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De burgers voorop in Europa

Het is een grote uitdaging om in tijden 
als deze aan het hoofd te gaan staan van 
een Europese instelling. In april werd 
Henri Malosse gekozen tot voorzitter 
van het Europees Economisch en Soci-
aal Comité, met een mandaat tot oktober 
2015. Volgens eigen zeggen zal hij in deze 
periode bij het zoeken naar oplossingen 
voor de problemen waarmee Europa wordt 
geconfronteerd, veranderingen niet uit 
de weg gaan.

Hij richt zijn blik vooral op de toekomst 
en is doordrongen van de noodzaak om 
jongeren in Europa betere perspectieven 
te bieden, zeker als het gaat om het vinden 
van werk. De heer Malosse trekt zich in 
het bijzonder het lot aan van de nieuwe 
generatie Europeanen en is al begonnen 
met een serie consultaties om een beter 
beeld te krijgen van wat jongeren zelf bel-
angrijk vinden.

Verder wil hij kritisch kijken naar de 
werkmethoden van het EESC. Hoe kan 
ervoor gezorgd worden dat het maatschap-
pelijk middenveld meer inspraak krijgt in 
het besluitvormingsproces en hoe kan de 
legitimiteit van de EU worden hersteld? 
Dit betekent dat er meer pro-actief moet 
worden geanticipeerd op ontwikkelin-
gen in plaats van deze af te wachten. Het 
Comité kan dit doen in de vorm van goed 
gefundeerde initiatiefadviezen, waarin 
bijv. ook het standpunt van de Europese 
Commissie kan worden aangevochten.

Dankzij zijn interne waarnemings-
posten is het EESC in staat om analyses 
te maken van de tenuitvoerlegging van 
EU-beleid, zoals de Europa 2020-strategie. 

„Ter verbetering van onze geloofwaardig-
heid zullen we ons niet moeten beperken 
tot een raadgevende rol, maar ook het 
initiatief moeten nemen tot allerhande 
projecten en een proe!uin voor ideeën en 
innovaties moeten worden. Om meer inv-
loed te kunnen uitoefenen, zou het Comité 
ook optimaal gebruik moeten maken van 
de kennis van zijn leden en de contacten 
die zij in hun vaderland hebben opge-
bouwd. Het EESC moet een centrale rol 
vervullen bij het bepalen van de Europese 
agenda,” vindt de heer Malosse.

De juiste vragen stellen

Veel Europeanen hebben niet langer 
het gevoel dat er in Brussel naar ze wordt 
geluisterd, aldus Malosse. „Door de cri-
sis zit het dagelijkse leven van de Euro-
peanen vol met zorgen – om hun eigen 
toekomst en om die van hun kinderen. De 
EU wordt hierbij eerder als het probleem 
dan als de oplossing gezien. Niettemin 
ben ik ervan overtuigd dat Europa een 

fundamentele bijdrage aan het herstel kan 
leveren - maar het roer zal om moeten!”

Het EESC moet zich opwerpen als 
spreekbuis van degenen die nooit wor-
den gehoord in Brussel. Het moet de EU 
herinneren aan de dagelijkse realiteit 
waarmee de mensen te maken hebben, 
en zoeken naar wegen om Europa te ver-
sterken. „Het Comité”, zo stelt Malosse, 
„hee! de plicht om de juiste vragen te 
stellen en het recht om hierop antwoord 
te krijgen. Het is tijd om de burgers weer 
tot de drijvende kracht van Europa te 
maken – en wel zo snel mogelijk. Dit is 
de uitdaging die ik wil aangaan!”.

Omdat zijn leden a"omstig zijn uit het 
maatschappelijk middenveld, verkeert het 
EESC in een goede positie om op te komen 
voor de belangen van de burgers. Tot de 
beleidsprioriteiten van de heer Malosse 
voor de komende twee-en-een-half jaar 
behoort het volgende:

ertoe bijdragen dat meer rekening 
wordt gehouden met de dagelijkse zor-
gen van de burgers, bijv. door aandacht 
te schenken aan de bescherming van 
hun spaargeld i.p.v. aan de belangen van 
grote ondernemingen, door jongeren 
aan banen te helpen en door de toegang 
tot gezondheidszorg en oudedagsvoor-
zieningen te verzekeren;
ondersteunen van kleine en middel-
grote ondernemingen (kmo’s) en ver-
sterken van de Europese industrie en 
het ondernemerschap in de EU;
afzien van een technocratische bena-
dering bij de beleidsvorming in de 
EU en versterken van het gevoel van 
Europese identiteit en solidariteit. 

HOOFDARTIKEL 
Beste lezer,
Het grootste probleem waarmee de EU 
vandaag de dag te kampen hee!, is haar 
gebrek aan draagvlak onder de burgers. 
Dé uitdaging van de komende maan-
den, voor al degenen onder ons die in de 
eenwording van Europa geloven, is de 
burgers weer voor de EU winnen. Daar-
aan moet de hoogste prioriteit worden 
gegeven.

