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WOORD VOORAF
Meer unie in ons Europa

Beste lezers,

Ik ben verheugd dat de voorzitter van de Commissie, Jean-Claude Juncker, tij-
dens de septemberzitting, waar hij onze gast was, heeft opgeroepen tot meer unie 
in ons Europa. Hij wees op de schadelijke gevolgen van de huidige verdeeldheid 
en herinnerde terecht aan een aantal successen die aan de Unie te danken zijn.

Maar al te vaak strijken nationale leiders de eer op voor deze successen terwijl zij 
“Europa” de schuld geven als er iets mis gaat. Dag na dag maken we mee dat alles 
wat tot een paar jaar geleden geduldig is opgebouwd, door deze verdeeldheid 
wordt afgebroken, ondanks het feit dat egoïsme, nationalisme en navelstaarderij 
Europa al eens duur zijn komen te staan.

Het is aan ons, Europeanen die op alle niveaus betrokken zijn, om te laten zien dat 
Europa vooruitgang kan boeken en ambities kan koesteren. Met dit in gedachten 
hebben de leden van het Comité op verzoek van de Commissie een brede raad-
pleging van het maatschappelijk middenveld in gang gezet over de “pijler van 
sociale rechten” die de EU voorstelt. Een sociaal Europa kan voortbouwen op de 
verscheidenheid van de nationale beschermingsstelsels, maar moet ook gericht 
zijn op “geharmoniseerde voortuitgang”. Dat wil zeggen dat niemand, waar dan 
ook, slechter af mag zijn: overal moet iedereen erop vooruitgaan. Dat hadden de 
oprichters van onze Gemeenschap voor ogen, dat is de geest van de Verdragen 
en dat is de weg die we willen volgen.

Vooruitgang betekent ook de moed hebben om excessen tegen te gaan. Ik ben dan 
ook verheugd dat onze voltallige vergadering een advies heeft goedgekeurd waarin 
agressieve fiscale planning door multinationals aan de kaak wordt gesteld. Door deze 
praktijken lopen onze landen veel belastinginkomsten mis en ontstaat logischerwijs 
onbegrip en verontwaardiging bij de burgers over wat zij terecht beschouwen als 
ondoorzichtige mondiale handelspraktijken. Dit systeem moet veranderd worden: 
niet een handvol mensen, maar de hele samenleving moet profiteren van de winsten 
die florerende economische activiteiten opleveren. Terwijl het gevoel van frustratie 
bij mensen zonder meer begrijpelijk is, is het gevaar voor navelstaarderij en protec-
tionisme levensgroot, terwijl we ons juist moeten richten op voortzetting van het 
Europese integratieproces voor de burgers en met de burgers.

Georges Dassis
Voorzitter van het EESC
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EESC dringt aan op verlaging van drempel 
voor openbaarmaking van betaalde 
winstbelasting tot 750 miljoen EUR

Tijdens zijn zitting van september heeft 
het EESC zijn goedkeuring gehecht aan een 
advies waarin agressieve fiscale planning 
door multinationals, waardoor de EU naar 
schatting tot wel 70 miljard EUR per 
jaar aan belastinginkomsten misloopt, 
op de korrel wordt genomen. Het voorstel 
van de Europese Commissie inzake trans-
parantie over de winstbelasting voert een 
verplichting in voor multinationals met 
een jaarlijkse omzet van meer dan 750 mil-
joen EUR om per land de winstbelasting 
die ze betalen en andere relevante fiscale 
informatie openbaar te maken.

Het EESC heeft de nieuwe maatrege-
len gesteund, maar heeft de Commissie 
ook opgeroepen om de drempel van 
750 miljoen EUR omzet geleidelijk te 
verlagen: “Na de publieke protesten van 
de afgelopen jaren tegen de belastingcon-
structies van multinationals in de EU, heeft 
de EU de plicht om tegemoet te komen aan 
deze zorgen. Als deze maatregel slechts op 
een symbolische 15 % van de multinationals 
zou worden toegepast, zou de EU volkomen 
vervreemden van de zorgen van bijna elke 
Europese burger,” zegt de rapporteur voor 
het advies, Victor Alistar (groep Diverse 
Werkzaamheden – RO).

Voorts heeft het EESC gevraagd om niet 
alleen voor elke EU-lidstaat afzon-
derlijke financiële verslaglegging 
in te voeren, maar ook voor elk 

niet-EU-land waar grote multinatio-
nals actief zijn, en om van deze laatste te 
vereisen dat ze een lijst van activiteiten 
in niet-EU-landen die als belastingpa-
radijzen worden beschouwd beschik-
baar stellen, samen met informatie over 
de activa en de omzet.

De voorstellen van de Commissie werden 
gepresenteerd in de nasleep van de schan-
dalen rond de Panama Papers en LuxLeaks. 
De fiscale regelingen van Apple in Ierland, 
Starbucks in Nederland en Amazon en Fiat 
in Luxemburg hebben dit vraagstuk verder 
voor het voetlicht gebracht.

De aanvullende informatie die het EESC 
gepubliceerd wenst te zien, maakt deel uit 
van de BEPS-normen van de OESO (BEPS: 

base erosion and profit shifting – grondsla-
guitholling en winstverschuiving), die reeds 
zijn overgenomen door de EU en de meeste 
lidstaten. Deze bepalingen betreffen de 
automatische uitwisseling van belasting-
gerelateerde inlichtingen tussen de belas-
tingautoriteiten van de lidstaten zonder dat 
deze toegankelijk zijn voor het publiek.

