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Hoofdartikel
Zoals u wellicht weet, heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité in mei zestig
kaarsjes op zijn verjaardagstaart uitgeblazen en blikte het met trots terug op alle
prestaties die het tot nu toe heeft geleverd. Bovendien heeft deze speciale datum ons
ertoe aangezet na te denken over de rol en de toekomst van het EESC en over de
plaats van het maatschappelijk middenveld in het Europa van vandaag en morgen, het
Europa waarvan de kernwaarden moeten worden gehandhaafd en versterkt.
Maar de tijden waarin we leven – vol onzekerheden en uitdagingen als gevolg van de
enorme sociale, economische en ecologische veranderingen – dwingen het Comité om
niet op zijn lauweren te rusten, maar om het nieuwe momentum aan te grijpen.
Op dezelfde dag als de viering van zijn zestigste verjaardag, die werd afgesloten met
een culturele avond in de Albert Hall, waar de diversiteit van ons cultureel erfgoed werd
getoond maar ook dat wat ons verbindt, organiseerde het EESC de negende editie van de Civil Society Days, over het thema
Burgerschap, democratie en cultuur in een gedigitaliseerd Europa. Het was de eerste keer dat maatschappelijke organisaties
hun krachten bundelden in een breed debat over het complexe vraagstuk van digitalisering.
Kort daarna werd de EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld 2018 uitgereikt Het EESC koos "Identiteiten, Europese
waarden en cultureel erfgoed in Europa" als thema voor de tiende editie van zijn prijs. De prijs zal in december worden
uitgereikt aan vijf organisaties en/of personen uit het maatschappelijk middenveld die een opmerkelijke en tastbare bijdrage
hebben geleverd aan de bevordering van onze gemeenschappelijke Europese waarden door het bewustzijn te vergroten van de
rijkdom van de Europese identiteiten, het potentieel van Europa's culturele rijkdom ten volle te benutten of het cultureel erfgoed
in Europa toegankelijker te maken.
Ik zou ook willen wijzen op het eerste Europese Burgerpanel, dat begin mei door het EESC werd georganiseerd. Doel hiervan was
een openbare raadpleging over de toekomst van Europa voor te bereiden, om de Europese burgers inspraak te geven en
rekening te houden met hun meningen over belangrijke kwesties die het lot van Europa kunnen bepalen. De raadpleging werd
gelanceerd door de Franse president Emmanuel Macron en gezamenlijk georganiseerd door het Europees Economisch en
Sociaal Comité (EESC) en de Europese Commissie.
Met deze en andere projecten zal het EESC zijn waardevolle rol in de EU, als echte draaischijf voor de dialoog, als brug tussen de
Europese instellingen, de basisorganisaties en de burgers aan wie het Comité zijn stem geeft, blijven bevestigen. En in deze
hoedanigheid zal het EESC blijven luisteren en zijn stem laten horen.
Een warm woord van afscheid richt ik tot Peter Lindvald-Nielsen, directeur van onze afdeling Communicatie, die zijn functie
heeft volbracht en op 1 juli is vertrokken. Dank je wel Peter voor jouw uitstekende werk!
Ik wens u allen een fijne, ontspannende zomervakantie! Wij verwachten u terug in september – vol enthousiasme!
Isabel Caño Aguilar
Vicevoorzitter van het EESC, verantwoordelijk voor communicatie

Voor in uw agenda
12/07/2018 Brussel
16e vergadering van de interne adviesgroep van de EU in het kader van de vrijhandelsovereenkomst EU-Korea

13/07/2018 Brussel
1e vergadering van de interne adviesgroep van de EU in het kader van de CETA EU-Canada

17/07/2018 Podgorica
11e vergadering van het Gemengd raadgevend comité voor het maatschappelijk middenveld EU-Montenegro

17/07/2018 Brussel
5e vergadering van het EU-Afrika-netwerk van economische en sociale belanghebbenden

Europa aan het werk
De video "Europa aan het werk" staat in het teken van het 60-jarig bestaan van het Europees Economisch en Sociaal Comité. Er
worden concrete voorbeelden getoond van werkterreinen waarop het EESC en zijn leden in de loop der jaren een verschil hebben
gemaakt in het leven van de Europese burgers.

In het kort
Oostenrijks voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie 2018
Van 1 juli tot 31 december 2018 vervult Oostenrijk het voorzitterschap van de Raad van de
Europese Unie. Als motto heeft de regering van bondskanselier Sebastian Kurz "Een Europa
dat beschermt" gekozen. In het programma van het voorzitterschap is aandacht voor
volgende thema's: veiligheid en migratie, behoud van concurrentiekracht door middel van
digitalisering, stabiliteit in de buurlanden en toenadering van de westelijke Balkanlanden tot
de EU. Onder het Oostenrijkse voorzitterschap wordt verder onderhandeld over de brexit.
Vóór de definitieve uittreding van het Verenigd Koninkrijk, die op 29 maart 2019 is gepland,
moeten alle nationale parlementen in de EU-lidstaten een definitief akkoord over de brexit
ratificeren. Het voorzitterschap van de EU zal ook verder onderhandelen over het meerjarig financieel kader 2021-2027. Gernot
Blümel, Oostenrijks minister voor de EU, zal op de julizitting van het EESC (11 en 12 juli 2018) te gast zijn om het werkprogramma
voor te stellen en te antwoorden op vragen van de leden van het EESC. (eh)

Niemand mag achterblijven in de digitale revolutie
Dat was de belangrijkste boodschap van de conferentie over digitalisering in Oostenrijk op 19 juni, georganiseerd door
het Europees Economisch en Sociaal Comité

Vertegenwoordigers van het Oostenrijkse Ministerie van Digitale en Economische Zaken, de
stad Wenen en diverse Oostenrijkse organisaties uit het maatschappelijk middenveld namen
deel aan de conferentie. Ook was er een panel aanwezig dat bestond uit jonge Oostenrijkse
deskundigen van organisaties uit het maatschappelijk middenveld die ook in de drie
groepen binnen het EESC – Werkgevers, Werknemers en Diversiteit Europa –
vertegenwoordigd zijn.
"Het is geen eenvoudige taak zodanig om te gaan met digitalisering dat alle lagen van de
samenleving er in gelijke mate van profiteren," onderstreepte Luca Jahier, de voorzitter
van het EESC, in zijn openingstoespraak. "Juist om die reden propageert het Europees
Economisch en Sociaal Comité het idee van "digitale rechtvaardigheid" - we willen
dat niemand achterblijft in de digitale revolutie."
De conferentie over digitalisering volgde op de buitengewone vergadering van het bureau van het EESC die plaatsvond in Wenen. Het
onderwerp van de conferentie sluit aan op de prioriteiten van het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie dat
op 1 juli 2018 ingaat. (sg)

Financiële diensten voor consumenten: het EESC krijgt steun voor zijn
standpunten tijdens plaatselijk evenement in Spanje
De noodzaak om het vertrouwen van consumenten in grensoverschrijdende
financiële diensten in Europa te verhogen teneinde het aandeel ervan –
momenteel slechts 7 % van het totaal – te vergroten werd benadrukt tijdens een
conferentie op 24 mei in de vertegenwoordiging van de Europese Commissie te
Madrid, georganiseerd door EESC-lid Carlos Trias Pintó. Europarlementariër
Othman Karas kondigde aan dat het Europees Parlement enkele van de
belangrijkste voorstellen van het EESC zou overnemen in zijn eigen reactie op het
door de Commissie voorgestelde Actieplan inzake financiële diensten voor de
consument.
De conferentie, getiteld Challenges of the new digital context: quality of the offer,
accessibility, fair competition and consumer protection, was bedoeld ter promotie van het advies van het EESC over financiële
diensten voor de consument, dat in september 2017 is goedgekeurd.
EESC-lid Bernardo Hernández Bataller trad op als presentator van het evenement, en zowel de rapporteur van het advies, Michael
Ikrath, als de corapporteur, Carlos Trias Pintó, voerden het woord. Tot de sprekers behoorden verder Othman Karas en Jonas
Fernández Álvarez, leden van de Commissie economische en monetaire zaken (ECON) van het Europees Parlement, Manuel
Pardos, voorzitter van de Spaanse belangenvereniging van gebruikers van (spaar)banken en verzekeringen (ADICAE), Fernando
Tejada de la Fuente van de Spaanse nationale bank en Jose Luis Martínez Campuzano, woordvoerder van de Spaanse vereniging
van banken (AEB).
Consumenten zouden de keuze moeten hebben uit de beste en meest innovatieve grensoverschrijdende financiële producten, aldus
Ikrath, die benadrukte dat de financiële dienstenmarkt in de EU nog steeds gefragmenteerd is en dat harmonisatie nog een lange
weg te gaan heeft. Traditionele retailbanken, met name regionale en lokale banken, vervullen een belangrijke rol bij het opbouwen
van het consumentenvertrouwen, zo zei hij, aangezien ze van oudsher kunnen rekenen op groot vertrouwen van EU-consumenten,
die relatief weinig overstappen naar een andere dienstverlener.
Criteria voor kredietwaardigheid moeten worden geharmoniseerd om iets te doen aan het probleem van "loan shopping", waarbij
leners in het buitenland een consumentenlening afsluiten die ze in eigen land niet kunnen krijgen, met het risico van een te hoge
schuldenlast. Insolventie van consumenten moet worden geminimaliseerd door middel van regulering, aldus Trias Pintó, die tevens
de risico's benadrukte van alternatieve digitale betaalmiddelen, zoals de bitcoin, cybervaluta en blockchaintechnologie, voor
veiligheid, gegevensbescherming en consumentenvertrouwen.
Europarlementariër Karas sprak zijn steun uit voor het advies van het EESC en maakte bekend dat sommige van de voorstellen van
het EESC zullen worden overgenomen in het advies van het Europees Parlement, met name:
de noodzaak om ervoor te zorgen dat fiscale regels voor producten en diensten niet langer een belemmering vormen voor
eerlijke concurrentie;
de Commissie moet aanvullende "vlaggenschipproducten" definiëren die eenvoudig zijn, dezelfde kenmerken hebben, en
derhalve vergelijkbaar en transparant zijn, naast consumentenproducten;
er moeten onafhankelijke, gecertificeerde vergelijkingshulpmiddelen beschikbaar zijn voor verschillende financiële producten;
IT-reuzen, zoals Google en Apple, moeten eveneens consumentenbeschermingsregels toepassen. (dm)

