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Beste lezers,
De vele gezichten van de Europese solidariteit

Brexit, economisch concurrentievermogen, werkgelegenheidscreatie en sociale zekerheid,
immigratie, natuurrampen, angst: Europa heeft het nodige op het bordje liggen en veel
Europeanen, waaronder ik, zijn er van overtuigd dat de Europese Unie de desbetreffende
problemen uitsluitend met samenhorigheid en gebundelde krachten kan aanpakken.
Deze zomer werd mijn land, Portugal, getroffen door de verwoestende bosbranden die ook
verscheidene andere landen in Zuid-Europa aandeden. Bij de bestrijding van die branden
hebben we mogen ervaren wat Europese solidariteit betekent: we kregen onmiddellijk
hulp via het EU-coördinatiesysteem, en dat heeft ons zeer geholpen om de ramp het hoofd
te bieden. Helaas zijn veel levens verloren gegaan als gevolg van deze enorme catastrofe.
Europese solidariteit heeft veel gezichten, variërend van het euro-reddingspakket tot assistentie in opvangcentra in de lidstaten die het meest te maken hebben met migratie. Ook
zou in dit verband kunnen worden gedacht aan eensgezind optreden tegen inmenging van
niet-Europese leiders in nationale of Europese besluiten en kwesties. Solidariteit is geen éénrchtingsverkeer: een en hetzelfde land kan de ene keer ontvanger en de andere keer donor zijn.
Solidariteit bestaat zonder meer uit wederzijdse bijstand en is inherent aan het Europese ideaal.
Europese solidariteit betekent ook dat we vasthouden aan dezelfde democratische regels.
De Europeanen moeten erop kunnen rekenen dat hun leiders op de bres staan voor de
waarden van democratie, vrijheid van meningsuiting, onafhankelijkheid van de media,
gendergelijkheid en solidariteit. Wanneer deze waarden in gevaar zijn of niet langer gegarandeerd worden, is het een gezamenlijke verplichting in de Unie om hen te verdedigen,
onder meer door sancties of andere maatregelen waarin de Verdragen voorzien. Ik hoop
dat in alle lidstaten de democratische beginselen primaat zijn bij de huidige en toekomstige
besluitvorming. Ook reken ik erop dat alle lidstaten zullen voldoen aan hun verplichtingen
ten aanzien van het Europese asielstelsel. Een Unie kan niet naar behoren functioneren
indien elke lidstaat zijn eigen weg wil gaan.
Het EESC beseft terdege hoe belangrijk het is om op voet van gelijkheid samen te werken
en tot goede compromissen te komen waar zowel oost en West als noord en zuid zich in
kunnen vinden en die geschikt zijn voor zowel werknemers, werkgevers, consumenten en
producenten. Dit omvat dialoog maar ook flexibiliteit. De bereidheid om een probleem aan
te pakken en zijn positie op te offeren ten behoeve van een gemeenschappelijke oplossing
zijn noodzakelijke ingrediënten voor een Unie met 28 lidstaten.
Nu we na de zomervakantie weer in Brussel aan de slag gaan, wil ik de Europese leiders
herinneren aan hun plichten en verantwoordelijkheden jegens hun burgers en jegens
Europa als geheel. Daarbij ben ik ervan overtuigd dat mijn collega’s uit de betrokken
lidstaten hun uiterste best zullen doen om de democratische rechten in hun land te verdedigen en Europese oplossingen te steunen. Ik verwacht dat ook van de Europese politieke
leiders, omdat vrijheid en sociale vrede te belangrijk zijn om in gevaar te worden gebracht.
Welkom terug in Brussel!
Gonçalo Lobo Xavier
Vicevoorzitter van het EESC
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Bijdrage van het EESC aan
het werkprogramma van de
Europese Commissie voor
2018

Douane-unie cruciaal in de
strijd tegen namaak
De productie van namaakproducten
zit in de lift. Hoewel namaak nog steeds
wordt gezien als iets wat zich in derde
landen voordoet, komt het ook in de EU
steeds vaker voor. Criminele netwerken zien
namaak als een winstgevende zaak, waaraan kleinere risico’s zijn verbonden dan aan
andere activiteiten. Bijkomend voordeel is
dat de transportkosten lager zijn en douanecontroles kunnen worden omzeild. De
cijfers, die weliswaar grotendeels zijn gebaseerd op schattingen en benaderingen, zijn
alarmerend: volgens de OESO is 5% van de
geïmporteerde goederen in de EU, voor een
bedrag van 85 miljard euro, nagemaakt.
Daardoor gaan bijna 800 000 banen verloren en lopen overheden jaarlijks ongeveer
14,3 miljard aan belastinginkomsten mis.
Het EESC vindt dat de EU en haar lidstaten
dit verschijnsel niet langer mogen negeren
en verzoekt hen om de getroffen kleine en
middelgrote ondernemingen en sectoren te

