. Een eerste stap in die richting kan 
de invoering zijn van twee elkaar aanvullende maar onder-
scheiden EU-obligaties: niet verhandelbare euro-obligaties om 
de schuld te stabiliseren, en eurobonds voor herstel en groei.

Is dit haalbaar?

Deze obligaties zouden het vertrouwen van investeerders herstellen en bezuinigingen 
vervangen door een herstel van de verzorgingsstaat. Bovendien zijn hiervoor geen 
verdragswijziging of nieuwe instellingen nodig. Er zou gebruik worden gemaakt van 
de bestaande EU-instrumenten, zoals het Europees Investeringsfonds (EIF). Het enige 
wat ontbreekt, is de politieke wil. (rdr) ●

Martin Siecker: muziekliefhebber en verzot op misdaadromans
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DE ZITTING IN EEN NOTENDOP
Een digitale markt ter bevordering van de groei

Het EESC heeft  in mei op verzoek van het Deense voorzitterschap een 
advies uitgebracht over de digitale weg vooruit en het stimuleren van 
groei door de kansen van de digitale interne markt te benutten. Er staat 
voor de EU veel op het spel want volgens onderzoek zou een digitale 
eengemaakte markt Europa’s bbp in 2020 met 4 % doen stijgen.

In het advies roept het EESC op om in heel Europa, ook in afgelegen 
gebieden, snel de nodige infrastructuur te realiseren zodat alle burgers 
toegang krijgen tot het internet.

Omdat in 2015 voor 95 % van alle 
banen internetvaardigheden nodig 
zullen zijn, is „scholing absoluut 
onmisbaar” aldus rapporteur Laure 
Batut (Frankrijk, groep Werkne-
mers). Essentiële vereisten in dit 
verband zijn de beschikbaarheid van 

hard- en soft ware voor iedereen, ook ouderen, en cursussen over het 
gebruik daarvan.

Om elektronisch zakendoen te stimuleren, pleit het EESC voor 
harmonisatie van de wetgeving inzake handel en indirecte belastingen. 
Het waarschuwt echter dat dit niet als excuus mag worden gebruikt 
voor belastingverhogingen. (mb) ●

Energiedoelen: Europa hinkt achterop

De EU en sommige lidstaten raken steeds verder achterop in het stre-
ven naar een koolstofarme economie in de EU en lopen nu al gevaarlijk 
achter op de huidige streefcijfers. In zijn in mei over Stappenplan 
Energie 2050 uitgebrachte advies trekt het EESC aan de alarmbel.

Hoe groot die achterstand 
is, lijkt de EU zelf niet te wil-
len inzien. „Productieproce-
dés waarbij veel CO

2 
wordt 

uitgestoten, worden in de 
EU minder toegepast, maar 
elders in wereld juist méér, 
waarna de producten daar-
van worden ingevoerd in de 

EU. Door die gang van zaken wordt verdoezeld hoe ernstig de situatie 
werkelijk is”, zegt Pierre-Jean Coulon, Frans lid van de groep Werk-
nemers en rapporteur voor dit advies.

Ook laat het EESC zich kritisch uit over de vorderingen op het 
gebied van energie-effi  ciëntie en hernieuwbare energie. Er zit geen 
schot in de ontwikkeling van hernieuwbare energie, omdat de over-
heid die dan weer wel en dan weer niet steunt en er soms lokaal tegen 
wordt geprotesteerd, aldus het advies.

Door een Europees forum van maatschappelijke organisaties op 
te richten, kan worden gezorgd voor een grotere doorstroming van 
informatie in de EU. Immers, door zo’n forum kunnen belangheb-
benden regelmatig bijeenkomen voor discussies over de omvorming 
van het energiesysteem van nu tot 2050.

„Maatschappelijk draagvlak voor energiekeuzen creëren, vormt 
een uitdaging voor de democratieën van het huidige Europa” verklaart 
Richard Adams, UK-lid van de groep Diverse werkzaamheden en 
corapporteur voor dit advies. Hij voegt daaraan toe: „Het Stappenplan 
Energie 2050 moet niet alleen worden aangegrepen om een zo breed 
mogelijke discussie onder Europeanen op gang te brengen, maar ook 
om op alle niveaus (als individu, maar ook regionaal en nationaal en 
in EU-verband) hun inzet daarvoor te vergroten”. (mb) ●

Europese fondsen voor sociale ondernemingen 
en sociaal ondernemerschap

Het EESC heeft  Commissie en lidstaten er met twee adviezen – het 
door Adriane Rodert (groep Diverse werkzaamheden) voorbe-
reide advies over Sociaalondernemerschapsfondsen en het door 
Giuseppe Guerini (groep Diverse werkzaamheden) voorbereide 
advies over het Initiatief voor sociaal ondernemerschap – toe aan-
gespoord om overheidsopdrachten en fi nanciering toegankelijker 
te maken voor sociale ondernemingen, nationale randvoorwaar-
den voor de groei van sociale ondernemingen te scheppen en het 
Europees Fonds voor sociaal ondernemerschap naar behoren ten 
uitvoer te leggen.

De sociale economie biedt in de 
EU nu al werk aan meer dan 11 mil-
joen mensen (6% van de beroepsbe-
volking). Grosso modo is één op de 
vier in Europa opgerichte bedrijven 
een sociale onderneming. In deze 
tijd van crisis waarin het aantal 
mensen zonder baan of toegang tot 
bestaansmiddelen gestaag toeneemt, 
streeft het EESC naar meer groei, 

werkgelegenheid en concurrentievermogen in een samenleving die, 
in overeenstemming met de Europa 2020-strategie, „inclusiever” is.

Het toekomstige Europees Fonds voor sociaal ondernemer-
schap zou volgens het EESC moeten worden uitgerust met andere 
fi nanciële instrumenten voor de ontwikkeling van sociale onder-
nemingen. Het Europees Fonds voor sociaal ondernemerschap 
alléén zal niet volstaan om de toegang tot het benodigde kapitaal 
te verbeteren. (ail) ●

Vijf jaar geleden vroeg de Europese Raad 
aan een tiental Europese prominenten 
om een verslag op te stellen over de 
uitdagingen waar de EU de komende 
20 jaar voor zou komen te staan. Deze 
„groep van wijzen” – die werd voorge-
zeten door Felipe González en waar-
van ook Mario Monti en Lech Wałęsa 
deel uitmaakten – concludeerde in mei 
2010 dat Europa opnieuw moest worden 
gegrondvest. In het verslag van de groep 
werden onder meer de volgende prio-
riteiten genoemd: economische groei, 
concurrentievermogen, democratische 
legitimiteit en een voortrekkersrol in de 
strijd tegen de klimaatverandering. Het 
zijn juist ook deze thema’s die centraal 
staan tijdens de dagelijkse werkzaamhe-
den van het Europese maatschappelijk 
middenveld in het EESC; bij hoorzit-
tingen, conferenties, studiegroepverga-
deringen en in adviezen. Het is absoluut 
geen toeval dat in het verslag van de 
„groep van wijzen” en de meeste poli-
tieke standpunten van het EESC steeds 
één principiële boodschap doorklinkt: 
„we hebben meer Europa nodig, niet 
minder”.

Het EESC vindt dat „meer Europa” 
ook de leidraad zou moeten vormen 
voor het meerjarig financieel kader 
(MFK) 2014-2020, dat bepalend is voor 
de EU-begroting voor de komende zes 
jaar. Toen het vorige MFK werd goed-
gekeurd, groeiden de meeste Europese 
economieën nog en werd fi nanciële sta-
biliteit als vanzelfsprekend beschouwd. 
Door de huidige instabiliteit en de 
bezuinigingsgolf die Europa overspoelt, 
dreigt er een minimalistische begroting 
te worden goedgekeurd. De Europese 
Commissie stelt in dit licht voor om 
voor de totale EU-begroting te blijven 
uitgaan van 1 % van het bbp van de EU. 
Sommige lidstaten dringen echter aan 
op bezuinigingen. Het EESC keurde in 
mei jl. een advies goed waarin het pleitte 
voor een verhoging tot 1,11 %. Nu luidt 
de defi nitie van een begroting als volgt: 

een raming van de inkomsten, uitgaven 
en middelen voor een specifi eke periode 
rekening houdende met toekomstige 
fi nanciële omstandigheden en doelstel-
lingen. Toegepast op de huidige situatie 
in de EU betekent dit dat uitgaven en 
inkomsten moeten worden aangepast 
omdat de doelstellingen ambitieuzer zijn 
geworden. Als de EU echt een fl inke stap 
vooruit wil maken richting Europese 
eenwording en meer verantwoorde-
lijkheden op zich wil nemen, dan moet 
ze groei ruim baan geven teneinde het 
Europese sociale model veilig te stellen. 
Dat kan alleen met een begroting – het 
instrument waarmee de EU haar doel-
stellingen verwezenlijkt – die ambitieus 
genoeg is.

Dit gezegd zijnde wordt de begro-
ting door het voorstel van de Europese 
Commissie voor het MFK inderdaad 
verbeterd en vereenvoudigd. Ook posi-
tief is haar kritiek op de houding van die 
lidstaten die zich in de onderhandelin-
gen laten leiden door de beginselen van 
evenredige compensatie en horizontale 
rechtvaardigheid. Wat de inkomsten 
betreft , steunt het EESC de invoering 
van een nieuw stelsel van eigen mid-
delen, waaronder een gewijzigde btw-
bron en een belasting op financiële 
transacties. Als het over uitgaven gaat, 
dienen de instellingen en de lidstaten 
het beginsel van Europese toegevoegde 
waarde in gedachten te houden, het-
geen betekent dat een euro die op EU-
niveau wordt uitgegeven een groter 
eff ect heeft  dan eentje die op nationaal 
niveau wordt besteed. De structuur van 
de twee grootste posten op de begroting 
– het GLB en het Cohesiebeleid – is in 
het Commissievoorstel eveneens verbe-
terd, waarmee effi  ciënte en doeltreff ende 
landbouw moet worden gestimuleerd 
en versnippering van de fondsen moet 
worden tegengegaan door het aanmoe-
digen van macroprojecten. Desondanks 
waarschuwt het EESC dat in het huidige 
cohesiebeleid de minst ontwikkelde EU-

regio’s de dupe dreigen te van de eventu-
ele toepassing van macro-economische 
conditionaliteit op de uitbetaling van 
middelen.

De boodschap „we hebben meer 
Europa nodig, niet minder” kent nog een 
ander belangrijk aspect, waarover per-
manent in het EESC wordt gesproken en 
dat steeds meer opgang maakt: „de kos-
ten van een niet-verenigd Europa”. Als 
de omvang, doeltreff endheid en trans-
parantie van de EU-begroting zich niet 
verhouden tot wat er op het spel staat, 
zullen de uitdagingen van de 21e eeuw 
wellicht met een zwakkere EU moeten 
worden aangegaan, hetgeen regelrecht 
zou indruisen tegen de voorstellen van 
de groep van wijzen. (asp) ●

Wereldbevolkingsdag, die in 1989 werd 
ingesteld door de beheersraad van het 
Ontwikkelingsprogramma van de 
Verenigde Naties, wordt elk jaar op 
11 gevierd om mensen te herinneren 
aan de problemen i.v.m. de wereldbe-
volking en duurzaamheid. Aangezien 
deze twee kwesties niet los van elkaar 
kunnen worden gezien, heeft EESC 
Info Hans-Joachim Wilms, voorzitter 
van de EESC-waarnemingspost voor 

11 juli: Wereldbevolkingsdag

duurzame ontwikkeling, gevraagd hoe 
hij tegenover wereldbevolkingsdag staat.

EESC Info: Heeft het nog zin 
de wereldbevolkingsdag te 
vieren?

Hans-Joachim Wilms: Jazeker, omdat 
we ons moeten afvragen hoe we het 
bevolkingsprobleem, en m.n. het pro-
bleem van de voedselvoorziening, willen 

aanpakken. We zien dat de landbouwers, 
ook binnen het EESC, in twee kampen 
zijn verdeeld. Traditionele landbou-
wers stellen eenvoudigweg dat we meer 
kunnen gaan produceren door meer 
grond vrij te maken voor landbouw. 
Zelf behoor ik tot de tweede groep, die 
gelooft dat er voedsel genoeg is voor 
iedereen, als we maar zorgen voor een 
rechtvaardige verdeling. 

EESC Info: Hoe ziet u dat?

HJW: Statistieken van de Voedsel- en 
Landbouworganisatie (FAO) van de 
VN tonen aan dat onze planeet genoeg 
voedsel kan leveren voor iedereen, alleen 
wordt het voedsel niet altijd geprodu-
ceerd daar waar er behoefte aan is 
en krijgen we niet altijd de gewenste 
kwaliteit en kwantiteit. Vraag is dus 
hoe daarin verandering te brengen. De 
gevolgen zijn immers rampzalig, den-
ken we maar aan de ontbossing in Bra-
zilië en Argentinië. Het feit dat Europa 
niet genoeg voedsel kan produceren 
toont aan dat een gedragsverandering 
noodzakelijk is, zowel bij ons als bij de 
producenten in ontwikkelingslanden. 
Een ander belangrijk punt zijn onze 

eetgewoonten, die de afgelopen eeuw 
ingrijpend veranderd zijn. Zo eten we 
bv. veel meer vlees.

EESC Info: Wat moet er 
veranderen?

HJW: Om alle puzzelstukjes in elkaar 
te kunnen passen moet op heel wat 
vlakken worden ingegrepen. Het zou 
te eenvoudig zijn enkel te pleiten voor 
meer landbouwgrond. Het is belangrijk 
dat landen zo autonoom mogelijk zijn. 
Zo heeft  het geen zin dierlijk voedsel 
van de ene uithoek van de wereld naar 
de andere te brengen. Verder is het ook 
een verkeerde keuze om Duitse natuur-
reservaten te gebruiken om meer bio-
massa te verkrijgen. En dit is maar een 
greep uit de vele voorbeelden.

EESC Info: Het EESC heeft er 
al herhaaldelijk op gewezen 
dat onze productie- en 
consumptiepatronen op 
nieuwe leest moeten worden 
geschoeid. Is dat volgens 
u een voldoende stevige 
basis voor een duurzame 
toekomst?

Bruggen bouwen over onrustig water
Interview met Nicolai Wammen, Deens minister van Europese Zaken

EESC Info: Met welke 
ambities is Denemarken het 
voorzitterschap ingestapt?

Nicolai Wammen: Van meet af aan 
wisten wij dat Denemarken in een 
periode van diepe economische crisis 
zou aantreden als voorzitter van de 

Raad. Het Deense voorzitterschap had 
dan ook maar één doel: Europa weer 
op de rails krijgen en een uitweg vin-
den uit de crisis. Niet met spetterende 
krantenkoppen, maar door de handen 
uit de mouwen te steken en alles eraan 
te doen om Europa er weer bovenop te 
krijgen. We hebben het afgelopen half-
jaar keihard gewerkt om, zoals we dat 
noemen, „bruggen over onrustig water” 
te bouwen en verder te komen met de 
onderhandelingen. 

Het Deense voorzitterschap heeft 
ook meegewerkt aan het uitstippelen 
van een tweefrontenbeleid om de cri-
sis aan te pakken. Wil de economie 
aantrekken, dan moeten ten eerste de 
overheidsfi nanciën worden geconsoli-
deerd om het vertrouwen te herstellen. 
Tegelijkertijd zijn hervormingen en 
nieuwe initiatieven nodig om de groei 
en werkgelegenheid te bevorderen.

Als ik zo terugblik, mogen we gerust 
stellen dat Europa dankzij onze inspan-

ningen belangrijke vorderingen heeft  
gemaakt.

EESC Info: Wat zijn volgens 
u de belangrijkste resultaten?

NW: Het Deense voorzitterschap is 
meteen aan de slag gegaan om Europa 
vooruit te helpen. Wij wilden echt con-
crete resultaten boeken in de zes maan-
den die we hadden. Het is moeilijk om 
hetgeen we hebben bereikt in één slag-
zin samen te vatten. Het belangrijkste 
is, denk ik wel, dat we hebben kunnen 
laten zien dat de EU gewoon haar werk 
blijft  doen en dingen voor elkaar krijgt, 
al is het crisis. Ik ben er trots op dat het 
Deense voorzitterschap, in samenwer-
king met de andere EU-instellingen, een 
belangrijk aandeel heeft  kunnen leveren 
om Europa uit het dal te helpen.

Als ik naast de economische agenda 
nog drie andere belangrijke resultaten 
zou mogen noemen, dan denk ik in de 
eerste plaats aan de overeenkomst die 

is bereikt over de richtlijn energie-effi  -
ciëntie. Niet alleen is dit goed voor het 
klimaat en voor onze energieafh anke-
lijkheid, maar het draagt ook bij tot het 
creëren van 400 000 banen in Europa. 
De roamingverordening is ook heel 
belangrijk. Mobiel telefoneren in het 
buitenland wordt hierdoor goedkoper. 
Voor de democratie in Europa is het, 
tot slot, een belangrijke stap dat Servië 
de status van kandidaat-lidstaat heeft  
gekregen.

EESC Info: Het Deense 
voorzitterschap had iets 
met kosteneffi  ciëntie. 
Het feit dat u tijdens 
vergaderingen alleen maar 
kraanwater aanbood, 
leverde u zelfs de bijnaam 
„kraanwatervoorzitterschap” 
op.

NW: Eerlijk gezegd ben ik trots op onze 
bijnaam. Weet u waarom? Omdat het 
waar is: Denemarken heeft  fantastisch 

lekker kraanwater en wij hechten groot 
belang aan kosteneffi  ciëntie ten bate van 
het milieu. Wij zijn bezorgd om onze 
hulpbronnen en de CO

2 
-uitstoot. Het 

was voor ons vanzelfsprekend dat dit 
een leidinggevend beginsel zou zijn bij 
de planning van ons voorzitterschap.

Alle vergaderlocaties en hotelkamers 
hadden een milieukeurmerk. De menu’s 
waren samengesteld uit seizoensgebon-
den ingrediënten, waarvan de helft  door 
plaatselijke leveranciers werd geleverd. 
Daarnaast was er een regeling om voed-
selafval zo veel mogelijk te beperken 
en afval dat toch nog overbleef, direct 
te transporteren naar de plaatselijke 
biogasinstallatie om er energie van te 
maken voor Deense huishoudens.

Ik weet dat verscheidene collega’s 
geïnspireerd zijn door onze groene aan-
pak. Ik kan niet anders dan hopen dat 
andere voorzitterschappen ons voor-
beeld zullen volgen. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, Deens minister 
van Europese zaken

Benedicte Federspiel, EESC-lid, 
groep Diverse werkzaamheden

Marie-Louise Knuppert, EESC-lid, 
groep Werknemers

Nils Juhl Andreasen, EESC-lid, 
groep Werkgevers

©
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Het Deense voorzitterschap gezien door de ogen 
van Deense leden van het EESC 
We hebben geen andere keus: we moeten 
ons consumptiepatroon veranderen
Interview met Benedicte Federspiel, EESC-lid en hoofdadviseur bij de Deense consumentenraad

Het Deense voorzitterschap als crisismanager
Interview met Nils Juhl Andreasen, lid van de groep 

Werkgevers en directeur van de Deense Landbouw- 

en Levensmiddelenraad

EESC Info: Samen met de 
Deense consumentenraad 
organiseerde het Europees 
Economisch en Sociaal 
Comité op 15 maart 2012 ter 
gelegenheid van de Europese 
dag van de consument een 
conferentie over duurzame 
consumptie in tijden van 

EESC Info: Vooraf 
benadrukte u dat het 
Deense voorzitterschap 
zich zou moeten richten 
op het vergroten van het 
concurrentievermogen van 
het Europese bedrijfsleven, 
in het bijzonder van de 
levensmiddelensector. Vindt 
u dat het voorzitterschap 
in dit opzicht succesvol is 
geweest?

Nils Juhl Andreasen: Dat is moeilijk 
te zeggen omdat heel veel aandacht 
uitging naar de fi nanciële crisis en uit-
eindelijk het redden van de euro. Het 
voorzitterschap was vooral bezig met 
het beperken van de schade en niet 
zozeer met het geven van impulsen 
om het concurrentievermogen van het 
Europese bedrijfsleven te vergroten. 
Toch denk ik dat dit op langere ter-
mijn het Europese bedrijfsleven en ook 
de landbouw- en levensmiddelensector 
een concurrentievoordeel zal opleveren.

EESC Info: Het Deense 
voorzitterschap leidde 
de besprekingen over 
de hervorming van het 
gemeenschappelijk 
landbouwbeleid. Cyprus 

crisis. Denkt u dat het Deense 
voorzitterschap van de EU onze 
oproep om een herziening van 
ons consumptiepatroon heeft 
gehoord?

Benedicte Federspiel: De deur stond 
al wagenwijd open, omdat „groen” en 
„duurzaam” het motto en de doelstelling 
zijn van de Deense regering en dus ook van 
het voorzitterschap. De ministers en andere 
prominente sprekers tijdens de conferentie 
hebben duidelijk gemaakt dat niet valt te 
ontkomen aan een verandering van ons 
consumptiepatroon. 

EESC Info: Raakt het streven 
naar duurzame consumptie door 
de crisis niet op de achtergrond?