Alsof de #nanciële crisis al niet erg genoeg was, hebben de Europese bewindslie-
den de burgers onlangs nog verder van zich vervreemd door op een belasting op het 
spaargeld van burgers aan te sturen, wat eens te meer als verraad is ervaren.

Wie beter dan het EESC - de enige instelling van de EU waarvan de leden noch 
politici, noch ambtenaren zijn - kan deze 
uitdaging aangaan!

In zijn hoedanigheid van vertegenwoor-
diger van het maatschappelijk middenveld 
in al zijn verscheidenheid moet het EESC 
meer van zich laten horen in de openbare 
discussie en moet het laten uitkomen waa-
rin het zich onderscheidt van alle andere 
adviesorganen in Brussel. Het EESC moet 
meer politieke ambities krijgen en vaker 
uit eigen beweging optreden. Daartoe kan 
het putten uit een bron van onschatbare 
waarde: zijn leden. Het EESC is de enige 
instantie in de EU die het zich kan veroor-
loven om krachtig uit de hoek te komen en 
onverkwikkelijke waarheden te verkondi-
gen, maar die ook in staat is om opbou-
wende kritiek te geven en de instellingen 
van de EU door elkaar te schudden.

Europeanen hebben het tegenwoordig niet gemakkelijk: hun leven zit vol verwar-
rende onzekerheden. Als kersverse voorzitter van het EESC ben ik van plan om te 
ijveren voor een ambitieuzere EU die de belangen van haar burgers echt vooropstelt. 
Mijn Twitter-vrienden heb ik al verteld dat Europa voor mij een passie is, geen loop-
baan, en dat ik hoop, de komende twee en half jaar, aan die passie uiting te kunnen 
geven bij de vervulling van mijn taak als voorzitter van het EESC.

Henri Malosse 
EESC-voorzitter
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“Het EESC is de enige ins-
tantie in de EU die het zich 
kan veroorloven om krach-
tig uit de hoek te komen en 
onverkwikkelijke waarheden 
te verkondigen, maar die ook 
in staat is om opbouwende 
kritiek te geven en de instel-
lingen van de EU door elkaar 
te schudden.”

“De EU wordt hierbij eer-
der als het probleem dan als 
de oplossing gezien. Niette-
min ben ik ervan overtuigd 
dat Europa een fundamen-
tele bijdrage aan het herstel 
kan leveren - maar het roer 
zal om moeten!”Het ideaal van vrijheid

De heer Malosse is in 1995 lid gewor-
den van het EESC om het jaar daarop 
gekozen te worden als voorzitter van 
de groep Werkgevers. Hij is geboren 
in Frankrijk als zoon van Corsicaanse 
ouders. Opgegroeid in de sfeer van 
Frans-Duitse verzoening die volgde 
op de Tweede Wereldoorlog, is hij 
overtuigd geraakt van het belang van 
samenwerking. Later, toen hij de 20 was 
gepasseerd, werd hij zich steeds meer 
bewust van de tragische tweedeling 
van Europa door het IJzeren Gordijn. 
Daardoor belandde hij in Polen, waar 
hij in 1976 Lech Walesa ontmoette. De 

twee vonden elkaar in hun liefde voor 
vrijheid en a"eer van onderdrukking. 
De heer Malosse spreekt onder andere 
Pools en Russisch en doceert Europese 
studies in Moskou en Wroclaw, evenals 
in Straatsburg en Parijs.

Hij hee! ook geholpen om de delega-
tie van de Franse Kamers van Koophan-
del en Nijverheid bij de EU op te zetten 
en kwam later aan het hoofd van hun 
assemblee te staan. In 1987 hee! hij het 
Euro Info Centre Network opgericht, dat 
advies gee! aan kmo’s en meer dan 300 
kantoren in heel Europa omvat.

Een leidende rol voor het EESC 
brengt nieuwe uitdagingen met zich 
mee. „Het Comité representeert de 
samenleving en we moeten er met 
vereende krachten voor zorgen dat 
Europa kan voldoen aan de verwachtin-
gen van zijn burgers”. Daarvoor maakt 
de heer Malosse zich sterk. „We moeten 
onze jongeren een toekomstperspectief 
bieden. 

   www.eesc.europa.eu
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Gelijke kansen voor iedereen
Oostenrijk wijst de weg als het erom gaat 
schoolverlaters de beste kansen op de 
arbeidsmarkt en qua opleidingsperspec-
tieven te bieden. Kan dit succes elders 
in Europa navolging krijgen?

De Europese Commissie heeft de 
EU-landen onlangs opgeroepen om 
jongeren onder de 25 jaar middels een 
regeling garanties te bieden om aan de 
slag te kunnen gaan of zich verder te 
scholen. De sociale en economische 
voordelen van een dergelijke regeling 
zouden volgens de Commissie ruim 
opwegen tegen de kosten van de tenu-
itvoerlegging ervan.

Dit is al bewezen door de ervaringen 
in Oostenrijk.

