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Beste lezers,
Elk jaar vieren we op 8 maart Internationale Vrouwendag. Helaas blijkt ook
dit jaar hoeveel werk er nog verzet moet worden om ervoor te zorgen dat
vrouwen volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen.
Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in politieke en economische
besluitvormingsorganen, hebben minder vaak werk en krijgen minder betaald
dan mannen.
Bovendien is tijdens de huidige pandemie en de wereldwijde economische crisis
duidelijk gebleken dat vrouwen, samen met jongeren, de hoogste prijs betalen en dat
veel verbeteringen die de afgelopen decennia met grote moeite zijn bereikt, op losse
schroeven zijn komen te staan. Tot slot komen onbetaalde huishoudelijke en zorgtaken op de schouders van vrouwen neer en
leidt het gedwongen thuisblijven tijdens de lockdown vaak tot meer gendergerelateerd geweld.
De ongelijkheid en discriminatie waar vrouwen nog altijd mee te maken hebben, moet dan ook dringend en vastberaden
worden aangepakt. We mogen geen tijd meer verliezen en we moeten ervoor zorgen dat de genderdimensie via gerichte
maatregelen in alle beleidsmaatregelen wordt geïntegreerd.
De Europese Commissie, die voor het eerst wordt geleid door een vrouw, Ursula von der Leyen, heeft beloofd de gelijkheid van
vrouwen en mannen onmiddellijk aan te pakken en maatregelen te nemen om de aanhoudende kloof tussen mannen en
vrouwen op het gebied van de arbeidsmarkt, salarissen en lonen, topfuncties in het bedrijfsleven en de politieke
vertegenwoordiging te dichten. Met het voorstel voor een richtlijn inzake loontransparantie, dat op 4 maart is gepubliceerd, is
dan ook een belangrijke eerste stap in de goede richting gezet.
Maar bovenal is een cultuuromslag nodig om genderstereotypen te doorbreken en volledige gelijkheid tot stand te brengen. Het
EESC is vastbesloten om deze strijd aan te gaan en de situatie te helpen verbeteren door adviezen uit te brengen om invloed uit
te oefenen op zowel de Europese instellingen als de organisaties die het vertegenwoordigt. Dit is een strijd waarbij we allemaal,
mannen en vrouwen, de handen ineen moeten slaan om onze samenleving echt gelijk te maken en een betere wereld door te
geven aan onze kinderen.
Giulia Barbucci
Vicevoorzitter van het EESC, verantwoordelijk voor Begroting

Voor in uw agenda
30 maart 2021, Brussel (op afstand)
COVID-19-vaccinatie en personen met een handicap
15 april 2021 (op afstand)
Cocreatie van diensten van algemeen belang: de rol van burgers en hun organisaties
27-28 april 2021, Brussel (op afstand)

Plenaire zitting van het EESC

Een vraag voor...
In onze rubriek “Een vraag voor...” vragen we EESC-leden om te reageren op een actuele
vraag die ons bijzonder relevant lijkt.
Voor de maarteditie hebben we Baiba Miltovica, voorzitter van de afdeling Vervoer,
Energie, Infrastructuur en Informatiemaatschappij, gevraagd om de lezers van EESC Info te
laten weten hoe het spoorvervoer volgens haar kan bijdragen aan de doelstellingen van de
Europese Green Deal, zeker in 2021, dat is uitgeroepen tot Europees Jaar van de
spoorwegen. (ehp)

Ontwikkeling van een veerkrachtiger en doeltreffender spoorwegsysteem
EESC info: “Dit jaar is uitgeroepen tot Europees Jaar van de spoorwegen. Dit initiatief is
voornamelijk bedoeld om bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de
Europese Green Deal op het gebied van vervoer, met bijzondere aandacht voor de rol van
het spoorvervoer.
Hoe kijkt u aan tegen een dynamische aanpak om het gebruik van het spoorvervoer te
vergroten?
Baiba Miltovica, voorzitter van de afdeling TEN
De Europese Unie heeft dit jaar uitgeroepen tot Europees Jaar van de spoorwegen om
mensen aan te moedigen in hun dagelijks leven meer gebruik te maken van de trein. De
redenen die verhinderen dat mensen in Europa de trein kiezen voor hun dagelijkse
verplaatsingen, verschillen per land, maar de belangrijkste zijn dure treintickets, gebrek aan comfort, slechte verbindingen en lange
reistijden.
Ondanks de hoop dat het spoor een centrale rol zal spelen bij het groene herstel, en ondanks het Europees Jaar van de spoorwegen
(2021), hebben de EU-beleidsmakers de laatste jaren slechts kleine verbeteringen doorgevoerd en hebben zij de consumenten geen
sterke en afdwingbare rechten verleend die van toepassing zijn op alle soorten spoorwegdiensten in de hele EU. We hebben dus nog
veel werk voor de boeg.
Zo stelt het Europees Bureau van Consumentenverenigingen (BEUC) dat wanneer passagiers een gecombineerd vervoerbewijs kopen
dat door een spoorwegonderneming of een dochteronderneming wordt verkocht, zij passagiersrechten genieten voor de gehele reis.
Dit is een verbetering, aangezien spoorwegexploitanten momenteel meestal alleen vervoersbewijzen voor een deel van de reis
verkopen, waardoor zij zich kunnen onttrekken aan de verplichtingen inzake compensatie, vervoer langs een andere route en bijstand,
ten nadele van de passagiers. Maar hoewel dit een verbetering is, zal het toepassingsgebied ervan beperkt zijn, aangezien
spoorwegondernemingen zullen profiteren van mazen in de wetgeving om zichzelf te ontheffen van de verplichting om
vervoersbewijzen voor het hele traject aan te bieden. Volgens de nieuwe regels moeten verbonden ondernemingen voor 100 % in
handen zijn van de moedermaatschappij om aan deze verplichting te worden onderworpen. Dit sluit de facto veel gecombineerde
vervoerbewijzen uit (bijv. een gecombineerde reis Lyon>Parijs - Parijs>Brussel die respectievelijk door de SNCF en de Thalys wordt
uitgevoerd, zal niet onder de regeling vallen).
Wat de huidige nationale vrijstellingen betreft die door de lidstaten aan spoorwegondernemingen worden toegekend, is twee derde
van de spoorwegdiensten in de EU (hoofdzakelijk voorstedelijke en regionale lijnen) vrijgesteld van de EU-wetgeving inzake
passagiersrechten. Deze vrijstellingen zijn onaanvaardbaar en vormen een reële belemmering om het reizen per trein aantrekkelijker
te maken.
De COVID-crisis-19 heeft laten zien dat het spoor in uitzonderlijke omstandigheden kan zorgen voor snel vervoer van essentiële
goederen zoals voedsel, geneesmiddelen en brandstoffen. De sector is hard getroffen door de crisis: als gevolg van de maatregelen
die het reizen beperken is het aantal passagiers sterk gedaald. De ervaringen met de COVID-19-crisis moeten worden benut om een
veerkrachtiger en doeltreffender spoorwegsysteem te ontwikkelen. In nauw overleg met de sociale partners en maatschappelijke
organisaties moet er een planning op het gebied van rampbestendigheid worden gemaakt.
Het Europees Jaar van de spoorwegen (2021) biedt een uitstekende gelegenheid om de balans van de ontwikkelingen tot nu toe op te
maken en doelen voor de toekomst vast te stellen. In dit verband werkt de afdeling TEN van het EESC aan een verkennend adviesover
“De gemeenschappelijke Europese spoorwegruimte” dat door het Portugese voorzitterschap is aangevraagd, en is zij bezig met de
planning van een conferentie die in het najaar van 2021 bij het EESC zou moeten worden gehouden.

