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Een visie voor een sterker en
veerkrachtiger Europa na COVID-19
De Europese Unie moet economisch gedijen, en in sociaal en ecologisch opzicht duurzaam zijn.
Zij moet er met goede randvoorwaarden voor zorgen dat het hele maatschappelijk middenveld
het goed heeft en kan leven in open, op waarden gebaseerde democratieën. Het Europees
Economisch en Sociaal Comité (EESC) zal met name de actieve bijdrage van het maatschappelijk
middenveld aan deze overkoepelende visie op Europa ondersteunen en beleidsmakers met
waardevolle expertise terzijde staan, voor een meer participatief Europa en voor beleid dat
effectiever is en beter aansluit bij de economische, sociale en maatschappelijke situatie ter plaatse.
Deze zittingsperiode zal in het teken staan van COVID-19 en helaas ook van onzekerheid en
economische en sociale tegenspoed, met bedrijven die worstelen om het hoofd boven water
te houden en werknemers die hun baan verliezen. Zonder een algemeen geaccepteerd vaccin
zal ons "nieuwe normaal" blijven neerkomen op social distancing, het dragen van mondkapjes,
hybride of op afstand vergaderen en van tijd tot tijd stilvallende bedrijfsactiviteiten.
In de huidige context moeten we meer dan ooit onze krachten bundelen, een visie ontwikkelen
op een nieuw Europa na COVID-19 en ons
uiterste best doen om een krachtige bijdrage
te leveren aan het herstel en de toekomstige
veerkracht van Europa. Dit zal hand in
hand gaan met het vormgeven van een meer
verenigd, doeltreffend en hoog aangeschreven
EESC.
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Een Europa
economisch
welvarend
Door de huidige pandemie heerst de ergste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog en neemt
de ongelijkheid toe. Lidstaten, ondernemingen, werknemers en de samenleving als geheel
hebben in de eerste plaats steun nodig om te overleven, zich te herstellen en hun economie
weer op te bouwen.
Het “Next Generation EU”-herstelplan moet voorzien in de nodige financiële middelen om de
negatieve economische en sociale gevolgen van de pandemie op te vangen, maar er moet wel
voor worden gezorgd dat de steun ook echt terechtkomt bij degenen die er behoefte aan hebben
– of het nu gaat om werklozen of bedrijven, en dan vooral kleine en middelgrote ondernemingen,
die met moeite het hoofd boven water houden.
Maar geld alleen zal geen oplossing kunnen bieden voor de huidige situatie; de overgang naar
een groenere en meer digitale economie na de pandemie moet hand in hand gaan met sociaal
herstel. De doelstelling om in 2020 20 miljoen mensen uit de greep van armoede en sociale
uitsluiting te bevrijden is duidelijk niet gehaald, dus nu moeten we extra hard werken om dat
alsnog te bereiken. Mensen die kunnen werken moeten dat ook doen, terwijl degenen die daar
niet toe in staat zijn op solidariteit van de samenleving moeten kunnen rekenen. De Europese
pijler van sociale rechten zal dienen als een kompas voor sociale convergentie.

Herstel na de pandemie
Naast aanzienlijke openbare en particuliere investeringen hebben we een goed functionerende
interne markt nodig om de crisis snel te boven te komen. De resterende obstakels moeten worden
weggenomen en er moet worden gezorgd voor een ononderbroken stroom van goederen,
diensten, kapitaal, gegevens en mensen over de grenzen heen. Er moet eveneens worden
gezorgd voor een gelijk speelveld, zodat eerlijke concurrentie op de interne markt mogelijk is.
Tijdens de pandemie zijn we getuige geweest van nationale reacties die tot het verleden leken
te behoren, maar voor een betere stroom van goederen en mensen wist de Commissie heel snel
groene corridors in het leven te roepen. Het komt er nu op aan om het vertrouwen tussen de
lidstaten te herstellen.
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Daarvoor is het volgende nodig:
• een effectief post-COVID-herstelplan om publieke en private investeringen en
solvabiliteitssteun voor het voortbestaan van bedrijven en banen te garanderen en de
overgang naar een concurrerend, groen en digitaal
Europa te vergemakkelijken;
• een modern industriebeleid dat onder meer
Europese digitale oplossingen omvat;
• goede voorwaarden voor innovatie;
• garanties voor concurrerende energiekosten;
• pan-Europese projecten en investeringen in
adequate digitale en groene logistiek;
• een goede uitvoering en efficiënte handhaving
van de bestaande regels, waarbij de bureaucratie,
administratieve lasten en complexiteit van de
grensoverschrijdende handel, die met name voor
het mkb van belang is, worden aangepakt;
• adequate steun voor plattelandsgebieden en de
voedselproductie in Europa op peil houden;
• een kapitaalmarkt- en bankenunie, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke
kenmerken en de sleutelrol van Europese banken en gezorgd wordt voor alternatieve
financieringsbronnen voor bedrijven, en met name voor het mkb, zodat huishoudens hun
spaargeld optimaal kunnen benutten en grensoverschrijdende investeringen worden
vergemakkelijkt.

