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Toekomst van Europa

Zoals het Comité de voorzitter van de Commissie had toegezegd is het begonnen 
aan zijn werkzaamheden met betrekking tot de toekomst van Europa, en het heeft 
wat dat betreft niet stilgezeten. Sommigen van ons zijn met het maatschappelijk mid-
denveld in ons eigen land gaan praten, niet alleen omdat het Comité op die manier zo 
goed mogelijk op de hoogte blijft van wat er leeft onder de burgers, maar ook omdat 
het Comité heeft besloten om tegemoet te komen aan de wens van de Commissie, die 
graag zou zien dat de burgers zich duidelijk laten horen in het debat. Bovendien is dat 
het wezen van de taak die het Comité in de verdragen is toegewezen.

De middelen waarover wij beschikken zijn bescheiden. We kunnen geen „decentrale” 
debatten houden over alle kwesties waarover wij worden geraadpleegd. Daar zijn 
namelijk kosten mee gemoeid, ook als we steun krijgen van sociaaleconomische raden 
of andere nationale instellingen dan wel van vertegenwoordigingen van de Europese 
instellingen en van grote organisaties die vertegenwoordigd worden door onze leden. 
Maar het komt erop aan om moed te tonen en op het juiste moment vastberaden in 
actie te komen, daar waar er goede redenen voor zijn.

Overigens heeft het Comité de Europese instellingen met beslissingsbevoegdheid al 
vaak opgeroepen om hetzelfde te doen en om geld te durven investeren voor onze 
burgers en onze economie. Dat is niet alleen ethisch verantwoord, maar ook econo-
misch rendabel.

Bovendien levert het politieke winst op. In mijn ogen is men wel erg ver gegaan met 
de ontmanteling van de Europese solidariteit en het Europese project, en hopelijk 
beseffen steeds meer van de huidige of potentiële leiders in onze landen nu eindelijk 
dat de tactiek om de Unie overal de schuld van te geven niets heeft opgeleverd. Ook 
niet voor henzelf. Zij hebben juist belang, ook electoraal gezien, bij het omgekeerde: 
dat zij voordeel kunnen trekken van de successen van de Unie waaraan ze zelf een 
grote bijdrage hebben geleverd. Onder de burgers voelt een grote meerderheid niets 
voor avonturen, en zelfs onder degenen die de lokroep van het populisme niet hebben 
kunnen weerstaan zijn er vast en zeker heel wat die weer voor het Europese project te 
winnen zijn. Maar dan moeten ze er eerlijk over worden geïnformeerd, moet het project 
goed functioneren en moeten zij zich niet buitengesloten voelen.

Om te beginnen zal het Comité proberen om aan de Commissie verslag uit te brengen 
over wat er bij het maatschappelijk middenveld leeft, zodat zij daar na de vakantiepe-
riode gebruik van kan maken. Maar uiteraard zal het daar niet bij blijven. Ik kan niet 
vooruitlopen op de teneur van dat verslag, maar hoop op een of andere manier wel 
dat er de wil uit zal spreken om het extremistische en populistische discours terug te 
dringen door weer met nieuw elan aan de vooruitgang van de Unie te gaan werken, 
met haar ware doel voor ogen: vrede, onze waarden en het welzijn van de burger.

Georges Dassis
Voorzitter van het EESC
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Kunstmatige intelligentie: Europa heeft een 
„human in command-benadering” nodig
De EU moet een beleid voeren dat 
ervoor zorgt dat de ontwikkeling, 
inzet en het gebruik van artificial 
intelligence (AI) in Europa in het 
voordeel, en niet in het nadeel, 
werkt van de samenleving en het 
sociaal welzijn bevordert, zei het 
EESC in een initiatiefadvies over de 
maatschappelijke impact van AI.

„We hebben een human in command-be-
nadering van kunstmatige intelligentie 
nodig, waarbij machines machines blij-
ven en mensen te allen tijde de controle 
over deze machines behouden”, aldus 
rapporteur Catelijne Muller (NL  - 
groep Werknemers).

De omvang van de markt voor AI 
bedraagt circa 664 miljoen USD en 
zal naar verwachting toenemen tot 
38,8 miljard USD in 2025. Het is vrijwel 
onbetwist dat kunstmatige intelligentie 
grote maatschappelijke voordelen kan 
hebben: denk aan duurzamere land-
bouw en milieuvriendelijkere produc-
tieprocessen, veiliger verkeer, veiliger 
werk, een veiliger financieel systeem, 
betere geneeskunde en nog veel meer.

Maar de voordelen van AI kunnen 
alleen worden gerealiseerd als ook de 
uitdagingen die ermee samenhangen 

worden aangepakt. Het EESC heeft 11 
domeinen aangeduid waarbinnen AI 
voor maatschappelijke uitdagingen 
zorgt: variërend van ethiek, veiligheid, 
transparantie, privacy en standaarden 
tot arbeid, educatie, (on)gelijkheid 
en inclusiviteit, wet- en regelgeving, 
bestuur, democratie, oorlogsvoering 
en superintelligentie.

Deze uitdagingen mogen niet alleen 
bij bedrijven worden neergelegd: dit 
is een zaak van regeringen, sociale 
partners en wetenschappers samen. 
Het EESC vindt dat de EU op dit gebied 
mondiaal een voortrekkersrol moet 

spelen, door Europese normen 
en standaarden vast te stellen en 
een Europese ethische code en 
arbeidsstrategieën op te stellen 
om banen te behouden of te creëren.