De verrassingsgast
Iedere maand stellen we een verrassingsgast voor, een welbekend iemand die zijn
of haar kijk op actuele gebeurtenissen met ons deelt. Een frisse blik om ons
gezichtsveld te verruimen en ons te inspireren met vernieuwende inzichten. In
maart gunt Herman van Rompuy, thans voorzitter van het European Policy Centre
en van 2009 tot 2014 de eerste voorzitter van de Europese Raad, ons een blik op
wat volgens hem de uitdagingen zijn waar Europa voor staat.
Voordat hij de stap zette naar de Europese politiek, was Herman Van Rompuy
onder meer Belgisch premier (2008-2009). Als voorzitter van de Europese Raad
speelde hij een sleutelrol bij de reactie van de EU op de financiële crisis en bij de
versterking van de Europese economische governance.
Als voorzitter van de Europese Raad loodste Herman Van Rompuy de Europese Unie door een woelige periode, met onder meer de
Europese staatsschuldencrisis, bedreigingen voor het voortbestaan van de gemeenschappelijke munt, internationale crises en cruciale
debatten over de te volgen koers op het gebied van Europese integratie.
Hij zat 28 bijeenkomsten van de Europese Raad voor, 5 informele bijeenkomsten en 11 Eurotoppen, waarbij hij steeds het midden wist
te houden tussen zijn rol als bemiddelaar en zijn rol als aanjager van noodzakelijke hervormingen. Hij speelde een belangrijke rol bij de
lancering van de programma’s voor financiële assistentie (8 betrokken landen) en van belangrijke EU-mechanismen (Europese
Faciliteit voor financiële stabiliteit en Europees financieel stabilisatiemechanisme in 2010, Europees stabiliteitsmechanisme in 2012),
de bankenunie (gemeenschappelijk toezichtsmechanisme, gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme, beide van kracht sinds 2014),
het kader voor economische governance (Europees Semester, “sixpack”, verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur, “twopack”)
en de tienjarige economische strategie voor de Unie (Europe 2020).
Hij heeft negen boeken op zijn naam staan. In één daarvan, “Europa in de storm” (2014), blikt hij terug op zijn EU-ervaring. Hij is
bekroond met tal van prijzen, waaronder de Internationale Karel de Grote-prijs (2014). Hij is de auteur van een groot aantal haiku’s,
en met zijn vriendelijke toestemming zullen de lezers van EESC-Info er een aantal van kunnen ontdekken. (ehp)