De uitfasering van steenkool in Europese regio's: het EESC neemt Duitsland
onder de loep
Op 29 mei 2018 werd in Grevenbroich in Duitsland de eerste rondetafelconferentie over steenkoolregio's in transitie gehouden.
Deze conferentie werd bijgewoond door een aantal EESC-leden, een vertegenwoordiger van de Commissie en een aantal
plaatselijke belanghebbenden.
De sprekers schetsten een beeld van de situatie in de mijnstreek in het Rijnland, die onderhevig is aan structurele veranderingen.
De deelnemers onderstreepten dat het van belang is een preventieve aanpak van en gedegen voorbereiding op de transitie te
realiseren. Het creëren van alternatieven voor steenkool vormt een grote uitdaging. Een van de belangrijkste doelstellingen van
de regio is het behouden van haar sleutelrol waar het de stabiele energievoorziening aan Duitsland betreft.
De gemeenten spelen een belangrijke rol bij het voorlichten van mensen en helpen hen ook de situatie te begrijpen. De sprekers
benadrukten dat de flexibiliteit van het systeem van cruciaal belang is voor het verwezenlijken van de doelstellingen en dat het

belangrijk is ook regio-, industrie- en sectoroverschrijdende aspecten te verkennen.
De energievoorziening is het meest kritieke onderdeel van alle energienetwerken, maar het
zijn de verbanden tussen de verschillende sectoren – bijvoorbeeld de sectoren voor
kunststoffen, vervoer en gasproductie – die de energiezekerheid kunnen waarborgen.
Tijdens de conferentie kwam daarnaast een aantal projecten met betrekking tot onderwijs,
opleiding en gedecentraliseerd energiebeheer aan bod. Na de bespreking brachten de
deelnemers een bezoek aan de dagbouwmijn in Garzweiler. (sma)

Het handboek voor het digitale tijdperk is nog niet geschreven, maar Europa
heeft een plan nodig
Tijdens het Global Media Forum van Deutsche Welle van 11 tot en met 13 juni in
Bonn heeft het EESC het onderwerp "digitalisering en ongelijkheid" aan de orde
gesteld
Het thema van het 11e Global Media Forum (GMF), georganiseerd door Deutsche Welle in
samenwerking met het EESC, was ongelijkheid in de wereld . Het EESC organiseerde een
paneldiscussie waarbij werd gekeken naar de invloed die digitalisering en de vierde
industriële revolutie zouden kunnen hebben op de armoede en ongelijkheid in de wereld, in
zowel positieve als negatieve zin.
Aan de paneldiscussie, die plaatsvond voor een volle zaal, werd deelgenomen door Peter
Schmidt, lid van het EESC en voltijds vakbondsmedewerker; Prof. Dr. Dr. Ayad-Al-Ani,
onderzoeksassistent aan het Humboldt Institute for Internet and Society; Dr. Judith
Schleicher, postdoctoraal onderzoeker aan de faculteit Geografie van de Cambridge
University; en journalist Alexander Damiano Ricci, uitgever van Cafébabel. Verder werd input gegeven door twee prominente
sprekers – EESC-leden Brendan Burns en Baiba Miltoviča.
De panelleden spraken onder andere over de omvangrijke en ingrijpende veranderingen die zijn teweeggebracht door de opkomst van
de platformeconomie en de gevolgen ervan voor de democratie en het welzijn in de wereld. Verder werd gesproken over de rol van
vakbonden binnen de bedrijfswereld, waarin een steeds grotere voorkeur bestaat voor meer flexibele arbeidsvormen, en over het
verband tussen armoede en natuurlijke omgeving. Meer informatie over de discussie is te vinden op de website van het EESC. (sma)

Luis Planas, secretaris-generaal van het EESC, is benoemd tot minister in de
Spaanse regering van Pedro Sánchez.
Op 6 juni jongstleden werd Luis Planas door premier Pedro Sánchez uitgenodigd om deel uit
te maken van de Spaanse regering als minister van Landbouw, Visserij en Voeding. Met 35
jaar ervaring op het gebied van Europese aangelegenheden is hij een van de boegbeelden
van de geschiedenis van de instellingen van de Europese Unie, niet alleen als diplomaat,
hoge ambtenaar bij de Commissie, afgevaardigde in het Europees Parlement, maar ook als
voorstander van een sterke, eensgezinde en solidaire Europese Unie. Volgens deze
pleitbezorger van de Europese zaak bestaat er "geen alternatief voor de EU".
Luis Planas was sinds 20 januari 2014 secretaris-generaal van het Europees Economisch en
Sociaal Comité. Hij heeft altijd het belang van het EESC benadrukt, dat voor hem "het
"menselijke gezicht" van Europa is en als geen ander forum een brug slaat tussen het
maatschappelijk middenveld en de Europese instellingen".
Luca Jahier, voorzitter van het EESC, zei over hem: "Luis Planas is een Europeaan in hart en
nieren die zal blijven bouwen aan een Europa dat tegemoetkomt aan de verwachtingen van
zijn burgers. Het was mij een eer om met hem te mogen samenwerken en ik ben ervan
overtuigd dat zijn kennis van het Europa van de arbeid nuttig zal zijn voor Spanje in de
Europese Unie".
Isabel Caño, vicevoorzitter voor communicatie van het EESC, is ervan overtuigd dat Luis
Planas, met zijn ervaring als secretaris-generaal van het EESC, meerwaarde zal creëren voor
het Europees project, omdat hij als geen ander weet hoe belangrijk de organisaties van het
maatschappelijk middenveld en de cultuur van dialoog zijn in het Europa van vandaag.
Luis Planas komt uit Valencia in Spanje. Deze overtuigde Europeaan heeft zich als lid van
het onderhandelingsteam actief ingezet voor de toetreding van Spanje tot de Europese Unie.
In het Spaanse Congres van afgevaardigden (lagerhuis van het parlement) was hij
woordvoerder Europese zaken en rapporteur voor de ratificatie van het Verdrag betreffende de toetreding van Spanje tot de Europese
Unie. Ook daarna is hij zich blijven inzetten voor Europese zaken en was hij van 1986 tot 1993 afgevaardigde in het Europees
Parlement, waar hij lid was van de Commissie buitenlandse zaken en de Commissie institutionele aangelegenheden.
Vervolgens werd hij benoemd tot kabinetschef van vicevoorzitter van de Europese Commissie Manuel Marin en daarna van
commissaris Pedro Solbes. In 2004 werd hij benoemd tot ambassadeur van Spanje in Marokko en in 2010 tot ambassadeur van Spanje
en permanente vertegenwoordiger bij de Europese Unie.
In 2012 werd hij benoemd tot minister van Landbouw, Visserij en Milieu in de regionale regering van Andalusië. In 2014 werd Luis
Planas secretaris-generaal van het EESC. Hij is humanist en een fijn kenner van literatuur, poëzie en muziek. (eh)

