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Hoofdartikel
Werken aan een beter evenwicht is werken aan een betere EU
Beste lezer,
Heel wat Europese landen hebben de afgelopen jaren de honderdste verjaardag van
het vrouwenstemrecht gevierd of zullen dat binnenkort doen. Om stemrecht te krijgen
hebben de generaties vrouwen voor ons een lange, harde en soms bloedige strijd
gevoerd. Hoe zouden we deze mijlpaal in de geschiedenis van onze samenleving beter
kunnen vieren dan door dit recht samen uit te oefenen?
De Europese verkiezingen bieden ons daartoe binnenkort de gelegenheid. Het
Europees Parlement wil zoveel mogelijk burgers aanmoedigen om deel te nemen aan
de komende Europese verkiezingen, en wordt daarin gesteund door het EESC. In deze
geest wil ik, aan de vooravond van Internationale Vrouwendag 2019, hier een pleidooi
houden voor een massale deelname van Europese vrouwen aan deze verkiezingen.
De EU heeft tal van wetten en maatregelen uitgewerkt die hebben bijgedragen tot de versterking van de rechten van vrouwen,
de bestrijding van discriminatie en geweld tegen vrouwen en de bevordering van gendergelijkheid - maatregelen die door het
EESC altijd volmondig zijn onderschreven. Bovendien is overname van dit acquis een cruciale voorwaarde voor toetreding tot de
EU. Overigens wordt de EU algemeen gezien als hoeder van deze verworvenheden, getuige het feit dat tijdens het brexitdebat
in het VK herhaaldelijk uiting is gegeven aan de vrees dat deze rechten zouden worden afgezwakt.
In de praktijk echter is de gelijkheid voor de wet in de meeste lidstaten nog lang geen feit, en moet er nog heel wat gebeuren
om de flagrante en hardnekkige loonkloof (gemiddeld 16 % in de EU in 2016), die elke theoretische regel tart, te dichten, om
daadwerkelijk te zorgen voor gelijke kansen, en om geweld tegen vrouwen in heel Europa te voorkomen en aan banden te
leggen. Het volstaat niet dat de EU "zich inzet voor vrouwen", vrouwen moeten zich ook "inzetten in de EU".
De genderkloof blijft niet beperkt tot ondernemingsraden of de zogenaamde STEM-sectoren (wetenschap, technologie, techniek
en wiskunde), waar in dit opzicht al meer dan tien jaar lang nagenoeg niets is veranderd. Ook allerhande instellingen,
waaronder de EU-instellingen, kampen met een onevenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen. Het Europees
Parlement mag dan 37,4 % vrouwelijke leden tellen, dat geldt niet voor de Commissie (9 van de 28 commissarissen zijn vrouw)
of het Hof van Justitie (5 van de 28 rechters zijn vrouw), om nog maar te zwijgen van de Raad, waarvan de samenstelling door
de lidstaten wordt bepaald. En het EESC zelf heeft wel twee vrouwelijke vicevoorzitters, maar het aantal vrouwelijke leden
bedraagt amper 27,6 %.
Vrouwen moeten daarom actief deelnemen aan de verkiezingscampagne - als kiezer én als kandidaat - zodat zij behoorlijk
vertegenwoordigd zijn in de instellingen van de Unie en kunnen meewerken aan een evenwichtiger Europa. Om een van de
motto's van de Internationale Vrouwendag 2019 te parafraseren: Werken aan een beter evenwicht is werken aan een betere EU.
Isabel Caño
Vicevoorzitster belast met communicatie
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In het kort
“Het maatschappelijk middenveld voor de rEUnaissance". Welk Europa willen we
na de verkiezingen voor het EP?
Op uitnodiging van Luca Jahier, voorzitter van het EESC, wordt op 21 februari het
evenement "Het maatschappelijk middenveld voor de rEUnaissance" georganiseerd.
Tijdens de debatten zal het maatschappelijk middenveld zijn stem laten horen en kunnen de
EU-instellingen hun verwachtingen, wensen en visie kenbaar maken over welk Europa zij
willen zien verrijzen na de Europese verkiezingen.
Met de deelname van de leden van het EESC biedt deze ontmoeting een uitgelezen
gelegenheid om samen na te denken over de toekomst van Europa. Op de afspraak zullen
ook twee jonge activistes verschijnen: de Zweedse Greta Thunberg, bekend om haar
milieuactivisme en de slogan "schoolstaking voor het klimaat", en de Britse Madeleina Kay,
ook wel gekend als "EU Supergirl" wegens haar vastberaden verzet tegen de brexit.
De debatten verlopen in twee delen: in de ochtendsessie (9 tot 12.30 uur) gaan Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, voorzitter
van het Europees Parlement Antonio Tajani en voorzitter van het Comité van de Regio's Karl-Heinz Lambertz een
gedachtewisseling aan met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. Ze gaan in debat met kopstukken van Europese
organisaties en bewegingen zoals Business Europe, het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV/ETUC), Europa Nostra en
CIVICO. De voorzitters van de SER's van Griekenland, Italië, Bulgarije en Malta zullen ook hun visie op de toekomst van Europa delen.
De middagsessie omvat 7 workshops over onder meer een gunstig ondernemingsklimaat, duurzame ontwikkeling, onderwijs,
grondrechten en Europese waarden, de toekomst van de arbeidsmarkt, cultuur en vrede. De conclusies van deze workshops zullen,
net voor de Europese verkiezingen, nuttige input aanleveren voor de adviezen van het EESC over het Europa van de toekomst.
Het evenement heeft een specifieke website. Via de hashtag #EUcivilsociety kunt u ook meepraten op de sociale media.
21 februari 2019, van 9 tot 12.30 uur in het Karel de Grote-gebouw, Wetstraat 170
14.30 tot 18.00 uur op het EESC, Belliardstraat 99, Jacques Delors-gebouw (ehp)