Het advies pleit ook voor een Euro-
pese AI-infrastructuur met open 
source en privacy respecterende leer-
omgevingen, reallife-testomgevingen 
en datasets van hoge kwaliteit voor 
ontwikkeling en training van AI-sys-
temen. Samen met een Europees 
AI-certificaat of -label kan dat de 
EU een extra competitief voordeel 
opleveren (dm).� l
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EESC roept commissaris Navracsics op 
het actieplan voor culturele diplomatie 
goed te keuren

De EU heeft een concreet plan 
nodig om cultuur te promoten als een 
essentieel element van een open en 
tolerante samenleving. Het EESC orga-
niseerde een debat met commissaris 
Navracsics en stemde via zijn advies 
over de EU-strategie voor internatio-
nale culturele betrekkingen.

„Nu het extremisme groeit en de bur-
gers hun gemeenschappelijke identiteit 
meer dan ooit ter discussie stellen, is de 
tijd gekomen om cultuur en cultuur-
beleid hoog op de Europese politieke 
agenda te plaatsen”, aldus rapporteur 
Luca Jahier, voorzitter van de groep 
Diverse Werkzaamheden. „De EU moet 

deze kans grijpen en een concrete strate-
gie en een actieplan voor internationale 
culturele betrekkingen uitwerken”, door 
voort te bouwen op het Europese jaar 
van het culturele erfgoed in 2018.

Hoewel het EESC de recente geza-
menlijke mededeling toejuicht, dringt 
het er tevens bij de Commissie en de 
EDEO op aan cultuur te erkennen als 
een pijler van duurzame ontwikkeling, 
gebruik te maken van cultuur bij het 
uitwerken van strategieën voor vre-
destichting en conflictoplossing, en 
daarbij de interreligieuze dialoog aan 
te gaan.

Commissaris Navracsics prees het 
advies van het EESC en bevestigde het 
belang van alle betrokkenen, vooral 
het maatschappelijke middenveld, 
voor de uitvoering van de strategie. 
(mm/mq)� l

Plenair debat met EU-commissaris Navracsics (in het midden) en rapporteur Luca Jahier (uiterst rechts)
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EP-voorzitter Tajani en EESC-voorzitter Dassis 
willen de samenwerking verbeteren en het  
vertrouwen van de mensen in Europa herstellen

EP-voorzitter Antonio Tajani woonde de zitting 
van het EESC van donderdag 1 juni bij om de prio-
riteiten van het EP en de versterking van de samen-
werking tussen beide instellingen te bespreken.

„De drie belangrijkste uitdagingen die we samen 
moeten aanpakken zijn werkloosheid (vooral 

jeugdwerkloosheid), migratie en terrorisme”, stelde 
de heer Tajani.

EESC-voorzitter Georges Dassis verklaarde 
dat uit elke actie en uit elke inspanning van het 
EESC is gebleken dat het een enorme voorstander 
is van de Europese democratie en dat het EESC zich 
erg heeft ingespannen voor de concretisering van de 
slogan „Voor een verenigd, democratisch, solidair, 
vreedzaam en welvarend Europa – een realiteit”.

De heren Tajani en Dassis hebben zich ertoe 
verbonden de formele en informele dialoog tussen 
het EP en het EESC te versterken en regelmatig van 
gedachten te wisselen, over ideeën te praten en de 
samenwerking te versterken, zodat zij een krachtig 
antwoord kunnen bieden op de gebeurtenissen op 
dit gebied. Via deze weg zal het EU-beleid doeltref-
fender worden en een duidelijke invloed hebben op 
het leven van de gewone burgers. (mr)� l

Vergeet niet dat de energie-unie werd 
opgericht voor burgers en bedrijven

Bij zijn beoordeling van het 2e jaarlijkse 
rapport over de stappen op weg naar de 
energie-unie drong het EESC er bij de Europese 
Commissie op aan om terug te keren naar de bron: 
„We mogen niet vergeten waarom we dit precies 
doen. We doen het voor de burgers, de bedrijven 
en voor de hele maatschappij”, zei rapporteur 
Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala (FI – groep 
Werkgevers). Volgens het EESC moet de vooruit-
gang worden getoetst aan de hand van prakti-
sche indicatoren  – energieprijzen, industriële 
productiecijfers, het aantal gecreëerde banen en 
emissiereductie.

Het EESC moedigde de Commissie ook aan maat-
regelen te nemen om de ecologische voetafdruk 
van de EU te verkleinen – een indicator die ver-
wijst naar alle invloeden van iemands hande-
lingen op het milieu. Naar verwachting zal de 
uitstoot van de EU in de loop van de volgende 
tien jaar afnemen tot ongeveer 5 % van de globale 
uitstoot. „Dan resteren nog de overige 95 %”, zei 
de rapporteur. „Europa moet ernaar streven haar 

koolstofarme syste-
men en producten te 
exporteren naar de 
rest van de wereld. Zo 
kunnen we de klimaat-
verandering niet alleen 
in Europa bestrijden, 
maar over de hele 
wereld.”

De nieuwe regels van 
de Commissie om de 
Europese elektri-
citeitsmarkt com-
patibel te maken 
met hernieuwbare 
energie vormden het 
kernpunt van een 

ander advies dat het EESC goedkeurde tijdens de 
zitting in mei. Hoewel het EESC het pakket ver-
welkomt, benadrukte het eveneens dat er meer 
moet gebeuren: „Het EESC steunt het recht van 
alle consumenten – industrie, bedrijven en gezin-
nen – om zelf energie te genereren, op te slaan en 
te verhandelen. Plaatselijke energiegemeenschap-
pen moeten ook het recht hebben om gemeen-
schapsnetwerken te ondersteunen, te ontwikkelen 
of te huren. Er zijn echter specifiekere regels nodig, 
zodat deze rechten kunnen worden uitgeoefend”, 
zei rapporteur Alfred Gajdosik (AT – Diverse 
Werkzaamheden).