„We hebben een lange traditie in het 
leerlingwezen,” legt Christa Schweng 
uit, die belast is met Europese maats-
chappelijke aangelegenheden bij de 
Oostenrijkse Kamer van Koophandel 
en die de nieuw verkozen voorzitter 
is van de waarnemingspost Arbeids-
markt van het EESC. „Zo’n 40% van 
de schoolverlaters gaan het leerling-
wezen in.” Oostenrijk kent het laagste 

werkloosheidspercentage in de EU 
en heeft ook de op een na laagste 
jongerenwerkloosheid.

Niet alle schoolverlaters hebben de 
vaardigheden om een stage te beginnen. 
De Oostenrijkse jeugdgarantieregeling 
biedt derhalve steun voor diegenen die 
moeite hebben om hun plek te vinden. 
Daarnaast worden er coachingsinitia-
tieven aangeboden voor jongeren die 
buiten de boot dreigen te vallen.

Een model voor Europa

„De sociale partners zijn betrokken 
bij het leerlingwezen in Oostenrijk”, 
aldus Schweng. „De Kamer van Koo-
phandel, die de wettelijke vertegen-
woordiger van het algehele Oostenrijkse 
bedrijfsleven is en een van de sociale 
partners ervan, is verantwoordelijk voor 
de registratie van contracten en kijkt 
erop toe dat de stagiaires een behoorlijke 
opleiding krijgen bij de bedrijven.” In 
de praktijk werken 80% van de jonge-
ren in het Oostenrijkse leerlingwezen 
in een onderneming, en zit 20% weer 
in de schoolbanken.

De hoge werkloosheid onder jongeren 
in heel de Unie hee! ook andere lidsta-
ten ertoe aangezet om meer aandacht te 
geven aan het leerlingwezen. „Er zijn al 
pogingen gedaan om het model over te 
nemen,”, zegt Schweng. „Duitsland, dat 
een gelijkaardige leerlingwezencultuur 
hee!, stuurt afgevaardigden naar Spanje 
om aan te tonen hoe het model werkt. 
We zijn naar Frankrijk gereisd, en heb-
ben natuurlijk ook de kans aangegrepen 
om dit model in Brussel toe te lichten.”

Jeugdwerkloosheid blij! een van de 
hoofdzorgen in alle lidstaten. De erva-
ring in Oostenrijk benadrukt nogmaals 
dat het integreren van jongeren op de 
arbeidsmarkt cruciaal is voor de voo-
ruitgang en de sociale cohesie. 

Directe democratie in actie

Het afgelopen jaar hee! het Europese 
Burgerinitiatief (EBI) het maatschappe-
lijk middenveld een middel in handen 
gegeven om rechtstreeks deel te nemen 
aan het besluitvormingsproces. Hoe-
wel bepaalde kwesties nog altijd moeten 
worden uitgewerkt, is er al aanzienlijke 
vooruitgang geboekt in deze ambitieuze 
oefening voor de democratie in Europa.

Dit was een eerste constatering van 
de op 9 april in het EESC gehouden 
viering van het éénjarig bestaan van 
het Europese Burgerinitiatief. Tijdens 
deze bijeenkomst konden stakehol-
ders en beleidsmakers ervaringen en 
standpunten uitwisselen en bekijken 
op welke terreinen er verbetering 
mogelijk is.

Het EBI heeft sinds 1 april 2012 
zijn eigen website en er staan nu al 14 
initiatieven geregistreerd en er zijn 
meer dan 1,6 miljoen handtekeningen 
ingezameld.

Een indrukwekkende start

„Als we terugkijken op de laatste 12 
maanden, denk ik dat we het EBI inder-
daad een succes kunnen noemen”, zei 
Maro$ %ef&ovi&, vicevoorzitter van de 
Europese Commissie belast met interins-
titutionele betrekkingen en administratie. 
„Ik ben onder de indruk van het aantal 
initiatieven en de kwaliteit van de voor-
stellen. Dit zijn thema’s die de Europese 
burgers nauw aan het hart liggen.”

Uitgaand EESC-voorzitter Sta'an 
Nilsson sloot zich aan bij deze con-
statering en was van mening dat het 
EBI, indien goed benut, kon helpen om 
in tijden van onzekerheid een grotere 
samenhang en commitment tot stand 
te brengen onder Europese burgers. 
Bruno Kaufman, voorzitter van het 
Initiative and Referendum Institute 

Europe, voegde eraan toe dat het EBI 
een duidelijke indicatie gee! wat er in 
de EU speelt.

Werk aan de winkel

Alle deelnemers waren het er echter 
over eens dat de kosten, het systeem van 
online-inzameling van handtekeningen 

en communicatie zaken waren die nog 
beter geregeld moesten worden en dat 
het EBI dankzij een gerichte hervorming 
in de toekomst een nog e(ciënter ins-
trument kan worden. „De problemen 
die te maken hebben met technologie 
en bureaucratie zullen moeten worden 
opgelost op EU-niveau,” zei EP-lid EP 
Gerald Haefner.