BF: We kunnen het ons niet veroorloven 
om op welk beleidsterrein dan ook voorbij 
te gaan aan duurzaamheid. De zoektocht 
naar een uitweg uit de crisis maakt het ook 
mogelijk om nieuwe betaalbare en duur-

neemt nu dat stokje over. 
Bent u van mening dat de 
onderhandelingen de goede 
kant opgaan?

NJA: Voor zover ik kan beoordelen 
gaan de onderhandelingen nog niet een 
bepaalde richting uit, dus het valt niet 
te zeggen of ze de goede kant opgaan. 
Het heeft  veel tijd gekost om helder-
heid te krijgen over het voorstel van de 
Europese Commissie en de gevolgen 
daarvan. Pas onlangs hebben lidsta-
ten en ngo’s duidelijke opvattingen en 
standpunten geformuleerd.

Ondertussen veranderen de omstan-
digheden razendsnel, omdat de fi nan-
ciële crisis in de EU alleen maar erger 
wordt, het aanbod van en de vraag naar 
voedsel op de wereldmarkt evolueren 
en duurzame productie en consumptie 
steeds belangrijker worden. Dat alles 
kan grote invloed hebben op de poli-
tieke opvattingen over het belang van 
de landbouw- en levensmiddelensector 
in de EU en het Europese landbouw-
model.

EESC Info: Was het 
Deense voorzitterschap in 
Denemarken het gesprek 
van de dag of ging het 
grotendeels ongemerkt 
voorbij?

NJA: Tijdens het Deense voorzitter-
schap is er in Denemarken en Brussel 
een groot aantal zeer uiteenlopende 
evenementen georganiseerd en de 
Deense regering heeft  wat dit betreft  
goed werk verricht. Helaas domi-
neerden binnenlandse kwesties en de 
fi nanciële crisis vaak het nieuws, wat de 
aandacht afl eidde van EU-zaken en de 
inspanningen van het Deense voorzit-
terschap. (pln/mb)  ●

zame oplossingen te vinden. Een voorbeeld 
is de richtlijn inzake energie-effi  ciëntie, die 
net is goedgekeurd. Volgens een recente 
verklaring van het Deense bedrijfsleven 
is het heel goed mogelijk om op weg naar 
2020 zowel de economische als de milieu-
doelstellingen te verwezenlijken. 

EESC Info: Hoe kunnen we 
ervoor zorgen dat duurzame 
consumptie een gemakkelijke 
keus wordt voor de consument?

BF: We moeten allemaal onze verantwoor-
delijkheid nemen en steun voor duurzame 
consumptie dient hét nieuwe motto te wor-
den. Het voorzitterschap heeft  het EESC 
daarom gevraagd een advies op te stellen 
over de wijze waarop duurzame productie 
en consumptie moeten worden gestimu-
leerd. Eenvoudige oplossingen zijn er ech-
ter niet en het zal steeds weer een opgave 
zijn om de komende jaren producten en 
diensten te leveren die zowel betaalbaar als 
duurzaam zijn. (pln/mb)  ●

Energie-effi  ciëntie op zijn Deens
Vraaggesprek met Marie-Louise Knuppert, lid van de groep Werknemers van het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en bondssecretaris van de Deense Bond van vakbewegingen.

EESC Info: Vorig jaar 
december heeft u gezegd 
dat het EU-voorzitterschap 
het zwaartepunt zou moeten 
leggen bij groene banen en 
werk voor jongeren. Bent 
u tevreden met wat er in dit 
opzicht is gedaan?

Marie-Louise Knuppert: Het EU-voor-
zitterschap heeft  gedaan wat het kon om 
groei en banen hoog op de agenda te zet-
ten, wat vanwege de crisis zeker geen klei-

nigheid was. Ook ben ik blij dat er dankzij 
dit EU-voorzitterschap overeenstemming 
is bereikt over de Richtlijn inzake energie-
effi  ciëntie.

Als dat niet was gelukt, dan hadden we 
een uitgelezen kans gemist om de lidsta-
ten echt iets aan het verbruik van energie 
te helpen doen en om de voorzet te geven 
voor het scheppen van duizenden banen 
in een tijd waarin die zo hard nodig zijn.

Het Deense EU-voorzitterschap heeft  
zich vooral gericht op werkgelegenheid 
voor jongeren. Er moet nu worden opge-
treden. Anders gezegd moet de EU alle 
beleidsmiddelen die het heeft , inzetten 
om jongeren de nodige ruimte te geven. 
Dit kan bijvoorbeeld door proactiever 
gebruik te maken van het Europees Soci-
aal Fonds. De Deense Bond van vakbewe-
gingen en de Deense werkgevers hebben 
daarom voorgesteld om de middelen van 
dit fonds te gebruiken om de invoering 
van werkervaringsregelingen in de lidsta-
ten te subsidiëren.

Hiervan zou ook iets kunnen worden 
teruggevonden in de onderhandelingen 
over de richtlijnen inzake overheids-
opdrachten. Daarin zou heel terecht de 
vereiste kunnen worden opgenomen dat 
ondernemingen die overheidsopdrachten 
in de wacht willen slepen, ook een aantal 
stageplaatsen moeten leveren. Dit zijn 
maar een paar praktische voorbeelden.

EESC Info: Onlangs was 
u op een vergadering in 
Kopenhagen over manieren om 
burgers warm te laten lopen 
voor Europese projecten? Is 
het moeilijk om Denen voor 
de Europese discussie te 
interesseren?

MLK: Vertrouwen in en draagvlak voor 
EU-lidmaatschap kan alleen worden 
verkregen als politici erin slagen om de 
problemen van de gewone burger op 
te lossen. Alle burgers moeten in hun 
dagelijkse leven kunnen zien wat de EU 
voor hen doet. Daarvan bestaan concrete 
voorstellen, niet in het minst de voorstel-
len die ik hiervoor al heb omschreven.

EESC Info: Kunt 
u voorbeelden geven van 
communicatieactiviteiten in 
Denemarken waarvan de EU 
kan leren?

MLK: De EU moet zo specifi ek mogelijk 
zijn in haar communicatieactiviteiten, 
alhoewel dit in eerste instantie een taak 
is voor de besluitmakers in de lidstaten. 
Het burgerplatform („Folkemødet”), dat 
naar een Zweeds idee is opgericht op het 
eiland Bornholm, is maar één voorbeeld 
van een forum voor rechtstreekse dialoog 
tussen burgers en politici. Het commu-
nicatiebeleid van de EU zou moeten 
worden gegrondvest op open-coördina-
tiesystemen en de uitwisseling van erva-
ringen, waarvan nu ook op tal van andere 
gebieden gebruik wordt gemaakt. (pln/
mb) ●

Mondialisering en bedrijfsverplaatsingen: 
is er nog toekomst voor de Europese industrie? 
Pepe werkte jarenlang in een zon-
nepanelenfabriek in een EU-lidstaat. 
Hij had een goede baan met een vast 
contract en goede arbeidsvoorwaar-
den. Het bedrijf maakte veel winst en 
breidde steeds verder uit. Geprofi teerd 
werd van de gunstige voorwaarden 
waarmee lokale overheden onder-
nemingen probeerden te lokken, en 
van de nationale subsidies voor her-
nieuwbare energiebronnen. De wereld 
leek perfect… tot de crisis zijn intrede 
deed. In één klap waren de goede tij-
den voorbij. 

De nationale overheid moest 
snoeien op de begroting en verlaagde 
de subsidies, waardoor de vraag naar 
zonnepanelen dramatisch zakte. Het 
bedrijf besloot zijn deuren te sluiten en 
de productie naar Mexico te verplaat-
sen. Alle medewerkers verloren hun 
baan en traden toe tot het groeiende 
leger der werklozen, waartoe inmid-
dels al 40% van de nationale beroeps-
bevolking behoorde. 

Pepe’s leven zag er opeens heel wat 
minder rooskleurig uit. Hij had geen 
andere keus dan een arbeidscontract 
van korte duur te aanvaarden om 
lokale werknemers – dezelfde arbei-
ders die zijn arbeidsplaats hadden 
ingenomen – op te leiden in de nieuwe 
zonnepanelenfabriek in Mexico. Alle 
mooie beloft en ten spijt verloor ook 
hij uiteindelijk zijn werk.

Duizenden werknemers in Europa 
vergaat het zoals Pepe ten gevolge van 
industriële verandering en mondiali-
sering. Een opgave van jewelste voor 
de steeds meer tot één markt uitgroei-
ende interne markt, die deze mensen 
moet opvangen. Op initiatief van de 
EU en het EESC is in 2002 de advies-
commissie Industriële Reconversie 
(CCMI) in het leven geroepen, die ont-
wikkelingen als deze vroegtijdig moet 

onderkennen en analyseren en proactief 
moet kijken naar mogelijke negatieve 
aspecten, zodat een vanuit economisch, 
sociaal, lokaal/regionaal en ecologisch 
oogpunt verantwoorde algemene wijze 
van aanpak kan worden geformuleerd 
waarmee de industriële veranderingen in 
goede banen kunnen worden geleid. De 
leden van de CCMI komen stuk voor stuk 

uit sectoren die geconfronteerd worden 
met een modernisering van de econo-
mie. Dit geeft  de commissie het morele 
gezag rechtstreeks in dialoog te gaan met 
de andere beleidsmakers in de EU. Het 
doel is duidelijk: ervoor zorgen dat de EU-
industrie kan blijven concurreren zonder 
dat dit sociaal gezien negatieve gevolgen 
heeft . Voorzitter Jorge Pegado Liz ziet het 
tot de drie kerntaken van de CCMI om 
„de beginselen van de grondleggers van de 
EU te propageren in haar adviezen, ant-
woorden te zoeken op ontwikkelingen als 
de mondialisering, sociale netwerken en 
nieuwe procedés, in te spelen en zich voor 
te bereiden op industriële verandering en 
hervormingen […] en lering te trekken uit 
het verleden, het heden proactief waar te 
nemen en te anticiperen op de toekomst.”

Sinds het begin van de economi-
sche en fi nanciële crisis en crisis op wie 
weet hoeveel andere terreinen nog meer 
geldt de CCMI als de spreekbuis van 
alle belanghebbende industriële spelers 
aan werkgevers- en werknemerszijde. 

In drie adviezen, goedgekeurd in mei 
2011, heeft  zij de consequenties van de 
mondialisering voor het industriebeleid 
van de EU belicht. Het standpunt van 
de CCMI laat aan duidelijkheid niets te 
wensen over. De mondialisering heeft  een 
tendens op gang gebracht om de produc-
tie naar het buitenland te verplaatsen en/
of reorganisaties door te voeren. Door 
de goedkope arbeidskrachten en slechte 
arbeidsvoorwaarden buiten Europa 
dreigen arbeidsplaatsen in de industriële 
sector hier verloren te gaan. Managers en 
werknemers moeten inzien dat zij zullen 
moeten samenwerken als zij hier iets aan 
willen doen. Er is maar één manier om 
vooruit te komen: alleen met onderwijs 
en opleiding, innovatie en een duurzame 
ontwikkeling kan Europa een leidingge-
vende economische mogendheid blijven. 

Omdat technologie en onderzoek 
steeds belangrijker worden, heeft de 
CCMI haar aandacht gericht op de ICT- 
en dienstensector. Europa loopt in deze 
sectoren achterop. „Hier gebeurt het. 
Wij moeten zien dat China en India 
ons op deze terreinen niet inhalen”, 
waarschuwt Joost van Iersel, EESC-
lid en rapporteur voor het advies Een 
geïntegreerd industriebeleid in een tijd 
van mondialisering. 

Ter gelegenheid van haar tienjarig 
bestaan heeft  de CCMI op 12 juni een 
conferentie gehouden met als thema 
Naar continue en duurzame industriële 
verandering. Vertegenwoordigers van 
brancheorganisaties van de Europese 
industrie, vakbonden en beleidsmakers 
kwamen bijeen om de toestand van de 
Europese industrie, de grote uitdagingen 
uit het verleden en haar toekomstperspec-
tieven te bespreken. 

Verhalen zoals die van Pepe staan niet 
op zichzelf, maar zijn overal in Europa te 
horen. De CCMI is vastbesloten daar ver-
andering in te brengen. (ail) ●

Waarom de EU een andere begroting nodig heeft 
en hoe die eruit zou moeten zien

HJW: Tien jaar geleden stond duur-
zaamheid zeker niet bovenaan de 
agenda. Vandaag is iedereen zich 
ervan bewust dat we niet op dezelfde 
voet kunnen voortgaan. Op dit moment 
staat de crisis centraal en hebben we 
kortetermijnoplossingen nodig. Duur-
zaamheid en de korte termijn zijn ech-
ter twee begrippen die haaks op elkaar 
staan. Maar gelukkig is het streven naar 
duurzaamheid „gemeengoed” aan het 
worden, en die trend zal doorzetten.

EESC Info: Wat is nodig om 
echt werk te maken van 
duurzaamheid? 

HJW: We moeten weten wat we willen 
bereiken en wanneer, we moeten actie-
terreinen afb akenen en zorgen voor de 
nodige follow-up. Het allerbelangrijkste 
is denk ik dat onze politieke leiders hun 
verantwoordelijkheid opnemen, open-
staan voor nieuwe strategieën en afspra-
ken maken over concrete routekaarten 
en actieplannen. (kf) ●

Deze conferentie, die op heel wat 
media-aandacht kon rekenen, was in 
algemene zin bedoeld als bijdrage tot de 
discussie over de vraag hoe economisch 
bestuur in de EU er zou moeten uitzien. 
Het gevaar is dat in een dergelijke dis-
cussie louter naar langetermijnbeleid 
wordt gekeken, maar deze keer besef-
ten de sprekers dat de besluiten die in 
de komende maanden moeten worden 
genomen, van cruciaal belang zijn voor 
de toekomst van de EU. Deze besluiten 
gaan de levens van de burgers direct aan 
en zijn bv. rechtstreeks van invloed op de 
werkgelegenheid, de toegenomen soci-
ale ongelijkheid en de toegang van het 
mkb tot leningen. In dit verband blijft  

het EESC een uniek discussieforum waar 
via zijn adviezen en overleg met andere 
Europese spelers concrete voorstellen 
worden geformuleerd. De conferentie 
van 7  juni paste in deze benadering, 
waarmee ook getracht wordt te laten 
zien dat het beeld dat men in de buiten-
wereld heeft  van een EU die een eenheid 
vormt, wellicht toch dichter bij de wer-
kelijkheid staat dan het beeld van een EU 
als een groep landen die tot stilstand is 
gekomen en verlamd is geraakt. (asp)
 ●

HET DEENSE VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

Actief burgerschap
Naar een betere Europese samenleving

Actief burgerschap staat centraal in de werk-
zaamheden van het Europees Economisch en 
Sociaal Comité. In dit boek vertellen 24 leden 
van het EESC hoe zij, als zakenlieden, vak-
bondsleden, activisten en vrijwilligers, hieraan 
persoonlijk een bijdrage leveren. Tevens wordt 
duidelijk wat voor een grote, fascinerende hoe-
veelheid verschillende belangen en prioriteiten 
zij vertegenwoordigen. Wat zij echter allemaal 
gemeen hebben is een gevoel van solidariteit met 
anderen in de samenleving en betrokkenheid bij 
andermans welzijn. (cl) ●

IN HET KORT

Pierre Jean Coulon, EESC-lid, 
groep Werknemers

(v e r v o l g  v a n  b l z .  4)
Energie-efficiëntie op zijn Deens

>>>  B l a d z i j d e  5

(v e r v o l g  v a n  b l z .  1)
Staatsschuldcrisis en begrotingsunie: 
twee kanten van dezelfde medaille?

Voor meer informatie: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionsp
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Staatsschuldcrisis en begrotingsunie: 
twee kanten van dezelfde medaille?

Beste lezers,
Rio+20, de VN-conferentie over duurzame ontwikkeling 

die van 20 t/m 22 juni in Rio de Janeiro werd gehouden als 

vervolg op de Aarde-top van 1992, vormde een belangrijke 

gelegenheid om met diverse partijen van gedachten te wis-

selen over de overgang naar een echt duurzame toekomst 

voor iedereen. Toch waren de resultaten lang niet zo bevredigend als de EESC-delegatie 

had gehoopt.

Het afgelopen jaar heeft  het EESC gewerkt aan een uitgebreide en alomvattende agenda 

die moet zorgen voor gelijkwaardigheid tussen de drie pijlers van duurzaamheid, d.w.z. de 

sociale, de economische en de milieupijler. Ons voornaamste pleidooi betrof een routekaart 

voor duurzaamheid, met specifi eke doelstellingen, streefdoelen, maatregelen en mecha-

nismen. Het is dan ook jammer dat veel verwachtingen van het Europese en mondiale 

maatschappelijk middenveld in de wind werden geslagen. Hopelijk zal er nu bij de tenuit-

voerlegging ruimte zijn voor verbetering en zal men verder kunnen gaan dan de afspraken 

in de slotverklaring van de conferentie.

De regeringsleiders en staatshoofden hebben in Rio een unieke kans aan zich voorbij 

laten gaan om een beslissende stap te zetten op weg naar meer sociale en ecologische recht-

vaardigheid. Wat ik nog het meest betreur is het gebrek aan een concreet actieplan voor de 

komende jaren en aan bindende afspraken over duurzame-ontwikkelingspraktijken. Helaas 

werd er te weinig nadruk gelegd op de sociale dimensie van duurzame ontwikkeling en kre-

gen doelstellingen als armoedebestrijding en voedselzekerheid, schoon water en duurzame 

energie niet de aandacht waarop we hadden gehoopt. Ook werd het milieuprogramma van 

de VN niet omgezet in een speciaal agentschap.

Ten slotte is het teleurstellend dat er geen overeenstemming is bereikt over een ombuds-

man voor de toekomstige generaties. De erkenning dat er een internationale autoriteit moet 

komen die de rechten van de komende generaties boven de economische kortetermijnbe-

langen plaatst, zou van grote symbolische betekenis zijn geweest.

Desondanks kunnen bepaalde uitkomsten van de conferentie als een succes worden 

gezien. Het is verheugend dat het idee van een „groene economie”, als de motor achter 

duurzame ontwikkeling, een centrale plaats heeft  gekregen in de slotverklaring. Ook is het 

EESC ingenomen met de invoering van duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen. Het is nu 

de taak om deze doelstellingen zo snel mogelijk uit te werken en om te zetten in daden, 

zodat deze top het beginpunt kan worden van een proces dat de wereld zal veranderen en 

onze samenlevingen duurzamer en inclusiever zal maken. Ten slotte is er, en dat is zeker 

niet onbelangrijk, erkenning gekomen voor de rol van het maatschappelijk middenveld bij 

de bevordering en verwezenlijking van duurzame ontwikkeling.

Ik heb het al eens eerder gezegd: minstens even belangrijk als „Rio” is wat er na „Rio” 

gebeurt. De follow-up van de Rio+20-conferentie dient vanaf nu een van de prioriteiten 

van het maatschappelijk middenveld te zijn, en zal tot het einde van mijn mandaatsperiode 

bij het EESC een van mijn belangrijkste aandachtspunten blijven.

Staff an Nilsson

Voorzitter

13 juli 2012
Reykjavik, IJsland: 
1e vergadering gemengd 
raadgevend comité 
EU-IJsland 

6 september 2012
Cyprus: hoorzitting 
„Persoonsgebonden, 
sociale, medische en 
onderwijsdiensten” 

25 september 2012
EESC, Brussel: Voor een 
sterker Europa! Het 
maatschappelijk middenveld: 
een volwaardige partner in 
de Europa 2020-strategie

28 september 2012
Lissabon, Portugal: 
conferentie 
„Arbeidsmarkthervormingen 
als antwoord op de crisis” 

IN DIT NUMMER

2 Waarom de EU een andere 
begroting nodig heeft en hoe 
die eruit zou moeten zien

3 Cyprus voor een beter 
Europa, interview met 
Andreas Mavroyiannis, 
staatssecretaris voor Europese 
aangelegenheden bij de 
president van Cyprus

4 Bruggen bouwen over 
onrustig water – interview 
met Nicolai Wammen, Deens 
minister van Europese Zaken

5 Mondialisering en 
bedrijfsverplaatsingen: is 
er nog toekomst voor de 
Europese industrie?

6 Het maatschappelijk 
middenveld: een volwaardige 
partner in de Europa 
2020-strategie

VOOR IN UW AGENDA

IN HET KORT

Bijen van Europa!

Al sinds mensenheugenis spelen bijen 
een doorslaggevende rol in het natuur-
lijke milieu. Zonder bestuiving is land-
bouw ondenkbaar. Honingbijen zijn 
de afgelopen jaren in een alarmerend 
tempo aan het verdwijnen. Waarom is 
nog onduidelijk, maar mogelijke oor-
zaken zijn de vervuiling, monoculturen 
en een overmatig gebruik van bestrij-
dingsmiddelen. 

Het EESC is zich bewust van dit probleem en van de gevolgen ervan voor 
de biodiversiteit en de kwaliteit en veiligheid van voedsel. Daarom heeft  het, 
samen met het CvdR, op 7 mei jl. twee bijenkorven op het dak van het Jacques 
Delorsgebouw laten zetten. Hiermee is de kroon gezet op een project dat onge-
veer een jaar geleden werd gelanceerd met de hulp van Apis Bruoc Sella, een 
vereniging die zich ervoor inzet om zoveel mogelijk bijenkorven op de daken 
van stadshuizen te laten plaatsen. Doel van dit project is te laten zien dat ook 
steden hun steentje kunnen bijdragen aan het behoud van de biodiversiteit 
en dat iedereen kan meehelpen om het bedreigde ecosysteem te redden, hoe 
bescheiden die inbreng ook is. 