Ook de decarbonisatie werd aangekaart: er moet 
in de prijzen rekening worden gehouden met de 
externe kosten van conventionele energie, zoals 
de klimaatverandering en gezondheidsschade. 
De niet-internalisering van deze kosten plaatst 
hernieuwbare energie in een zeer nadelige con-
currentiepositie. Volgens de rapporteur kan belas-
tingheffing de investeringen in de richting van 
groene elektriciteit sturen. (dm)� l

EESC vraagt de Commissie de carcinogenen-
richtlijn uit te breiden
Nieuwe blootstellingslimieten zijn positief maar kunnen worden uitgebreid 
tot reprotoxische agentia en formaldehyde

De Europese Commissie moet overwegen het 
toepassingsgebied van de richtlijn inzake carci-
nogene en mutagene agentia uit te breiden tot 
agentia die toxisch zijn voor de voortplanting. 
Daartoe moet eerst een effectbeoordeling wor-
den uitgevoerd, meent het EESC in zijn advies 
„Bescherming van werknemers tegen carcino-
gene of mutagene agentia op het werk”.

Het advies hield rekening met het tweede voor-
stel van de Commissie over een herziening van de 
richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia. 

In die herziening werd een nieuwe bindende grens-
waarde voor beroepsmatige blootstelling vastge-
steld voor vijf carcinogene stoffen. In mei 2016 werd 
een eerste voorstel ingediend voor 13 nieuwe bin-
dende grenswaarden voor beroepsmatige bloot-
stelling. In 2018 volgt er een nieuwe herziening.

Het EESC riep de Commissie op meer aandacht 
te besteden aan de blootstelling aan carcino-
gene agentia van vooral vrouwen die bijvoor-
beeld werken als kapsters, schoonmaaksters of 
gezondheidswerkers. Er moet ook een bindende 
grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling 
komen voor formaldehyde.

Het EESC vraagt de gebruikelijke methoden te 
verbeteren, die worden gebruikt om de bindende 
grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling te 
bepalen, aangezien er verschillende standaarden 
bestaan in de lidstaten. Sommige lidstaten heb-
ben bindende grenswaarden voor beroepsmatige 
blootstelling vastgesteld voor meer dan honderd 
verschillende agentia. Andere lidstaten hebben 
dit slechts voor minder dan tien agentia gedaan.

Werkgerelateerde kanker eist in de EU jaarlijks 
meer dan 100 000 mensenlevens. (ll)� l

Een sterker, hervormd GLB om landbouwers en het milieu beter van dienst te zijn
Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is een 

essentieel onderdeel van het EU-beleid en eventuele 
wijzigingen hieraan moeten krachtige steun bieden aan 
het Europees landbouwmodel en de gezinslandbouw. 
Het EESC heeft in zijn advies over Een mogelijke her-
vorming van het GLB specifieke voorstellen gedaan.

Het EESC is groot voorstander van het handhaven van 
het tweepijlermodel van het GLB. Rapporteur John 
Bryan (IE - groep Diverse Werkzaamheden) stelt het 
als volgt: „Rechtstreekse betalingen zijn essentieel om 

de landbouwinkomens te ondersteunen en spelen een 
sleutelrol bij de financiering van marktbeheersmaatre-
gelen en de levering van publieke goederen. Betalingen 
voor plattelandsontwikkeling zijn van kapitaal belang en 
moeten worden toegespitst op economische, sociale en 
milieuprogramma’s aan de hand van de doelstellingen 
van de Cork 2.0-verklaring om kwetsbare regio’s en secto-
ren te ondersteunen”. Het toekomstige GLB moet tevens 
de internationale EU-verbintenissen met betrekking tot 
de duurzameontwikkelingsdoelstellingen en de COP 
21 gestand doen.

Andere belangrijke punten uit het advies zijn:

�l het aanpakken van de cruciale uitdagingen met 
betrekking tot de beperking van de gevolgen 
van de klimaatverandering en het beschermen 
van het milieu en behoud van biodiversiteit;

�l ervoor zorgen dat de financiële behoeften als 
gevolg van de Brexit, de druk op de agrarische 
inkomens en de grotere vraag naar publieke 
goederen in de begroting voor de periode na 
2020 onder de aandacht worden gebracht;

�l het creëren van specifieke programma’s om 
de werkgelegenheid van jonge landbouwers 
en vrouwen te bevorderen;

�l vereenvoudiging door het inzetten van meer 
technologische oplossingen en door gelei-
delijk afscheid te nemen van de audit- of 
inspectieaanpak, en door uitbreiding van het 
gelekaartsysteem, enz.;

�l handhaving en bescherming van de EU-nor-
men inzake traceerbaarheid, voedselveilig-
heid en dier- en plantgezondheid. (sma)� l

EESC geeft startschot voor de Prijs voor het 
maatschappelijk middenveld 2017
Het reikt een prijs uit voor innovatieve 
projecten ter bevordering van kwalitatief 
hoogwaardige arbeid en ondernemerschap 
met het oog op de toekomst van werk

Het EESC heeft het startschot gegeven voor zijn 
met 50 000 EUR gedoteerde Prijs voor het maat-
schappelijk middenveld 2017. Dit jaar zullen de 
geldprijzen worden toegekend aan innovatieve 
projecten die bedoeld zijn om nieuwkomers en 
andere personen die specifieke hulp behoeven 
te helpen bij het betreden van de arbeidsmarkt.