steunen door de regelgeving aan te passen,
te harmoniseren en aan te scherpen. Antonello Pezzini (groep Werkgevers - IT), rapporteur voor het EESC-advies over Namaak
en piraterij, dat tijdens de EESC-zitting van
juli werd aangenomen, verzoekt de Europese Commissie en de lidstaten in zijn
advies om vaart te zetten achter de oprichting van een Europees douanesysteem met
gemeenschappelijke procedures en instrumenten en eenvormige, direct toegankelijke databanken.
Sectoren en merkhouders moeten ook partnerschappen aangaan met internetproviders, producenten van inhoud, operators
voor elektronisch betalen, adverteerders
en online-domeinregisters: samen kunnen
zij snelle aanpassingen doorvoeren naar
aanleiding van plotselinge veranderingen
op de markt.
Speciale aandacht dient uit te gaan naar de
3 000 vrijhandelszones in 135 verschillende
landen, waarvan de Tanger Med Free Zone
in Marokko zich op slechts 15 km afstand
van de EU bevindt. Het is immers vaak in

deze zones dat de inhoud van containers
wordt overgeladen, van documenten wordt
voorzien en opnieuw wordt gelabeld.
Het EESC pleit voor een nieuw EU-kader
voor 2018-2021 en een volledig gefinancierd en gecoördineerd actieplan ter versterking van de wetgeving tegen namaak
en initiatieven op EU-niveau. (sma)
l

Michel Barnier bij het EESC: “Geen Brexit à la carte”
“De Brexit brengt onzekerheid met zich
mee”, zei Michel Barnier toen hij op 6
juli in debat ging met leden van het EESC.
“Onzekerheid voor burgers, bedrijven en de
werkgelegenheid”. Hij benadrukte dat het
zijn taak is te onderhandelen op basis van
voorstellen die door het VK op tafel worden
gelegd. Deze behelzen onder meer de stopzetting van het vrij verkeer van EU-burgers
naar het VK, volledige wetgevingsautonomie, geen rol meer voor het Europees Hof
van Justitie en de mogelijkheid om zelfstandig vrijhandelsovereenkomsten te sluiten,
wat zou betekenen dat het VK tevens uit
de douane-unie en de interne markt stapt.
Maar één ding staat vast, namelijk dat het
Verenigd Koninkrijk een derde land wordt,
en dat:
●● de fundamentele vrijheden – vrij verkeer van personen, goederen en kapitaal – ondeelbaar zijn;
●● een selectieve deelname aan de interne
markt – van uitsluitend bepaalde sectoren – geen optie is;
●● de EU haar onafhankelijkheid behoudt
bij het vaststellen van economische en
sociale regels en normen die alle derde
partijen dienen te respecteren.
Het VK en de EU moeten zich ervan
bewust zijn dat de Brexit kosten met
zich meebrengt en het is de taak van het

onderhandelingsteam om deze kosten zo
laag mogelijk te houden, aldus de heer
Barnier.
De leden van het EESC uitten hun bezorgdheid over de rechten van de consument,
de sociale rechten en het handelsbeleid.
De Ierse en Noord-Ierse leden brachten het
Goede-Vrijdagakkoord ter sprake, dat grotendeels is bereikt met de hulp van de EU.
De heer Barnier benadrukte dat de EU een
billijke, evenwichtige overeenkomst wenst
te bereiken, en dat het uitblijven van een
akkoord het slechtst mogelijke resultaat zou
zijn, aangezien dit een terugkeer naar het
verre verleden zou betekenen. De handelsbetrekkingen met het Verenigd Koninkrijk
zouden dan immers onder de regels van de
WTO komen te vallen, met duurdere producten tot gevolg.
Allen waren het erover eens dat hoewel de
Brexit belangrijk is en zowel de EU-27 als het
Verenigd Koninkrijk belang hebben bij een
goede deal, de toekomst van Europa voorop
dient te staan. “We moeten mensen bewust
maken van de ontelbare voordelen van het
lidmaatschap van de EU. De Brexit heeft duidelijk aangetoond dat veel mensen zich niet
realiseren dat deze voordelen voortvloeien uit
het lidmaatschap van de EU. In het Verenigd
Koninkrijk beginnen veel mensen dit nu pas

De EU moet het probleem
van scheepsontmanteling
aanpakken
EESC pleit voor
langetermijnactieplan voor
de sociale economie in 2018
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Nepproducten kosten de EU jaarlijks 800 000 banen

www.eesc.europa.eu

Michel Barnier, EU-hoofdonderhandelaar
voor de brexit, met Georges Dassis,
voorzitter van het EESC
in te zien. Nu is het aan de Europese belanghebbenden om de EU-27 sterker en hechter
te maken. Het EESC is bereid een belangrijke
partner te zijn in dit proces”, verklaarde de
voorzitter van het EESC, Georges Dassis.
(sma)
l