De digitale overgang en de groene overgang boeten niets aan relevantie in en moeten in
elk beleidsgebied worden ingebed. Duurzame ontwikkeling moet het denken bepalen en de
basis vormen van een concurrerende Europese economie waarin niemand buiten de boot valt.
De herstelmaatregelen mogen er niet toe leiden dat we alleen maar weer opbouwen wat in het
verleden bestond: we moeten het beleid en de werkmethoden verbeteren en tegelijkertijd de
vruchten plukken van de lopende transities.
Uit de huidige pandemie blijkt dat het belangrijker dan ooit is dat de lidstaten over zekere
belastinginkomsten beschikken, zodat zij kunnen investeren in de mensen en bedrijven die
dat het meest nodig hebben. Niettemin is de belastingdruk in de eurozone nu al hoog. In het
streven naar het juiste evenwicht moet erop worden toegezien dat de administratieve lasten
voor burgers en bedrijven worden verlicht, dat belastingmisbruik beter wordt bestreden en dat
nauwer wordt samengewerkt met niet-EU-landen. De digitale economie is snel gegroeid en heeft
wat belastingen betreft nieuwe uitdagingen opgeleverd. Er moet worden gewerkt aan mondiale
oplossingen om ervoor te zorgen dat alle bedrijven een billijk deel van de belastingen betalen.
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De externe dimensie van de EU
Op het wereldtoneel is er voor de EU een rol weggelegd bij het opstellen van internationale
normen die de Europese waarden en belangen weerspiegelen. Naar verwachting zal 85% van
de toekomstige groei in de wereld buiten de EU gestalte krijgen. 35 miljoen Europese banen zijn
afhankelijk van de export en 16 miljoen van buitenlandse
investeringen.
Door de pandemie is duidelijk geworden hoe kwetsbaar de
EU is en hoe afhankelijk zij is van leveranciers van buiten de
EU. Het Europese bedrijfsleven en de toekomstige welvaart
zijn grotendeels afhankelijk van de mate waarin op basis van
vrije en eerlijke handel open markten in stand kunnen
worden gehouden en van de voorspelbaarheid van de
wereldwijde handelsvoorwaarden. Een op regels gebaseerd
multilateraal handelsstelsel en een open, eerlijk, inclusief en
voorspelbaar internationaal handelsklimaat moeten voor
de Europese Unie een leidraad blijven. We moeten een
open strategische autonomie en voorzieningszekerheid
voor de EU garanderen, zelfs in tijden van crisis, door te
werken aan een sterke industriële basis en veerkrachtige
internationale toeleveringsketens. Europa moet mondiale
handelsregels beschermen, zorgen voor een gelijk speelveld en een evenwicht vinden tussen
strategische autonomie en een open houding tegenover internationale handel. De scheepvaart is
bijvoorbeeld een hoeksteen van de internationale handel, omdat zij in- en uitvoer van betaalbare
goederen mogelijk maakt op een schaal die met geen enkele andere vervoerswijze mogelijk is.
Daarmee is zij van strategisch belang en stelt zij de EU in staat haar geopolitieke onafhankelijkheid
te waarborgen en haar economische en industriële veerkracht en soevereiniteit te vergroten.
Daarom hebben wij het volgende nodig:
• een pro-actief handelsbeleid;
• een nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk;
• een hechte samenwerking met de Westelijke Balkan;
• een oostelijk partnerschap en steun na 2020;
• handels- en duurzaamheidshoofdstukken in de nieuwe vrijhandelsovereenkomsten
met Vietnam en Singapore, alsmede een actieve follow-up van de reeds gesloten
vrijhandelsovereenkomsten;
• een stabiliteitspact voor Afrika.
Het EESC zal zich, als onderdeel van het wereldwijde maatschappelijk middenveld, actief blijven
inzetten voor het uitbreidings- en nabuurschapsbeleid.
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We moeten ervoor zorgen dat de middelen van
het Next Generation EU-herstelplan terechtkomen
bij degenen die er behoefte aan hebben, of het nu
gaat om werklozen of om ondernemingen, en dan
met name kleine en middelgrote ondernemingen,
die slechts met moeite het hoofd boven water
weten te houden.
Christa Schweng,
voorzitter van het EESC