Herman van Rompuy: “Geen tijd voor doemdenken”
Sinds 2008 hebben we de ene crisis na de andere te verwerken gekregen. Veel
mensen vragen zich bevreesd af wat er ons nog te wachten staat, in een wereld
met steeds meer onzekerheden. Hoewel de meeste crises van buiten kwamen, is
de Unie er steeds in geslaagd om de problemen te boven te komen, kwesties die
haar soms in haar voortbestaan bedreigden. Daar zijn we goed in, maar
tegelijkertijd staan we ook voor uitdagingen. Gaan we daar even goed mee om?
Wanneer ik zie hoe de Unie het herstelfonds inzet om de sociale en economische
gevolgen van de pandemie te bestrijden en tegelijkertijd de groene en digitale
transitie te versnellen, ben ik hoopvol! We combineren crisisbeheer met een
langetermijnvisie, en dat is in het huidige politieke klimaat, waarin
kortetermijndenken en -handelen primeren, allesbehalve vanzelfsprekend.
Het bereiken van koolstofneutraliteit tegen 2050 is niet alleen letterlijk levensbelangrijk
voor ons voortbestaan, maar moet ons ook helpen om de economie concurrerend te
houden. We mogen niet dezelfde fouten maken als bij de digitale revolutie. Die trein hadden
we bijna gemist.
Een echt klimaatbeleid zal ons ook helpen met een andere cruciale doelstelling: strategische
autonomie van de EU of een bepaalde vorm van Europese soevereiniteit, dat wil zeggen
minder afhankelijkheid van de invoer van fossiele brandstoffen, zoals Russisch gas. De
Green Deal zal zowel klimaatgerelateerde als economische kwesties vooruithelpen, en
leiden tot een grotere autonomie. Hierbij geldt steeds dat al deze aspecten met elkaar
verbonden zijn.
Ik ga nog een stap verder. Als de Unie een geopolitieke rol wil spelen, moet zij concurrerend
zijn, omdat de economie bepalend is voor het machtsevenwicht in de wereld. Daarom zijn de
groene en de digitale transitie zo belangrijk. Daarom moeten we met één stem blijven spreken op het gebied van handel, zoals we
hebben gedaan bij de brexit, bij de vrijhandelsovereenkomsten met onder meer Japan, en bij de investeringsovereenkomst met China.
Zelfs in het Trump-tijdperk is de voorzitter van de Europese Commissie erin geslaagd een handelsoorlog te voorkomen omdat we de
rangen gesloten hielden. Maar geopolitiek kunnen we alleen echt relevant zijn als we veel minder afhankelijk worden van andere
mondiale spelers op tal van gebieden: digitale technologie, energie, migratie, financiële diensten (dit betekent ook minder
afhankelijkheid van de Londense City en van de Amerikaanse dollar), voedsel, volksgezondheid enz. Dit kan alleen als we de krachten
bundelen op industrieel niveau. Omvang en schaalgrootte doen ertoe. We boeken vooruitgang op al deze gebieden, maar soms
verloopt die vooruitgang te traag. We moeten strategischer denken, minder naïef en meer Europees.
Ik hoop dat met de conferentie over de toekomst van Europa ook onze interne uitdagingen worden aangepakt. We leven in een
nieuwe wereld, zowel technologisch, demografisch, economisch, ecologisch als geopolitiek gezien. De ontwikkelingen gaan sneller
dan we dachten of vreesden. Ja, alles is urgent geworden.
Binnen de Unie moeten we sociale en politieke stabiliteit bewaren of herwinnen. De pandemie heeft nieuwe ongelijkheden gecreëerd
en oude ongelijkheden vergroot. De arbeidsmarkten geven steeds meer een kloof te zien tussen hoogopgeleiden en lager opgeleiden,
waardoor sommige groepen het gevoel kunnen hebben dat ze buiten de boot vallen, vooral nu de digitale revolutie echt begonnen
lijkt. Het herstelfonds en de gezamenlijke aankoop van vaccins tonen dat er sprake is van Europese solidariteit. Ook op nationaal
niveau is er nog veel werk aan de winkel om de sociale samenhang te verbeteren. De pandemie veroorzaakt een enorme stijging van
het aantal armen, en de extreme armoede neemt wereldwijd weer toe, na decennialang te zijn afgenomen. Sociale cohesie is dus
terecht een speerpunt voor het Europees Economisch en Sociaal Comité. Op politiek vlak hebben beleidsmaatregelen in een aantal
landen de rechtsstaat, de vrijheid van meningsuiting, de mediavrijheid en daarmee vrije verkiezingen ondermijnd. Hier is tegen
gereageerd.
Kortom, er zijn uitdagingen te over, en om ze de baas te kunnen moeten we eensgezind alles op alles zetten. Doemdenken zet geen
zoden aan de dijk. Het is nu aan de burgers, hun overheden en hun organisaties om het verschil te maken.

Herman van Rompuy, voorzitter van het European Policy Centre

Nieuws van het EESC
EESC vastbesloten actief bij te dragen aan succes van conferentie over de
toekomst van Europa
Verklaring van EESC-voorzitter Christa Schweng
Het doet mij deugd dat de Europese Commissie, het Europees Parlement en de
Raad een gezamenlijke verklaring over de opzet van de conferentie over de
toekomst van Europa hebben ondertekend. Het Europees Economisch en Sociaal
Comité is als waarnemer uitgenodigd en verheugt zich erop actief deel te nemen
aan de besprekingen.
Ik ben blij dat de belangrijke rol en participatie van het maatschappelijk middenveld in de
conferentie zijn bevestigd. Het EESC kijkt ernaar uit om substantiële en waardevolle input te
leveren en daarbij nauw samen te werken met de honderden organisaties die door onze
leden worden vertegenwoordigd. Wij zijn gaarne bereid onze expertise op het terrein in te
brengen in de debatten, om ervoor te helpen zorgen dat er een nieuw, overtuigend narratief voor de EU uit de bus komt.
De conferentie over de toekomst van Europa biedt de Europese Unie een unieke maatschappelijke kans. Bedrijven, werknemers,
landbouwers, consumenten en ngo’s krijgen hiermee eindelijk een gestructureerde stem in het kapittel, zodat ze aan de vormgeving
van het toekomstige EU-beleid kunnen meewerken. Dit is hoognodig om hun een gevoel van ownership te geven, want de Europese
Unie is per slot van rekening hun zaak. Bij de vormgeving van de toekomst van de Europese Unie moet ernaar worden gestreefd dat
de EU sterker uit de COVID-19-crisis tevoorschijn komt. Dit doel kan alleen worden bereikt als de burgers en andere belanghebbenden
uit alle geledingen van de samenleving er actief bij betrokken worden.
Door de pandemie is de discussie over de toekomst van Europa en de uitdagingen waarvoor de Unie staat belangrijker en actueler dan
ooit. Wij moeten van deze crisis leren en verder nadenken hoe wij onze samenlevingen en economieën weerbaarder kunnen maken.
Ook zou kunnen worden gesproken over andere belangrijke thema’s, zoals een visie op een veerkrachtig Europa na COVID-19 dat
welvarend, sociaal inclusief en economisch duurzaam is en dat een antwoord biedt op het dilemma van nationale soevereiniteit
versus de noodzaak om gemeenschappelijke Europese oplossingen te vinden.

Niet alleen groen en digitaal: de toekomst van Europa moet ook democratischer
zijn
De wederopbouw na de pandemie moet worden aangegrepen om Europa een
nieuw fundament van democratische participatie te geven. Het zou een grote
vergissing zijn om zo weinigen te laten beslissen over het lot en de toekomst van
zovelen, zo klonk het op de door het EESC georganiseerde dagen voor het
maatschappelijk middenveld 2021.

Zuid-Amerika trokken.