Commissaris %ef&ovi& erkende dat 
hij het zou waarderen als de lidstaten 
meer inspanningen zouden leveren om 
bij het grote publiek meer bekendheid te 
geven aan dit initiatief. „Het is niet een-
voudig om de lidstaten hier warm voor 
te maken”, voegde de heer Nilsson toe. 
„Het maatschappelijk middenveld kan 
hierbij een doorslaggevende rol spelen, 
aangezien maatschappelijk geëngageerde 
mensen vaker op de hoogte zijn van dit 
instrument.”

Voor meer informat ie: ht tp://
w w w. e e s c . e u r o p a . e u / ? i = p o r t a l .
en.events-and-activities-eci-day-2013 

“In de praktijk werken 80% 
van de jongeren in het Oos-
tenrijkse leerlingwezen in een 
onderneming, en zit 20% weer 
in de schoolbanken.”

Een rooskleuriger 
toekomst voor 
iedereen
Oostenrijk is momenteel de lidstaat 
van de EU met de minste werkloosheid 
(4,8%) en de laagste werkloosheid onder 
jongeren (8,9%).

Deze recente cijfers van Eurostat 
(februari 2013) zijn, vergeleken met 
het EU-gemiddelde voor jeugdwerk-
loosheid (23,5% van alle jongeren onder 
de 25), zonder meer een opsteker voor 
Oostenrijk.

Hoe komt het dat Oostenrijk het op 
dit gebied zo goed hee! gedaan? Veel van 
de door dit land genomen maatregelen 
tegen jeugdwerkloosheid hebben bet-
rekking op het leerlingenstelsel, zoals de 
invoering van begeleiding voor stagiairs, 
beroepsopleidingen en nieuwe #nanciële 
prikkels voor bedrijven.

Voorrang voor jongeren

„Een prioriteit voor onze regering 
is dat jongeren uitzicht op een betere 
toekomst wordt geboden”, aldus Nor-
bert Schnurrer, woordvoerder voor 
het federale ministerie van arbeid van 
Oostenrijk. „Ons beleid houdt o.m. in 
dat jongeren worden geholpen om werk 
en stageplaatsen te vinden en dat subsi-
dies worden gegeven om de banengroei 
te bevorderen, waarbij vooral vrouwen 
ertoe worden aangemoedigd om een 
ambacht te leren of een technisch beroep 
te kiezen.”

D a a r n a a s t  z i jn  e r  s p e c i a l e 
programma’s ingevoerd, zoals het 

actieprogramma Toekomst voor Jong-
eren (van 19 tot 24 jaar), die nog steeds 
lopen. Ook worden er volgens Norbert 
Schnurrer voortdurend nieuwe proac-
tieve werkgelegenheidsmaatregelen 
overwogen.

„Begeleiding en advisering van jong-
eren die hun school of opleiding vroegti-
jdig dreigen te verlaten, is een maatregel 
die nu al in een aantal van onze deel-
staten is ingevoerd. Zoals het coachen 
van jongeren waarmee wordt begonnen 

als jongeren nog leerplichtig zijn. Door 
jongeren te coachen, wordt geprobeerd 
om schooluitval te voorkomen.”

Soortgelijke doelstellingen worden 
nagestreefd met het programma voor de 
begeleiding van stagiairs. Door dit pro-
gramma worden stagiairs en de bedri-
jven waar ze stage lopen, geholpen om 
te voorkomen dat jongeren het te gauw 
opgeven. 

“Het EBI, indien goed benut, kon helpen om in tijden van 
onzekerheid een grotere samenhang en commitment tot stand 
te brengen onder Europese burgers. ”
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EESC-voorzitter Henri Malosse: „Laat ons de ‚Jean of Jeanne Monnet‘ van de 21e eeuw vinden: 
jonge mensen met een frisse kijk op Europa”

Je zegje doen
De jonge deelnemers aan het „Jouw 
Europa, jouw mening”-evenement zijn 
met een antwoord gekomen op de vraag 
welke drie onderwerpen volgens hen 
bovenaan de prioriteitenlijst van de EU 
moeten worden gezet. Dit antwoord was 
het resultaat van overleg, compromisvor-
ming en democratische besluitvorming.

Hun prioriteiten – toegang tot een 
eerste werkervaring, studiebeurzen van 
de EU voor jongeren uit lage-inkomens-
gezinnen en stimulansen voor jonge 
ondernemers - zullen worden opgeno-
men in het werkprogramma van het 
EESC voor het komende jaar.

„De drie prioriteiten waarvoor jullie 
hebben gekozen, worden ook onze pri-
oriteiten”, verklaarde EESC-voorzitter 
Malosse. „We moeten op zoek gaan naar 
de Jean – of Jeanne – Monnet van de 
21ste eeuw: jonge mensen met frisse 
ideeën voor Europa”.

