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allereerst wil ik u een voorspoedig 2017 toewensen. Ik hoop dat het nieuwe jaar u verrijkende 
ervaringen en veel voldoening en geluk zal brengen, zowel privé als in uw werk.

Werk speelt in ons leven een belangrijke rol. Het is vrijwel onmogelijk om het helemaal los te 
zien van ons privéleven.

We vinden het allemaal fijn als we het gevoel hebben dat we ons werk goed hebben gedaan en 
als we daarvoor waardering krijgen.

Veel van onze medeburgers zijn werknemers, maar laat ons niet vergeten dat er ook personen 
zijn die niet in loondienst zijn, kinderen die nog niet mogen werken, gepensioneerden en mensen 
die geen werk hebben omdat ze ziek zijn, met een ernstige handicap kampen, hun baan zijn 
kwijtgeraakt, enz.

Vrijwel alle in het EESC vertegenwoordigde maatschappelijke organisaties houden zich bezig 
met activiteiten die rechtstreeks met werk verband houden. Simpelweg omdat werk een zeer 
belangrijke plaats in ons leven inneemt.

We moeten zelf investeren in ons werk, met onze vaardigheden, moed, energie en wilskracht, maar 
daarnaast is het volgens mij absoluut noodzakelijk dat het arbeidsklimaat wordt gekenmerkt door 
oprechtheid, loyaliteit, dialoog en indien mogelijk solidariteit, want pas dan kan wat ik u wens 
concreet gestalte krijgen. We hebben elkaar nodig.

Twee essentiële dingen die ons allen moeten verenigen, mogen we – wat er ook gebeurt – nooit 
uit het oog verliezen, vooral nu Europa en zijn instellingen het moeilijk hebben. Ten eerste is de 
Europese Unie een goede zaak voor de burgers, dus moet ze beschermd en verder ontwikkeld 
worden. Ten tweede moeten burgers in de EU zich organiseren en zelfs aangemoedigd worden 
om zich te organiseren, want het is zaak dat ze vertegenwoordigd worden en dat er naar hen 
wordt geluisterd.

Georges Dassis
EESC-voorzitter
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EESC roept eurocommissaris Katainen op 
investeringsplan onverwijld uit te voeren
Advies inzake EFSI 2.0 bevat 
aanbeveling inzake het 
aandeel particulier kapitaal

In december heeft de Raad van ministers 
besloten om het Europees Fonds voor Strate-
gische Investeringen (EFSI 2.0) tegen 2020 uit 
te breiden met een aanvullend bedrag van een 
half biljoen EUR aan investeringen. In de zitting 
van het EESC werd opgeroepen tot de onmid-
dellijke tenuitvoerlegging ervan, een geogra-
fisch evenwichtige dekking in de hele EU en 
het gegarandeerd aandeel particulier kapitaal.

Het EFSI heeft de soliditeit van het initiële plan 
inmiddels aangetoond. De tot op heden goed-
gekeurde verrichtingen hadden een waarde 
van meer dan 154 miljard EUR, waarvan 62% 
afkomstig was van particuliere investeerders. 
Er is steun geboden aan 380 000 kleine en 
middelgrote ondernemingen en aan meer 
dan 50 000 microbedrijven. Het EESC heeft 
het voorstel van de Commissie en het besluit 
van de Raad om het EFSI voort te zetten en de 
financiering ervan een extra impuls te geven, 
verwelkomd. De steun aan kmo’s moet wor-
den voortgezet, maar – zo wordt benadrukt 
in het advies – deze kmo’s moeten wel bewust 
worden gemaakt van het feit dat zij steun heb-
ben gekregen van de EU. Ook pleitte het EESC 

voor een groter aandeel particulier kapitaal 
en onderstreepte het Comité het belang van 
een geografische en sectorale evenwichtige 
dekking. Bovendien benadrukte het EESC de 
noodzaak om de sociale dimensie van het 
EFSI te verstevigen en deed het de aanbeve-
ling de Europese investeringsadvieshub (EIAH) 
te versterken, evenals de rol van nationale 
stimuleringsbanken.

Alberto Mazzola (groep werkgevers  – IT), 
EESC-rapporteur inzake EFSI, stelt het vol-
gende: „We stellen een groter aandeel par-
ticulier kapitaal voor  — de obligatiemarkt 
en verzekerings- en investeringsfondsen – en 
garanderen tegelijkertijd het adequaat gebruik 
ervan. In Europa beheren institutionele beleg-
gers activa ter waarde van 13 500 miljard euro. 
Daarvan wordt minder dan 1% in infrastructuur 
geïnvesteerd.” Via het plan-Juncker is er meer 
financiering beschikbaar dan via andere ini-
tiatieven, wat investeringen mogelijk maakt 
in grootschalige grensoverschrijdende 

Europese projecten ter waarde van meer dan 
10 miljard euro elk, die hoofdzakelijk met 
particulier kapitaal worden gesteund. „Voor 
de implementatie van deze projecten, moet de 
Commissie pro-actief zijn. Het EFSI moet onder 
meer ook steun verlenen aan voor tweeërlei 
gebruik bestemde technologieën met betrekking 
tot gemeenschappelijke veiligheid en de defen-
sie-industrie, en de lijst met van de EIB uitgesloten 
sectoren zou dienovereenkomstig moeten wor-
den gewijzigd”, aldus de rapporteur van het 
EESC. (mm)� l

De Europese samenleving moet 
een overgang maken van een 
fase van verspilling naar een 
meer duurzame fase waarin 
meer banen worden gecreëerd
Het EESC hecht zijn goedkeuring aan adviezen inzake de 
deeleconomie, de functionele economie en „nudging”

Tijdens de zitting van het EESC in december 
werd het belang benadrukt van de deel- en 
de functionele economie als nieuwe bedrijfs-
modellen voor een duurzamer Europa. Het 
Comité verzocht de Commissie echter ook 
ervoor te zorgen dat de deeleconomie de werk-
onzekerheid en belastingontduiking niet doen 
toenemen. „Nudging” is een van de manieren 
om dit te bereiken. Het EESC stelt daarnaast 
voor om een nieuwe manier te ontwikkelen 
waarmee een nieuwe economie met behulp 
van andere standaarden kan worden geregu-
leerd en geëvalueerd.

Tijdens het debat over het advies van het 
EESC inzake de deeleconomie, heeft het 
EESC zijn bezorgdheid geuit over het gevaar 
van werkonzekerheid en de toegenomen 
mogelijkheden voor belastingontduiking in 

de decentrale digitale economie. Het EESC 
houdt een pleidooi tegen de verschuiving 
van de toegevoegde waarde van actoren in 
de reële economie naar de eigenaren van 
particuliere digitale platforms; een voorbeeld 
is autodelen. Het advies is gericht op oplossin-
gen zoals een onafhankelijk Europees bureau 
voor de classificatie van digitale platforms op 
basis van transparantie, niet-discriminatie en 
vertrouwen.

In zijn advies inzake de functionele economie 
geeft het EESC aan dat het graag een econo-
mische overgang zou zien in de Europese 
samenleving, van een fase van verspilling en 
overexploitatie van hulpbronnen naar een 
meer duurzame fase waarin meer waarde 
wordt gehecht aan kwaliteit dan aan kwanti-
teit en waarin meer banen worden gecreëerd. 

Het EESC beveelt aan om meer werk te maken 
van onderzoek en ontwikkeling rond nieuwe 
productie- en consumptiemethoden die 
samenhangen met de functionele economie, 
zoals ecodesign, de circulaire economie en de 
economie van het algemeen goed.

Het EESC heeft tevens een advies inzake 
beleidsvorming op basis van „nudging” 
goedgekeurd. „Nudging” betreft het verande-
ren van het gedrag van mensen door middel 
van „zachte dwang” of hints en kan worden 
gebruikt op bijna elk beleidsterrein, zoals het 
energieverbruik, de gezondheidszorg en afval-
management. Het EESC zal het gebruik van dit 
efficiënte en gemakkelijk uitvoerbare instru-
ment voor beleidsvorming op Europees en nati-
onaal niveau bevorderen. Zorgvuldig opgezette 
vormen van „nudging”, waarbij rekening wordt 
gehouden met zowel technische als ethische 
kwesties, kunnen mensen ertoe brengen hun 
gedrag te veranderen. (mm)� l
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Naar aanleiding van de uitreiking van de 
EESC-prijs voor het maatschappelijk mid-
denveld in december 2016 publiceert EESC 
Info een special met informatie over en 
interviews met de winnaars, een bijdrage 
van EESC-voorzitter Dassis over migratie 
als een van de belangrijkste uitdagingen 
van deze tijd en het standpunt van EESC-vi-
cevoorzitter Lobo Xavier over de betekenis 
van de EESC-prijs voor het maatschappelijk 
middenveld.