De dagen voor het maatschappelijk middenveld stonden dit jaar in het teken van
een duurzaam herstel voor de toekomst van de Europese burgers. Vijf dagen lang,
van 1 t/m 5 maart 2021, werden interactieve onlinediscussies gehouden, die meer
dan 1400 deelnemers en kijkers uit verre oorden als Afrika, Azië en Noord- en

Sprekers zagen een lichtpuntje in de pandemie: weliswaar moest de conferentie over de toekomst van Europa worden uitgesteld,
maar de maatschappelijke organisaties hebben zich weten op te werpen als steunpilaar van regeringen die de grootste moeite
hebben om de enorme crisis het hoofd te bieden. Volgens hen was dit het beste bewijs dat het maatschappelijk middenveld een plaats
verdient aan de onderhandelingstafel waar de toekomst van Europa zal worden beklonken.
“Ik ben blij dat de Commissie het zo belangrijk vindt dat burgers bij de Conferentie over de toekomst van Europa worden betrokken",
aldus EESC-voorzitter Christa Schweng. “U kunt erop rekenen dat het Comité een substantiële bijdrage aan de debatten zal leveren
door werknemers, werkgevers en het maatschappelijk middenveld te betrekken en door als multiplier en ambassadeur het debat naar
onze ledenorganisaties te brengen.”
Brikena Xhomaqi, covoorzitter van de verbindingsgroep die het evenement mede organiseerde, stond bij de afsluiting van het
evenement stil bij de prominente rol die jongerenorganisaties vervulden in de workshops: “Ik nodig iedereen uit om van solidariteit
tussen de generaties onze valuta te maken voor een duurzaam herstel voor de toekomst van Europa.”
In de conclusies van de acht workshops wordt een pad uitgestippeld naar een betere toekomst voor de burgers van Europa, waarbij
onder meer nadruk wordt gelegd op de noodzaak om:
intermediaire organisaties (maatschappelijke organisaties, partijen, vakbonden enz.) te versterken ,
burgerschapsvorming en digitaal onderwijs te stimuleren en besluitvormende burgervergaderingen op te richten ;
meer bekendheid te geven aan de sociale economie als een levensvatbaar bedrijfsmodel voor duurzaam herstel dat niet
alleen op winst is gericht en dat ongelijkheid en klimaatverandering helpt aan te pakken, met middelen die daarvoor in het
herstelplan en NextGenerationEU worden uitgetrokken;
te investeren in cultuur en onderwijs om een veerkrachtigere en duurzamere toekomst voor Europa op te bouwen.
Investeren in “harde” infrastructuur is niet genoeg: mensen moeten centraal komen te staan in het herstel;
de optie van een universeel basisinkomen en werkgarantieregelingen uit de politieke sfeer halen en beter onderzoeken
als een haalbare oplossing die goed is voor mens en planeet;
jongeren de kans geven om overal in Europa op zinvolle wijze te participeren en betrokken te blijven en hun stem te
laten horen, niet alleen bij kwesties die vooral hen aangaan, maar ook op allerlei andere beleidsterreinen;
ervoor te zorgen dat de Europese Green Deal beter bijdraagt tot het uitbannen van armoede, onrechtvaardigheid en
genderongelijkheid;

vaart te zetten achter de renovatie van gebouwen in Europa door mensen meer bewust te maken van de desbetreffende
kansen en uitdagingen en door groepen uit het maatschappelijk middenveld, zoals vertegenwoordigers van eigenaars van
gebouwen en architecten, te mobiliseren om de doelstellingen van de renovatiegolf in Europa te verwezenlijken;
maatschappelijke organisaties nauw te betrekken bij de uitvoering van de nationale herstelplannen , opdat deze
anders verloopt dan de voorbereidingsfase, waarin de maatschappelijke organisaties geen rol van betekenis speelden.
Beleidsmakers moeten bij vrijwilligerswerk niet alleen kijken naar wat de geïnvesteerde uren opleveren; vrijwilligerswerk
vormt ook een uiting van Europese waarden en een voorbeeld voor anderen van de veranderingen die we kunnen maken op
weg naar de op solidariteit, inclusie en democratische beginselen gebaseerde samenleving die we met Europa voor ogen
hebben.
De volledige conclusies van de dagen voor het maatschappelijk middenveld zullen binnenkort op de website van het EESC worden
gezet. (dm)

Nieuw migratie- en asielpact: weinig solidariteit en zware last voor de landen van
eerste binnenkomst
Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft het nieuwe migratie- en
asielpact met open armen ontvangen, maar zegt dat de voorstellen moeilijk
uitvoerbaar zijn en dat er geen sprake is van een duidelijke stap in de richting
van een veerkrachtige en toekomstgerichte gemeenschappelijke EU-strategie
voor migratie en asiel. In twee adviezen, waarin het zich buigt over verschillende
voorstellen voor verordeningen op het gebied van asielbeheer en -procedures,
stelt het EESC dat het nieuwe pact wellicht geen garantie biedt voor een eerlijke
en efficiënte behandeling van asielaanvragen.
Integendeel, de last van de verantwoordelijkheid en het ongemak voor de landen van eerste
binnenkomst zal alleen maar toenemen, aangezien het voorgestelde
solidariteitsmechanisme, dat de migratiestromen aan de grens moet helpen beheersen,
gebaseerd is op hypothetische vrijwillige solidariteit.
Dit mechanisme houdt namelijk in dat de lidstaten de mogelijkheid hebben om te kiezen of ze al dan niet willen deelnemen aan
herplaatsing of terugkeersponsoring van personen die zich in een irreguliere situatie bevinden. Maar er wordt niet gesproken over de
prikkels die nodig zijn om de lidstaten aan te zetten tot deelname aan dit mechanisme, noch over duidelijke criteria voor het bepalen
van de bijdrage van elk land.
In combinatie met de nieuwe voorstellen van het pact voor voorafgaande screening en grenstoezicht, die waarschijnlijk zullen leiden
tot ingewikkelde en langdurige procedures aan de buitengrenzen van de EU, kan het mechanisme ertoe leiden dat de landen van
eerste binnenkomst veranderen in detentie- of pre-departurecentra, waardoor de kans op schendingen van de mensenrechten en druk
op de gastgemeenschappen toeneemt.
“We zijn blij dat in de voorgestelde verordeningen de beginselen van solidariteit en billijke verdeling van de verantwoordelijkheid
worden ingeroepen, maar de solidariteitsverplichtingen van de landen van eerste binnenkomst zijn onevenredig,” aldus Dimitris
Dimitriadis, die het advies over asiel- en migratiebeheer heeft opgesteld.
Panagiotis Gkofas, rapporteur voor het advies over asielprocedures, vreest dat de voorgestelde verordeningen uiteindelijk een
enorme last op de schouders van de Zuid-Europese lidstaten zullen leggen: “Ze zullen de facto gedwongen zijn tal van asielaanvragen
af te wijzen, zelfs die welke aan de voorwaarden voor het verlenen van asiel voldoen, om te voorkomen dat steeds meer mensen
onder onmenselijke omstandigheden worden vastgehouden.
Het onvermijdelijke gevolg zal zijn dat de verordeningen onuitvoerbaar zijn en niet het beoogde resultaat zullen opleveren,” aldus de
heer Gkofas. (ll)