Madi Sharma van het EESC in top 100 van meest invloedrijke personen ter wereld

Madi Sharma van het EESC in top 100 van meest invloedrijke personen ter wereld
inzake genderbeleid
Madi Sharma, lid van het EESC, is opgenomen in de top 100 van meest invloedrijke
personen ter wereld inzake genderbeleid in 2018. Deze lijst werd in mei gepubliceerd door
Apolitical, een gratis wereldwijd netwerk dat ambtenaren en hun partners in meer dan 120
landen ondersteunt. Onder de vele andere meest invloedrijke personen inzake genderbeleid
bevinden zich activiste Malala Yousafzai, de Canadese premier Justin Trudeau, de Franse
president Emmanuel Macron, de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Margot
Wallström, de adjunct-secretaris-generaal van de VN Amina Mohammed en de burgemeester
van Londen Sadiq Khan.
Madi Sharma staat tevens in de top 13 van meest invloedrijke mensen ter wereld in de
categorie "Advocacy". Haar werk als internationale gastspreekster en uitgesproken
voorstandster van vrouwelijk ondernemerschap, diversiteit en gender geniet alom
erkenning. Madi Sharma is sinds 2002 actief lid van de groep Werkgevers van het EESC. Zij
heeft aan talloze hoorzittingen deelgenomen en aan een groot aantal adviezen gewerkt. Zij
is oprichtster en directrice van de Madi-groep, een uitgelezen groep ondernemingen uit de
internationale particuliere sector, ondernemingen zonder winstoogmerk en ngo's. Zij staat
eveneens aan het hoofd van de economische en sociale denktank van vrouwen.
Gefeliciteerd, Madi! (ll)

Pirkko Raunemaa, Fins lid van het EESC, is door de Finse tolken uitgeroepen tot
Afgevaardigde van het jaar 2018.
Pirkko Raunemaa, Fins lid van de groep Diversiteit Europa van het EESC, heeft op 23 mei
jl. in Brussel de prijs voor Afgevaardigde van het jaar ontvangen van de Finse tolken van de
Europese Commissie.
De prijs is in het leven geroepen als blijk van waardering voor Finse afgevaardigden die
tijdens EU-vergaderingen Fins spreken, de status van het Fins verdedigen en actief met
tolken samenwerken om een kwalitatief hoogwaardige vertolking van hun toespraken te
waarborgen.
Pirkko Raunemaa is lid van het EESC sinds 2006. Tijdens haar beroepsbezigheden op het
gebied van voedselveiligheid heeft zij Finland in een groot aantal internationale fora
vertegenwoordigd, o.a. in de Codex Alimentarius-commissie van de VN en de raad van
bestuur van de EFSA.(dm)
Op de foto van links naar rechts: EESC-lid Pirkko Raunemaa en de Finse tolken Veijo Kruth en Tarja Kallio

Het EESC-voorzitterschap in uitgebreide samenstelling op bezoek in Krakau,
Polen, in het spoor der herinnering
Voorzitter Luca Jahier en het voorzitterschap van het Europees Economisch en Sociaal
Comité in uitgebreide samenstelling hebben van 10 tot juni 2018 een bezoek gebracht aan
Polen voor de startvergadering van het nieuwe voorzitterschap van het EESC.
Le Président Luca Jahier et les membres ont choisi Cracovie en Pologne comme lieu
symbolique de mémoire et pour dynamiser et enrichir la culture de dialogue au sein de
l'Union européenne.Voorzitter Luca Jahier en de leden hebben Krakau in Polen gekozen als
een symbolische plaats van herinnering en om de cultuur van dialoog binnen de Europese
Unie te intensiveren en te verrijken.
Lors de la visite en Pologne, les membres de la délégation ont participé à un débat à
l'Université de Cracovie, en présence des intellectuels polonais. Ce débat avait pour thème
la réconciliation par la mémoire des deux poumons de l'Europe, en donnant un souffle de
compréhension créative entre l'Europe occidentale et l'Europe centrale et orientale.Tijdens
hun bezoek aan Polen hebben de leden van de delegatie deelgenomen aan een debat aan de universiteit van Krakau, in aanwezigheid
van Poolse intellectuelen. Onderwerp van het debat was verzoening door eraan te herinneren dat Europa twee longen heeft en dat er
een creatief begrip moet worden gecreëerd tussen West-Europa en Midden- en Oost-Europa.
Les membres de la présidence élargie du CESE ont rendu hommage aux victimes du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau.De
leden van het EESC-voorzitterschap in uitgebreide samenstelling hebben ook eer betuigd aan de slachtoffers van het
concentratiekamp Auschwitz-Birkenau.
La présidence élargie se compose de: Luca Jahier, président du CESE, Milena Angelova, vice-présidente chargée du Budget, Isabel
Caño, vice-présidente chargée de la Communication, Jacek Krawczyk, président du Groupe des employeurs, Gabriele Bischoff,
présidente du Groupe des travailleurs, Arno Metzler, président du Groupe Diversité Europe. Les présidents des sections étaient
présents également: Stefano Palmieri, Ariane Rodert, Dilyana Slavova, Maurizio Reale, Christa Schweng, Pierre Jean-Coulon et Lucie
Studničná. (eh)Het EESC-voorzitterschap in uitgebreide samenstelling bestaat uit: Luca Jahier, voorzitter van het EESC, Milena
Angelova, vicevoorzitter voor Begroting, Isabel Caño, vicevoorzitter voor Communicatie, Jacek Krawczyk, voorzitter van de groep

Werkgevers, Gabriele Bischoff, voorzitter van de groep Werknemers, Arno Metzler, voorzitter van de groep Diversiteit Europa. Ook de
afdelingsvoorzitters waren aanwezig: Stefano Palmieri, Ariane Rodert, Dilyana Slavova, Maurizio Reale, Christa Schweng, Pierre JeanCoulon en Lucie Studničná. (eh)
Le discours du Président Luca Jahier prononcé lors de la conférence à l'Université de Cracovie:De toespraak die voorzitter Luca Jahier
heeft gehouden tijdens het debat aan de universiteit van Krakau:
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/presentations/reconciling-central-eastern-and-western-europe-historical-memories-buildstronger-union

Op 1 juli 2018 eindigt de ambtsperiode van Peter Lindvald-Nielsen als hoofd van
de afdeling Communicatie
Tien jaar lang werkte Peter Lindvald-Nielsen samen met persvoorlichters en andere
deskundigen op het gebied van grafische vormgeving, public relations en social media. Het
was een tijd van pakkende titels, korte en lange artikelen, persberichten, politieke, sociale,
culturele en gastronomische evenementen, hard werken, veel praten, maar vooral ook veel
samen lachen. Peter's motto was: mensen verbind je door te lachen. Er is namelijk niets wat
mensen méér bindt dan samen te lachen. Peter heeft onze taal verrijkt door ons aan te
moedigen om JA te zeggen in plaats van NEE, niet over GELD UITGEVEN te spreken maar
over INVESTEREN en het over OPLOSSINGEN te hebben in plaats van over PROBLEMEN.
Soms schreef hij, heel discreet, opvallende uitspraken op in zijn notitieboekje, zoals de
uitspraak van Herman van Rompuy tijdens de zitting ter gelegenheid van het 60-jarig
jubileum van het EESC: "Het verleden kunnen we niet veranderen, maar de toekomst wel".
Beste Peter, we wensen je nog veel gelegenheden toe waarbij je kunt lachen! En schrijf ook nog even in je bruine notitieboekje dat we
je altijd zullen herinneren als een hardwerkend en lachend afdelingshoofd en als onze vriend.

Op 1 juli 2018 werd Peter Lindvald-Nielsen benoemd tot honorair directeur van de afdeling Communicatie van het EESC
(eh)
Zeven vragen voor Peter Lindvald-Nielsen
1. Op welk moment tijdens je carrière bij de EU was je het gelukkigst?

Toen ik werk deed dat echt iets voor de mensen betekende en tegelijkertijd zag dat mijn vrouw en kinderen gelukkig waren in België.
1. Wat was je meest verrassende ontdekking tijdens je loopbaan bij de EU?

De betrokkenheid en toewijding van collega's. Werken bij onze instellingen is geen baan van 9 tot 5. Hier werk je hard en maak je
overuren zonder te klagen.
1. Mocht je vandaag toevallig een jongere ontmoeten van een jaar of twintig, wat zou je dan tegen hem of haar zeggen met
betrekking tot de toekomst, nu Europa met de grootste uitdagingen uit zijn geschiedenis wordt geconfronteerd?

Blijf positief, maar beschouw je huidige bestaan niet als vanzelfsprekend. Toon betrokkenheid bij de gemeenschap, neem je
verantwoordelijkheid en behandel anderen net zoals je zelf door anderen zou willen worden behandeld.
1. Welke boodschap zou je willen doorgeven aan je opvolger?

Werk met elkaar SAMEN, werk elkaar niet TEGEN. Dat geeft meer voldoening en meer resultaat.
1. Wat is de belangrijkste karaktereigenschap van iemand die verantwoordelijk is voor communicatie?

Sta stevig in je schoenen want iedereen is een communicatiedeskundige. Sta overal voor open, zonder naïef te zijn, en wees bereid
een gesprek aan te gaan met iemand die je niet kent.
1. Wie zijn je helden in het leven?