Blik op de toekomst

Deze drie prioriteiten zijn tekenend 
voor wat jonge Europeanen tegenwoor-
dig vooral bezighoudt. „Als de tijden 
moeilijk zijn, moet je zoeken naar het 
wezen der dingen”, aldus Henri Malosse. 
„Jullie zijn op de bres gegaan voor wat 
voor jullie het allerbelangrijkste is en ik 
zou, als ik in jullie schoenen stond, voor 
dezelfde prioriteiten hebben gekozen.”

Daarop lichtte de Roemeense Raluca 
Vorniciuc kort toe waarom toegang tot 
een eerste werkervaring de prioriteit is 
waarvoor de meeste jongeren hebben 
gestemd: „Belangrijk is ook dat ervoor 
wordt gezorgd dat jongeren behoorlijk 
worden betaald voor die eerste baan.”

Ziva Ledinek uit Slovenië stond stil bij 
de tweede prioriteit (studiebeurzen van 

de EU voor jongeren uit lage-inkomens-
gezinnen) en Sebastian Asgardh stelde 
dat Europa wordt afgeremd door een 
tekort aan kennis over ondernemerschap.

Volgens Sebastien Asgardh is nie-
mand goed op de hoogte: „Wat we nodig 
hebben,is een Fonds voor jonge onderne-
mers waardoor jongeren de kans krijgen 
om een eigen bedrijf te beginnen.”

Kortom, de uitkomst van „Jouw 
Europa, jouw mening” overstijgt alle 
verwachtingen: niet alleen zijn daardoor 
jongeren uit heel Europa met elkaar in 
discussie gegaan en hebben zij elkaars 
ervaringen kunnen delen, maar ook heb-
ben zij actief kunnen deelnemen aan een 
besluitvormingsproces. 

Invulling van het 
werkprogramma
Tijdens het evenement „Jouw Europa, 
jouw mening” zijn scholieren uit alle 
lidstaten in Brussel bijeengekomen om 
van gedachten te wisselen over de pri-
oriteiten die het EESC voor 2013 zou 
moeten stellen.

Het was dit jaar voor het eerst dat 
scholieren direct werden betrokken bij de 
invulling van het werkprogramma van het 
EESC. Er was voor het evenement een 
l i j s t 

met 15 politieke prioriteiten opgesteld 
waarover kon worden gediscussieerd en 
waarvan er drie via een stemming werden 
geselecteerd.

Het EESC hee! toegezegd om deze 
drie prioriteiten over te nemen en een 
plaats te geven in het werkprogramma 
voor 2013.

Vaststelling van prioriteiten 
in partnerschap

„Jouw Eu rop a ,  jouw 
mening” is een jaarlijks plaats-

vindend evenement waarbij 
scholieren en hun leraren 

in de gelegenheid worden 
gesteld, hun mening direct 
aan de Europese beleidsma-
kers kenbaar te maken. Dit 

jaar mochten vertegenwoor-
digers van in totaal 27 scholen - één 

school per lidstaat, drie leerlingen plus 
een leerkracht per school – deelnemen 
aan een nagespeelde zitting van het EESC 
en stemmen over de in hun ogen belan-
grijkste prioriteiten voor 2013.

„Wij zijn het vertegenwoordigende 
lichaam van het maatschappelijk midden-
veld, de op één na grootste assemblee bin-
nen de EU, na het Europees Parlement”, 

legde EESC-voorzitter in zijn openingsto-
espraak uit. „Wij zijn er om u)van dienst 
te zijn en het is belangrijk dat uw mening 
wordt gehoord. We willen dan ook dat 
het EESC als eerste Europese orgaan zijn 
prioriteiten vaststelt in partnerschap met 
jonge mensen”.

Eurocommissaris voor Onderwijs, 
cultuur, meertaligheid en jeugdzaken, 

Androulla Vassiliou, moedigde de deel-
nemers aan om vast te houden aan hun 
enthousiasme en engagement. „Een sterke 
democratie vraagt niet alleen om goed 
voorgelichte burgers”, aldus mevrouw 
Vassiliou. „Wat we nodig hebben, is 
actieve betrokkenheid.”

De prioriteiten hadden voor een groot 
deel betrekking op zaken die jongeren 
direct raken, zoals hulp bij het vinden 
van een eerste baan, uitbreiding van het 
Erasmus-programma en ontwikkeling 
van een gemeenschappelijk lesprogramma 
voor het middelbaar onderwijs. Andere 
prioriteiten hadden een bredere maats-
chappelijke draagwijdte, zoals de betere 
benutting van ruimtevaartprogramma’s, 
de ontwikkeling van een Europese tele-
visiezender voor het grote publiek en de 
invoering van een Europees eenheidsta-
rief voor de toegang tot internet.

De leerl ingen werd door de 
EESC-leden Joost van Iersel, Georgios 
Dassis en Pavel Trantina ook een beeld 
gegeven van de manier waarop het EESC 
in de praktijk functioneert.    www.eesc.europa.eu
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“De drie prioriteiten 
waarvoor jul l ie  hebben 
gekozen, worden ook onze 
prioriteiten.”verklaarde EESC-voorzitter Malosse

Laat horen wat je ervan vindt!
‘Jouw Europa, jouw mening’ is een pro-
ject dat scholieren in de gelegenheid 
stelt om van gedachten te wisselen met 
jonge mensen uit andere landen en recht-
streeks hun mening kenbaar te maken 
aan de beleidsmakers.