ISSN 1830-6357

Europees Economisch en Sociaal Comité
Een brug tussen Europa en het maatschappelijk middenveld
Januari 2017 | NL

EESC info

http://www.eesc.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eco-opinions.40425
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.39583
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.38089
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.nat-opinions.39046


De Commissie moet in 2017 
aandringen op grotere 
solidariteit, aldus het EESC

Tijdens hun debat tijdens de zitting met Frans Timmer-
mans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, 
hebben de leden van het EESC gepleit voor herstel van de 
solidariteit en de verantwoordelijkheid, zoals ook verwoord 
in de bijdrage van het EESC aan het werkprogramma van 
de Europese Commissie voor 2017.

Het EESC is van mening dat 2017 in het teken moet staan 
van de versterking van de economische en sociale cohesie 
van de EU en van de versteviging van haar mondiale rol 
en de betrokkenheid van Europeanen ten aanzien van de 
EU. Voorzitter van het EESC Georges Dassis stelde: „We 
moeten vechten tegen ongelijkheid en armoede: dit is de enige 
manier om de Europese burgers ervan te overtuigen om zich 
achter het Europese project te scharen.” Het op gang bren-
gen van een systematische dialoog met maatschappelijke 
organisaties en de versterking van de sociale dialoog zijn 
van cruciaal belang om de doelstellingen van de EU te 
verwezenlijken.

Vicevoorzitter Timmermans erkende het volgende: „De 
grootste uitdaging waar we voor staan is het verbeteren van 
de sociaal-economische omstandigheden en daarom moe-
ten we ons in 2017 zo snel mogelijk gaan richten op de pijler 
van sociale rechten, de digitale eengemaakte markt en de 
energie-unie.”

In zijn bijdrage aan het werkprogramma van de Euro-
pese Commissie voor 2017 roept het EESC de Commis-
sie op ervoor te zorgen dat het Europees Semester de 
EU 2020-doelstellingen verwezenlijkt. Daarnaast wordt 
geconcludeerd dat voltooiing van de eengemaakte markt 
voorop zou moeten staan.

De rol van de EU als mondiale pleitbezorger van vrede 
en stabilisatie moet worden versterkt via een gemeen-
schappelijk asielstelsel, een sterk buitenlands- en ont-
wikkelingsbeleid, internationale politiesamenwerking en 
doeltreffende controle aan de buitengrenzen. (cad/jk)� l 

Luchtvaart: volgens het EESC is een nieuwe 
veiligheidsaanpak geboden

Veiligheid is de hoeksteen van een duurzame lucht-
vaartsector, die economisch van groot belang is voor de 
EU. In de 21e eeuw betekent dat wel dat er steeds moet 
worden ingespeeld op nieuwe gevaren voor de veiligheid, 
zoals drones en nieuwe vormen van cybercriminaliteit. Het 
EESC heeft hierover een advies opgesteld waarin het een 
lans breekt voor een nieuwe aanpak van de veiligheid die 
berust op risicobeoordelingen en prestaties en waarbij de 
regels elke vijf jaar worden geëvalueerd.

„Nieuwe regels moeten zorgen voor een veilige en milieu-
vriendelijke luchtvaart voor alle passagiers en het publiek”, 
aldus Raymond Hencks (groep werknemers - LU), rap-
porteur van het advies. „We moeten beseffen dat de vei-
ligheid van de luchtvaart een Europese aangelegenheid is 
en daar op EU-niveau meer werk van maken. De lidstaten 
zouden eenzelfde aanpak moeten hanteren om, als het op 
veiligheidsnormen aankomt, problemen en overlappingen 
te voorkomen.”

Naast deze nieuwe aanpak zou de capaciteit van het Euro-
pees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart 
(EASA) moeten worden uitgebreid en gezorgd moeten 
worden voor een transparante en inclusieve overgang naar 
het nieuwe op risicobeoordeling en prestaties gebaseerde 
systeem. Het EASA zou meer verantwoordelijkheid moe-
ten krijgen op het gebied van de veiligheid, met name wat 
noodgevallen betreft. Zijn financiering zou niet gebaseerd 

moeten zijn op heffingen voor diensten in het kader van het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim. Ook zou moeten 
worden nagedacht over certificeringsvoorschriften voor 
grondafhandelingsdiensten en een vergunningenstelsel 
voor cabinebemanningen.

Omwille van de veiligheid zouden er uitgebreide en duide-
lijke regels moeten komen voor drones. In dat kader is er een 
samenhangende benadering nodig voor het verlenen van 
vergunningen voor het bedienen en bezitten van drones, 
met inbegrip van de registratie ervan. (cad/jk)� l
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EESC wil strategische herziening van 
EU-strategie voor cyberbeveiliging

Het internet en digitale technologieën spelen een 
essentiële rol in het economische en sociale leven. De digi-
tale economie is al goed voor meer dan een vijfde van de 
groei van het bbp in de EU. Onze samenleving is afhanke-
lijk van het internet en digitale technologie. Daarom moet 
de bijbehorende kritieke infrastructuur behoorlijk worden 
beveiligd.

Incidenten op het gebied van cyberbeveiliging veroorzaken 
grote economische schade in de EU en ondermijnen het ver-
trouwen van de burgers in de digitale samenleving. Volgens 
een in 2016 gehouden enquête over informatiebeveiliging 
heeft circa 80 % van de bedrijven in de EU te maken gehad 
met minstens één cyberbeveiligingsincident en is in 2015 
het aantal beveiligingsincidenten in alle sectoren wereld-
wijd met 38 % gestegen.

Dit is voor het EESC het bewijs dat de EU-strategie voor 
cyberbeveiliging uit 2013 en de in het kader daarvan geno-
men maatregelen onvoldoende zijn om cyberaanvallen te 
kunnen afslaan en adequaat op incidenten te kunnen rea-
geren. Het heeft daarom een advies uitgebracht over het 
Versterken van het Europese cyberbeveiligingssysteem, waarin 
het de mededeling van de Europese Commissie daarover 
verwelkomt, maar ook oproept de cyberbeveiligingsstrate-
gie te actualiseren. Daartoe stelt het een reeks maatregelen 
voor, zoals het verstrekken van toereikende financiering 
aan de bevoegde instanties en onderzoek en innovatie 
op het gebied van cyberbeveiliging. Bovendien hoopt het 
EESC dat het contractuele publiek-private partnerschap 

voor cyberveiligheid benut zal worden om de ontwikke-
ling van gespecialiseerde cyberbeveiligingsbedrijven te 
ondersteunen.

Het EESC is ingenomen met het voornemen van de Commis-
sie om de taken van het Europees Agentschap voor netwerk- 
en informatiebeveiliging te evalueren, maar het dringt er 
ook op aan een cyberveiligheidsinstantie op EU-niveau op 
te richten en een nationaal ontwikkelingsmodel en beoor-
delingssysteem op te zetten om de weerbaarheid van elke 
lidstaat te meten. Het is van mening dat het onder meer 
cruciaal is om overheidspersoneel over relevante kwesties 
voor te lichten, het risicobewustzijn van de burgers te ver-
groten en de samenwerking tussen alle betrokkenen te 
intensiveren. (jk)� l 

Maltees voorzitterschap van de 
EU: aandacht voor de hoofdzaken

In januari 2017 neemt Malta voor het eerst het roer over: 
het roulerend voorzitterschap van de Raad komt op een voor 
Europa cruciaal moment. Naast het stilstaan bij de 60ste 
verjaardag van de Verdragen van Rome in maart 2017 en 
het – bij deze gelegenheid – afronden van het reflectiepro-
ces over de toekomst van de EU dat in september 2016 in 
Bratislava door de staatshoofden en regeringsleiders werd 
gelanceerd, houdt Malta ook rekening met de mogelijkheid 
dat artikel 50 wordt geactiveerd en bereidt het zich derhalve 
ook voor op het mogelijke begin van de onderhandelingen 
over de Brexit. Na de voorzitterschappen van Nederland 
en Slowakije duurt het huidige triovoorzitterschap tot juli 
2017. Om zijn voorzitterschap vorm te geven heeft Malta 
gekozen voor de volgende prioriteiten:

�l migratie: versterking en stroomlijning van het 
gemeenschappelijk Europees asielstelsel;

�l de eengemaakte markt: het wegnemen van belem-
meringen zoals roamingtarieven en de ontwikkeling 
van de kapitaalmarktenunie;

�l veiligheid: de bestrijding van terrorisme, het beheer 
van de buitengrenzen van de EU, verbetering van de 
governance van Eurojust;

�l sociale inclusie: de verbetering van de deelname 
van vrouwen op de arbeidsmarkt, de bestrijding van 
gendergerelateerd geweld;

�l het Europese nabuurschap: de stabilisatie van Libië, 
het vredesproces in het Midden-Oosten, het Syrisch 
conflict en de betrekkingen met de landen van het 
Oostelijk Nabuurschap;

�l maritiem beleid: internationaal beheer van de ocea-
nen, het initiatief inzake het westelijke Middellandse 
Zeegebied.