Mijn vrouw. Ze was meteen bereid haar baan in Denemarken op te geven en samen met mij naar België te verhuizen, ver van familie
en vrienden, en daar onze kinderen groot te brengen.
1. Je favoriete motto?

"Liefde is niet wat de wereld draaiende houdt, maar wel wat de reis de moeite waard maakt."
(In het Deens: Kærlighed får ikke Jorden til at dreje rundt, men kærlighed gör det værd at tage turen med)
Geïnterviewd door Ewa Haczyk-Plumley op 14 juni 2018 te Brussel

Nieuwe publicaties
Digitale publicatie – Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) – 60 jaar
inzet voor Europa
Het maatschappelijk middenveld in actie voor het Europa van morgen!

Het Comité werd in 1957 opgericht bij de Verdragen van Rome en hield zijn eerste zitting 60 jaar geleden, op 19 mei 1958. De
geschiedenis van het Comité is sindsdien verbonden met die van het Europese
integratieproces, een proces waar het Comité voor blijft ijveren.
Deze digitale publicatie geeft weer hoe het Comité zich reeds 60 jaar lang inzet voor de
deelname van het maatschappelijke middenveld, in al zijn diversiteit, aan de opbouw van
Europa. Er is aandacht voor de successen, de belangrijkste verwezenlijkingen en de
meerwaarde van het Comité, en ook zijn visie op de toekomst van Europa komt aan

bod.

Deze levendige publicatie is verrijkt met multimedia-inhoud, met name video's en infographics, en is zowel gericht op een
geïnformeerd publiek (media, organisaties van het maatschappelijk middenveld, nationale sociaaleconomische raden, andere
instellingen, universiteiten enz.) als op de algemene bevolking . Het is de bedoeling dat deze publicatie een dynamisch document
wordt dat de unieke rol benadrukt van het EESC (en het hele door het Comité vertegenwoordigde maatschappelijk middenveld) –
als motor van de participatiedemocratie in het Europese integratieproces .
De publicatie is aangepast aan mobiele toestellen (tablets en, op termijn, smartphones) en zal aanvankelijk in drie talen (EN, FR en
DE) beschikbaar zijn op de website van het Comité. (fgr)

Nieuws van het EESC
EESC viert 60-jarig bestaan en belooft daadkrachtige en visionaire acties voor
een beter Europa
Tijdens zijn toespraak op 24 mei ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het
Europees Economisch en Sociaal Comité verklaarde EESC-voorzitter Luca Jahier
dat het Comité vastbesloten is om niet op zijn lauweren te rusten en zette hij de
koers uit voor de toekomstige activiteiten van het EESC op basis van zeven
prioriteiten. Vooraanstaande EU-leiders zijn het tijdens een debat over de
toekomst van Europa eens geworden dat de civiele ruimte essentieel is en moet
blijven voor de Europese democratie.
Tijdens de speciale jubileumzitting belichtte voorzitter Luca Jahier de mijlpalen in de
geschiedenis van het EESC. Hij herinnerde ook aan enkele grote prestaties uit het verleden,
zoals de invoering van belangrijke EU-wetgeving. Van het Gemeenschapshandvest van de
sociale grondrechten van de werkenden tot het baanbrekende voorstel voor een belasting
op financiële transacties: "Het EESC heeft veel om trots op te zijn", aldus Jahier.
Hij suggereerde ook een aantal oplossingen voor de uitdagingen waarmee Europa wordt geconfronteerd en schetste de prioritaire
actiegebieden van het EESC voor de komende jaren:
de waarden van de Unie herbevestigen
de agenda voor duurzame ontwikkeling implementeren
de coördinatie van het economische beleid binnen de EU intensiveren
artificiële intelligentie beheren in het belang van de mensheid
werken aan een ambitieus meerjarig financieel kader dat gebaseerd is op solidariteit en de cohesie bevordert
een gevoel van Europese identiteit ontwikkelen door middel van cultuur en onderwijs
actief vorm geven aan de relaties met de Europese nabuurschapsregio en daarbuiten.
In het daaropvolgende debat bespraken de voorzitter van de Europese Commissie, Jean Claude-Juncker , de vicevoorzitter van het
Europees Parlement Ramón Valcárcel Siso en de voorzitter van het Europees Comité van de Regio's Karl-Heinz Lambertz, samen
met de heer Jahier hoe de uitdagingen voor Europa het best kunnen worden aangepakt in de aanloop naar de Europese verkiezingen
van 2019.
In een inspirerende toespraak sprak voormalig voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy , zijn hoop en vertrouwen uit
in de toekomst van Europa en benadrukte hij de rol van het EESC in het waarborgen van een veerkrachtige democratie in Europa.
Darja Isaksson, lid van de Nationale Innovatieraad van de Zweedse premier, bracht de standpunten van de jongere generatie in
Europa naar voren en riep de EU-leiders op om de uitdaging van duurzame ontwikkeling en de digitale revolutie aan te gaan.
President Jahier sloot de plechtigheid af met een citaat van paus Johannes Paulus II, waarin hij de deelnemers opriep niet bang te zijn
voor het heden, maar om met moed in het nu te leven.(dm)
Lees de toespraak van voorzitter Jahier tijdens de jubileumzitting
Bekijk de toespraak van voorzitter Jahier

Prijs voor het maatschappelijk middenveld 2018 over identiteiten, Europese
waarden en cultureel erfgoed in Europa
De mondiale ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben het Europese project op de
proef gesteld. Op de interne verdeeldheid, politieke onvrede en de drastische stijging van de
migratie waren burgers en overheden op alle niveaus niet voorbereid, wat leidde tot een
opleving van nationalistische retoriek en druk op de onderlinge solidariteit. In deze context
hebben maatschappelijke organisaties een fundamentele rol gespeeld om de
aandacht te vestigen op het potentieel van het Europese culturele erfgoed, om
identiteiten en samenlevingen te verstevigen en de enorme mogelijkheden te promoten van
de diversiteit die de basis van de Europese geschiedenis vormt.
Met zijn prijs voor het maatschappelijk middenveld wil het EESC in 2018 innovatieve initiatieven belonen die hieraan een belangrijke
bijdrage hebben geleverd door:
het bewustzijn te vergroten van de vele lagen en rijkdom van de Europese identiteiten;
het potentieel van Europa's culturele rijkdom ten volle te benutten;
het cultureel erfgoed in Europa toegankelijker te maken; en
de Europese waarden te bevorderen, waaronder eerbied voor de menselijke waardigheid en mensenrechten,
vrijheid, democratie, gelijkheid en de rechtsstaat.
De maximaal vijf winnaars zullen samen een bedrag van 50 000 EUR mogen verdelen. De deadline voor aanmeldingen is 7
september 2018 en de prijsuitreiking zelf zal op 13 december 2018 in Brussel worden gehouden. Alle maatschappelijke organisaties
die officieel zijn geregistreerd in de Europese Unie en op lokaal, regionaal, nationaal of Europees niveau actief zijn, kunnen meedingen
naar de EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld. Ook individuen kunnen meedoen.
De volledige lijst van criteria en het onlineaanmeldingsformulier zijn hier te vinden. (ll)

"Rechtstreekse betalingen moeten voorbehouden zijn aan actieve landbouwers,"
stelt het EESC in een oproep voor speciale ondersteuning van jonge landbouwers.
Het EESC pleit voor een krachtig en goed gefinancierd GLB en voor het optrekken van de EUbegroting tot 1,3 % van het bni, overeenkomstig de groei in de EU-economie. Het GLB moet
op passende financiële middelen kunnen rekenen in verband met de lage inkomens van
landbouwers en werknemers in de landbouw, de inflatie en het mogelijk tekort als gevolg
van de brexit, en met bijkomende vereisten op het vlak van milieu en klimaatverandering.
"Europese landbouwers – familiebedrijven, kmo's, coöperaties en andere traditionele
vormen van landbouw – moeten met hun landbouwinkomen kunnen rondkomen. Hiervoor
moet worden gezorgd aan de hand van eerlijke prijzen en degelijke rechtstreekse
betalingen. Rechtstreekse betalingen mogen echter alleen ten goede komen aan actieve
landbouwers en landbouwondernemingen wier landbouwproductie voldoet aan objectieve
criteria en regionale praktijken en die publieke goederen leveren. Het volstaat niet om
eigenaar te zijn van landbouwgrond," zegt Jarmila Dubravská, rapporteur van het EESC-advies De toekomst van voeding en
landbouw. "Voor EU-landbouwers is het van essentieel belang dat de wetgevingsvoorstellen tot een echte vereenvoudiging van de
meest omslachtige elementen van het GLB leiden," voegt John Bryan daaraan toe.
Subsidiariteit mag het GLB en de eengemaakte markt niet ondermijnen. Subsidiariteit moet alleen gelden voor de plannen waarmee
de lidstaten de GLB-doelstellingen ten uitvoer leggen, om de lidstaten enige flexibiliteit te bieden om de mogelijkheden voor
betalingen uit hoofde van de eerste en de tweede pijler zo goed mogelijk af te stemmen op de soorten landbouwbedrijven en de
structuren en omstandigheden in de betreffende landen, rekening houdend met natuur en milieu. Het EESC is er geen voorstander
van dat de lidstaten middelen overhevelen van de tweede naar de eerste pijler, maar vindt dat voor alle lidstaten een redelijk peil van
cofinanciering van de tweede pijler moet worden vastgesteld.
Het EESC stelt ook voor om de GLB-ondersteuning van jonge landbouwers en generatievernieuwing te verbeteren. Tot slot moet de EU
een meer samenhangende strategie inzake het GLB en het handelsbeleid nastreven. (sma)