Scholieren uit heel Europa verwelkomen EESC-leden ter voorbereiding op Jouw
Europe, jouw mening!
Europese verkiezingen 2019
In de loop van februari bezoeken leden van het Europees Economisch en Sociaal
Comité drieëndertig scholen om hen voor te bereiden op Jouw Europa, jouw
mening , het jongerenevenement dat dit jaar voor de tiende keer wordt
georganiseerd en dat in Brussel plaatsvindt onder het motto “#YEYYSturns10:
Stem voor jouw toekomst!”
De 16- tot 18-jarige leerlingen komen op 21 en 22 maart naar Brussel om tijdens de
plenaire zitting van te debatteren over hun standpunten, hoop en verwachtingen in
verband met de komende Europese verkiezingen. De jongeren zullen stemmen over drie
voorstellen, die het Europees Parlement in zijn campagne voor de Europese verkiezingen zal opnemen.
Het eindverslag van YEYS zal door het Europees Parlement worden gezien als een verklaring van jonge Europeanen over "in welk
Europa zij willen leven".
De 33 deelnemende scholen zijn op willekeurige wijze elektronisch geselecteerd uit een recordaantal van 1038 inschrijvingen. Uit elk
van de 28 lidstaten en elk van de vijf kandidaat-lidstaten (Albanië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro,
Servië en Turkije) zal één school deelnemen.

De Engelse naam van het evenement is Your Europe, Your Say! (YEYS). Het wordt georganiseerd door het Europees Economisch en
Sociaal Comité, de spreekbuis van het maatschappelijk middenveld, en is hét EESC-evenement voor jongeren.
Nadere details over YEYS2019 zijn te vinden op de officiële website van het evenement, en de video over YEYS 2018 kunt uhier
bekijken. (ks/dgf)

Nieuws van het EESC
Michel Barnier bij het EESC: "Stilte is funest voor Europa"
Michel Barnier, de hoofdonderhandelaar van de EU voor de brexit, heeft
deelgenomen aan de 540e zitting van het Europees Economisch en Sociaal Comité
om de standpunten van de EU over de brexitdeal en mogelijke toekomstscenario's
uiteen te zetten.
EESC-voorzitter Luca Jahier complimenteerde de heer Barnier voor het verzette werk en
benadrukte dat het EESC sterk betrokken is bij het maatschappelijk middenveld in het VK:
"Het EESC is goed voorbereid op ieder toekomstscenario en zal zijn betrekkingen met zijn
Britse tegenhangers voortzetten."
De heer Barnier waarschuwde dat Europa voorbereid moet zijn op een "no deal"scenario. "Wat de uitkomst ook wordt, de vertegenwoordigers van het maatschappelijk
middenveld krijgen een doorslaggevende rol bij bewustmaking van de burgers," zei hij.
De "backstop"
De leden van het EESC vroegen om een resoluut standpunt over de "backstop", volgens sommigen de op één na beste oplossing voor
Noord-Ierland (de beste was in de EU blijven).
De heer Barnier benadrukte dat het zijn verantwoordelijkheid is om de problemen voor de EU op te lossen. "We willen geen gebruik
maken van de backstop. Het is te vergelijken met de verzekering voor uw woning – u betaalt ze wel, maar u hoopt ze nooit nodig te
hebben." Het VK wilde uit de Unie stappen en de brexit veroorzaakt problemen voor Ierland en Noord-Ierland. De backstop is er voor
mensen die zekerheid willen hebben. Bovendien is de grens met Ierland ook de grens met 27 landen en de grens van de
eengemaakte markt. Het is daarom een Europese aangelegenheid.

De heer Barnier besloot met: "De brexit heeft geen enkele meerwaarde , maar we mogen de gevolgen van de brexit niet
verwarren met de lessen die ervan kunnen worden geleerd. Noch mogen we populisme verwarren met de gevoelens die onder de
bevolking leven. Het ergste is stilte: we moeten ons uitspreken en het debat aangaan. We kunnen wel van mening verschillen, maar
we moeten blijven praten, want populisten gebruiken onze stilte tegen Europa." (sma)

"No deal"-brexit brengt de luchtvaart- en chemiesectoren in het VK en de EU in
gevaar
Sprekers waren het er tijdens een vergadering op hoog niveau over de gevolgen
van de brexit voor de luchtvaart- en chemiesectoren, georganiseerd door de
adviescommissie Industriële Reconversie (CCMI) bij het EESC, over eens dat het
VK de EU-wetgeving moet blijven naleven en dat de Reach-verordening van
cruciaal belang is voor de chemiesector. Voor de luchtvaartsector moeten op de
belangrijkste onderdelen overeenkomsten over wederkerigheid worden gesloten
en moet de geplande overgangsperiode worden verlengd tot ten minste vijf jaar.
"Het is van cruciaal belang dat in de belangrijkste sectoren voor wederkerigheid wordt
gezorgd," waarschuwde Jan Pie, secretaris-generaal van de ASD, de vereniging van
luchtvaart- en defensiesectoren in Europa. Hij vroeg ook om een langere overgangsperiode.
De gevolgen van het uitblijven van een akkoord zouden vooral merkbaar zijn in de
leveringsketen, aangezien voor korte levertijden een soepel werkende keten nodig is. Onderdelen steken vaak meerdere keren het
Kanaal over voordat het product wordt geassembleerd. Een blokkade op één onderdeel kan de hele leveringsketen lamleggen.
Hetzelfde geldt voor het verkeer van werknemers: vakmensen moeten zich snel tussen het VK en de EU kunnen verplaatsen. De
belangrijkste zorg voor ondernemingen is de verschillende wetgeving in de EU en het VK.
Volgens Ian Cranshaw, hoofd internationale handel bij de vereniging voor de chemiesector CIA, is een akkoord over de brexit ook
onmisbaar voor de chemiesector. De chemiesector is met een omzet van 18 miljard GBP en 150 000 directe en 500 000 indirecte
banen van cruciaal belang voor het VK. De sector heeft vooral zekerheid nodig. De organisatie van de heer Cranshaw heeft een
enquête uitgevoerd onder de ondernemingen die zij vertegenwoordigt en geen enkel bedrijf heeft aangegeven dat de brexit
hen ten goede zou komen.
"De les die we uit deze situatie kunnen leren is dat we de successen van de eengemaakte markt en de vele voordelen van EUlidmaatschap voor bedrijven en burgers beter moeten communiceren," concludeerde CCMI-voorzitter Lucie Studničná.
De vraag wie er uiteindelijk wel profiteert van de brexit bleef onbeantwoord. (sma)