De deelnemers aan de nagespeelde 
EESC-zitting van dit jaar, gehouden op 
19 april, hebben de geboden kans met 
beide handen aangegrepen. Het komt 
dan ook niet elke dag voor dat 
scholieren uit alle lidstaten 
elkaar kunnen treffen in het 
hart van de Europese Unie en 
hun conclusies direct kunnen 
doorgeven aan de Europese 
instellingen.

Scheppen van Europese 
solidariteit 

„Ik stel het bijzonder op prijs 
dat ik rechtstreeks met de voor-
zitter van het EESC kan pra-
ten,” aldus Nish Narayayan uit 
het VK. Kirils Jegorenkovs uit 
Letland was het hiermee eens, 
voor hem is het belangrijk dat 
jongeren hun stem kunnen laten 
horen. „Hier zijn we allemaal 
gelijk”, voegde Anna Pimenova, 
eveneens uit Letland, eraan toe. „We heb-
ben allemaal onze problemen en hier 
kunnen we die met elkaar delen.”

De Oostenrijkse delegatie was van 
mening dat het initiatief een belangri-
jke stimulans zou kunnen zijn voor het 
ontwikkelen van een pan-Europese soli-
dariteit. „Ik denk dat we hebben ontdekt 
hoe groot de verschillen binnen Europa 
zijn”, aldus Lukas Meissl. Zijn landgenote 
Kerstin Haider wees erop dat veel men-
sen in haar land er gewoon geen idee van 
hebben dat werkloosheid onder jongeren 
elders in de EU zo’n groot probleem is.

Werkloosheid was zeker iets wat 
Miguel Santos Almeida en Diogo Jarmela 
Valente Dias uit Portugal bezighield. 
Voor hen stonden vooral de uitbreiding 
van het Erasmus-programma en hulp bij 
het vinden van dat zo begeerde allere-
erste baantje hoog op de agenda. „Ik zou 
willen dat Erasmus openstaat iedereen”, 
zei Diogo. „En ik zou ook graag willen 
dat de EU geld gee! aan gezinnen die 
het #nancieel hard te verduren hebben 

als gevolg van de crisis, zodat de mensen 
hun studie kunnen afmaken.”

Hun lerares, Marina Maria Marques 
Nogueira, vond culturele uitwisselin-
gen op Europees niveau een uitgelezen 
kans. Ze was blij dat haar leerlingen in 
de gelegenheid waren om mensen uit 
andere landen te ontmoeten en hun 
eerste ervaring konden opdoen met de 
Europese politiek. „Veel mensen blijven 
weg uit het stemlokaal!”, verzuchtte ze. 
„Maar het is te gemakkelijk om kritiek 
te leveren op de politiek, we zullen ook 
moeten leren participeren.” 

Eurocommissaris Androulla Vassiliou, EESC-voorzitter Henri Malosse en vicevoorzitter Jane 
Morrice

Meer dan 100 leerlingen en leerkrachten namen deel aan „Jouw Europa, jouw mening 
2013”!
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Achter de schermen kijken: Europeanen ontdekken 
hoe besluiten worden genomen in de EU
Welke vragen houden de burgers van 
Europa tegenwoordig het meeste bezig? 
De vraag hoe de economie weer nieuw 
leven kan worden ingeblazen, de vraag 
waar er banen te vinden zijn en de vraag 
hoe het milieu kan worden beschermd.

Het Europees Economisch en Sociaal 
Comité hee! op 4 mei jl. van 10 tot 18 
uur de deuren van zijn gebouw op de 
Belliardstraat 99, te Brussel, wijd open-
gezet voor bezoekers die daarover wil-
den praten met leden van het EESC uit 
de diverse lidstaten en geledingen van 
de samenleving en die te weten wilden 
komen hoe het EESC het beleid van de 
EU kan beïnvloeden. Zo’n 2 600 men-
sen hebben die handschoen opgepakt.

Daar komt nog bij dat 2013 het 
Europees Jaar van de burger is. Het 
EESC staat als orgaan dat regelrecht 
het maatschappelijk middenveld ver-
tegenwoordigt, midden in de EU. De 
jaarlijks terugkerende Opendeurdag 
van het EESC had dit keer dus een 
bijzondere betekenis. Het evenement 
werd opgeluisterd met legio activiteiten, 

spellen en uitdagingen voor het hele 
gezin.

Voor elk wat wils

De werkzaamheden van het EESC 
bestrijken een breed scala aan beleids-
vormen van de EU, met economie, werk-
gelegenheid en milieu als hoofdterreinen. 
Meer dan twintig EESC-leden, die samen 
werkgevers- en werknemersorganisaties, 
maar ook tal van andere organisaties 
vertegenwoordigden, waren, samen met 
de nieuwe vicevoorzitter, Jane Morrice, 
naar het EESC-gebouw gekomen om 
naar de bezoekers te luisteren en met 
hen over hun ideeën te discussiëren en 
om uit te leggen wat het EESC op deze 
belangrijke gebieden doet.