Op 31 mei waren er gelukkigen onder de aanwezigen bij de offi  ciële inwijding 
van dit bijenproject die al van de eerste honing mochten proeven (de opbrengst 
van net iets meer dan twintig dagen „werk”). Naar verwachting zullen beide 
bijenkorven samen jaarlijks ongeveer 40 kilo honing opleveren. (rdr) ●

Open Dag 2012
Het EESC opent zijn deuren 

Ruim 3000  mensen bezochten het 
EESC op 12 mei 2012, de dag waarop 
de EU-instellingen voor de twintigste 
keer hun Open Dag hielden. Th ema’s 
waren dit jaar duurzaamheid en de 
groene economie, bedoeld om meer 
aandacht te schenken aan belangrijke 
onderwerpen in verband met de VN-
conferentie ‘RIO+20’ over duurzame 

ontwikkeling. Cruciale zaken als groene banen, hernieuwbare energie, duur-
zame steden en waterverbruik kwamen op creatieve en interactieve wijze aan 
bod. Bezoekers konden een praatje maken met leden en personeel van het 
EESC, kennismaken met het werk van het EESC en grappige activiteiten voor 
het hele gezin ondernemen. Voorzitter Staff an Nilsson, vicevoorzitster Anna 
Maria Darmanin en secretaris-generaal Martin Westlake waren er de hele dag 
bij, heetten bezoekers welkom en wezen hen op belangrijke milieuvraagstuk-
ken. Ook dit jaar stond de uitstekende (en vrijwillige) inzet van tal van leden 
en personeel garant voor het welslagen van dit initiatief en zorgde voor een 
dynamisch en bruisend beeld van onze instelling bij het publiek. (rdr) ●
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Sinds 2008 worden de media en de belei-
dagenda’s van wereldleiders beheerst 
door de economische crisis, die in de VS 
is begonnen. Nu de crisis ook Europa in 
haar greep heeft , worden er steeds meer 
vergelijkingen gemaakt tussen de Ame-
rikaanse Federal Reserve en de Europese 
Centrale Bank. In Th e Economist van 
16 juni worden de overheidsfi nanciën 
van Californië afgezet tegen die van 
Griekenland. Het desbetreff ende arti-
kel, geschreven door de correspondent 
in Los Angeles, laat zien dat de EU bui-

ten Europa als meer geïntegreerd wordt 
beschouwd dan daarbinnen: waarom 
zou een van de staten van de VS anders 
worden vergeleken met een onafh an-
kelijk EU-land? Volgens het Europees 
Economisch en Sociaal Comité komt 
„meer Europa” absoluut neer op meer 
en betere middelen om een wereldwijde 
crisis tegen te gaan en te voorkomen.

De vraag hoe de economische inte-
gratie binnen de EU moet worden vorm-
gegeven, is voor het EESC een centraal 
discussiethema, want het gaat uiteinde-
lijk om de toekomst van het Europese 
sociale model. De EESC-afdeling ECO, 
bevoegd voor economische en fi nanci-
ele aangelegenheden, buigt zich dan ook 
terecht over zaken zoals de invoering 
van euro-obligaties, de oprichting van 
een Europees ratingbureau, de fi nanciële 
bewustwording van onze burgers en de 
regulering van fi nanciële markten.

In dit verband is er bij het EESC op 
7 juni 2012 een belangrijke conferentie 
gehouden om de huidige staatsschuld-
crisis te bespreken. Onder de deelne-
mers waren de Luxemburgse premier 
Jean-Claude Juncker, tevens voorzitter 
van de eurogroep, de Italiaanse minis-
ter van Europese Zaken Enzo Moavero 
Milanesi en hooggeplaatste vertegen-

Cyprus voor een beter Europa*

Het Cypriotische voorzitterschap is van 
mening dat Europa sterker uit de huidige 
economische crisis moet komen en wil 
daarom werk maken van een beter Europa 
dat bijdraagt aan duurzame groei, sociale 
samenhang en nieuwe banen. De huidige 
sociaaleconomische ontwikkelingen zet-
ten er ons toe aan een Unie na te streven 
die dankzij het solidariteitsbeginsel meer 
betekenis heeft  voor haar burgers en op 
wereldvlak.

Het is zaak een effi  ciënter en duurza-
mer Europa te bevorderen. Het belangrijk-
ste punt op de agenda zijn in dit verband 
de onderhandelingen over het meerjarig 
fi nancieel kader 2012-2020. Een en ander 
biedt een kans een begroting en beleidslij-
nen goed te keuren die bijdragen aan groei 
en een groter concurrentievermogen. Het 
Cypriotische voorzitterschap zal ernaar 
streven de onderhandelingen over het 
meerjarig financieel kader tot een goed 
einde te brengen en wil ook bij de onder-
handelingen over de gemeenschappelijke 
beleidslijnen, met inbegrip van het gemeen-
schappelijk landbouw- en visserijbeleid en 
het cohesiebeleid, zoveel mogelijk vooruit-
gang boeken. Daar het voorzitterschap veel 
belang hecht aan het cohesiebeleid, heeft  
het het EESC verzocht een advies op te stel-
len over de ontwikkeling van een macro-
regionale strategie voor het Middellandse 
Zeegebied en de voordelen daarvan voor 
lidstaten die eilanden omvatten. Andere 
centrale aandachtspunten van het voorzit-
terschap zijn greening, energie-effi  ciëntie, 
milieuduurzaamheid en bestrijding van de 
gevolgen van de klimaatverandering.

Een Europa met een beter preste-
rende en op groei gebaseerde economie 

is tevens van essentieel belang om de 
huidige economische crisis te boven te 
komen en het concurrentievermogen van 
de EU te vergroten. De nadruk zal daarom 
worden gelegd op een versterking van de 
monitoring van het begrotings- en macro-
economische beleid en de verzekering van 
de begrotingsstabiliteit. Tegelijkertijd moet 
de groei worden bevorderd. Het Cyprioti-
sche voorzitterschap zal zich toespitsen op 
een versterking van de interne markt en op 
bevordering van nieuwe banen, onderzoek 
en innovatie, met speciale aandacht voor 
het mkb, om zo bij te dragen aan een sterker 
concurrerend Europa.

In het streven naar een Europa met 
een grotere betekenis voor zijn burgers 
en met meer solidariteit en sociale samen-
hang, zal de klemtoon worden gelegd op 
werkgelegenheid voor jongeren, gelet op 
de stijgende EU-werkloosheidscijfers. Een 
andere prioriteit is de totstandbrenging van 
het gemeenschappelijk Europees asielstel-
sel tegen het eind van 2012. In dit verband 
werd het EESC om een verkennend advies 
verzocht over de totstandbrenging van 
een systeem (Eurodac) voor vergelijking 
van vingerafdrukken van asielzoekers en 
bepaalde categorieën van illegale immi-
granten. Het voorzitterschap heeft het 
EESC ook geraadpleegd over de verster-
king van de participatieve processen en de 
betrokkenheid van lokale overheden, het 
maatschappelijk middenveld en de sociale 
partners bij de tenuitvoerlegging van de 
Europa 2020-strategie.

Het Cypriotische voorzitterschap wil 
tevens Europa dichter bij zijn buren bren-
gen, door de uitbreidingsagenda vooruit te 
helpen en de zuidelijke dimensie van het 
Europese nabuurschapsbeleid in het licht 
te stellen. Voorts wil het zich inzetten om 
de Unie op wereldvlak meer inspraak te 
geven, met name met het oog op de ver-
wezenlijking van de EU-ontwikkelings-
doelstellingen en de versterking van het 
buitenlandse handelsbeleid.

De Unie moet dichter bij haar burgers 
staan. Europa moet worden gepromoot 
als een „filoxenos topos”, een gastvrije plek 
voor ondernemingen, ideeën, diensten, 
innovatie en cultuur. „Filoxenos topos” 
past in ons streven naar een beter Europa, 
een Unie die hoop biedt aan haar burgers 
en vooral aan de jongere generaties. ●

* Andreas Mavroyiannis, Staatssecretaris voor Europese aangelegenheden bij de president van Cyprus, 
Cypriotisch voorzitterschap van de Raad van de EU

Wat verwachten EESC-leden uit Cyprus van het 
Cypriotische voorzitterschap van de EU? *
Michalis Antoniou
Groep Werkgevers

Nieuwe visie nodig voor het Middellandse Zeegebied 

Assistent-directeur-generaal, Cypriotische federatie van werkgevers en ondernemers (OEB) 
Cyprus wordt voorzitter in een van de meest turbulente periodes in de naoorlogse Europese geschiedenis. Roerige tijden 
bieden echter ook kansen om veranderingen door te voeren. In deze periode zou het EESC zich in nauwe samenwerking 
met andere EU-instellingen moeten inzetten voor beleid dat nodig is om de groei terug te brengen, de werkloosheid tegen te 
gaan en alle burgers van Europa weer uitzicht te bieden op voorspoed.

Dimitris Kittenis
Groep Werknemers
Voormalig secretaris-generaal van het Cypriotische werknemersverbond (SEK) 
Cyprus ligt op het kruispunt van Europa, het Midden-Oosten en Afrika en fungeert als EU-voorzitter op een moment waarop 
de Unie zelf zich op een kruispunt bevindt. Het Cypriotische voorzitterschap zou ertoe moeten bijdragen dat problemen 
rond ongelijkheid en solidariteit worden opgelost en dat er dringend besluiten worden genomen om de crises aan te pakken, 
teneinde de werkloosheid te verminderen, de leefkwaliteit te verbeteren en de Europese integratie te bevorderen.

Kostakis Konstantinidis
Groep Diverse werkzaamheden
Voorzitter van de Cypriotische boerenbond (EKA) 
Gezien onze doelstellingen en ambities zou er tijdens de gehele duur van het voorzitterschap moeten worden ingezet op 
meer samenwerking en solidariteit tussen de lidstaten, en zou er meer moeten worden geijverd voor vrede, niet alleen in 
het Middellandse Zeegebied en in het Midden-Oosten, maar ook in Europa en elders in de wereld. Verder hopen we op een 
hogere levensstandaard voor gewone mensen en op groei, zowel binnen als buiten de EU.

Michalis Lytras
Groep Diverse werkzaamheden
We verwachten dat het Cypriotische voorzitterschap de beoogde sociale en economische samenhang in de Europese Unie 
dichterbij helpt brengen en dat het zich zal inspannen om de economische groei aan te zwengelen, de economische crisis te 
boven te komen, het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor de periode 2014-2020 definitief vast te stellen, meer mensen 
aan het werk te krijgen en vrede te bewerkstelligen in Europa en wereldwijd. Ik ga er dan ook vanuit dat dit een geslaagd 
en productief voorzitterschap wordt.

Andreas Pavlikkas
Groep Werknemers
Hoofd afdeling Onderzoek en studies bij de Cypriotische Arbeidsfederatie
Mijn hoop is dat het Cypriotische voorzitterschap zowel politiek als organisatorisch een succes wordt. Ons land moet optimaal 
bijdragen tot het nemen van besluiten over vraagstukken op het vlak van solidariteit tussen grote en kleine landen, over de 
versterking en verdieping van het Europese project en over de intensivering van de EU-betrekkingen met het Middellandse 
Zeegebied en het Midden-Oosten. Daarnaast krijgt Cyprus de kans zich als land te presenteren, zowel in Europa als 
wereldwijd, waarbij het zijn sterke punten en troeven kan benadrukken om investeringen en toeristen aan te trekken. ●

* Naar aanleiding van het aftreden van een van de Cypriotische EESC-leden is de procedure voor de benoeming van een nieuw lid uit Cyprus in gang gezet. Bij het ter perse gaan van dit nummer 
was deze procedure nog niet afgerond. De volledige lijst van EESC-leden is te vinden op onze website: eesc.europa.eu.

mogelijke profi jt hiervan voor de insulaire 
EU-lidstaten in de regio.

Rapporteur voor het advies is Dimitris 
Dimitriadis, Grieks EESC-lid en voorzitter 
van het follow-upcomité Euromed.

EESC Info: Waarom heeft de EU 
een nieuwe macroregionale 
strategie voor het Middellandse 
Zeegebied nodig?

Dimitris Dimitriadis: Alle inspanningen 
van de EU om het Middellandse Zeege-
bied op de politieke agenda te zetten zijn 
mislukt. In 1995 is het Proces van Barce-
lona opgestart als kader voor de betrek-
kingen tussen de EU en haar mediterrane 
partners, maar dit proces is inmiddels een 
stille dood gestorven.

Tegelijkertijd is door de revoluties in 
verscheidene Noord-Afrikaanse landen de 

Dimitris Dimitriadis, EESC-lid

COLLEGA’S ONDER ELKAAR

In een nieuwe reeks interviews voert 
Tomasz Jasiński, Pools lid van de 
groep Werknemers van het EESC 
en vertegenwoordiger van de leden 
binnen het redactieteam van EESC 
Info, gesprekken met collega’s om 
erachter te komen wat hun drijfveren 
zijn. Als eerste spreekt hij met Martin 
Siecker, Nederlands lid van de groep 
Werknemers en vertegenwoordiger 
van de Nederlandse vakcentrale FNV.

Tomasz Jasiński: Vertel eens 
iets over je loopbaan.

Martin Siecker: Van beroep ben ik 
journalist. Ik begon mijn carrière in de 
jaren zeventig, als verslaggever voor een 
links dagblad. Tien jaar later maakte ik 
de overstap naar de vakbeweging, waar 
ik redacteur werd van het ledenblad.

TJ: Waarom stapte je over 
naar de vakbeweging? 

MS: Naarmate ik meer over arbeids-
betrekkingen schreef, raakte ik ook 
meer betrokken bij de kwesties die er 

speelden. Op een dag kwam ik erachter 
dat jonge verslaggevers bij de krant niet 
het salaris kregen waar ze recht op had-
den. Samen met mijn collega’s richtte 
ik een actiecomité op, om voor hen op 
te komen. Wij onderhandelden met de 
uitgever en uiteindelijk wonnen we. Op 
dat moment besloot ik dat ik voor een 
organisatie wilde werken die opkomt 
voor de rechten van werknemers.

TJ: Hoe lang ben je al 
vakbondslid?

MS: Ik sloot me aan bij een vakbond 
toen ik begon te werken, in 1967. Voor-
dat ik journalist werd, had ik allerlei 
tijdelijke baantjes. Dat was mijn eigen 
keuze. Ik wilde toen geen vaste baan of 
vaste werktijden. Ik hield van mijn vrij-
heid. Ik wilde kunnen gaan zwemmen 
wanneer de zon scheen, in plaats van te 
moeten werken. 

TJ: Wat zijn je hobby’s?

MS: Muziek. Ik luister veel naar muziek. 
Ik drum zelf ook af en toe, maar ik ben 
niet goed genoeg om in een band te spe-
len. En ook al was ik goed genoeg, dan 
zou ik er de tijd niet voor hebben. En ik 
ben dol op lezen. Er gaat niets boven een 
goede misdaadroman.

TJ: Ik dacht dat iedereen in 
Nederland van voetbal hield.

MS: Ik hou ook van voetbal. Ik ben sup-
porter van Ajax. In de hoogtijdagen van 
Ajax woonde ik naast het Olympisch 
Stadion in Amsterdam. Begin jaren 
zeventig heb ik al hun Europese thuis-
wedstrijden gezien, toen zij drie keer op 
rij de Europacup 1 wonnen.

TJ: Wanneer werd je lid van 
het EESC?

MS: Tien jaar geleden. In 2010 werd ik 
voor de derde keer benoemd als lid van 
het EESC.

J: Wat is, volgens jou, het 
meest urgente probleem dat 
de EU moet aanpakken?

MS: De toenemende euroscepsis. Dat is 
echt een bedreiging. Het gevaar bestaat 
dat als we het tij niet weten te keren, er 
van een verenigd Europa niet veel meer 
overblijft  dan een vierkante kilometer 
beton, glas en staal in het centrum van 
Brussel, als aandenken aan een ideaal 
dat ooit als groots en meeslepend werd 
beschouwd, maar jammer genoeg ein-
digde op de vuilnishoop van de geschie-
denis als de grootste en duurste politieke 
misser ooit. ●

Binnenkort bij het EESC 
Voor een sterker Europa! 

Het maatschappelijk middenveld: 
een volwaardige partner in de Europa 
2020-strategie

Op 25 september 2012 wordt een eve-
nement georganiseerd dat zal gaan over 
de hefb omen voor het stimuleren van 
de groei en de ontwikkeling van een 
Europees groeipact. In vier parallelle 
workshops zal worden gediscussieerd 
over een samenhangend kader voor 
een Europese groeistrategie, de herstart 

van de interne markt, herstel en banen-
groei en innovatie in de context van een 
slimme en duurzame groei.

De EESC-groepsvoorzitters zullen 
hun visies presenteren over de vraag 
hoe Europa weer kan gaan streven naar 
duurzame groei. Een panel van voor-
aanstaande sprekers zal zich buigen 
over manieren om de door de Europa 
2020-strategie geboden groeikansen te 
optimaliseren. 

De conferentie zal worden bijge-
woond door nationale en Europese sta-
keholders, EU-beleidsmakers, leden van 
het EP en van de nationale parlementen, 

regerings- en overheidsvertegenwoor-
digers van de lidstaten, vertegenwoor-
digers van het nationale en Europese 
maatschappelijk middenveld, lokale 
en regionale overheden, denktanks en 
opiniemakers.

Het EESC en de nationale SER’s 
zullen er hun ideeën presenteren en 
ervaringen en beste praktijken uitwis-
selen over de vraag hoe het meeste kan 
worden gehaald uit bovengenoemde 
hefb omen voor een duurzaam en con-
currerend Europa. (kf) ●

Meer weten? Zie het programma 
van het evenement op http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.home 

Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met europe2020-eesc@
eesc.europa.eu

HET CYPRIOTISCHE VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

geopolitieke context in de regio radicaal 
veranderd.

Wij zullen dus opnieuw moeten begin-
nen, met een nieuwe visie en een compleet 
nieuwe aanpak. Binnenkort heb ik een 
eerste vergadering met een minister van 
Cyprus. Ik zal met hem bespreken hoe 
het EESC het op verzoek van Cyprus op 
te stellen advies het beste vorm kan geven. 

EESC Info: Veel problemen 
waar de EU-landen in het 
Middellandse Zeegebied 
tegenaan kijken, zouden 
kunnen worden aangepakt 
in het kader van het 
cohesiebeleid…

DD: Met cohesiebeleid alleen komen wij er 
niet. Wij hebben een bredere visie en een 
langetermijnperspectief voor de komende 
15 tot 20 jaar nodig voor de héle regio en 

niet alleen voor de plaatselijke EU-landen. 
Eerst moeten wij duidelijke strategische 
doelstellingen voor de regio formuleren. 
Uiteraard moeten die dan ondersteund 
worden door het cohesiebeleid.

EESC Info: U bent net terug van 
de conferentie over de strategie 
voor het Oostzeegebied. Kunt 
u iets doen met de oplossingen 
die binnen dit kader zijn 
ontwikkeld? 

DD: De strategie voor het Oostzeegebied 
kan zonder twijfel als model dienen voor 
gelijkaardige strategieën. Deze strategie 
heeft  aangetoond hoe goed een geïnte-
greerde benadering van gemeenschap-
pelijke zaken met meerdere landen en 
overheden kan werken. Uiteraard kun-
nen niet alle oplossingen zo maar worden 
overgenomen, maar het levert zeker bruik-
bare inspiratie op. In geopolitiek opzicht 

leert het ons ook één ding, namelijk dat 
de strategie voor het Oostzeegebied staat 
of valt met de betrekkingen tussen de EU 
en Rusland, al geldt zij alleen voor de EU-
lidstaten.

Met andere woorden, als wij willen dat 
de strategie voor het Middellandse Zee-
gebied kans van slagen heeft , dan zullen 
wij alle spelers rond de Middellandse Zee 
erbij moeten betrekken: de EU-lidstaten, 
de Noord-Afrikaanse landen, Turkije, 
Israël en de Palestijnse Gebieden. (mb) 
 ●

De website van het Cypriotische voor-
zitterschap is nu in de lucht.

Klik voor het laatste nieuws over het 
Cypriotische voorzitterschap op www.
cy2012.eu 

Het EESC is door het Cypriotisch voorzit-
terschap gevraagd een advies op te stel-
len over een macroregionale strategie 
voor het Middellandse Zeegebied en het 

Andreas Mavroyiannis, staatssecretaris voor Europese 

aangelegenheden bij de president van Cyprus, Cypriotisch 

voorzitterschap van de Raad van de EU

NIEUWE EESC-PUBLICATIES

 ■ Consumentenbescherming

 ■ Het Europees Economisch en Sociaal Comité tijdens 
het Cypriotische voorzitterschap van de Raad van 
de EU 

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

woordigers van de Europese Com-
missie, de Europese Centrale Bank en 
het Europees Parlement. In zijn ope-
ningstoespraak hield EESC-voorzitter 
Staff an Nilsson een pleidooi voor een 
stabiele begrotingsunie en de invoering 
van euro-obligaties. Hij drong aan op 
concrete stappen om ervoor te zorgen 
dat lidstaten budgettaire bevoegdhe-
den gaan delen, zodat landen die zich 
inspannen om hun begroting op orde te 
krijgen, een minder hoge rente op hun 
staatsschuld moeten betalen. 

