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VOORWOORD
Beste lezers,
Het is mij een genoegen om u deze nieuwe editie van de jaarlijkse EESC-brochure
over de resultaten van het EESC te presenteren, met een terugblik op een paar van
de succesverhalen van vorig jaar.
Door in de lidstaten consequent in te zetten op de civiele en
sociale dialoog en voor het officiële discours een alternatief
te bieden waarbij de burgers centraal staan in de adviezen,
publicaties en activiteiten van het EESC, hebben de leden van
het EESC serieus werk gemaakt van hun rol als brug tussen de
EU en het maatschappelijk middenveld.
2019 was in tal van opzichten een bewogen jaar voor de
Europese Unie. Eind mei werden de Europese verkiezingen
gehouden, en het EESC en het Europees Parlement bundelden
hun krachten om mensen tot stemmen aan te zetten en de
koers voor de EU te bepalen. Dat luidde een nieuw tijdperk
van samenwerking tussen onze beide instellingen in en
betekende een nieuwe kans voor nauwere samenwerking in
de toekomst. Verder keurde het EESC een reeks adviezen goed
over belangrijke kwesties, zoals onder meer de toekomst
van Europa, migratie, blockchaintechnologie, kunstmatige
intelligentie, een minimuminkomen, de digitale economie,
het Europees Semester en werkgelegenheid voor jongeren.
Wat het EESC zo bijzonder maakt, is zijn vermogen om met de gemeenschappelijke,
collectieve stem van het maatschappelijk middenveld commentaar te leveren op
deze kwesties en uitdagingen.
Aan de vooravond van de EU-top over de toekomst van Europa, die op 9 mei in Sibiu
(Roemenië) is gehouden, presenteerde het EESC zijn blauwdruk voor een Europa
dat wereldwijd de toon aangeeft als het op duurzame ontwikkeling aankomt,
dat dicht bij zijn burgers staat en dat een sterke sociale dimensie en een florerend
bedrijfsleven heeft. Het EESC pleitte voor maatregelen om de burgerparticipatie in
de beleidsvorming van de EU verder te versterken, om de steun van de burgers voor
en hun vertrouwen in het integratieproces van de EU terug te winnen.
Het EESC zette zijn werkzaamheden in verband met nieuwe economische modellen
voort. Uit deze activiteiten komt naar voren welke rol het EESC ook kan spelen
door vooruit te denken over deze nieuwe kwesties, die nu al een groeiende impact
hebben op de levens van mensen en dat ook zullen blijven doen.
Het EESC was ook zeer actief in zijn communicatie naar het publiek over zijn
werkzaamheden en de impact daarvan, en biedt het maatschappelijk middenveld
steeds een platform om zijn stem te laten horen met betrekking tot actuele
EU-vraagstukken.
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In de aanloop naar de Europese verkiezingen was het evenement Civil Society for
rEUnaissance op 21 februari 2019 een van de hoogtepunten van het jaar, waarbij
klimaatactiviste Greta Thunberg duidelijk maakte dat er nu maatregelen ter
bestrijding van de klimaatverandering moeten worden genomen. We hebben het
10-jarig bestaan gevierd van ons jaarlijkse jongerenevenement Jouw Europa, jouw
mening!, waarbij de nadruk lag op het belang van meer bewustwording onder de
jongere generatie over het uitoefenen van hun stemrecht.
Afgelopen jaar verwelkomden we ruim 11 000 bezoekers bij het EESC, organiseerden
we 18 culturele evenementen en keurden we 127 adviezen en informatieve rapporten
goed. We legden contacten met het maatschappelijk middenveld door middel van
verscheidene conferenties, speciale evenementen en communicatiecampagnes.
De samenwerking met de andere Europese instellingen stond nog steeds hoog op
de agenda, wat de impact van onze werkzaamheden nog verder vergrootte.
In deze brochure kunt u lezen wat het EESC voor u doet en wat het belang is van
zijn werkzaamheden voor de Europeanen en het Europese project in de toekomst.
Ik wens u veel leesplezier!

Gianluca Brunetti
Secretaris-generaal van het Europees Economisch en Sociaal Comité

Wij zijn van mening dat het in de Europese Unie gaat om het bouwen van
bruggen en het wegnemen van belemmeringen. Wij streven er dagelijks naar
als brug te fungeren tussen het Europese maatschappelijk middenveld en de
instellingen van de Unie en daarom willen wij graag enkele succesverhalen
uit 2019 met u delen. Veel plezier met het lezen van deze verhalen.
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We zijn het huis van de #EUcivilsociety en hebben
vandaag onze deuren geopend voor deze geweldige
jongeren, van wie we zoveel hebben geleerd.
Het is goed dat jullie ons er nog eens op hebben
gewezen dat het belangrijk is om te luisteren naar de
jonge generatie, en bedankt voor jullie inzet voor
de #FutureofEurope!
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Dit is niet het moment om bij de
pakken te blijven neerzitten, dit is
het moment om te dromen en moed
te tonen. Wij geven een stem aan de
duizend gezichten van “Europa aan
het werk”. We moeten erop toezien
dat deze dialoog nooit in gevaar
komt. We mogen nu in geen geval
zwijgen, maar moeten ervoor zorgen
dat wie aan de juiste kant staat,
wordt gehoord. Hoe moeilijk ook,
wij zullen op de bres staan voor
een duurzaam Europa.
Luca Jahier,
voorzitter van het EESC

#EUCIVILSOCIETY
Op 21 februari 2019 verwelkomde het EESC tijdens zijn evenement Civil Society for
rEUnaissance met veel plezier de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg op het
podium.
Greta’s bevlogenheid in het bestrijden van de klimaatverandering heeft in de hele
wereld geleid tot een golf van schoolstakingen waarbij jongeren protesteren tegen de
nalatigheid van wereldleiders om iets aan de mondiale noodsituatie te doen.
Haar aanwezigheid op dit evenement samen met Madeleina Kay, beter bekend als
#EUsupergirl, benadrukte de belangrijke rol die maatschappelijke organisaties,
en met name de jongere generatie, moeten spelen in het nemen van klimaatmaatregelen
en de essentiële rol die het EESC zal spelen in de totstandbrenging van een duurzame
toekomst.
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WAT IS HET EESC?
Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) is een EU-adviesorgaan dat
ongeveer 60 jaar geleden werd opgericht om Europese besluitvormers te adviseren
door adviezen uit te brengen aan het Europees Parlement, de Raad en de Europese
Commissie. Het EESC zorgt ervoor dat burgerorganisaties kunnen meepraten over
de ontwikkeling van Europa. Het Comité is een uniek orgaan dat een forum biedt
voor overleg, dialoog en consensusvorming tussen vertegenwoordigers van de
verschillende geledingen van de “georganiseerde civiele samenleving”, ook wel het
“maatschappelijk middenveld” genoemd.

WAT ZIJN DE DOELSTELLINGEN VAN HET EESC?
Het EESC streeft naar Europese integratie. Het EESC draagt bij tot de versterking
van de democratische legitimiteit en de efficiency van de EU door maatschappelijke
organisaties in de lidstaten de mogelijkheid te bieden hun standpunten op Europees
niveau kenbaar te maken.

Met andere woorden
Het EESC heeft als doel het maatschappelijk middenveld een stem te geven
in Europa
Maar hoe gebeurt dat?
Ten eerste helpen we ervoor te zorgen dat de Europese beleidsmaatregelen
en regelgeving de economische en sociale werkelijkheid zoals de burgers
deze ervaren beter weergeven door advies uit te brengen aan het Europees
Parlement, de Raad en de Europese Commissie. Dat doen we door gebruik te
maken van de ervaring van onze leden en door dialoog en consensusvorming
te stimuleren, wat in het algemeen belang is van de EU.
Ten tweede bevorderen we de ontwikkeling van een EU die meer op
participatie berust en dichter bij de burgers staat door te fungeren als het
institutionele orgaan dat het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigt
en informeert, het een stem geeft en hiermee een dialoog aangaat.
Ten derde dragen we de waarden uit waarop de Europese integratie is
gebaseerd en promoten we de democratie, met name de participatieve
democratie, en de rol van de organisaties van het maatschappelijk middenveld,
in Europa en in de wereld.

EERST EVEN DIT
Resultaten van het EESC in 2019
Terugblikken en vooruitkijken
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WAT IS HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD?
De term “maatschappelijk middenveld” omvat een breed scala van organisaties en
hun bijbehorende activiteiten om het welzijn van hun leden of de gemeenschappen
die zij vertegenwoordigen te verbeteren. Werkgeversorganisaties, vakbonden,
netwerken, verenigingen, niet-gouvernementele organisaties (ngo’s),
belangengroepen en -bewegingen worden gevormd om hun gemeenschappelijke
belangen te bevorderen door middel van collectieve actie. Deze groepen fungeren
vaak als intermediairs tussen beleidsmakers en het publiek en bieden mensen de
mogelijkheid om een actieve rol te spelen bij het teweegbrengen van veranderingen
of het ondersteunen van goede doelen.

HOE WORDT HET MAATSCHAPPELIJK
MIDDENVELD VERTEGENWOORDIGD?
Het EESC telt 350 leden uit de 28 EU-lidstaten. Dit zijn geen politici, maar
werkgevers, vakbondslieden, landbouwers en vertegenwoordigers van beroepsen gemeenschapsorganisaties, jongerengroeperingen, vrouwenbewegingen,
consumentenorganisaties, milieucampagnes enzovoort. Ze hebben een zeer
uiteenlopende sociale en beroepsachtergrond en beschikken over de meest
uiteenlopende kennis en ervaring.
Onze leden zijn niet fulltime in Brussel aanwezig, waar het EESC zijn zetel heeft,
maar hebben een baan in hun thuisland, zodat zij rechtstreeks voeling houden met
de burgers. Ze voeren hun taken volledig onafhankelijk uit en zetten zich in
voor het algemeen belang van de Europese Unie en haar burgers. Door te
debatteren over kwesties die het maatschappelijk middenveld aangaan
en door adviezen uit te brengen over die onderwerpen, spelen de
leden van het EESC een belangrijke rol bij de beleidsvorming
12
en de besluitvorming op EU-niveau.
Zweden

9
Finland

6

Leden worden op voordracht van elke lidstaat
door de Raad van de EU benoemd voor een
periode van vijf jaar, die verlengd kan
worden.

Estland

24
Verenigd
Koninkrijk

7

9

Letland

Denemarken

9

9

Ierland

Polen

Nederland

24

12

Duitsland

België

Litouwen

21

12

12

9

Tsjechië

Slowakije

5

350

Luxemburg

EESC
leden

24
Frankrijk

12
Hongarije

12

7

Oostenrijk

Slovenië

12

9

Portugal

15
Roemenië

12
Bulgarije

Kroatië

21
Spanje

24
Italië

5
Malta

12
Griekenland

5
Cyprus
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HOE IS HET EESC GEORGANISEERD?
De leden van het EESC werken in drie groepen:

Groep Werkgevers

Groep Werknemers

Groep Diversiteit Europa

Groep I

Groep II

Groep III

Er wordt gestreefd naar consensus tussen de drie partijen, zodat de adviezen die het
EESC uitbrengt een afspiegeling zijn van al hun economische en sociale belangen.

Groep Werkgevers
Deze groep bestaat uit afgevaardigden van Europese werkgevers en ondernemers
die mandaten hebben gekregen van werkgevers- en bedrijfsorganisaties uit de
lidstaten van de EU. De leden uit het bedrijfsleven zetten hun ervaring in ten behoeve
van het Europese project. Ze pleiten voor en werken aan een ondernemingsklimaat
dat het concurrentievermogen van Europese ondernemingen versterkt,
ondernemerschap aanmoedigt en gunstige voorwaarden schept voor innovatie,
investeringen, bedrijfsvoering en handel. Om dergelijke omstandigheden
te bevorderen, zetten ze zich in voor een sterke EU die gestoeld is op cohesie en
eenheid. De groep werkt nauw samen met de belangrijkste bedrijfsorganisaties in
Europa: BusinessEurope, SMEunited, Eurochambers, EuroCommerce, het Europees
Centrum van werkgevers en bedrijven die openbare diensten en diensten van
algemeen belang verlenen (CEEP) en Copa-Cogeca.

Groep Werknemers
Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van meer dan 80 nationale vakbonden,
vakverenigingen en sectorale federaties. Deze groep zet zich actief in voor de
uitbreiding en de versterking van de EU als ruimte van welvaart, vrijheid en
democratie, gebaseerd op wederzijdse ondersteuning en sociale samenhang,
en ijvert voor daadwerkelijke deelname van werknemers aan de Europese
beleidsvorming. Hoewel het Europese sociale model als voorbeeld geldt voor
grote delen van de wereld, zijn er ook in Europa nog steeds te veel mensen die het
minder goed hebben en die door armoede, discriminatie, gebrek aan onderwijs of
andere factoren aan de zijlijn van de samenleving staan. De prioriteiten van de Groep
Werknemers zijn volledige werkgelegenheid, betere leef- en werkomstandigheden
en het welzijn van alle EU-burgers en van werknemers en hun gezinnen op andere
continenten.