Een sociaal
inclusief Europa
Economische, sociale en maatschappelijke vooruitgang zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
De 20 beginselen van de Europese pijler van sociale rechten dienen als kompas voor sociale
convergentie en voor een eerlijk en duurzaam herstel. Het actieplan voor de uitvoering van de
pijler, dat voor 2021 gepland is, zal hierbij voor de lidstaten als leidraad dienen.
Bij de transitie naar een groenere en meer digitale samenleving moeten we ervoor zorgen dat
niemand buiten de boot valt en dat het sociaal beleid een goed antwoord biedt op de gevolgen
van deze transitie. Bovendien heeft de pandemie geleid tot ernstige verstoringen en snelle
verschuivingen op onze arbeidsmarkten. Ondanks de hoge werkloosheid, die met COVID-19
alleen maar is toegenomen, kunnen werkgevers in sommige lidstaten nog altijd nauwelijks
werknemers vinden met de vaardigheden die nodig zijn voor hun bedrijf. Tegelijkertijd is het
voor hooggekwalificeerde jongeren moeilijk om de arbeidsmarkt te betreden. Het is en blijft een
opgave om onderwijs en opleiding af te stemmen op de behoeften van de arbeidsmarkt.
Een adequaat actief arbeidsmarktbeleid en goed uitgeruste openbare arbeidsbemiddelingsdiensten die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt effectief op elkaar kunnen afstemmen door middel
van levenslang leren, kunnen deze situatie helpen verlichten. We moeten het huidige beleid
vormgeven met de lange termijn in het achterhoofd. Veiligstellen van werk en inkomen
van alle werknemers is een prioriteit, waarbij bijzondere aandacht moet worden besteed en
steun moet worden verleend aan kwetsbare groepen, zoals atypische werknemers, kinderen in
armoede, personen met een handicap, mensen in gemarginaliseerde gebieden en mensen met
een migranten- of etnische minderheidsachtergrond.
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Opleiding
Het moet een prioriteit zijn om burgers de vaardigheden laten leren die nodig zijn om een actieve rol
te spelen in de samenleving en in een veranderende arbeidswereld.
Wij hebben behoefte aan moderne, toekomstgerichte en
passende onderwijs- en opleidingssystemen, waaronder duale
opleidingssystemen om:
• jongeren uit te rusten met goede basiscompetenties, zodat ze
daarna ook andere specifieke vaardigheden kunnen verwerven
en kansen kunnen benutten; levenslang leren voor iedereen
te bevorderen, met name tegen de achtergrond van de
digitalisering en de vergroening;
• oude traditionele vaardigheden op peil te houden die steeds
belangrijker worden voor het behoud en beheer van activa
en rijkdom (ook relevant voor de circulaire economie) en die
tegelijkertijd bijdragen aan een gunstige geografische spreiding
van werk en banen;
• (her)integratie op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken,
bijvoorbeeld door werklozen de kans te geven een opleiding te volgen en tegelijkertijd de
arbeidskosten voor de werkgever te verlagen.