Ook beveelt het EESC aan dat gegevens 
gemakkelijker toegankelijk wor-
den gemaakt door de publicatie ervan 
in een centraal register in elke lidstaat, 
in een open systeem, een standaard 
EU-formaat en een internationale 
voertaal naast de lokale taal, waardoor 
daadwerkelijk toegang wordt geboden tot 
gegevens voor de gehele eengemaakte 
markt. (dm)� l

Nucleaire programmering: 
EESC dringt bij EU aan op 
integrale strategie

Concurrentievermogen, economie, 
voorzieningszekerheid, klimaatverandering 
en maatschappelijk draagvlak zijn belang-
rijke overwegingen voor de toekomst van 
kernenergie, volgens het EESC-advies dat 
op 22 september 2016 werd aangenomen.

“Het voorstel van de Commissie biedt geen 
duidelijke en integrale aanpak voor de toe-
komst van kernenergie in Europa”, betreurt 
EESC-rapporteur Brian Curtis (groep Werk-
nemers, VK). “De recente controverse omtrent 
Hinkley Point toont het wederom aan: na de 
ramp in Fukushima eisen onze burgers terecht 
een langetermijnplanning voor kernenergie. 
Het advies van het EESC dat vandaag wordt 
gepresenteerd is erop gericht de perspectieven 
op de Europese energiemix weer in evenwicht 
te brengen, wat er uiteindelijk voor zal zorgen 
dat de toezeggingen omtrent de energie-unie 
kunnen worden waargemaakt.”

Zoals wordt bepaald in artikel 40 van het 
Euratom-verdrag, is het EESC de enige 

gesprekspartner van de Commissie wanneer 
het gaat om het opstellen van indicatieve 
programma’s op het gebied van kernener-
gie (PINC’s) voor de EU. In het advies wordt 
opgeroepen tot aanzienlijke herzieningen 
van de ontwerpvoorstellen van de Commis-
sie, met name om onderdelen toe te voegen 
over het concurrentievermogen van kern-
energie, de bijdrage die kernenergie levert 
aan voorzieningszekerheid, klimaatverande-
ring en koolstofreductiedoelstellingen, het 
maatschappelijk draagvlak, aansprakelijk-
heid voor nucleaire schade, transparantie en 
een doeltreffende nationale dialoog.

Wat betreft het maatschappelijk draagvlak 
wordt in het advies het volgende opge-
merkt: “de publieke opinie in de EU is sterk 
verdeeld waar het gaat over kernenergie, wat 
ingrijpende gevolgen heeft voor de politieke 
acceptatie; er is nog te weinig inzicht in het 
waarom van deze verdeeldheid.” Het EESC 
roept daarom op tot het geven van meer 
informatie, niet alleen over de voorzorgs-
maatregelen voor noodsituaties, maar 
ook over hoe kernenergie bijdraagt aan 
een evenwichtige, klimaatvriendelijke 
energiemix.

De aanbevelingen uit het advies zijn door 
Pierre-Jean Coulon (groep Werkgevers), 
voorzitter van de afdeling Energie en Ver-
voer van het EESC, aan de politieke besluit-
vormers en belangrijkste belanghebbenden 
gepresenteerd tijdens het Europees kern-
energieforum (ENEF), dat op 3 en 4 oktober 
in Bratislava plaatsvond. (cad)� l
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Victor Alistar (groep Diverse Werkzaamheden – RO) en corapporteur Petru Sorin 
Dandea (groep Werknemers – RO) tijdens het plenaire debat over het advies inzake 
belastingtransparantie
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Financiële educatie voor iedereen
Financiële educatiestrategieën en beste praktijken binnen de Europese Unie

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft 
een tweede editie gepubliceerd van zijn brochure Financial 
Education for all (Financiële educatie voor iedereen). De 
nieuwe editie werd op 6 oktober officieel gepresenteerd in het 
gebouw van de Spaanse vertegenwoordiging van de Europese 
Commissie in Madrid.

Het succes van de eerste editie, die in 2013 werd uitgebracht 
en het op één na meest gedownloade document van het EESC 
werd, moedigde de auteur en initiatiefnemer Carlos Trias Pintó 
(groep III - ES) aan te werken aan een update, waarin nieuwe 
betrokkenen op het gebied van financiële educatie zijn opge-
nomen. Het doel van deze gids met goede praktijken en stra-
tegieën voor financiële educatie is, zoals Joost van Iersel (groep 
Werkgevers - NL), voorzitter van de afdeling Economische en 
Monetaire Unie, Economische en Sociale Samenhang van het 
EESC in zijn voorwoord schrijft, om “kennis en vaardigheden 
over te dragen aan de mensen in Europa zodat zij de juiste 
beslissingen kunnen nemen wanneer zij hun persoonlijke 
financiën beheren”.

De brochure kan hier worden gedownload: http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-financial-education. (mr)� l
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Voorzitter Juncker tijdens EESC-zitting: 
“Dit Europa is niet voldoende verenigd”

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Commissie, 
werd door Georges Dassis, voorzitter van het EESC, har-
telijk welkom geheten tijdens de zitting van het EESC. 
Dassis verzekerde de heer Juncker dat hij kan rekenen 
op de steun van het Comité en benadrukte hoe belang-
rijk het is dat de Europese Unie dicht bij haar burgers 
staat en zich inzet voor hen en voor meer solidariteit 
in Europa.