Een Een shirt gemaakt van 27 gerecyclede flessen
Een succesvolle strategie inzake kunststoffen moet gericht zijn op doeltreffende
onderwijs- en opleidingsmaatregelen om de eerbiediging van het dynamisch
evenwicht van de biosfeer te bevorderen. Om kunststoffen beter recyclebaar te
maken en de overgang naar een circulaire economie te versnellen, moeten
prikkels met betrekking tot ontwerp en gedrag worden ingevoerd, alsook
gemeenschappelijke technische en regelgevingsnormen.
In zijn advies over Een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie van
de Commissie benadrukt het Comité dat de recycling van kunststoffen een belangrijke kans
biedt om een duurzame en concurrerende economische ontwikkeling tot stand te brengen.
Voorwerpen van kunststof moeten worden gezien als waardevolle grondstof die moet
worden teruggewonnen. "Het moet in Europa gemeengoed worden om kunststoffen circulair
te gebruiken op basis van een analyse van de gehele levenscyclus van het product," aldus Antonello Pezzini, rapporteur van het
advies, "en dat zal alleen lukken wanneer we de burgers en het maatschappelijk middenveld betrekken. De Europese burgers moeten
de voordelen van het scheiden en recyclen van kunststof gaan merken."
Er moet bijzondere aandacht uitgaan naar microplastic – dat vaak wordt gebruikt in reinigingsmiddelen, cosmetica, meubels en
verfstoffen – omdat de verontreiniging die hiermee gepaard gaat tot de grootste gevaren voor het milieu en de volksgezondheid
behoort.
Van PET naar garens
Het EESC moedigt de gescheiden inzameling en met name de recycling van PET (polyethyleentereftalaat) aan; dit kan de EU
economische voordelen opleveren, met nieuwe productieactiviteiten en werkgelegenheid tot gevolg. De verwerking van PET tot
garens is innovatief en milieuvriendelijk en zorgt voor kwaliteit in uiteenlopende processen, van productietechnieken tot het ontwerp.
En de cijfers zijn indrukwekkend: er zijn slechts zo'n 27 flessen van 1,5 liter – ongeveer de aanbevolen wekelijkse waterconsumptie
van een vierpersoonshuishouden – nodig om een sweatshirt van fleece te maken. (sma)

Nieuwe arbeidsvormen vragen om meer transparante en voorspelbare
arbeidsvoorwaarden
Gezien de stijging van het aantal flexibele en atypische banen in de EU is het van het
grootste belang dat de arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers transparanter en
voorspelbaarder worden. Dat kan het best worden bereikt door sociale dialoog en
collectieve onderhandelingen op nationaal niveau, zo stelde het EESC in zijn advies over het
voorstel van de Commissie voor een richtlijn betreffende transparante arbeidsvoorwaarden.
Het EESC beschreef de richtlijn als een echte stap in de richting van de tenuitvoerlegging
van de Europese pijler van sociale rechten en een aanpassing aan de toekomstige
arbeidswereld. Het waarschuwde echter ook voor de mogelijke administratieve lasten voor
werkgevers als sommige bepalingen van de richtlijn in hun huidige vorm worden ingevoerd
en deed een aanbeveling om sommige aspecten ervan te verduidelijken en de
verantwoordelijkheid voor bepaalde kwesties aan de lidstaten over te laten.
"De richtlijn betreffende transparante arbeidsvoorwaarden is een grote kans om een sociaal Europa op te starten", aldus Christian
Bäumler, rapporteur voor het EESC-advies. Hij voegde eraan toe dat oproepwerk niet kan worden gehandhaafd als een vorm van
werkgelegenheid zonder een geschikte referentieperiode en een passende voorafgaande kennisgeving voor werknemers.
Corapporteur Vladimira Drbalová wees erop dat het huidige voorstel enkele onduidelijke bepalingen bevat die rechtsonzekerheid op
de arbeidsmarkt kunnen veroorzaken. Het voorstel moest enigszins worden verfijnd omdat het nog niet voldoende onderbouwd was.
(ll)

Het btw-stelsel van de EU moet dringend worden aangepast aan de
ontwikkelingen op de markt
Het EESC verwelkomt de voorstellen van de Europese Commissie met betrekking
tot het actieplan betreffende de btw , bedoeld om ten goede te komen aan de
eindconsument, maar vraagt om enkele aanpassingen. Het EESC roept de
lidstaten op alles in het werk te stellen om de voorgestelde hervormingen ten
uitvoer te leggen en binnen een redelijk tijdbestek stappen te zetten naar het
definitieve btw-stelsel.
Het EESC is van mening dat het huidige btw-stelsel van de EU moet worden aangepast aan
nieuwe marktontwikkelingen, bedrijfsmodellen en technologieën om ervoor te zorgen dat de
eengemaakte markt naar behoren functioneert, en om de btw-regels te vereenvoudigen en
belastingfraude te voorkomen.
Om de btw-kloof te dichten, dienen de lidstaten passende fora op te richten voor de uitwisseling van beste praktijken op het
gebied van de inning van belastingen en wegen te verkennen om beter gebruik te maken van technologie om btw-fraude te
bestrijden, de administratieve lasten voor belastingautoriteiten en bedrijven te verlichten en de toegang tot informatie voor hen te
vereenvoudigen. Er dient bijzondere aandacht te worden besteed aan de ontwikkeling van een stelsel voor efficiënte belastinginning
bij grensoverschrijdende handel.
Het EESC verzoekt alle instanties die zijn betrokken bij het hervormingsproces om te onderzoeken hoe een gemeenschappelijk btwstelsel voor goederen en diensten kan worden ingevoerd. Het EESC stemt in met de voorstellen van de Commissie voor lagere btw-

tarieven en beveelt aan dat deze worden toegepast op bepaalde klassen van goederen en diensten, met name goederen en diensten
van algemeen belang. Een "negatieve lijst" van goederen en diensten waarop het standaard btw-tarief van toepassing zou moeten
zijn, mag geen onnodige beperkingen opleggen aan de vrijheid van lidstaten om een verlaagd tarief vast te stellen voor bepaalde
goederen van algemeen belang.
Ten slotte vindt het EESC dat de drempels voor het nieuwe btw-stelsel voor kleine bedrijven zodanig moeten worden vastgesteld
dat het stelsel van toepassing is op alle kleine en middelgrote ondernemingen. De regels zouden ook van toepassing moeten zijn op
sociale ondernemingen.
Raadpleeg ons eerste en tweede advies voor meer informatie. (jk)

Investeren in high-performance computing komt ons welzijn,
concurrentievermogen en de werkgelegenheid ten goede
Het EESC steunt het initiatief van de Europese Commissie voor de Gemeenschappelijke
Onderneming Europese high-performance computing en stelt dat deze belangrijke
technologie zal helpen bij de aanpak van de meest uitdagende kwesties waarmee de
samenleving op dit moment te maken heeft en uiteindelijk een gunstige uitwerking zal
hebben op ons welzijn, ons concurrentievermogen en de werkgelegenheid.
In het advies hierover dat op 23 mei 2018 tijdens de plenaire zitting werd goedgekeurd en
dat was opgesteld door Ulrich Samm en Antonio Longo, benadrukt het Comité dat de
Gemeenschappelijke Onderneming EuroHPC zeker toegevoegde waarde zal hebben voor de
digitale soevereiniteit en onafhankelijkheid van de EU, waardoor de Unie een cruciale rol kan
vervullen op het gebied van digitale ontwikkeling. Dit heeft directe gevolgen voor het
concurrentievermogen en de levenskwaliteit van mensen.
"De aanloopinvestering van 1 miljard EUR voor de aankoop en exploitatie van twee supercomputers van wereldklasse is een fors
bedrag, maar is niet te ambitieus, met name in vergelijking met de bedragen die worden geïnvesteerd door de andere belangrijke
deelnemers – de VS en China," aldus de heer Samm. "De EU moet meer inspanningen leveren om die van onze internationale
concurrenten te evenaren," vervolgt hij. Met name een substantiële verhoging van de investeringen in de lidstaten van de EU en een
krachtig Europees onderzoeks- en innovatieprogramma zijn essentieel om ons wat betreft HPC-toepassingen op wereldniveau te
handhaven.
Het EESC beveelt verder aan de sociale dimensie van het digitaliseringsproces zoveel mogelijk te versterken binnen het kader van de
Europese pijler van sociale rechten door een aantal maatschappelijke uitdagingen aan te wijzen die moeten worden overwonnen met
behulp van de nieuwe digitale infrastructuur. "De invoering en het gebruik van hoogwaardige machines moet een duidelijk en
meetbaar positief effect hebben op het dagelijks leven van alle Europese burgers," aldus de heer Longo. "Daarom roepen we tevens
op een communicatiestrategie op Europees niveau in te voeren om burgers en ondernemingen te informeren over dit belangrijke
nieuwe initiatief". (mp)