Bijdrage van het EESC aan het
werkprogramma van de Europese
Commissie voor 2018

Financiering van plattelandsontwikkeling
moet simpel blijven, maar wel verbeterd
worden
Landelijke regio’s verschillen nogal van elkaar,
zowel binnen als tussen de EU-lidstaten. Het is
belangrijk om dit te beseffen en om er in plattelandsprogramma’s rekening mee te houden. Het
EESC pleit in zijn initiatiefadvies Van de verklaring
van Cork 2.0 naar concrete stappen daarom voor
gerichtere financiering om plattelandsregio’s bij
hun ontwikkeling te helpen.
Plattelandsontwikkeling is een horizontale kwestie en
kan niet alleen door het Europees Landbouwfonds voor
plattelandsontwikkeling worden ondersteund. Het EESC
dringt erop aan dat het beleid samenhangender wordt
gemaakt en dat een groter aandeel van de middelen
van alle ESI-fondsen naar plattelandsontwikkeling gaat,
zodat de ongelijkheden en territoriale onevenwichtigheden kleiner worden.
Beleidsbesluiten zouden getoetst moeten worden op
de gevolgen voor het platteland en het is zaak om op
alle niveaus dringend werk te maken van vereenvoudiging. Het EESC onderschrijft de Cork 2.0-verklaring
omdat hierin krachtige steun wordt uitgesproken voor
een plattelandsbeleid van de EU.
Er zijn innovatieve oplossingen nodig om voor een duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling te zorgen.
Slimme klimaatmaatregelen en een meer circulaire, biogebaseerde economie bieden tal van mogelijkheden.
De productie van zonne-, wind-, water- en bio-energie
komt niet alleen het klimaat ten goede, maar kan plattelandsbewoners ook helpen een duurzaam inkomen
te genereren.

●● stimulering van ondernemerschap, innovatie en
industriële ontwikkeling;
●● de sociale dimensie van de EU;
●● publieke financiële middelen gericht op duurzame
groei, innovatie, werkgelegenheid en cohesie;
●● Europa beschermen tegen veiligheidsdreigingen;
en
●● de ontwikkeling van een gestructureerde
burgerdialoog.

In zijn bijdrage aan het werkprogramma voor 2018,
goedgekeurd op 5 juli, roept het EESC de Commissie
op om van duurzame ontwikkeling het overkoepelende
uitgangspunt van haar werkprogramma te maken. Het
EESC verwijst daarbij naar de drie “duurzaamheidspijlers”: a) de economische fundamenten van Europa versterken; b) de sociale dimensie van Europa bevorderen;
c) de overgang naar een koolstofarme en circulaire economie faciliteren.

Op 12 juli had EESC-voorzitter Georges Dassis een ontmoeting met de eerste vicevoorzitter van de Europese
Commissie, Frans Timmermans, waarbij hij hem het
document presenteerde. De heer Dassis benadrukte
dat de focus ligt op duurzame ontwikkeling, aangezien
economie, werkgelegenheid, milieu en het welzijn van
de burgers nauw met elkaar verband houden.

In een advies (rapporteur: Milena Angelova, groep
Werkgevers - BG) dat het tijdens zijn juli-zitting heeft
goedgekeurd, wijst het EESC erop dat de manier waarop
het mkb-beleid is vormgegeven en wordt uitgevoerd
lang niet altijd even efficiënt is, waardoor het effect
ervan tegenvalt, en dat de Commissie zich over dat
probleem zou moeten buigen.

Tijdens hun ontmoeting heeft de heer Dassis de mogelijke deelname van het EESC aan het multi-stakeholderplatform inzake duurzame ontwikkeling ter sprake
gebracht, dat momenteel wordt opgericht door de
Commissie. (mm)
l

Dat in de afgelopen tien jaar is geprobeerd om het mkb
tot de kern van het economisch beleid te maken verdient bijval, maar dat beleid is wel te globaal van opzet
en miskent de diversiteit van het mkb.

De digitalisering en robotisering van het vervoer
levert talloze voordelen op, maar is ook een bron van
ongerustheid – met name wat de privacy van burgers
en het verlies van werkgelegenheid betreft – die de
beleidsmakers van de EU moeten wegnemen. Dat is de
boodschap van een grensverleggend initiatiefadvies
van rapporteur Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala (groep
Werkgevers – FI), dat het EESC tijdens zijn julizitting
heeft goedgekeurd.
Betere bereikbaarheid, meer efficiëntie, veiliger verkeer
en minder emissies zijn slechts een paar van de voordelen van de digitalisering en robotisering van het vervoer.
Maar naarmate deze geleidelijke revolutie voortschrijdt,
treden ook de mogelijke gevaren ervan duidelijker aan
het licht. Wil de samenleving er werkelijk van kunnen
profiteren, dan moeten de beleidsmakers van de EU de
ongerustheid over die gevaren proberen weg te nemen.
Wat digitaal vervoer betreft lijken veiligheid, zekerheid en privacy het publiek het meest zorgen te baren.
In de toekomst zal het vervoer geheel en al door data
gestuurd worden, en daarom is gegevensbescherming
van essentieel belang. Meer cyberveiligheid en het regelen van aansprakelijkheidskwesties zijn ook cruciaal om
het publiek gerust te stellen.

2

© Shutterstock

Robotisering van vervoer moet voor
de samenleving toegevoegde waarde
opleveren

Het midden- en kleinbedrijf vormt de ruggengraat
van de Europese economie en kan daar een enorme
impuls aan geven. Het EESC dringt er dan ook actief bij
de EU-instellingen en de lidstaten op aan om kleine en
middelgrote bedrijven alle steun te bieden.

In haar mkb-beleid moet de EU goed kijken naar de specifieke behoeften van microbedrijven, familiebedrijven,
“traditionele” bedrijven, bedrijven van de sociale economie, vrije beroepen en alle andere subgroepen met
nogal verschillende rechtsvormen en werkwijzen.