De heer Juncker leidde tijdens dit bezoek aan de 
EESC-zitting, zijn tweede, een debat met EESC-leden 
over de stand van zaken in de Europese Unie. “Europa 
doet het niet goed. Toch concentreren wij ons vaak 
alleen op het slechte nieuws. De werkloosheid in Europa 
is inderdaad te hoog, maar sinds 2010 heeft de Europese 
Unie 8 miljoen banen gecreëerd”, aldus Juncker. Wat 
betreft de migratiecrisis, riep hij de lidstaten op hun 
schouders eronder te zetten om Italië, Griekenland en 
Malta te ontlasten.

Luca Jahier, voorzitter van de groep Diverse Werk-
zaamheden van het EESC, bedankte de voorzitter van 
de Commissie voor zijn vastberadenheid en toonde 

zich verheugd over de visie voor de toekomst die hij 
beschreef in de State of the Union-toespraak in het Euro-
pees Parlement. “Tijdens de volgende Europese top, zou-
den we graag zien dat lidstaten samenwerken in plaats 
van scheidslijnen creëren. Gisteren was de Internationale 
Dag van de Vrede en dit herinnert ons eraan dat Europa 
echt heel hard heeft gewerkt voor vrede. Maar als we 
mensen die oorlog ontvluchten nu niet collectief helpen, 
zal Europa haar ziel verliezen. Het is spijtig dat lidstaten 
hun verantwoordelijkheden niet nakomen.”

Jacek Krawczyk, voorzitter van de groep Werkgevers 
van het EESC merkte op dat “bedrijven een deel van 
de oplossing zijn en een deel van de oplossing willen 
zijn” voor de economische crisis in Europa. “Het is tijd 
om het ondernemerschap in Europa een nieuw impuls 
te geven, want het zijn de bedrijven die banen moeten 
scheppen en niet de overheid. Europa moet minder 
risicomijdend en juist innovatiever en ondernemender 
worden. We hebben vrijheid van ondernemerschap 
nodig.” In zijn conclusie benadrukte de heer Krawczyk 
dat aanpassingsvermogen van ultiem belang is voor het 
bedrijfsleven en onderstreepte hij hoe belangrijk het 

was om “het Europese beleid te richten op de kwesties 
die echt belangrijk zijn voor burgers, om het gevoel te 
versterken dat zij deel uitmaken van de Europese Unie. 
Dat is onze collectieve verantwoordelijkheid.”

Gabriele Bischoff, voorzitter van de groep Werknemers 
van het EESC, was het eens met de analyse van de heer 
Juncker van de “existentiële crisis van Europa en het 
gebrek aan solidariteit, eenheid en het gevoel van een 
gemeenschappelijk streven”. Zij onderstreepte dat het 
belangrijk is om binnen het maatschappelijk midden-
veld consensus te bereiken en riep op tot gezamenlijke 
actie, want “woorden zijn niet voldoende”. Over de pij-
ler van sociale rechten zei mevrouw Bischoff dat het 
project nog met onzekerheid wordt omgeven, maar 
dat het “een erg goed initiatief is om het vertrouwen 
terug te winnen, het vertrouwen van de burgers. Maar 
we moeten uit onze Brusselse cocon komen, en daarom 
is het EESC in alle lidstaten een reeks debatten gestart. 
Met dit soort positieve projecten kunnen we de steun 
terugwinnen van werknemers en burgers, en wij moe-
ten sterk genoeg zijn om de toekomst van arbeid te 
beïnvloeden.” (cad)� l

Het EESC richt de 
schijnwerpers op 
de belangrijke rol 
van inwonende 
zorgverleners

Tijdens de zitting van september heeft het EESC 
een advies aangenomen waarin het beleidsmakers met 
klem oproept de belangrijke bijdrage van inwonende 
zorgverleners aan de langdurige zorg te erkennen en 
hun arbeidsomstandigheden te regulariseren. Adam 
Rogalewski (groep Werknemers), de EESC-rapporteur 
voor het advies, benadrukte dat “inwonende zorgverle-
ners te lang uit het zicht van beleidsmakers zijn gebleven”.

Als eerste stap wil het EESC besprekingen op gang bren-
gen over een gemeenschappelijke beroepsmatige defini-
tie van inwonende zorgverleners en de werkzaamheden 
die zij verrichten. Hierbij moet het werk van inwonende 
zorgverleners worden erkend als een vorm van thuiszorg 
en moeten regelingen worden getroffen omtrent de 
arbeidsvoorwaarden van medewerkers die in particuliere 
residenties wonen. Wat betreft beloning, bescherming 
van hun gezondheid en veiligheid, sociale zekerheid 
en het recht op vrijheid van vereniging is het EESC van 
mening dat inwonende zorgverleners dezelfde rechten 
zouden moeten hebben als andere zorgverleners.