EESC roept op tot wettelijke erkenning voor liefdadigheidsactiviteiten in de EU
Liefdadigheid is in de EU goed voor bijna 90 miljard euro per jaar. Maar in tegenstelling tot commerciële

ondernemingen kunnen liefdadigheidsinstellingen of particuliere donoren de
voordelen van de Europese eengemaakte markt niet benutten. Dat maakt het hun
moeilijk om grensoverschrijdend aan liefdadigheid te doen.
Filantropische activiteiten winnen aan belang in Europa en zouden aanvullende financiering
kunnen opleveren op gebieden waar overheidssteun ontbreekt, zo werd betoogd op de
hoorzitting Europese liefdadigheid: een onbenut potentieel, die op 16 januari werd
georganiseerd door het EESC.

voorzitterschap van de EU.

De hoorzitting bracht een aantal filantropische organisaties en individuen samen, die met
hun standpunten voor waardevolle input zullen zorgen voor een advies over Europese
liefdadigheid dat het EESC momenteel opstelt op verzoek van het Roemeense

"Wij zullen ertoe oproepen een rechtskader te creëren voor de ontwikkeling van liefdadigheidsactiviteiten en om filantropische
organisaties dezelfde status te geven als commerciële ondernemingen," aldus Petru Dandea, rapporteur voor het advies.
Europa telt zowat 150.000 instellingen van algemeen nut. Samen zijn die goed voor financiële toezeggingen ten belope van 87 miljard
euro, of meer dan het nationaal inkomen van wel 15 lidstaten.
Het EESC zal ook argumenteren dat liefdadigheidsactiviteiten transparant en duidelijk gedefinieerd moeten zijn, en dat liefdadigheid
geenszins in de plaats mag treden van socialezekerheidsstelsels of belastingontduiking mag faciliteren. (ll)

EESC dringt aan op hervorming van de WTO conform EU-waarden
Tijdens zijn zitting van 24 januari heeft het Europees Economisch en Sociaal
Comité een advies goedgekeurd waarin het pleit voor ambitieuze hervorming van
de Wereldhandelsorganisatie om de huidige crisis te boven te komen. Tegelijk
legt het de nadruk op de waarden van de EU en de leidende rol van de EU op het
gebied van duurzaamheid.
De Wereldhandelsorganisatie (WTO) is de mondiale organisatie die zich bezighoudt met de
regels voor de handel tussen landen. Recente ontwikkelingen in de internationale handel
hebben haar werk echter bemoeilijkt. Emmanuelle Butaud-Stubbs, rapporteur voor het
EESC-advies, wees erop dat de voorgestelde hervormingen moeten "stroken met de
waarden van de EU en met de rol die zij kan spelen in de wereldhandel en dat investeringen
en ontwikkeling aan elkaar moeten worden gekoppeld".
Het advies bevat voorstellen om de beroepsinstantie van het Orgaan voor geschillenbeslechting van de WTO in stand te houden door
de ambtstermijn van de huidige rechters als tijdelijke oplossing voor de huidige situatie te verlengen, het aantal rechters van zeven
tot negen uit te breiden en in de aanwerving van voltijdse onafhankelijke rechters te voorzien.
, adjunct-directeur-generaal van de WTO, nam deel aan het debat tijdens de zitting van het EESC en bevestigde het belang van een
goed werkende beroepsinstantie: ". De rechtsstaat zou worden vervangen door de overeenkomst van het moment en de macht zou
prevaleren boven de wettigheid.”
Het EESC stelt ook aanvullende maatregelen voor op het gebied van gegevensbescherming, voedselveiligheidsnormen, dierenwelzijn
en milieunormen in de landbouwproductie. Verder wordt in het advies gepleit voor een ruimere inbreng van het maatschappelijk
middenveld aan de werkzaamheden van de WTO, bijvoorbeeld via het Openbaar WTO-forum, in de vorm van een evenwichtige en
representatieve vergadering van sociale en economische actoren uit alle verschillende sectoren en belangengroepen.

Maatschappelijk middenveld wil vrijhandelsakkoorden van de EU nauwlettender
in het oog houden
Het EESC heeft tijdens zijn plenaire vergadering van januari een advies
uitgebracht over een grotere rol voor interne adviesgroepen bij het controleren
van de uitvoering van door de Europese Unie gesloten
vrijhandelsovereenkomsten. Interne adviesgroepen zijn al verantwoordelijk voor
het toezicht op de uitvoering van vrijhandelsakkoorden op het gebied van
duurzame ontwikkeling en arbeidsnormen, maar het EESC wil deze
toezichthoudende rol uitbreiden tot alle aspecten van de akkoorden, inclusief de
belangrijkste handelsbepalingen.
Het EESC is van mening dat de betrokkenheid van het maatschappelijk
middenveld bij allerlei soorten overeenkomsten van essentieel belang is, niet alleen om toezicht te houden, maar ook
voor het waarmaken van de strategische ambities van die overeenkomsten. Dit moet gebeuren via één gezamenlijk
orgaan van het maatschappelijk middenveld waarin beide partijen bij de overeenkomst vertegenwoordigd zijn. Alberto
Mazzola, rapporteur voor het advies, wees erop dat “ de EU vandaag de dag geconfronteerd wordt met een
toenemende vraag naar een constructieve dialoog met het maatschappelijk middenveld over handel, zoals blijkt uit
CETA en TTIP, en dat interne adviesgroepen een geweldige manier zijn om burgers te betrekken bij handelskwesties”.
Behalve deze grotere rol voor interne adviesgroepen moet ook de werking van bestaande en toekomstige
adviesgroepen in bepalingen worden vervat. Daarnaast moet ervoor worden gezorgd dat de belangen van het
maatschappelijk middenveld evenwichtig zijn vertegenwoordigd in de adviesgroepen en dat externe belanghebbenden
kunnen worden betrokken en geraadpleegd.
Momenteel zijn er acht actieve interne adviesgroepen met 27 leden van het EESC; naar verwachting zullen er tegen
2021 nog eens vijf worden opgericht en in de toekomst volgen er wellicht nog meer. Het EESC verwacht dat de kosten
van zijn betrokkenheid bij de interne adviesgroepen in de komende drie jaar zullen verdubbelen en wellicht zelfs

verdrievoudigen, als de vrijhandelsovereenkomsten waarover momenteel wordt onderhandeld al worden
meegerekend. (dgf)