Het maatschappelijk middenveld wil de EU helpen de uitdagingen van het digitale
geldwezen aan te gaan
Het digitale geldwezen moet dringend worden gereguleerd en de Europese
Commissie is goed op koers om dit te doen. Dit is de belangrijkste boodschap in
drie, tijdens de februarizitting goedgekeurde adviezen van het Europees
Economisch en Sociaal Comité (EESC) waarin het zich achter de recente
voorstellen van de Commissie voor de regulering van de digitale financiële sector
schaart.
In het advies van Petru Sorin Dandea en Jörg Freiherr Frank von Fürstenwerth
spreekt het EESC zijn steun uit voor het voorstel van de Commissie inzake de strategie voor
het digitale geldwezen, en benadrukt het dat de voornaamste met de digitalisering gepaard
gaande uitdagingen in de financiële sector van de EU resoluut moeten worden aangegaan.
De digitalisering brengt namelijk niet alleen grote kansen met zich mee, maar ook risico’s
die niet veronachtzaamd mogen worden en onverwijld moeten worden aangepakt.
Het advies van Giuseppe Guerini, waarin het EESC zich schaart achter de twee initiatieven van de Commissie inzake markten in
cryptoactiva en een proefregeling voor marktinfrastructuren op basis van “distributed ledger”-technologie, ligt in dezelfde lijn. Op dit
gebied zijn dringend maatregelen geboden ter regulering van deze technologie, die alsmaar aan terrein wint, steeds vaker in de
praktijk wordt toegepast en voortdurend en snel evolueert.
Tot slot spreekt het EESC in het advies van Antonio García del Riego zijn steun uit voor het voorstel van de Commissie betreffende
digitale operationele veerkracht (DORA), waarmee wordt beoogd juridische duidelijkheid over ICT-risicobepalingen te verschaffen, de
complexiteit van de regelgeving te verminderen, een reeks gemeenschappelijke normen voor het verminderen van ICT-risico’s vast
stellen en een geharmoniseerde toezichtsaanpak te bevorderen, terwijl tegelijkertijd rechtszekerheid en de nodige waarborgen voor
financiële instellingen en ICT-aanbieders worden geboden. (mp)

Herstel in de EU: de inbreng van het maatschappelijk middenveld is essentieel
De nationale plannen voor herstel en veerkracht (NPHV’s) zouden efficiënter en
doeltreffender zijn als maatschappelijke organisaties er sneller en op grotere schaal bij
zouden worden betrokken. Dit is de kern van de resolutie “Betrekken van maatschappelijke
organisaties bij de nationale plannen voor herstel en veerkracht – Wat werkt en wat niet?”,
aangenomen tijdens de februarizitting van het EESC en gepresenteerd tijdens een debat
met EESC-voorzitter Christa Schweng en Johannes Hahn, Europees commissaris voor
Begroting en Administratie.
Over het resultaat zei mevrouw Schweng het volgende: “Met deze resolutie, waarin een
breed scala van economische en maatschappelijke aspecten wordt geanalyseerd, kunnen
wij een krachtig signaal afgeven dat de betrokkenheid van maatschappelijke organisaties
van cruciaal belang is. De herstelplannen moeten resultaten opleveren om de huidige crisis te boven te komen en om een eerlijke en
rechtvaardige groene en digitale transitie daadwerkelijk te ondersteunen. In een tweede fase, als de fondsen eenmaal operationeel
zijn, kunnen EESC-leden heel goed beoordelen of het geld op een doeltreffende manier wordt besteed en of het bedrijven,
werknemers en maatschappelijke organisaties in nood bereikt."
Van zijn kant zei de heer Hahn dat er regels zijn ingevoerd en dat de Commissie zal blijven aandringen op betrokkenheid van de
belanghebbenden bij deze hervormingen: “De verordening inzake de faciliteit voor herstel en veerkracht stimuleert breed overleg,
intensieve interacties en communicatie met de lokale en regionale overheden in alle stadia van de uitvoering. Dit zal leiden tot echte
betrokkenheid bij de plannen, wat een succesvolle uitvoering ervan zal vergemakkelijken. Meer in het bijzonder moeten de lidstaten
ons meedelen hoe uw inbreng als vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in het plan tot uiting komt.”
De resolutie is opgesteld door de EESC-leden Gonçalo Lobo Xavier (groep Werkgevers), Javier Doz Orrit (groep Werknemers) en
Luca Jahier (groep Diversiteit Europa). Zij coördineerden de werkzaamheden van 27 delegaties van elk drie leden, die toezien op de
betrokkenheid van maatschappelijke organisaties bij de opstelling, uitvoering en evaluatie van de NPHV’s. (mp, na)