Groep Diversiteit Europa
Deze groep zorgt ervoor dat het EESC uiting geeft aan wat er leeft onder de
verschillende sociale, milieu-, economische en culturele organisaties die deel
uitmaken van het maatschappelijk middenveld in de EU. Zijn doel is het bereiken
van diversiteit in democratie door het bevorderen van consensusvorming en
burgerparticipatie. De groep vertegenwoordigt organisaties van landbouwers,
kleine ondernemingen, de ambachtelijke sector, actoren in de sociale economie
(coöperaties, stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk), consumenten- en
milieuorganisaties en verenigingen die opkomen voor vrouwenrechten en
gendergelijkheid of de belangen behartigen van gezinnen en de vrijwilligerssector,
jongeren, minderheden en kansarme groepen, mensen met een handicap, de vrije
beroepen en de wetenschappelijke en academische wereld.

Voorzitterschap en beleidsorganen

Voorzitter

Auditcomité

Quaestoren

Vicevoorzitter

Vicevoorzitter

Voorzitter van de
commissie Financiële en
Begrotingsaangelegenheden

BUREAU

Groep Werkgevers

Groep Werknemers

Groep Diversiteit Europa

Groep I

Groep II

Groep III

Voorzitter van de
commissie Communicatie

39 leden

VOLTALLIGE VERGADERING
350 leden

ECO

INT

TEN

SOC

NAT

REX

CCMI

Afdeling
Economische en
Monetaire Unie,
Economische
en Sociale
Samenhang

Afdeling Interne
Markt, Productie
en Consumptie

Afdeling Vervoer,
Energie, Infrastructuur en
Informatiemaatschappij

Afdeling Werkgelegenheid,
Sociale Zaken en
Burgerschap

Afdeling
Landbouw,
Plattelandsontwikkeling
en Milieu

Afdeling
Externe
Betrekkingen

Adviescommissie
Industriële
Reconversie

ESG

WIM

Groep Europees
Semester

Waarnemingspost Interne
Markt

FRRL

Groep
Grondrechten en
de rechtsstaat

WAM

Waarnemingspost
Arbeidsmarkt

WDO

Waarnemingspost Duurzame
Ontwikkeling

AFDELINGEN EN ANDERE ORGANEN GROEPEN VOORZITTERSCHAP
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DE ORGANEN VAN HET EESC
Werkorganen
Het EESC heeft zes afdelingen, die zich bezighouden met specifieke
beleidsterreinen: landbouw en milieu; interne markt; sociale vraagstukken;
economische kwesties; energie, vervoer en IT-infrastructuur; extern beleid van
de EU. Afhankelijk van hun expertise behoren de leden tot één of meer van
deze afdelingen, waar het fundament wordt gelegd voor de adviezen die het
EESC uitbrengt. Het EESC beschikt tevens over een adviescommissie Industriële
Reconversie (CCMI), die nagaat of de industrie in staat is te anticiperen op en
zich aan te passen aan de mondialisering. Het EESC heeft drie gespecialiseerde
“waarnemingsposten” opgericht voor resp. de interne markt, de arbeidsmarkt
en duurzame ontwikkeling, alsook een werkgroep die op het Europees Semester
is gericht en nadenkt over voorstellen van het Europees maatschappelijk
middenveld voor groei en werkgelegenheid. Daarnaast heeft het een werkgroep
die zich met fundamentele rechten en de rechtsstaat bezighoudt en een followupgroep voor de brexit.

Presidium en bureau

Milena Angelova, vicevoorzitter
Luca Jahier, voorzitter van het EESC
Isabel Caño Aguilar, vicevoorzitter

Om de tweeënhalf jaar kiest het EESC zijn dagelijks bestuur, het “bureau”,
dat bestaat uit de voorzitter van het EESC, twee vicevoorzitters, de voorzitters van
de drie groepen en een variabel aantal leden. De belangrijkste taak van het bureau
is het organiseren en coördineren van de werkzaamheden van de verschillende
organen van het EESC en het vaststellen van beleidsrichtsnoeren. De voorzitter
geeft leiding aan alle werkzaamheden van het EESC en vertegenwoordigt
het Comité in zijn betrekkingen met andere instellingen en organen. Er zijn
twee vicevoorzitters, die bevoegd zijn voor resp. begroting en communicatie.

Voorzitter
Luca Jahier trad in april 2018 aan als voorzitter van het EESC en gaf de aanzet
voor een agenda voor een “rEUnaissance” op basis van drie prioriteiten:
duurzame ontwikkeling, vrede en cultuur.

DARE A SUSTAINABLE EUROPE

De voorzitter heeft heel 2019 onvermoeibaar aan de
verwezenlijking van zijn prioriteiten gewerkt door middel van
activiteiten die ervoor moeten zorgen dat wie aan de juiste
kant staat, wordt gehoord, en waarmee het Europa van
morgen de kans krijgt om tot bloei te komen.
De voorzitter was met name zeer verheugd om Greta
Thunberg te verwelkomen op ons evenement Civil Society for
rEUnaissance en liet weten achter jeugdige activisten te staan
in hun streven om van de EU een betere plaats te maken.

© Shutterstock

In december 2018 ondertekende de voorzitter een
gemeenschappelijke verklaring met de toenmalige
voorzitter van het Europees Parlement Antonio Tajani over
samenwerking bij de Europese verkiezingen van 2019.
European Economic and Social Committee

Zijn succesvolle campagne #Leuropaebella mobiliseerde
het maatschappelijk middenveld om met een nieuw, positief
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verhaal te komen waarmee de “innovatieve geesten van Europa” bijeen werden
gebracht in een poging de EU nieuw leven in te blazen en toe te werken naar
een tweede Europese renaissance. Voorzitter Jahier organiseerde tijdens
de plenaire zitting van het EESC in oktober tevens een debat over het thema
rEUnaissance – Een culturele visie voor Europa.
De heer Jahier heeft onder de noemer Peace and Borders het initiatief genomen
tot een reeks bezoeken aan Belfast, Boedapest, Cyprus, Sopron en als laatste
aan Berlijn ter gelegenheid van de 30e verjaardag van de val van de Berlijnse
muur. Doel hiervan was oude en nieuwe geografische en psychologische
grenzen te verkennen en in het reine te komen met het verleden. De heer
Jahier keek ook verder dan het continent Europa en heeft een bezoek aan
Ethiopië gebracht om de banden met het maatschappelijk middenveld daar
te versterken. Hij heeft tijdens de EESC-zitting van december een debat
georganiseerd over het thema From development to Partnership, waarin hij
erop aandrong de betrekkingen tussen de EU en Afrika weer aan te halen.
Met de goedkeuring van het EESC-advies Luisteren naar de Europese burgers
voor een duurzame toekomst (Sibiu en verder) werd weer een stap vooruit gezet
in de richting van voorzitter Jahiers visie op een Europa dat gebaseerd is op
duurzame ontwikkeling.

Ethische uitgangspunten vaststellen
Raadgevend comité als waakhond
In 2019 werd ook de gedragscode voor de leden
van het EESC goedgekeurd, waarin de missie,
waarden en beginselen van onze organisatie worden
uiteengezet en normen inzake beroepsethiek
worden vastgelegd. Een gedragscode is een
belangrijk instrument om onder de leden van het
EESC een cultuur van ethisch gedrag tot stand te
brengen. Het raadgevend comité voor het gedrag
van de leden – een nieuw orgaan binnen het
EESC – is opgericht om de toepassing van de in de
gedragscode vastgelegde beginselen te monitoren.
Dit comité bestaat uit zes leden, drie vrouwen en
drie mannen, die binnen het EESC geen andere
permanente verantwoordelijkheden hebben. Leden
kunnen zich tot het raadgevend comité wenden als zij hulp nodig hebben met
de interpretatie en uitvoering van de gedragscode.

Secretaris-generaal
Gianluca Brunetti is de secretaris-generaal van het EESC. De belangrijkste taak
van de secretaris-generaal is het uitvoeren van de besluiten van de voltallige
vergadering, het bureau en de voorzitter van het Comité. De secretaris-generaal is
ook verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van de administratie en de
begroting, en het bijstaan van de leden bij de uitvoering van hun taken.
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Wij kunnen de betrokkenheid van
de burgers bij Europa een nieuwe
impuls geven. Voor het Europa
van morgen moeten we lef hebben;
we moeten ons een nieuwe wereld
durven voor te stellen. We hebben
geen tijd te verliezen. Vele nederlagen
in de geschiedenis zijn immers samen
te vatten in twee woorden: te laat.
Luca Jahier,
voorzitter van het EESC
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HOE GAAT HET EESC TE WERK
Krachtens de EU-verdragen moeten het Europees Parlement, de Raad en de
Commissie het EESC raadplegen over allerlei beleidskwesties voordat ze nieuwe
regels uitvaardigen. Deze drie instellingen moeten zich voor bepaalde vraagstukken
niet alleen tot het EESC wenden, maar kunnen het EESC ook over andere kwesties
raadplegen indien zij dit passend achten. Het EESC stelt adviezen op, die tijdens
elk van zijn negen zittingen die jaarlijks in Brussel worden gehouden op basis
van consensus tussen zijn leden worden goedgekeurd. Wanneer een advies is
goedgekeurd, wordt het naar het Europees Parlement, de Raad en de Commissie
gestuurd en gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Het EESC kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen over om het even welk
onderwerp dat te maken heeft met de EU, het Europees beleid en de mogelijke
ontwikkeling van beleid. Daarnaast brengt het EESC verkennende adviezen
uit op aanvraag van het voorzitterschap van de Raad, de Commissie of het
Europees Parlement, over aangelegenheden waarvan wordt gedacht dat die
tot zijn expertiseterrein behoren.
Dergelijke verzoeken houden niet
noodzakelijkerwijs verband met een
wetgevingsvoorstel. Het EESC kan
zich ook uitspreken door middel
van andere documenten, zoals
informatieve rapporten, resoluties,
en standpuntnota’s.

?
Plenaire zitting van het EESC

OR

EERST EVEN DIT
Resultaten van het EESC in 2019
Terugblikken en vooruitkijken
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Hoe komt een advies tot stand?

?
OF
OR

Het Europees
Parlement, de Raad of
de Commissie VRAAGT
OM ADVIES

Het bureau geeft
GROEN LICHT

De desbetreffende
AFDELING
wijst rapporteur en
studiegroep aan

Rapporteur stelt
ONTWERP
op met hulp van
studiegroep

BESPREKING,
STEMMING EN
GOEDKEURING
door de voltallige
vergadering tijdens
de zitting

VERZENDING
naar de EU-instellingen

Rapporteur
PRESENTEERT
belangrijkste bevindingen
en BRENGT zijn/haar
advies op Europees,
nationaal en lokaal niveau
ONDER DE AANDACHT

OF
Het EESC NEEMT ZELF
HET INITIATIEF

BESPREKING,
STEMMING EN
GOEDKEURING
door de afdelingen/
CCMI

en vervolgens
BEKENDMAKING
in het Publicatieblad
van de EU (in 24 talen)
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HET EESC
IN 2019:
EEN OVERZICHT
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HET EESC IN 2019: EEN OVERZICHT
Wij houden ons bezig met wat de burgers bezighoudt – de dingen die u inspireren, stimuleren en soms frustreren. In 2019 was
hieraan geen gebrek; sommige kwesties hadden we al in het vizier, terwijl andere net de aandacht begonnen te trekken. Als een
van de kleinere EU-instellingen in het hart van Brussel maar met leden die over heel Europa zijn verspreid, is het EESC in staat
de kwesties die u het belangrijkst vindt, te volgen en daarop te reageren.

Met een zeer sterke mening…
op een goede manier
In 2019 keurde het EESC 127 adviezen en rapporten goed…
Het EESC zet zich in op gebieden die de burgers het meest raken
SOCIAL INCLUSION

DIGITAL HEALTH LITERACY
SUSTAINABLE EUROPEAN ECONOMY

MIGRATION

YOUTH EMPLOYMENT

FARMING

CLIMATE POLICY

SMES EUROPEAN PILLAR OF SOCIAL RIGHTS

DIGITALISED ECONOMY BREXIT
AGROECOLOGY

FISHERIES

TRANSPORT ARTIFICIAL INTELLIGENCE

SOCIAL ECONOMY FUNDAMENTAL RIGHTS

THE EUROPEAN SEMESTER

E-COMMERCE

ENERGY SINGLE MARKET SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
DATA COLLECTION

TAXATION COHESION POLICYBLOCKCHAIN

EDUCATION
AND VOCATIONAL TRAINING ERASMUS
POLLUTION
CYBERSECURITY
AVIATION SAFETY GENDER EQUALITY ISSUES
AGEING POPULATION
ECONOMIC AND MONETARY UNION

ECONOMIC POLICY
ENVIRONMENTAL LAW

DISABILITY RIGHTS

Genoeg woorden. Meer daden!