De sector van inwonende zorgverleners moet op proac-
tieve wijze worden gereguleerd om te garanderen 

dat alle betrokken partijen worden beschermd, het 
beginsel van gelijk loon voor gelijk werk wordt geëer-
biedigd en sociale dumping en uitbuiting worden 
voorkomen. Het is cruciaal dat lidstaten Verdrag nr. 
189 van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 
ratificeren en ten uitvoer leggen. Daarnaast moeten 
inwonende zorgverleners worden opgenomen in 
toekomstige herzieningen van wetten en in nieuwe 
voorstellen, zowel in de EU als in de lidstaten. Er moet 
worden gegarandeerd dat de overheid voldoende in 
de sector investeert en ook moeten vaardigheden en 
kwalificaties worden erkend.

Het EESC is voornemens alle belanghebbenden te betrek-
ken bij de beleidsplanning. Een van de belangrijkste ver-
diensten van dit advies is dat het voorstanders van een op 
de lange termijn duurzame en rechtvaardige zorgsector 
en pleitbezorgers voor arbeids- en migrantenrechten 
succesvol heeft samengebracht. Om opvolging te geven 
aan het advies zal het EESC in de tweede helft van 2017 
een conferentie organiseren over de toekomst van 
inwonende zorgverleners in Europa. (cad)� l

TTIP-besprekingen: wat 
zijn de belangrijkste 
kwesties voor het 
maatschappelijk 
middenveld?

Volgens een 
nieuw advies van 
het EESC getiteld 
Standpunt van 
het EESC inzake 
bepaalde belang-
rijke kwesties in 
het kader van de 
onderhandelingen 
over het trans-At-
lantische partner-
schap voor handel en investeringen (TTIP), dat door het EESC 
werd goedgekeurd tijdens de zitting van september, zullen 
kmo’s, consumenten en burgers de voordelen van het TTIP 
gaan merken. De besprekingen over het Trans-Atlantisch 
Partnerschap voor handel en investeringen bevinden zich 
momenteel op een kritiek punt en in het advies van Phi-
lippe de Buck (groep Werkgevers - BE) en Tanja Buzek (groep 
Werknemers - DE) worden verschillende kwesties geanaly-
seerd die een centrale rol spelen bij de onderhandelingen 
en wordt aangegeven wat de belangrijkste implicaties voor 
het Europees maatschappelijk middenveld zijn. In het advies 
wordt verder geanalyseerd hoe er in de standpuntnota’s en 
voorstellen van de EU tot nu toe aandacht is besteed aan 
de punten van zorg die zijn geuit door het EESC en worden 
aanbevelingen gedaan met betrekking tot verdere verdui-
delijking, garanties en voorzorgsmaatregelen.

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de EU-hoofd-
stukken over samenwerking op het gebied van regelge-
ving, douane en handelsbevordering, handel en duurzame 
ontwikkeling, technische handelsbelemmeringen (TBT) en 
sanitaire en fytosanitaire normen (SPS). In het advies van het 
EESC wordt benadrukt dat het belangrijk is om te garanderen 
dat de samenwerking op het gebied van regelgeving (dat 
naar schatting van invloed is op 76 % van de impact van 
TTIP op duurzaamheid) verbetert en sociale, arbeids- en 
milieunormen niet worden ondermijnd.

Daarnaast beveelt het EESC aan de mechanismen voor 
bewaking en handhaving te versterken om te garanderen 
dat de duurzaamheidsnormen worden verwezenlijkt. Verder 
zou het hoofdstuk over goede regelgevingspraktijken vol-
gens het Comité niet mogen leiden tot een beperking van 
het recht van partijen om regels uit te vaardigen of proce-
dures in te voeren die gelijkwaardig zijn aan de Amerikaanse 
procedure voor bekendmaking en commentaar, en dringt 
het Comité erop aan dat de regelingen voor de betrokken-
heid van representatieve belanghebbenden verder moet 
worden verduidelijkt. Het EESC verzoekt de Commissie met 
klem met de VS te spreken over de mogelijkheid om recente 
teksten beschikbaar te stellen voor het publiek, of ten minste 
voor de EU-adviesgroep. In het advies wordt aanbevolen de 
vereisten voor markering en etikettering meer in detail uit 
te werken en verdere garanties te geven dat de Europese 
voedselwetgeving niet zal worden gewijzigd.

Het EESC speelt een belangrijke institutionele rol bij de 
TTIP-onderhandelingen. Het doel van dit advies is om een 
coöperatieve aanpak van handelsbeleid te ontwikkelen 
tussen de Europese Commissie en het maatschappelijk 
middenveld. (mm)� l
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Meer aanmeldingen dan ooit voor EESC-prijs 
voor het maatschappelijk middenveld!

Dit jaar zijn voor de deadline (9 september) een 
recordaantal van 283 projecten aangemeld voor de 
EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld. De 
meeste aanmeldingen kwamen uit Italië, gevolgd door 
Duitsland en Oostenrijk. Sinds de bescheiden start in 
2006 – toen er slechts 15 projecten werden ingediend 
en er prijzen ter waarde van 20 000 EUR werden verge-
ven – is het aantal inzendingen voor de EESC-prijs voor 
het maatschappelijk middenveld gestaag gegroeid. Dit 
jaar zal een bedrag van 50 000 EUR worden toegekend 
aan maximaal 5 winnaars.

Het thema van de prijs voor het maatschappelijk mid-
denveld van 2016 is migranten, een onderwerp dat de 
kranten de afgelopen twee jaar heeft gevuld, veel aan-
dacht heeft gekregen op radio en televisie, het politieke 

debat heeft aangewakkerd en de dagelijkse gesprekken 
heeft beheerst. Het heeft families, gemeenschappen, 
landen en Europa als geheel gepolariseerd.