De inzendingen moeten voor 8 september 2017 
worden ingediend, en de winnaars zullen hun 
prijs op 7 december 2017 in ontvangst nemen.

De Prijs voor het maatschappelijk middenveld van het 
EESC, die voor de negende keer zal worden uitgereikt, 
beloont initiatieven van maatschappelijke organisa-
ties en/of individuele personen die een belangrijke 
bijdrage hebben geleverd aan het bevorderen van een 
Europese identiteit en het Europese integratieproces.

Werkgelegenheidscreatie en de kwaliteit van 
banen voor alle sociale groepen zijn een con-
stante focus van de werkzaamheden van het EESC 
(zie bv. http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.social-affairs).

Nadere informatie over de Prijs voor het maat-
schappelijk middenveld en het aanvraagformulier 
zijn online te vinden op http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.civilsocietyprize. (ac)� l

„We moeten een grote sprong voorwaarts 
maken op het gebied van de Europese 
defensiesamenwerking”

Het is van essentieel belang dat de EU preven-
tieve en multilaterale diplomatie blijft bedrijven. 
Tegelijkertijd moet Europa echter zijn militaire 
defensiecapaciteiten versterken om vrijheid en 
vrede te waarborgen, aldus het EESC.

In zijn advies over een Europees defensieactieplan, 
dat in mei is goedgekeurd, steunt het EESC de Euro-
pese defensie-unie (EDU) en roept het op tot nauwe 
Europese samenwerking op defensiegebied.

De NAVO blijft de pijler onder de Europese collectieve 
defensie. Maar de EU moet ook meer verantwoordelijk-
heid op zich nemen voor de veiligheid van de Unie en 
haar burgers. Er is nauwere samenwerking nodig tus-
sen de lidstaten. Dit kan het best worden bereikt in het 
kader van een Europese defensie-unie”, aldus rappor-
teur Christian Moos (DE - Diverse Werkzaamheden). 

Als eerste stap pleit het EESC voor de vaststelling van 
gemeenschappelijke strategische doelstellingen en 
juicht het de beoogde „coördinatieraad” toe.

„Deze versnipperde defensiemarkt strookt niet met 
de versterking van de veiligheid binnen de EU”, aldus 
corapporteur Jan Pie (afgevaardigde CCMI - SE). 
Versnippering leidt tot een ondoelmatige toewij-
zing van middelen, overlappingen, gebrek aan 
interoperabiliteit en technologische lacunes.

Het EESC is er echter geen voorstander van de huidige 
investeringsgelden te gebruiken om de defensie-in-
dustrie te financieren en staat achter het voorstel van 
de Europese Commissie voor de oprichting van een 
Europees defensiefonds dat zich alleen bezighoudt met 
onderzoek op het gebied van defensie en de ontwikke-
ling en acquisitie van militaire capaciteit. (sma)� l
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Rapporteurs Alfred Gajdosik en Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala

EP-voorzitter Antonio Tajani met EESC-voorzitter 
Georges Dassis
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Besluit van president Trump betekent dat het 
maatschappelijk middenveld nauwer bij de 
klimaattransitie moet worden betrokken
Verklaring van EESC-voorzitter 
Georges Dassis

Het besluit van de Amerikaanse president Trump om uit 
de klimaatovereenkomst van Parijs te stappen is desastreus 
en geeft de hele wereld een verkeerd signaal. Door dit besluit 
komen de VS aan de verkeerde kant van de geschiedenis te 
staan, en de VS zelf en de Amerikaanse burgers zullen daar 
het zwaarst onder te lijden hebben. De transitie naar een 
koolstofarme wereld vindt overal plaats: in steden en op 

het platteland, in de industrie en binnen publieke en private 
organisaties. De klimaattransitie is een aanzwellende golf 
die door het besluit van de VS niet zal worden gekeerd.

Het EESC stimuleert al vele jaren initiatieven van het 
maatschappelijk middenveld waarbij basisgroepen, 
kleine en middelgrote ondernemingen, werknemers en 
verenigingen zijn betrokken. Willen deze vaak op vrijwil-
lige basis genomen initiatieven een meer substantiële en 
verreikende bijdrage leveren aan het verwezenlijken van 

de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs, dan 
moeten ze worden gesteund. Het EESC is vastbesloten om 
deze op lokaal of regionaal niveau gestarte initiatieven te 
ondersteunen om op die manier beter inzicht te krijgen 
in wat er nodig is om duurzame en doeltreffende maat-
regelen te vertalen naar de praktijk. Het Comité heeft 
zijn krachten gebundeld met een aantal gelijkgestemde 
organisaties, zoals het Europees Comité van de Regio’s, de 
OESO en Comité 21 (een Frans netwerk van actoren op het 
gebied van duurzame ontwikkeling). Tijdens de volgende 

Conferentie van de Partijen (COP 23), die in november 
zal worden gehouden in Bonn, zullen deze organisa-
ties specifieke voorstellen formuleren om de rol van het 
maatschappelijk middenveld en lokale overheden in het 
kader van de Overeenkomst van Parijs te versterken. Door 
het besluit van de heer Trump om de VS uit de Overeen-
komst terug te trekken is het nog belangrijker geworden 
dat het maatschappelijk middenveld een belangrijke rol 
gaat spelen. De burgers van de wereld moeten hun lot in 
eigen handen nemen en door middel van hun dagelijkse 
activiteiten aan een duurzame toekomst werken.