De discussie werd voorgezeten door 
Michael Smyth, voorzitter van de afde-
ling ECO. Hij stelde dat we te maken 
hebben met een vraagcrisis die verge-
lijkbaar is met die van de jaren dertig en 
dat een doorgedreven bezuinigingsbe-
leid alleen maar zal leiden tot een reces-
sie, waarin populisme en partijen met 
extreme standpunten gedijen. Carmelo 
Cedrone en Gerard Dantin, rapporteurs 
voor twee EESC-adviezen over euro-
obligaties en soortgelijke instrumen-
ten voor een gezamenlijke aanpak van 
schulden, en Pedro Augusto Almeida 
Freire, voorzitter van de vaste EESC-
studiegroep over de coördinatie van 
het economisch beleid, braken een lans 
voor verdere integratie als enige moge-
lijke uitweg uit de huidige situatie. In het 
reeds goedgekeurde advies van de heer 
Cedrone wordt gepleit voor twee soor-
ten obligaties: stabiliteitsobligaties voor 
samenvoeging van de staatsschulden 
met deling van verantwoordelijkheid, 
en investeringsobligaties om kapitaal 
aan te trekken uit opkomende econo-
mische supermachten zoals Brazilië, 
Rusland, India en China. In het advies 
van de heer Dantin, dat op de agenda 
van de plenaire zitting van juli staat, 
wordt ingegaan op gezamenlijk beheer 
van de schuld door de lidstaten. 

De vertegenwoordiger van de Com-
missie wees erop dat het belangrijk is 
om op EU-niveau een vangnet voor 
de fi nanciële sector te creëren en om 
meer te ijveren voor betere budget-
taire integratie. Sylvie Goulard, lid van 
het Europees Parlement, betoogde dat 
de Europese Raad niet als enige mag 
bepalen hoe de huidige crisis wordt 
aangepakt; ze stelde voor om van een 
bredere benadering uit te gaan. Jean-
Claude Juncker sloot de conferentie af 
met een optimistische noot: stel je toch 
eens voor – zo vroeg hij de deelnemers 
– hoe moeilijk het voor de meeste lid-
staten zou zijn geweest om op eigen 
benen een dergelijke wereldwijde crisis 
te overleven. 

De politieke wil ontbreekt om de crisis te boven te komen

Meneer Cedrone, in uw recente advies heeft 
u gesteld dat de huidige Europese crisis 
veeleer van politieke dan van economische 
aard is

Europa kan zich niet langer tevreden stellen met één enkel 
monetair beleid en daarnaast 17 verschillende economische 
en fi nanciële beleidsstrekkingen. De EU moet werk maken 
van een budgettaire unie. Een eerste stap in die richting kan 
de invoering zijn van twee elkaar aanvullende maar onder-
scheiden EU-obligaties: niet verhandelbare euro-obligaties om 
de schuld te stabiliseren, en eurobonds voor herstel en groei.

Is dit haalbaar?

Deze obligaties zouden het vertrouwen van investeerders herstellen en bezuinigingen 
vervangen door een herstel van de verzorgingsstaat. Bovendien zijn hiervoor geen 
verdragswijziging of nieuwe instellingen nodig. Er zou gebruik worden gemaakt van 
de bestaande EU-instrumenten, zoals het Europees Investeringsfonds (EIF). Het enige 
wat ontbreekt, is de politieke wil. (rdr) ●

Martin Siecker: muziekliefhebber en verzot op misdaadromans
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DE ZITTING IN EEN NOTENDOP
Een digitale markt ter bevordering van de groei

Het EESC heeft  in mei op verzoek van het Deense voorzitterschap een 
advies uitgebracht over de digitale weg vooruit en het stimuleren van 
groei door de kansen van de digitale interne markt te benutten. Er staat 
voor de EU veel op het spel want volgens onderzoek zou een digitale 
eengemaakte markt Europa’s bbp in 2020 met 4 % doen stijgen.

In het advies roept het EESC op om in heel Europa, ook in afgelegen 
gebieden, snel de nodige infrastructuur te realiseren zodat alle burgers 
toegang krijgen tot het internet.

Omdat in 2015 voor 95 % van alle 
banen internetvaardigheden nodig 
zullen zijn, is „scholing absoluut 
onmisbaar” aldus rapporteur Laure 
Batut (Frankrijk, groep Werkne-
mers). Essentiële vereisten in dit 
verband zijn de beschikbaarheid van 

hard- en soft ware voor iedereen, ook ouderen, en cursussen over het 
gebruik daarvan.

Om elektronisch zakendoen te stimuleren, pleit het EESC voor 
harmonisatie van de wetgeving inzake handel en indirecte belastingen. 
Het waarschuwt echter dat dit niet als excuus mag worden gebruikt 
voor belastingverhogingen. (mb) ●

Energiedoelen: Europa hinkt achterop

De EU en sommige lidstaten raken steeds verder achterop in het stre-
ven naar een koolstofarme economie in de EU en lopen nu al gevaarlijk 
achter op de huidige streefcijfers. In zijn in mei over Stappenplan 
Energie 2050 uitgebrachte advies trekt het EESC aan de alarmbel.

Hoe groot die achterstand 
is, lijkt de EU zelf niet te wil-
len inzien. „Productieproce-
dés waarbij veel CO

2 
wordt 

uitgestoten, worden in de 
EU minder toegepast, maar 
elders in wereld juist méér, 
waarna de producten daar-
van worden ingevoerd in de 

EU. Door die gang van zaken wordt verdoezeld hoe ernstig de situatie 
werkelijk is”, zegt Pierre-Jean Coulon, Frans lid van de groep Werk-
nemers en rapporteur voor dit advies.

Ook laat het EESC zich kritisch uit over de vorderingen op het 
gebied van energie-effi  ciëntie en hernieuwbare energie. Er zit geen 
schot in de ontwikkeling van hernieuwbare energie, omdat de over-
heid die dan weer wel en dan weer niet steunt en er soms lokaal tegen 
wordt geprotesteerd, aldus het advies.

Door een Europees forum van maatschappelijke organisaties op 
te richten, kan worden gezorgd voor een grotere doorstroming van 
informatie in de EU. Immers, door zo’n forum kunnen belangheb-
benden regelmatig bijeenkomen voor discussies over de omvorming 
van het energiesysteem van nu tot 2050.

„Maatschappelijk draagvlak voor energiekeuzen creëren, vormt 
een uitdaging voor de democratieën van het huidige Europa” verklaart 
Richard Adams, UK-lid van de groep Diverse werkzaamheden en 
corapporteur voor dit advies. Hij voegt daaraan toe: „Het Stappenplan 
Energie 2050 moet niet alleen worden aangegrepen om een zo breed 
mogelijke discussie onder Europeanen op gang te brengen, maar ook 
om op alle niveaus (als individu, maar ook regionaal en nationaal en 
in EU-verband) hun inzet daarvoor te vergroten”. (mb) ●

Europese fondsen voor sociale ondernemingen 
en sociaal ondernemerschap

Het EESC heeft  Commissie en lidstaten er met twee adviezen – het 
door Adriane Rodert (groep Diverse werkzaamheden) voorbe-
reide advies over Sociaalondernemerschapsfondsen en het door 
Giuseppe Guerini (groep Diverse werkzaamheden) voorbereide 
advies over het Initiatief voor sociaal ondernemerschap – toe aan-
gespoord om overheidsopdrachten en fi nanciering toegankelijker 
te maken voor sociale ondernemingen, nationale randvoorwaar-
den voor de groei van sociale ondernemingen te scheppen en het 
Europees Fonds voor sociaal ondernemerschap naar behoren ten 
uitvoer te leggen.

De sociale economie biedt in de 
EU nu al werk aan meer dan 11 mil-
joen mensen (6% van de beroepsbe-
volking). Grosso modo is één op de 
vier in Europa opgerichte bedrijven 
een sociale onderneming. In deze 
tijd van crisis waarin het aantal 
mensen zonder baan of toegang tot 
bestaansmiddelen gestaag toeneemt, 
streeft het EESC naar meer groei, 

werkgelegenheid en concurrentievermogen in een samenleving die, 
in overeenstemming met de Europa 2020-strategie, „inclusiever” is.

Het toekomstige Europees Fonds voor sociaal ondernemer-
schap zou volgens het EESC moeten worden uitgerust met andere 
fi nanciële instrumenten voor de ontwikkeling van sociale onder-
nemingen. Het Europees Fonds voor sociaal ondernemerschap 
alléén zal niet volstaan om de toegang tot het benodigde kapitaal 
te verbeteren. (ail) ●

Vijf jaar geleden vroeg de Europese Raad 
aan een tiental Europese prominenten 
om een verslag op te stellen over de 
uitdagingen waar de EU de komende 
20 jaar voor zou komen te staan. Deze 
„groep van wijzen” – die werd voorge-
zeten door Felipe González en waar-
van ook Mario Monti en Lech Wałęsa 
deel uitmaakten – concludeerde in mei 
2010 dat Europa opnieuw moest worden 
gegrondvest. In het verslag van de groep 
werden onder meer de volgende prio-
riteiten genoemd: economische groei, 
concurrentievermogen, democratische 
legitimiteit en een voortrekkersrol in de 
strijd tegen de klimaatverandering. Het 
zijn juist ook deze thema’s die centraal 
staan tijdens de dagelijkse werkzaamhe-
den van het Europese maatschappelijk 
middenveld in het EESC; bij hoorzit-
tingen, conferenties, studiegroepverga-
deringen en in adviezen. Het is absoluut 
geen toeval dat in het verslag van de 
„groep van wijzen” en de meeste poli-
tieke standpunten van het EESC steeds 
één principiële boodschap doorklinkt: 
„we hebben meer Europa nodig, niet 
minder”.

Het EESC vindt dat „meer Europa” 
ook de leidraad zou moeten vormen 
voor het meerjarig financieel kader 
(MFK) 2014-2020, dat bepalend is voor 
de EU-begroting voor de komende zes 
jaar. Toen het vorige MFK werd goed-
gekeurd, groeiden de meeste Europese 
economieën nog en werd fi nanciële sta-
biliteit als vanzelfsprekend beschouwd. 
Door de huidige instabiliteit en de 
bezuinigingsgolf die Europa overspoelt, 
dreigt er een minimalistische begroting 
te worden goedgekeurd. De Europese 
Commissie stelt in dit licht voor om 
voor de totale EU-begroting te blijven 
uitgaan van 1 % van het bbp van de EU. 
Sommige lidstaten dringen echter aan 
op bezuinigingen. Het EESC keurde in 
mei jl. een advies goed waarin het pleitte 
voor een verhoging tot 1,11 %. Nu luidt 
de defi nitie van een begroting als volgt: 

een raming van de inkomsten, uitgaven 
en middelen voor een specifi eke periode 
rekening houdende met toekomstige 
fi nanciële omstandigheden en doelstel-
lingen. Toegepast op de huidige situatie 
in de EU betekent dit dat uitgaven en 
inkomsten moeten worden aangepast 
omdat de doelstellingen ambitieuzer zijn 
geworden. Als de EU echt een fl inke stap 
vooruit wil maken richting Europese 
eenwording en meer verantwoorde-
lijkheden op zich wil nemen, dan moet 
ze groei ruim baan geven teneinde het 
Europese sociale model veilig te stellen. 
Dat kan alleen met een begroting – het 
instrument waarmee de EU haar doel-
stellingen verwezenlijkt – die ambitieus 
genoeg is.

Dit gezegd zijnde wordt de begro-
ting door het voorstel van de Europese 
Commissie voor het MFK inderdaad 
verbeterd en vereenvoudigd. Ook posi-
tief is haar kritiek op de houding van die 
lidstaten die zich in de onderhandelin-
gen laten leiden door de beginselen van 
evenredige compensatie en horizontale 
rechtvaardigheid. Wat de inkomsten 
betreft , steunt het EESC de invoering 
van een nieuw stelsel van eigen mid-
delen, waaronder een gewijzigde btw-
bron en een belasting op financiële 
transacties. Als het over uitgaven gaat, 
dienen de instellingen en de lidstaten 
het beginsel van Europese toegevoegde 
waarde in gedachten te houden, het-
geen betekent dat een euro die op EU-
niveau wordt uitgegeven een groter 
eff ect heeft  dan eentje die op nationaal 
niveau wordt besteed. De structuur van 
de twee grootste posten op de begroting 
– het GLB en het Cohesiebeleid – is in 
het Commissievoorstel eveneens verbe-
terd, waarmee effi  ciënte en doeltreff ende 
landbouw moet worden gestimuleerd 
en versnippering van de fondsen moet 
worden tegengegaan door het aanmoe-
digen van macroprojecten. Desondanks 
waarschuwt het EESC dat in het huidige 
cohesiebeleid de minst ontwikkelde EU-

regio’s de dupe dreigen te van de eventu-
ele toepassing van macro-economische 
conditionaliteit op de uitbetaling van 
middelen.

De boodschap „we hebben meer 
Europa nodig, niet minder” kent nog een 
ander belangrijk aspect, waarover per-
manent in het EESC wordt gesproken en 
dat steeds meer opgang maakt: „de kos-
ten van een niet-verenigd Europa”. Als 
de omvang, doeltreff endheid en trans-
parantie van de EU-begroting zich niet 
verhouden tot wat er op het spel staat, 
zullen de uitdagingen van de 21e eeuw 
wellicht met een zwakkere EU moeten 
worden aangegaan, hetgeen regelrecht 
zou indruisen tegen de voorstellen van 
de groep van wijzen. (asp) ●

Wereldbevolkingsdag, die in 1989 werd 
ingesteld door de beheersraad van het 
Ontwikkelingsprogramma van de 
Verenigde Naties, wordt elk jaar op 
11 gevierd om mensen te herinneren 
aan de problemen i.v.m. de wereldbe-
volking en duurzaamheid. Aangezien 
deze twee kwesties niet los van elkaar 
kunnen worden gezien, heeft EESC 
Info Hans-Joachim Wilms, voorzitter 
van de EESC-waarnemingspost voor 

11 juli: Wereldbevolkingsdag

duurzame ontwikkeling, gevraagd hoe 
hij tegenover wereldbevolkingsdag staat.

EESC Info: Heeft het nog zin 
de wereldbevolkingsdag te 
vieren?

Hans-Joachim Wilms: Jazeker, omdat 
we ons moeten afvragen hoe we het 
bevolkingsprobleem, en m.n. het pro-
bleem van de voedselvoorziening, willen 

aanpakken. We zien dat de landbouwers, 
ook binnen het EESC, in twee kampen 
zijn verdeeld. Traditionele landbou-
wers stellen eenvoudigweg dat we meer 
kunnen gaan produceren door meer 
grond vrij te maken voor landbouw. 
Zelf behoor ik tot de tweede groep, die 
gelooft dat er voedsel genoeg is voor 
iedereen, als we maar zorgen voor een 
rechtvaardige verdeling. 

EESC Info: Hoe ziet u dat?

HJW: Statistieken van de Voedsel- en 
Landbouworganisatie (FAO) van de 
VN tonen aan dat onze planeet genoeg 
voedsel kan leveren voor iedereen, alleen 
wordt het voedsel niet altijd geprodu-
ceerd daar waar er behoefte aan is 
en krijgen we niet altijd de gewenste 
kwaliteit en kwantiteit. Vraag is dus 
hoe daarin verandering te brengen. De 
gevolgen zijn immers rampzalig, den-
ken we maar aan de ontbossing in Bra-
zilië en Argentinië. Het feit dat Europa 
niet genoeg voedsel kan produceren 
toont aan dat een gedragsverandering 
noodzakelijk is, zowel bij ons als bij de 
producenten in ontwikkelingslanden. 
Een ander belangrijk punt zijn onze 

eetgewoonten, die de afgelopen eeuw 
ingrijpend veranderd zijn. Zo eten we 
bv. veel meer vlees.

EESC Info: Wat moet er 
veranderen?

HJW: Om alle puzzelstukjes in elkaar 
te kunnen passen moet op heel wat 
vlakken worden ingegrepen. Het zou 
te eenvoudig zijn enkel te pleiten voor 
meer landbouwgrond. Het is belangrijk 
dat landen zo autonoom mogelijk zijn. 
Zo heeft  het geen zin dierlijk voedsel 
van de ene uithoek van de wereld naar 
de andere te brengen. Verder is het ook 
een verkeerde keuze om Duitse natuur-
reservaten te gebruiken om meer bio-
massa te verkrijgen. En dit is maar een 
greep uit de vele voorbeelden.

EESC Info: Het EESC heeft er 
al herhaaldelijk op gewezen 
dat onze productie- en 
consumptiepatronen op 
nieuwe leest moeten worden 
geschoeid. Is dat volgens 
u een voldoende stevige 
basis voor een duurzame 
toekomst?

Bruggen bouwen over onrustig water
Interview met Nicolai Wammen, Deens minister van Europese Zaken

EESC Info: Met welke 
ambities is Denemarken het 
voorzitterschap ingestapt?

Nicolai Wammen: Van meet af aan 
wisten wij dat Denemarken in een 
periode van diepe economische crisis 
zou aantreden als voorzitter van de 

Raad. Het Deense voorzitterschap had 
dan ook maar één doel: Europa weer 
op de rails krijgen en een uitweg vin-
den uit de crisis. Niet met spetterende 
krantenkoppen, maar door de handen 
uit de mouwen te steken en alles eraan 
te doen om Europa er weer bovenop te 
krijgen. We hebben het afgelopen half-
jaar keihard gewerkt om, zoals we dat 
noemen, „bruggen over onrustig water” 
te bouwen en verder te komen met de 
onderhandelingen. 

Het Deense voorzitterschap heeft 
ook meegewerkt aan het uitstippelen 
van een tweefrontenbeleid om de cri-
sis aan te pakken. Wil de economie 
aantrekken, dan moeten ten eerste de 
overheidsfi nanciën worden geconsoli-
deerd om het vertrouwen te herstellen. 
Tegelijkertijd zijn hervormingen en 
nieuwe initiatieven nodig om de groei 
en werkgelegenheid te bevorderen.

Als ik zo terugblik, mogen we gerust 
stellen dat Europa dankzij onze inspan-

ningen belangrijke vorderingen heeft  
gemaakt.

EESC Info: Wat zijn volgens 
u de belangrijkste resultaten?

NW: Het Deense voorzitterschap is 
meteen aan de slag gegaan om Europa 
vooruit te helpen. Wij wilden echt con-
crete resultaten boeken in de zes maan-
den die we hadden. Het is moeilijk om 
hetgeen we hebben bereikt in één slag-
zin samen te vatten. Het belangrijkste 
is, denk ik wel, dat we hebben kunnen 
laten zien dat de EU gewoon haar werk 
blijft  doen en dingen voor elkaar krijgt, 
al is het crisis. Ik ben er trots op dat het 
Deense voorzitterschap, in samenwer-
king met de andere EU-instellingen, een 
belangrijk aandeel heeft  kunnen leveren 
om Europa uit het dal te helpen.

Als ik naast de economische agenda 
nog drie andere belangrijke resultaten 
zou mogen noemen, dan denk ik in de 
eerste plaats aan de overeenkomst die 

is bereikt over de richtlijn energie-effi  -
ciëntie. Niet alleen is dit goed voor het 
klimaat en voor onze energieafh anke-
lijkheid, maar het draagt ook bij tot het 
creëren van 400 000 banen in Europa. 
De roamingverordening is ook heel 
belangrijk. Mobiel telefoneren in het 
buitenland wordt hierdoor goedkoper. 
Voor de democratie in Europa is het, 
tot slot, een belangrijke stap dat Servië 
de status van kandidaat-lidstaat heeft  
gekregen.

EESC Info: Het Deense 
voorzitterschap had iets 
met kosteneffi  ciëntie. 
Het feit dat u tijdens 
vergaderingen alleen maar 
kraanwater aanbood, 
leverde u zelfs de bijnaam 
„kraanwatervoorzitterschap” 
op.

NW: Eerlijk gezegd ben ik trots op onze 
bijnaam. Weet u waarom? Omdat het 
waar is: Denemarken heeft  fantastisch 

lekker kraanwater en wij hechten groot 
belang aan kosteneffi  ciëntie ten bate van 
het milieu. Wij zijn bezorgd om onze 
hulpbronnen en de CO

2 
-uitstoot. Het 

was voor ons vanzelfsprekend dat dit 
een leidinggevend beginsel zou zijn bij 
de planning van ons voorzitterschap.

Alle vergaderlocaties en hotelkamers 
hadden een milieukeurmerk. De menu’s 
waren samengesteld uit seizoensgebon-
den ingrediënten, waarvan de helft  door 
plaatselijke leveranciers werd geleverd. 
Daarnaast was er een regeling om voed-
selafval zo veel mogelijk te beperken 
en afval dat toch nog overbleef, direct 
te transporteren naar de plaatselijke 
biogasinstallatie om er energie van te 
maken voor Deense huishoudens.