De toekomst van de Westelijke Balkan moet een Europese toekomst zijn
Meer dan 100 vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld hebben
hun bijdrage aan de topontmoeting tussen de staatshoofden van de EU en de
Westelijke Balkanlanden op 15 mei in Sofia goedgekeurd.
De deelnemers aan de conferentie op hoog niveau waren ervan overtuigd dat de uitbreiding
van de EU, en met name de verspreiding van haar democratische waarden en rechtsnormen
in de Westelijke Balkan, zowel de Westelijke Balkanlanden als de EU ten goede zal komen.
Het bevorderen van EU-waarden in de regio garandeert veiligheid en stabiliteit en versterkt
de sociale en economische ontwikkeling, democratie en de rechtsstaat in deze landen, wat
op zijn beurt weer stabiliteit en veiligheid voor de EU betekent.

"De toekomst van de regio is een Europese toekomst", benadrukte de EESC-voorzitter
Luca Jahier in zijn verklaring tijdens de conferentie. "Ik ben ervan overtuigd dat er voor de EU en de Westelijke
Balkanlanden geen andere weg is dan gestage, hervormende en duurzame stappen te zetten naar volledig
lidmaatschap."
"Ik ben oprecht van mening dat het niet alleen in het belang is van de landen en mensen van de Westelijke Balkan
maar ook van iedereen in de EU om deze regio zo snel mogelijk in onze gemeenschappelijke Unie te integreren," zei
Dilyana Slavova, voorzitster van de afdeling Externe Betrekkingen van het EESC, bij de opening van de conferentie.
De Bulgaarse vice-premier voor justitiële hervorming en minister van Buitenlandse Zaken, Ekaterina Zaharieva, benadrukte tevens
de noodzaak om het maatschappelijk middenveld hierbij te betrekken: "De sociale partners spelen een belangrijke rol bij de
sociaaleconomische ontwikkeling en samenhang van de Westelijke Balkan." Ze zei te hopen dat twee van de Westelijke Balkanlanden
tegen 2025 lid van de EU worden.
De vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties richtten zich met name op de rechten en versterking van de positie
van kwetsbare groepen in de regio.(sg)

Handel, investeringen, sociale zekerheid en solidariteit – speerpunten van de
zestiende Ronde Tafel EU-China
"De bijdrage van het maatschappelijk middenveld verrijkt het veelzijdige partnerschap tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek
China en leidt tot betere internationale betrekkingen," bevestigden EESC-voorzitter Luca Jahier en de vicevoorzitter van de
Chinese sociaaleconomische raad, Yang Chongui, tijdens de zestiende Ronde Tafel tussen hun instellingen. In de

gezamenlijke verklaring die de twee partijen na afloop van de zestiende Ronde Tafel EUChina van 28-29 mei in het Bulgaarse Varna hebben afgegeven, zijn de belangrijkste
conclusies en aanbevelingen van de bijeenkomst samengevat.
"De Ronde Tafel EU-China heeft naam gemaakt als een van de belangrijkste bilaterale
evenementen tussen de EU en China, en weerspiegelt de over het algemeen goede en
stabiele verhoudingen," aldus de voorzitter van het EESC, Luca Jahier , die hieraan
toevoegt dat de EU en China als belangrijke economische, politieke en strategische partners
moeten blijven samenwerken op steeds meer terreinen.
De zestiende Ronde Tafel was gericht op onderwerpen die verband houden met sociale
zekerheid en sociale solidariteit, en op de handels- en investeringsbetrekkingen tussen de EU en China.
Aansluitend op de Ronde Tafel werd in samenwerking met het ministerie van Toerisme van Bulgarije en de Bulgaarse
sociaaleconomische raad een driepartijenoverleg gehouden over het jaar van het toerisme EU-China 2018. Met dit jaar wordt beoogd
om minder bekende bestemmingen te promoten, kansen te bieden om de economische samenwerking naar een hoger plan te tillen
en de visumverstrekking en de luchtverbindingen tussen de EU en China te verbeteren. (ia)

Een associatieovereenkomst tussen de EU en Mercosur is alleen mogelijk als dit
voor beide partijen voordelig is
De overeenkomst mag niet ten koste gaan van een sector, regio of land,
benadrukt het Europees Economisch en Sociaal Comité
De Europese Unie is de grootste economie ter wereld en Mercosur de op vijf na grootste.
Met de ondertekening van de associatieovereenkomst zijn er voor beide partijen aanzienlijke
voordelen te behalen, aldus het Europees Economisch en Sociaal Comité in zijn advies Naar
een associatieovereenkomst tussen de EU en Mercosur, aangenomen tijdens de zitting op 24
mei. De EU zou toegang krijgen tot een markt van bijna 300 miljoen inwoners. Mercosur zou
zijn economieën kunnen diversifiëren, meerwaarde bieden aan zijn export en toegang
krijgen tot een markt van 500 miljoen mensen. De sluiting van een
associatieovereenkomst tussen de EU en Mercosur zal, gezien het grondgebied, de
bevolking en de huidige handelsrelatie ter waarde van meer dan 84 miljard EUR per jaar, de
rol van de twee blokken op het internationale toneel versterken en een grote ruimte van economische integratie
scheppen, met gunstige gevolgen voor beide partijen en met positieve neveneffecten voor de rest van Latijns-Amerika. Het EESC
waarschuwt er echter voor dat sluiting van een slechte associatieovereenkomst onder alle omstandigheden moet worden vermeden.
"Het EESC dringt er hoe dan ook bij de onderhandelingspartners, en met name bij de EU, op aan om voor ogen te
houden dat het niet sluiten van een overeenkomst of het sluiten van een overeenkomst die niet evenwichtig is voor
beide partijen hoge politieke en economische kosten met zich mee zou brengen ", aldus Josep Puxeu Rocamora,
rapporteur voor het EESC-advies. De associatieovereenkomst zou een uitgebreide strategische overeenkomst zijn, gericht op het
bieden van langetermijnvoordelen voor alle economische en sociale actoren van beide partijen op het gebied van ontwikkeling,
veiligheid, migratie en milieu-uitdagingen.
"De associatieovereenkomst moet een alomvattende sociale, arbeids- en milieudimensie hebben" , herhaalde Mário
Soares, corapporteur van het advies. "Deze dimensie zou moeten waarborgen dat de economische betrekkingen worden afgestemd
op de sociale en milieudoelstellingen en op de IAO-verdragen die aan de basis liggen van duurzame ontwikkeling".(sg)

EU beleidsmakers: de Europese Unie mag bij de ontwikkeling van kunstmatige
intelligentie haar waarden niet uit het oog verliezen
Op de eerste top van belanghebbenden over kunstmatige intelligentie, die op 18 juni in
Brussel werd georganiseerd door het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) en de
Europese Commissie, werd benadrukt dat de EU ervoor moet zorgen dat kunstmatige
intelligentie veilig, onpartijdig en in overeenstemming met de Europese waarden is.
"Kunstmatige intelligentie is een technologie die ons niet hoeft te overweldigen en te
overrompelen," zei Catelijne Muller, voorzitter van de studiegroep van het EESC over
kunstmatige intelligentie, en voegde eraan toe dat de mens de controle moet houden over
kunstmatige intelligentie.
Mariya Gabriel, EU-commissaris voor Digitale Economie en Samenleving, sprak over de
inspanningen van de Commissie om een gecoördineerde actie op het gebied van
kunstmatige intelligentie te lanceren, en noemde het "een sterke politieke prioriteit". De Commissie streeft ernaar tegen 2020 20
miljard EUR aan publieke en particuliere investeringen in kunstmatige intelligentie bijeen te brengen, en 20 miljard EUR per jaar in het
volgende decennium.
Mady Delvaux, EP-rapporteur inzake kunstmatige intelligentie, vestigde de aandacht op de uitdaging van toegankelijkheid en zei dat
Europa de door middel van kunstmatige intelligentie gegenereerde welvaart goed moet verdelen.
Kunstmatige intelligentie is een van de belangrijkste politieke prioriteiten van het huidige voorzitterschap van het EESC. Zoals
benadrukt door Ariane Rodert, voorzitter van de afdeling Interne Markt, Productie en Consumptie, werkt het EESC aan twee nieuwe
adviezen over kunstmatige intelligentie. (ia)