Waar kunt u de
adviezen van het
EESC vinden?
• op de website van het EESC
eesc.europa.eu
• in het Publicatieblad van de
Europese Unie
eur-lex.europa.eu

Totaal aantal adviezen en rapporten
in de afgelopen vijf jaar
2019

127*

2018

215

2017

155

2016

151

2015

117

* Het totale aantal adviezen is afhankelijk van het wetgevingsproces. 2019 was een
jaar van Europese verkiezingen en vernieuwing van de Commissie.

HET EESC IN 2019: EEN OVERZICHT
Resultaten van het EESC in 2019
Terugblikken en vooruitkijken

Adviezen: top-vier van actuele thema’s in 2019
Door na te gaan welke adviezen het meest populair zijn, weten we wat u motiveert

Blockchain en
gedeeldgrootboektechnologie
(Distributed Ledger
Technology – DLT) als
ideale infrastructuur
voor de sociale
economie
initiatiefadvies,
rapporteur:
Giuseppe Guerini

Europese
kaderrichtlijn inzake
minimumlonen
initiatiefadvies,
rapporteur:
Georges Dassis

Luisteren naar de
Europese burgers
voor een duurzame
toekomst (Sibiu en
verder)
rapporteurs:
Vladimíra Drbalová,
Peter Schmidt,
Yves Somville

Gendergelijkheidsvraagstukken
initiatiefadvies,
rapporteur:
Indrė Vareikytė
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We willen geen digitale kloof zien
die leidt tot meer ongelijkheid en
onrechtvaardigheid. We willen niet
dat er een nieuwe elite ontstaat
van mensen die bekend zijn met
de nieuwe technologieën, terwijl
anderen aan de zijlijn van de
economie en de markt komen
te staan.
Giuseppe Guerini,
rapporteur

Ons advies onderstreept de
rol van EU-bedrijven in de
toekomst van Europa.
EU-bedrijven moeten
wereldwijd vooraan staan als
het gaat om duurzaamheid.
De duurzame economie
waarnaar wij streven impliceert
vrije en eerlijke handel,
specifieke regels voor openbare
goederen en diensten en een
rechtvaardige belastingheffing.
Vladimíra Drbalová,
rapporteur

Blockchain en gedeeldgrootboektechnologie (Distributed
Ledger Technology – DLT) als ideale infrastructuur voor de
sociale economie
(initiatiefadvies, rapporteur: Giuseppe Guerini)
Als u de afgelopen tien jaar de ontwikkelingen op het gebied van bankieren,
beleggingen of cryptovaluta’s heeft gevolgd, bent u wellicht bekend met blockchain,
een technologie die mensen en organisaties in staat stelt om zonder tussenkomst
van een centrale autoriteit op transparante en onveranderbare wijze transacties
overeen te komen en te registreren. Deze technologie verandert de manier waarop
wij wereldwijd gebruikmaken van het internet en van digitale diensten. Derhalve
steunt het EESC de door de Europese Commissie voorgestelde maatregelen om
een Europees Blockchainpartnerschap te ontwikkelen. Het gebruik van blockchain
zou kunnen leiden tot nieuwe en verbeterde bedrijfsmodellen, waarbij duurzame
ontwikkeling wordt gestimuleerd en iedereen, dus niet alleen de nieuwe “elite van
de digitale economie”, hiervan kan profiteren.

We moeten een
top-downbeheersaanpak
zien te vermijden en onze
inspanningen opvoeren om
de afstand tot de burgers
van de EU te verkleinen.
Een gestructureerde dialoog
met het maatschappelijk
middenveld moet een
volwaardig instrument voor
democratische participatie
worden, zoals bepaald in
het Verdrag betreffende
de Europese Unie.
Yves Somville,
rapporteur

De EU moet van de lineaire economie een circulaire,
koolstofarme economie maken en er moeten gemeenschappelijke
normen voor de levering van schone lucht en schoon water en
de bescherming van onze oceanen worden vastgesteld.
Peter Schmidt,
rapporteur

Luisteren naar de Europese burgers
voor een duurzame toekomst
(Sibiu en verder)
(rapporteurs: Vladimíra Drbalová, Peter Schmidt,
Yves Somville)
De EU moet dichter bij haar burgers komen te
staan en wereldleider op het gebied van duurzame
ontwikkeling worden. Hiertoe dringt het EESC aan
op een strategie die gebaseerd is op een mondiale,
sectordoorsnijdende aanpak waarin de nadruk op
de behoeften van de burgers ligt. Het is tijd om
onze groeimodellen te herzien en economische
welvaart in balans te brengen met ecologische
duurzaamheid, het bevorderen van investeringen,
innovatie, concurrentievermogen, sociale inclusie
en cohesie, goede werkgelegenheid en democratische participatie. Wat het prioritaire streven naar
een “Europa van de burgers” betreft, pleit het EESC
voor maatregelen om de burgerparticipatie in de
beleidsvorming van de EU verder te versterken, om
de steun van de burgers voor en hun vertrouwen
in het integratieproces van de EU terug te winnen.

HET EESC IN 2019: EEN OVERZICHT
Resultaten van het EESC in 2019
Terugblikken en vooruitkijken

Europese kaderrichtlijn inzake minimumlonen
(initiatiefadvies, rapporteur: Georges Dassis)
In 2018 liep 21,7% van de EU-bevolking, ongeveer 109 miljoen mensen, het
risico in armoede of sociale uitsluiting te vervallen. Dat komt neer op bijna één
op de vier Europeanen. De invoering van een bindend Europees kader voor een
fatsoenlijk minimuminkomen in Europa zou daarom een krachtig eerste Europees
antwoord zijn op het ernstige en aanhoudende probleem van armoede in Europa.
Passende en inclusieve sociale bescherming in de vorm van een stelsel voor een
minimuminkomen stelt alle Europeanen in staat hun leven eervol te leven. Dit zou
niet alleen degenen die momenteel niet voldoende worden beschermd ten goede
komen, maar zou ook de Europese economie in zijn geheel een impuls geven.

Het minimuminkomen is een bij
uitstek politiek thema. Het gaat
om een keuze die op het niveau
van de Unie moet worden gemaakt
en de Commissie kan zich niet
verschuilen achter een in dit
opzicht ten onrechte aangevoerd
subsidiariteitsbeginsel om te
besluiten dat zij niets kan doen aan
zo’n belangrijk probleem dat de
waardigheid en de mensenrechten
aantast.
Georges Dassis,
rapporteur

Gendergelijkheidsvraagstukken
(initiatiefadvies, rapporteur: Indrė Vareikytė)
Gendergelijkheid is niet alleen een mensenrechtenkwestie: het is een maatschappelijke
en economische noodzaak voor de EU en de lidstaten en bedrijven van de EU.
Het is van grote invloed op duurzame groei en het bbp, aangezien vrouwen 51%
van de EU-bevolking uitmaken. Het EESC voert aan dat de EU gendergelijkheid
moet opwaarderen tot een op zichzelf staande doelstelling met een bindende
strategie die gericht is op de bestrijding van economische ongelijkheid en schadelijke
genderstereotypen. Het EESC veroordeelt alle vormen van geweld tegen vrouwen en
spoort de lidstaten die het Verdrag van Istanbul nog niet hebben geratificeerd aan om
hier nog eens goed over na te denken.

De laatste tien jaar was er
sprake van een zichtbare,
structurele terugval op het
gebied van gendergelijkheid
en de mensenrechten.
Het gelijkheidsproces is op vele
gebieden, waaronder loon,
pensioen en werkgelegenheid,
vastgelopen of zelfs
achteruitgegaan.
Indrė Vareikytė,
rapporteur
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PLENAIRE ZITTINGEN VAN HET EESC
WIE ZEI WAT EN WAAROM?
Het EESC zet zich in voor de ontwikkeling van een participatieve EU, dat wil zeggen een Unie die beter aansluit op de zorgen
en verwachtingen van de burgers. Het Comité handelt als een institutioneel forum dat de standpunten van organisaties
van het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigt, informeert en tot uiting brengt en de dialoog met die organisaties
aangaat. Alle 350 leden van het EESC komen jaarlijks tijdens negen zittingen bijeen voor hun belangrijkste taak: stemmen over
adviezen. Dit zijn plechtige momenten waarop compromissen, consensusvorming en interne democratie ten volle tot uiting
worden gebracht.
Ze vormen tevens een gelegenheid om speciale gasten uit heel Europa en daarbuiten uit te nodigen om mee te discussiëren.
Hieronder volgt een beknopt overzicht van de zittingen in 2019 en enkele van de speciale gasten die we mochten verwelkomen,
van waar zij over spraken en wat dat voor het EESC en de Europese burgers betekent.

Een jaar in plenaire zittingen van het EESC − 2019
We moeten met elkaar praten,
want stilte is funest voor Europa.
Michel Barnier

23-24
JANUARI

Het is een eer om opnieuw te mogen spreken
tijdens de plenaire zitting van het @EU_EESC,
de spreekbuis van het maatschappelijk
middenveld van de #EU. Dialoog met alle
betrokkenen en sociale partners staat in
onze benadering centraal in deze historische
onderhandelingen over de #Brexit.
@EESC_President

Debat over de brexit met Michel Barnier, hoofdonderhandelaar van de taskforce van de Commissie die belast is
met het voorbereiden en voeren van de onderhandelingen
met het Verenigd Koninkrijk
Debat over het hervormen van de Wereldhandelsorganisatie met het oog op aanpassing aan de
veranderende wereldhandel, met Karl Brauner, adjunctdirecteur-generaal van de WTO
Presentatie van de prioriteiten van het Roemeense
voorzitterschap van de Raad van de EU, met Viorica
Dăncilă, premier van Roemenië

Mijn speech: http://europa.eu/rapid/pressrelease_SPEECH-19-642_en.htm

20-21

FEBRUARI

“We moeten ons eensgezind opstellen achter
de wetenschap. De maatregelen die geboden
zijn, staan volledig los van partijpolitieke
standpunten. Iedereen die zijn huiswerk
heeft gedaan, weet dat het roer radicaal om
moet.” Mijn volledige toespraak bij het EESC
in Brussel: https://youtu.be/sVeYOPJZ8oc
#FridaysForFuture #SchoolStrike4Climate

Debat over het gemeenschappelijk landbouwbeleid
2021-2027, met Phil Hogan, Europees commissaris voor
Landbouw en Plattelandsontwikkeling
In de marge van de februarizitting
• Het EESC verwelkomde de jonge activistes Greta
Thunberg en Madeleina Kay voor discussies over de
klimaatactie van de EU en de brexit
• Het evenement Civil society for rEUnaissance werd
bijgewoond door de voorzitter van de Europese
Commissie, Jean-Claude Juncker, de voorzitter van het
Europees Comité van de Regio’s, Karl-Heinz Lambertz,
en nationale sociaal-economische raden, leiders
van maatschappelijke organisaties, en inspirerende
sprekers

HET EESC IN 2019: EEN OVERZICHT
Resultaten van het EESC in 2019
Terugblikken en vooruitkijken

20-21
MAART

Debat Luisteren naar de Europese burgers voor
een duurzame toekomst (Sibiu en verder)
Debat over het Europees burgerinitiatief Stop
extremisme, met de organisatoren daarvan,
Sebastian Reimer en Michael Laubsch
Debat over de toekomst van Europa met Patrick
Bernasconi, voorzitter van de economische,
sociale en milieuraad van Frankrijk

15-16
MEI

Debat over de resolutie Laten we voor een verenigd
Europa gaan stemmen
Debat over de uitdagingen van het mededingingsbeleid
voor de nieuwe Europese Commissie en het nieuwe
Europees Parlement, met name in de context van de
digitale economie en duurzame ontwikkeling, met
Margrethe Vestager, Europees commissaris voor
Mededinging
Debat over antisemitisme, met
• Raya Kalenova, vicevoorzitter van het Europees
Joods Congres
• Michał Bilewicz, assistent-professor bij het
Centre for Research on Prejudice, van de
faculteit Psychologie aan de universiteit van
Warschau
• Joël Kotek, professor aan de Université
libre de Bruxelles en het Institut d’études
politiques in Parijs, lid van de wetenschappelijke raad van het Museum over
Holocaust en Mensenrechten (Kazerne
Dossin) in Mechelen, en Belgisch correspondent aan de Universiteit van Tel Aviv

19-20
JUNI

Debat over de strategie voor
langdurige vermindering van
de uitstoot van broeikasgassen
in de EU met Maroš Šefčovič,
vicevoorzitter van de Europese
Commissie, belast met de
energie-unie

Het is niet genoeg om extremisme
te bestrijden; het moet worden
voorkomen. Dit begint op school,
waar jongeren moeten leren zich
te verweren tegen extremistisch
gedachtegoed, vooral op sociale
media.
Oliver Röpke,
voorzitter van de Groep Werknemers

De Commissie heeft aangedrongen
op het belasten van de digitale
economie omdat we een mondiale
oplossing nodig hebben; het is
onaanvaardbaar dat sommige
bedrijven wel belasting betalen en
andere niet.
Margrethe Vestager, Europees
commissaris voor Mededinging
Het is goed om weer terug te zijn en om van
gedachten te wisselen op de @EU_EESC
#EESCplenary. Het is absoluut in ons
gemeenschappelijk belang dat er eerlijke
mededinging is en dat we klaar zijn voor de
digitale wereld. @EU_Competition

Het @EU_EESC ziet al veel langer in dat de #EnergyUnion de
kans biedt om onze economie te transformeren, de positie van
Europa in de wereld te versterken en het leven van de mensen
te verbeteren. Bedankt @EESC_President @LJahierEU voor de
goede samenwerking.
Het is nu zaak om op een sociaal rechtvaardige manier te
streven naar een #ClimateNeutralEU
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17-18
JULI

We stellen tot ons genoegen vast dat de
hoofdprioriteiten van #EU2019FI aansluiten
bij de prioriteiten van het @EU_EESC, zodat er
een goede basis voor samenwerking is.