EESC-debat met het Roemeense voorzitterschap: burger weer aansluiting doen
vinden bij Europa
Op de zitting van het EESC van januari vond een debat met de Roemeense
premier Vasilica‑Viorica Dăncilă plaats over de prioriteiten van het Roemeense
EU-voorzitterschap voor het eerste semester van 2019. EESC-voorzitter Luca
Jahier wees erop hoe belangrijk het aan de vooravond van de Europese
verkiezingen is om het vertrouwen van de Europese burger in de politiek te
herstellen.
Belangrijk is dat de Europese burger, om wie het uiteindelijk gaat, het Europese
integratieproces beter begrijpt, omarmt en zich ermee kan identificeren. "Het
debat over de toekomst van Europa op de Sibiu-top vindt plaats op een
symbolische datum, Europadag op 9 mei. Dit is het laatste moment vóór de
verkiezingen om een verenigd en sterk Europa te laten zien dat dicht bij alle
burgers staat en vastberaden is om alles voor hen in het werk te stellen", zei de EESC-voorzitter. "We hebben niet
alleen behoefte aan een doeltreffender EU-beleid, maar ook aan een nieuw, positief verhaal om de burgers weer te
begeesteren voor het Europese project en hun vertrouwen in de politiek te herstellen, de samenhang te vergroten en
tegengewicht te bieden aan populistische trends," voegde hij toe.
Premier Dăncilă verklaarde zich vastberaden om significante vooruitgang te boeken met de meest prangende
uitdagingen waar de EU voor staat, teneinde meer eenheid, cohesie, solidariteit en rechtvaardigheid tot stand te
brengen. Ook benadrukte ze dat het EU-voorzitterschap van haar land de Europese waarden hoog in het vaandel
draagt en wil luisteren naar wat de Europese burger te zeggen heeft over welke richting de EU zou moeten uitgaan.
"Dit is een prioriteit voor het Roemeense voorzitterschap. Bij het formuleren van oplossingen en het nemen van
besluiten zullen wij het belang van de burger en de maatschappelijke realiteit zo goed mogelijk voor ogen houden.
Enkel door de burger voortdurend een stem in het kapittel te geven, kan Europa zijn kracht en samenhang bewaren",
verklaarde ze. “Cohesie, een gemeenschappelijke Europese waarde” is dan ook het motto van het Roemeense
voorzitterschap. (mp)

Cognitieve minderheden kunnen de mismatch op de arbeidsmarkt van morgen
helpen oplossen
In januari werd tijdens de vergadering van de EESC-afdeling TEN een presentatie
gegeven over de vraag hoe we het potentieel van "cognitieve minderheden"
(mensen met hoogfunctionerend autisme, hyperactiviteit, dyslexie en dyspraxie)
kunnen benutten om aan de vraag naar bepaalde karig beschikbare technische
vaardigheden te voldoen, en zo tegelijkertijd hun sociale integratie kunnen
vooruithelpen.
Hugo Horiot, schrijver van het boek "Autisme, j'accuse!" en zelf autistisch, wees
op de "vele niches waar bepaalde zeer technische skills nodig maar moeilijk te
vinden zijn, omdat de cognitieve groep die over die skills beschikt, door het
systeem wordt afgewezen". Hij benadrukte dat " we bedrijven en instellingen
moeten aanmoedigen om andere wervings- en beoordelingsmethoden te hanteren
dan de standaardmethoden waarbij sociale vaardigheden centraal staan."
Volgens een aantal schattingen zal ongeveer 65 % van de huidige scholieren
terechtkomen in banen die op dit moment niet bestaan en zullen bedrijven het
steeds moeilijker hebben om de vaardigheden te vinden die ze nodig hebben.
Door het potentieel van cognitieve minderheden te benutten wordt niet alleen
een essentiële bijdrage geleverd aan onze samenleving maar wordt ook mensen met een “andere” intelligentie de
kans geboden op sociale integratie. “Zo krijgt een groep in de samenleving die geen enkel perspectief heeft de kans
om op innovatieve manieren bij te dragen aan onze samenleving”, aldus de heer Horiot.
Het is van fundamenteel belang te erkennen dat alle mensen complementair zijn en in staat om op meerdere manieren
bij te dragen aan de samenleving. "We zijn allemaal verschillend," zei de voorzitter van de TEN-afdeling Pierre Jean
Coulon. “Er zijn echter verschillen die als aanvaardbaar worden beschouwd omdat ze niemand storen of geen gevolgen
hebben, en er zijn verschillen die we niet accepteren, zoals in het geval van neurodiversiteit," besloot hij.(mp)