Met het oog op het belang van deze prioriteiten heeft het 
Maltees voorzitterschap het EESC gevraagd verkennende 
adviezen uit te brengen over de volgende onderwerpen:

�l watersport- en maritiem toerisme
�l verbetering van de vaardigheden van mensen op de 

arbeidsmarkt
�l hoogwaardig onderwijs voor iedereen
�l eilanden in de EU: van structurele handicap tot inclu-

sief gebied

Als onderdeel van de hoorzittingen en vergaderingen die 
op Malta zullen worden gehouden, organiseert het EESC 
op 21 maart 2017 zijn jaarlijkse Europese Dag van de 
Consument op het eiland. Het thema van dit jaar is De 
digitale eengemaakte markt: wat zijn de voordelen voor de 
consument? (jb)� l

Belangrijkste EESC-evenementen 
in verband met het Maltees 
voorzitterschap

�l 25 januari: zitting van het EESC: presentatie van 
de prioriteiten van het Maltees voorzitterschap 
(Brussel)

�l 7 februari: openbare hoorzitting: wat is de toe-
komst van eilanden in de Europese Unie? (Malta)

�l 22 februari: opening van tentoonstelling – Textu-
res of memory door Joe P Smith (Brussel)

�l 21 maart: conferentie: Europese Dag van de 
Consument (Malta)

�l April: conferentie: Digitaal Europa en industriële 
verandering (Malta)

�l 31 mei: opening van tentoonstelling – Regnum 
door Kris Micallef (Brussel)

�l 22-23 juni: Jaarlijkse vergadering van de voorzit-
ters en secretarissen-generaal van de SER’s van 
de EU en het EESC (Malta)

�l 5 juli: zitting van het EESC: presentatie van de 
resultaten van het Maltees voorzitterschap 
(Brussel)

Brochure van het EESC over zijn prioriteiten tijdens 
het Maltese voorzitterschap, te downloaden 
op http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.publications.41204
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Solidariteit met migranten in 
de Europese Unie

Van oudsher hebben migranten actief aan 
de economische, sociale en culturele ontwik-
keling en aan de diversiteit van de Europese 
samenlevingen bijgedragen. Nu de bevolking 
vergrijst hebben wij hun vaardigheden, ener-
gie en vastberadenheid nodig. Uit studies van 
de Verenigde Naties blijkt dat migranten de 
samenleving meer opleveren dan kosten.

Migratie en opvang van vluchtelingen beho-
ren tot de grootste uitdagingen waar Europa 
momenteel voor staat. Er waren dan ook 
genoeg redenen om de EESC-prijs voor het 
maatschappelijk middenveld dit jaar toe te 
kennen aan particulieren en organisaties van 
het maatschappelijk middenveld die de uit-
daging zijn aangegaan om vluchtelingen en 
migranten bij te staan door hun leefomstan-

digheden te verbeteren en hen in de samenleving te helpen integreren.

Sinds het begin van de vluchtelingencrisis heeft het EESC in elf EU-lidstaten en in Turkije onder-
zoeksmissies uitgevoerd. Onze leden stelden zich daarbij op de hoogte van de werkelijke omstan-
digheden ter plaatse en deden in ons verslag van maart 2016 een reeks aanbevelingen, nl. dat de 
EU en de lidstaten een gemeenschappelijke en rechtvaardige asielregeling moeten invoeren, er 
veilige en legale toegangswegen tot Europa moeten komen voor vluchtelingen en er een lange-
termijnbeleid moet worden uitgewerkt om vluchtelingen te integreren.

De organisaties uit het maatschappelijk middenveld verrichten werk van onschatbare waarde, vaak 
daar waar de openbare dienstverlening tekortschiet. Van Zuid-Italië tot Scandinavië, van Frankrijk 
tot de Balkan komen zij op voor de rechten van de mens en de waardigheid van migranten. In 
sommige landen slaan zij de handen ineen met sociale partners om migranten te helpen zich op 
de arbeidsmarkt te begeven.

Ik ben bijzonder trots dat we de wereld zulke ontroerende voorbeelden van solidariteit kunnen 
tonen van Europese organisaties en particulieren die laten zien dat zij over een groot empathisch 
vermogen beschikken, mensen kunnen mobiliseren en in actie kunnen komen. Er is slechts één 
ding dat mij spijt: dat ik deze prijs niet aan meer organisaties kan toekennen, temeer omdat ik 
zelf graag een Italiaanse organisatie onder de prijswinnaars had gezien. Ik wil in ieder geval hulde 
brengen aan de vele organisaties en mensen die overal in Europa, soms zelfs in een vijandige 
omgeving of daar waar de economische crisis het hardst heeft toegeslagen, helpen om het leed 
van zoveel mensen enigszins te verlichten.� l

Georges Dassis 
Voorzitter van het EESC

Het maatschappelijk middenveld op zijn 
best

Nu de EESC-prijs voor het maatschappelijk 
middenveld 2016 is uitgereikt zou ik het met 
onze lezers nog even over dit zeer positieve 
hoofdstuk van mijn ambtstermijn willen 
hebben. Met 284 aanvragen – het hoogste 
aantal sinds de prijs tien jaar geleden werd 
ingevoerd – was het voor het evaluatiecomité 
en de jury beslist een uitdaging om uit zo’n 
grote overvloed aan waardevolle projecten en 
voorbeelden van grote menselijke solidariteit 
de uiteindelijke winnaars te kiezen.

Het recordaantal aanvragen en het lastige 
selectieproces toonden eens te meer aan, 
mocht dat nog nodig zijn, dat het maatschap-
pelijk middenveld een cruciale rol speelt bij het 
aanpakken van de uitdagingen op migratiege-
bied, of het nu gaat om het redden of verwel-
komen van vluchtelingen en migranten, het 
voorzien in hun fundamentele behoeften of 
het zorg dragen voor hun maatschappelijke 
integratie. Onze vijf winnaars bestrijken zeker 
dit hele spectrum.

Voor het EESC was het belonen van de meest 
opmerkelijke voorbeelden op dit gebied zon-
der meer de beste manier om een jaar af te 
ronden dat was begonnen met een lange 
reeks onderzoeksmissies in heel Europa om 
de rol van het maatschappelijk middenveld 
bij de verwerking van de enorme toestroom 
van migranten en vluchtelingen onder de 
loep te nemen. De bezoeken die we hebben 
afgelegd maakten meer dan duidelijk dat het 

maatschappelijk middenveld een cruciale rol 
speelt bij de ondersteuning van overheids-
instanties, en daar waar deze instanties niet 
actief zijn, deze soms zelfs vervangt. Samen-
werking is dan ook van essentieel belang!

Met de huldiging van onze vijf winnaars wil ik 
dan ook mijn grote waardering uitspreken voor 
alle organisaties en particulieren die naar de 
prijs hebben meegedongen. Hun werk, zowel 
collectief als individueel, is van onschatbare 
waarde. Het toont een heel ander verhaal dan 
het racisme, de angst en de xenofobie die de 
media vaak laten zien. In de loop van het selec-
tieproces werd dan ook duidelijk dat we een 

repertorium aan het samenstellen waren van 
beste praktijken en praktische oplossingen die 
gedeeld en verspreid zouden moeten worden 
omdat ze navolging verdienen. De afdeling 
Communicatie van het EESC heeft daarom 
besloten om samen met de afdeling Werkge-
legenheid, Sociale Zaken en Burgerschap (SOC) 
en de voorzitter daarvan, Pavel Trantina, die 
ons tijdens de selectieprocedure met hun 
deskundigheid op het gebied van migratie en 
integratie hebben bijgestaan, al deze informa-
tie bijeen te brengen en in boekvorm te publi-
ceren. In combinatie met de verslagen van de 
onderzoeksmissies die de leden vorige jaar 
hebben uitgevoerd, zal deze publicatie naar 
verwachting zowel Europese regeringen als 
vertegenwoordigers van het maatschappelijk 
middenveld helpen bij het vinden van oplos-
singen voor de uitdagingen waarmee Europa 
geconfronteerd wordt.