Migratie
De onderliggende oorzaken van migratie, zoals conflicten, ongelijkheden en klimaatverandering,
zullen niet van de ene op de andere dag verdwijnen. Daarom heeft Europa een transparante
en goed beheerde migratie- en asielstrategie nodig. Het nieuwe migratie- en asielpact omvat
tien specifieke wetgevende en niet-wetgevende initiatieven. Bescherming van degenen die hun
toevlucht zoeken in de EU, naleving van het
internationaal recht en waarborgen van hun
rechten en toekomstperspectieven en die van
hun gezinnen moeten de leidende beginselen
zijn. Maatschappelijke organisaties spelen een
cruciale rol bij de integratie van migranten,
maar moeten worden ondersteund en
adequate financiering krijgen. Uitwisseling
van hun beste praktijken op EU-niveau,
waarbij het EESC een faciliterende rol kan
spelen, komt het wederzijds leren tussen de
lidstaten ten goede.
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Europese Gezondheidsunie
Een van de belangrijkste inzichten uit de coronacrisis is dat de gezondheidszorgstelsels in
vrijwel alle Europese landen moeten worden versterkt, vooral door in te zetten op preventie.
Praktische samenwerking in de gezondheidssector tussen de lidstaten, gecoördineerd
door de Commissie, is een belangrijk teken van solidariteit
en toekomstige veerkracht. Bij deze samenwerking valt te
denken aan maatregelen inzake de aanschaf en levering van
medische apparatuur en diensten om mensen te beschermen,
te redden, te behandelen en te verzorgen, bijvoorbeeld in het
kader van het RescEU-programma voor civiele bescherming.
De ontwikkeling van doeltreffende behandelingen en een
vaccin tegen COVID-19, en van gemeenschappelijke normen
en gecoördineerde testsystemen, moet op EU-niveau gebeuren
De EU-instellingen moeten over de nodige bevoegdheden en
autoriteit beschikken om de levering en distributie van essentiële
medische en beschermende uitrusting op de interne markt te
coördineren.

Grondrechten en de rechtsstaat
De Europese Unie is gebaseerd op gemeenschappelijke Europese waarden waarover
onder geen enkele voorwaarde kan worden onderhandeld: eerbiediging van de menselijke
waardigheid en de mensenrechten, vrijheid, democratie, gelijkheid en de rechtsstaat.
Hoewel een crisis bepaalde uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen vereist, mogen deze niet
indruisen tegen de rechtsstaat en mogen ze de democratie, de scheiding der machten en de
grondrechten van de Europese burgers niet in gevaar brengen. Het is ook niet aanvaardbaar dat
de ruimte voor maatschappelijke organisaties in sommige lidstaten afneemt. De rechtsstaat is
niet alleen de grondslag voor een goede werking van de
EU, maar samen met de grondrechten ook en vooral het
gezicht van de EU als een te verdedigen voorbeeld van een
sociale markteconomie.
Respect voor diversiteit is een van de grondbeginselen
van de EU. Diversiteit omvat de rijkdom aan cultuur en
natuur in de verschillende landen. Respect voor diversiteit
geldt ook voor zaken als geslacht, handicap, ras, seksuele
geaardheid, leeftijd, religie en denkbeelden en andere
persoonlijke kenmerken.
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Ik geloof echt dat de economische, de sociale en de
maatschappelijke vooruitgang niet zonder elkaar
kunnen. Nu Europa het pad naar een groene en
digitale economie is ingeslagen, moeten we ervoor
zorgen dat niemand aan zijn lot wordt overgelaten.
Christa Schweng,
voorzitter van het EESC

Een duurzaam
Europa
De groene transformatie zal, samen met de digitalisering, de drijvende kracht worden
achter het herstelplan voor Europa. Door de ecologische transitie zal de industrie beter
kunnen moderniseren en is het gemakkelijker om voor nieuwe hoogwaardige banen en meer
arbeidskansen te zorgen.
Ambitieuze maatregelen voor de bescherming van het klimaat vormen echter vaak een grote
uitdaging voor het bedrijfsleven. Daarom is het in de huidige economische neergang van
essentieel belang om de best mogelijke steun te verlenen om het herstel op gang te brengen
en tegelijkertijd innovatie en investeringen in klimaat- en milieubescherming mogelijk te
maken. Om concurrerend te blijven en banen te scheppen hebben bedrijven behoefte aan
realistische doelstellingen, planning, veiligheid en flexibiliteit in nieuwe maatregelen om de
klimaatverandering tegen te gaan.
In het streven naar een groenere economie moet het bedrijfsleven worden beschouwd als deel
van de oplossing en moet het worden aangemoedigd om de overgang naar een koolstofarme
en hulpbronnenefficiënte economie actief te helpen vormgeven. Ondernemingen moeten zich
laten leiden door het concept van een "rechtvaardige transitie". Een "duurzame onderneming"
met een sterke "werknemersstem", waar het recht op informatie en raadpleging is gewaarborgd,
is een belangrijke speler. Door werknemers, vakbonden en ondernemingsraden in staat te stellen
een actieve rol te spelen bij de uitvoering van bedrijfsbeleid dat is gebaseerd op het concept van
een “duurzame onderneming voor een rechtvaardige transitie”, wordt hun perspectief geboden
op fatsoenlijke arbeidsplaatsen, fatsoenlijke arbeidsomstandigheden in een gezonde omgeving
en regio's waar het de moeite waard is om te wonen.
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Mensen centraal stellen
bij de digitalisering
Digitalisering en kunstmatige intelligentie (AI) hebben een enorme impact op de manier
waarop we leven, werken, leren en communiceren. De digitale transitie moet rechtvaardig,
duurzaam en sociaal aanvaardbaar zijn. We hebben een Europese aanpak van digitalisering nodig
waarin de mens centraal staat en we moeten de kansen aangrijpen die deze biedt. Tegelijkertijd
moeten we een Europese dataruimte opbouwen
die onze gegevens beschermt en privacy
en zelfbeschikking waarborgt. De Europese
technologische soevereiniteit mag die van andere
spelers niet uitsluiten of ermee conflicteren,
aangezien we behoefte hebben aan wereldwijde
samenwerking en daar ook ons voordeel mee
doen. De Europese wetgeving moet gelijke tred
houden met de technologische vooruitgang,
en investeringen in toekomstige vaardigheden en
technologieën zijn van het grootste belang.