HET EESC VAN BINNENUIT
Jaarlijkse activiteitenverslag 2016
De brochure The EESC from the inside out – Annual
Activity Report 2016 is zojuist verschenen. Dit is de voor
het publiek bestemde versie van het jaarverslag 2016.

Het publiek maakt zich ook grote zorgen over wat er met
de arbeidsmarkt en de aard van het werk zal gebeuren. Door onbemande voertuigen en het toenemende
gebruik van robotica in goederenterminals zullen banen
verloren gaan. Maar robots nemen niet alleen werkgelegenheid weg, zij creëren ook nieuwe banen, vooral in
de communicatietechnologie, digitale dienstverlening,
elektronica en robotica. De hoeveelheid fysiek werk en
routinetaken zal afnemen, terwijl probleemoplossende
en creatieve taken een steeds grotere rol gaan spelen.
Daarom moeten vaardigheden op peil worden gebracht
en is het zaak dat het onderwijssysteem inspeelt op de
vraag naar nieuwe vaardigheden. (dm)
l

Om te voorkomen dat jonge plattelandsbewoners wegtrekken en om bedrijven in staat te stellen te floreren,
is hoogwaardige breedbandinfrastructuur essentieel.
Daar waar marktwerking niet volstaat, moet EU-financiering helpen om breedband aan te leggen in afgelegen
gebieden.
Landbouwgebieden en bossen beslaan 85 % van het
grondoppervlak van de EU en zorgen voor een gevarieerd landschap dat kan helpen om niet alleen in de
landbouw economische bedrijvigheid te ontwikkelen,
maar ook in met name de sector toerisme en recreatie.
De landbouw is ook van cruciaal belang als drijvende
kracht in de transitie naar duurzame voedselsystemen.
Stimulering van lokale consumptie maakt de toeleveringsketen korter en is daarmee tevens bevorderlijk voor
ons milieu. (sma)
l

EESC roept EU op om in
wetgeving diversiteit
van midden- en
kleinbedrijf te
onderkennen

Een positief verhaal uitdragen voor de EU, de
economische fundamenten van Europa versterken, de sociale dimensie van Europa bevorderen,
de overgang naar een koolstofarme en circulaire
economie faciliteren, en de deelname, betrokkenheid en raadpleging van het maatschappelijk middenveld: dat zijn de belangrijkste boodschappen uit
de bijdrage van het EESC aan het werkprogramma
van de Europese Commissie voor 2018.

Het EESC doet gedetailleerde aanbevelingen voor maatregelen opgebouwd rond 6 prioritaire beleidsterreinen:
●● verdere ontwikkeling van de interne markt;

Rapporteur van het advies Sofia Björnsson
(Diverse Werkzaamheden – SE) tijdens het debat

De brochure is opgeluisterd met grafieken en verschillende visuele elementen om het reilen en zeilen van
het EESC beter te kunnen begrijpen en is verkrijgbaar
in zes verschillende talen: Engels, Frans, Duits, Spaans,
Italiaans en Pools. Voor gedrukte exemplaren kunt
u contact opnemen met het EESC: http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.fr.general-contact-form&d=1.
De brochure en de integrale tekst van het jaarverslag
kunt u hier downloaden:
Brochure: http://www.eesc.europa.eu/sites/default/
files/resources/docs/qe-02-17-705-en-n.pdf
Integrale tekst (alleen in het Engels): http://www.eesc.
europa.eu/sites/default/files/resources/docs/aar2016.
pdf (jp)
l

Rapporteur van het advies Milena Angelova
(Groep Werkgevers – BG) tijdens de julizitting
Het EESC stelt voor dat de Commissie nagaat of de
huidige definitie van kleine en middelgrote bedrijven
recht doet aan hun heterogeniteit, sectorale dynamiek
en specifieke kenmerken.
Kleine en micro-ondernemingen weten vaak niet welke
steunmechanismen er voor hen zijn. Er gaapt een communicatiekloof tussen beleidsmakers en het mkb die
snel gedicht moet worden.
Als actief pleitbezorger van het Europese mkb heeft het
EESC al eerder adviezen uitgebracht over de vormgeving
van het desbetreffende steunbeleid, zoals de adviezen
over de evaluatie van de “Small Business Act” (2011), de
toegang tot financiering, het COSME-programma, kmo’s
en wereldwijde kansen (2012), en slimme regelgeving
(2013). (mq)
l

De EU moet het probleem van
scheepsontmanteling aanpakken
© Shutterstock

Europa beschikt over de capaciteit en de technische
kennis om schepen en olie- en gasplatforms te repareren en onderhouden. Vanuit zakelijk oogpunt valt er
veel voor te zeggen om in Europa een gespecialiseerde
offshore recyclingindustrie aan te houden en uit te
breiden. De Commissie moet de Verordening inzake
scheepsrecycling (SRR) tanden geven door een financieel instrument in te voeren om recycling in door de EU
goedgekeurde installaties te stimuleren.

de drie groene EP-leden wordt gesteund, voorziet in
een specifiek fonds voor elk schip dat door een grote
financiële instelling wordt bewaard. Het kapitaal wordt
bijeengebracht door reders die, telkens wanneer een
van hun vaartuigen een EU-haven aandoet, de desbetreffende lasten storten in het fonds van het vaartuig
in kwestie om de veilige en duurzame recycling ervan
te financieren.