Ik wil nogmaals allen die hebben deelgenomen 
en een verschil hebben gemaakt, feliciteren. 
U bent allen winnaars!� l

Gonçalo Lobo Xavier 
Vicevoorzitter van het EESC, verantwoordelijk 

voor communicatie

EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld 
gaat naar meest opmerkelijke voorbeelden van 
solidariteit met migranten
Hongaarse ngo Artemisszio Foundation krijgt eerste prijs voor het bevorderen van een 
diverse en multiculturele samenleving in Hongarije

EESC-prijs voor het 
maatschappelijk middenveld 
2016 online
Bekijk de uitreiking hier: europa.eu/!TD66Kt

Bekijk een presentatie van de 5 winnende projecten op: europa.eu/!dF33py� l

Op 15 december 2016 heeft het Europees 
Economisch en Sociaal Comité (EESC) zijn prijs 
voor het maatschappelijk middenveld 2016 uit-
gereikt aan vijf organisaties en particulieren uit 
heel Europa die uitzonderlijke voorbeelden van 
solidariteit met vluchte lingen en migranten heb-
ben laten zien. De eerste prijs (14  000 EUR) 
ging naar de Hongaarse ngo Artemisszio 
Foundation; de Duits-Frans-Italiaanse orga-
nisatie SOS Mediterranee, de Griekse bakker 
Dionysis Arvanitakis, een tak van de Spaanse 
ngo SOS Racismo en de Griekse ngo Iliaktida 

(‘zonnestraal’) eindigden als tweede en ontvin-
gen ieder 9 000 EUR.

In haar dankwoord zei Adrienn Zsuzsanna 
Megyery-palfay, coördinator van het Arte-
misszio-project Bruggen Bouwen: „Wij zijn 
heel dankbaar en trots dat wij deze prijs krijgen. 
Met deze prijs erkent Europa het werk van het 
maatschappelijk middenveld. De inspan ningen 
van maatschappelijke organisaties zijn van 
essentieel belang om levens te redden in deze 
enorme migratiecrisis. De prijs geeft een krachtig 

en positief signaal aan migranten en vluchte-
lingen af. Wij zien deze prijs als blijk van sterke 
betrokkenheid van de EU bij mensen die op zoek 
zijn naar vrede en onderdak.”

Het EESC hoopt de geselecteerde organisaties, 
die vaak geen toegang hebben tot steun van 
de overheid of daar niet op kunnen rekenen, 

met deze prijzen de nodige middelen te ver-
schaffen om hun projecten voort te zetten 
en uit te breiden. Het hoopt ook dat zij door 
anderen als voorbeelden van beste praktijken 
worden beschouwd en navolging in andere 
Europese landen alsook buiten de EU krijgen.
� l
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Het EESC heeft een brochure uitge-
bracht waarin de vijf winnende projecten 
belicht worden. Deze brochure bevat ook 
achtergrondinformatie over de prijs voor 
het maatschappelijk middenveld en over 
de vele inspanningen van het EESC ten 
behoeve van een pan-Europees migratie- 
en asielbeleid. De brochure kan gedown-
load worden op: http://www.eesc.europa.
eu/resources/docs/qe-04-16-734-en-n.pdf
� l

EESC-prijs voor het 
maatschappelijk 
middenveld: 
achtergrondinformatie

De jaarlijkse prijs voor het maatschappelijk middenveld is tien jaar geleden, in 2006, door 
het EESC in het leven geroepen om aandacht te vragen voor de inspanningen die burgers en 
organisaties in Europa zich getroosten om de leefomstandigheden in hun gemeenschap te 
verbeteren. Doel is reeds voltooide of nog lopende projecten die tastbare resultaten op een 
bepaald terrein – dat per jaar verschilt – te belonen en te stimuleren en het publiek bewust te 
maken van de bijdrage die het maatschappelijk middenveld levert aan het bevorderen van de 
gemeenschappelijke waarden die aan de Europese identiteit en integratie ten grondslag liggen.

Organisaties uit het maatschappelijk middenveld die in de EU gevestigd zijn kunnen mee-
dingen, net als individuele personen.

In 2016 heeft het EESC 284 aanvragen uit 27 landen ontvangen. Het evaluatiecomité, 
bestaande uit drie leden van het EESC en een extern lid, heeft een finalistenlijst opgesteld, 
die vervolgens is voorgelegd aan een jury die uit het voorzitterschap in uitgebreide samen-
stelling en de secretaris-generaal van het EESC bestaat.

Het evaluatiecomité zocht naar vernieuwende projecten die de migranten concreet helpen. 
Het keek daarbij vooral naar de volgende kenmerken:

�l verlening van noodhulp;
�l verlening van sociale bijstand, onderdak en gezondheidszorg;
�l verlening van ondersteuning en praktisch advies;
�l bestrijding van vreemdelingenhaat, racisme en discriminatie;
�l bestrijding van uitbuiting en bevordering van wederzijds respect en verdraagzaamheid;
�l bewustmaking van rechten en plichten en empowerment van nieuwkomers;
�l verzorging van onderwijs en opleiding voor onderdanen van derde landen en 

gastgemeenschappen;
�l benadrukking van de positieve bijdrage die migranten leveren aan de Europese 

samenleving.

Het evaluatiecomité heeft aan de hand van een reeks criteria beoordeeld:

�l in hoeverre een bepaald initiatief zijn doelgroep heeft weten te bereiken en bewust 
heeft weten te maken van de feitelijke migratiesituatie;

�l wat het effect van de desbetreffende actie op lange termijn is;
�l welke duurzame bijdrage aan het welzijn van de betrokken gemeenschappen wordt 

geleverd.

Bovendien moesten de initiatieven:

�l innovatief, creatief en origineel zijn;
�l de migranten zelf aan hun ontwikkeling laten meewerken;
�l een inspirerend voorbeeld voor anderen zijn.

Bij de prijsuitreiking op 15 december 2016 te Brussel werd een prijzenbedrag van 50 000 EUR 
onder alle winnaars verdeeld.

In eerdere jaren werden de prijzen uitgereikt aan verschillende projecten en initiatieven die 
zich inzetten voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, de ondersteuning van 
Roma-gemeenschappen, de bevordering van duurzame levensstijlen en groene banen, de 
bevordering van netwerken, onderwijs en bewustmakingscampagnes en de behartiging 
van de belangen van jongeren.� l

Artemisszio Foundation

(Hongarije) is een ngo die meer dan 20 
jaar ervaring heeft met het onder zeer 
moeilijke omstandigheden integreren 
van migranten en vluchtelingen, in 
zowel maatschappelijk als cultureel 
opzicht. Via het programma Building 
Bridges heeft de organisatie vele vluch-
telingen en migranten geholpen zich 
thuis te voelen in de Hongaarse maat-
schappij, met de hulp van vrijwillige 
mentoren die zich over vluchtelingen 
ontfermen en hen inwijden in de lokale 
taal, gewoonten en cultuur. Migran-
ten krijgen ook een beroepsopleiding 
om hen voor te bereiden op de lokale 
arbeidsmarkt. De organisatie wil het 
programma, dat momenteel ruimte 
biedt voor 60 mensen, grootschaliger 
aanpakken. Het idee is om de gemeen-
schap - de „Mira-gemeenschap in Hon-
garije” - steeds verder uit te breiden.

Nieuwe publicatie

Wie zijn de winnaars?
Wie zijn de vijf winnaars van de EESC-prijs voor het maatschappelijk 

middenveld 2016? Op de volgende bladzijden komen zij aan het woord.

„Deze prijs geeft een krachtig en positief signaal aan migranten en 
vluchtelingen af. Wij zien deze prijs als een blijk van sterke betrokkenheid van 
de EU bij mensen die op zoek zijn naar vrede en onderdak.”

EESC Info: Wat betekent deze prijs voor 
u en uw organisatie?

AF: De prijs bevestigt dat wij een duidelijk idee 
hebben van wat het probleem is en wat de 
mogelijke oplossingen zijn. Het toont aan dat 
we er niet alleen voor staan en kunnen rekenen 
op de steun van anderen. Het is ook een erken-
ning voor het werk dat we tot nu toe hebben 
verzet. Dat is iets dat we zeer waarderen en 
waar we erg trots op zijn.

Welk advies zou u  andere organisaties 
geven die met dit soort activiteiten en 
programma’s resultaten willen bereiken? 

De situatie van vluchtelingen verschilt per land 
en per moment. Het is belangrijk om snel te 
reageren op crises, maar ook om op de lange 
termijn hulp te verlenen en het momentum dat 
voortvloeit uit de succesvolle gezamenlijke initi-
atieven te bewaren. Wij zijn van mening dat dit 
het best kan worden bereikt door de kloof tus-
sen degenen die hulp verlenen en ontvangen 
zoveel mogelijk te verkleinen en een omgeving 
tot stand te brengen waarin iedereen, ongeacht 
zijn status, een bijdrage kan leveren.