Ik weet dat verscheidene collega’s 
geïnspireerd zijn door onze groene aan-
pak. Ik kan niet anders dan hopen dat 
andere voorzitterschappen ons voor-
beeld zullen volgen. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, Deens minister 
van Europese zaken

Benedicte Federspiel, EESC-lid, 
groep Diverse werkzaamheden

Marie-Louise Knuppert, EESC-lid, 
groep Werknemers

Nils Juhl Andreasen, EESC-lid, 
groep Werkgevers
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Het Deense voorzitterschap gezien door de ogen 
van Deense leden van het EESC 
We hebben geen andere keus: we moeten 
ons consumptiepatroon veranderen
Interview met Benedicte Federspiel, EESC-lid en hoofdadviseur bij de Deense consumentenraad

Het Deense voorzitterschap als crisismanager
Interview met Nils Juhl Andreasen, lid van de groep 

Werkgevers en directeur van de Deense Landbouw- 

en Levensmiddelenraad

EESC Info: Samen met de 
Deense consumentenraad 
organiseerde het Europees 
Economisch en Sociaal 
Comité op 15 maart 2012 ter 
gelegenheid van de Europese 
dag van de consument een 
conferentie over duurzame 
consumptie in tijden van 

EESC Info: Vooraf 
benadrukte u dat het 
Deense voorzitterschap 
zich zou moeten richten 
op het vergroten van het 
concurrentievermogen van 
het Europese bedrijfsleven, 
in het bijzonder van de 
levensmiddelensector. Vindt 
u dat het voorzitterschap 
in dit opzicht succesvol is 
geweest?

Nils Juhl Andreasen: Dat is moeilijk 
te zeggen omdat heel veel aandacht 
uitging naar de fi nanciële crisis en uit-
eindelijk het redden van de euro. Het 
voorzitterschap was vooral bezig met 
het beperken van de schade en niet 
zozeer met het geven van impulsen 
om het concurrentievermogen van het 
Europese bedrijfsleven te vergroten. 
Toch denk ik dat dit op langere ter-
mijn het Europese bedrijfsleven en ook 
de landbouw- en levensmiddelensector 
een concurrentievoordeel zal opleveren.

EESC Info: Het Deense 
voorzitterschap leidde 
de besprekingen over 
de hervorming van het 
gemeenschappelijk 
landbouwbeleid. Cyprus 

crisis. Denkt u dat het Deense 
voorzitterschap van de EU onze 
oproep om een herziening van 
ons consumptiepatroon heeft 
gehoord?

Benedicte Federspiel: De deur stond 
al wagenwijd open, omdat „groen” en 
„duurzaam” het motto en de doelstelling 
zijn van de Deense regering en dus ook van 
het voorzitterschap. De ministers en andere 
prominente sprekers tijdens de conferentie 
hebben duidelijk gemaakt dat niet valt te 
ontkomen aan een verandering van ons 
consumptiepatroon. 

EESC Info: Raakt het streven 
naar duurzame consumptie door 
de crisis niet op de achtergrond?

BF: We kunnen het ons niet veroorloven 
om op welk beleidsterrein dan ook voorbij 
te gaan aan duurzaamheid. De zoektocht 
naar een uitweg uit de crisis maakt het ook 
mogelijk om nieuwe betaalbare en duur-

neemt nu dat stokje over. 
Bent u van mening dat de 
onderhandelingen de goede 
kant opgaan?

NJA: Voor zover ik kan beoordelen 
gaan de onderhandelingen nog niet een 
bepaalde richting uit, dus het valt niet 
te zeggen of ze de goede kant opgaan. 
Het heeft  veel tijd gekost om helder-
heid te krijgen over het voorstel van de 
Europese Commissie en de gevolgen 
daarvan. Pas onlangs hebben lidsta-
ten en ngo’s duidelijke opvattingen en 
standpunten geformuleerd.

Ondertussen veranderen de omstan-
digheden razendsnel, omdat de fi nan-
ciële crisis in de EU alleen maar erger 
wordt, het aanbod van en de vraag naar 
voedsel op de wereldmarkt evolueren 
en duurzame productie en consumptie 
steeds belangrijker worden. Dat alles 
kan grote invloed hebben op de poli-
tieke opvattingen over het belang van 
de landbouw- en levensmiddelensector 
in de EU en het Europese landbouw-
model.

EESC Info: Was het 
Deense voorzitterschap in 
Denemarken het gesprek 
van de dag of ging het 
grotendeels ongemerkt 
voorbij?

NJA: Tijdens het Deense voorzitter-
schap is er in Denemarken en Brussel 
een groot aantal zeer uiteenlopende 
evenementen georganiseerd en de 
Deense regering heeft  wat dit betreft  
goed werk verricht. Helaas domi-
neerden binnenlandse kwesties en de 
fi nanciële crisis vaak het nieuws, wat de 
aandacht afl eidde van EU-zaken en de 
inspanningen van het Deense voorzit-
terschap. (pln/mb)  ●

zame oplossingen te vinden. Een voorbeeld 
is de richtlijn inzake energie-effi  ciëntie, die 
net is goedgekeurd. Volgens een recente 
verklaring van het Deense bedrijfsleven 
is het heel goed mogelijk om op weg naar 
2020 zowel de economische als de milieu-
doelstellingen te verwezenlijken. 

EESC Info: Hoe kunnen we 
ervoor zorgen dat duurzame 
consumptie een gemakkelijke 
keus wordt voor de consument?

BF: We moeten allemaal onze verantwoor-
delijkheid nemen en steun voor duurzame 
consumptie dient hét nieuwe motto te wor-
den. Het voorzitterschap heeft  het EESC 
daarom gevraagd een advies op te stellen 
over de wijze waarop duurzame productie 
en consumptie moeten worden gestimu-
leerd. Eenvoudige oplossingen zijn er ech-
ter niet en het zal steeds weer een opgave 
zijn om de komende jaren producten en 
diensten te leveren die zowel betaalbaar als 
duurzaam zijn. (pln/mb)  ●

Energie-effi  ciëntie op zijn Deens
Vraaggesprek met Marie-Louise Knuppert, lid van de groep Werknemers van het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en bondssecretaris van de Deense Bond van vakbewegingen.

EESC Info: Vorig jaar 
december heeft u gezegd 
dat het EU-voorzitterschap 
het zwaartepunt zou moeten 
leggen bij groene banen en 
werk voor jongeren. Bent 
u tevreden met wat er in dit 
opzicht is gedaan?

Marie-Louise Knuppert: Het EU-voor-
zitterschap heeft  gedaan wat het kon om 
groei en banen hoog op de agenda te zet-
ten, wat vanwege de crisis zeker geen klei-

nigheid was. Ook ben ik blij dat er dankzij 
dit EU-voorzitterschap overeenstemming 
is bereikt over de Richtlijn inzake energie-
effi  ciëntie.

Als dat niet was gelukt, dan hadden we 
een uitgelezen kans gemist om de lidsta-
ten echt iets aan het verbruik van energie 
te helpen doen en om de voorzet te geven 
voor het scheppen van duizenden banen 
in een tijd waarin die zo hard nodig zijn.

Het Deense EU-voorzitterschap heeft  
zich vooral gericht op werkgelegenheid 
voor jongeren. Er moet nu worden opge-
treden. Anders gezegd moet de EU alle 
beleidsmiddelen die het heeft , inzetten 
om jongeren de nodige ruimte te geven. 
Dit kan bijvoorbeeld door proactiever 
gebruik te maken van het Europees Soci-
aal Fonds. De Deense Bond van vakbewe-
gingen en de Deense werkgevers hebben 
daarom voorgesteld om de middelen van 
dit fonds te gebruiken om de invoering 
van werkervaringsregelingen in de lidsta-
ten te subsidiëren.

Hiervan zou ook iets kunnen worden 
teruggevonden in de onderhandelingen 
over de richtlijnen inzake overheids-
opdrachten. Daarin zou heel terecht de 
vereiste kunnen worden opgenomen dat 
ondernemingen die overheidsopdrachten 
in de wacht willen slepen, ook een aantal 
stageplaatsen moeten leveren. Dit zijn 
maar een paar praktische voorbeelden.

EESC Info: Onlangs was 
u op een vergadering in 
Kopenhagen over manieren om 
burgers warm te laten lopen 
voor Europese projecten? Is 
het moeilijk om Denen voor 
de Europese discussie te 
interesseren?

MLK: Vertrouwen in en draagvlak voor 
EU-lidmaatschap kan alleen worden 
verkregen als politici erin slagen om de 
problemen van de gewone burger op 
te lossen. Alle burgers moeten in hun 
dagelijkse leven kunnen zien wat de EU 
voor hen doet. Daarvan bestaan concrete 
voorstellen, niet in het minst de voorstel-
len die ik hiervoor al heb omschreven.

EESC Info: Kunt 
u voorbeelden geven van 
communicatieactiviteiten in 
Denemarken waarvan de EU 
kan leren?

MLK: De EU moet zo specifi ek mogelijk 
zijn in haar communicatieactiviteiten, 
alhoewel dit in eerste instantie een taak 
is voor de besluitmakers in de lidstaten. 
Het burgerplatform („Folkemødet”), dat 
naar een Zweeds idee is opgericht op het 
eiland Bornholm, is maar één voorbeeld 
van een forum voor rechtstreekse dialoog 
tussen burgers en politici. Het commu-
nicatiebeleid van de EU zou moeten 
worden gegrondvest op open-coördina-
tiesystemen en de uitwisseling van erva-
ringen, waarvan nu ook op tal van andere 
gebieden gebruik wordt gemaakt. (pln/
mb) ●

Mondialisering en bedrijfsverplaatsingen: 
is er nog toekomst voor de Europese industrie? 
Pepe werkte jarenlang in een zon-
nepanelenfabriek in een EU-lidstaat. 
Hij had een goede baan met een vast 
contract en goede arbeidsvoorwaar-
den. Het bedrijf maakte veel winst en 
breidde steeds verder uit. Geprofi teerd 
werd van de gunstige voorwaarden 
waarmee lokale overheden onder-
nemingen probeerden te lokken, en 
van de nationale subsidies voor her-
nieuwbare energiebronnen. De wereld 
leek perfect… tot de crisis zijn intrede 
deed. In één klap waren de goede tij-
den voorbij. 

De nationale overheid moest 
snoeien op de begroting en verlaagde 
de subsidies, waardoor de vraag naar 
zonnepanelen dramatisch zakte. Het 
bedrijf besloot zijn deuren te sluiten en 
de productie naar Mexico te verplaat-
sen. Alle medewerkers verloren hun 
baan en traden toe tot het groeiende 
leger der werklozen, waartoe inmid-
dels al 40% van de nationale beroeps-
bevolking behoorde. 

Pepe’s leven zag er opeens heel wat 
minder rooskleurig uit. Hij had geen 
andere keus dan een arbeidscontract 
van korte duur te aanvaarden om 
lokale werknemers – dezelfde arbei-
ders die zijn arbeidsplaats hadden 
ingenomen – op te leiden in de nieuwe 
zonnepanelenfabriek in Mexico. Alle 
mooie beloft en ten spijt verloor ook 
hij uiteindelijk zijn werk.

Duizenden werknemers in Europa 
vergaat het zoals Pepe ten gevolge van 
industriële verandering en mondiali-
sering. Een opgave van jewelste voor 
de steeds meer tot één markt uitgroei-
ende interne markt, die deze mensen 
moet opvangen. Op initiatief van de 
EU en het EESC is in 2002 de advies-
commissie Industriële Reconversie 
(CCMI) in het leven geroepen, die ont-
wikkelingen als deze vroegtijdig moet 

onderkennen en analyseren en proactief 
moet kijken naar mogelijke negatieve 
aspecten, zodat een vanuit economisch, 
sociaal, lokaal/regionaal en ecologisch 
oogpunt verantwoorde algemene wijze 
van aanpak kan worden geformuleerd 
waarmee de industriële veranderingen in 
goede banen kunnen worden geleid. De 
leden van de CCMI komen stuk voor stuk 

uit sectoren die geconfronteerd worden 
met een modernisering van de econo-
mie. Dit geeft  de commissie het morele 
gezag rechtstreeks in dialoog te gaan met 
de andere beleidsmakers in de EU. Het 
doel is duidelijk: ervoor zorgen dat de EU-
industrie kan blijven concurreren zonder 
dat dit sociaal gezien negatieve gevolgen 
heeft . Voorzitter Jorge Pegado Liz ziet het 
tot de drie kerntaken van de CCMI om 
„de beginselen van de grondleggers van de 
EU te propageren in haar adviezen, ant-
woorden te zoeken op ontwikkelingen als 
de mondialisering, sociale netwerken en 
nieuwe procedés, in te spelen en zich voor 
te bereiden op industriële verandering en 
hervormingen […] en lering te trekken uit 
het verleden, het heden proactief waar te 
nemen en te anticiperen op de toekomst.”

Sinds het begin van de economi-
sche en fi nanciële crisis en crisis op wie 
weet hoeveel andere terreinen nog meer 
geldt de CCMI als de spreekbuis van 
alle belanghebbende industriële spelers 
aan werkgevers- en werknemerszijde. 

In drie adviezen, goedgekeurd in mei 
2011, heeft  zij de consequenties van de 
mondialisering voor het industriebeleid 
van de EU belicht. Het standpunt van 
de CCMI laat aan duidelijkheid niets te 
wensen over. De mondialisering heeft  een 
tendens op gang gebracht om de produc-
tie naar het buitenland te verplaatsen en/
of reorganisaties door te voeren. Door 
de goedkope arbeidskrachten en slechte 
arbeidsvoorwaarden buiten Europa 
dreigen arbeidsplaatsen in de industriële 
sector hier verloren te gaan. Managers en 
werknemers moeten inzien dat zij zullen 
moeten samenwerken als zij hier iets aan 
willen doen. Er is maar één manier om 
vooruit te komen: alleen met onderwijs 
en opleiding, innovatie en een duurzame 
ontwikkeling kan Europa een leidingge-
vende economische mogendheid blijven. 

Omdat technologie en onderzoek 
steeds belangrijker worden, heeft de 
CCMI haar aandacht gericht op de ICT- 
en dienstensector. Europa loopt in deze 
sectoren achterop. „Hier gebeurt het. 
Wij moeten zien dat China en India 
ons op deze terreinen niet inhalen”, 
waarschuwt Joost van Iersel, EESC-
lid en rapporteur voor het advies Een 
geïntegreerd industriebeleid in een tijd 
van mondialisering. 

Ter gelegenheid van haar tienjarig 
bestaan heeft  de CCMI op 12 juni een 
conferentie gehouden met als thema 
Naar continue en duurzame industriële 
verandering. Vertegenwoordigers van 
brancheorganisaties van de Europese 
industrie, vakbonden en beleidsmakers 
kwamen bijeen om de toestand van de 
Europese industrie, de grote uitdagingen 
uit het verleden en haar toekomstperspec-
tieven te bespreken. 

Verhalen zoals die van Pepe staan niet 
op zichzelf, maar zijn overal in Europa te 
horen. De CCMI is vastbesloten daar ver-
andering in te brengen. (ail) ●

Waarom de EU een andere begroting nodig heeft 
en hoe die eruit zou moeten zien

HJW: Tien jaar geleden stond duur-
zaamheid zeker niet bovenaan de 
agenda. Vandaag is iedereen zich 
ervan bewust dat we niet op dezelfde 
voet kunnen voortgaan. Op dit moment 
staat de crisis centraal en hebben we 
kortetermijnoplossingen nodig. Duur-
zaamheid en de korte termijn zijn ech-
ter twee begrippen die haaks op elkaar 
staan. Maar gelukkig is het streven naar 
duurzaamheid „gemeengoed” aan het 
worden, en die trend zal doorzetten.

EESC Info: Wat is nodig om 
echt werk te maken van 
duurzaamheid? 

HJW: We moeten weten wat we willen 
bereiken en wanneer, we moeten actie-
terreinen afb akenen en zorgen voor de 
nodige follow-up. Het allerbelangrijkste 
is denk ik dat onze politieke leiders hun 
verantwoordelijkheid opnemen, open-
staan voor nieuwe strategieën en afspra-
ken maken over concrete routekaarten 
en actieplannen. (kf) ●

Deze conferentie, die op heel wat 
media-aandacht kon rekenen, was in 
algemene zin bedoeld als bijdrage tot de 
discussie over de vraag hoe economisch 
bestuur in de EU er zou moeten uitzien. 
Het gevaar is dat in een dergelijke dis-
cussie louter naar langetermijnbeleid 
wordt gekeken, maar deze keer besef-
ten de sprekers dat de besluiten die in 
de komende maanden moeten worden 
genomen, van cruciaal belang zijn voor 
de toekomst van de EU. Deze besluiten 
gaan de levens van de burgers direct aan 
en zijn bv. rechtstreeks van invloed op de 
werkgelegenheid, de toegenomen soci-
ale ongelijkheid en de toegang van het 
mkb tot leningen. In dit verband blijft  

het EESC een uniek discussieforum waar 
via zijn adviezen en overleg met andere 
Europese spelers concrete voorstellen 
worden geformuleerd. De conferentie 
van 7  juni paste in deze benadering, 
waarmee ook getracht wordt te laten 
zien dat het beeld dat men in de buiten-
wereld heeft  van een EU die een eenheid 
vormt, wellicht toch dichter bij de wer-
kelijkheid staat dan het beeld van een EU 
als een groep landen die tot stilstand is 
gekomen en verlamd is geraakt. (asp)
 ●

HET DEENSE VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

Actief burgerschap
Naar een betere Europese samenleving

Actief burgerschap staat centraal in de werk-
zaamheden van het Europees Economisch en 
Sociaal Comité. In dit boek vertellen 24 leden 
van het EESC hoe zij, als zakenlieden, vak-
bondsleden, activisten en vrijwilligers, hieraan 
persoonlijk een bijdrage leveren. Tevens wordt 
duidelijk wat voor een grote, fascinerende hoe-
veelheid verschillende belangen en prioriteiten 
zij vertegenwoordigen. Wat zij echter allemaal 
gemeen hebben is een gevoel van solidariteit met 
anderen in de samenleving en betrokkenheid bij 
andermans welzijn. (cl) ●

IN HET KORT

Pierre Jean Coulon, EESC-lid, 
groep Werknemers

(v e r v o l g  v a n  b l z .  4)
Energie-efficiëntie op zijn Deens

>>>  B l a d z i j d e  5

(v e r v o l g  v a n  b l z .  1)
Staatsschuldcrisis en begrotingsunie: 
twee kanten van dezelfde medaille?

Voor meer informatie: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionsp
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DE ZITTING IN EEN NOTENDOP
Een digitale markt ter bevordering van de groei

Het EESC heeft  in mei op verzoek van het Deense voorzitterschap een 
advies uitgebracht over de digitale weg vooruit en het stimuleren van 
groei door de kansen van de digitale interne markt te benutten. Er staat 
voor de EU veel op het spel want volgens onderzoek zou een digitale 
eengemaakte markt Europa’s bbp in 2020 met 4 % doen stijgen.

In het advies roept het EESC op om in heel Europa, ook in afgelegen 
gebieden, snel de nodige infrastructuur te realiseren zodat alle burgers 
toegang krijgen tot het internet.

Omdat in 2015 voor 95 % van alle 
banen internetvaardigheden nodig 
zullen zijn, is „scholing absoluut 
onmisbaar” aldus rapporteur Laure 
Batut (Frankrijk, groep Werkne-
mers). Essentiële vereisten in dit 
verband zijn de beschikbaarheid van 

hard- en soft ware voor iedereen, ook ouderen, en cursussen over het 
gebruik daarvan.

Om elektronisch zakendoen te stimuleren, pleit het EESC voor 
harmonisatie van de wetgeving inzake handel en indirecte belastingen. 
Het waarschuwt echter dat dit niet als excuus mag worden gebruikt 
voor belastingverhogingen. (mb) ●

Energiedoelen: Europa hinkt achterop

De EU en sommige lidstaten raken steeds verder achterop in het stre-
ven naar een koolstofarme economie in de EU en lopen nu al gevaarlijk 
achter op de huidige streefcijfers. In zijn in mei over Stappenplan 
Energie 2050 uitgebrachte advies trekt het EESC aan de alarmbel.

Hoe groot die achterstand 
is, lijkt de EU zelf niet te wil-
len inzien. „Productieproce-
dés waarbij veel CO

2 
wordt 

uitgestoten, worden in de 
EU minder toegepast, maar 
elders in wereld juist méér, 
waarna de producten daar-
van worden ingevoerd in de 

EU. Door die gang van zaken wordt verdoezeld hoe ernstig de situatie 
werkelijk is”, zegt Pierre-Jean Coulon, Frans lid van de groep Werk-
nemers en rapporteur voor dit advies.

Ook laat het EESC zich kritisch uit over de vorderingen op het 
gebied van energie-effi  ciëntie en hernieuwbare energie. Er zit geen 
schot in de ontwikkeling van hernieuwbare energie, omdat de over-
heid die dan weer wel en dan weer niet steunt en er soms lokaal tegen 
wordt geprotesteerd, aldus het advies.

Door een Europees forum van maatschappelijke organisaties op 
te richten, kan worden gezorgd voor een grotere doorstroming van 
informatie in de EU. Immers, door zo’n forum kunnen belangheb-
benden regelmatig bijeenkomen voor discussies over de omvorming 
van het energiesysteem van nu tot 2050.