Migratie heeft echter ook laten zien waar het Europees 
maatschappelijk middenveld toe in staat is: er ontstond 
een enorme spontane golf van solidariteit onder organi-
saties van het maatschappelijk middenveld en burgers, 
die tijdens het hoogtepunt van de migratiestroom, op 
momenten dat dit het meest nodig was, hun waarde-
volle steun boden en deze vitale hulp vandaag de dag 
nog steeds bieden. Het EESC is van mening dat deze 
enorme bijdrage moet worden erkend en wil daarom 
projecten belonen die migranten en vluchtelingen 
praktische, maatschappelijke of psychologische onder-
steuning en onderdak hebben geboden, hen hebben 
geholpen bij hun integratie in de gastsamenleving en 
hebben bijgedragen aan wederzijds begrip en de strijd 
tegen vreemdelingenhaat en racisme.

Het grote aantal projecten dat werd ingediend, laat zien 
hoe sterk het Europese publiek zich inzet om mensen in 
nood te helpen. Het bewijst ook dat Europese burgers 
en het maatschappelijk middenveld Europese waarden 
als solidariteit en sociale verantwoordelijkheid 
koesteren.

Er wordt nu gecontroleerd of de inzendingen voldoen 
aan de voorwaarden voor deelname en de in aanmer-
king komende projecten zullen worden geëvalueerd 
door een evaluatiecomité van vier leden, waarna een 
lijst met nominaties zal worden opgesteld. Een selec-
tiecomité dat bestaat uit de voorzitter van het EESC, 
de vicevoorzitters, de voorzitters van de groepen en 
de secretaris-generaal, zal vervolgens de uiteindelijke 
winnaars selecteren. De prijzen zullen op 15 decem-
ber 2016 in Brussel worden uitgereikt. (sma/dm)� l

Communiceren over migratie staat 
centraal in 10e Mediaseminar van het 
maatschappelijk middenveld

Op 24 en 25 november zal het Europees Economisch 
en Sociaal Comité in de Diplomatische Akademie in Wenen 
de tiende editie van het mediaseminar van het maat-
schappelijk middenveld houden.

Communiceren over migratie is het uitdagende thema 
waarover vier afzonderlijke panels met journalisten, 
migratiedeskundigen en vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld en internationale instel-
lingen zich zullen buigen. Ook andere belangrijke orga-
nisaties die actief zijn op het gebied van migratie, zoals 
het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten 
(FRA), de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in 
Europa (OVSE), de Verenigde Naties en Oostenrijkse soci-
ale partners, zullen deelnemen. Doel is te discussiëren en 
na te denken over de vraag welke rol communicatietools 
en media hebben gespeeld bij de berichtgeving over de 
migratie naar en binnen Europa en kennis te nemen van 
voorbeelden van goede communicatie over dit lastige 
onderwerp.

Met name zullen tijdens het seminar – dat bedoeld is voor 
journalisten en communicatie- en persmedewerkers van 
werkgevers- en werknemersorganisaties en van maat-
schappelijke organisaties die actief zijn op cultureel, soci-
aal en economisch gebied – de communicatieaspecten 
van migratie en de integratie van vluchtelingen en asielzoekers tegen het licht worden gehouden, evenals de rol 
van beleidsvormers bij het communiceren over de “migratiecrisis”. (sma)

Als u hieraan zou willen deelnemen, wordt u verzocht te schrijven naar pressofficers@eesc.europa.eu.� l

IN HET KORT

Gastsprekers op de oktoberzitting 
van het EESC

Op 20 oktober om 10 uur zal een debat worden gehouden 
over het Horizon 2020-programma, het belangrijkste finan-
cieringsprogramma voor onderzoek en innovatie wereldwijd, 
in samenhang met de goedkeuring van het EESC-advies over 
de tussentijdse herziening van dit programma, die thans 
wordt opgestart en naar verwachting tegen eind 2017 zal wor-
den afgerond. Aan dit debat zal worden deelgenomen door de 
heer Carlos Moedas, Europees commissaris voor onderzoek, 
wetenschap en innovatie.

De resultaten van de evaluatie zullen worden gebruikt voor het opstellen van het volgende kaderprogramma. De heer 
Moedas’ vlaggenschipvoorstel voor de herziening behelst de oprichting van een nieuwe financieringsinstantie om 
toegepast onderzoek te ondersteunen, een Europese innovatieraad, in navolging van de Europese Onderzoeksraad 
die uitmuntend fundamenteel onderzoek succesvol financiert. (dm)� l

Geld, banen en nog veel meer - de bijdrage van cultuur aan Europa 
volgens het EESC

Wist je dat de culturele erfgoedsector en de daarmee 
verband houdende industrieën werk bieden aan 7,8 mil-
joen mensen in de EU? En dat de creatieve en culturele 
industrieën een jaarlijkse groei hebben gekend van 0,7% 
toen de crisis zich het hardst liet voelen? Het EESC heeft 
net een factsheet gepubliceerd over de rol van cultuur 
in de EU. Voortbouwend op een recente studie van de 
EESC-groep Diverse werkzaamheden over Cultuur, ste-
den en identiteit in Europa worden in het factsheet de 
meest recente gegevens aangereikt over de bijdrage van 

de creatieve en culturele industrieën aan de economie en de werkgelegenheid in Europa en over het potentieel van 
deze industrieën voor verdere groei en nieuwe banen. Tegelijk biedt het EESC culturele spelers en beleidsmakers 
aldus ook een recept voor het hanteren van cultuur als een middel om sociale samenhang en inclusie te bevorderen 
en de Europese identiteit nieuw leven in te blazen in een Unie die door de crisis getekend is.