Hoe gaat u deze geldprijs gebruiken om de 
zorg voor en het welzijn van migranten te 
verbeteren?

Vanaf 2017 zal de steun verdwijnen die wij 
in 2016 van de UNHCR kregen om de funda-
menten van de Mira-gemeenschap te bouwen, 
aangezien er  - in ieder geval wat aantallen 
betreft - in Hongarije momenteel geen sprake 
is van een vluchtelingencrisis. Dit betekent 
echter niet dat de situatie goed te noemen is. 
De vluchtelingen en asielzoekers die in Hon-
garije wonen krijgen steeds meer te maken 
met moeilijke omstandigheden en afwijzing, 
niet zozeer door de bevolking, maar door de 
instanties. Wij willen een veilige gemeenschap 
voor hen blijven creëren, waarin zij zich thuis 
kunnen voelen en zich kunnen voorbereiden 
om een nuttige bijdrage te leveren aan de Hon-
gaarse maatschappij. Er zijn veel vrijwilligers 
die helpen om deze gemeenschap draaiende 
te houden, maar de kosten zijn nog steeds 
hoog. We zullen deze geldprijs gebruiken om 
de onderhoudskosten van de gemeenschap te 
dekken, aangezien de voortdurende opleiding 
van vrijwillige mentoren en taaldocenten een 
behoorlijke hap uit het budget neemt.� l
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„Kleine kinderen uit Syrië, Irak en Afghanistan vragen ons met gebaren om brood. Ze kennen het 
woord voor eten niet. Het breekt toch eenieders hart om kleine kinderen aarde te zien eten?”

„Na het voorgerecht zijn het al niet meer de 
onzichtbare figuren die langs elkaar heen lopen 
op straat, maar simpelweg twee families die op 
gelijkwaardige basis met elkaar omgaan, zodat de 
muren van racisme, vreemdelingenhaat, angst en 
wantrouwen afbrokkelen”

EESC Info: Wat betekent deze prijs voor 
u en uw organisatie?

DA: Ik ben heel blij met de prijs. Ik wil de men-
sen van het EESC die hierbij zijn betrokken har-
telijk bedanken voor het respect dat ze op deze 
manier aan migranten tonen. Ik beschouw 
het als een hele eer deze prijs in ontvangst te 
mogen nemen en ben hen dan ook heel dank-
baar. Het geeft me een zekere voldoening dat 
Europa zich bewust is van dit probleem. Het 
is namelijk niet alleen een probleem van mijn 
eiland, maar van heel Griekenland. De Grie-
ken gaan een economisch moeilijke periode 
door en hebben deze mensen desalniettemin 
onderdak en eten verschaft en hen zo goed 
mogelijk behandeld.

Welk advies zou u andere organisaties 
geven die met dit soort activiteiten 

en programma’s resultaten willen 
bereiken?

Probeer zoveel mogelijk te geven. Ik denk dat 
het belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen 
weten wat er allemaal wordt gedaan. Hoe 
meer mensen zich inspannen, des te meer er 
kan worden bereikt voor een betere toekomst 
voor mensen in nood.

Hoe gaat u deze geldprijs gebruiken om 
de zorg voor en het welzijn van migran-
ten te verbeteren?

Mijn familie en ik hebben een brood- en 
gebakszaak. Het geld zal naar dit kleine 
bedrijfje gaan, zodat ik deze mensen zo veel 
mogelijk kan blijven steunen.� l

EESC Info: Wat betekent deze prijs voor 
u en uw organisatie?

SOS Racismo: In de eerste plaats betekent het 
erkenning voor de duizenden mensen die hun 
huizen, jaar in jaar uit, hebben opengesteld als 
ruimtes voor integratie op microschaal en voor 
de vrijwilligers en leden van de organisatie die 
werken om dit initiatief uit te breiden.

Vanuit een institutioneel oogpunt is de prijs 
een teken van steun voor ons werk en voor 
de gok die we hebben genomen om nieuwe 
manieren te vinden om co-existentie te bevor-
deren. Ook de organisaties die het initiatief 

financieel hebben ondersteund, krijgen op 
deze manier erkenning. We hopen dat we 
nieuwe financiers bij het project kunnen 
betrekken om deze steun uit te breiden.

Welk advies zou u  andere organisaties 
geven die met dit soort activiteiten en 
programma’s resultaten willen bereiken? 

Ons eerste advies is om iets anders te durven 
doen. Het enige risico is dat het niet goed uit-
pakt en je weer opnieuw moet beginnen.

Ons tweede advies is om te evalueren, na te 
denken over wat er dit jaar niet zo goed is 

gegaan, om dit de jaren erna te kunnen ver-
beteren. Integratie en innovatie zijn processen 
die op de middellange termijn plaatsvinden.

Ten derde moeten alle neuzen in het team in 
dezelfde richting staan. Iedereen moet in het 
idee geloven en het eens zijn met de aanpak.

Ten vierde zijn er voor het bestrijden van 
racisme en vreemdelingenhaat sterke syner-
gieën nodig tussen de publieke en private 
sector. Andere publieke organisaties moeten 
worden betrokken bij initiatieven zodat deze 
„van iedereen” zijn en in de toekomst herhaald 
kunnen worden.

Ten vijfde moeten de resultaten zichtbaar wor-
den gemaakt: initiatieven moeten bekend zijn 
bij en erkend worden door het publiek.

Ons zesde advies is om de aandacht te vesti-
gen op de echte hoofdrolspelers, door licht 
te werpen op de realiteit van migranten en 
buitenlanders en ervoor te zorgen dat zij echt 
in onze omgeving worden opgenomen, zodat 
zij een toegevoegde maatschappelijke waarde 
kunnen creëren.

Hoe gaat u deze geldprijs gebruiken om de 
zorg voor en het welzijn van migranten te 
verbeteren?

We zullen het gewonnen bedrag gebruiken 
om onze werkzaamheden ter bevordering 
van co-existentie en integratie te versterken 
en racisme en vreemdelingenhaat in onze 
regio een halt toe te roepen.� l

Dionysis Arvanitakis

(Griekenland) is een 77 jaar oude Griekse bakker die op het hoogtepunt van de crisis iedere dag 
meer dan 100 kg brood bakte voor de wanhopige vluchtelingen die op Kos, een eiland niet ver 
van de Turkse kust, arriveerden. Zijn generositeit inspireerde collega’s, burgers, hoteleigenaren 
en nog veel meer mensen om zijn voorbeeld te volgen.

SOS Racismo Gipuzkoa

(Spanje) is een filiaal van SOS Racismo, dat is gevestigd in San Sebastián en in 1993 werd opgericht om racisme, intolerantie en vreemde-
lingenhaat te bestrijden. Het winnende project - Bizilagunak of „de familie van hiernaast” - is gebaseerd op een heel eenvoudig idee, dat toch 
lastig in de praktijk te brengen is: een autochtoon huishouden nodigt een migrantenfamilie uit om bij hen te komen eten, zodat ze kunnen 
praten, meer over elkaar te weten kunnen komen en echte buren kunnen worden. De positieve resultaten zijn overweldigend. Het project is 
van 60 maaltijden (120 families) in 2012 gegroeid tot 260 maaltijden (520 families) in 2015 en heeft de perceptie van onveiligheid aanzienlijk 
verminderd en de positieve emoties, zoals bewondering, naar de migranten doen toenemen.
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„SOS MEDITERRANEE is een groep gewone burgers die 
vonden dat zij maatregelen konden en moesten nemen om de 
levens en waardigheid van mensen te beschermen waar de 
politiek tekortschiet. In de afgelopen 11 maanden hebben we 
6600 mensen gered. Deze mensen komen getraumatiseerd, 
maar ook hoopvol op ons schip aan. De Aquarius is met zijn 
team de enige onafhankelijke boot van het maatschappelijk 
middenveld die tijdens deze gure wintermaanden actief blijft 
in de Middellandse Zee. We zouden liever niet nodig zijn. En 
we zouden ook liever niet de enige zijn. Maar als burgers die 
solidariteit kunnen en moeten tonen met de mensen die naar 
Europa komen om een veilig toevluchtsoord te vinden, zullen 
wij doorgaan. We blijven veilige en legale overtochten eisen, 
evenals een betere en grotere inzet op zee dan wij op dit 
ogenblik alleen kunnen leveren. We vragen dit omdat ook wij 
vandaag geloven in een Europa waar menselijkheid een waarde 
is waarover niet alleen wordt gesproken, maar die ook in de 
praktijk wordt gebracht.”