„Maatschappelijk draagvlak voor energiekeuzen creëren, vormt 
een uitdaging voor de democratieën van het huidige Europa” verklaart 
Richard Adams, UK-lid van de groep Diverse werkzaamheden en 
corapporteur voor dit advies. Hij voegt daaraan toe: „Het Stappenplan 
Energie 2050 moet niet alleen worden aangegrepen om een zo breed 
mogelijke discussie onder Europeanen op gang te brengen, maar ook 
om op alle niveaus (als individu, maar ook regionaal en nationaal en 
in EU-verband) hun inzet daarvoor te vergroten”. (mb) ●

Europese fondsen voor sociale ondernemingen 
en sociaal ondernemerschap

Het EESC heeft  Commissie en lidstaten er met twee adviezen – het 
door Adriane Rodert (groep Diverse werkzaamheden) voorbe-
reide advies over Sociaalondernemerschapsfondsen en het door 
Giuseppe Guerini (groep Diverse werkzaamheden) voorbereide 
advies over het Initiatief voor sociaal ondernemerschap – toe aan-
gespoord om overheidsopdrachten en fi nanciering toegankelijker 
te maken voor sociale ondernemingen, nationale randvoorwaar-
den voor de groei van sociale ondernemingen te scheppen en het 
Europees Fonds voor sociaal ondernemerschap naar behoren ten 
uitvoer te leggen.

De sociale economie biedt in de 
EU nu al werk aan meer dan 11 mil-
joen mensen (6% van de beroepsbe-
volking). Grosso modo is één op de 
vier in Europa opgerichte bedrijven 
een sociale onderneming. In deze 
tijd van crisis waarin het aantal 
mensen zonder baan of toegang tot 
bestaansmiddelen gestaag toeneemt, 
streeft het EESC naar meer groei, 

werkgelegenheid en concurrentievermogen in een samenleving die, 
in overeenstemming met de Europa 2020-strategie, „inclusiever” is.

Het toekomstige Europees Fonds voor sociaal ondernemer-
schap zou volgens het EESC moeten worden uitgerust met andere 
fi nanciële instrumenten voor de ontwikkeling van sociale onder-
nemingen. Het Europees Fonds voor sociaal ondernemerschap 
alléén zal niet volstaan om de toegang tot het benodigde kapitaal 
te verbeteren. (ail) ●

Vijf jaar geleden vroeg de Europese Raad 
aan een tiental Europese prominenten 
om een verslag op te stellen over de 
uitdagingen waar de EU de komende 
20 jaar voor zou komen te staan. Deze 
„groep van wijzen” – die werd voorge-
zeten door Felipe González en waar-
van ook Mario Monti en Lech Wałęsa 
deel uitmaakten – concludeerde in mei 
2010 dat Europa opnieuw moest worden 
gegrondvest. In het verslag van de groep 
werden onder meer de volgende prio-
riteiten genoemd: economische groei, 
concurrentievermogen, democratische 
legitimiteit en een voortrekkersrol in de 
strijd tegen de klimaatverandering. Het 
zijn juist ook deze thema’s die centraal 
staan tijdens de dagelijkse werkzaamhe-
den van het Europese maatschappelijk 
middenveld in het EESC; bij hoorzit-
tingen, conferenties, studiegroepverga-
deringen en in adviezen. Het is absoluut 
geen toeval dat in het verslag van de 
„groep van wijzen” en de meeste poli-
tieke standpunten van het EESC steeds 
één principiële boodschap doorklinkt: 
„we hebben meer Europa nodig, niet 
minder”.

Het EESC vindt dat „meer Europa” 
ook de leidraad zou moeten vormen 
voor het meerjarig financieel kader 
(MFK) 2014-2020, dat bepalend is voor 
de EU-begroting voor de komende zes 
jaar. Toen het vorige MFK werd goed-
gekeurd, groeiden de meeste Europese 
economieën nog en werd fi nanciële sta-
biliteit als vanzelfsprekend beschouwd. 
Door de huidige instabiliteit en de 
bezuinigingsgolf die Europa overspoelt, 
dreigt er een minimalistische begroting 
te worden goedgekeurd. De Europese 
Commissie stelt in dit licht voor om 
voor de totale EU-begroting te blijven 
uitgaan van 1 % van het bbp van de EU. 
Sommige lidstaten dringen echter aan 
op bezuinigingen. Het EESC keurde in 
mei jl. een advies goed waarin het pleitte 
voor een verhoging tot 1,11 %. Nu luidt 
de defi nitie van een begroting als volgt: 

een raming van de inkomsten, uitgaven 
en middelen voor een specifi eke periode 
rekening houdende met toekomstige 
fi nanciële omstandigheden en doelstel-
lingen. Toegepast op de huidige situatie 
in de EU betekent dit dat uitgaven en 
inkomsten moeten worden aangepast 
omdat de doelstellingen ambitieuzer zijn 
geworden. Als de EU echt een fl inke stap 
vooruit wil maken richting Europese 
eenwording en meer verantwoorde-
lijkheden op zich wil nemen, dan moet 
ze groei ruim baan geven teneinde het 
Europese sociale model veilig te stellen. 
Dat kan alleen met een begroting – het 
instrument waarmee de EU haar doel-
stellingen verwezenlijkt – die ambitieus 
genoeg is.

Dit gezegd zijnde wordt de begro-
ting door het voorstel van de Europese 
Commissie voor het MFK inderdaad 
verbeterd en vereenvoudigd. Ook posi-
tief is haar kritiek op de houding van die 
lidstaten die zich in de onderhandelin-
gen laten leiden door de beginselen van 
evenredige compensatie en horizontale 
rechtvaardigheid. Wat de inkomsten 
betreft , steunt het EESC de invoering 
van een nieuw stelsel van eigen mid-
delen, waaronder een gewijzigde btw-
bron en een belasting op financiële 
transacties. Als het over uitgaven gaat, 
dienen de instellingen en de lidstaten 
het beginsel van Europese toegevoegde 
waarde in gedachten te houden, het-
geen betekent dat een euro die op EU-
niveau wordt uitgegeven een groter 
eff ect heeft  dan eentje die op nationaal 
niveau wordt besteed. De structuur van 
de twee grootste posten op de begroting 
– het GLB en het Cohesiebeleid – is in 
het Commissievoorstel eveneens verbe-
terd, waarmee effi  ciënte en doeltreff ende 
landbouw moet worden gestimuleerd 
en versnippering van de fondsen moet 
worden tegengegaan door het aanmoe-
digen van macroprojecten. Desondanks 
waarschuwt het EESC dat in het huidige 
cohesiebeleid de minst ontwikkelde EU-

regio’s de dupe dreigen te van de eventu-
ele toepassing van macro-economische 
conditionaliteit op de uitbetaling van 
middelen.

De boodschap „we hebben meer 
Europa nodig, niet minder” kent nog een 
ander belangrijk aspect, waarover per-
manent in het EESC wordt gesproken en 
dat steeds meer opgang maakt: „de kos-
ten van een niet-verenigd Europa”. Als 
de omvang, doeltreff endheid en trans-
parantie van de EU-begroting zich niet 
verhouden tot wat er op het spel staat, 
zullen de uitdagingen van de 21e eeuw 
wellicht met een zwakkere EU moeten 
worden aangegaan, hetgeen regelrecht 
zou indruisen tegen de voorstellen van 
de groep van wijzen. (asp) ●

Wereldbevolkingsdag, die in 1989 werd 
ingesteld door de beheersraad van het 
Ontwikkelingsprogramma van de 
Verenigde Naties, wordt elk jaar op 
11 gevierd om mensen te herinneren 
aan de problemen i.v.m. de wereldbe-
volking en duurzaamheid. Aangezien 
deze twee kwesties niet los van elkaar 
kunnen worden gezien, heeft EESC 
Info Hans-Joachim Wilms, voorzitter 
van de EESC-waarnemingspost voor 

11 juli: Wereldbevolkingsdag

duurzame ontwikkeling, gevraagd hoe 
hij tegenover wereldbevolkingsdag staat.

EESC Info: Heeft het nog zin 
de wereldbevolkingsdag te 
vieren?

Hans-Joachim Wilms: Jazeker, omdat 
we ons moeten afvragen hoe we het 
bevolkingsprobleem, en m.n. het pro-
bleem van de voedselvoorziening, willen 

aanpakken. We zien dat de landbouwers, 
ook binnen het EESC, in twee kampen 
zijn verdeeld. Traditionele landbou-
wers stellen eenvoudigweg dat we meer 
kunnen gaan produceren door meer 
grond vrij te maken voor landbouw. 
Zelf behoor ik tot de tweede groep, die 
gelooft dat er voedsel genoeg is voor 
iedereen, als we maar zorgen voor een 
rechtvaardige verdeling. 

EESC Info: Hoe ziet u dat?

HJW: Statistieken van de Voedsel- en 
Landbouworganisatie (FAO) van de 
VN tonen aan dat onze planeet genoeg 
voedsel kan leveren voor iedereen, alleen 
wordt het voedsel niet altijd geprodu-
ceerd daar waar er behoefte aan is 
en krijgen we niet altijd de gewenste 
kwaliteit en kwantiteit. Vraag is dus 
hoe daarin verandering te brengen. De 
gevolgen zijn immers rampzalig, den-
ken we maar aan de ontbossing in Bra-
zilië en Argentinië. Het feit dat Europa 
niet genoeg voedsel kan produceren 
toont aan dat een gedragsverandering 
noodzakelijk is, zowel bij ons als bij de 
producenten in ontwikkelingslanden. 
Een ander belangrijk punt zijn onze 

eetgewoonten, die de afgelopen eeuw 
ingrijpend veranderd zijn. Zo eten we 
bv. veel meer vlees.

EESC Info: Wat moet er 
veranderen?

HJW: Om alle puzzelstukjes in elkaar 
te kunnen passen moet op heel wat 
vlakken worden ingegrepen. Het zou 
te eenvoudig zijn enkel te pleiten voor 
meer landbouwgrond. Het is belangrijk 
dat landen zo autonoom mogelijk zijn. 
Zo heeft  het geen zin dierlijk voedsel 
van de ene uithoek van de wereld naar 
de andere te brengen. Verder is het ook 
een verkeerde keuze om Duitse natuur-
reservaten te gebruiken om meer bio-
massa te verkrijgen. En dit is maar een 
greep uit de vele voorbeelden.

EESC Info: Het EESC heeft er 
al herhaaldelijk op gewezen 
dat onze productie- en 
consumptiepatronen op 
nieuwe leest moeten worden 
geschoeid. Is dat volgens 
u een voldoende stevige 
basis voor een duurzame 
toekomst?

Bruggen bouwen over onrustig water
Interview met Nicolai Wammen, Deens minister van Europese Zaken

EESC Info: Met welke 
ambities is Denemarken het 
voorzitterschap ingestapt?

Nicolai Wammen: Van meet af aan 
wisten wij dat Denemarken in een 
periode van diepe economische crisis 
zou aantreden als voorzitter van de 

Raad. Het Deense voorzitterschap had 
dan ook maar één doel: Europa weer 
op de rails krijgen en een uitweg vin-
den uit de crisis. Niet met spetterende 
krantenkoppen, maar door de handen 
uit de mouwen te steken en alles eraan 
te doen om Europa er weer bovenop te 
krijgen. We hebben het afgelopen half-
jaar keihard gewerkt om, zoals we dat 
noemen, „bruggen over onrustig water” 
te bouwen en verder te komen met de 
onderhandelingen. 

Het Deense voorzitterschap heeft 
ook meegewerkt aan het uitstippelen 
van een tweefrontenbeleid om de cri-
sis aan te pakken. Wil de economie 
aantrekken, dan moeten ten eerste de 
overheidsfi nanciën worden geconsoli-
deerd om het vertrouwen te herstellen. 
Tegelijkertijd zijn hervormingen en 
nieuwe initiatieven nodig om de groei 
en werkgelegenheid te bevorderen.

Als ik zo terugblik, mogen we gerust 
stellen dat Europa dankzij onze inspan-

ningen belangrijke vorderingen heeft  
gemaakt.

EESC Info: Wat zijn volgens 
u de belangrijkste resultaten?

NW: Het Deense voorzitterschap is 
meteen aan de slag gegaan om Europa 
vooruit te helpen. Wij wilden echt con-
crete resultaten boeken in de zes maan-
den die we hadden. Het is moeilijk om 
hetgeen we hebben bereikt in één slag-
zin samen te vatten. Het belangrijkste 
is, denk ik wel, dat we hebben kunnen 
laten zien dat de EU gewoon haar werk 
blijft  doen en dingen voor elkaar krijgt, 
al is het crisis. Ik ben er trots op dat het 
Deense voorzitterschap, in samenwer-
king met de andere EU-instellingen, een 
belangrijk aandeel heeft  kunnen leveren 
om Europa uit het dal te helpen.

Als ik naast de economische agenda 
nog drie andere belangrijke resultaten 
zou mogen noemen, dan denk ik in de 
eerste plaats aan de overeenkomst die 

is bereikt over de richtlijn energie-effi  -
ciëntie. Niet alleen is dit goed voor het 
klimaat en voor onze energieafh anke-
lijkheid, maar het draagt ook bij tot het 
creëren van 400 000 banen in Europa. 
De roamingverordening is ook heel 
belangrijk. Mobiel telefoneren in het 
buitenland wordt hierdoor goedkoper. 
Voor de democratie in Europa is het, 
tot slot, een belangrijke stap dat Servië 
de status van kandidaat-lidstaat heeft  
gekregen.

EESC Info: Het Deense 
voorzitterschap had iets 
met kosteneffi  ciëntie. 
Het feit dat u tijdens 
vergaderingen alleen maar 
kraanwater aanbood, 
leverde u zelfs de bijnaam 
„kraanwatervoorzitterschap” 
op.

NW: Eerlijk gezegd ben ik trots op onze 
bijnaam. Weet u waarom? Omdat het 
waar is: Denemarken heeft  fantastisch 

lekker kraanwater en wij hechten groot 
belang aan kosteneffi  ciëntie ten bate van 
het milieu. Wij zijn bezorgd om onze 
hulpbronnen en de CO

2 
-uitstoot. Het 

was voor ons vanzelfsprekend dat dit 
een leidinggevend beginsel zou zijn bij 
de planning van ons voorzitterschap.

Alle vergaderlocaties en hotelkamers 
hadden een milieukeurmerk. De menu’s 
waren samengesteld uit seizoensgebon-
den ingrediënten, waarvan de helft  door 
plaatselijke leveranciers werd geleverd. 
Daarnaast was er een regeling om voed-
selafval zo veel mogelijk te beperken 
en afval dat toch nog overbleef, direct 
te transporteren naar de plaatselijke 
biogasinstallatie om er energie van te 
maken voor Deense huishoudens.

Ik weet dat verscheidene collega’s 
geïnspireerd zijn door onze groene aan-
pak. Ik kan niet anders dan hopen dat 
andere voorzitterschappen ons voor-
beeld zullen volgen. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, Deens minister 
van Europese zaken

Benedicte Federspiel, EESC-lid, 
groep Diverse werkzaamheden

Marie-Louise Knuppert, EESC-lid, 
groep Werknemers

Nils Juhl Andreasen, EESC-lid, 
groep Werkgevers
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Het Deense voorzitterschap gezien door de ogen 
van Deense leden van het EESC 
We hebben geen andere keus: we moeten 
ons consumptiepatroon veranderen
Interview met Benedicte Federspiel, EESC-lid en hoofdadviseur bij de Deense consumentenraad

Het Deense voorzitterschap als crisismanager
Interview met Nils Juhl Andreasen, lid van de groep 

Werkgevers en directeur van de Deense Landbouw- 

en Levensmiddelenraad

EESC Info: Samen met de 
Deense consumentenraad 
organiseerde het Europees 
Economisch en Sociaal 
Comité op 15 maart 2012 ter 
gelegenheid van de Europese 
dag van de consument een 
conferentie over duurzame 
consumptie in tijden van 

EESC Info: Vooraf 
benadrukte u dat het 
Deense voorzitterschap 
zich zou moeten richten 
op het vergroten van het 
concurrentievermogen van 
het Europese bedrijfsleven, 
in het bijzonder van de 
levensmiddelensector. Vindt 
u dat het voorzitterschap 
in dit opzicht succesvol is 
geweest?

Nils Juhl Andreasen: Dat is moeilijk 
te zeggen omdat heel veel aandacht 
uitging naar de fi nanciële crisis en uit-
eindelijk het redden van de euro. Het 
voorzitterschap was vooral bezig met 
het beperken van de schade en niet 
zozeer met het geven van impulsen 
om het concurrentievermogen van het 
Europese bedrijfsleven te vergroten. 
Toch denk ik dat dit op langere ter-
mijn het Europese bedrijfsleven en ook 
de landbouw- en levensmiddelensector 
een concurrentievoordeel zal opleveren.

EESC Info: Het Deense 
voorzitterschap leidde 
de besprekingen over 
de hervorming van het 
gemeenschappelijk 
landbouwbeleid. Cyprus 

crisis. Denkt u dat het Deense 
voorzitterschap van de EU onze 
oproep om een herziening van 
ons consumptiepatroon heeft 
gehoord?

Benedicte Federspiel: De deur stond 
al wagenwijd open, omdat „groen” en 
„duurzaam” het motto en de doelstelling 
zijn van de Deense regering en dus ook van 
het voorzitterschap. De ministers en andere 
prominente sprekers tijdens de conferentie 
hebben duidelijk gemaakt dat niet valt te 
ontkomen aan een verandering van ons 
consumptiepatroon. 

EESC Info: Raakt het streven 
naar duurzame consumptie door 
de crisis niet op de achtergrond?

BF: We kunnen het ons niet veroorloven 
om op welk beleidsterrein dan ook voorbij 
te gaan aan duurzaamheid. De zoektocht 
naar een uitweg uit de crisis maakt het ook 
mogelijk om nieuwe betaalbare en duur-

neemt nu dat stokje over. 
Bent u van mening dat de 
onderhandelingen de goede 
kant opgaan?

NJA: Voor zover ik kan beoordelen 
gaan de onderhandelingen nog niet een 
bepaalde richting uit, dus het valt niet 
te zeggen of ze de goede kant opgaan. 
Het heeft  veel tijd gekost om helder-
heid te krijgen over het voorstel van de 
Europese Commissie en de gevolgen 
daarvan. Pas onlangs hebben lidsta-
ten en ngo’s duidelijke opvattingen en 
standpunten geformuleerd.

Ondertussen veranderen de omstan-
digheden razendsnel, omdat de fi nan-
ciële crisis in de EU alleen maar erger 
wordt, het aanbod van en de vraag naar 
voedsel op de wereldmarkt evolueren 
en duurzame productie en consumptie 
steeds belangrijker worden. Dat alles 
kan grote invloed hebben op de poli-
tieke opvattingen over het belang van 
de landbouw- en levensmiddelensector 
in de EU en het Europese landbouw-
model.

EESC Info: Was het 
Deense voorzitterschap in 
Denemarken het gesprek 
van de dag of ging het 
grotendeels ongemerkt 
voorbij?

NJA: Tijdens het Deense voorzitter-
schap is er in Denemarken en Brussel 
een groot aantal zeer uiteenlopende 
evenementen georganiseerd en de 
Deense regering heeft  wat dit betreft  
goed werk verricht. Helaas domi-
neerden binnenlandse kwesties en de 
fi nanciële crisis vaak het nieuws, wat de 
aandacht afl eidde van EU-zaken en de 
inspanningen van het Deense voorzit-
terschap. (pln/mb)  ●

zame oplossingen te vinden. Een voorbeeld 
is de richtlijn inzake energie-effi  ciëntie, die 
net is goedgekeurd. Volgens een recente 
verklaring van het Deense bedrijfsleven 
is het heel goed mogelijk om op weg naar 
2020 zowel de economische als de milieu-
doelstellingen te verwezenlijken. 

EESC Info: Hoe kunnen we 
ervoor zorgen dat duurzame 
consumptie een gemakkelijke 
keus wordt voor de consument?

BF: We moeten allemaal onze verantwoor-
delijkheid nemen en steun voor duurzame 
consumptie dient hét nieuwe motto te wor-
den. Het voorzitterschap heeft  het EESC 
daarom gevraagd een advies op te stellen 
over de wijze waarop duurzame productie 
en consumptie moeten worden gestimu-
leerd. Eenvoudige oplossingen zijn er ech-
ter niet en het zal steeds weer een opgave 
zijn om de komende jaren producten en 
diensten te leveren die zowel betaalbaar als 
duurzaam zijn. (pln/mb)  ●

Energie-effi  ciëntie op zijn Deens
Vraaggesprek met Marie-Louise Knuppert, lid van de groep Werknemers van het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en bondssecretaris van de Deense Bond van vakbewegingen.

EESC Info: Vorig jaar 
december heeft u gezegd 
dat het EU-voorzitterschap 
het zwaartepunt zou moeten 
leggen bij groene banen en 
werk voor jongeren. Bent 
u tevreden met wat er in dit 
opzicht is gedaan?

Marie-Louise Knuppert: Het EU-voor-
zitterschap heeft  gedaan wat het kon om 
groei en banen hoog op de agenda te zet-
ten, wat vanwege de crisis zeker geen klei-

nigheid was. Ook ben ik blij dat er dankzij 
dit EU-voorzitterschap overeenstemming 
is bereikt over de Richtlijn inzake energie-
effi  ciëntie.

Als dat niet was gelukt, dan hadden we 
een uitgelezen kans gemist om de lidsta-
ten echt iets aan het verbruik van energie 
te helpen doen en om de voorzet te geven 
voor het scheppen van duizenden banen 
in een tijd waarin die zo hard nodig zijn.