EESC steunt oprichting Europees centrum voor cyberveiligheid
Het EESC steunt het initiatief van de Commissie tot oprichting van een Europees
kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van
cyberbeveiliging en een netwerk van nationale coördinatiecentra. Doel is om de
Unie te helpen bij de ontwikkeling van de technologische en industriële capaciteit
op het gebied van cyberbeveiliging en om het concurrentievermogen van de
cyberbeveiligingsindustrie van de Unie te vergroten.
In een advies, goedgekeurd op de plenaire zitting van januari en opgesteld door
Antonio Longo en Alberto Mazzola, benadrukt het EESC dat het voorstel van de
Commissie een belangrijke stap is voor de ontwikkeling van een industriële

strategie voor cyberbeveiliging ter verzekering van een solide en verregaande digitale autonomie. Een en ander is
onontbeerlijk voor de versterking van de Europese beschermingsmechanismen in de cyberoorlog die momenteel
gaande is en die de politieke, economische en sociale stelsels in gevaar dreigt te brengen.
"Cyberveiligheid gaat onze samenleving als geheel aan. In slechts tien jaar tijd is het aantal cyberaanvallen wereldwijd
exponentieel toegenomen van 800 000 tot 8 miljoen", aldus de heer Longo. "Wij steunen het initiatief van de
Commissie tot oprichting van een kenniscentrum dat de nationale centra coördineert en een referentie moet zijn voor
de cyberbeveiligingsgemeenschap", verklaarde hij.
Een publiek-privaat partnerschap inzake cyberveiligheid is een hoeksteen van de strategie. "We zijn er voorstander
van om op basis van harde toezeggingen op wetenschappelijk en investeringsgebied, de samenwerking uit te breiden
tot de industrie. We pleiten voor een tripartiete aanpak waarbij de Europese Commissie, de lidstaten en bedrijven
worden betrokken", voegde de heer Mazzola toe. We moeten ook de deur openlaten voor deelname van bedrijven van
buiten de EU die bereid zijn aan de voorwaarden van de EU te voldoen”, besloot hij. (mp)

Het opbouwen van veerkracht moet in 2019 een topprioriteit voor de eurozone
zijn
In 2019 zal het voor de economieën van de eurozone van het grootste belang zijn
om, rekening houdend met de huidige economische vooruitzichten, de veekracht
van de economie en de arbeidsmarkt te vergroten, aldus het EESC in zijn advies
over de aanbevelingen van de Commissie inzake het economisch beleid voor de
eurozone (2019).
Het opbouwen van veerkracht is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de
lidstaten toekomstige schokken het hoofd kunnen bieden, zonder dat de
economische en sociale kosten de pan uitrijzen. Daartoe moet de EMU worden
verdiept door de bankenunie te voltooien, de eigen middelen van de EU te
verhogen en een macro-economische stabilisatiefunctie voor het eurogebied in te
stellen, en de naar behoren ten uitvoer te leggen.
Ook wordt in het EESC-advies aangedrongen op doeltreffende maatregelen om buitensporige overschotten terug te
dringen door de overheidsinvesteringen en lonen in landen met overschotten aanzienlijk te verhogen. Op middellange
termijn mag de reële loonstijging niet achterblijven bij de productiviteitsgroei en inflatie.
Het is niet raadzaam om lidstaten met een hoge overheidsschuld en met een outputgap die nul of negatief is, aan te
sporen begrotingsbuffers aan te leggen door een contractieve begrotingskoers aan te houden. Hierdoor zouden zij
waarschijnlijk met een lage groei blijven kampen, zonder dat hun overheidsschuld als percentage van het bbp er lager
op wordt.
Het EESC wijst er tevens op dat dringend richtsnoeren en maatregelen moeten worden vastgesteld om
overheidsinvesteringen te bevorderen en particuliere investeringen te vergemakkelijken . Bij de toepassing van de
begrotingsregels van de EU dient de zogenaamde “gulden regel” in aanmerking te worden genomen.
Beleidswijzigingen mogen niet ten koste gaan van inkomsten voor de financiering van sociale investeringen en
socialezekerheidsstelsels, of ertoe leiden dat sociale en arbeidsrechten worden aangetast. Er moet tegelijkertijd
worden gestreefd naar een opwaartse convergentie van de economische en sociale normen.
Ten slotte dringt het EESC er bij de lidstaten op aan de nodige inzet aan de dag te leggen om de resterende
meningsverschillen over dit onderwerp te overbruggen. (jk)

Ondanks het grote potentieel van de voorgestelde btw-hervorming kan het
welslagen ervan niet als vanzelfsprekend worden beschouwd
Een nieuw btw-stelsel voor de belasting van het handelsverkeer tussen de
lidstaten moet alle mogelijkheden ten volle benutten en eventuele negatieve
gevolgen voor de interne markt beperken, aldus het EESC in zijn advies over het
voorstel van de Commissie. Meer samenwerking tussen de autoriteiten en
uitgebreide communicatie zijn van cruciaal belang voor een succesvolle
tenuitvoerlegging van het voorstel.
De voorgestelde hervorming is volgens het EESC een cruciale stap in de richting
van een definitief btw-stelsel voor de belasting van goederen in de B2B-handel op
basis van het bestemmingsbeginsel. Het nieuwe kader kan het bedrijfsleven
concrete voordelen opleveren.
"De hervorming kan positieve gevolgen hebben voor bedrijven en hun groei, maar het succes ervan kan niet als
vanzelfsprekend worden beschouwd", aldus rapporteur Krister Andersson. "De regels moeten naar behoren ten uitvoer
worden gelegd en de nationale belastingautoriteiten moeten hun dagelijkse samenwerking intensiveren en
tegelijkertijd een communicatiecampagne voeren", legt de rapporteur uit.
De hervorming zal de belastingheffing op grensoverschrijdende B2B-handel in goederen veranderen, maar de
belasting van diensten zal onder een andere regeling blijven vallen. Aangezien dit waarschijnlijk voor problemen zal
zorgen, zou het EESC graag zien dat wordt nagegaan hoe een systeem dat beide gebieden bestrijkt, zo snel mogelijk
kan worden ingevoerd.
"Een gemeenschappelijke manier om goederen en diensten te belasten zou bevorderlijk zijn voor groei en
doeltreffender tegen fraude", aldus co-rapporteur Giuseppe Guerini.
In zijn advies doet het EESC praktische aanbevelingen over de wijze waarop de hervorming ten uitvoer kan worden
gelegd en verzoekt het de Commissie om de voorgestelde bepalingen inzake het éénloketsysteem en de

gecertificeerde belastingplichtige te verduidelijken. Het maakt zich zorgen over het ontstaan van nieuwe
belemmeringen voor kleine en middelgrote alsook startende ondernemingen. Tot slot beveelt het EESC aan om
voldoende te investeren in IT-hardware en -software om een solide en betrouwbaar éénloketsysteem te ontwikkelen.
(jk)