3e Europese Dag van ondernemingen in de sociale economie: het is tijd om
erkend te worden en op te schalen
"Dit is het moment voor ondernemingen in de sociale economie om de Europese waarden
uit te dragen, nu de EU voor enorme uitdagingen staat", zei Ariane Rodert, lid van het
Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), bij de opening van de derde Europese Dag
van ondernemingen in de sociale economie. Tijdens het evenement, dat op 4 juni plaatsvond
in het EESC-gebouw in Brussel, werd aandacht besteed aan de vraag hoe de sociale
economie kan worden opgeschaald en werden innovatieve sociale ondernemers
gepresenteerd.
Tegenwoordig voorziet de sociale economie in betaald werk aan 6,3 % van de
beroepsbevolking, wat neerkomt op 13,6 miljoen betaalde banen in de Europese Unie.
Sociale ondernemers en beleidsmakers benadrukten dat het tijd is voor een
schaalvergroting van de sector.
De sprekers benadrukten dat de sociale economie in Europa vaak wordt onderschat wat betreft haar potentieel voor economische
ontwikkeling en sociale transformatie en vestigden de aandacht op de rol die ondernemingen in de sociale economie mogelijk kunnen
spelen op internationaal niveau, vooral in regio's met hoge werkloosheid zoals de Balkan of in Afrikaanse landen.
Het evenement werd verrijkt met vier voorbeelden van innovatieve en succesvolle ondernemingen in de sociale economie die hebben
bewezen dat schaalvergroting in de sociale economie mogelijk is, en drie interactieve workshops, gericht op gendergelijkheid in
ondernemingen in de sociale economie, de rol van clusters en mogelijkheden voor schaalvergroting.
De beleidsmakers van de EU waren het er over eens dat het nu het juiste moment is om de sociale economie op te schalen, maar
wezen erop dat niet mag worden vergeten dat de echte basis van de sociale economie uit samenwerking en solidariteit bestaat. (ia)

Negende editie EESC Civil Society Days: Het digitale tijdperk heeft menselijke
vaardigheden en een passend wettelijk kader nodig
De Civil Society Days 2018 die op 24 en 25 mei bij het Europees Economisch en
Sociaal Comité (EESC) te Brussel door de verbindingsgroep zijn georganiseerd,
stonden in het teken van Burgerschap, democratie en cultuur in een
gedigitaliseerd Europa .

wacht gesleept door de VS en China.

De razendsnelle veranderingen die zich in het digitale tijdperk voltrekken, zullen niet zonder
slag of stoot gaan, maar op de lange duur zullen mensen minder en anders gaan werken,
met een beter subjectief welzijn, zei Andrea Renda, die een leerstoel Digitale Innovatie
bekleedt aan het Europa College, in zijn toespraak. Ray Pinto, beleidsdirecteur bij
DIGITALEUROPE, waarschuwde dat Europa ongeveer een half miljoen deskundigen
tekortkomt. Europa is bovendien achtergebleven bij de VS en China, die een enorme
toename van AI-patenten registreerden. 83 % van alle externe investeringen in AI werd in de

Tijdens zes workshops spraken de deelnemers over samenleven in het digitale Europa van de toekomst. Deze workshops zijn
uitgemond in zeven belangrijke aanbevelingen:
synergieën creëren tussen onderwijs en cultuur op het gebied van culturele expressie en burgerschap in alle
onderwijsomgevingen en vanuit het oogpunt van een leven lang leren;
maatschappelijke organisaties ondersteunen zodat meer mensen worden bereikt om gelijkheid, inclusiviteit en participatie in
het maatschappelijk leven te laten zien en te bevorderen, ook online;
controle en toezicht verbeteren en het maatschappelijk middenveld betrekken bij de wijze waarop het toezicht wordt
uitgeoefend;
op lokaal niveau vaker gebruikmaken van e-tools voor cocreatie/crowdsourcing met het oog op het vergroten van de
betrokkenheid van burgers;
toegankelijkheid moet dezelfde weg volgen als beveiliging en gegevensbescherming; het moet een kernaspect van ICTproducten en -diensten zijn;
AI kan en moet werknemers aanvullen en niet vervangen;

een EU-handvest van digitale grondrechten ondersteunen en bevorderen. (sma)

Regionale voordelen van energietransitie worden vaak over het hoofd gezien
Op 31 mei heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) een hoorzitting
gehouden over de Energietransitie in de Europese regio's om de aandacht te vestigen op de
regionale economische voordelen van de verschuiving naar een gedecentraliseerde en
koolstofarme energievoorziening, een onderwerp dat tot nog toe weinig aandacht heeft
gekregen ondanks het feit dat de transitie een duidelijke regionale dimensie heeft.
De overgang naar schone en duurzame energie kan met name voordelen bieden in minder
welvarende regio's, waarmee de ongelijkheid tussen verschillende Europese regio's wordt
verminderd en de sociale en regionale samenhang binnen de EU wordt versterkt. Daarnaast
is gebleken dat plaatselijk opgewerkte civiele energie de energie-armoede verlaagt.
Dit werd duidelijk uit twee geslaagde voorbeelden die tijdens de hoorzitting werden
gepresenteerd. Het eerste was het project dat werd uitgevoerd in de Duitse stad Treuenbrietzen, dat erin is geslaagd een schone en
onafhankelijke decentrale energievoorziening te realiseren voor de gemeenschap, die in het verleden minder bedeeld was.
Het andere geslaagde energietransitieproject werd uitgevoerd in de gemeente Turośń Kościelna in Oost-Polen, een van de armste
regio's in de EU. Het leidde tot een radicale verlaging van de jaarlijkse CO2-uitstoot en een besparing van 95 000 EUR per jaar.
De resultaten van de hoorzitting worden opgenomen in het EESC-advies inzake De gevolgen van een nieuwe koolstofvrije, decentrale
en digitale energievoorziening voor werkgelegenheid en regionale economieën Het advies zal worden gepresenteerd tijdens de zitting
van het EESC in juli in aanwezigheid van Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Europese Commissie. (ll)

Europese Commissie toont te weinig politieke ambitie in haar begrotingsvoorstel
Het voorstel van de Commissie voor het Europees meerjarig financieel kader
(MFK) 2021-2027 gaat niet ver genoeg en heeft niet genoeg politieke ambitie
– dat was een van de belangrijkste conclusies op een conferentie van het EESC
over dit onderwerp. Een snel akkoord over een adequate en naar behoren
hervormde langetermijnbegroting zou wenselijk zijn.
De deelnemers aan de conferentie van het EESC erkenden de beperkingen bij het volgende
MFK en juichten talrijke positieve aspecten van het voorstel van de Commissie toe, maar
spraken ook hun ongenoegen uit over de groeiende kloof tussen de bezorgdheden en
verwachtingen van de burgers en de beperkte institutionele macht en financiële middelen
die momenteel aan de EU worden toegewezen. Deze kloof kan niet naar behoren worden
aangepakt door het voorstel van de Commissie, vandaar de noodzaak om het te herzien.
Stefano Palmieri, voorzitter van de afdeling ECO van het EESC, drong er net als het Europees Parlement bij de EU-leiders op aan om
het huidige plafond voor EU-uitgaven te verhogen tot 1,3 % van het bni .
Niet alleen de omvang, maar ook de structuur, de verdeling en het instrumentarium van de voorgestelde begroting stonden ter
discussie. Daarover bestonden verschillende standpunten.
Hoewel de sprekers over het algemeen de toevoeging van nieuwe politieke prioriteiten toejuichten, vroegen zij om een grondige
beoordeling van nieuwe beleidsinstrumenten in termen van geschiktheid en doeltreffendheid.
Nieuwe prioriteiten mogen geen afbreuk doen aan de toewijzing van financiële middelen aan al lang bestaande prioriteiten, namelijk
het cohesiebeleid en het gemeenschappelijk landbouwbeleid, ongeacht het feit dat deze beleidsterreinen naar behoren moeten
worden hervormd.
Er werd ingestemd met strengere voorwaarden voor toegang tot EU-financiering en nieuwe instrumenten voor een stabiele EMU
werden positief onthaald. De deelnemers plaatsten echter vraagtekens bij de ambitie en doeltreffendheid van de voorgestelde
instrumenten en vroegen om meer details.
Tot slot waren de sprekers het erover eens dat het van het grootste belang is om vóór de informele Europese Raad in Sibiu en de
parlementsverkiezingen in 2019 overeenstemming te bereiken over het MFK.
De conclusies van de conferentie zullen worden verwerkt in een EESC-advies dat in september 2018 in de voltallige vergadering van
het EESC zal worden besproken. (jk)

Nieuws van de groepen
Een studie naar de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten
door de groep Werknemers van het EESC
Een studie die is verricht door het Europees Sociaal Waarnemingscentrum voor het Europees Economisch en Sociaal Comité op
verzoek van de groep Werknemers.
De pijler voor sociale rechten draagt het potentieel in zich om nieuwe rechten van burgers te waarborgen , hetgeen hard nodig is
na jaren van crisis en bezuinigingen. Maar in welke staat bevindt de pijler voor sociale rechten zich? Is de invloed ervan al merkbaar?
En hoe moet het nu verder?