Het EESC vraagt om een eenvoudigere en billijke belastingheffing in de EU en
daarbuiten
Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) steunt de
wetgevingsvoorstellen van de Commissie inzake efficiëntere en billijkere
belastingheffing en prijst het feit dat deze op mondiaal niveau worden
gecoördineerd.
In een advies dat door de voltallige vergadering op 24 februari is goedgekeurd, schaart het
EESC zich volledig achter het pakket van de Europese Commissie voor billijke en eenvoudige
belastingheffing. De rapporteur voor het advies, Krister Andersson, zegt dat deze
voorstellen moeten worden afgestemd op de besprekingen die op mondiaal niveau bij de
OESO worden gevoerd binnen het Inclusief Kader inzake grondslaguitholling en
winstverschuiving. “Dit is van essentieel belang om een wereldwijde consensus te bereiken
en unilaterale maatregelen te vermijden”, zo verklaarde hij.
Het EESC deelt de mening dat de totstandbrenging van billijke en efficiënte belastingheffing nog belangrijker is in de nasleep van de
COVID-19-crisis. Het ontvouwt in het advies zijn visie op belangrijke onderwerpen als goed fiscaal bestuur in de EU, bestrijding van
belastingfraude en -ontduiking, fiscale rapportageverplichtingen, btw-behandeling van financiële diensten, en belasting- en
arbeidsvoorschriften voor digitale platforms. Het EESC doet onder meer voorstellen voor een Europees pact om belastingfraude, ontduiking en -ontwijking en het witwassen van geld doeltreffend te bestrijden. (na)

De economische strategie van de EU voor 2021 moet meer aandacht besteden
aan sociale kwesties, aldus het EESC
Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft zijn standpunt over de
economische prioriteiten van de EU voor 2021 bepaald. Het juicht het toe dat de
door de Europese Commissie voorgestelde strategie maatregelen bevat om de
COVID-19-pandemie het hoofd te bieden tegen de achtergrond van de Europese
Green Deal, maar betreurt het wel dat de strategie te weinig aandacht besteedt
aan sociale kwesties. Het waarschuwt bovendien voor het al te vroeg afbouwen
van steunmaatregelen en pleit voor nieuwe begrotingsregels die de sociale en
economische realiteit na de pandemie recht doen.
Het EESC is teleurgesteld dat in de door de Commissie voorgestelde economische strategie,
die dit jaar wordt aangevuld met richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging van de faciliteit voor herstel en veerkracht, maar weinig
aandacht wordt besteed aan sociale kwesties. Dit zal niet de weg banen voor de consistente en langverwachte uitvoering van de
Europese pijler van sociale rechten. Bovendien komt zo een rechtvaardige transitie naar een groene en digitale economie in gevaar.
De transitie mag niet nog meer armoede en sociale uitsluiting in de hand werken.
Een en ander staat ook te lezen in een van de conclusies van het op 24 februari goedgekeurde EESC-adviesJaarlijkse strategie voor
duurzame groei 2021.
Krzysztof Balon, rapporteur van het advies, zei hierover het volgende: “Het zal van cruciaal belang zijn te zorgen voor een
evenwichtige verdeling van de baten van het economisch herstel, die niet alleen zullen bijdragen tot het verbeteren van de sociale
rechtvaardigheid, maar ook tot het stabiliseren van de vraag als voorwaarde voor economisch herstel.” (n.v.t.)

De EU-strategie voor renovatie is een absolute must
De Europese strategie voor Een renovatiegolf voor Europa is een absolute must
en van cruciaal belang voor de Europese Unie en haar burgers. In een advies van
Pierre Jean Coulon en Laurențiu Plosceanu, dat tijdens de zitting van februari
werd goedgekeurd, steunt het EESC het voorstel van de Europese Commissie over
de renovatie van gebouwen als een manier om onze gebouwen te vergroenen,
banen te scheppen en de levenskwaliteit te verbeteren.
Woningen en andere gebouwen in de EU, die 40% van het totale energieverbruik voor hun
rekening nemen, moeten een renovatiegolf ondergaan - een initiatief waartoe de Europese
Unie de aanzet heeft gegeven. Deze strategie maakt deel uit van een holistische aanpak die
bestaat uit langetermijninvesteringen van de overheid, duurzame ontwikkeling, bescherming van de gezondheid (inclusief de omgang
met asbest bij renovatiewerkzaamheden), een groene transitie en een effectieve tenuitvoerlegging van de Europese pijler van sociale
rechten met betrekking tot duurzame en betaalbare huisvesting.
Tijdens het debat zei de heer Coulon het volgende: “De renovatiestrategie is voor de Europese Unie een “win-win-win”-aanpak is, dat
wil zeggen een aanpak die op drie fronten winst oplevert, namelijk voor het klimaat, voor het herstel van de economie via lokale
werkgelegenheid, en ten slotte voor de strijd tegen de pandemie en energiearmoede, met betaalbare huisvesting voor iedereen,
inclusief kwetsbare personen.
De heer Plosceanu trok de conclusie dat "deze strategie de Europese Unie dichter bij haar burgers en de plaatsen waar zij wonen
moet brengen, en het Comité zal deze strategie steunen en er met zijn bespiegelingen en voorstellen actief aan meewerken. Dit
begint met een goede communicatiecampagne over de geldende renovatieregelingen en de toegang daartoe. (mp)

Het EESC is voornemens een substantiële bijdrage te leveren aan de nieuwe
initiatieven van de Commissie
Verklaring over het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten,
loontransparantie en de strategie voor de rechten van personen met een
handicap 2021-2030
Wij kijken ernaar uit om ons te buigen over de drie grote initiatieven van de
Europese Commissie: een mededeling over het actieplan voor de Europese pijler
van sociale rechten, een voorstel voor een richtlijn ter versterking van de
toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen voor
gelijke of gelijkwaardige arbeid door middel van beloningstransparantie en
handhavingsmechanismen, en de strategie voor de rechten van personen met een
handicap 2021-2030.
Europa staat voor de grootste maatschappelijke gelijkheid ter wereld, de strengste normen
inzake arbeidsomstandigheden en een verreikende sociale bescherming. Een sterk sociaal Europa vormt de basis voor de welvaart en
het welzijn van onze burgers en voor een concurrerende, veerkrachtige, groene en digitale economie, die bestaat bij de gratie van een
geschoolde, innovatieve beroepsbevolking.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité is vast voornemens om de EU-instellingen en de lidstaten te steunen: het is nu immers
van het grootste belang dat we allemaal - besluitvormers en alle belanghebbenden - onze krachten bundelen om ervoor te zorgen dat
Europa sterker en veerkrachtiger uit deze pandemie komt en erin slaagt de groene en de digitale transitie in goede banen te leiden,
zonder dat ook maar iemand buiten de boot valt.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité wil een substantiële bijdrage leveren aan de nieuwe initiatieven van de
Commissie waarin het de gemeenschappelijke visie verwoordt van zijn leden, die de werkgevers, werknemers en andere
maatschappelijke organisaties uit de 27 EU-lidstaten vertegenwoordigen. Als bijdrage aan de sociale top in Porto in mei 2021 wil het
EESC een resolutie opstellen die in april ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de voltallige vergadering. Ook zal het Comité
adviezen opstellen over het voorstel voor een richtlijn inzake loontransparantie en de strategie voor de rechten van
personen met een handicap.
Christa Schweng, voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) en
Laurenţiu Plosceanu, voorzitter van de afdeling Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Burgerschap (SOC)