Hoorzitting EESC: dringend behoefte aan mondiale regeling voor belastingheffing
in de digitale economie
Internationale belastingdeskundigen en vertegenwoordigers van het
maatschappelijk middenveld hebben op 29 januari tijdens een hoorzitting van het
EESC aangedrongen op een doeltreffende wereldwijde regeling voor het belasten
van bedrijven in de gedigitaliseerde economie, met als doel om verdere
unilaterale maatregelen te voorkomen en te zorgen voor duurzame groei,
investeringen en fiscale zekerheid en rechtvaardigheid.
Prominente sprekers waren het erover eens dat alleen een wereldwijde regeling
zoden aan de dijk kan zetten, zowel wat regelgeving als wat governance betreft,
en zij toonden zich ingenomen met de gesprekken die plaatsvinden in het kader
van het Inclusief Kader van de OESO inzake grondslaguitholling en
winstverschuiving (Base Erosion and Profit Shifting - BEPS).
De deelnemers bespraken mogelijke manieren om bedrijven in de gedigitaliseerde economie te belasten (hierover
wordt momenteel binnen het genoemde Kader van gedachten gewisseld), waaronder het toewijzen van internationale
belastingrechten (zoals participatie van gebruikers, immateriële marketingactiva en aanmerkelijke economische
aanwezigheid) en de mogelijkheid voor landen om belastingrechten uit te oefenen wanneer er sprake is van
grondslaguitholling en winstverschuiving.
Voorgesteld werd om goed na te gaan of een en ander ook binnen het btw-stelsel zou kunnen worden geregeld en om
een gemeenschappelijke definitie van het begrip ‘waardecreatie’ uit te werken. Daarnaast vond men dat eveneens
moet worden onderzocht of een regeling voor de fiscale toerekening van inkomsten de voorkeur verdient boven een
regeling op basis van het verbruik.
De sprekers drongen erop aan dat bepaalde fundamentele beginselen, zoals het vermijden van dubbele belasting,
eenvoud, zekerheid en gelijkheid, in acht worden genomen bij het opstellen van nieuwe regels. Een eenvoudiger
methode is van cruciaal belang voor de verschillende betrokken partijen, en er moeten eerlijke en efficiënte
mechanismen voor geschillenbeslechting worden ontwikkeld en toegepast. Zij pleitten ook voor een nadere
economische analyse van de impact van het BEPS-project en van de mogelijke impact van eventuele toekomstige
maatregelen.
De resultaten van de hoorzitting zullen als basis dienen voor een initiatiefadvies van rapporteur Krister Andersson, dat
naar verwachting tijdens de zitting van juli zal worden aangenomen. (jk)

Creatief Europa 2021-2027: EESC roept op tot meer budget en speciale promotie
in het kader van Horizon 2020
De Europese creatieve sector heeft een groot potentieel, maar heeft meer steun
nodig om zich volledig te ontwikkelen en uit te groeien tot een serieuze
concurrent op de wereldmarkt. Ook andere sectoren, zoals textiel, toerisme en de
auto-, bouw- en gezondheidsindustrie, zouden wel varen bij een ambitieuze
culturele en creatieve sector.
Als je bedenkt waar deze sector allemaal voor staat – waken over ons cultureel
erfgoed, onze waarden promoten, culturele herbronning, innovatie,
entertainment en duurzame banen en groei – schiet het voorgestelde budget van
1,85 miljard EUR schromelijk tekort, stelt mevrouw Butaud-Stubbs, rapporteur
van het EESC advies over het voorstel van de Commissie voor het Creatief Europaprogramma voor 2021-2027.
"De digitale revolutie biedt nieuwe kansen als we tijd investeren in onderwijs,
software en apparatuur", voegt corapporteur Zbigniew Kotowski toe. Het EESC
dringt aan op een specifiek budget in het kader van het Horizon 2020-programma om het enorme innovatiepotentieel
van de creatieve sector te benutten.
Andere EESC-voorstellen omvatten:
een duidelijke EU-strategie voor de creatieve en culturele sector (het gaat dan zowel om het internemarktbeleid
als om het extern beleid), om het concurrentievermogen van de sector te vergroten;
een onafhankelijk kwantitatief en kwalitatief onderzoek van de impact van grote fusies in de audiovisuele sector
van de VS op de Europese markt;
80 miljoen EUR méér voor het sectoroverschrijdende onderdeel, om de bureaus van Creatief Europa te helpen het
programma in hun eigen land te promoten en om een vrij, divers en pluralistisch medialandschap,
kwaliteitsjournalistiek en mediageletterdheid te bevorderen. (sma)

We willen op de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust niet langer
rouwen in stilte