Presentatie van de uitkomsten van de dagen van het
maatschappelijk middenveld en debat met Conny
Reuter, covoorzitter van de Verbindingsgroep Europese
maatschappelijke organisaties en netwerken
Presentatie van de prioriteiten van het Finse voorzitterschap, met Aino-Kaisa Pekonen, Fins minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid

1. #SustainableGrowth
2. #Rechtsstaat
3. Veiligheidsbeleid
4. #Klimaat
Volg het debat tijdens de #EESCplenary
met Aino-Kaisa PEKONEN @akpekonen,
Fins minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid: http://europa.eu/!yV87Hm

25-26

SEPTEMBER
“Er kan pas echt over de EU gediscussieerd
worden als mensen over feiten en kennis
beschikken”
De toespraak van @EUombudsman O’Reilly
bij het @EU_EESC over haar werk is hier te
lezen https://europa.eu/!yx73UD

Presentatie van de prioriteiten van het Europees
Parlement, door Klára Dobrev, vicevoorzitter van het
Europees Parlement
Overzicht van de activiteiten van de Europese ombudsvrouw, met Emily O’Reilly, Europese ombudsvrouw
Debat over de Economische en Monetaire Unie en het
Europees Semester met
• Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter van de Europese
Commissie
• Tuomas Saarenheimo, Fins adjunct-secretarisgeneraal voor Internationale Zaken en Financiële
Markten
• Christian Ebeke, plaatselijke vertegenwoordiger van
het Internationaal Monetair Fonds bij de Europese
Unie
• Louka T. Katseli, voorzitter van de Nationale Bank
van Griekenland (Cyprus) en voormalig minister van
Economische Zaken en Arbeid

HET EESC IN 2019: EEN OVERZICHT
Resultaten van het EESC in 2019
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30-31

OKTOBER

Debat over Bevordering van de maatschappelijke
dialoog met het Verenigd Koninkrijk na de brexit,
met Michel Barnier, hoofdonderhandelaar van
de Europese Commissie voor de brexit
Goedkeuring van de resolutie De bijdrage van het
EESC aan het werkprogramma van de Commissie
voor 2020 en daarna

@EU_EESC moet een rol spelen bij de
vormgeving van de betrekkingen na de
#Brexit. We zouden graag zien dat het Comité
formeel wordt betrokken bij de vormgeving
van deze betrekkingen – @MalliaStefano,
voorzitter van de EESC-follow-upgroep Brexit
in het debat met @MichelBarnier tijdens de
#EESCplenary

Goedkeuring van de ontwerpresolutie Opening
van de toetredingsonderhandelingen met
Noord-Macedonië en Albanië: EU moet haar
geloofwaardigheid behouden en geostrategische
belangen blijven beschermen
Debat over een culturele visie voor Europa met
• André Wilkens, directeur van de Europese
Culturele Stichting
• Pier Luigi Sacco, adviseur van Tibor Navracsics,
Europees commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jeugd
en Sport
• Airan Berg, artistiek directeur van het Festival van de
regio’s
• Elke Kaschl-Mohni, directeur van het Goethe-instituut
in Brussel

11-12

DECEMBER

Toespraak van Andrew Caruana Galizia, zoon
van de vermoorde Maltese journaliste Daphne
Galizia, over de noodzaak om de EU-waarden
hoog te houden in de strijd om rechtvaardigheid
na de moord op zijn moeder.
Debat over het thema From development to
partnership
• Jutta Urpilainen‚ Europees commissaris
voor Internationale Partnerschappen
• Isabelle A. J. Durant, adjunct-secretarisgeneraal van de Conferentie van de
Verenigde Naties inzake handel en
ontwikkeling (UNCTAD)
• Mikołaj Dowgielewicz, permanent
vertegenwoordiger van de Europese
Investeringsbank (EIB) bij de Europese
instellingen in Brussel
• Elena Bonell de Pascual en Oyewole
Oginni van de AU-EU Youth Cooperation Hub
Civil Society Prize prijsuitreiking,
thema 2019: Meer vrouwen in de Europese
samenleving en economie

We moeten samenwerken om de
Europese waarden hoog te houden.
Andrew Caruana Galizia,
zoon van Daphne Galizia

Andrew @acaruanagalizia wijst tijdens de
#EESCplenary op de rol van de samenleving
bij de bescherming van de #RuleOfLaw:
De kracht die de #civilsociety in #Malta in de
voorbije drie jaar heeft laten zien, zou genoeg
zijn geweest om het leven van mijn moeder
te beschermen. #DaphneCaruanaGalizia
Ons persbericht http://europa.eu/!tV76vq
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HAND IN HAND WERKEN
SAMEN KUNNEN WE EEN VERSCHIL MAKEN

Het Europees Parlement en het
EESC moeten meer samenwerken.
Onze betrekkingen zijn belangrijk
omdat het Parlement de burgers
in de EU vertegenwoordigt, terwijl
het EESC de spreekbuis van het
maatschappelijk middenveld is.
Luca Jahier,
voorzitter van het EESC

#ThisTimeImVoting
Uw kans om uw stem te laten horen
De meest recente Europese verkiezingen, die in mei 2019 plaatsvonden, kenden
een aanzienlijk hogere opkomst, die steeg tot ruim 50% gemiddeld in de EU.
Het Parlement organiseerde een onpartijdige voorlichtingscampagne om
mensen aan te sporen te gaan stemmen. De campagne leidde tot de start van
de Together community, die als doel heeft discussies over de democratische
toekomst van Europa op gang te brengen. Ons Comité en het Europees Parlement
organiseerden een aantal activiteiten om burgers uit alle lidstaten aan te moedigen
naar de stembureaus te trekken en hun stem uit te brengen, wat heeft geleid tot
een recordopkomst. Het EESC heeft bijgedragen aan de voorlichtingscampagne
Ik stem deze keer, naar aanleiding van de lage opkomst en gemiste kansen bij
vorige Europese verkiezingen.

Ieder van ons moet de
belanghebbenden in onze landen
aanspreken en hen erop wijzen
dat zij een eigen inbreng hebben
in de besluitvorming. Laten we
actie ondernemen en inspanningen
leveren om ervoor te zorgen dat
zoveel mogelijk Europese burgers
voor de toekomst van Europa
stemmen.
Milena Angelova,
vicevoorzitter van het EESC

We hebben een Europa nodig
waarin mensen het gevoel hebben
dat hun stem wordt gehoord.
David Sassoli,
Voorzitter van het Europees Parlement

Het nieuwe Europees Parlement, vertegenwoordigd door zijn voorzitter David
Sassoli, werd hartelijk verwelkomd door EESC-voorzitter Luca Jahier. De twee
voorzitters zegden toe zich in te spannen voor een vruchtbare en verregaande
samenwerking tussen onze instellingen.

HET EESC IN 2019: EEN OVERZICHT
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Nieuwe Europese Commissie aangetreden

European Economic and Social
Committee’s contribution
to the 2020 Commission’s work
programme and beyond
30 October 2019

European Economic and Social Committee

We leveren graag een krachtige
en evenwichtige bijdrage aan de
beleidsprioriteiten van de EU voor
de komende vijf jaar. We steunen de
Green Deal van Commissievoorzitter
Ursula von der Leyen, waarmee
veranderingen in gang gezet kunnen
worden. We moeten op alle niveaus
gelijktijdig optreden en dynamisch
te werk gaan om dringende
ecologische, economische en sociale
uitdagingen aan te pakken.
Luca Jahier,
voorzitter van het EESC

In 2019 trad een nieuwe Europese Commissie aan, met Ursula von der Leyen
als voorzitter. De nieuwe samenstelling van de Commissie hield ook in dat er
een nieuw werkprogramma van de Commissie voor 2020 werd goedgekeurd,
en het EESC vervulde zijn adviserende rol door tijdens zijn plenaire zitting in
oktober 2019 een eigen bijdrage aan het programma te leveren.
In de prioriteiten van het EESC voor de werkzaamheden van de EU tijdens
de nieuwe termijn van de Commissie ligt de nadruk op vier belangrijke
aandachtsgebieden:
• Klimaatverandering, milieu en biodiversiteitsverlies
• Digitalisering, economie en werkgelegenheid
• Rechtsstaat, grondrechten en migratie
• Mondialisering.
Het EESC benadrukt tevens het belang van een nieuwe
bestuursstructuur voor de EU en nieuwe regels en instrumenten voor
de vaststelling en implementatie van EU-beleid. Met name de rol van
het Europees Parlement moet worden versterkt om de democratische
verantwoording te vergroten.
In de bijdrage van het EESC wordt erop gewezen dat het Comité veel
belang hecht aan duurzame ontwikkeling, die in het toekomstige
Europa een centrale plaats moet innemen. Het EESC heeft daarom
verzocht om een overkoepelende EU-strategie voor 2050 voor
duurzaamheid bij de uitvoering van de Agenda 2030 van de VN.

Hoe kunnen we toewerken naar een meer
#sustainable toekomst voor iedereen,
waarbij niemand achterblijft? We moeten
de sociale problemen aanpakken in
volledige synergie met de economische en
milieudoelstellingen. Op onze #EESCplenary
zullen deze week de #SDGs 2030 worden
besproken!
Lees het voorstel: http://europa.eu/!bb98Km

28

Invulling van de conferentie over
de toekomst van Europa
Bedankt, voorzitter @vonderleyen,
voor de uitstekende eerste bijeenkomst
over de #EuropeanGreenDeal, #2030Agenda
en het #EUSemester als middel om werk
te maken van de #SDGs. Het #EESC zal zich
volop inzetten voor de aangekondigde
conferentie over de #FutureofEurope.
#EUstrivesformore

Dit plan, door Commissievoorzitter Ursula von der Leyen
aangekondigd in haar politieke beleidslijnen, is bedoeld om
Europeanen meer inspraak te geven in wat de Europese Unie doet
en hoe dat voor hen uitpakt. De conferentie zal voortbouwen op
ervaringen uit het verleden, zoals burgerdialogen, en tegelijkertijd een
breed scala aan nieuwe elementen introduceren om meer mensen
te bereiken en te zorgen voor meer manieren waarop ze toekomstig
EU-optreden vorm kunnen geven.
Maatschappelijke organisaties zijn in staat om zeer verschillende
en soms uiteenlopende belangen te behartigen en besluitvormers
daar bewust van te maken. Het EESC heeft zijn volledige steun aan
het project gegeven en is voornemens een actieve rol in het proces
te spelen, aangezien de betrokkenheid van het maatschappelijk
middenveld essentieel is om de EU dichter bij haar burgers te brengen.

Het Europees Parlement zal een
belangrijke rol spelen tijdens
de komende conferentie over
de toekomst van Europa en in
dit initiatief moeten ook het
maatschappelijk middenveld en
het EESC worden meegenomen,
want zij zorgen duidelijk voor
een meerwaarde. Samen zijn
we sterker en kunnen we meer
voor elkaar krijgen.
Luca Jahier,
voorzitter van het EESC

Ik wil dat burgers inspraak hebben
op een conferentie over de toekomst
van Europa, die in 2020 moet
beginnen en twee jaar zou moeten
duren. De conferentie dient burgers
bij elkaar te brengen, met een grote
rol voor jongeren, het maatschappelijk
middenveld en Europese instellingen
als gelijkwaardige partners.
Ursula von der Leyen,
voorzitter van de Europese Commissie

Deze conferentie is een hoeksteen
waarop dit nieuwe Europa moet
worden gebouwd. Voor ons in dit
Parlement is de conferentie van
prioritair belang en we moeten nauw
met de andere EU-instellingen,
maar ook met nationale
parlementen, lokale en regionale
overheden, maatschappelijke
organisaties en bovenal de burgers
samenwerken om er een succes
van te maken.
David Sassoli,
voorzitter van het Europees Parlement
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EVENEMENTEN OM OP TERUG TE KIJKEN
Jouw Europa, jouw mening!
(Your Europe, Your Say! – YEYS)
De 10 editie van YEYS, waaraan een
recordaantal van 1 038 leerlingen deelnam,
vond op 21 en 22 maart 2019 plaats in
Brussel met als titel #YEYSturns10: vote for
the future! Twee dagen lang kwamen 102
scholieren en 36 docenten uit alle 28 EUlidstaten, de vijf kandidaat-lidstaten en
één in Brussel gevestigde Europese School
bijeen bij het EESC om hun ideeën en
standpunten uit te wisselen.