Nieuws van de groepen
Europa heeft het juiste gereedschap om zijn industriële ambities waar te maken
Door de groep Werkgevers van het EESC
Vergadering van de groep Werkgevers met Eurocommissaris Breton
De COVID-19-pandemie heeft duidelijk gemaakt dat echte veerkracht wordt
bepaald door de vraag of de eengemaakte markt volledig kan functioneren. Dat
was de kernboodschap van Eurocommissaris voor de Eengemaakte Markt Thierry
Breton, die deelnam aan de buitengewone vergadering van de groep Werkgevers
op 1 maart. Daar kwam een hele reeks onderwerpen ter sprake, van het
vaccinatieprogramma tot de herziene industriestrategie van de EU en het
duurzame herstel van Europa.

Breton stelde dat COVID-19 aan het licht heeft gebracht waaraan onze economie zoal behoefte heeft, bijvoorbeeld een
grotere Europese industriële autonomie. Europa moet strategische synergieën tot stand brengen die ons in staat
stellen om industrieel duurzamer te worden. De herziene industriestrategie moet zelfs in deze moeilijke tijden
bedrijven helpen vooruitgang te boeken. Via NextGenerationEU zijn ongekende steunbedragen beschikbaar waarmee
we het industriële Europa van morgen kunnen vormgeven. Daarbij moeten we ons met name richten op de dubbele
transitie, veerkracht en een gezonde waardeketen.
Al met al dachten de groep Werkgevers en commissaris Breton in grote lijnen hetzelfde over de behandelde
onderwerpen. Ook spraken ze soortgelijke ondernemingsgeoriënteerde taal over de noodzaak op constructieve wijze
het juiste wetgevingskader tot stand te brengen om bedrijven de kans te geven in zekerheid, flexibel en veilig te
opereren. De groep Werkgevers is van mening dat ondernemingen onmisbare partners zijn om onze samenlevingen op
de toekomst voor te bereiden en in dit proces een positieve rol moeten kunnen spelen.
Lees hier het volledige artikel: https://europa.eu/!cH83Bj

Waarom is Internationale Vrouwendag nog steeds nodig?
Door Maria Nikolopoulou, lid van de groep Werknemers van het EESC
Heeft het tegenwoordig nog nut om op 8 maart Internationale Vrouwendag te
vieren? Het is al meer dan 110 jaar geleden dat Clara Zetkin voorstelde om de
“dag van de werkende vrouw” in het leven te roepen en al meer dan 40 jaar
geleden dat de VN de “internationale dag voor vrouwenrechten en internationale
vrede” invoerde. Sindsdien zijn onze samenlevingen geëvolueerd.
Vrouwen mogen stemmen, hebben hun eigen paspoort, kunnen studeren, premier
worden, naar de maan gaan, besluiten of en wanneer ze gaan trouwen en/of
kinderen krijgen, en vrouwen en mannen zijn gelijk voor de wet. Waarom dan nog
Vrouwendag? Het probleem is dat er op het eerste gezicht geen vuiltje aan de
lucht lijkt, maar dat er onder de oppervlakte nog steeds sociale, culturele en wettelijke belemmeringen zijn waardoor
vrouwen zich niet ten volle kunnen ontplooien.
Het is spijtig dat sommige mensen niet het potentieel van vrouwen zien en hen de toegang tot bepaalde banen of
hoge posities ontzeggen. Daarom willen we ons samen inzetten voor duurzameontwikkelingsdoelstelling 5 van de VN
inzake gendergelijkheid.
Het is frustrerend dat vrouwen nog steeds het meest zijn belast met de zorg voor het gezin en het huishouden ook al
werken ze evenveel als hun partner. Daarom hebben we gestreden voor een EU-richtlijn betreffende het evenwicht
tussen werk en privéleven.
Het is absurd dat vrouwen voor hetzelfde werk minder betaald krijgen dan mannen. Daarom staan we positief
tegenover het voorstel voor een EU-richtlijn inzake loontransparantie.
Het is onethisch dat we tijdens de COVID-19-pandemie weliswaar erkenden dat een aantal van de meest essentiële
taken, zoals schoonmaakwerk en de zorg voor ouderen, door vrouwen wordt verricht, onder wie veel migranten zonder
papieren, maar dat zij nog steeds erbarmelijk lage lonen krijgen en soms onder onmenselijke omstandigheden moeten
werken. Daarom hebben we een EU-richtlijn inzake toereikende minimumlonen nodig en moeten landen IAOverdrag C189 over huishoudelijk werk ratificeren.
Het is onaanvaardbaar dat sommige vrouwen worden gevraagd “met intimiteit te betalen” voor een promotie op het
werk, of worden gepest alleen omdat anderen zich willen afreageren. Daarom is het nu meer dan ooit noodzakelijk dat
landen IAO-verdrag C190 over geweld en intimidatie op het werk ratificeren.
Het is afschuwelijk dat er elke dag vrouwen worden vermoord en verkracht en dat mensen dat rechtvaardigen door te
zeggen “dat ze erom vroeg” of “dat ze hem wel enorm zou hebben uitgedaagd”. Daarom moeten we ook de
allerjongsten het nodige bijbrengen over gelijkheid en respect en vechten voor slagvaardige rechtssystemen en voor
sociale steunregelingen voor vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld.
Het is nog steeds heel belangrijk dat feministische mannen en vrouwen zich uitspreken, pleiten en strijden voor
beleidsveranderingen en een cultuuromslag, zodat iedereen echt gelijke kansen krijgt. Laten we Internationale
Vrouwendag blijven houden totdat we “internationale gendergelijkheidsdag” kunnen vieren.