Het Deense EU-voorzitterschap heeft  
zich vooral gericht op werkgelegenheid 
voor jongeren. Er moet nu worden opge-
treden. Anders gezegd moet de EU alle 
beleidsmiddelen die het heeft , inzetten 
om jongeren de nodige ruimte te geven. 
Dit kan bijvoorbeeld door proactiever 
gebruik te maken van het Europees Soci-
aal Fonds. De Deense Bond van vakbewe-
gingen en de Deense werkgevers hebben 
daarom voorgesteld om de middelen van 
dit fonds te gebruiken om de invoering 
van werkervaringsregelingen in de lidsta-
ten te subsidiëren.

Hiervan zou ook iets kunnen worden 
teruggevonden in de onderhandelingen 
over de richtlijnen inzake overheids-
opdrachten. Daarin zou heel terecht de 
vereiste kunnen worden opgenomen dat 
ondernemingen die overheidsopdrachten 
in de wacht willen slepen, ook een aantal 
stageplaatsen moeten leveren. Dit zijn 
maar een paar praktische voorbeelden.

EESC Info: Onlangs was 
u op een vergadering in 
Kopenhagen over manieren om 
burgers warm te laten lopen 
voor Europese projecten? Is 
het moeilijk om Denen voor 
de Europese discussie te 
interesseren?

MLK: Vertrouwen in en draagvlak voor 
EU-lidmaatschap kan alleen worden 
verkregen als politici erin slagen om de 
problemen van de gewone burger op 
te lossen. Alle burgers moeten in hun 
dagelijkse leven kunnen zien wat de EU 
voor hen doet. Daarvan bestaan concrete 
voorstellen, niet in het minst de voorstel-
len die ik hiervoor al heb omschreven.

EESC Info: Kunt 
u voorbeelden geven van 
communicatieactiviteiten in 
Denemarken waarvan de EU 
kan leren?

MLK: De EU moet zo specifi ek mogelijk 
zijn in haar communicatieactiviteiten, 
alhoewel dit in eerste instantie een taak 
is voor de besluitmakers in de lidstaten. 
Het burgerplatform („Folkemødet”), dat 
naar een Zweeds idee is opgericht op het 
eiland Bornholm, is maar één voorbeeld 
van een forum voor rechtstreekse dialoog 
tussen burgers en politici. Het commu-
nicatiebeleid van de EU zou moeten 
worden gegrondvest op open-coördina-
tiesystemen en de uitwisseling van erva-
ringen, waarvan nu ook op tal van andere 
gebieden gebruik wordt gemaakt. (pln/
mb) ●

Mondialisering en bedrijfsverplaatsingen: 
is er nog toekomst voor de Europese industrie? 
Pepe werkte jarenlang in een zon-
nepanelenfabriek in een EU-lidstaat. 
Hij had een goede baan met een vast 
contract en goede arbeidsvoorwaar-
den. Het bedrijf maakte veel winst en 
breidde steeds verder uit. Geprofi teerd 
werd van de gunstige voorwaarden 
waarmee lokale overheden onder-
nemingen probeerden te lokken, en 
van de nationale subsidies voor her-
nieuwbare energiebronnen. De wereld 
leek perfect… tot de crisis zijn intrede 
deed. In één klap waren de goede tij-
den voorbij. 

De nationale overheid moest 
snoeien op de begroting en verlaagde 
de subsidies, waardoor de vraag naar 
zonnepanelen dramatisch zakte. Het 
bedrijf besloot zijn deuren te sluiten en 
de productie naar Mexico te verplaat-
sen. Alle medewerkers verloren hun 
baan en traden toe tot het groeiende 
leger der werklozen, waartoe inmid-
dels al 40% van de nationale beroeps-
bevolking behoorde. 

Pepe’s leven zag er opeens heel wat 
minder rooskleurig uit. Hij had geen 
andere keus dan een arbeidscontract 
van korte duur te aanvaarden om 
lokale werknemers – dezelfde arbei-
ders die zijn arbeidsplaats hadden 
ingenomen – op te leiden in de nieuwe 
zonnepanelenfabriek in Mexico. Alle 
mooie beloft en ten spijt verloor ook 
hij uiteindelijk zijn werk.

Duizenden werknemers in Europa 
vergaat het zoals Pepe ten gevolge van 
industriële verandering en mondiali-
sering. Een opgave van jewelste voor 
de steeds meer tot één markt uitgroei-
ende interne markt, die deze mensen 
moet opvangen. Op initiatief van de 
EU en het EESC is in 2002 de advies-
commissie Industriële Reconversie 
(CCMI) in het leven geroepen, die ont-
wikkelingen als deze vroegtijdig moet 

onderkennen en analyseren en proactief 
moet kijken naar mogelijke negatieve 
aspecten, zodat een vanuit economisch, 
sociaal, lokaal/regionaal en ecologisch 
oogpunt verantwoorde algemene wijze 
van aanpak kan worden geformuleerd 
waarmee de industriële veranderingen in 
goede banen kunnen worden geleid. De 
leden van de CCMI komen stuk voor stuk 

uit sectoren die geconfronteerd worden 
met een modernisering van de econo-
mie. Dit geeft  de commissie het morele 
gezag rechtstreeks in dialoog te gaan met 
de andere beleidsmakers in de EU. Het 
doel is duidelijk: ervoor zorgen dat de EU-
industrie kan blijven concurreren zonder 
dat dit sociaal gezien negatieve gevolgen 
heeft . Voorzitter Jorge Pegado Liz ziet het 
tot de drie kerntaken van de CCMI om 
„de beginselen van de grondleggers van de 
EU te propageren in haar adviezen, ant-
woorden te zoeken op ontwikkelingen als 
de mondialisering, sociale netwerken en 
nieuwe procedés, in te spelen en zich voor 
te bereiden op industriële verandering en 
hervormingen […] en lering te trekken uit 
het verleden, het heden proactief waar te 
nemen en te anticiperen op de toekomst.”

Sinds het begin van de economi-
sche en fi nanciële crisis en crisis op wie 
weet hoeveel andere terreinen nog meer 
geldt de CCMI als de spreekbuis van 
alle belanghebbende industriële spelers 
aan werkgevers- en werknemerszijde. 

In drie adviezen, goedgekeurd in mei 
2011, heeft  zij de consequenties van de 
mondialisering voor het industriebeleid 
van de EU belicht. Het standpunt van 
de CCMI laat aan duidelijkheid niets te 
wensen over. De mondialisering heeft  een 
tendens op gang gebracht om de produc-
tie naar het buitenland te verplaatsen en/
of reorganisaties door te voeren. Door 
de goedkope arbeidskrachten en slechte 
arbeidsvoorwaarden buiten Europa 
dreigen arbeidsplaatsen in de industriële 
sector hier verloren te gaan. Managers en 
werknemers moeten inzien dat zij zullen 
moeten samenwerken als zij hier iets aan 
willen doen. Er is maar één manier om 
vooruit te komen: alleen met onderwijs 
en opleiding, innovatie en een duurzame 
ontwikkeling kan Europa een leidingge-
vende economische mogendheid blijven. 

Omdat technologie en onderzoek 
steeds belangrijker worden, heeft de 
CCMI haar aandacht gericht op de ICT- 
en dienstensector. Europa loopt in deze 
sectoren achterop. „Hier gebeurt het. 
Wij moeten zien dat China en India 
ons op deze terreinen niet inhalen”, 
waarschuwt Joost van Iersel, EESC-
lid en rapporteur voor het advies Een 
geïntegreerd industriebeleid in een tijd 
van mondialisering. 

Ter gelegenheid van haar tienjarig 
bestaan heeft  de CCMI op 12 juni een 
conferentie gehouden met als thema 
Naar continue en duurzame industriële 
verandering. Vertegenwoordigers van 
brancheorganisaties van de Europese 
industrie, vakbonden en beleidsmakers 
kwamen bijeen om de toestand van de 
Europese industrie, de grote uitdagingen 
uit het verleden en haar toekomstperspec-
tieven te bespreken. 

Verhalen zoals die van Pepe staan niet 
op zichzelf, maar zijn overal in Europa te 
horen. De CCMI is vastbesloten daar ver-
andering in te brengen. (ail) ●

Waarom de EU een andere begroting nodig heeft 
en hoe die eruit zou moeten zien

HJW: Tien jaar geleden stond duur-
zaamheid zeker niet bovenaan de 
agenda. Vandaag is iedereen zich 
ervan bewust dat we niet op dezelfde 
voet kunnen voortgaan. Op dit moment 
staat de crisis centraal en hebben we 
kortetermijnoplossingen nodig. Duur-
zaamheid en de korte termijn zijn ech-
ter twee begrippen die haaks op elkaar 
staan. Maar gelukkig is het streven naar 
duurzaamheid „gemeengoed” aan het 
worden, en die trend zal doorzetten.

EESC Info: Wat is nodig om 
echt werk te maken van 
duurzaamheid? 

HJW: We moeten weten wat we willen 
bereiken en wanneer, we moeten actie-
terreinen afb akenen en zorgen voor de 
nodige follow-up. Het allerbelangrijkste 
is denk ik dat onze politieke leiders hun 
verantwoordelijkheid opnemen, open-
staan voor nieuwe strategieën en afspra-
ken maken over concrete routekaarten 
en actieplannen. (kf) ●

Deze conferentie, die op heel wat 
media-aandacht kon rekenen, was in 
algemene zin bedoeld als bijdrage tot de 
discussie over de vraag hoe economisch 
bestuur in de EU er zou moeten uitzien. 
Het gevaar is dat in een dergelijke dis-
cussie louter naar langetermijnbeleid 
wordt gekeken, maar deze keer besef-
ten de sprekers dat de besluiten die in 
de komende maanden moeten worden 
genomen, van cruciaal belang zijn voor 
de toekomst van de EU. Deze besluiten 
gaan de levens van de burgers direct aan 
en zijn bv. rechtstreeks van invloed op de 
werkgelegenheid, de toegenomen soci-
ale ongelijkheid en de toegang van het 
mkb tot leningen. In dit verband blijft  

het EESC een uniek discussieforum waar 
via zijn adviezen en overleg met andere 
Europese spelers concrete voorstellen 
worden geformuleerd. De conferentie 
van 7  juni paste in deze benadering, 
waarmee ook getracht wordt te laten 
zien dat het beeld dat men in de buiten-
wereld heeft  van een EU die een eenheid 
vormt, wellicht toch dichter bij de wer-
kelijkheid staat dan het beeld van een EU 
als een groep landen die tot stilstand is 
gekomen en verlamd is geraakt. (asp)
 ●

HET DEENSE VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

Actief burgerschap
Naar een betere Europese samenleving

Actief burgerschap staat centraal in de werk-
zaamheden van het Europees Economisch en 
Sociaal Comité. In dit boek vertellen 24 leden 
van het EESC hoe zij, als zakenlieden, vak-
bondsleden, activisten en vrijwilligers, hieraan 
persoonlijk een bijdrage leveren. Tevens wordt 
duidelijk wat voor een grote, fascinerende hoe-
veelheid verschillende belangen en prioriteiten 
zij vertegenwoordigen. Wat zij echter allemaal 
gemeen hebben is een gevoel van solidariteit met 
anderen in de samenleving en betrokkenheid bij 
andermans welzijn. (cl) ●

IN HET KORT

Pierre Jean Coulon, EESC-lid, 
groep Werknemers

(v e r v o l g  v a n  b l z .  4)
Energie-efficiëntie op zijn Deens

>>>  B l a d z i j d e  5

(v e r v o l g  v a n  b l z .  1)
Staatsschuldcrisis en begrotingsunie: 
twee kanten van dezelfde medaille?

Voor meer informatie: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionsp
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Staatsschuldcrisis en begrotingsunie: 
twee kanten van dezelfde medaille?

Beste lezers,
Rio+20, de VN-conferentie over duurzame ontwikkeling 

die van 20 t/m 22 juni in Rio de Janeiro werd gehouden als 

vervolg op de Aarde-top van 1992, vormde een belangrijke 

gelegenheid om met diverse partijen van gedachten te wis-

selen over de overgang naar een echt duurzame toekomst 

voor iedereen. Toch waren de resultaten lang niet zo bevredigend als de EESC-delegatie 

had gehoopt.

Het afgelopen jaar heeft  het EESC gewerkt aan een uitgebreide en alomvattende agenda 

die moet zorgen voor gelijkwaardigheid tussen de drie pijlers van duurzaamheid, d.w.z. de 

sociale, de economische en de milieupijler. Ons voornaamste pleidooi betrof een routekaart 

voor duurzaamheid, met specifi eke doelstellingen, streefdoelen, maatregelen en mecha-

nismen. Het is dan ook jammer dat veel verwachtingen van het Europese en mondiale 

maatschappelijk middenveld in de wind werden geslagen. Hopelijk zal er nu bij de tenuit-

voerlegging ruimte zijn voor verbetering en zal men verder kunnen gaan dan de afspraken 

in de slotverklaring van de conferentie.

De regeringsleiders en staatshoofden hebben in Rio een unieke kans aan zich voorbij 

laten gaan om een beslissende stap te zetten op weg naar meer sociale en ecologische recht-

vaardigheid. Wat ik nog het meest betreur is het gebrek aan een concreet actieplan voor de 

komende jaren en aan bindende afspraken over duurzame-ontwikkelingspraktijken. Helaas 

werd er te weinig nadruk gelegd op de sociale dimensie van duurzame ontwikkeling en kre-

gen doelstellingen als armoedebestrijding en voedselzekerheid, schoon water en duurzame 

energie niet de aandacht waarop we hadden gehoopt. Ook werd het milieuprogramma van 

de VN niet omgezet in een speciaal agentschap.

Ten slotte is het teleurstellend dat er geen overeenstemming is bereikt over een ombuds-

man voor de toekomstige generaties. De erkenning dat er een internationale autoriteit moet 

komen die de rechten van de komende generaties boven de economische kortetermijnbe-

langen plaatst, zou van grote symbolische betekenis zijn geweest.

Desondanks kunnen bepaalde uitkomsten van de conferentie als een succes worden 

gezien. Het is verheugend dat het idee van een „groene economie”, als de motor achter 

duurzame ontwikkeling, een centrale plaats heeft  gekregen in de slotverklaring. Ook is het 

EESC ingenomen met de invoering van duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen. Het is nu 

de taak om deze doelstellingen zo snel mogelijk uit te werken en om te zetten in daden, 

zodat deze top het beginpunt kan worden van een proces dat de wereld zal veranderen en 

onze samenlevingen duurzamer en inclusiever zal maken. Ten slotte is er, en dat is zeker 

niet onbelangrijk, erkenning gekomen voor de rol van het maatschappelijk middenveld bij 

de bevordering en verwezenlijking van duurzame ontwikkeling.

Ik heb het al eens eerder gezegd: minstens even belangrijk als „Rio” is wat er na „Rio” 

gebeurt. De follow-up van de Rio+20-conferentie dient vanaf nu een van de prioriteiten 

van het maatschappelijk middenveld te zijn, en zal tot het einde van mijn mandaatsperiode 

bij het EESC een van mijn belangrijkste aandachtspunten blijven.

Staff an Nilsson

Voorzitter

13 juli 2012
Reykjavik, IJsland: 
1e vergadering gemengd 
raadgevend comité 
EU-IJsland 

6 september 2012
Cyprus: hoorzitting 
„Persoonsgebonden, 
sociale, medische en 
onderwijsdiensten” 

25 september 2012
EESC, Brussel: Voor een 
sterker Europa! Het 
maatschappelijk middenveld: 
een volwaardige partner in 
de Europa 2020-strategie

28 september 2012
Lissabon, Portugal: 
conferentie 
„Arbeidsmarkthervormingen 
als antwoord op de crisis” 

IN DIT NUMMER

2 Waarom de EU een andere 
begroting nodig heeft en hoe 
die eruit zou moeten zien

3 Cyprus voor een beter 
Europa, interview met 
Andreas Mavroyiannis, 
staatssecretaris voor Europese 
aangelegenheden bij de 
president van Cyprus

4 Bruggen bouwen over 
onrustig water – interview 
met Nicolai Wammen, Deens 
minister van Europese Zaken

5 Mondialisering en 
bedrijfsverplaatsingen: is 
er nog toekomst voor de 
Europese industrie?

6 Het maatschappelijk 
middenveld: een volwaardige 
partner in de Europa 
2020-strategie

VOOR IN UW AGENDA

IN HET KORT

Bijen van Europa!

Al sinds mensenheugenis spelen bijen 
een doorslaggevende rol in het natuur-
lijke milieu. Zonder bestuiving is land-
bouw ondenkbaar. Honingbijen zijn 
de afgelopen jaren in een alarmerend 
tempo aan het verdwijnen. Waarom is 
nog onduidelijk, maar mogelijke oor-
zaken zijn de vervuiling, monoculturen 
en een overmatig gebruik van bestrij-
dingsmiddelen. 

Het EESC is zich bewust van dit probleem en van de gevolgen ervan voor 
de biodiversiteit en de kwaliteit en veiligheid van voedsel. Daarom heeft  het, 
samen met het CvdR, op 7 mei jl. twee bijenkorven op het dak van het Jacques 
Delorsgebouw laten zetten. Hiermee is de kroon gezet op een project dat onge-
veer een jaar geleden werd gelanceerd met de hulp van Apis Bruoc Sella, een 
vereniging die zich ervoor inzet om zoveel mogelijk bijenkorven op de daken 
van stadshuizen te laten plaatsen. Doel van dit project is te laten zien dat ook 
steden hun steentje kunnen bijdragen aan het behoud van de biodiversiteit 
en dat iedereen kan meehelpen om het bedreigde ecosysteem te redden, hoe 
bescheiden die inbreng ook is. 

Op 31 mei waren er gelukkigen onder de aanwezigen bij de offi  ciële inwijding 
van dit bijenproject die al van de eerste honing mochten proeven (de opbrengst 
van net iets meer dan twintig dagen „werk”). Naar verwachting zullen beide 
bijenkorven samen jaarlijks ongeveer 40 kilo honing opleveren. (rdr) ●

Open Dag 2012
Het EESC opent zijn deuren 

Ruim 3000  mensen bezochten het 
EESC op 12 mei 2012, de dag waarop 
de EU-instellingen voor de twintigste 
keer hun Open Dag hielden. Th ema’s 
waren dit jaar duurzaamheid en de 
groene economie, bedoeld om meer 
aandacht te schenken aan belangrijke 
onderwerpen in verband met de VN-
conferentie ‘RIO+20’ over duurzame 

ontwikkeling. Cruciale zaken als groene banen, hernieuwbare energie, duur-
zame steden en waterverbruik kwamen op creatieve en interactieve wijze aan 
bod. Bezoekers konden een praatje maken met leden en personeel van het 
EESC, kennismaken met het werk van het EESC en grappige activiteiten voor 
het hele gezin ondernemen. Voorzitter Staff an Nilsson, vicevoorzitster Anna 
Maria Darmanin en secretaris-generaal Martin Westlake waren er de hele dag 
bij, heetten bezoekers welkom en wezen hen op belangrijke milieuvraagstuk-
ken. Ook dit jaar stond de uitstekende (en vrijwillige) inzet van tal van leden 
en personeel garant voor het welslagen van dit initiatief en zorgde voor een 
dynamisch en bruisend beeld van onze instelling bij het publiek. (rdr) ●
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Sinds 2008 worden de media en de belei-
dagenda’s van wereldleiders beheerst 
door de economische crisis, die in de VS 
is begonnen. Nu de crisis ook Europa in 
haar greep heeft , worden er steeds meer 
vergelijkingen gemaakt tussen de Ame-
rikaanse Federal Reserve en de Europese 
Centrale Bank. In Th e Economist van 
16 juni worden de overheidsfi nanciën 
van Californië afgezet tegen die van 
Griekenland. Het desbetreff ende arti-
kel, geschreven door de correspondent 
in Los Angeles, laat zien dat de EU bui-

ten Europa als meer geïntegreerd wordt 
beschouwd dan daarbinnen: waarom 
zou een van de staten van de VS anders 
worden vergeleken met een onafh an-
kelijk EU-land? Volgens het Europees 
Economisch en Sociaal Comité komt 
„meer Europa” absoluut neer op meer 
en betere middelen om een wereldwijde 
crisis tegen te gaan en te voorkomen.

De vraag hoe de economische inte-
gratie binnen de EU moet worden vorm-
gegeven, is voor het EESC een centraal 
discussiethema, want het gaat uiteinde-
lijk om de toekomst van het Europese 
sociale model. De EESC-afdeling ECO, 
bevoegd voor economische en fi nanci-
ele aangelegenheden, buigt zich dan ook 
terecht over zaken zoals de invoering 
van euro-obligaties, de oprichting van 
een Europees ratingbureau, de fi nanciële 
bewustwording van onze burgers en de 
regulering van fi nanciële markten.

In dit verband is er bij het EESC op 
7 juni 2012 een belangrijke conferentie 
gehouden om de huidige staatsschuld-
crisis te bespreken. Onder de deelne-
mers waren de Luxemburgse premier 
Jean-Claude Juncker, tevens voorzitter 
van de eurogroep, de Italiaanse minis-
ter van Europese Zaken Enzo Moavero 
Milanesi en hooggeplaatste vertegen-

Cyprus voor een beter Europa*

Het Cypriotische voorzitterschap is van 
mening dat Europa sterker uit de huidige 
economische crisis moet komen en wil 
daarom werk maken van een beter Europa 
dat bijdraagt aan duurzame groei, sociale 
samenhang en nieuwe banen. De huidige 
sociaaleconomische ontwikkelingen zet-
ten er ons toe aan een Unie na te streven 
die dankzij het solidariteitsbeginsel meer 
betekenis heeft  voor haar burgers en op 
wereldvlak.