© shutterstock
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YEYS turns 10:

Vote for
the future!
21–22 March 2019

11 April 2013

#YEYS2019 #YEYSturns10
www.eesc.europa.eu/EESC-youth-event/YEYS

EESC | Jacques Delors Building | Rue Belliard 99 | Brussels

Belgrade Youth Center
European Economic and Social Committee

Als instelling waar we allemaal
leren onderhandelen om tot een
compromis te komen, kan het
EESC met trots verklaren dat
het achter jullie ideeën, jullie
dromen, jullie enthousiasme
en jullie oplossingen staat.
Isabel Caño Aguilar,
vicevoorzitter van het EESC
verantwoordelijk voor communicatie

Het voorstel dat in 2019 de meeste
stemmen kreeg, was de invoering van een verplicht leerplan over Europese
politiek dat ervoor moet zorgen dat burgers beter geïnformeerd zijn voordat
zij hun stem uitbrengen tijdens verkiezingen.
De jaarlijkse EESC-bijeenkomst Jouw Europa, jouw mening! is het
belangrijkste jongerenevenement van het Comité dat ervoor moet zorgen
dat de standpunten, ervaringen en ideeën van de jongere generatie in de
beleidsvorming van de EU worden meegenomen.

Mediaseminar van het
maatschappelijk middenveld

EU

The

© Shutterstock: Franzi

Venue: University of Malaga | Av. de Cervantes, 2
29016 Malaga | Spain

#EESCmedia19 @EESC_PRESS

European Economic and Social Committee

Irini Pari,
EESC-lid dat in 2010 de aanzet gaf
voor YEYS

YOU

Het 13e Mediaseminar van het maatschappelijk middenveld vond op 10 en
11 oktober 2019 plaats in Malaga met
als thema De rol van het maatschappelijk
middenveld in de communicatie over
EESC CIVIL SOCIETY MEDIA SEMINAR 2019
Corruption
de Europese Unie. Het seminar werd
The role of civil society in
communicating the European Union
georganiseerd in samenwerking met de
10–11 October 2019
universiteit van Malaga en bestond uit
drie rondetafelgesprekken die genoemd
waren naar de slogans van eerste Europese
verkiezingen: Europa is hoop, Samen voor
Europa en Democratie verbindt ons. Er waren
ongeveer 150 deelnemers, voornamelijk pers- en communicatiemedewerkers
van Europese maatschappelijke organisaties. Het EESC verwelkomde ook
studenten van de universiteit van Malaga, die een actieve bijdrage leverden.
is (for)

Iedere uitdaging is een kans,
en dat hebben jullie ons duidelijk
laten zien. Laat de angst niet
zegevieren maar sla je vleugels uit.
Europa is van jullie, de hele wereld
is van jullie.

De brexit is een les die de Europese
Unie moet leren. Ook is het een
treffend voorbeeld van waar het mis
ging met de communicatie en de
nalatigheid door de instellingen van
de Europese Unie, de anti-Europese
media en Europese regeringen die
niet genoeg doen om de Europese
zaak te bevorderen. Dat moet
allemaal anders. Daar ligt dus een
kans voor Europa.
Jane Morrice,
voormalig lid van het EESC
uit het Verenigd Koninkrijk
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Civil Society Prize
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More women in
Europe’s society
and economy

2019
EESC
CIVIL SOCIETY PRIZE
Rewarding excellence in civil society initiatives

12 December 2019

Award Ceremony | Room JAN 4Q2 | during the plenary session
József Antall Building | 4th floor | Brussels

#CivSocPrize @EU_EESC

European Economic and Social Committee

Voilà! Hier zijn de finalisten van de
#CivSocPrize van dit jaar, die beloond
worden voor hun bijdrage aan
#GenderEquality. We feliciteren de projecten
@MimmitKoodaa, @bxlbinder,
@women_toponymy, @strajkkobiet en
Vereniging NAIA!
Meer weten?
http://eesc.europa.eu/civilsocietyprize

Met de 11e Civil Society Prize, met als
thema Meer vrouwen in de Europese
samenleving en economie, werden
vijf maatschappelijke organisaties in
de EU beloond voor initiatieven voor
een sterkere bewustwording van
genderproblematiek in de EU en de
strijd voor gendergelijkheid. Het EESC
ontving maar liefst 177 inzendingen uit
27 lidstaten.
De winnaar van dit jaar, Women’s
Toponymy (Associazione Toponomastica
Femminile), zet zich in voor meer
publieke erkenning voor vrouwen,
vaak blijft die uit of komt die ruim
te laat, door bewustzijn te creëren
omtrent de bijdrage van vrouwen aan
de samenleving en de geschiedenis.

1e prijs:
Vrouwen in
plaatsnamen

2e prijs:
Staking van
Poolse vrouwen

3e prijs:
Sprookjesproject
van Vereniging
NAIA

HET EESC IN 2019: EEN OVERZICHT
Resultaten van het EESC in 2019
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Vanuit de overtuiging dat toponymie (of plaatsnaamkunde) een goede
richtingwijzer is voor de waardering van een samenleving voor haar leden,
tracht de organisatie de namen van opmerkelijke vrouwen letterlijk en
figuurlijk meer “op de kaart” te krijgen.
Uit recent onderzoek dat Women’s Toponymy heeft gedaan naar de namen
van openbare plaatsen in ongeveer 90% van de Italiaanse gemeenten, is
gebleken dat er voor elke 100 straten die naar een man zijn vernoemd,
slechts 7,8 naar vrouwen zijn vernoemd, waarvan circa 60% verband houdt
met religieuze figuren. Namen van belangrijke vrouwelijke wetenschappers,
ondernemers, kunstenaars en atleten zijn in het straatbeeld vrijwel geheel
afwezig. Women’s Toponymy wil daar verandering in brengen.
In de woorden van voorzitter van Toponomastica Femminile, Maria Pia
Ercolini: “Er zijn wetten nodig om een samenleving te veranderen, maar die
volstaan op zich niet om gedrag op langdurige wijze bij te sturen: daarvoor
is tegelijkertijd een mentale switch nodig, waarvoor stereotypen en
vooroordelen moeten sneuvelen. Dit is niet zomaar een feministische strijd,
maar een strijd voor beschaving en voor een samenleving die gestoeld is
op solidariteit.”
“De tijd verstrijkt. Er is nog steeds sprake van ongelijke kansen tussen
mannen en vrouwen,” aldus vicevoorzitter van het EESC Isabel Caño
Aguilar. “Uit de vele inzendingen voor de award die we hebben ontvangen
blijkt dat gendergelijkheid een centrale plaats inneemt in de idealen
van het maatschappelijk middenveld. De inzendingen benadrukken het
werk van vrouwen en hun innovatieve rol in de maatschappij. Ze richten
de schijnwerpers op dynamische, visionaire, dappere, onverschrokken
en sterke vrouwen. Ze pakken de specifieke behoeften van kwetsbare of
kansarme vrouwen aan, alsook de genderdiscriminatie en stereotypen op
alle gebieden van het leven.”

© Shutterstock

More women in
Europe’s society
and economy

2019 EESC CIVIL SOCIETY PRIZE

European Economic and Social Committee
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PRIORITEITEN EN
BELANGRIJKSTE
THEMA’S IN 2019
Het EESC is al zes decennia actief in het streven naar
één belangrijk horizontaal doel: de democratische
legitimiteit en de efficiency van de EU helpen vergroten
door maatschappelijke organisaties in de lidstaten de
mogelijkheid te bieden hun standpunten op Europees
niveau te laten horen.

34
DUURZAME ONTWIKKELING
DIE IEDEREEN TEN GOEDE KOMT
Een volledig functionerende interne markt is een van de belangrijkste
mechanismen waarmee de Europese Unie stabiele, langdurige groei
met voordelen voor alle Europeanen waarborgt. Het werk van de Unie
op dit gebied richt zich op het garanderen van de vier fundamentele
vrijheden, met waarborging van een eerlijk en dynamisch handels- en
een evenwichtig begrotingsbeleid op basis van het beginsel van
gelijkmatige verdeling.
Het doel van een goed functionerende interne markt heeft meer
recentelijk een nieuwe dimensie gekregen: groei duurzaam maken.
Met name het EESC heeft onvermoeibaar gepleit en steun verleend
voor een “paradigmaverschuiving en een nieuw economisch
model”, die moeten garanderen dat de transformatie van Europa
duurzamer en dus veiliger voor de toekomst van de mensen in Europa wordt.
Het EESC heeft meermaals gezegd dat duurzame ontwikkeling centraal moet
staan in de toekomst van Europa en dat er dringend actie is geboden om de
duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de VN tegen 2030 te verwezenlijken.

Duurzame ontwikkeling gaat
over de toekomst van mensen;
de economie moet binnen de
grenzen van de aarde ten dienste
staan van de samenleving om
te zorgen voor welvaart en
rechtvaardigheid, nu en voor
toekomstige generaties.
De aankondiging van een
Europese groene en sociale deal
zou een belangrijke rol kunnen
spelen in de transformatie van
de Europese economieën in een
radicaal duurzamere richting.
Cillian Lohan,
lid van het EESC

In de komende tien jaar moet actie worden ondernomen
De EU heeft duurzame ontwikkeling in een groot aantal beleidsmaatregelen
geïntegreerd. Zij heeft vooral internationaal het voortouw genomen in de strijd
tegen klimaatverandering en heeft zich toegelegd op het bevorderen van een
koolstofarme, op kennis gebaseerde, hulpbronnenefficiënte economie. Maar
ondanks de vele positieve beleidsontwikkelingen bestaan er op verschillende
terreinen nog steeds niet-duurzame trends.
Het EESC heeft aanhoudend aangedrongen op een duurzaam voedselbeleid
van de EU. Vorig jaar bracht het EESC rechtstreeks een duidelijke boodschap
over aan Europees commissaris Vytenis Andriukaitis en keurde het twee
initiatiefadviezen op dit gebied goed, waarvan een over gezonde voedingspatronen
en een over agro-ecologie. Het EESC promootte op actieve wijze zijn advies
over de lopende hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid,
waarmee de vergroenings- en milieudoelstellingen een nieuwe impuls kregen.
Tijdens een gezamenlijk evenement deden het EESC, het CvdR en de Europese
Commissie aanbevelingen over het bevorderen van de EU-strategie voor
de bio-economie, met name door specifieke nadruk te leggen op de blauwe
bio-economie. Ten slotte heeft het EESC het Europees stakeholdersplatform
voor de circulaire economie actief gesteund door de interinstitutionele website
van het platform (circulareconomy.europa.eu) te beheren en belanghebbenden
bij elkaar te brengen tijdens de geslaagde stakeholdersconferentie over de
circulaire economie 2019.

European
Circular
Economy

Stakeholder
Platform

#CEstakeholderEU

European Economic
and Social Committee
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Europese Consumentendag
Een consumentenbeleid voor de jongere generatie?
Op 27 maart 2019 heeft het EESC in Brussel zijn 21e Europese
Consumentendag gehouden. Dit evenement wordt sinds 1999 elk jaar
georganiseerd en brengt deskundigen, consumenten en beleidsmakers
bij elkaar om te discussiëren over kwesties die consumenten op Europees
niveau aangaan. De Europese Consumentendag van dit jaar ging over het
gedrag van jongeren als consumenten in een steeds digitalere wereld.
Ook werden hun reacties op het huidige consumentenbeleid van de EU
en de new deal voor consumenten besproken. Er werd van gedachten
gewisseld over thema’s zoals betere mobiliteit (hoe moet mobiliteit
er in de toekomst uitzien?), preventie van voedselverspilling (Waste
warriors: individuele keuzes om collectieve verandering te bevorderen?),
verduurzaming van kleding (Slow fashion: een jongerenuitdaging?) en
inzicht in de rol van informatie- en communicatietechnologieën bij
het bewerkstelligen van verandering.