De Europese Unie heeft behoefte aan een krachtige sociale dimensie als tegenwicht voor het dominante economische perspectief,
en deze kernfactoren behoren tot de beginselen van de pijler. Het algemene beeld van de
pijler is positief, maar er zijn zorgen over het niet-bindende karakter en met name de
financiering ervan, waarvoor gereserveerde middelen uit het Meerjarig Financieel
Kader (MFK) cruciaal zullen zijn.
De studie heeft uitgewezen dat de pijler al een aanzienlijke impact heeft gehad op het
Europees Semester 2018, met het sociale scorebord als positieve stap, al is nog enige
verfijning noodzakelijk.
Met betrekking tot aanbevelingen wordt er in de studie op het belang gewezen van het
vaststellen van een behoorlijk minimumloon , en het nog grotere belang van het
vaststellen van een fatsoenlijk loon, een loon waarvan werknemers daadwerkelijk kunnen
leven. De auteurs stellen voor het armoederisicopercentage te hanteren als richtlijn voor het
vaststellen van fatsoenlijke lonen, afgestemd op specifieke nationale omstandigheden.
(pr)
Het onderzoek is hier te raadplegen:

"Op de bres voor diversiteit"
door de groep Diversiteit Europa van het EESC
Ik heb Auschwitz-Birkenau diverse keren bezocht, en iedere keer weer werd ik overweldigd
door de verschrikkingen en de wreedheden die mensen hun medemensen kunnen aandoen.
Maar er rijzen ook andere gevoelens, die van bezoek tot bezoek veranderen. Het viel
misschien te verwachten en er werd ook inderdaad op gehoopt: het bezoek van het
uitgebreide voorzitterschap van het EESC aan de concentratiekampen op 12 juni liet ons niet
alleen nadenken over het verleden, maar juist ook over het heden en de toekomst.
Op dit moment neemt de aanwezigheid van het populisme en nationalisme in Europa steeds
dreigender vormen aan. Denk alleen maar aan de recente verkiezingen in Hongarije, Italië,
Oostenrijk, Duitsland en Slovenië. Het populistische electoraat in de lidstaten van de EU is
gestegen van gemiddeld 8,5 % in het jaar 2000, tot meer dan 24 % vandaag de dag. Om het tij te keren moeten de EU en haar
waarden zonder twijfel centraal worden gesteld. De EU als instelling kan echter niet alle oplossingen aandragen. Ook Europese
burgers en de organisaties van het maatschappelijk middenveld moeten meer actie ondernemen, om in contact te komen en het
gesprek aan te gaan met mensen die zich aangetrokken voelen tot het extremisme om het evenwicht in onze samenlevingen en
politieke stelsels te herstellen.
Binnen de groep Diversiteit Europa nemen we deze rol zeer serieus. Het is onze verantwoordelijkheid en we zullen door middel van de
deskundigheid en creativiteit van onze groep een bijdrage blijven leveren aan een vreedzaam en duurzaam Europa, waarbij we een
evenwicht tot stand brengen tussen sociaal-economische vooruitgang, armoedebestrijding en respect voor het milieu. Het zijn onze
boeren, milieuactivisten, kmo's, liberale professionals, consumenten, organisaties voor ouderen en gehandicapten enzovoorts, die
met en namens Europese burgers "het gesprek zullen aangaan" tijdens het dagelijks werk van het Comité, maar ook door het leveren
van een actieve bijdrage aan het ontwerpstappenplan van het EESC "Van Krakόw tot Sibiu en verder", waarmee wordt beoogd de visie
van het maatschappelijk middenveld op het Europa van morgen uiteen te zetten. En niet te vergeten, de conferentie van onze groep
in oktober in Oostenrijk over het onderwerp "Kunnen economische vooruitgang en sociale stabiliteit het EU-scepticisme wegnemen?’".
Want Europa staat bovenal voor wederzijds respect en het op de bres staan voor diversiteit. Deze diversiteit begint binnen onze eigen
groep, de groep Diversiteit Europa.
Arno Metzler
Voorzitter van de groep Diversiteit Europa (groep III)

De toekomst van Europa – Het perspectief van werkgevers
door de groep Werkgevers van het EESC
Consistenter, sterker verenigd en minder bureaucratisch – zo zien werkgevers de
toekomst van Europa. Het bedrijfsleven blijft sterk voorstander van Europa en wil
een actieve rol spelen bij het vormgeven van de toekomst van de EU. De
deelnemers aan de conferentie over De toekomst van Europa –
Werkgeversperspectieven, die plaatsvond op 21 juni 2018 in Madrid, Spanje,
gaven concrete voorbeelden van tekortkomingen in de EU en kwamen met
oplossingen voor de toekomst.
Als we de Europese waarden vergeten, is het gedaan met de EU, zei Jose Vincente Gonzalez,
vicevoorzitter van het Spaanse Verbond van werkgeversorganisaties (CEOE), in zijn
openingstoespraak. De toekomst van Europa moet worden gezien in de mondiale context. Geopolitieke uitdagingen – zoals het
huidige Amerikaanse beleid of de migratiestromen – moeten worden aangegaan.
De Europese Unie sleept zich van crisis naar crisis, maar juist op dit moment, nu de wereldorde zoals we die kennen radicale
veranderingen ondergaat, moeten we verenigd blijven en ambitieuze en moedige acties ondernemen. Werkgevers zijn een oplossing,
geen probleem – zei Jacek Krawczyk, voorzitter van de groep Werkgevers. We moeten niet bang zijn om verder te bouwen aan een
verenigd Europa, of om eensgezind en solidair te handelen. Ook moeten we niet bang zijn om luid en duidelijk te zeggen wat
bedrijven nodig hebben om te kunnen functioneren.

Het debat spitste zich toe op twee aspecten van de toekomst van de EU – de interne markt en de economische en monetaire unie.
Overregulering blijft een uitdaging voor Europese bedrijven. Door de voortdurende digitalisering moeten veel sectoren hun
bedrijfsmodel drastisch aanpassen om concurrerend te blijven. De deelnemers aan het panel over de economische en monetaire unie
waren het erover eens dat de hervormingen van de EMU die na de crisis zijn ingezet een stap in de goede richting zijn, maar dat ze te
traag worden doorgevoerd en niet ambitieus genoeg zijn.
De leden van de groep Werkgevers hadden tevens de eer om Ana Pastor, voorzitter van het Congreso de los Deputados – het Spaanse
parlement – te ontmoeten en haar de conclusies van de conferentie te presenteren. Het evenement werd gezamenlijk georganiseerd
door het Spaanse Verbond van werkgeversorganisaties (CEOE) en de groep Werkgevers van het Europees Economisch en Sociaal
Comité. (lj)

Binnenkort bij het EESC/Culturele evenementen
Klanken van de "Songs of Longing" markeren de zestigste verjaardag van het
EESC
Het culturele evenement ter viering van de zestigste verjaardag van het EESC was zonder
twijfel een uniek en gedenkwaardig artistiek evenement – een combinatie van cultuur en
diverse aspecten van de creatieve industrie.
De "Songs of Longing", georganiseerd in samenwerking met de Koninklijke Muntschouwburg
in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, onder de artistieke leiding van
Airan Berg, bevatte onderdelen van het aankomende gemeenschapsproject dat eind juni in
première gaat.
De uitvoering bestond uit drie onderling verweven artistieke elementen waarin muziek, dans
en theater waren opgenomen. Hierin werd de rol van cultuur voor het heden en de toekomst
van Europa onderstreept en werd het belangrijkste motto van de EU, "Verenigd in

verscheidenheid", benadrukt.

Als zodanig vormde het geheel ook een combinatie van de diverse elementen die het belangrijkste aandachtsgebied van het EESC
vormen: sociaal beleid en maatschappelijke thema's, economie en cultuur.
Professionele artiesten, zowel bekende als beginnende artiesten, stonden op het podium, samen met leden van de artistieke
gemeenschap die wonen en werken in Brussel. Ze namen het publiek mee op een reis door ons gevarieerde culturele erfgoed en
lieten zien hoe dit de hedendaagse creativiteit bevordert en tegelijkertijd hoop biedt voor een toekomst op basis van onze gedeelde
mensheid.
De voorstelling "Songs of Longing" vond plaats op donderdag 24 mei in een afgeladen Albert Hall.
Meer informatie vindt u hier (ck)
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