Papieren kopijen van het factsheet zijn verkrijgbaar bij de persdienst van het EESC (e-mail: press@eesc.europa.eu) 
(dm)� l

Het Europees cloudinitiatief: innovaties 
delen om groei te bevorderen

Het Europees cloudinitiatief van de Commissie 
heeft als doel een data-infrastructuur van wereldklasse 
te creëren die is toegespitst op de wetenschappelijke 
gemeenschap en die kan worden gebruikt door onder-
zoekers en wetenschappers en later door overheids-
diensten, innovatieve kmo’s en de industrie, waardoor 
het mogelijk wordt gegevens te verplaatsen, delen en 
hergebruiken om het concurrentievermogen van Europa 
te stimuleren. Het voorstel maakt deel uit van een eer-
ste pakket voor industrieel beleid in het kader van de 
strategie voor de eengemaakte digitale markt – met 
een begroting van 50 miljard euro, die moet worden 
uitgevoerd tussen 2016 en 2020 – en moet koppelingen 
tussen nationale initiatieven voor de digitalisering van 
de industrie tot stand brengen en versterken en ook 
zorgen voor meer investeringen door middel van stra-
tegische partnerschappen en netwerken.

Op 21 september 2016 heeft het EESC een advies 
over dit voorstel aangenomen dat nog verder gaat en 
waarin het de Commissie verzoekt de cloud open 
te stellen voor burgers en bedrijven. Het EESC 
beveelt aan de benodigde hardware en software in 
Europa aan te schaffen en verzoekt de Commissie 
met klem samen met de lidstaten een grootschalig 
programma te starten om nieuwe hooggekwali-
ficeerde werkgelegenheid te scheppen en jonge 
Europese wetenschappers die buiten de EU werken 
aan te moedigen om terug te keren. Het Comité wijst 
verder op de noodzaak van technologisch onderwijs 
en opleiding voor elke leeftijdsgroep binnen de Euro-
pese bevolking. Er moet bijzondere aandacht worden 
besteed aan vrouwen, zodat zij hoge functies kunnen 
bekleden. Ook wordt in het advies aanbevolen veel-
omvattende raadplegingen te houden over belang-
rijke governance-kwesties en wordt voorgesteld een 
“uniek portaal van het digitale Europa op te zetten 
om bedrijven en het publiek een duidelijk en veilig 
juridisch kader te bieden in een strategische sector 
die zeer snel verandert.

Het EESC heeft sinds 2011 een aantal aanbevelingen 
gedaan waarin het de Commissie met klem verzoekt 
doortastende maatregelen te nemen en “Europa aan te 
moedigen met behulp van toonaangevende bedrijven 
een koppositie te verwerven in deze veelbelovende sec-
tor”. Antonio Longo (groep Diverse Werkzaamheden - 
IT), rapporteur voor het EESC-advies, zei hierover: “Het 
cloudinitiatief is nog maar de eerste stap in de juiste 
richting”. (mr)� l

Het is tijd om de 
VN-doelstellingen 
inzake duurzame 
ontwikkeling te 
realiseren, aldus 
het EESC

“De tijd voor een duurzame wereld raakt op”. 
Met deze woorden schudt het EESC de Commissie en de 
lidstaten wakker, zodat er eindelijk vorderingen kunnen 
worden gemaakt met de uitvoering van de Agenda 2030 
van de VN voor duurzame ontwikkeling. Deze agenda 
moet de overgang van de Europese economie naar 
duurzaamheid, veerkracht, concurrentievermogen 
en – niet in de laatste plaats – meer maatschappelijke 
rechtvaardigheid bevorderen. In het advies “Duurzame 
ontwikkeling: inventarisatie van het interne en het 
externe beleid van de EU”, dat werd opgesteld op ver-
zoek van de Commissie en op 21 september werd goed-
gekeurd, presenteert het EESC een aantal voorstellen op 
belangrijke beleidsgebieden om deze transformatie in 
gang te zetten. Hiervoor is het volgende nodig:
�l een rechtvaardige overgang naar een koolstofarme 

circulaire deeleconomie;

�l een overgang naar een sociaal inclusieve samen-
leving en economie met fatsoenlijke werkomstan-
digheden en eerbiediging van de mensenrechten;

�l een overgang naar duurzame voedselproductie- en 
consumptiepatronen;

�l investeringen in innovatie en in de modernisering 
van de infrastructuur met het oog op de lange 
termijn en aanmoediging van duurzame onder-
nemingen; en

�l handel als instrument ter stimulering van een 
wereldwijde duurzame ontwikkeling.

Het EESC roept de EU op een wereldwijde voorbeeld-
functie te vervullen en het voortouw te nemen in dit 
bijzonder uitdagende proces door duurzaamheid en 
sociale inclusie in het gehele EU-beleid te verankeren.