Het is zaak een effi  ciënter en duurza-
mer Europa te bevorderen. Het belangrijk-
ste punt op de agenda zijn in dit verband 
de onderhandelingen over het meerjarig 
fi nancieel kader 2012-2020. Een en ander 
biedt een kans een begroting en beleidslij-
nen goed te keuren die bijdragen aan groei 
en een groter concurrentievermogen. Het 
Cypriotische voorzitterschap zal ernaar 
streven de onderhandelingen over het 
meerjarig financieel kader tot een goed 
einde te brengen en wil ook bij de onder-
handelingen over de gemeenschappelijke 
beleidslijnen, met inbegrip van het gemeen-
schappelijk landbouw- en visserijbeleid en 
het cohesiebeleid, zoveel mogelijk vooruit-
gang boeken. Daar het voorzitterschap veel 
belang hecht aan het cohesiebeleid, heeft  
het het EESC verzocht een advies op te stel-
len over de ontwikkeling van een macro-
regionale strategie voor het Middellandse 
Zeegebied en de voordelen daarvan voor 
lidstaten die eilanden omvatten. Andere 
centrale aandachtspunten van het voorzit-
terschap zijn greening, energie-effi  ciëntie, 
milieuduurzaamheid en bestrijding van de 
gevolgen van de klimaatverandering.

Een Europa met een beter preste-
rende en op groei gebaseerde economie 

is tevens van essentieel belang om de 
huidige economische crisis te boven te 
komen en het concurrentievermogen van 
de EU te vergroten. De nadruk zal daarom 
worden gelegd op een versterking van de 
monitoring van het begrotings- en macro-
economische beleid en de verzekering van 
de begrotingsstabiliteit. Tegelijkertijd moet 
de groei worden bevorderd. Het Cyprioti-
sche voorzitterschap zal zich toespitsen op 
een versterking van de interne markt en op 
bevordering van nieuwe banen, onderzoek 
en innovatie, met speciale aandacht voor 
het mkb, om zo bij te dragen aan een sterker 
concurrerend Europa.

In het streven naar een Europa met 
een grotere betekenis voor zijn burgers 
en met meer solidariteit en sociale samen-
hang, zal de klemtoon worden gelegd op 
werkgelegenheid voor jongeren, gelet op 
de stijgende EU-werkloosheidscijfers. Een 
andere prioriteit is de totstandbrenging van 
het gemeenschappelijk Europees asielstel-
sel tegen het eind van 2012. In dit verband 
werd het EESC om een verkennend advies 
verzocht over de totstandbrenging van 
een systeem (Eurodac) voor vergelijking 
van vingerafdrukken van asielzoekers en 
bepaalde categorieën van illegale immi-
granten. Het voorzitterschap heeft het 
EESC ook geraadpleegd over de verster-
king van de participatieve processen en de 
betrokkenheid van lokale overheden, het 
maatschappelijk middenveld en de sociale 
partners bij de tenuitvoerlegging van de 
Europa 2020-strategie.

Het Cypriotische voorzitterschap wil 
tevens Europa dichter bij zijn buren bren-
gen, door de uitbreidingsagenda vooruit te 
helpen en de zuidelijke dimensie van het 
Europese nabuurschapsbeleid in het licht 
te stellen. Voorts wil het zich inzetten om 
de Unie op wereldvlak meer inspraak te 
geven, met name met het oog op de ver-
wezenlijking van de EU-ontwikkelings-
doelstellingen en de versterking van het 
buitenlandse handelsbeleid.

De Unie moet dichter bij haar burgers 
staan. Europa moet worden gepromoot 
als een „filoxenos topos”, een gastvrije plek 
voor ondernemingen, ideeën, diensten, 
innovatie en cultuur. „Filoxenos topos” 
past in ons streven naar een beter Europa, 
een Unie die hoop biedt aan haar burgers 
en vooral aan de jongere generaties. ●

* Andreas Mavroyiannis, Staatssecretaris voor Europese aangelegenheden bij de president van Cyprus, 
Cypriotisch voorzitterschap van de Raad van de EU

Wat verwachten EESC-leden uit Cyprus van het 
Cypriotische voorzitterschap van de EU? *
Michalis Antoniou
Groep Werkgevers

Nieuwe visie nodig voor het Middellandse Zeegebied 

Assistent-directeur-generaal, Cypriotische federatie van werkgevers en ondernemers (OEB) 
Cyprus wordt voorzitter in een van de meest turbulente periodes in de naoorlogse Europese geschiedenis. Roerige tijden 
bieden echter ook kansen om veranderingen door te voeren. In deze periode zou het EESC zich in nauwe samenwerking 
met andere EU-instellingen moeten inzetten voor beleid dat nodig is om de groei terug te brengen, de werkloosheid tegen te 
gaan en alle burgers van Europa weer uitzicht te bieden op voorspoed.

Dimitris Kittenis
Groep Werknemers
Voormalig secretaris-generaal van het Cypriotische werknemersverbond (SEK) 
Cyprus ligt op het kruispunt van Europa, het Midden-Oosten en Afrika en fungeert als EU-voorzitter op een moment waarop 
de Unie zelf zich op een kruispunt bevindt. Het Cypriotische voorzitterschap zou ertoe moeten bijdragen dat problemen 
rond ongelijkheid en solidariteit worden opgelost en dat er dringend besluiten worden genomen om de crises aan te pakken, 
teneinde de werkloosheid te verminderen, de leefkwaliteit te verbeteren en de Europese integratie te bevorderen.

Kostakis Konstantinidis
Groep Diverse werkzaamheden
Voorzitter van de Cypriotische boerenbond (EKA) 
Gezien onze doelstellingen en ambities zou er tijdens de gehele duur van het voorzitterschap moeten worden ingezet op 
meer samenwerking en solidariteit tussen de lidstaten, en zou er meer moeten worden geijverd voor vrede, niet alleen in 
het Middellandse Zeegebied en in het Midden-Oosten, maar ook in Europa en elders in de wereld. Verder hopen we op een 
hogere levensstandaard voor gewone mensen en op groei, zowel binnen als buiten de EU.

Michalis Lytras
Groep Diverse werkzaamheden
We verwachten dat het Cypriotische voorzitterschap de beoogde sociale en economische samenhang in de Europese Unie 
dichterbij helpt brengen en dat het zich zal inspannen om de economische groei aan te zwengelen, de economische crisis te 
boven te komen, het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor de periode 2014-2020 definitief vast te stellen, meer mensen 
aan het werk te krijgen en vrede te bewerkstelligen in Europa en wereldwijd. Ik ga er dan ook vanuit dat dit een geslaagd 
en productief voorzitterschap wordt.

Andreas Pavlikkas
Groep Werknemers
Hoofd afdeling Onderzoek en studies bij de Cypriotische Arbeidsfederatie
Mijn hoop is dat het Cypriotische voorzitterschap zowel politiek als organisatorisch een succes wordt. Ons land moet optimaal 
bijdragen tot het nemen van besluiten over vraagstukken op het vlak van solidariteit tussen grote en kleine landen, over de 
versterking en verdieping van het Europese project en over de intensivering van de EU-betrekkingen met het Middellandse 
Zeegebied en het Midden-Oosten. Daarnaast krijgt Cyprus de kans zich als land te presenteren, zowel in Europa als 
wereldwijd, waarbij het zijn sterke punten en troeven kan benadrukken om investeringen en toeristen aan te trekken. ●

* Naar aanleiding van het aftreden van een van de Cypriotische EESC-leden is de procedure voor de benoeming van een nieuw lid uit Cyprus in gang gezet. Bij het ter perse gaan van dit nummer 
was deze procedure nog niet afgerond. De volledige lijst van EESC-leden is te vinden op onze website: eesc.europa.eu.

mogelijke profi jt hiervan voor de insulaire 
EU-lidstaten in de regio.

Rapporteur voor het advies is Dimitris 
Dimitriadis, Grieks EESC-lid en voorzitter 
van het follow-upcomité Euromed.

EESC Info: Waarom heeft de EU 
een nieuwe macroregionale 
strategie voor het Middellandse 
Zeegebied nodig?

Dimitris Dimitriadis: Alle inspanningen 
van de EU om het Middellandse Zeege-
bied op de politieke agenda te zetten zijn 
mislukt. In 1995 is het Proces van Barce-
lona opgestart als kader voor de betrek-
kingen tussen de EU en haar mediterrane 
partners, maar dit proces is inmiddels een 
stille dood gestorven.

Tegelijkertijd is door de revoluties in 
verscheidene Noord-Afrikaanse landen de 

Dimitris Dimitriadis, EESC-lid

COLLEGA’S ONDER ELKAAR

In een nieuwe reeks interviews voert 
Tomasz Jasiński, Pools lid van de 
groep Werknemers van het EESC 
en vertegenwoordiger van de leden 
binnen het redactieteam van EESC 
Info, gesprekken met collega’s om 
erachter te komen wat hun drijfveren 
zijn. Als eerste spreekt hij met Martin 
Siecker, Nederlands lid van de groep 
Werknemers en vertegenwoordiger 
van de Nederlandse vakcentrale FNV.

Tomasz Jasiński: Vertel eens 
iets over je loopbaan.

Martin Siecker: Van beroep ben ik 
journalist. Ik begon mijn carrière in de 
jaren zeventig, als verslaggever voor een 
links dagblad. Tien jaar later maakte ik 
de overstap naar de vakbeweging, waar 
ik redacteur werd van het ledenblad.

TJ: Waarom stapte je over 
naar de vakbeweging? 

MS: Naarmate ik meer over arbeids-
betrekkingen schreef, raakte ik ook 
meer betrokken bij de kwesties die er 

speelden. Op een dag kwam ik erachter 
dat jonge verslaggevers bij de krant niet 
het salaris kregen waar ze recht op had-
den. Samen met mijn collega’s richtte 
ik een actiecomité op, om voor hen op 
te komen. Wij onderhandelden met de 
uitgever en uiteindelijk wonnen we. Op 
dat moment besloot ik dat ik voor een 
organisatie wilde werken die opkomt 
voor de rechten van werknemers.

TJ: Hoe lang ben je al 
vakbondslid?

MS: Ik sloot me aan bij een vakbond 
toen ik begon te werken, in 1967. Voor-
dat ik journalist werd, had ik allerlei 
tijdelijke baantjes. Dat was mijn eigen 
keuze. Ik wilde toen geen vaste baan of 
vaste werktijden. Ik hield van mijn vrij-
heid. Ik wilde kunnen gaan zwemmen 
wanneer de zon scheen, in plaats van te 
moeten werken. 

TJ: Wat zijn je hobby’s?

MS: Muziek. Ik luister veel naar muziek. 
Ik drum zelf ook af en toe, maar ik ben 
niet goed genoeg om in een band te spe-
len. En ook al was ik goed genoeg, dan 
zou ik er de tijd niet voor hebben. En ik 
ben dol op lezen. Er gaat niets boven een 
goede misdaadroman.

TJ: Ik dacht dat iedereen in 
Nederland van voetbal hield.

MS: Ik hou ook van voetbal. Ik ben sup-
porter van Ajax. In de hoogtijdagen van 
Ajax woonde ik naast het Olympisch 
Stadion in Amsterdam. Begin jaren 
zeventig heb ik al hun Europese thuis-
wedstrijden gezien, toen zij drie keer op 
rij de Europacup 1 wonnen.

TJ: Wanneer werd je lid van 
het EESC?

MS: Tien jaar geleden. In 2010 werd ik 
voor de derde keer benoemd als lid van 
het EESC.

J: Wat is, volgens jou, het 
meest urgente probleem dat 
de EU moet aanpakken?

MS: De toenemende euroscepsis. Dat is 
echt een bedreiging. Het gevaar bestaat 
dat als we het tij niet weten te keren, er 
van een verenigd Europa niet veel meer 
overblijft  dan een vierkante kilometer 
beton, glas en staal in het centrum van 
Brussel, als aandenken aan een ideaal 
dat ooit als groots en meeslepend werd 
beschouwd, maar jammer genoeg ein-
digde op de vuilnishoop van de geschie-
denis als de grootste en duurste politieke 
misser ooit. ●

Binnenkort bij het EESC 
Voor een sterker Europa! 

Het maatschappelijk middenveld: 
een volwaardige partner in de Europa 
2020-strategie

Op 25 september 2012 wordt een eve-
nement georganiseerd dat zal gaan over 
de hefb omen voor het stimuleren van 
de groei en de ontwikkeling van een 
Europees groeipact. In vier parallelle 
workshops zal worden gediscussieerd 
over een samenhangend kader voor 
een Europese groeistrategie, de herstart 

van de interne markt, herstel en banen-
groei en innovatie in de context van een 
slimme en duurzame groei.

De EESC-groepsvoorzitters zullen 
hun visies presenteren over de vraag 
hoe Europa weer kan gaan streven naar 
duurzame groei. Een panel van voor-
aanstaande sprekers zal zich buigen 
over manieren om de door de Europa 
2020-strategie geboden groeikansen te 
optimaliseren. 

De conferentie zal worden bijge-
woond door nationale en Europese sta-
keholders, EU-beleidsmakers, leden van 
het EP en van de nationale parlementen, 

regerings- en overheidsvertegenwoor-
digers van de lidstaten, vertegenwoor-
digers van het nationale en Europese 
maatschappelijk middenveld, lokale 
en regionale overheden, denktanks en 
opiniemakers.

Het EESC en de nationale SER’s 
zullen er hun ideeën presenteren en 
ervaringen en beste praktijken uitwis-
selen over de vraag hoe het meeste kan 
worden gehaald uit bovengenoemde 
hefb omen voor een duurzaam en con-
currerend Europa. (kf) ●

Meer weten? Zie het programma 
van het evenement op http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.home 

Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met europe2020-eesc@
eesc.europa.eu

HET CYPRIOTISCHE VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

geopolitieke context in de regio radicaal 
veranderd.

Wij zullen dus opnieuw moeten begin-
nen, met een nieuwe visie en een compleet 
nieuwe aanpak. Binnenkort heb ik een 
eerste vergadering met een minister van 
Cyprus. Ik zal met hem bespreken hoe 
het EESC het op verzoek van Cyprus op 
te stellen advies het beste vorm kan geven. 

EESC Info: Veel problemen 
waar de EU-landen in het 
Middellandse Zeegebied 
tegenaan kijken, zouden 
kunnen worden aangepakt 
in het kader van het 
cohesiebeleid…

DD: Met cohesiebeleid alleen komen wij er 
niet. Wij hebben een bredere visie en een 
langetermijnperspectief voor de komende 
15 tot 20 jaar nodig voor de héle regio en 

niet alleen voor de plaatselijke EU-landen. 
Eerst moeten wij duidelijke strategische 
doelstellingen voor de regio formuleren. 
Uiteraard moeten die dan ondersteund 
worden door het cohesiebeleid.

EESC Info: U bent net terug van 
de conferentie over de strategie 
voor het Oostzeegebied. Kunt 
u iets doen met de oplossingen 
die binnen dit kader zijn 
ontwikkeld? 

DD: De strategie voor het Oostzeegebied 
kan zonder twijfel als model dienen voor 
gelijkaardige strategieën. Deze strategie 
heeft  aangetoond hoe goed een geïnte-
greerde benadering van gemeenschap-
pelijke zaken met meerdere landen en 
overheden kan werken. Uiteraard kun-
nen niet alle oplossingen zo maar worden 
overgenomen, maar het levert zeker bruik-
bare inspiratie op. In geopolitiek opzicht 

leert het ons ook één ding, namelijk dat 
de strategie voor het Oostzeegebied staat 
of valt met de betrekkingen tussen de EU 
en Rusland, al geldt zij alleen voor de EU-
lidstaten.

Met andere woorden, als wij willen dat 
de strategie voor het Middellandse Zee-
gebied kans van slagen heeft , dan zullen 
wij alle spelers rond de Middellandse Zee 
erbij moeten betrekken: de EU-lidstaten, 
de Noord-Afrikaanse landen, Turkije, 
Israël en de Palestijnse Gebieden. (mb) 
 ●

De website van het Cypriotische voor-
zitterschap is nu in de lucht.

Klik voor het laatste nieuws over het 
Cypriotische voorzitterschap op www.
cy2012.eu 

Het EESC is door het Cypriotisch voorzit-
terschap gevraagd een advies op te stel-
len over een macroregionale strategie 
voor het Middellandse Zeegebied en het 

Andreas Mavroyiannis, staatssecretaris voor Europese 

aangelegenheden bij de president van Cyprus, Cypriotisch 

voorzitterschap van de Raad van de EU

NIEUWE EESC-PUBLICATIES

 ■ Consumentenbescherming

 ■ Het Europees Economisch en Sociaal Comité tijdens 
het Cypriotische voorzitterschap van de Raad van 
de EU 

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

woordigers van de Europese Com-
missie, de Europese Centrale Bank en 
het Europees Parlement. In zijn ope-
ningstoespraak hield EESC-voorzitter 
Staff an Nilsson een pleidooi voor een 
stabiele begrotingsunie en de invoering 
van euro-obligaties. Hij drong aan op 
concrete stappen om ervoor te zorgen 
dat lidstaten budgettaire bevoegdhe-
den gaan delen, zodat landen die zich 
inspannen om hun begroting op orde te 
krijgen, een minder hoge rente op hun 
staatsschuld moeten betalen. 

De discussie werd voorgezeten door 
Michael Smyth, voorzitter van de afde-
ling ECO. Hij stelde dat we te maken 
hebben met een vraagcrisis die verge-
lijkbaar is met die van de jaren dertig en 
dat een doorgedreven bezuinigingsbe-
leid alleen maar zal leiden tot een reces-
sie, waarin populisme en partijen met 
extreme standpunten gedijen. Carmelo 
Cedrone en Gerard Dantin, rapporteurs 
voor twee EESC-adviezen over euro-
obligaties en soortgelijke instrumen-
ten voor een gezamenlijke aanpak van 
schulden, en Pedro Augusto Almeida 
Freire, voorzitter van de vaste EESC-
studiegroep over de coördinatie van 
het economisch beleid, braken een lans 
voor verdere integratie als enige moge-
lijke uitweg uit de huidige situatie. In het 
reeds goedgekeurde advies van de heer 
Cedrone wordt gepleit voor twee soor-
ten obligaties: stabiliteitsobligaties voor 
samenvoeging van de staatsschulden 
met deling van verantwoordelijkheid, 
en investeringsobligaties om kapitaal 
aan te trekken uit opkomende econo-
mische supermachten zoals Brazilië, 
Rusland, India en China. In het advies 
van de heer Dantin, dat op de agenda 
van de plenaire zitting van juli staat, 
wordt ingegaan op gezamenlijk beheer 
van de schuld door de lidstaten. 

De vertegenwoordiger van de Com-
missie wees erop dat het belangrijk is 
om op EU-niveau een vangnet voor 
de fi nanciële sector te creëren en om 
meer te ijveren voor betere budget-
taire integratie. Sylvie Goulard, lid van 
het Europees Parlement, betoogde dat 
de Europese Raad niet als enige mag 
bepalen hoe de huidige crisis wordt 
aangepakt; ze stelde voor om van een 
bredere benadering uit te gaan. Jean-
Claude Juncker sloot de conferentie af 
met een optimistische noot: stel je toch 
eens voor – zo vroeg hij de deelnemers 
– hoe moeilijk het voor de meeste lid-
staten zou zijn geweest om op eigen 
benen een dergelijke wereldwijde crisis 
te overleven. 

De politieke wil ontbreekt om de crisis te boven te komen

Meneer Cedrone, in uw recente advies heeft 
u gesteld dat de huidige Europese crisis 
veeleer van politieke dan van economische 
aard is

Europa kan zich niet langer tevreden stellen met één enkel 
monetair beleid en daarnaast 17 verschillende economische 
en fi nanciële beleidsstrekkingen. De EU moet werk maken 
van een budgettaire unie. Een eerste stap in die richting kan 
de invoering zijn van twee elkaar aanvullende maar onder-
scheiden EU-obligaties: niet verhandelbare euro-obligaties om 
de schuld te stabiliseren, en eurobonds voor herstel en groei.

Is dit haalbaar?

Deze obligaties zouden het vertrouwen van investeerders herstellen en bezuinigingen 
vervangen door een herstel van de verzorgingsstaat. Bovendien zijn hiervoor geen 
verdragswijziging of nieuwe instellingen nodig. Er zou gebruik worden gemaakt van 
de bestaande EU-instrumenten, zoals het Europees Investeringsfonds (EIF). Het enige 
wat ontbreekt, is de politieke wil. (rdr) ●

Martin Siecker: muziekliefhebber en verzot op misdaadromans
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Michalis Antoniou, 
EESC-lid, 
groep Werkgevers

Dimitris Kittenis, 
EESC-lid, 
groep Werkgevers

Kostakis Konstantinidis, 
EESC-lid, groep Diverse 
werkzaamheden

Michalis Lytras, 
EESC-lid, groep Diverse 
werkzaamheden

Andreas Pavlikkas, 
EESC-lid, 
groep Werknemers
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