In deze nieuwe context is Europees leiderschap des te 
essentiëler en zal de EU nog meer dan voorheen het 
voortouw moeten nemen in de multilaterale klimaatbe-
sprekingen, onder meer tijdens de cruciale COP 23-verga-
dering.� l

Estse voorzitterschap van de Raad van de Europese 
Unie: een verenigd en besluitvaardig Europa

In de tweede helft van 2017 zal Estland voor 
het eerst het voorzitterschap van de Raad van de 
Europese Unie op zich nemen. Terwijl Europa voor 
complexe interne en externe uitdagingen staat, waar-
onder het begin van de onderhandelingen over het 
vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, migratie 
en stagnerende economische groei, is het overkoe-
pelende doel van het Estse voorzitterschap ervoor te 
zorgen dat de EU verenigd en besluitvaardig blijft.

De vier prioriteiten van het Estse voorzitterschap 
zijn de volgende:
�l een open en innovatieve Europese economie;
�l een veilig Europa;
�l een digitaal Europa en een vrije stroom van 

gegevens;
�l een inclusief en duurzaam Europa.

Als bekleder van het voorzitterschap is Estland ook 
van mening dat het belangrijk is, als onderdeel van 
het werk van de EU, om te luisteren naar de visies 
van relevante belangengroepen en een balans 
te vinden tussen de verschillende opvatting-
en, tradities en belangen binnen Europa. Elk ini-
tiatief moet worden ontworpen om de levens van 
burgers en bedrijven gemakkelijker te maken en 
bureaucratie te verminderen door zo veel moge-
lijk gebruik te maken van e-oplossingen.

Met het oog op het belang van deze prioriteiten 
heeft het Estse voorzitterschap het EESC gevraagd 
verkennende adviezen uit te brengen over de vol-
gende onderwerpen:
�l Verwerving en ontwikkeling van vaardigheden, 

met inbegrip van digitale vaardigheden, in de con-
text van nieuwe vormen van werk: nieuw beleid 
en gewijzigde taken en verantwoordelijkheden;

�l Rol en kansen van de sociale partners en 
andere maatschappelijke organisaties in de 
context van de nieuwe vormen van werk;

�l Gebruik van land voor duurzame voedselpro-
ductie en ecosysteemdiensten;

�l Belastingheffing deeleconomie (mra)� l

Belangrijkste EESC-evenementen 
in verband met het Estse 
voorzitterschap
�l 5 juli 2017: Opening van de fototentoon-
stelling Estonian Colours van Aivar Pihelgas 
(Brussel)
�l 6 juli 2017: Presentatie van de prioriteiten 
van het Estse voorzitterschap van de EU door 
Matti Maasikas, staatssecretaris voor Europese 
Zaken, zitting van het EESC (Brussel)
�l 12 september 2017: Buitengewone verga-
dering van de groep Diverse Werkzaamheden 
van het EESC (Tallinn)
�l 13-14 september 2017: Conferentie op hoog 
niveau Future of Work: Making it e-Easy (Tallinn) 
�l 6 oktober 2017: Buitengewone vergadering 
van de groep Diverse Werkzaamheden van het 
EESC (Tallinn)
�l 24-25 oktober 2017: Manufuture-confe-
rentie en seminar van de groep Werkgevers 
van het EESC over Voordelen van de digitale 
samenleving (Tallinn)
�l 7 november 2017: Opening van de foto-
tentoonstelling over Estse natuur van Remo 
Savisaar (Brussel)
�l 9-10 november 2017: Conferentie over 
digitaal vervoer (slimme vervoerssystemen) 
(Tallinn)
�l 6 december 2017: Estse culturele avond 

(Brussel) (mra)� l

In samenwerking met het Estse voorzitterschap organiseert het 
EESC een tentoonstelling met werk van de fotografen Aivar Pihelgas, 
Jaanus Ree, Ilmārs Znotiņš, Jelena Rudi, Sven Začek en Rene Mitt. Zij 
hebben foto’s gemaakt van een van de grootste evenementen voor 
amateurkoren ter wereld, waaraan werd deelgenomen door duizen-
den zangers en dansers gekleed in kleurrijke nationale klederdracht.

De tentoonstelling wordt geopend tijdens de zitting van juli (5 juli 
2017) en loopt tot 31 juli in foyer 6 van het JDE-gebouw. (jp)�l

Hoe het EESC het stakeholderoverleg van de Commissie heeft helpen veranderen
Bernd Dittmann (DE – groep Werkgevers), 

rapporteur m.b.t. Betere regelgeving, vertelt EESC 
Info over zijn ervaringen als vertegenwoordiger van 
het EESC in het Refit-platform van de Commissie

EESC-info: Meneer Dittmann, welk doel 
dient het Refit-platform?

Bernd Dittmann: Het platform werd in 2015 aange-
kondigd in de Agenda voor betere regelgeving van de 
Commissie en werd in januari 2016 operationeel. Het 
platform brengt vertegenwoordigers van de lidstaten 
en belanghebbende partijen bijeen om voorstellen 
voor de vereenvoudiging van wetgeving te evalueren 
in het kader van „Verlicht de last”. Ik deel het man-
daat met Denis Meynent (FR - groep Werknemers) en 
Ronny Lannoo (BE - groep Diverse Werkzaamheden). 
Samen vertegenwoordigen we de belangen van het 
EESC. De adviezen van het platform worden recht-
streeks aangeboden aan eerste vicevoorzitter Frans 
Timmermans en vormen input voor de jaarlijkse 
werkprogramma’s van de Commissie.

Wat waren uw prioriteiten tijdens uw 
ambtstermijn?