Hoewel de EU-verordening uit 2013 (SRR) “beaching”
(scheepsontmanteling op stranden) verbiedt en regels
bevat voor het veilig en duurzaam recyclen van Europese schepen en booreilanden, mist zij haar doel omdat
het internationale zeerecht vlaggenruil toestaat.

Vertegenwoordigers van de recyclingindustrie en
EU-havens hebben bevestigd dat zij de kennis in huis
hebben om schepen conform de Europese regelgeving
te ontmantelen en zijn bereid te investeren en duurzame
banen te scheppen in de EU. Europese reders hebben
echter ernstige bedenkingen geuit, omdat zij vinden dat
het Verdrag van Hongkong van de IMO afdoende regels
bevat om de wantoestanden waarvan kennelijk sprake is
te voorkomen. Toch is duidelijk bewezen dat de ‘sloopwerven’ die op basis van dit verdrag zijn goedgekeurd,
in de verste verte niet aan de gestelde eisen voldoen.

In een door rapporteur Martin Siecker (Werknemers NL) en corapporteur Richard Adams (CCMI-afgevaardigde - UK) in 2016 uitgebracht advies, heeft het
EESC gepleit voor een financiële regeling binnen de
SRR die moet voorkomen dat reders hun schepen uitvlaggen naar derde landen. Het financiële instrument
dat door het EESC wordt voorgesteld, en dat nu door

Wie in Zuid-Azië in een scheepssloperij werkt, doet het
gevaarlijkste werk ter wereld, aldus de IAO. In de afgelopen 30 jaar is de overgrote meerderheid van afgedankte
schepen daar gesloopt door mensen die zonder enige
vorm van bescherming een schip volledig uit elkaar
halen in het getijdegebied en daarmee milieuschade
veroorzaken. (sma)
l

Dat de Commissie snel actie moet ondernemen werd
duidelijk tijdens twee door het EESC en de groene
EP-leden Margrete Auken (DK), Pascal Durand (FR) en
Bart Staes (BE) eind juni georganiseerde evenementen.

EESC pleit voor langetermijnactieplan voor
de sociale economie in 2018

DAGEN VAN HET MAATSCHAPPELIJK
MIDDENVELD 2017
Op 26 en 27 juni 2017
heeft het EESC zijn jaarlijkse
dagen van het maatschappelijk middenveld gehouden.
Deze grote bijeenkomst van
maatschappelijke organisaties uit heel Europa leverde
waardevolle bijdragen op
aan de discussie die de Commissie met haar Witboek
over de toekomst van Europa
heeft aangezwengeld. Er
werd sterk aangedrongen op
beleidsimpulsen om de EU
Federica Mogherini, hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en
aan de hand van onze funveiligheidsbeleid en Georges Dassis, voorzitter van het EESC
damentele waarden nieuw
elan te geven. Ook vond men
dat het maatschappelijk middenveld duidelijk blijk zou
kritieke periode en vestigde hij de aandacht op de
moeten geven van de wil om hieraan mee te werken.
opkomst van het populisme.
Met betrekking tot vier onderwerpen werden een aantal eisen en toezeggingen van het maatschappelijk
Federica Mogherini, hoge vertegenwoordiger van
middenveld (zie http://bit.ly/2vWVffV) vastgesteld en
de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,
voorgelegd aan de besluitvormende EU-instellingen:
benadrukte het belang van de participatiedemocratie.
populisme, de technologische revolutie en het effect
Ze ging uitvoerig in op de rol van het maatschappeervan op werkgelegenheid en democratie, meer eigen
lijk middenveld in de migratiecrisis en stelde het EESC
inbreng van het maatschappelijk middenveld en sociale
voor om een advies op te stellen over de kosten van
en territoriale cohesie.
geen migratie, “want volgens mij gaan die sectoren van
onze economie binnen vierentwintig uur ten onder als
In zijn openingstoespraak riep Georges Dassis, voorzitalle migranten van de ene op de andere dag zouden verter van het EESC, de organisaties van het maatschappedwijnen”. Haar idee werd onmiddellijk omarmd door
lijk middenveld op om het voortouw te nemen in deze
EESC-voorzitter George Dassis. (mr)
l

Debat over de toekomst van Europa: EESC
pleit voor gemeenschappelijk doel
Bij het uitzetten van de toekomstige koers
van de EU zou moeten worden gezocht naar een
gemeenschappelijk doel, dat uiting geeft aan het
gevoel dat ooit de grondleggers inspireerde en later
in elke grote stap voorwaarts te herkennen was.
In zijn resolutie over het witboek van de Commissie
over de toekomst van de EU zei het EESC dat kiezen
tussen vijf scenario’s niet de manier is om tot een gezamenlijk na te streven doel te komen. De Commissie zou
bij het zoeken naar oplossingen lering moeten trekken
uit de zestigjarige geschiedenis van de EU.
De resolutie, die werd aangenomen tijdens de EESC-zitting van juli, was opgesteld op verzoek van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en was de eerste
bijdrage van het EESC aan het debat over de toekomst
van Europa. Het Comité hield ook nationale debatten
met vertegenwoordigers van het maatschappelijk
middenveld in 27 lidstaten. De conclusies die hieruit
worden getrokken, zullen later dit jaar worden verwerkt
in een advies.
Volgens het Comité heeft de EU overkoepelende strategieën en een samenhangende aanpak nodig. In een
eerlijk debat over de toekomst van Europa moet ook
worden gekeken naar een betere verdeling van de
politieke macht. Het traditionele onderscheid tussen
het nationale en het EU-niveau zou moeten verdwijnen.