„Als een kleine organisatie als de onze zoveel kan 
bereiken, stel je eens voor wat alle landen samen dan kunnen 
verwezenlijken!”

EESC Info: Wat betekent deze prijs voor u  en uw 
organisatie?

SOS MEDITERRANEE: Het is een grote eer voor ons om 
deze prijs te mogen ontvangen. We zien het als een erken-
ning van het belangrijke werk dat de teams van SOS MEDI-
TERRANEE verrichten op ons schip, de AQUARIUS, en bij 
de nationale verenigingen in Frankrijk, Italië en Duitsland.

Welk advies zou u andere organisaties geven die met 
dit soort activiteiten en programma’s resultaten willen 
bereiken? 

SOS MEDITERRANEE is een Europese organisatie bestaande 
uit personeel en leden met uiteenlopende achtergronden 
die samenkomen uit solidariteit met mensen in nood. We 
doen wat we kunnen als burgers. Andere organisaties kun-
nen hun diverse expertise ook inzetten om de Europese 
waarden in de praktijk te brengen. Het moet altijd de prio-
riteit zijn om levens te redden en het lijden van mensen in 
nood te verzachten, en tegelijkertijd humane oplossingen 
voor de lange termijn te zoeken.

Hoe gaat u deze geldprijs gebruiken om de zorg voor 
en het welzijn van migranten te verbeteren?

We zullen de geldprijs en de schenkingen van onze gene-
reuze donateurs gebruiken om tijdens de gure wintermaan-
den als enige onafhankelijke organisatie in het centrale 
Middellandse Zeegebied noodreddingsoperaties te blijven 
uitvoeren.� l

EESC Info: Wat betekent deze prijs voor u  en uw 
organisatie?

I: De prijs is een geschenk voor ons allemaal. Het is een 
beloning voor alles wat we hebben gedaan en zullen blij-
ven doen. Dat maakt je echt gelukkig als je ‘s avonds moe 
thuiskomt.

Welk advies zou u andere organisaties geven die met 
dit soort activiteiten en programma’s resultaten willen 
bereiken?

Elke persoon en organisatie moet leren in teamverband 
en met anderen te werken. We moeten luisteren naar 
de meningen en standpunten van onze collega’s en alle 
mensen in nood behandelen zoals we ook zelf behandeld 
zouden willen worden of onze naasten zouden behande-
len. We moeten risico’s nemen ten bate van de mensen. 
We moeten niet onze eigen behoeften projecteren op 
migrantenpopulaties, maar inspelen op wat zij daadwer-
kelijk nodig hebben.

Ook moeten programma’s op transparante wijze worden 
uitgevoerd. Er is dus een combinatie van een strikte admi-
nistratie en flexibiliteit nodig.

Hoe gaat u deze geldprijs gebruiken om de zorg voor 
en het welzijn van migranten te verbeteren?

We willen het gewonnen bedrag gebruiken om een proef-
project op te zetten dat tot doel heeft mensen die asiel 
hebben gekregen, te integreren in hun lokale gemeen-
schappen, zodat zij een baan kunnen vinden. Daarbij willen 
wij volledig gebruikmaken van de bestaande wetgeving 
voor een sociale economie.

Daarnaast is het de bedoeling om verder te werken aan ons 
plan om een coöperatieve onderneming op te richten met 
belangrijke werknemers en partners, zowel migranten als 
lokale bewoners, die de handen ineen slaan.� l

ILIAKTIDA

(Griekenland) is een non-profitorganisatie die is gevestigd op Lesbos en vluchtelingen en migranten helpt te 
voldoen aan hun basisbehoeften door met deskundig personeel sociale, juridische, taalkundige, medische en 
psychologische hulp te bieden. De organisatie heeft als belangrijkste doel vluchtelingen uit de kampen te halen en 
in de lokale gemeenschappen te integreren. Met dit doel voor ogen runt de organisatie lokale gastenverblijven en 
appartementen waar vluchtelingen een nieuwe dagelijkse routine kunnen opbouwen, hun boodschappen kunnen 
doen, maaltijden kunnen bereiden, deel kunnen nemen aan lokale culturele activiteiten, de lokale bewoners kunnen 
leren kennen en een vriendschappelijke band met hen kunnen opbouwen. De organisatie moedigt migranten aan 
om bij te dragen aan de activiteiten en hun ervaring te delen met nieuwkomers en de lokale bevolking. Een aantal 
migranten en vluchtelingen heeft zelfs werk gevonden en de eerste stap genomen richting een nieuw, onafhankelijk 
en geïntegreerd leven in Griekenland.

SOS MEDITERRANEE

is een Duits-Frans-Italiaanse ngo die meer dan 5 400 
levens in de Middellandse Zee heeft helpen redden 
door middel van zoek- en reddingsoperaties tussen 
Sicilië, Lampedusa en Libië, een migratieroute waar 
duizenden mensen zijn verdronken tijdens de over-
steek in niet-zeewaardige, overvolle schepen die wor-
den geëxploiteerd door meedogenloze handelaars. 
SOS MEDITERRANEE werkt in partnerschap met Artsen 
zonder Grenzen en samen met Italiaanse en EU-krach-
ten en zet hierbij een omgebouwd koopvaardijschip - 
de Aquarius - in. De organisatie is afhankelijk van een 
team dat grotendeels uit vrijwilligers bestaat.
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Jouw Europa, jouw mening! 
2017 gaat van start
33 scholen uit heel Europa komen naar Brussel om te discussiëren over de 
toekomst van Europa

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) 
heeft de scholen geselecteerd die zullen deelnemen aan de 
komende editie van Your Europe, Your Say!, het belangrijk-
ste jongerenevenement van het Comité. Hun namen zijn op 
14 december 2016 door loting uit 680 aanvragen gekozen, 
in aanwezigheid van Gonçalo Lobo Xavier, vicevoorzitter 
van het EESC voor communicatie, en Katiana Vicens Guillén 
(groep werknemers - ES) en Indrė Vareikytė (groep diverse 
werkzaamheden - LT), leden van de groep Communicatie 
van het EESC.

Bij dit initiatief zullen 33 middelbare scholen betrokken 
zijn, één uit elk van de 28 EU-lidstaten en elk van de vijf 

kandidaat-lidstaten (Albanië, de voormalige Joegoslavische 
Republiek Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije).

In 2017 is de 60e verjaardag van het Verdrag van Rome 
het thema van Your Europe, Your Say!, het jaarlijkse jonge-
renevenement van het Comité dat jongeren uit heel Europa 
de kans biedt om hun ideeën te delen over de EU van giste-
ren, vandaag en morgen. Elke school vaardigt een delegatie 
van drie 16- of 17-jarige leerlingen en een leerkracht af naar 
Brussel voor de jongerenzitting van 30-31 maart 2017, 
die tegelijk met de zitting van het EESC zal worden 
gehouden. De leerlingen zullen in Brussel samenwerken, 
discussiëren en stemmen over de politieke uitdagingen 

waar de EU in deze moeilijke tijden voor staat. Op deze 
manier zullen zij hun eigen oplossingen voordragen.

De eerste fase begint binnenkort met een bezoek van 
EESC-leden aan de geselecteerde scholen in hun eigen land. 
Daar zullen zij de leerlingen helpen om zich voor te bereiden 
op de jongerenzitting door een overzicht te geven van de 
activiteiten van het EESC en uitleg te geven over de rol van 
het Comité in het EU-bestel.

Met dit initiatief zorgt het EESC er als spreekbuis van het 
maatschappelijk middenveld voor dat de standpunten, 
ervaringen en ideeën van de jongere generatie worden 
gehoord in de EU-besluitvorming.

De volledige lijst met geselecteerde scholen is te vinden 
op: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-
activities-your-europe-your-say-2017-selected-schools (ks)
� l

Toegang tot land - Een ernstig 
probleem voor de Europese 
boeren

Op 7 december hebben EESC-leden deelgenomen aan 
een conferentie over de toegang tot land voor boeren in de 
EU, die door de Europese Groene Partij was georganiseerd 
in de gebouwen van het EESC en het Europees Parlement 
in Brussel.

Brendan Burns, voorzitter van de EESC-afdeling NAT, ver-
wees naar zijn land, Schotland, waar 50 % van de landbouw-
grond in handen is van slechts 500 mensen die voornamelijk 
buiten Schotland wonen, met als gevolg dat dorpen in ver-
val raken, landschappen er verlaten uitzien en de economie 
verzwakt wordt.