Dagen van het maatschappelijk
middenveld 2019
Duurzame democratie in Europa

Vandaag is het #ConsumerDay19 bij het
@EU_EESC! We zullen met #Youth spreken over
#Sustainability, #Mobility, #Food, #Clothing,
#SocialMedia en de gevolgen voor en het
gebruik van hulpbronnen, met speciale gasten
van #YouthForClimate
LIVE vanaf 9.30 uur via
http://europa.eu/!Mh94jV
European Economic and Social Committee

EUROPEAN
CONSUMER DAY 2019
| 03 | 2019 in
the – 15.30 | EESC – JDE 62
27Consumers
| 9.30
#EESConsumers
data#ConsumerDay19
economy

European Economic and Social Committee

Civil Society Days 2019

Sustainable Democracy
De Dagen van het maatschappelijk middenveld vonden plaats op
in Europe
12 en 13 juni in Brussel en werden georganiseerd door de EESCVerbindingsgroep met Europese maatschappelijke organisaties en
netwerken over het thema duurzame democratie in Europa. Het EESC
12-13 June | EESC – Brussels
#CivSocDays
drong erop aan dat duurzaamheid de leidraad van de nieuwe Commissie
wordt. De samenleving mag er niet mee akkoord gaan dat ecologische,
economische en sociale kwesties met elkaar worden uitgeruild. Het EESC
richtte zich ook op de noodzaak om democratie duurzaam te maken ten
aanzien van uitdagingen zoals illiberalisme en technologische vooruitgang.
Duurzame democratie is
De conferentie bood maatschappelijke organisaties op nationaal en EUniveau tevens een platform op een cruciaal moment voor Europa, waarbij het
uitermate belangrijk voor Europa.
EESC werd gepresenteerd als de instelling die maatschappelijke organisaties
De klimaatcrisis, waarvan we
een stem geeft en burgers in staat stelt hun standpunten kenbaar te maken
de gevolgen reeds voelen, moet
door middel van participerende democratie.
European Economic and Social Committee

Deelnemers brachten vijf belangrijke uitdagingen onder de aandacht die in
Europa moeten worden aangepakt:
• bouwen aan een rechtvaardige samenleving in Europa
– te veel kinderen lopen het risico in armoede te vervallen;
• bouwen aan een samenleving zonder ruimte voor haat
– haat tegen joden, moslims of de LGBT-gemeenschap;
• bouwen aan een samenleving die trots is op haar diversiteit,
en verschillen niet louter tolereert;
• bouwen aan een samenleving waarin de rechtsstaat gerespecteerd
wordt;
• bouwen aan een samenleving die als een partnerschap functioneert
– contacten aangaan met de verschillende krachten in de maatschappij,
zoals beleidsmakers en het maatschappelijk middenveld.

worden aangepakt. De sociale
crisis en de ongelijkheid in de
samenleving moeten worden
aangepakt. En ten slotte moeten
we onze waarden hooghouden
en onze multiculturele, open
democratie niet alleen beschermen
tegen nationalistische bewegingen,
maar ook tegen alle overige
radicale stromingen.
Luca Jahier,
voorzitter van het EESC
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DIGITALE TRANSFORMATIE
Eerlijke transitie naar een digitale economie en samenleving

Artificial intelligence, robotics and digital
services for the well-being of citizens
Tekoäly, robotiikka ja digitaaliset palvelut
kansalaisten hyvinvoinnin edistäjinä

Corruption

#AI

#robotics

#DigitalDialogue

21.11.2019 | 9.00 – 17.00 | Helsinki

Ministry of Education and Culture/Opetus- ja kulttuuriministeriö | Meritullinkatu 1

European Economic and Social Committee
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

De impact van de digitale revolutie op vrijwel alle aspecten van onze dagelijks
leven is onmiskenbaar. Digitalisering stimuleert economische groei, genereert
innovatie, schept banen, heeft het potentieel om de kwaliteit van leven in de EU
te verbeteren en raakt alle aspecten van de maatschappij en alle sectoren van de
economie. Deze voordelen hebben echter een prijs, waarbij gemeenschappen
in afgelegen en plattelandsgebieden niet zoveel van de transformatie
profiteren als stedelijke gebieden, wat bijdraagt tot de “breedbandkloof”
(slechte of helemaal geen toegang tot breedband) en de “digitale kloof” (slechte
computervaardigheden).
Andere zorgen in verband met de digitale transformatie en de verschuiving
van communicatie naar onlineplatforms zijn minder privacy en beveiliging,
en de dreiging van cyberterrorisme voor kritieke diensten en infrastructuur.
Deze vraagstukken hebben prioriteit voor het EESC in zijn discussies over de
toekomst van de digitale transformatie.

43% van de bevolking van de
EU heeft onvoldoende digitale
vaardigheden, en 17% van de
bevolking heeft helemaal geen
digitale vaardigheden. 20%
van de volwassen bevolking
in de OESO-landen heeft
geen basisvaardigheden lezen,
schrijven en rekenen. Wij
moeten investeren in mensen!
Christa Schweng,
voorzitter van de EESC-afdeling
Werkgelegenheid, Sociale Zaken en
Burgerschap (SOC)
Onze conferentie over #AI en #robotics voor
het welzijn van #EUcitizens loopt ten einde
#EESCHelsinki!
Zoals Pierre Jean Coulon, voorzitter @EESC_TEN,
opmerkt, moet er ook voor de #EUCivilSociety
een rol zijn weggelegd bij het reguleren van de
digitalisering!
Lees ons persbericht: http://bit.ly/2r95W15

De digitalisering is overal, in de gezondheidszorg,
de vervoers- en de energiesector, en beïnvloedt ieders
leven. Daarom moeten we ontwikkelingen op dit
gebied reguleren om ervoor te zorgen dat iedereen
kan bijdragen tot en profiteren van de digitale
economie en samenleving. Het maatschappelijk
middenveld moet erbij betrokken worden en een
belangrijke rol spelen in de strijd voor transparantie
en de bescherming van het publiek.
Pierre Jean Coulon,
voorzitter van de EESC-afdeling Vervoer, Energie,
Infrastructuur en Informatiemaatschappij (TEN)

PRIORITEITEN EN BELANGRIJKSTE THEMA’S IN 2019
Resultaten van het EESC in 2019
Terugblikken en vooruitkijken

Een digitale revolutie met een menselijk gezicht
In 2019 werd in Helsinki een EESC-conferentie op hoog niveau over kunstmatige
intelligentie, robotica en digitale systemen voor het welzijn van burgers
gehouden als onderdeel van de officiële agenda van het Finse voorzitterschap
van de EU. De conferentie viel samen met de European Robotics Week en bracht
vele belangrijke spelers bijeen, waardoor dit een uitgelezen kans was om beste
praktijken op het gebied van mensgerichte digitale gezondheidszorg, digitale
mobiliteitsdiensten, en digitale instrumenten ter verbetering van het algemeen
welzijn en het welzijn van kwetsbare groepen in het bijzonder te verkennen.
Het EESC benadrukte dat de digitale revolutie een menselijk gezicht moet hebben,
inclusief moet zijn, mensen de controle moet laten houden, en voordelen voor alle
Europeanen moet opleveren.
Onze conferentie over #AI en #robotics voor het welzijn van
#EUcitizens loopt ten einde #EESCHelsinki!
Vandaag introduceren vertegenwoordigers van @EU2019FI
en @FinGovernment de conferentie op hoog niveau over #AI
& #robotics
V I S UAL IDE NT IT Y F O R F INL AND’S P RE S IDE NCY
OF T H E CO UNCIL O F T HE E U 2 0 19 : M AIN E L E M E NT S
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Kunstmatige intelligentie moet
op een veilige, onpartijdige
manier worden ontwikkeld en
vooral in overeenstemming met
de waarden van de EU zijn.
We moeten erop toezien dat
kunstmatige intelligentie en de
toepassingen ervan het welzijn
en de empowerment van mensen
bevorderen, met volledige
inachtneming van de grondrechten.

MINIMUM CROPPING AREA

MIN. 1/3

MIN. 1/3

Laten we discussiëren over de rol die #Digitalisation speelt
B
bij het welzijn
van burgers en duurzame groei! Lees het
EESC-advies: http://europa.eu/!qf38rc

Ariane Rodert,
voorzitter van de EESC-afdeling Interne
Markt, Productie en Consumptie (INT)

Graphic emblem

Another key element of the visual
identity is the graphic emblem, whose
design originates from the emblem of
Finland’s 2006 Presidency.

V I S UA L I D ENT I T Y FO R FI NL A ND’S PR ES I D ENC Y
O F T HE C O UNC I L O F T HE EU 20 1 9: M A I N EL EM ENT S

Thematically, the image represents
growth, cohesion and transparency.
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The emblem is used only as a
background image. It is therefore never
shown in full; at least a third of the
emblem is cropped out of view.

A
Logo

There are separate versions of
the emblem for white and blue
backgrounds. There is no black-andwhite version.

The key element in the visual identity
for Finland’s Presidency is the EU2019.
FI logo. Its clean-cut design symbolises
a consistent and sustainable way of
getting things done.
The use of the logo must always be
based on the original files described
here and follow the correct layout,
proportions and colours.

LOGO COLOUR OPTIONS

The two-colour logo is used on white
backgrounds. The monochrome blue
logo is used on photographs and if the
logo even partially covers the emblem.
The white logo is used on dark or
coloured backgrounds. The black logo
is used only when the other colour
options cannot be used.

De wetenschap komt naar u toe
Onderzoek en innovatie (O&I) zijn essentieel om het concurrentievermogen
te verbeteren, groei te bevorderen, banen te scheppen en maatschappelijke
problemen aan te pakken. Het EESC doet actief mee aan het
O&I-debat en werkt ter zake regelmatig samen met andere instellingen en
belanghebbenden. Leden van het EESC waren aanwezig bij de Europese
onderzoeks- en innovatiedagen van de Commissie (ruim 3 000 deelnemers),
waar beleidsmakers, onderzoekers, ondernemers en burgers bijeenkwamen
om te discussiëren over en vorm te geven aan de toekomst van onderzoek
en innovatie in Europa en daarbuiten. Het EESC leverde een aanzienlijke
bijdrage aan de Dagen van de industrie van de Commissie en deelde
zijn expertise op het gebied van kunstmatige intelligentie, de circulaire
economie en voortijdige veroudering.

Onze conferentie over #AI en #robotics voor
het welzijn van #EUcitizens loopt ten einde
#EESCHelsinki!
Bezoek de stand van het @EU_EESC tijdens
de #RiDaysEU op 24, 25 en 26 september
en praat mee over de toekomst van het
beleid op het gebied van #research en
#innovation, maar ook over het beleid inzake
#bioeconomy, #circulareconomy, #SDGs, #AI,
#energy of #transport.

Aan de hand van de sociale en civiele dialoog moet ervoor gezorgd worden om de ontwikkeling van artificiële
intelligentie vorm te geven, in goede banen te leiden en erop te anticiperen. Alle belanghebbenden moeten hierbij
worden betrokken: beleidsmakers, sociale partners, consumenten en ngo’s, alsook deskundigen en academici.
Het is van cruciaal belang om verstorende ontwikkelingen tijdig op te sporen en in de gaten te houden.
Franca Salis Madinier, EESC-lid
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OVERGANG NAAR EEN KOOLSTOFARME,
CONCURRERENDE ECONOMIE EN DUURZAME
ENERGIE EN MOBILITEIT
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Klimaatactie voor en door iedereen

Leaving no one behind
in the transition
to climate neutrality
11|12|2019 | 18:30 – 20:00 | COP25 - EU PAVILION
IFEMA - Feria de Madrid | Madrid, Spain

European Economic and Social Committee

In 2019 bracht het EESC diverse adviezen uit waarin de rol
van het maatschappelijk middenveld bij de verwezenlijking
van de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs wordt
benadrukt en waarin wordt gepleit voor een stimulerend kader
voor niet-gouvernementele en subnationale klimaatactoren.
Eind 2018 publiceerde de Europese Commissie haar strategische
langetermijnvisie voor 2050 om Europa tot een klimaatneutrale
economie om te vormen. Het EESC toonde zich ingenomen met het
ambitieuze streven naar klimaatneutraliteit en herhaalde zijn oproep
om burgers een centrale plaats in de energietransitie te geven.
Het EESC pleitte met name voor een permanente dialoog met de
burgers om het energie- en klimaatbeleid gestalte te geven, voor een
sociaal pact om niemand aan zijn lot over te laten, voor aanzienlijke
overheidsinvesteringen en voor een sterke participatie van regio’s en
gemeenschappen in het uitstippelen van transitiebeleidsmaatregelen.
Tijdens de COP25 (Madrid, december 2019) was de Waarnemingspost
Duurzame Ontwikkeling (WDO) van het EESC medeorganisator van
twee nevenevenementen, nl. over de circulaire economie en over
de sociale transitie naar klimaatneutraliteit. Het EESC nam ook deel
aan verscheidene andere activiteiten, zoals een door de Commissie
georganiseerd evenement op hoog niveau over het thema Scaling-up
climate action through the circular economy and nature-based solutions,
met Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Commissie.

We kunnen de doelstellingen van de
Overeenkomst van Parijs en de doelstellingen
voor duurzame ontwikkeling niet halen
zonder de sociale ongelijkheid aan te
pakken. De rijkste 10% van de huishoudens
heeft 50% van de totale rijkdom in
handen. Dit is niet houdbaar! We hebben
herverdelingsmaatregelen en een nieuw
groeimodel nodig zodat niemand aan zijn
lot wordt overgelaten.
Peter Schmidt,
lid van het EESC

PRIORITEITEN EN BELANGRIJKSTE THEMA’S IN 2019
Resultaten van het EESC in 2019
Terugblikken en vooruitkijken

Milieucriminaliteit bestrijden
Onder milieucriminaliteit vallen handelingen die in strijd zijn met
de milieuwetgeving en die aanzienlijke schade of risico’s voor het
milieu en de menselijke gezondheid veroorzaken. Een belangrijke
bijdrage in 2019 was onder meer het informatieve rapport van het
EESC over de richtlijn milieucriminaliteit, dat door de Europese
Commissie in aanmerking werd genomen in haar evaluatie van
Richtlijn 2008/99/EG inzake de bescherming van het milieu door
middel van het strafrecht en derhalve een belangrijke bijdrage
leverde aan de bescherming van de biodiversiteit en het milieu.
Het EESC is vastbesloten ervoor te zorgen dat het maatschappelijk
middenveld een belangrijke rol speelt in de nieuwe Europese Green
Deal en op het gebied van duurzame ontwikkeling.