De prioriteiten werden vastgesteld op basis van de 
input van de afdelingen en concentreerden zich op 

een aantal vereenvoudigingsvoorstellen betreffende 
(onder meer) de bouwproductenverordening, de 
richtlijn achterstallige betalingen en de mechanis-
men voor het raadplegen van belanghebbenden. 
Met name dit laatste voorbeeld is het vermelden 
waard: voortbordurend op het door Ronny Lannoo 
opgestelde EESC-advies van 2015 over de evaluatie 
van de raadpleging van belanghebbenden door de 
Europese Commissie, hebben vertegenwoordigers 
van de vakbonden, consumenten en de industrie 
gezamenlijk aanbevelingen geformuleerd, die 

unaniem zijn bekrachtigd 
door alle belanghebbenden 
en de volledige steun van vice-
voorzitter Frans Timmermans 
hebben gekregen. Dit advies 
zal de Commissie overtuigen 
tot een herziening van de wijze 
waarop zij openbare raadple-
gingen houdt  – iets wat al 
lang onderwerp van publiek 
debat is.

Wat zijn, na afloop van 
uw termijn, uw conclu-
sies over het platform?

Ik denk dat onze deelname 
aan het platform een goed voorbeeld is van succes-
volle samenwerking tussen de drie groepen binnen 
het Comité. Daarnaast verhoogt het onze status ten 
opzichte van de lidstaten en biedt het echte kansen 
om bij te dragen aan efficiëntere wetgeving. En niet 
in de laatste plaats biedt het platform ons de gele-
genheid om beleidsagenda’s van de EU mede vorm 
te geven door input te verstrekken voor de jaarlijkse 
werkprogramma’s van de Commissie. Het platform 
heeft dus aanzienlijke toegevoegde waarde voor het 
EESC – en andersom.� l

ACS-EU: 28e bijeenkomst van sociaaleconomische belangengroepen
Afgevaardigden bespraken de lessen die 

zijn getrokken uit de EPO’s en riepen op tot 
meer betrokkenheid van de economische en 
sociale actoren bij het ontwikkelingsbeleid 
na Cotonou

In mei organiseerde het EESC in Brussel de 28e 
driejaarlijkse bijeenkomst voor sociaaleconomische 
belangengroepen van de groep van staten in Afrika, 
het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS) en de 

EU-landen. In een gezamenlijk aangenomen verkla-
ring werden vijf belangrijke thema’s uiteengezet: 
handelsbetrekkingen, de nieuwe Europese consen-
sus met betrekking tot ontwikkeling, het voorkomen 
van voedselverlies en -verspilling, industrialisering 
als motor voor ontwikkeling en de toekomst van de 
relaties tussen de EU en de ACS-landen.

Bij de opening van het debat legde Yves Somville 
(BE - groep Diverse Werkzaamheden), voorzitter van 

het follow-upcomité EU-ACS van het EESC, uit dat de 
focus van de bijeenkomst lag op het „streven naar een 
modern, billijk en echt toekomstig partnerschap met de 
ACS-landen”. De voorzitter van het EESC, Georges 
Dassis, voegde daaraan toe dat „we een sterke relatie 
tussen de EU en de ACS-landen moeten opbouwen, waar 
iedereen voordeel van heeft. We zullen ons sterk maken 
voor een kader waarmee de deelname van niet-over-
heidsactoren en organisaties van het maatschappelijk 
middenveld wordt gegarandeerd”. (mm)� l

Jane Morrice stelt 
voor om Noord-
Ierland tot erelid van 
de EU te maken

EESC-lid Jane Morrice heeft voorgesteld 
om Noord-Ierland tot erelid van de EU te maken, 
terwijl het onderdeel blijft vormen van het VK. 
Het voorstel kwam in antwoord op de roep om 
„flexibele en vindingrijke oplossingen” van de 
staatshoofden en regeringsleiders van de EU 
voor de unieke situatie van Ierland in de komende 
Brexit-onderhandelingen.

Een erelidmaatschap van de EU zou het vredespro-
ces in Noord-Ierland veiligstellen en voorkomen 
dat er een harde grens ontstaat met de Republiek 
Ierland, in overeenstemming met het Goedevrij-
dagakkoord, schreef Jane Morrice in een artikel 
dat onlangs door Euronews is gepubliceerd. Vol-
gens mevrouw Morrice, die in 2008 rapporteur 
was voor een EESC-advies over De rol van de EU 
in het Noord-Ierse vredesproces zou het ook de 
wereldvrede kunnen bevorderen door Noord-Ierland 
het startpunt te maken van een nieuw wereldwijd 
initiatief voor vredesopbouw onder aanvoering van 
de EU. Zie voor meer informatie over het voorstel: 
http://bit.ly/2rdmlvN (dm)� l

EESC-lid Bernd Dittmann

3

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52008IE1686
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52008IE1686
http://bit.ly/2rdmlvN
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EESC viert 30 jaar Erasmus - een 
mijlpaal voor de Europese identiteit

Het Erasmus-uitwisselingsproject 
heeft sinds 1987 een immense invloed 
gehad op het leven van meer dan 9 mil-
joen Europeanen. Vorige maand vierde 
het EESC, samen met de Université 
Libre de Bruxelles, de 30e verjaardag 
van het programma en bracht het een 
advies uit ter gelegenheid van de tus-
sentijdse evaluatie van Erasmus+.

Hoewel Erasmus door iedereen wordt 
gezien als een mijlpaal voor de totstand-
brenging van een Europese identiteit, 

pleiten zowel het maatschappelijk mid-
denveld als studenten voor meer finan-
ciële steun en meer mogelijkheden voor 
studenten uit een kansarm milieu. Ook 
zou het maatschappelijk middenveld 
meer moeten worden betrokken bij de 
‘governance’ van het programma en zou 
de sectoroverschrijdende samenwer-
king moeten worden verbeterd.