Het EESC realiseert zich dat gedifferentieerde integratie
soms nodig kan zijn en dat nauwere samenwerking tussen sommige lidstaten op bepaalde gebieden van pas
kan komen om obstakels te overwinnen of een positieve
dynamiek in het integratieproces van de EU tot stand te
brengen; het is echter ook zaak om convergentie binnen
de Unie te bevorderen en versnippering en verdeeldheid
te voorkomen.
Het EESC vindt dat het Europees Parlement het voortouw zou moeten nemen bij het uitzetten van de
toekomstige koers van de EU en daarbij geholpen
zou moeten worden door nationale parlementen.
Het Comité is voorstander van diepere integratie, een
geleidelijke overgang naar een politieke unie met een
sterke sociale dimensie, voltooiing van de EMU en een
coherentere governance. (ll)
l

Turkije: Oproep om de noodtoestand zo
spoedig mogelijk op te heffen
De door het EESC georganiseerde 2e Europese dag
van ondernemingen van de sociale economie werd
bezocht door meer dan 130 vertegenwoordigers van
de sociale economie. Zij riepen de beleidsmakers op
hun inspanningen voor de ontwikkeling van de sociale
economie op te voeren.
In zijn openingstoespraak drong Michael Smyth, vicevoorzitter van het EESC, aan op een langetermijnstappenplan voor de sociale economie, als onderdeel van het
werkprogramma van de Commissie voor 2018.
Tijdens het evenement werden vier casestudy’s
van innovatieve Europese sociale ondernemingen
gepresenteerd:
●● PermaFungi (Brussel), een stedelijk project dat
paddenstoelen kweekt op koffiedik en tegelijkertijd duurzame banen voor laaggeschoolden creëert.
●● Solidarity Salt (Griekenland) is gericht op de emancipatie van vrouwelijke vluchtelingen en de ontwikkeling van de lokale economie. Het gourmet
zeezout wordt gewonnen in Griekse salinas en
verpakt in handgemaakte zakken.
●● HopHopFood (Parijs) biedt een ruimte van solidariteit voor mensen die zijn aangewezen op
voedselbanken, en draagt tegelijkertijd bij tot het
terugdringen van voedselverspilling, met behulp
van een digitaal platform.

●● 6zero1 (Luxemburg) is een starterscentrum voor
ondernemingen van de sociale economie, dat
ondernemers steunt door middel van opleiding,
financiering en advies voor de ontwikkeling van
economisch levensvatbare activiteiten.
Rond deze succesverhalen werden workshops georganiseerd waarin:
●● werd benadrukt dat ondernemingen van de sociale
economie moeten worden beschermd door een
gelijk speelveld te creëren en een einde te maken
aan het misbruik van het concept door reguliere
ondernemingen (workshop over nieuwe economische modellen);
●● werd aangedrongen op een beter migratiebeleid van de EU, om een vroegtijdige toegang van
migranten tot de arbeidsmarkt mogelijk te maken
en de media aan te moedigen meer positieve verhalen te delen (workshop over de integratie van
migranten);
●● werd gepleit voor een project op Europees en lokaal
niveau voor de verspreiding van goede praktijkvoorbeelden van pro-bonoactiviteiten voor de sociale economie (workshop over territoriale cohesie).
Het Comité buigt zich al meer dan 10 jaar over de sociale
economie, en werkt samen met EU-instellingen om dit
onderwerp op de politieke agenda te zetten. (mr) l

Lopende onderhandelingen over de uitbreiding, de
douane-unie en visumliberalisering kunnen alleen soelaas bieden in een sfeer van eerbied voor de burgerlijke
vrijheden, aldus de EU- en Turkse organisaties
Tijdens de openingszitting van de 36e vergadering van
het Gemengd raadgevend comité EU-Turkije (GRC) verwelkomde EESC-voorzitter Georges Dassis de Turkse
minister van Europese zaken, Ömer Çelik, met de volgende woorden: Ondanks de bestaande spanningen is,
vooral in moeilijke tijden als nu, dialoog cruciaal. Daarbij
gaf hij blijk over zijn bezorgdheid over de huidige situatie in Turkije. “Het EESC betuigt zijn solidariteit met en
volledige steun aan de Turkse organisaties van het maatschappelijk middenveld die opkomen voor de democratie. Wij hopen dat wij opnieuw een volledig democratisch

Turkije zullen zien”, aldus de heer Dassis. Ömer Çelik antwoordde: “het Europees integratieproces ligt ons na aan
het hart en wij willen een echte lidstaat worden. Andere
samenwerkingsvormen interesseren ons niet.” Het GRC
sprak opnieuw zijn krachtige veroordeling uit over de
staatsgreep, en benadrukte dat het recht op een eerlijk
proces en een behoorlijke rechtsgang in acht moeten
worden genomen en dat alle maatregelen moeten worden genomen voor verdere versterking van democratie,
burgerrechten en sociale cohesie, eerbiediging van de
universele mensenrechten, onafhankelijkheid van de
rechterlijke macht en voor de rechtsstaat. Tevens uitte
hij zijn ernstige bezorgdheid over de arrestaties en massaontslagen van ambtenaren. Het GRC bestaat uit vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld
van de EU en Turkije. (ks)
l