Naast stands waar het werk van het 
EESC werd toegelicht, waren er ook voor 
jong en oud leuke en leerzame activitei-
ten georganiseerd. Bij de Quiz konden 
bezoekers laten horen wat ze wisten 
over actuele gebeurtenissen en waren 
er prachtige prijzen te winnen. Het 3J 
Trio zorgde voor jazzy live muziek en 

wie wilde kon de zumba dansen, de 
opzwepende #tnessdans die van Latijns 
Amerika is overgewaaid naar Europa. 
Lie*ebbers van spanning en sensatie 
konden de durfal spelen op een touwbrug 
boven het atrium in het EESC-gebouw 
en kinderen konden terecht in de kin-
der- en schminkhoek.

A l le andere instel l ingen van 
de EU hielden op 4 mei ook een 
Opendeurdag. 

Jane Morrice: Als jonge mensen ons vertellen hoe het 
moet
Mijn eerste optreden als vicevoorzitter 
van het EESC belast met communicatie 
blijkt uitgerekend ook één van mijn favo-
riete evenementen te zijn. Meer dan 100 
studenten en leraren uit de vier hoeken 
van Europa kwamen gedurende twee 
dagen bijeen in Brussel, om te leren, 
maar ook om veel te lachen. „Jouw 
Europa, jouw mening” is absoluut het 
soort happening dat bij me past.

Het zou iets te maken kunnen heb-
ben met het feit dat een hele rits school-
kinderen opgewonden zijn over het feit 
dat ze hun stem mogen laten horen in 
Brussel. Het zou ook om hun fascinatie 
voor Europa kunnen gaan, hun drang 
naar kennis over de EU of het simpele 
feit dat ze vrienden kunnen maken met 
lee!ijdgenoten uit andere culturen. Wat 
het ook zijn mag, het lijdt geen twijfel 
dat „Jouw Europa, jouw mening” iets 
magisch creëert voor ieder die erbij 
betrokken is - de leden, het personeel 
en de leerlingen.

Irini Pari was degene die dit initia-
tief tijdens haar vicevoorzitterschap op 
de rails hee! gezet, en het hee! gaan-
deweg aan kracht gewonnen tijdens 
Anna Maria Darmanin’s termijn. Dit 
keer zag „Jouw Europa, jouw mening” 
er echter wat anders uit. De leerlingen 
werden verzocht om prioriteiten voor 
EU-acties in de toekomst aan te geven. 
Uit hun voorstellen bleek dat ze over 
gezond verstand bezitten: toegang tot 
de arbeidsmarkt, EU-beurzen voor stu-
denten uit huishoudens met lage inko-
mens en jeugdondernemerschap. Henri 
Malosse die de afsluitende speech hield, 
zei dat de voorstellen onderdeel zouden 
uitmaken van zijn nieuwe voorzitters-
programma; uit de vragen aan het eind 
bleek wel dat ze van plan waren om hem 
aan zijn woord te houden!

Het EESC bezocht ter voorbereiding 
van de bijeenkomst de scholen die deel-
namen aan de wedstrijd en sprak met 

leerlingen in klassen in elk EU-land. 
Ikzelf bezocht het St Colum’s College 
in Noord-Ierland en dat was een heu-
gelijke ervaring. In de dertig jaar dat ik 
me bezighoud met Europese zaken heb 
ik zelden jongeren ontmoet die zoveel 
belangstelling voor en kennis van glo-
bale thema’s aan de dag legden. Na twee 
dagen „Jouw Europa, jouw mening” was 
ik ervan overtuigd dat de toekomst van 
dit oude continent in goede handen is.

Maar er valt nog veel werk te verzetten 
alvorens we de fakkel kunnen overdra-
gen. Het zou volkomen verkeerd zijn als 
we Europa in de huidige staat zouden 
overlaten aan de kinderen.

De rol van het EESC is om de EU tot 
een betere plek te maken voor haar bur-
gers en we dienen deze intentie getrouw 
te blijven. Ook moeten we er alles aan 
doen om de lokale gemeenschappen 
te helpen om weer vitaal te worden en 
om hen te tonen hoe ook zij, via hun 

organisaties, stichtingen 
en bewegingen, ons kun-
nen helpen bij onze mis-
sie. Verder dienen we er 
alles aan te doen om de 
schat aan wijsheid die 
het EESC vertegenwoor-
digt meer te laten wegen 
op de EU-besluitvorming 
in Brussel. We moeten 
hen ondersteunen bij 
hun inspanningen om de 
juiste antwoorden te vin-
den. We dienen hen uit 
te dagen om alles op alles 
te zetten en hen adviezen 
voor te leggen waarmee we 
zonder angst of ja-knikke-
rij een positieve bijdrage 
leveren.