„Erasmus is een geweldige Europese 
verworvenheid voor jongeren. Het pro-
gramma moet worden uitgebreid tot mid-
delbare scholieren en werknemers, vooral 
jonge stagiairs”, verklaarde Georges 
Dassis, voorzitter van het EESC. (mq)�l

Vicevoorzitter Gonçalo Lobo Xavier van het EESC @ The Eurovision for Startups

Op 7 juni woonde EESC-vicevoorzitter 
Gonçalo Lobo Xavier de prijsuitreiking 
van de StartUp Europe Awards bij in 
het Europees Parlement. Hij overhandigde 
twee van de tien te winnen prijzen. Met 
het initiatief, dat ook wel The Eurovision for 
Startups wordt genoemd, werden de tien 
beste start-ups in Europa in 2016 erkend in 
de categorieën: creatief, energie, FinTech, 
groen, gezondheid, ICT, slimme steden, 
sociaal, toerisme en water. De voorzitter 
van het EP, Antonio Tajani, een groot 
voorstander van het initiatief, trad op als 
gastheer voor de ceremonie, terwijl Carlos 
Moedas, commissaris voor Onderzoek en 
Innovatie de winnaars toesprak en prij-
zen overhandigde. Er werden prijzen uit-
gereikt aan Robocamp (PL), Tespack (FI), 
INZMO (ET), Windcity (IT), NeuronGuard 

(IT), VyzVoice (LU), CityCrop (EL), Temp-
Buddy (IE), Waynabox (ES) en APSU (ES).

De prijsuitreiking, die dit jaar voor het 
eerst plaatsvond, wordt gepromoot door 
de Europese Commissie en wordt geor-
ganiseerd door Finnova Foundation, in 
samenwerking met Startup Europe. Het 
doel ervan is inspirerende voorbeelden 
te ontdekken, wat een bijdrage kan leve-
ren aan de ontwikkeling van onderne-
merschap in Europa. Zoals bij veel van 
de werkzaamheden van het EESC wordt 
hierbij de nadruk gelegd op het vast-
stellen van duurzame groeimodellen en 
investeringsstrategieën, om zo banen te 
creëren. Ook is dit een manier om de eco-
nomie van de EU hulpbronnenefficiënt 
en concurrerend te maken. (mre)� l

Vicevoorzitter Lobo Xavier van het EESC en commissaris Malmström  
wensen de Groene Fietsers van de EU een veilige vijfde toertocht

Op 31 mei vergezelden vicevoorzit-
ter Gonçalo Lobo Xavier van het EESC 
en Europees commissaris voor Handel 
Cecilia Malmström de Groene Fietsers 
van de EU op de eerste kilometers van 
hun jaarlijkse toertocht, die hen dit jaar 
naar Essen, Duitsland, voerde.

Ze begeleidden de acht wielrijders op de 
fiets vanaf het Berlaymont-gebouw naar 
de triomfboog in het Jubelpark en wens-
ten hen succes op hun vijfde jaarlijkse 
fietstocht naar een „Groene Hoofdstad 
van Europa”. De groep bezoekt verschil-
lende EU-hoofdsteden die bijzondere 
initiatieven organiseren om milieu-uit-
dagingen als groene infrastructuur aan 
te gaan en laat op deze manier zien dat 
dit een van de belangrijkste prioriteiten 

van de EU is. De Groene Fietsers van 
de EU promoten de inspanningen van 
elke hoofdstad door die te bereiken op 
een van de meest duurzame en milieu-
vriendelijke vervoersmiddelen die er 
bestaan – de fiets.

Deze toertocht leidde de Groene Fiet-
sers van de EU naar Essen, waar ze op 
2 juni zullen aankomen om op 4 juni 
weer terug te keren naar Brussel – een 
reis van in totaal bijna 600 km. Dit jaar 
bestaan de Groene Fietsers van de EU 
uit vijf mannen en drie vrouwen met 
zeven verschillende nationaliteiten. 
Hun eerdere toertochten hadden als 
bestemming Nantes (2013), Kopenha-
gen (2014), Bristol (2015) en Ljubljana 
(2016). (mm)� l

IN HET KORTHet is vijf voor twaalf voor Europa
door de groep Werknemers 
van het EESC

Het EESC bereidt een advies voor als 
reactie op het Witboek van de Europese 
Commissie over de toekomst van Europa. 
Dat advies is uiterst belangrijk voor de 
groep Werknemers. De leden van deze 
groep willen een duidelijk signaal geven 
dat Europa moet veranderen en de onge-
lijkheid niet langer mag tolereren.

Als Europa zijn bereikte resultaten en 
waarden wil beschermen en een toe-
komst wil hebben, moet het teruggrij-
pen naar het gemeenschappelijke doel 
dat de grondleggers voor ogen hadden.

Daarom roept het EESC op tot een 
sterkere en meer samenhangende 
integratie op verschillende gebieden, 
van energie- en klimaatbeleid en de 
digitale interne markt tot het bestuur 
van de EMU en een gemeenschappelijk 
industrieel beleid. Werknemers hebben 
echter vooral behoefte aan onmiddel-
lijke opwaartse sociale convergentie 
op het gebied van werkgelegenheid 
en maatschappelijke resultaten, meer 
en betere banen en eerlijke lonen.