Sinds 1999 probeert Schotland deze tendens om te buigen 
maar ondervindt het daarbij veel belemmeringen, o.a. wan-
neer gemeenschappen grond willen kopen van eigenaren 
die ver van Schotland wonen. „De situatie in Schotland die de 
duurzame ontwikkeling van het platteland en van de samen-
leving in grote delen van het land heeft verhinderd, moet een 
waarschuwing zijn voor Europa”, aldus de heer Burns.

Sylvia Kay van het Transnational Institute (TNI) te Amster-
dam houdt de situatie wat betreft landbouw en toegang tot 
land in Europa al vele jaren in de gaten en heeft tijdens de 
conferentie een aantal alarmerende cijfers gepresenteerd: 
in Europa heeft 3% van de landbouwbedrijven 52% van het 
land in handen, en 11% van de grote landbouwbedrijven 
(van meer dan 100 ha groot) bezitten 75% van de Europese 
landbouwgrond. In Bulgarije is de situatie nog slechter en 
is 83,5 % van de landbouwgrond in handen van slechts 
2 % van de landbouwers. In Finland is het aantal grote 
landbouwbedrijven meer dan vervijfvoudigd (5,5) en is de 
landbouwgrond in hun handen verzesvoudigd. In Neder-
land is het aantal grote landbouwbedrijven verdrievoudigd.

Tegelijkertijd wordt in Europa een massale terugval van 
kleine landbouwbedrijven (tot 10 ha groot) waargenomen: 
van de 12 miljoen bedrijven die tussen 1995 en 2013 actief 

waren, zijn er maar 8 miljoen overgebleven, wat een afname 
betekent met 33%. In Estland is tussen 2003 en 2013, in 
slechts 10 jaar tijd, 62 % van de kleine bedrijven verdwenen.

De hoge concentratie van eigendom, zowel aan de aanbod- 
als aan de afnemerszijde, en de tendens naar minder maar 
grotere bedrijven zorgen voor problemen in de stroom-
opwaartse en de stroomafwaartse economie, waarbij vele 
banen verloren gaan en het platteland leegloopt.

Het EESC werkt reeds geruime tijd aan oplossingen en heeft 
aangedrongen op zowel steun voor kleine landbouwers als 
een billijker en duurzamer Europees GLB. Het EESC is ook 
zeer bezorgd over sommige gevolgen van het vrije verkeer 
van kapitaal binnen de Europese Unie zoals dit is verankerd 
in de Verdragen, en roept het Europees Parlement en de 
Raad op zich te bezinnen op de vraag of het beginsel van 
vrij verkeer van kapitaal ook onverkort van toepassing dient 
te zijn op de aan- en verkoop van landbouwgrond. (sma)�l

Poolse delegatie binnen het EESC streeft 
naar nauwere samenwerking met 
belangrijke instellingen in Polen

Op 16 december 2016, net na de zitting van het EESC, 
heeft de Poolse delegatie binnen het EESC een aantal belang-
rijke instellingen in Warschau bezocht om de lopende werk-
zaamheden van het EESC onder de aandacht te brengen en 
mogelijke samenwerkingsterreinen te bespreken. De klem-
toon lag daarbij op initiatiefadviezen die door Poolse rappor-
teurs zijn opgesteld en tijdens het eerste jaar van de huidige 
ambtstermijn van het EESC zijn goedgekeurd.

Het overleg met Marek Prawda, de nieuwe directeur van de 
vertegenwoordiging van de Commissie in Polen, concen-
treerde zich op intensivering van de samenwerking tussen het 
maatschappelijk middenveld en de vertegenwoordiging van 
de Commissie, waaronder de bijstand die de vertegenwoor-
diging kan verlenen om de werkzaamheden van het EESC te 
promoten. Daarnaast kwamen belangrijke problemen rond 
de Europese integratie aan de orde.

Bij de besprekingen met Jacek Safuta, directeur van het voor-
lichtingsbureau van het Europees Parlement in Polen, ging 
de aandacht vooral uit naar mogelijke instrumenten om de 
burgerparticipatie tijdens de volgende verkiezingen voor 

het Europees Parlement te bevorderen en de samenwerking 
tussen het maatschappelijk middenveld en het voorlichtings-
bureau op te voeren.

De laatste ontmoeting, die plaatsvond op het ministerie van 
Gezinszaken, Arbeid en Sociaal Beleid, bood de gelegenheid 
om staatssecretarissen Krzysztof Michałkiewicz en Stanisław 
Szwed inzicht te geven in de belangrijke werkzaamheden van 
het EESC als geheel en van zijn Poolse leden in het bijzonder. 
Tijdens een levendige discussie, waarbij ook de directeuren 
van vijf belangrijke departementen van het ministerie waren 
betrokken, werd een pakket belangrijke EESC-adviezen voor-
gelegd. Speciale aandacht ging uit naar het advies over de 
richtlijn inzake de terbeschikkingstelling van werknemers, 
dat twee dagen daarvoor was goedgekeurd. De vertegen-
woordigers van het ministerie beantwoordden een aantal 
vragen en lichtten het standpunt van de Poolse regering ten 
aanzien van het voorstel van de Commissie toe. Ook boden 
zij aan op te treden als gastheer voor evenementen van het 
EESC, zoals seminars of hoorzittingen, die zij beschouwden 
als instrument om EU-waarden in de Poolse samenleving te 
promoten. (kp)� l

Het EESC en het EU/Rusland-forum voor het maatschappelijk middenveld buigen zich over 
de toestand van het maatschappelijk middenveld en het migratiebeleid

Tijdens het 3e gezamenlijke seminar van het EESC en het 
forum EU-Rusland op 23 november 2016 hebben vertegen-
woordigers van Europese en Russische maatschappelijke 
organisaties van gedachten gewisseld over de situatie van 
het maatschappelijk middenveld in Rusland en in Europa 
alsook over de migratieproblematiek.

„Contacten tussen maatschappelijke organisaties aan beide 
kanten maken integrerend deel uit van de economische en 
sociale betrekkingen tussen de EU en Rusland. Het is van cruci-
aal belang dat wordt gegarandeerd dat Russische en Europese 
maatschappelijke organisaties vrijelijk kunnen communice-
ren en aldus kunnen bijdragen tot wederzijds vertrouwen en 
begrip”, aldus Dilyana Slavova (groep diverse werkzaam-
heden - BG), voorzitter van de afdeling Externe Betrekkingen 
van het EESC.

Yuri Dzhibladze, lid van de stuurgroep van het forum voor 
het maatschappelijk middenveld EU-Rusland, formuleert 
een en ander als volgt: „De weerstand tegen het maatschap-
pelijk middenveld is groter geworden in Rusland:bijna 150 
ngo’s zijn opgenomen in de lijst van „buitenlandse agen-
ten” sinds de betreffende wet vier jaar geleden van kracht 
is geworden. Verschillende organisaties hebben hun deuren 
moeten sluiten, andere zetten hun strijd voort en ondervinden 
zware politieke, juridische en financiële druk en worden soms 
fysiek aangevallen. Ironisch genoeg begint de situatie van 
het maatschappelijk middenveld in sommige EU-lidstaten, 
met name in Hongarije en Polen, erop achteruit te gaan. Het 
is van groot belang dat de oplossing van het probleem van de 
beperkingen van de vrijheid van het maatschappelijk midden-
veld — zowel in Rusland als in de EU — een hoge prioriteit blijft 
in het beleid van de lidstaten en van de instellingen van de EU.”

Leden van het EESC en het forum voor het maatschappelijk 
middenveld EU-Rusland toonden zich erg bezorgd over de 
verslechtering van de toestand van het maatschappelijk 
middenveld en de activisten in Rusland sinds juni 2015.

De rechtsstaat en de fundamentele vrijheden in Rusland zijn 
ook een bron van grote ongerustheid voor de deelnemers. 
Zij benadrukten dat de inzet voor democratische procedures 
bovenaan op de agenda van de dialoog tussen de EU en Rus-
land moet blijven staan, ongeacht politieke, economische 
of veiligheidsbelangen. De deelnemers pleitten voor meer 
EU-steun voor maatschappelijke organisaties in Rusland.

De politieke en maatschappelijke gevolgen van de toe-
stroom van vluchtelingen en migranten in EU-landen 
en Rusland kwamen eveneens aan de orde, alsook een 

evaluatie van beleidsmaatregelen om het hoofd te bieden 
aan de nieuwe realiteit op EU-, nationaal en vooral lokaal 
niveau. Vertegenwoordigers wezen op sommige ontwik-
kelingen in de vluchtelingencrisis in Europa waarbij wordt 
tekortgeschoten op het vlak van eerbiediging van de men-
selijke waardigheid en internationale verplichtingen.