“Het verlies van #biodiversiteit is reëel, maar
het tij kan worden gekeerd, bijvoorbeeld door
de EU-richtlijn inzake #EnvironmentalCrime te
actualiseren”, aldus @Arnaud_Schwartz tijdens de
#EESCplenary.
Lees meer: http://europa.eu/!Mt76PX

De voorstellen van de #EESCplenary over de
#EnvironmentalCrime Directive: het zou nuttig
zijn om gespecialiseerde openbare aanklagers en
rechters te hebben; @EU_EESC draagt bij aan de
in 2020 te publiceren evaluatie van de richtlijn
door de @EU_Commission.
Lees meer: http://europa.eu/!Mt76PX

In juli 2019 organiseerde het EESC een debat over schone mobiliteit als
onderdeel van zijn lopende werkzaamheden op dit gebied. Het evenement
bood de mogelijkheid om onder meer met de burgemeester van Brussel
en de locoburgemeester van Parijs te discussiëren over schone vormen
van stadsvervoer, met name fietsen. Een hoogtepunt van het debat was de
toespraak van Alberto Toscano, journalist en schrijver van het boek A bike
against Nazi barbarism: the incredible destiny of the champion Gino Bartali.
De Italiaanse wielerkampioen Gino Bartali was een bijzondere man en een
discrete held die honderden Italiaanse joden redde van de Holocaust. Tijdens
het evenement werd ook de meest recente uitgave (2019) van het Europees
fietslexicon van het EESC, met een aan fietsen gerelateerde woordenlijst in alle
EU-talen, gepresenteerd.
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Schone mobiliteit

TEN
SECTION

GRAND DÉPART
A great start for cleaner mobility
3 July 2019 | EESC – JDE 62 | 9.30 a.m. – 1 p.m.
Jacques Delors building | Rue Belliard 99 | Brussels
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Vlak voor de #GrandDepartBxl willen
we u herinneren aan ons werk over de
#decarbonisation van het #EUtransport!
We moeten:
1. innovatie bevorderen;
2. verbonden voertuigen ontwikkelen;
3. #electricvehicles integreren;
4. nieuwe bedrijfsmodellen ontwikelen
Lees meer http://europa.eu/!KH76mJ

Innovatie, nieuwe technologieën en digitale
oplossingen voor alle vervoerswijzen
Het beleid inzake het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T)
betreft de uitvoering en ontwikkeling van een netwerk van spoorlijnen,
wegen, binnenlandse vaarwegen, maritieme waterwegen, havens,
luchthavens en rail/wegterminals dat geheel Europa bestrijkt.
Het beleid steunt niet alleen de bouw van nieuwe fysieke infrastructuur,
maar ook de toepassing van innovatie, nieuwe technologieën en
digitale oplossingen in alle vervoerswijzen. Het EESC zette in 2019
op verzoek van de Europese Commissie een beleidsevaluatie in gang
waarin werd gekeken naar de verwezenlijkingen en doelstellingen
van het TEN-T-beleid en de manier waarop het bijdraagt tot betere
vervoersinfrastructuur, vlotte verkeersdoorstroming, minder congestie,
efficiënt openbaar vervoer, verhoogde veiligheid, minder invloed op het
milieu en het scheppen van banen. Deze evaluatie moet in 2020 worden
voltooid en omvat vijf studiereizen om informatie over verschillende
TEN-T-corridors en -projecten van lokale maatschappelijke organisaties
te verzamelen.

Het EESC en het milieu

De strategie voor de bio-economie
is een belangrijke stap om de
wereldwijde uitdagingen aan te
pakken – klimaatverandering,
bevolkingsgroei en het vinden
van alternatieven voor fossiele
brandstoffen. We moeten
degenen die zich inzetten voor
de bio-economie steunen door
middel van onderwijs, opleiding
en toegang tot financiering.
Maurizio Reale,
voorzitter van de EESC-afdeling
Landbouw, Plattelandsontwikkeling
en Milieu (NAT)

Het EESC is intern ook bezig om zijn impact op het milieu geleidelijk te verminderen
met behulp van verschillende initiatieven, zoals het schenken van overgebleven
voedsel aan liefdadigheidsinstellingen in België. Het EESC is de eerste EU-instelling
met een plasticvrije kantine. Er worden geen plastic wegwerpartikelen en plastic
verpakkingen meer gebruikt, en om het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik
terug te dringen hebben alle leden en het personeel herbruikbare waterflessen
van roestvrij staal gekregen. Deze maatregel ging gepaard met de installatie
van verschillende waterfonteinen in de ruimten. Deze inspanningen resulteren
niet alleen in milieuvoordelen, maar ook in kostenbesparingen. We kunnen in
ons dagelijks leven heel veel dingen doen om het milieu een handje te helpen.
Het cumulatieve effect van simpele aanpassingen door individuen is aanzienlijk,
en het EESC draagt zijn steentje daaraan bij. Zo wordt bij het EESC bezuinigd op
het gebruik van papier voor publicaties, wordt de biodiversiteit gesteund door het
beheer van twee bijenkorven op het dak van het hoofdgebouw, wordt het afval
gescheiden, wordt het stroom- en waterverbruik zoveel mogelijk beperkt, wordt
milieuvriendelijke mobiliteit bevorderd, en wordt gebruikgemaakt van groene
overheidsopdrachten.

PRIORITEITEN EN BELANGRIJKSTE THEMA’S IN 2019
Resultaten van het EESC in 2019
Terugblikken en vooruitkijken

OP WEG NAAR EEN BETER EN EUROPESER
ECONOMISCH KADER
Op weg naar een veerkrachtigere, duurzamere Europese
economie met een visie voor de voltooiing van de EMU

Valdis Dombrovskis
Het is een eer om de #EESCplenary toe
te spreken over #deepeningEMU en het
#EuropeanSemester.
Om vooruitgang te boeken bij hervormingen
moeten overheden, sociale partners en
maatschappelijke organisaties hand in hand
werken. In dat geval zie ik ernaar uit om ook
in de toekomst met het Europees Economisch
en Sociaal Comité samen te werken.

Het EESC stimuleerde een debat over de verdieping van de Economische
en Monetaire Unie (EMU) om de Europese economische agenda voor
de komende vijf jaar vorm te geven. Zijn twee openbare hoorzittingen
over dit onderwerp werden bijgewoond door vooraanstaande Europese
en internationale economen. Het EESC heeft ter zake ook drie adviezen
uitgebracht:
• Naar een veerkrachtigere en duurzamere Europese economie
• Een nieuwe visie voor de voltooiing van de Economische en
Monetaire Unie
• Naar een sterkere internationale rol van de euro.
In al deze adviezen wordt erop gewezen dat er een nieuwe economische
EU-strategie nodig is die gericht moet zijn op de ontwikkeling van een veerkrachtiger en duurzamer economisch beleid binnen een verbeterd governancekader
voor de eenheidsmunt. Een dergelijke strategie zou Europa helpen het hoofd te
bieden aan de vele binnenlandse en internationale economische en geopolitieke
uitdagingen die zich momenteel voordoen. Hiermee zou het mogelijk worden om
voor alle Europeanen werk te maken van de hoognodige stabiliteit en welvaart,
in het kader van een beter geïntegreerde, democratischere en uit maatschappelijk en
milieuoogpunt bezien duurzamere Unie. De specifieke voorstellen en aanbevelingen
ter zake van het EESC werden tijdens zijn plenaire zitting van september
ook besproken met hoge vertegenwoordigers van de Europese Commissie,
het Raadsvoorzitterschap en het IMF. Het EESC ziet toe op de voortdurende
follow-up van deze initiatieven met de nieuwe Commissie en de betrokken
Europese en nationale besluitvormers.

Een veerkrachtige EU-economie moet schokken en voortdurende
structurele veranderingen het hoofd kunnen bieden en tegelijkertijd
het welzijn van haar burgers kunnen waarborgen. We moeten
investeren in de ontwikkeling van menselijk kapitaal.
Stefano Palmieri,
voorzitter van de EESC-afdeling Economische en Monetaire Unie,
Economische en Sociale Samenhang (ECO)

We moeten niet vergeten
dat solidariteit en
compromisbereidheid de basis
vormen voor een positieve
toekomst voor de EMU.
Het is dringend zaak om de
politieke, sociale, economische
en financiële pijlers ervan te
versterken en tegelijkertijd een
gezond evenwicht tussen deze
vier pijlers te waarborgen.
Dit is van essentieel belang
voor de veerkracht en voor
een inclusieve, democratische
en duurzame vooruitgang
van de EMU.
Judith Vorbach,
rapporteur voor het advies
Een nieuwe visie voor de voltooiing
van de Economische en Monetaire
Unie
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FUTURE
TAX
REFORM

PUBLIC HEARING

Taxation in the digitalised
economy – which way
forward?
29.01.2019 | EESC – VMA 3

European Economic and Social Committee
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Uitdagingen op belastinggebied in de digitale economie
De hedendaagse internationale wetgeving inzake vennootschapsbelasting is
niet geschikt voor een moderne, gemondialiseerde economie en houdt geen
rekening met bedrijfsmodellen waarmee winst kan worden gemaakt met digitale
diensten in een land zonder dat een bedrijf daar fysiek aanwezig is. De huidige
belastingwetgeving houdt ook geen rekening met de nieuwe manieren waarop
winst wordt gemaakt in de digitale wereld, en in het bijzonder met de rol die
gebruikers spelen in het opwaarderen van digitale bedrijven. Bijgevolg bestaat
er een kloof tussen de plaats waar de waarde wordt gecreëerd en de plaats waar
de belasting wordt betaald. Het EESC beschouwt digitalisering als een grote kans
en de digitale agenda van de EU als een van de belangrijkste beleidslijnen
van de Europese Unie. Het maatschappelijk middenveld is in dit verband van
mening dat wijzigingen van de wetgeving inzake de interlandelijke verdeling
van de bevoegdheden betreffende belastingheffing op winst mondiaal moeten
worden gecoördineerd. Het EESC verwelkomt daarom de nauwe samenwerking
tussen de Commissie, de lidstaten en de OESO/G20 om de ontwikkeling van
een internationale oplossing, die de risico’s op internationale dubbele belasting
beperkt, te ondersteunen. Als men echter geen internationale oplossing kan vinden,
moet de EU overwegen om in haar eentje verder te gaan.
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Economisch hervormings- en monitoringproces

Conference

Towards a more inclusive
European Semester
28 February 2019 | 10 am – 1 pm | EESC | JDE 51
Rue Belliard 99, 1040 Brussels
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Het Europees Semester voorziet in een kader voor de coördinatie van het economisch
beleid in de Europese Unie. Het stelt de lidstaten in staat hun economische
en budgettaire plannen te bespreken en op specifieke punten in het jaar hun
vooruitgang te monitoren. Tot de vele uitdagingen in verband met het Europees
Semester behoren het gebrek aan betrokkenheid van de lidstaten bij voorgestelde
hervormingen en de trage uitvoering van landspecifieke aanbevelingen. Het is
daarom van fundamenteel belang dat het maatschappelijk middenveld bij het
Europees Semester wordt betrokken, want als hervormingen ook echt vanuit de
belanghebbenden zelf komen, dan verbetert dat de uitvoering ervan en worden
positieve resultaten gegarandeerd. Daarom stelt het EESC niet alleen teksten op over
de jaarlijkse groeianalyse, over een aanbeveling voor de aanbeveling van de Raad
inzake het economische beleid van de eurozone, en over andere aan het Europees
Semester gerelateerde aangelegenheden, maar organiseert het ook regelmatig
landenbezoeken om rechtstreeks overleg met maatschappelijke organisaties aan
te gaan. In 2019 werden acht van die bezoeken georganiseerd en werd tijdens de
plenaire zitting van het EESC in oktober een informatief rapport over het Europees
Semester 2018-2019 – landenbezoeken besproken.

De dialoog tussen de Europese instellingen en het
volledige maatschappelijk middenveld in de EU
moet in alle stadia van het Europees Semester
worden gewaarborgd.

In onze overtuiging moet het economisch beleid
er prioritair op gericht zijn om het risico van een
recessie te beperken en de eurozone en de EU naar
duurzame groei te leiden.

Reine-Claude Mader,
rapporteur voor het informatief rapport Europees
Semester 2018-2019 – landenbezoeken

Petr Zahradník,
rapporteur voor het aanvullend advies
over het economisch beleid in de eurozone 2019
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GRONDRECHTEN EN DE RECHTSSTAAT
Raadpleging van het maatschappelijk middenveld,
bron van gemeenschappelijke waarden
De Europese Unie heeft onder meer als doel de vrede, de waarden van de EU en
het welzijn van haar mensen te bevorderen. Uit een Eurobarometer-enquête is
gebleken dat 89% van de EU-burgers het belangrijk vindt dat alle EU-lidstaten
de kernwaarden van de EU in acht nemen, met inbegrip van de grondrechten,
de rechtsstaat en democratie. Dit lijkt grotendeels te gebeuren, maar we
zien nog steeds veel schendingen van de mensenrechten om ons heen. Een
Unie van gemeenschappelijke waarden definieert de Europese identiteit.
Deze universele waarden van menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid en
solidariteit, zoals vastgelegd in het Verdrag betreffende de Europese Unie en
het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, moeten door alle
lidstaten hoog in het vaandel worden gedragen. Ze waarborgen onze meest
fundamentele rechten en helpen de Europese democratische waarden zowel
binnen als buiten Europa te bevorderen.