De groep Werknemers benadrukt 
daarom het belang van sociale en eco-
nomische samenhang. Door de tot-
standkoming van de interne markt en de 

gemeenschappelijke munt werden hier-
omtrent verwachtingen geschapen die 
tot op heden niet zijn ingelost. De groep 
Werknemers is daarom fervent voorstan-
der van de totstandkoming van een soci-
ale pijler, die een sterke sociale dimensie 
moet toevoegen aan de interne markt en 
ervoor moet zorgen dat de voordelen 
van het huidige economische herstel de 
gehele maatschappij, met inbegrip van de 
meest kwetsbare bevolkingsgroepen, ten 
goede komen. (mg)� l

Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling: een nieuw 
onontgonnen gebied voor rechten en vooruitgang in de EU
Conclusies van de conferentie van de groep Diverse Werkzaamheden in Brussel, 22-23 mei 2017

door de groep Diverse 
Werkzaamheden van het EESC

Dertig jaar na de vaststelling van het 
begrip duurzame ontwikkeling wordt 
onze gemeenschappelijke toekomst ern-
stig bedreigd. In een tijdsgewricht waarin 
anderen hun verplichtingen de rug toe 
keren, is het van het allergrootste belang 
dat de EU het momentum vasthoudt 
door te investeren in en vaart te maken 
met verandering en die verandering te 
omarmen. Het moment is aangebroken 
om ons op de lange termijn te verbinden 
aan de transitie naar een inclusieve, recht-
vaardige, veerkrachtige, koolstofarme, 
circulaire en deeleconomie. Wat we nu 
nodig hebben is politiek leiderschap, 
om nieuwe groeimodellen te ontwerpen 
en het welzijn van de Europeanen te ver-
beteren, met evenwicht tussen econo-
mische welvaart enerzijds en innovatie, 
sociale inclusie, democratische parti-
cipatie en ecologische duurzaamheid 

anderzijds, alles binnen onze mondiale 
grenzen. We moeten de overtuiging en de 
moed hebben om de universele, ondeel-
bare en elkaar onderling versterkende 
dimensies van de VN-Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling te verdedigen.

Daarom is het van cruciaal belang dat 
we voortbouwen op onze Europese 
waarden en de uitoefening van eco-
nomische, sociale, culturele en mensen-
rechten veiligstellen. Die nieuwe wereld 
kunnen we echter alleen ontwerpen en 
tot stand brengen door transparant 

te werk te gaan, samen met het grootst 
mogelijke aantal sociale en economische 
actoren binnen een breed spectrum aan 
maatschappelijke organisaties. Het is het 
maatschappelijk middenveld dat de 
motor achter de verandering zal vor-
men, met bottom-upinitiatieven die 
de opvattingen en rechten van mensen op 
lokaal niveau respecteren. Bovendien zul-
len we die nieuwe wereld alleen kunnen 
verwezenlijken als we duurzame ontwik-
keling financieel bereikbaar maken voor 
alle burgers door percepties en attitudes 
te transformeren, een aantrekkelijk nieuw 
narratief te ontwikkelen en uiteindelijk 
een cultuur van duurzaamheid onder de 
Europeanen te creëren. Dat zal het fun-
dament vormen voor nieuwe hoop en 
hersteld vertrouwen in onze democra-
tische systemen. De VN-Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling zal ons Europese 
sociaal contract voor de 21e eeuw worden.

Lees hier de definitieve aanbevelingen. (cl)�l

Werkgevers vragen om specifieke 
maatregelen om private 
investeringen te vergemakkelijken
door de groep Werkgevers van 
het EESC

Het wegnemen van belemme-
ringen voor investeringen en een 
betere bevordering van private inves-
teringen zijn de maatregelen die de 
werkgevers cruciaal achten om de 
investeringen door de private sector 
in Europa aan te jagen. In een geza-
menlijke verklaring stellen alle grote 
werkgeversorganisaties van Malta, 
samen met de Maltese regering en 
de groep Werkgevers van het EESC, 
de meest dringende problemen aan 
de orde die beleidsmakers moeten 
aanpakken om investeren gemakke-
lijker te maken.

EU- en nationaal beleid moeten voor sta-
biliteit zorgen en het eenvoudiger maken 
om zaken te doen. De interne markt is een 
belangrijke troef om investeringen aan te 
trekken, maar een grotere flexibiliteit en 
meer pragmatisme zijn noodzakelijk. Op 
gebieden als technologie en innovatie zijn 
meer private en publieke investeringen 
nodig, zo wordt in de verklaring opgemerkt.

„Bedrijven hebben vrijheid nodig om te 
ondernemen, en wij vragen om politieke 
stabiliteit en stabiele wet- en regelgeving 
om langetermijninvesteringen aan te 
trekken,” aldus Jacek P. Krawczyk, 
voorzitter van de groep Werkgevers van 
het EESC. „Onze economieën schreeuwen 
om bewegingsvrijheid. We moeten onze 

investeringsstrategieën op verantwoorde 
wijze vrij maken en liberaliseren,” voegde 
Joseph Muscat, de premier van Malta, 
daaraan toe.

De verklaring werd ondertekend tijdens 
de conferentie Does the EU encourage 
private investment? die op 11 mei 
2017 werd gehouden tijdens het Maltese 
voorzitterschap van de Raad van de Euro-
pese Unie. De conferentie werd georgani-
seerd door de groep Werkgevers en alle 
Maltese werkgeversorganisaties. (lj)� l

Luca Jahier, voorzitter van de groep 
Diverse Werkzaamheden

Joseph Muscat, premier van Malta, en 
Jacek Krawczyk, voorzitter van de groep 
Werkgevers, meteen na de ondertekening

EU-commissaris Malmström en EESC-vicevoorzitter Lobo Xavier met de Groene Fietsers van de 
EU voor het Berlaymont-gebouw
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