De VN-Agenda 2030 moet worden omgezet in een 
nieuw en overtuigend verhaal voor een duurzaam 
Europa in 2030. Het overgangsproces moet worden 
gedreven door sterke politieke wil, gecoördineerd 
door een overkoepelende EU-strategie voor duurzame 
ontwikkeling op lange termijn en worden vergezeld van 
een brede voorlichtingscampagne om de Europeanen 
aan boord te krijgen. “We hebben het maatschappe-
lijk middenveld en de burgers nodig als partners in dit 
proces, want uiteindelijk zijn het de mensen die deze 
overgang waar kunnen maken”, aldus de rapporteurs 
van het advies, Ioannis Vardakastanis (groep Diverse 
Werkzaamheden - EL) en Jarmila Dubravská (groep 
Werkgevers - SK).

Het Comité heeft voorgesteld een Europees forum van 
het maatschappelijk middenveld voor duurzame ontwik-
keling op te zetten, zodat het maatschappelijk midden-
veld een belangrijke rol kan spelen bij de verwezenlijking 
van en het toezicht op de doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling (SDG’s). De EU moet volgens het EESC evo-
lueren naar een op meerdere belanghebbenden gerichte 
aanpak bij de verwezenlijking van de SDG’s; dit betekent 
dat alle actoren en organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld moeten worden betrokken op basis van 
participatie, verantwoordingsplicht en partnerschap. 
Op 5 oktober zal er in Brussel een conferentie over dit 
onderwerp plaatsvinden. (sma)� l
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Nieuws van de groep Werknemers 
van het EESC
De prioriteiten van de groep Werknemers voor het 
Slowaakse voorzitterschap

Op 12-13 oktober 2016 heeft de 
groep Werknemers een buitengewone 
vergadering belegd in Bratislava, Slo-
wakije. Tot de deelnemers behoorden 
de Slowaakse premier Robert Fico, 
minister van Economische Zaken Peter 
Žiga en minister van Arbeid Ján Rich-
ter, die benadrukte dat het Slowaakse 
voorzitterschap zich zou inzetten voor 
dossiers die te maken hebben met de 
sociale en economische omstandighe-
den van Europeanen.

Een van de belangrijkste agendapun-
ten was de toekomst van het Europese 
project en het risico dat de verworven-
heden van de EU van de afgelopen 60 
jaar verloren gaan, met name op het 
gebied van de grondrechten. Dit panel 
werd geïntroduceerd door de voorzit-
ter van het EESC, Georges Dassis.

Het tweede deel van de vergadering 
concentreerde zich op het vrije verkeer 
van werknemers en de bestrijding van sociale dumping, een grondrecht dat met kracht 
wordt verdedigd door de groep Werknemers. (mg)� l

Groep Werknemers van het EESC verklaart zich solidair met 
slachtoffers van de sluiting van de Caterpillar-vestiging in 
Gosselies.
Na 50 jaar heeft de multinationale onderneming Caterpillar besloten om haar vestiging in Gosse-
lies (Charleroi) te sluiten, waardoor 2200 mensen hun baan verliezen en waarschijnlijk nog eens 
4 000 werknemers bij toeleveranciers voor hun baan moeten vrezen. Dit is een drama zonder 
weerga voor een zich herstellende regio.

De onderneming heeft besloten haar activiteiten te verplaatsen naar Grenoble in Frankrijk, en 
Franse arbeiders hebben zich al solidair getoond met hun collega’s in Charleroi en hun zorg 
uitgesproken over wat er met hun eigen banen zal gaan gebeuren in een onderneming die alleen 
op winst maken uit is en haar aandeelhouders duidelijk belangrijker vindt dan haar werknemers.

Ook wij willen onze steun uitspreken voor alle werknemers, vakbondsorganisaties, politici en 
investeerders die in actie komen om deze regio, die door de crisis toch al een zeer hachelijke tijd 
doormaakt, een toekomst te bieden.� l
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Circulaire economie – gunstig voor 
iedereen
door de groep Werkgevers

Het is absoluut noodzakelijk om over te 
stappen op een circulaire economie, niet 
alleen om de aarde te beschermen, maar 
ook om het concurrentievermogen van 
de Europese industrie te verbeteren. Dit 
is een langetermijnproces dat een groot 
aantal initiatieven op Europees, nationaal 
en regionaal niveau vereist. Bedrijven zien 
de circulaire economie als een kans. “Ver-
groening” is niet alleen gunstig voor het 
milieu, maar ook voor bedrijven, die minder 
geld kwijt zijn aan grondstoffen, water en 
energie. Afgezien van de economische en 
milieu baten heeft de circulaire economie 
ook sociale baten in de vorm van nieuwe 
banen en bedrijfsmodellen. Dit zijn enkele 

van de conclusies van de conferentie Sustai-
nable industry in the context of the circular 
economy, die op 13 september heeft plaats-
gevonden in Košice, Slowakije. De keuze 
voor Košice was gebaseerd op het feit dat de 
lokale industrie van de stad een voorbeeld 
is van een efficiënte overgang naar een cir-
culaire economie. De staalindustrie, die van 
groot belang is voor de regio, kan bogen op 
talrijke resultaten bij het verminderen van 
de hoeveelheid afval, een steeds intensiever 
gebruik van gerecyclede grondstoffen en 
een efficiënter gebruik van grondstoffen, 
energie en water. De leden van de groep 
Werkgevers kregen de gelegenheid om con-
crete voorbeelden hiervan te aanschouwen 
tijdens hun studiebezoek aan de fabriek van 
US Steel in Košice. (lj)� l