Studie van het EESC over de reactie van maatschappelijke organisaties op COVID19
Door de groep Diversiteit Europa van het EESC
Op 12 maart heeft de groep Diversiteit Europa tijdens haar conferentie op hoog niveau over “Maatschappelijke
organisaties tijdens en na COVID-19: welke uitdagingen en welke toekomst?” een nieuwe studie gelanceerd, getiteld
“De reactie van maatschappelijke organisaties op de COVID-19-pandemie en de daaruit voortvloeiende beperkende
maatregelen in Europa”.
Het EESC heeft deze studie laten uitvoeren op verzoek van de groep Diversiteit Europa. De studie is om twee redenen
interessant. Ten eerste wordt de aandacht gevestigd op de gevolgen van de pandemie voor uiteenlopende
maatschappelijke organisaties en hun activiteiten in heel Europa. Ten tweede wordt ingegaan op de talrijke
initiatieven die maatschappelijke organisaties hebben genomen om plaatselijke gemeenschappen en kwetsbare
groepen te helpen de pandemie het hoofd te bieden. Voor het verzamelen van gegevens hierover hebben de auteurs
een tweeledige methode toegepast waarbij deskresearch en een diepgaande online-enquête werden gecombineerd.

Volgens de studie stonden en staan maatschappelijke organisaties vooraan om de
klappen van de COVID-19-pandemie op te vangen door essentiële diensten te
verlenen en op te komen voor de rechten van de meest kwetsbare groepen in de
samenleving. Tegelijkertijd wordt benadrukt dat maatschappelijke organisaties
zelf te maken kregen met grote uitdagingen, waardoor hun vermogen om hun rol
te blijven spelen kan worden aangetast.

Op basis hiervan belichten de auteurs belangrijke thema’s voor de toekomst van
maatschappelijke organisaties, zoals het gebrek aan duurzame financiering,
wettelijke kaders en adequate middelen en vaardigheden. Over deze kwesties
moet in de toekomst worden nagedacht en moeten doortastende politieke
besluiten worden genomen om ervoor te zorgen dat de slagkracht van
maatschappelijke organisaties in de herstelfase na COVID-19 in stand gehouden
en versterkt wordt.
De volledige studie en een samenvatting ervan zijn online beschikbaar. De studie
gaat vergezeld van een catalogus van goede praktijken, een verzameling van de
vele succesvolle initiatieven die maatschappelijke organisaties in reactie op de
pandemie hebben ontplooid. Een perscommuniqué over de genoemde conferentie
van de groep Diversiteit Europa is te lezen op de EESC-website.

Binnenkort bij het EESC/Culturele evenementen
8 maart: Internationale Vrouwendag
In het kader van Internationale Vrouwendag heeft het Europees Economisch en
Sociaal Comité een 100 % virtuele tentoonstelling Artivism for Gender Equality
opgezet.
Op de tentoonstelling zijn 25 posters te bewonderen die de strijd voor
gendergelijkheid en vrouwenrechten illustreren en tegelijkertijd aanknopen bij de
Agenda 2030 en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN, met name
doelstelling 5 inzake gendergelijkheid.

en gezonde planeet voor iedereen.

De tentoonstelling wordt gezamenlijk georganiseerd met “ Women Engage for a
Common Future”, een non-profitorganisatie die zich inzet voor een gendergelijke

U kunt de digitale tentoonstelling hierbezichtigen, samen met een video van de live-inauguratie ervan!
Deze culturele activiteit wordt gezamenlijk georganiseerd met COPEC (Comité voor gelijke kansen en diversiteit) (ck)

Afrikaans-Europese fototentoonstelling in het kader van het Portugese
voorzitterschap van de Raad van de EU
In de tentoonstelling Africa in Lisbon laat de Portugese fotografe Ana Carvalho
zien hoe de aanwezigheid en invloed van de Afrikaanse cultuur in Lissabon de
stad kleur hebben gegeven, terwijl haar Afrikaanse collega José Pereira, die in
Kaapverdië woont, met zijn expositie Ubuntu de nadruk legt op een manier van
vreedzame co-existentie, acceptatie van verschillen en solidariteit.
Deze gecombineerde Afrikaans-Europese fototentoonstelling werd op 2 maart jl.
geopend in (virtuele) aanwezigheid van Cillian Lohan, vicevoorzitter voor
Communicatie, Carlos Trindade, voorzitter van het follow-upcomité EU-ACS, en de
twee fotografen. De opening vond plaats in het kader van een bijeenkomst van
het follow-upcomité EU-ACS, een permanent orgaan dat deel uitmaakt van de afdeling Externe Betrekkingen van het
EESC.

Trindade: “Omdat cultuur uitdrukking geeft aan de gedeelde waarden en voorkeuren van een gemeenschap met
gezamenlijke belangen, wil het EESC met deze culturele activiteit duidelijk maken hoeveel belang het hecht aan de
komende Top EU-Afrika en wil het tevens de aandacht vestigen op de diepgewortelde banden tussen beide
continenten. Dat is ook de reden waarom we de onlineopening van deze tentoonstelling onderdeel van onze
bijeenkomst hebben gemaakt.”
De fototentoonstelling is alleen online te zien van 1 tot en met 31 maart 2021 .
U kunt HIER klikken of naar een van de socialemediakanalen van het EESC gaan. Niet te missen! (ck)

Online Talks: Maak online kennis met het EESC!
Wist je dat dankzij het Europees Economisch en Sociaal Comité ook de gewone burger overal in Europa mee kan
beslissen over de richting die Europa uitgaat?

Boek je onlinebezoek en ontdek waarom overleg, dialoog en consensus centraal staan in ons werk als
vertegenwoordiger van de maatschappelijke organisaties (waaronder werkgevers,
vakbonden en groepen zoals beroeps- en gemeenschapsorganisaties,
landbouwersorganisaties, jongerenverenigingen, vrouwengroepen, consumenten,
milieuactivisten en vele andere ...). (cl)
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