3

IN HET KORT
EESC-vicevoorzitter Lobo Xavier jurylid Europese
vrijwilligershoofdstad 2019

door de groep Diverse
Werkzaamheden van het EESC
In het kader van het Estische voorzitterschap van de EU heeft de EESC-groep
Diverse Werkzaamheden op 12 september
2017 een bijeenkomst gehouden in Tallinn,
de hoofdstad van Estland.
De conferentie Slimme oplossingen voor
duurzame en inclusieve samenlevingen
ging over het ondersteunen van e-dienstverlening, e-overheid, stedelijke ontwikkeling en e-oplossingen. De aandacht ging uit
naar het gunstige effect hiervan op innovatie en op de totstandbrenging van een
duurzame en inclusieve EU – zaken die een
belangrijke plaats innemen in het werkprogramma van het Estische voorzitterschap.

Indrek Saar (minister van cultuur van Estland), Arnold Rüütel (oud-president van Estland),
Luca Jahier (voorzitter van de groep Diverse Werkzaamheden, EESC)
Aan de conferentie namen ruim 100 kopstukken en deskundigen van het maatschappelijk middenveld van steden en
regio’s deel. De conferentie werd geopend
door Luca Jahier, voorzitter van de groep
Diverse Werkzaamheden, en Indrek Saar,
minister van cultuur van Estland, en Arnold
Rüütel, oud-president van Estland, hielden
elk een toespraak.
Er werden tegelijkertijd twee workshops
gehouden, zodat de aandacht kon uitgaan
naar enerzijds de rol van slimme technologie in een evenwichtige sociale ontwikkeling en anderzijds slimme oplossingen voor
duurzame landbouw.

Op de arbeidsmarkt van de toekomst zijn werknemers met digitale en
ondernemersvaardigheden in trek en is
ook creativiteit een belangrijke eigenschap. Door de digitalisering wordt de
werkorganisatie steeds flexibeler: door
wie, waar en hoe een taak wordt uitgevoerd ligt niet meer vast. Dat zijn enkele
conclusies uit de onlangs uitgebrachte
IStudie naar de impact van de digitalisering en de ‘on demand’-economie op
arbeidsmarkten en de gevolgen voor de
werkgelegenheid en de betrekkingen tussen werkgevers en werknemers.

Workshop 2 ging over:
●● innovatie en duurzaamheid in de
landbouw
●● de visie van het EESC op duurzame
landbouw en innovatie
●● eenvoudige e-oplossingen voor
slimme landbouw. (cl)
l

De recente terroristische aanslagen in
Brussel, Parijs, Turku en Barcelona, waarbij een groot aantal mensen om het leven
kwam en nog een groter aantal ernstig
gewond raakte, hebben ons opnieuw duidelijk gemaakt dat Europa het doelwit blijft
van geweld en barbaarse aanslagen.
Terroristen proberen ons democratische
systeem, onze vrijheden, onze manier van
samenleven en ons respect voor diversiteit
rechtstreeks aan te vallen.

Redactie:

Eleonora Di Nicolantonio (waarnemend
hoofdredacteur)
Daniela Marangoni (dm, redacteur)

Aan deze uitgave werkten mee:
Chloé Lahousse (cl)
Daniela Marangoni (dm)
Francisco Soriano (fs)
Jonna Pedersen (jp)
Katerina Serifi (ks)
Laura Lui (ll)
Leszek Jarosz (lj)
Margarida Reis (mre)
Milen Minchev (mm)
Mireia Quingles (mq)
Silvia M. Aumair (sma)

De gezamenlijke kantine van het CvdR
en het EESC heeft onlangs van Leefmilieu
Brussel het Good Food-label gekregen
voor de kwaliteit van haar aanbod en de
zorgvuldige manier waarop zij met voedselverspilling omgaat. In de nieuwsbrief

Tegelijkertijd moeten we afstand nemen
van degenen die de moorddadige aanslagen aanwenden voor eigen politiek gewin
en om zich af te zetten tegen migranten en

We moeten de handen ineenslaan om onze
democratische waarden te verdedigen
tegen radicalisme en terrorisme, dat we
krachtig veroordelen!
l

Ter perse gegaan op 28
augustus 2017
Adres:
Europees Economisch en Sociaal Comité
Jacques Delorsgebouw, Belliardstraat 99,
B-1040 Brussel, België
Tel. (+32 2) 546.94.76
Fax (+32 2) 546.97.64
Email: eescinfo@eesc.europa.eu
Internet: http://www.eesc.europa.eu/

vasteland kloosters stichtte. De voormalige president van Ierland, Mary McAleese,
reisde door Ierland, Frankrijk, Oostenrijk,
Zwitserland en Italië en ontdekte dat wie
openstaat voor diversiteit, veel te winnen
heeft. Daar kan Europa, dat tegenwoordig zo vaak verdeeld is, een voorbeeld
aan nemen.