door Luca Jahier
Aan de vooravond van de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust valt
het ons moeilijk op een bezadigde manier te rouwen. In plaats van als diepste
teken van rouw een eenzame stilte in acht te nemen, zouden we het willen
uitschreeuwen.
Waarom is het antisemitisme nog niet dood, niet in Europa en zelfs niet in de
Verenigde Staten? Waarom werd vorig jaar in Frankrijk een overlevende van de
holocaust neergestoken en verbrand in haar appartement? Waarom werd het jaar
voordien een gepensioneerde kleuterleidster, Sarah Halimi, vermoord en van het
balkon van haar Parijse woning gegooid?
Parijs. Toulouse. Malmö. Kopenhagen. Berlijn, Brussel. Onze menselijkheid is bezoedeld door onschuldig bloed. Het
ondenkbare steekt toch weer de kop op.
Joden in Duitsland is afgeraden een keppeltje te dragen omdat ze dan het risico lopen te worden aangevallen. Joodse
schoolkinderen in Frankrijk werd ontraden naar een bepaalde, als antisemitisch omschreven plaatselijke school te
gaan. Om maar te zwijgen van de ontheiliging van begraafplaatsen, de swastika's op de muren van synagogen en
scholen, en anti-Israëlische bijeenkomsten waarop joden worden uitgescholden voor "apen" en "varkens". Europa laat
zich weer van zijn lelijkste, onmenselijke kant zien.
Eeuwen geleden werden joden vervolgd als religieuze minderheid. De Holocaust in de vorige eeuw was een poging
joden uit te roeien omdat zij werden beschouwd als een bedreiging voor de staat. Vandaag zijn het voornamelijk de
gebeurtenissen in het Midden-Oosten die joden tot een doelwit maken, hoewel er nog andere vormen van
antisemitisme zijn die om de ontkenning van de Holocaust draaien.
Mensen voelen zich boos en gefrustreerd; ze hebben het gevoel dat er een loopje wordt genomen met hun rechten en
dat ze machteloos staan, en vele joden moeten daarvoor betalen. Het aantal joodse inwoners in Europa neemt af en is
volgens gegevens van de EU van 1,12 miljoen in 2009 gedaald tot 1,08 miljoen in 2017. Ook in Frankrijk, het EU-land
met de grootste joodse bevolking, is het aantal joodse burgers gedaald van 500 000 in 2002 tot 456 000 in 2017. De
reden voor die uittocht: de haatmisdrijven.
Bijna een derde van de Europese joden woont geen grote evenementen bij en bezoekt geen joodse plaatsen omdat zij
zich niet veilig voelen. Uit een enquête die de Europese Commissie in december jl. heeft gepubliceerd blijkt dat negen
op de tien Europese joden van mening zijn dat het antisemitisme de laatste vijf jaar is toegenomen.
Volgens 89 % van de 16 300 deelnemers aan deze enquête, die werd gehouden in België, Denemarken, Duitsland,
Frankrijk, Hongarije, Italië, Nederland, Oostenrijk, Polen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden - de 12 landen
waar 96 % van de Europese joden woont - krijgen zij met name op internet en sociale netwerken met extreme uitingen
van antisemitisme te maken.
We moeten vermijden dat dezelfde wreedheden opnieuw worden begaan. Haatmisdrijven en vijandig en gewelddadig
gedrag tegenover joden en minderheden moet de kop worden ingedrukt. Als de lidstaten van de EU en de
internationale gemeenschap er niet in slagen snel het tij te keren, dan bestaat het gevaar dat de gruwel uit het
verleden weer opduikt en onze samenleving vergiftigt.
Zoals uitvoerig is gemeld, werd er amper drie dagen voor de moord op Pawel Adamowicz in Gdańsk een antisemitisch
satirisch tv-programma in prime time uitgezonden. De heer Adamowicz werd vermoord tijdens een evenement van de
liefdadigheidsorganisatie die in dit programma werd afgeschilderd als een door schimmige krachten geleide
organisatie.
Pawel Adamowicz was een fervent pleitbezorger van de rechten van minderheden in een tijd waarin haatmisdrijven
schering en inslag lijken te worden. Ook verzette hij zich als liberaal hartstochtelijk tegen het anti-immigrantenbeleid
van de regerende conservatieve partij. Als deze moord ons één ding heeft geleerd dan is het dat we haatzaaiende taal
een halt moeten toeroepen willen we niet zelf ten prooi vallen aan haat.
Het is vandaag de dag belangrijker dan ooit dat we de slachtoffers van de Holocaust herdenken en de gruweldaden
van de nazi's niet vergeten. De Holocaust is bepalend geweest voor de Europese geschiedenis en de herdenking van
de Shoah kan zeker helpen antisemitisme te voorkomen.
Een aantal geschiedkundigen heeft er al op gewezen dat het tijd is om de individuele nationale herinneringscultuur in
te ruilen voor een kritische Europese herinneringscultuur. Herdenken moeten we als Europeanen samen doen, anders
dreigen we te vervallen in de fouten uit het verleden.
Hoe langer we wachten met het verbieden van haatdragende taal en hoe langer we het uitstellen om met ons verleden
in het reine te komen, hoe moeilijker het zal zijn om een echt nieuw collectief Europees geheugen en een nieuwe
identiteit op te bouwen, gebaseerd op diversiteit, het gevoel een geschiedenis te delen, saamhorigheid en een
gemeenschappelijke lotsbestemming.
Zoals Primo Levi, auteur van Is dit een mens en Buco nero di Auschwitz , een postuum essay, in zijn laatste boek
schreef: "Het is gebeurd, dus het kan weer gebeuren."

Nieuws van de groepen
Projecten van werkgevers in het kader van het Roemeense voorzitterschap
door de groep Werkgevers van het EESC
"Cohesie, een gemeenschappelijke Europese waarde" is de slogan van het
Roemeense voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie tijdens de eerste
helft van 2019. De groep Werkgevers ziet een aantal synergieën tussen de
prioriteiten van het Roemeense voorzitterschap en haar eigen politieke doelstellingen. Daarom plant de groep een
evenement tijdens het voorzitterschap waarin de nadruk wordt gelegd op ondernemerschap.

In april houdt de groep Werkgevers een conferentie op hoog niveau over het Europese ondernemerschapsmodel. Deze
conferentie zal plaatsvinden in Boekarest onder auspiciën van de president van Roemenië en in samenwerking met de
Roemeense werkgeversorganisatie. Tijdens dit evenement zal de toekomst van het kmo-beleid worden besproken, met
inbegrip van de behoefte aan een nieuwe visie en aanvullende maatregelen op zowel nationaal als EU-niveau ter
ondersteuning van ondernemerschap en kmo's. Werkgevers zijn van mening dat het bevorderen van ondernemerschap
en het concurrentievermogen van kmo's als een weloverwogen, proactief en effectief beleid Europa sterker kan maken
en beter in staat stelt het hoofd te bieden aan de uitdagingen waarvoor het zich momenteel gesteld ziet. (lj)