Bedrijven moeten worden gezien als deel van de oplossing
bij de overgang naar een groene economie. Het is van
essentieel belang om voor het herstel van de EU de best
mogelijke steun te verlenen en om tegelijkertijd innovatie
en investeringen in klimaat- en milieubescherming
mogelijk te maken.
Christa Schweng,
voorzitter van het EESC

Conferentie
over de toekomst
van Europa
De conferentie over de toekomst van Europa is een unieke kans voor de samenleving in de
Europese Unie. Bedrijven, werknemers, landbouwers, consumenten en ngo's zullen hun zegje
kunnen doen bij het uitstippelen van het toekomstige EU-beleid, waardoor zij zich actief
betrokken bij hun Europese Unie zullen voelen. Mensen met verschillende achtergronden en uit
alle lagen van de bevolking zullen een beter gestructureerd debat kunnen voeren, met als doel
een betere werking van de EU.
Het EESC, dat zich sinds zijn oprichting in 1958 inzet voor de participatiedemocratie, kan zijn
toegevoegde waarde duidelijk maken en als facilitator optreden, aangezien onze leden afkomstig
zijn uit organisaties die alle geledingen van de samenleving vertegenwoordigen en in alle
lidstaten actief zijn.
De conferentie zou moeten worden aangegrepen om te werken aan de verschillende aspecten
van de brugfunctie tussen:
•
•
•
•

actoren uit het maatschappelijk middenveld;
het maatschappelijk middenveld en beleidsmakers;
actoren en organisaties uit het veld;
nationale en EU-actoren.

Belangrijke onderwerpen zouden kunnen zijn: een visie op het Europa dat we gestalte hopen te
geven, het dilemma van nationale soevereiniteit versus de noodzaak om gemeenschappelijke
Europese oplossingen te vinden, nationale identiteit en culturele diversiteit.
De commissie heeft al in 2017 een resolutie over de toekomst van Europa aangenomen. Dat was
in reactie op het Witboek van de Commissie van dat jaar, waarin vijf mogelijke scenario's werden
geschetst voor de ontwikkeling van de EU-27 tot het jaar 2025. We waren er trots op dat de
resolutie van het EESC "de eerste bijdrage aan het EU-brede debat over de toekomst van Europa"
was. Wij zijn vastbesloten een substantiële en waardevolle bijdrage te leveren aan de conferentie
over de toekomst van Europa.
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Het EESC heeft zich sinds zijn oprichting in 1958
sterk gemaakt voor de participatiedemocratie
en zal nu opnieuw de kans krijgen om zijn
toegevoegde waarde te laten zien en als
facilitator op te treden. Onze leden zijn immers
actief in organisaties die alle geledingen van de
samenleving vertegenwoordigen en die hecht
verankerd zijn in alle lidstaten.
Christa Schweng,
voorzitter van het EESC

Europees Economisch
en Sociaal Comité

Het vertrouwen
binnen het EESC
herstellen en de
externe reputatie
van het EESC
herstellen