Ten slotte werd nog ingegaan op sociaaleconomische 
aspecten van de integratie van nieuwkomers in Rusland 
en de EU op lokaal niveau, evenals op de belangrijkste uitda-
gingen en op voorbeelden van goede integratiepraktijken. 
(cad)� l

De Poolse delegatie op het ministerie van 
Gezinszaken, Arbeid en Sociaal Beleid

De Poolse delegatie bij de vertegenwoordiging van 
de Europese Commissie in Polen
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Discover how the EESC has made a difference

Presentatievideo van het EESC

Het EESC heeft onlangs een filmpje van drie minuten gemaakt waarin wordt gewezen 
op een aantal belangrijke zaken die het heeft bereikt in zijn streven om ertoe bij te dragen 
dat wetgeving en beleid van de EU tegemoetkomen aan de behoeften van de burgers. Het 
EESC heeft concreet geholpen om het dagelijkse leven van de burgers te verbeteren door 
bijv. voor de rechten van slachtoffers op te komen, consumenten te beschermen, armoede 
te bestrijden, bedrijven te steunen ter bevordering van de groei en werkgelegenheid, en 
sociale insluiting te stimuleren.

In de video wordt ingegaan op de organisatie van het EESC en op het werk van zijn 350 
leden, die met hun brede praktijkervaring de wetgevende instanties van de EU adviseren 
en ervoor zorgen dat de Europese burgers hun stem kunnen laten horen.

Bekijk de video hier: europa.eu/!JG39PH

IN HET KORT

Minder is meer – de groep Werkgevers tegen een te 
ver doorgeschoten tenuitvoerlegging van regels
door de groep Werkgevers 
van het EESC

Een te ijverige omzetting van het EU-recht 
op het nationale niveau ondermijnt de een-
gemaakte markt, leidt tot hogere kosten en 
belemmert de ontwikkeling. Talrijke regering en 
van lidstaten gebruiken de omzetting als een 
kans om binnenlandse politieke problemen 
aan te pakken, wat tot „gold-plating” leidt. 
Die nadelige trend heeft schadelijke gevolgen 
voor het bedrijfsleven en moet zo veel moge-
lijk worden vermeden. Bedrijven rekenen op 
goede regelgeving en een samenhangend, 
stabiel rechtskader op zowel het nationale 
als het EU-niveau. Dat zijn enkele van de con-
clusies van de conferentie Transposition of the 
European law – the key challenge to business 
activity (Omzetting van het Europese recht – 
de belangrijkste uitdagingen voor de bedrijfs-
activiteit), die op 6 december 2016 in Zagreb 
(Kroatië) is gehouden.

Bedrijven zijn ingenomen met het feit dat de 
Europese Commissie van betere regelgeving 
een prioriteit maakt. Om maximaal voordeel 
te kunnen halen uit betere regelgeving moet 
er bij de omzetting van EU-richtlijnen in nati-
onale wetgeving een soortgelijke aanpak wor-
den gehanteerd. De werkgevers blijven erop 
aandringen dat een stabiel, voorspelbaar en 
eenvoudig regelgevingskader een absolute 
voorwaarde is voor groei. „Gold-plating” heeft 
tot overregulering geleid, voor verschillen in 
de regelgeving van de lidstaten gezorgd, de 
harmonisering verstoord en de interne markt 
geschaad.

De deelnemers aan het eerste panel gaven 
een algemeen overzicht van betere regelge-
ving, REFIT en omzettingspraktijken. In het 
tweede panel werden specifieke voorbeelden 
gegeven van een ondeugdelijke omzetting en 
van EU-voorschriften die het concurrentiever-
mogen van de Europese economie onnodig 

zwaar belasten. De conferentie werd gezamen-
lijk georganiseerd door de groep Werkgevers 
van het EESC en de Kroatische Kamer van 
Ambachten en Neringen, die tevens optrad 
als gastheer, met de hulp van de Kroatische 
Werkgeversvereniging en de Kroatische Kamer 
van Koophandel. (lj)� l

De derde wereldoorlog wordt op 
het sociale front gevoerd

door de groep Werknemers 
van het EESC

De groep Werknemers heeft een cultureel 
evenement georganiseerd rond de voorstel-
ling van het boek La troisième guerre mondiale 
est sociale (De derde wereldoorlog is een oor-
log op het sociale front) van Bernard Thibault, 
voormalig secretaris-generaal van de Franse 
vakbond CGT en lid van de raad van bestuur 
van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). 
Thibault kwam het boek zelf voorstellen.

De titel van zijn boek, La troisième guerre mon-
diale est sociale, dat wordt uitgegeven door 
Les Éditions de l’Atelier, is speciaal bedoeld om 
reacties uit te lokken. Als lid van de raad van 
bestuur van de IAO en voormalig secretaris-ge-
neraal van de CGT laakt Thibault de cultus van 
de laagst mogelijke kosten, waarbij het welzijn 
van werknemers wereldwijd wordt opgeofferd 
omwille van de concurrentie. Hij stelt met 
name voor om de rol van de IAO te versterken 

in het licht van haar oorspronkelijke opdracht: 
„sociale rechtvaardigheid bevorderen als 
bouwsteen voor wereldvrede”. Veel mensen 
denken tegenwoordig het tegendeel, maar het 
huidige negatieve tij kan niet worden gekeerd 
door terug te vallen op nationalisme. We moe-
ten de gelijkheid van alle mensen in alle landen 
ter wereld bevorderen door normen vast te 
stellen om hen te beschermen, zowel inzake 
beloning – door fatsoenlijke lonen te garan-
deren – als inzake arbeidsomstandigheden.

Na de boekpresentatie werd onder leiding 
van de voorzitter van de groep Werknemers, 
Gabriele Bischoff, een discussie gehouden 
waaraan werd deelgenomen door vak-
bondsleiders zoals Luca Visentini, secreta-
ris-generaal van het Europees Verbond van 
Vakverenigingen, Susanna Camusso, secre-
taris-generaal van de CGIL (Italië), Ignacio 
Toxo, secretaris-generaal van de CCOO 
(Spanje), Plamen Dimitrov (groep werkne-
mers - BG), voorzitter van de CITUB (Bulgarije) 
en Rudy De Leeuw, voorzitter van het ABVV 
(België). (mg)� l

Voorzitter van de groep Diverse Werkzaamheden 
Luca Jahier opent het Forum van het Maatschappelijk 
Middenveld in Centraal- en Oost-Europa
door de groep Diverse 
Werkzaamheden

Op 25 november 2016 is in Boekarest het 
tweede Forum van het Maatschappelijk Mid-
denveld in Centraal- en Oost-Europa gehou-
den. Meer dan vijftig sprekers uit twaalf 
Europese landen waren er uitgenodigd om hun 
ervaringen en hun ideeën over democratie te 
delen. Doel was om de grootste uitdagingen 
en toekomstige trends te bespreken en om te 
verkennen hoe het maatschappelijk midden-
veld meer verantwoordelijkheid kan nemen en 
een belangrijkere rol kan spelen in de situatie 
waarmee we nu worden geconfronteerd.

Met het Forum werd een traditie van gezamen-
lijke actie en samenwerking tussen maatschap-
pelijke organisaties in Centraal- en Oost-Europa 
voortgezet. Er werden nieuwe ideeën geop-
perd en het maatschappelijk middenveld in 
de EU en de Europese Economische Ruimte 
schaarde zich achter een aantal gedeelde 
doelstellingen op het gebied van belangen-
behartiging. Tijdens de openingszitting werd 
de staat van de democratie in Europa belicht 

vanuit drie invalshoeken, nl. die van Violeta 
Alexandru, Roemeens minister van Openbare 
Raadpleging en Maatschappelijke Dialoog, 
Yves Leterme, secretaris-generaal van Inter-
national IDEA, en Luca Jahier, voorzitter van de 
groep Diverse Werkzaamheden van het EESC. 
Voornaamste gespreksonderwerpen waren de 
rol van beleidsmakers en het maatschappelijk 
middenveld in een Europa waar steeds meer 
politieke en sociale instabiliteit heerst, tegen 

een achtergrond van beperkte economische 
groei en aanhoudende bezuinigingen – een 
situatie die verder wordt aangescherpt door 
het aanslepende conflict in het Midden- 
Oosten, de migranten- en vluchtelingenstro-
men naar Europa en de geopolitieke uitda-
gingen. Oogmerk van het Forum in 2016 was 
om de democratie te helpen ondersteunen en 
op te komen voor de kernwaarden die aan de 
Europese groei ten grondslag liggen. (cl)� l
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