Groep Werknemers van het EESC ingenomen met akkoord over evenwicht tussen
werk en privéleven
Door de groep Werknemers van het EESC
Het Europees Parlement, de Europese Commissie en de lidstaten hebben op
24 januari een akkoord bereikt over een nieuwe richtlijn betreffende het
evenwicht tussen werk en privéleven "," verklaarde Gaby Bischoff, voorzitter van
de groep Werknemers van het EESC.
Aangezien vakbonden aandrongen op dit wetgevingsvoorstel als integraal
onderdeel van de Europese pijler van sociale rechten teneinde voor sociale
vooruitgang voor Europese burgers te zorgen, heeft de groep Werkgevers door
middel van haar advies over het evenwicht tussen werk en privéleven van
werkende ouders en mantelzorgers het voortouw genomen in de discussies
binnen het EESC over het versterken van de rechten van werknemers met
zorgtaken.
"We zijn ingenomen met het akkoord omdat hiermee tien dagen vaderschapsverlof wordt ingevoerd rond de geboorte,
wat een vooruitgang betekent. Voor dit verlof geldt dezelfde vergoeding als voor ziekteverlof voor vaders of partners,
waarmee de doelstelling van het voorstel om de betrokkenheid van vaders/partners te vergroten, wordt bereikt.
Moeders en vaders hebben recht op ouderschapsverlof met een passende vergoeding. Dit was een belangrijk
campagneonderwerp voor vakbonden om ouders te helpen een beter evenwicht tussen werk en privéleven tot stand te
brengen. Bovendien krijgen mensen die voor een ziek familielid zorgen de mogelijkheid vijf dagen mantelzorgverlof op
te nemen," zei Gaby Bischoff.
Erika Koller, de rapporteur voor het advies, voegde daaraan toe: "Beleid inzake het evenwicht tussen werk en
privéleven is bedoeld om vrouwen en mannen in staat te stellen keuzes te maken vanuit een gelijk speelveld. Dit
akkoord is wat dat betreft geen wondermiddel waarmee alles is opgelost, maar het is zeker een stap in de goede
richting." (ppr)

Samenlevingen buiten grootstedelijke gebieden: de rol van maatschappelijke
organisaties in de bestrijding van populisme
Door de groep Diversiteit Europa van het EESC
Het populisme heeft momenteel in de EU zijn hoogste peil sinds de jaren dertig
van de vorige eeuw bereikt. In dit verband heeft de EESC-groep Diversiteit Europa
een studie verricht naar Samenlevingen buiten grootstedelijke gebieden: de rol
van maatschappelijke organisaties in de bestrijding van populisme, die nu online
beschikbaar is.
In de studie worden factoren in kaart gebracht die van invloed zijn op de keuze
van burgers voor populisme en wordt nagegaan welke rol maatschappelijke
organisaties spelen bij de bestrijding ervan. De studie kijkt naar 8 nietgrootstedelijke gebieden met uitgesproken populistisch stemgedrag in vier
verschillende landen, waarbij in elk land één gebied boven en één gebied onder
het EU-gemiddelde liggen:
Klagenfurt-Villach en Zuid-Nederoostenrijk (Oostenrijk)
Drôme en Aisne (Frankrijk)
Udine en Reggio di Calabria (Italië)
Płocki en Nowosądecki (Polen)
Economische achteruitgang, sociale instabiliteit en een beperkt opleidingsniveau
zijn belangrijke factoren die de toegenomen steun voor populisten in de EU
verklaren. Er zijn echter nog andere, onderling afhankelijke factoren die
belangrijker zijn. Zo zorgt desinformatie er bijvoorbeeld dagelijks voor dat echte
of vermeende onveiligheid wordt aangewakkerd en dat veel jonge kiezers graag
willen geloven dat populistische partijen positieve veranderingen kunnen
teweegbrengen in stagnerende en incompetente politieke systemen.
De EESC-groep Diversiteit Europa is er vast van overtuigd dat EESC-leden de dubbele verantwoordelijkheid hebben om
op zowel nationaal Europees niveau de activiteiten op te voeren, teneinde netwerken te versterken, "Europa" beter uit
te leggen en dichter bij de burgers te brengen. Uiteindelijk is de bescherming en het behoud van de liberale
democratie een zaak van iedereen! (cl)

Binnenkort bij het EESC/Culturele evenementen

Culturele evenementen op het EESC: wat staat er zoal op het programma?
Het EESC organiseert culturele evenementen om een breder publiek te betrekken
bij de debatten die zijn werkzaamheden beheersen, om de Europese dimensie van
het werk van een kunstenaar te belichten of om de aandacht te vestigen op
minder bekende Europese artiesten die ook buiten hun eigen land het ontdekken
waard zijn. Ook dit jaar heeft het programma weer voor iedereen wat te bieden.
Onder impuls van de leden Martina Širhalová (werkgevers), Dirk Bergrath
(werknemers) en Indrė Vareikytė (diversiteit Europa) (v.l.n.r. op de foto), die
thans het subcomité Cultuur uitmaken, worden op het EESC onder meer
kunsttentoonstellingen, concerten, filmvertoningen en live optredens gehouden.
Staan in de eerste helft van 2019 onder meer op het programma: de
tentoonstelling What's "old" anyway? Staying creative after retirement , een live performance door de Italiaanse
mezzosopraan Valentina Volpe (één van populairste deelnemers aan de #Ode2Joy Challenge van Europa Nostra) op 21
februari, een vertoning van The man who mends women over Nobelprijs voor de Vrede-winnaar dr. Denis Mukwege,
gevolgd door een open debat (6 maart), en Kindred Spirits, een foto-expositie van de Nederlandse recycling-artieste
Suzanne Jongmans die parallel met de stakeholdersconferentie over de circulaire economie (6 en 7 maart) te
bewonderen zal zijn.
Via deze evenementen, waarvoor het EESC geregeld de handen in elkaar slaat met culturele en andere organisaties,
wil het zijn politieke prioriteiten op de voorgrond plaatsen en mensen bewuster maken van kwesties die een impact
hebben op de Europese samenleving.
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