Good food label voor de kantine van het EESC

vluchtelingen en zo racisme en vreemdelingenhaat aanwakkeren.

Katerina Serifi (ks)

Leden van het EESC namen deel aan verschillende panels en zetten het standpunt
van het maatschappelijk middenveld uiteen voor circa 600 journalisten en 1500
andere deelnemers.

De studie is op verzoek van de groep Werkgevers door een onderzoeksteam van het
Centrum voor Europese Beleidsstudies
(CEPS) voor het Europees Economisch en
Sociaal Comité opgesteld. Het kan hier
worden gedownload. (lj)
l

Daarom moet de hele Europese samenleving met een eensgezind antwoord
komen. Politieke partijen, vakbonden,
bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten met één stem deze tragedies
veroordelen en met klem benadrukken
dat de aanvallen en bedreigingen ons
niet bang maken en er niet in zullen slagen
onze democratie en samenleving kapot te
maken.

Coördinatie:

Het EESC heeft voor de derde keer deelgenomen aan het Deutsche Welle Global
Media Forum (GMF). Het evenement was
gericht op identiteit en diversiteit en vond
plaats te Bonn van 19 tot en met 21 juni.

Op 20 september 2017 om 18.30 uur
wordt in VMA 3 de laatste film in het kader
van de 60e verjaardag van de ondertekening van het Verdrag van Rome vertoond:
een BBC-productie over Sint-Columbanus,
een Ierse missionaris uit de 6e eeuw die
rondtrok door Europa voordat Europa
bestond en overal op het Europese

We moeten onze democratische
waarden verdedigen tegen
radicalisme en terrorisme
door de groep Werknemers
van het EESC

Deutsche Welle Global Media Forum

Filmvoorstelling Cérbh é Colombanus

In de studie gaat het EESC na welke
gevolgen de digitalisering heeft voor de
werkgelegenheid, het bedrijfsleven en de
arbeidsverhoudingen, waarbij het kijkt
naar het ontstaan, de transformatie en de
vernietiging van banen, de veranderde rol
van werknemers en werkgevers en de veranderingen in de organisatie van het werk.
Anders dan veel eerdere studies op dit
gebied, die meestal uitgingen van het
perspectief van werknemers of werkenden
die hun diensten aanbieden op online platforms, ligt in deze studie de nadruk vooral
op zaken die van belang zijn voor werkgevers, sectoren en bedrijven van verschillende omvang.

Cascais (Portugal) en Košice (Slowakije)
op de shortlist geplaatst. Wie daarvan
als winnaar uit de bus komt, wordt op
1 of 2 december 2017 bekendgemaakt.
Meer informatie op http://www.cev.be/
european-volunteering-capital-2019/.

Workshop 1 ging over:
●● de ontwikkeling van e-gezond
heidsdiensten
●● digitale oplossingen en ondersteunende technologieën voor kansarme
groepen
●● d e v o o r d e l e n v a n i n c l u s i e v e
samenlevingen.

EESC-studie: de digitale revolutie
beïnvloedt de organisatie van
het werk en de behoefte aan
vaardigheden, en dwingt bedrijven
ertoe zich aan te passen
door de groep Werkgevers
van het EESC

Gonçalo Lobo Xavier, EESC-vicevoorzitter belast met communicatie, is gevraagd
om deel uit te maken van de jury die de
Europese vrijwilligershoofdstad 2019 zal
kiezen. Ook vorig jaar was hij jurylid. Op
30 juni jl. werden Augsburg (Duitsland),
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Slimme
oplossingen
voor duurzame
en inclusieve
samenlevingen

van Leefmilieu Brussel stond een interview
met Silvia Staffa, die binnen het EESC verantwoordelijk is voor milieu en cateringdiensten, en Catherine Van Ranst, binnen
het CvdR verantwoordelijk voor duurzame
voeding. Zie hier: http://bit.ly/2uF7YFl.

Tijdens de zitting van juli hebben de
EESC-stagiairs uit de stageperiode van
voorjaar 2017 de uitkomsten gepresenteerd van hun rapport The EU in the
media and social media: A youth perspective. Doel hiervan is EESC-leden en
EU-instellingen aanbevelingen te doen
over de manier waarop de EU haar mediaen socialemediastrategie kan verbeteren
om jongeren beter te bereiken.

EESC Info staat in pdf-formaat in 23 talen op de website van het EESC: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info

EESC Info verschijnt negen keer per jaar — telkens ter gelegenheid van een EESC-zitting.
Gedrukte exemplaren van EESC Info in het Duits, Engels of Frans kunnen gratis worden verkregen bij de
persdienst van het EESC.
EESC Info staat in pdf-formaat in 23 talen op de website van het EESC:
URL: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
EESC Info is niet het officiële verslag van de werkzaamheden van het EESC. Voor die werkzaamheden
wordt verwezen naar het Publicatieblad van de Europese Unie en andere publicaties van het EESC.
Reproductie – onder vermelding van EESC Info – is toegestaan, op voorwaarde dat de redactie een
kopie wordt toegestuurd.
Oplage: 6 500 stuks.
Het volgende nummer van EESC Info komt uit in oktober 2017.
GEDRUKT OP 100% KRINGLOOPPAPIER
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