Als vicevoorzitter van 
het EESC werk ik samen 
met mijn collega’s in een 
voorzittersteam om deze 
missie te vervullen. Als 
voorzitter van de groep 
communicatie zal ik dit 

team ondersteunen, evenals de contact-
punten en de leden die als ambassadeur 
optreden voor onze werkzaamheden en 
die duidelijk maken dat we onze invloed 
niet alleen laten gelden in Brussel, maar 
dat dit ook zijn vruchten afwerpt voor 
de burgers.

I wil hierbij graag mijn dank 
uitspreken voor de inzet van het per-
soneelsteam dat het evenement van 
„Jouw Europa, jouw mening” mede tot 
zo’n groot succes hee! gemaakt. 

Interview met Hans-Joachim Wilms, vicevoorzitter van het EESC

Hans-Joachim Wilms, de pas benoemde 
vicevoorzitter met begrotingsaangelegen-
heden in zijn portefeuille loopt al jaren 
mee in het Comité. Deze Duitse vak-
bondsman en specialist op het gebied 
van milieu, klimaatbescherming en 
duurzaamheid, mag volgend jaar zijn 
twintigjarig jubileum als EESC-lid vieren. 
Ondertussen is de heer Wilms al druk met 
de begroting van het Comité voor 2014. 

EESC info vroeg hem hoe hij 
de onderhandelingen met de 
Europese Raad en het Parlement 
gaat aanpakken.

Hans-Joachim Wilms: Oorspronkelijk 
zijn we uitgegaan van een verhoging die 
overeenkomt met het in+atiecijfer, maar 
inmiddels is het bedrag wat naar boven 
bijgesteld. Wij volgen hiermee het voorstel 
van de eurocommissaris voor Begroting, 
Janusz Lewandowski, die bij het vaststel-
len van de personeelskosten alle geplande 
tariefverhogingen meerekent, maar de 
materiële kosten bevriest. Dan komt men 
uiteindelijk uit op een stijging van 1,67% 

i.p.v. 1,6%, bij een huidige begroting van 
132 miljoen euro.

EESC info: Wat betekent dat op 
termijn voor het EESC?

Als deze berekeningsmethode wordt 
gecontinueerd, raken we over drie, vier 
jaar echt in de problemen, want dan zou-
den we zogezegd op ons kapitaal moeten 
gaan interen, bijv. op onze gebouwen. Je 
moet ook af en toe kunnen investeren, 
maar dat is niet mogelijk bij een dergelijke 
aanpak, omdat die geen ruimte biedt voor 
een herstructurering van de begroting.

Is er in deze tijden van crisis, die 
een verhoging van de begroting 
welhaast onmogelijk lijken te 
maken, wel een alternatief?

Ik denk dat wij hier, net als andere 
Europese instellingen, duidelijk moeten 
maken dat we meer budgettaire speel-
ruimte nodig hebben. Die hebben we op 
het ogenblik amper. Als we bijvoorbeeld 

gaan besparen op een bepaalde post, bijv. 
op personeel, betekent dit nog lang niet 
dat we de niet-bestede middelen naar een 
andere post kunnen overhevelen. We moe-
ten meer mogelijkheden hebben om zelf te 
bepalen waar we ons geld aan uitgeven – 
uiteraard op een zo transparant mogelijke 
wijze, zoals men dat van ons gewend is.

U vertolkt ook het standpunt van 
het EESC met betrekking tot de 
hele EU-begroting. De discussie 
over het meerjarig financieel 
kader 2014-2020 zoals die op het 
ogenblik wordt gevoerd – welke 
kant gaat het volgens u op?

Als ik weet dat ik in een crisis zit, moet 
ik ook uitzicht bieden op een oplossing. 
Je tevreden stellen met een status quo – 
dat volstaat op dit moment niet. Daarbij 
gaat het niet zozeer om de omvang van de 
begroting als wel om de manier waarop 
de middelen worden besteed. Op een paar 
halfslachtige maatregelen op het gebied 
van jeugdwerkloosheid en onderzoek na 
worden er geen politieke accenten gelegd 
waarvan de burgers zouden kunnen zeg-
gen: goed dat jullie dat doen, daar hebben 
we Europa voor nodig, daar geven we 
graag ons geld aan uit.

Kan het tij nog gekeerd worden?

Het Europees Parlement kan hier en 
daar nog wel wat binnenslepen – alle grote 
fracties zijn unaniem tegen het huidige 
voorstel – maar ik betwijfel of het genoeg 
zal zijn. 

“Na twee dagen „Jouw 
Europa, jouw mening“ was 
ik ervan overtuigd dat de 
toekomst van dit oude conti-
nent in goede handen is.”

Jane Morrice, EESC-vicevoorzitter verantwoordelijk voor 
communicatie

“We moeten meer moge-
lijkheden hebben om zelf te 
bepalen waar we ons geld 
aan uitgeven – uiteraard op 
een zo transparant mogelijke 
wijze. ”
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