Het is van het grootste belang dat het EESC weer een goede reputatie krijgt en vertrouwen en
geloofwaardigheid terugwint. Naar buiten toe, tegenover de andere EU-instellingen en de burgers,
én intern, tegenover zijn leden en zijn personeel. Met een eendrachtige EESC dat voldoet
aan de hoogste ethische en professionele normen en de beste externe reputatie geniet,
zullen leden en personeel trots zijn om voor onze instelling te werken.
Op een volledig transparante en consistente manier zullen we onmiddellijk werk maken van alle
nodige maatregelen en acties om:
• het reglement van orde en de gedragscode van het EESC te herzien en aan te scherpen,
rekening houdend met de aanbevelingen van het Europees Parlement en de verslagen van
OLAF en de Europese Ombudsman, om zo te zorgen voor fatsoenlijke werkomstandigheden
voor het personeel en de leden, ook op het gebied van de gezondheid,
• het vertrouwen en de samenhang tussen de drie groepen, de leden en het personeel te
herstellen, door als een team samen te werken en te streven naar consensus.
Het EESC heeft als belangrijkste taak om de stem van het maatschappelijk middenveld op
Europees niveau te laten horen. Om deze taak te kunnen vervullen moeten we opnieuw
benadrukken hoe belangrijk het is dat de drie EESC-groepen overeenstemming bereiken;
we zijn niet alleen in het EESC om de standpunten van werkgevers, van werknemers of van ngo's
te vertolken. Onze toegevoegde waarde is dat we tot een gedeeld standpunt komen dat we
aan de Europese instellingen en de lidstaten voorleggen, waarbij we oog houden voor de rode
lijnen die we niet mogen overschrijden en die door alle fracties gerespecteerd moeten worden.
Het individuele belang verleent onze instelling geen legitimiteit; dat doet het gemeenschappelijke
inzicht dat we verschillende nationaliteiten met verschillende achtergronden hebben, maar dat
het onze taak is om te werken in het gemeenschappelijk Europees belang.
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Het EESC is de enige schakel tussen het politieke gezag van de EU en het maatschappelijk
middenveld. Als het maatschappelijk middenveld en de actoren in het veld nauwer worden
betrokken bij de discussies op zowel nationaal als EU-niveau, levert dat een meerwaarde op
voor de beleidsvorming, die zo democratischer en effectiever wordt en beter beantwoordt aan
de behoeften van de burgers.
We zullen werken aan het belangrijkste instrument dat we hebben: de adviezen. We zullen ze
beter maken en er beter over communiceren met de Europese instellingen. Door nauw samen
te werken met de Europese Commissie, nog voor de publicatie van nieuwe voorstellen, en door
snel adviezen op te stellen, kunnen we onze standpunten tijdig kenbaar maken. Alle leden wordt
verzocht om een proactieve en systematische aanpak bij de follow-up van onze adviezen. We
zullen een gestructureerde dialoog met de rapporteurs van het EP en de Raad op gang brengen
en met de belanghebbenden communiceren.
Met zijn effectbeoordelingen kan het EESC ook laten zien hoe de Europese wetgeving en
programma's in het veld ten uitvoer worden gelegd en hoe de maatschappelijke organisaties
in de lidstaten ertegenaan kijken. We kunnen de uitvoering van het EU-beleid volgen, laten zien
of de EU haar beloften nakomt en erop wijzen dat bepaalde beleidsmaatregelen en procedures
mogelijk niet het juiste effect sorteren, waarbij we tegelijkertijd verbeteringen kunnen voorstellen.
Het EESC kan bovendien een belangrijke rol spelen als betrouwbare partner in de processen van
het Europees semester, waarbij het de stem van het maatschappelijk middenveld kan vertolken.
Dit zou de zichtbaarheid van het EESC op nationaal niveau kunnen helpen vergroten.
Vereenvoudiging van procedures, door optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de
digitalisering biedt, en meer transparantie moeten ook op onze agenda staan.
Op basis van dit programma zal de volgende ambtstermijn ons de mogelijkheid bieden om
Europa economisch te helpen floreren en sociaal inclusief en ecologisch duurzaam te laten zijn.
Wij zijn vastbesloten deze uitdaging aan te gaan.
Samen zullen we hierin slagen.

Verenigd voor de
toekomst van Europa!
#United4FutureEU
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