De sociale economie: mensen gaan boven winst
door de groep Diverse 
Werkzaamheden

In september heeft de voorzitter van de 
groep Diverse Werkzaamheden, Luca Jahier, 
een bezoek gebracht aan de Belgische soci-
ale onderneming Spullenhulp. De sociale 
economie is een weinig bekende, maar 
belangrijke steunpilaar van onze econo-
mie, die werk biedt aan meer dan 14 miljoen 
Europeanen, ofwel 6,5 % van de economisch 
actieve bevolking. Sociale ondernemingen 
als Spullenhulp zijn geen charitatieve instel-
lingen en maken net als andere kleine en 
middelgrote ondernemingen winst  – ze 
dragen rechtstreeks bij aan het scheppen 
van banen en groei en verrichten belang-
rijke diensten. Het voornaamste verschil is 
dat hun hoofddoelstelling van sociale aard 
is: deze kan betrekking hebben op de dien-
sten die ze aanbieden of de methoden die 
zij gebruiken. De groep Diverse Werkzaam-
heden constateert dat deze sector, met zijn 
potentieel om aan het publiek diensten aan 
te bieden die de staat mogelijk niet kan 

leveren, enorme weerklank vindt, en de 
afgelopen 15 jaar heeft het EESC de sector 
helpen groeien door rechtstreeks het veld in 
te gaan en bij te dragen tot het smeden van 
allianties en de uitwisseling van knowhow 
tussen ondernemingen van de sociale eco-
nomie, niet alleen in Europa, maar ook in 
ontwikkelingslanden. Ook heeft het EESC de 
belangen van de sector actief behartigd bij 

nationale en Europese autoriteiten door uit 
te leggen waarom en hoe een ondersteu-
nende financiële en wetgevingskader zou 
moeten worden gecreëerd. Zorgen voor het 
welzijn van en kansen scheppen voor het 
publiek, oplossingen vinden voor sociale 
en milieu-uitdagingen op lokaal niveau en 
voorzien in lokale behoeften waaraan niet 
tegemoet wordt gekomen – dat is het doel! 
Het lijdt geen twijfel dat sociale investerin-
gen en de sociale economie motoren van 
groei zijn en dat deze groei verder kan gaan 
dan de regio’s en tot het nationale niveau 
of verder kan reiken. Zoals de heer Jahier 
zegt: “Laten we onze blik richten op de 
toekomst: een toekomst met een mondig 
publiek, cohesie, lokale gemeenschappen 
en solidariteit”.

Meer informatie over het werk van de 
categorie Sociale Economie van het EESC, 
die wordt voorgezeten door Alain Coheur 
(BE) en Krzysztof Balon (PL), beiden lid van 
groep III, is beschikbaar op http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.catego-
ries-social-economy. (cl)� l

EESC-voorzitter op conferentie ter 
ere van het 100-jarig bestaan IAO in 
Athene en met voorzitter van SER 
Ivoorkust in Brussel

Op 17 september sprak Georges Dassis 
op een internationale conferentie in Athene 
die werd georganiseerd door de Griekse 
minister van Arbeid, Sociale Zekerheid en 
Sociale Solidariteit. De voorzitter van het 
EESC nam deel aan een rondetafelgesprek, 
op uitnodiging van de Griekse minister, 
Georgios Katrougkalos, die tijdens de dis-
cussie ook als gespreksleider optrad. De 
conferentie getiteld “Collective bargaining 
in the European social model and the future 
of work” (Collectieve onderhandelingen in 
het Europese sociale model en de toekomst 
van arbeid) maakte deel uit van de viering 
van het 100-jarig bestaan van de Internati-
onale Arbeidsorganisatie (IAO).

Op 20 september had de voorzitter van het 
EESC in Brussel een onderhoud met een 
delegatie van de Sociaal-Economische Raad 
(SER) van Ivoorkust, die werd geleid door de 
voorzitter van de Raad, Charles Koffi Diby, 
en met de ambassadeur van Ivoorkust bij 
de EU, Jean Vincent Zinsou.

Tijdens deze nuttige gedachtewisseling 
konden kwesties van gemeenschappelijk 
belang worden besproken, wat heeft geleid 
tot een besluit om gemeenschappelijke 
activiteiten te ontwikkelen. De heer Dassis 
gaf aan dat het EESC bereid was de Ivori-
aanse SER advies te geven over kwesties 
die samenhangen met de manier waarop 

het orgaan werkt en de ervaring te delen 
die het Comité heeft met betrekking tot 
de impact van sociaal-economische raden, 
zodat de Ivoriaanse SER zich zo goed moge-
lijk voor het maatschappelijk middenveld 
kan inzetten. (mm)� l

EESC-voorzitter Georges Dassis schudt de 
hand van Charles Koffi Diby, voorzitter 
van de SER van Ivoorkust

De conferentie werd georganiseerd door de groep Werkgevers en de Slowaakse werkgeversbond

Luca Jahier, voorzitter van de groep 
Diverse Werkzaamheden, met Julien 
Coppens, directeur van Spullenhulp
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