Groep Grondrechten en de rechtsstaat
2019 was het eerste volledige jaar van de Groep Grondrechten en de rechtsstaat
(FRRL) van het EESC. De groep heeft vijf landen bezocht (Roemenië, Polen,
Hongarije, Frankrijk en Oostenrijk) om te vernemen hoe er onder maatschappelijke
organisaties gedacht wordt over kwesties inzake grondrechten en de rechtsstaat.
De FRRL-groep heeft een tussentijds rapport over zijn bevindingen opgesteld en
voor het eerst een conferentie gehouden om zijn beoordeling van de toestand van
de grondrechten, democratie en rechtsstaat in de lidstaten te delen.
In 2019 heeft het EESC op dit gebied drie adviezen uitgebracht:
• Een veerkrachtige democratie dankzij een sterk en divers maatschappelijk
middenveld

De feiten en de gegevens die we
hebben verzameld roepen de vraag
op: wanneer is het misgegaan in
de EU? Hoe kan het dat er in de
EU in 2019 overheden zijn die de
grondrechten of de rechtsstaat niet
respecteren? We moeten hierover
nadenken en concrete maatregelen
zien te vinden.
José Antonio Moreno Díaz,
voorzitter van de Groep Grondrechten
en de rechtsstaat

• Verdere versterking van de rechtsstaat in de Unie. Stand van zaken en mogelijke
volgende stappen

In deze adviezen wordt verzocht om een
mechanisme voor toezicht op de rechtsstaat
in te stellen, maatschappelijke organisaties
en het EESC nauw te betrekken bij het beleid
inzake grondrechten en de rechtsstaat,
een EESC-forum voor grondrechten en
de rechtsstaat op te richten en een
communicatiestrategie ter bevordering van
een rechtsstaatcultuur te bepalen.
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• Populisme en grondrechten – voorstedelijke en plattelandsgebieden.

#FundamentalRights
#RuleofLaw4People
Conference

Fundamental Rights
and the Rule of Law

Trends in the EU from a civil society perspective
05/11/2019 | Rue Belliard 99, Brussels
9:00 – 18:00 JDE 62

European Economic and Social Committee

De rechtsstaat en de grondrechten
kunnen onmogelijk los worden
gezien van het maatschappelijk
middenveld. Het maatschappelijk
middenveld is de actieve
belichaming van de rechtsstaat en
de grondrechten. Zij zijn intrinsiek
met elkaar verbonden.
Arno Metzler,
voorzitter van de groep
Diversiteit Europa
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Dag van het Europees Burgerinitiatief 2019
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#ECIDay 2019
@EU_EESC
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ECI DAY 2019

Digital Voices
www.eesc.europa.eu/eciday2019

Brussels

2 April 2019
9 a.m. – 2.30 p.m.

Jacques Delors Building

Atrium 5
JDE 60 – 63

In par tnership with

Het thema van de Dag van het Europees Burgerinitiatief 2019 was Digitale
stemmen. De digitale generatie wacht niet langer op verkiezingen om haar
voorkeuren kenbaar te maken, maar uit haar bezorgdheden op elk moment en
bij elke gelegenheid. De nieuwe Europese Commissie heeft de taak uit te zoeken
hoe digitale technologie en democratie elkaar kunnen versterken, bijvoorbeeld
door een nieuwe invulling aan democratie te geven en deze aan te passen aan
de wereld waarin we nu leven.
Eerste vicevoorzitter van de Commissie Frans Timmermans presenteerde
het bijgewerkte Europees burgerinitiatief (EBI), dat op 12 maart 2019 werd
goedgekeurd door het Europees Parlement:
• Dankzij het nieuwe EBI zal het gemakkelijker worden om online
handtekeningen te verzamelen.
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• Een platform voor samenwerking met praktische hulp voor organisatoren zal
permanent worden.
• Organisatoren krijgen na registratie zes maanden de tijd om te bepalen
wanneer zij met het verzamelen van handtekeningen beginnen.
• De Commissie kan een initiatief deels registreren wanneer zij slechts bevoegd
is om wetgeving voor te stellen over bepaalde, maar niet alle doelstellingen
van een EBI.

Ontkennen wat er in de digitale wereld wordt gezegd,
zou onnozel en zelfs dom zijn, maar EU-instellingen en regeringen
moeten verstandig bekijken hoe zij zich aan deze ontwikkeling kunnen
aanpassen. Zij dragen bijzondere verantwoordelijkheid voor correcte
informatievoorziening en voor de instandhouding van morele waarden
en beleefdheid.
Christophe Lefèvre,
lid van het EESC en voorzitter van de ad-hocgroep voor het EBI
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VERANDERING VAN DE ARBEIDSWERELD
IN EEN STERKER SOCIAAL EUROPA
Onze sociale omgeving en ons arbeidsleven worden door de mondialisering,
de technologische innovatie, demografische verschuivingen, migratie en
klimaatverandering ingrijpend gewijzigd. Met betrekking tot deze diepgaande
veranderingen is het EESC sterk van mening dat de toekomst van arbeid een
belangrijke prioriteit is in het kader van de Europese pijler van sociale rechten,
een sociaal-beleidsmechanisme dat door het Europees Parlement, de Raad en de
Europese Commissie werd gelanceerd tijdens de top van Göteborg in november
2017.
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Werken aan een socialer Europa

Public hearing on

The European Pillar of Social
Rights – evaluation of the
initial implementation and
recommendations for the future

Corruption

De Europese pijler van sociale rechten moet iedereen
ten goede komen

28 March 2019 I 2.30 p.m. - 5.30 p.m.

EESC | JDE building, Room 62 | Rue Belliard 99, 1040 Brussels

De Europese pijler van sociale rechten is speciaal in het leven geroepen om
werkende mensen te helpen in hun levensonderhoud te voorzien en werklozen te
helpen de vaardigheden en banen te verkrijgen die zij nodig hebben om in hun
levensonderhoud te kunnen voorzien. Het EESC heeft vanaf het begin volledige
steun verleend aan de inspanningen van de Commissie om de 20 rechten en
beginselen van de Europese pijler van sociale rechten te implementeren. In het
kader van het Europees Semester werd in 2019 een groter aantal landspecifieke
aanbevelingen aan de lidstaten gedaan met betrekking tot werkgelegenheid,
onderwijs en sociale vraagstukken. Deze aanbevelingen hadden betrekking op de
eerste twee hoofdstukken van de Europese pijler van sociale rechten (gelijke kansen
en toegang tot de arbeidsmarkt, en billijke arbeidsvoorwaarden), waarbij enigszins
voorbij werd gegaan aan sociale bescherming en inclusie. Het EESC verzocht in haar
advies Tenuitvoerlegging van de Europese pijler van sociale rechten, waar passend,
om wetgeving tot oprichting van een kader van algemene gemeenschappelijke
sociale normen met inachtneming van nationale situaties en sociale stelsels.

Ondernemerschap en ondernemingen van de sociale economie
De sociale economie is voor de toekomst van Europa en voor de volgende
generaties een cruciaal economisch model. Als katalysator van sociale innovatie
versterkt de regionaal verankerde sociale economie de cohesie en veerkracht van
steden en regio’s. In 2019 is het EESC op dit belangrijke terrein zeer actief geweest
en heeft het verscheidene evenementen gehouden:

Het leveren van innovatieve,
zeer gespecialiseerde goederen
met algemeen erkende en
gecertificeerde hoofdkenmerken
die voldoen aan de eisen inzake
sociale en milieuduurzaamheid
kan de essentie en de focus
van de moderne Europese
concurrentiekracht worden.
Dimitris Dimitriadis,
rapporteur voor het advies
Gebruikswaarde

@EU_EESC is vandaag in Tampere
om te praten over #entrepreneurship,
#competitiveness, #industry, #SMEs.
Hoe kunnen we Europese bedrijven weer
concurrerend maken in de wereld?
Bekijk ons programma van openbare
hoorzittingen op http://europa.eu/!bQ34hQ
© shutterstock: ImageFlow

• een openbare hoorzitting in Tampere waar de rol van kleine en
middelgrote ondernemingen als de Europese basis voor sociaaleconomische duurzaamheid en als belangrijke spelers in het nieuwe
kader voor Europees concurrentievermogen werd benadrukt;
• een conferentie met als thema Social Economy for the future of
the EU, die samen met het Europees Parlement en het Comité van
de Regio’s werd georganiseerd en waar erop werd gewezen dat het
belangrijk is om de sociale economie als prioriteit op de agenda van
de Europese instellingen te zetten;
• het evenement Pact for Impact, dat met het Franse Ministerie van
Ecologische en Solidaire Transitie is georganiseerd om te bekijken
hoe er een wereldwijde alliantie voor de sociale economie tot stand
kan worden gebracht;
• de Europese Dag van ondernemingen van de sociale economie
2019 in Straatsburg, in samenwerking met het Franse Ministerie van
Ecologische en Solidaire Transitie en de stad Straatsburg.
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“Use-value“ is back: the key
to sustainable competitiveness
3.10.2019 | 13.30 – 17.00 | #usevalue
Old City Hall, Keskustori 10, Tampere, Finland
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Europa vergrijst
Wij stellen voor om een Europees
minimumopleidingsprogramma
voor verpleegkundigen in de
gerontologie, verzorgers en
zorgassistenten op te zetten,
niet alleen op technisch niveau
maar ook op sociaal en menselijk
niveau, teneinde de mobiliteit
van werknemers en diensten
voor ouderen mogelijk te maken
en te versterken.
Marian Krzaklewski,
rapporteur

EESC-advies over gezondheidsdiensten voor ouderen
Volgens prognoses van Eurostat zal de Europese bevolking de komende
twee decennia langzaam toenemen van 507 miljoen mensen in 2013 naar
526 miljoen in 2035. Dit zal gepaard gaan met een aanzienlijke vergrijzing:
het bevolkingsaandeel van de 65-plussers zal waarschijnlijk toenemen van
18% naar 28%. In 2060 zullen er 149 miljoen 65-plussers zijn. Wat zullen de
gevolgen daarvan zijn? Europeanen leven langer, wat goed nieuws is, maar
dit brengt nieuwe uitdagingen voor het continent met zich mee in termen van
kosten, opleiding en het aanpassen van woningen om mensen waardig ouder
te laten worden en zo lang mogelijk zelfstandig te laten blijven. Het EESC is
van mening dat het steunen van ouderen ook een kans biedt, aangezien het
zorgt voor economische mogelijkheden en werkgelegenheid en de aanzet kan
geven voor technische innovatie. Het EESC heeft de sociale en economische
rol van de oudere generaties in de “zilveren economie” benadrukt en daarbij
gekeken naar de volgende kwesties:
•

zorg bieden (uniform minimumniveau van onderwijs en
opleiding);

•

huisvesting (beter gebruik van digitale technologische
innovaties: telegeneeskunde; sensoren; digitale gegevenskaarten en dossiers; technologieën voor huisautomatisering;
leeftijdsvriendelijke steden − het stedelijk beleid moet
dynamischer en flexibeler worden);

•

financiën: passende middelen waarborgen om mensen te
helpen waardig ouder te worden en zo zelfstandig mogelijk
te blijven (dit kan niet alleen via de socialezekerheidsstelsels
van de lidstaten worden betaald).

Werden de beste praktijken uit alle
landen toegepast, dan zou er een
ideaal systeem ontstaan waarin
elke EU-burger met een handicap
niet alleen volledig gebruik zou
kunnen maken van het stemrecht,
maar ook de meest geschikte
manier zou kunnen kiezen om
zijn of haar stem uit te brengen.

Hebben mensen met een handicap stemrecht bij de
verkiezingen voor het Europees Parlement? Volgens
een EESC-rapport wordt naar schatting ongeveer
800 000 EU-burgers in 16 EU-landen het wettelijk
recht om te stemmen ontzegd op grond van een
handicap of geestelijke gezondheidsproblemen. Als
de beste praktijkvoorbeelden van elk land werden
gevolgd, zouden alle EU-burgers met een handicap
hun democratische recht om te stemmen op de
manier die hen zelf het beste lijkt, volledig kunnen
uitoefenen. Dat is waar het EESC voor staat: elke
NL
stem telt! Het rapport kwam, met de verkiezingen
in zicht, op een goed moment en werd in de eerste
twee maanden na de publicatie ervan meer dan
200 keer geciteerd in verschillende media in heel
Europa.
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OVERSCHAKELING OP EEN
GEMEENSCHAPPELIJK MIGRATIEBELEID
Migratie is al zo oud als de mensheid zelf. Mensen proberen om
uiteenlopende redenen en op verschillende manieren de Europese
kusten te bereiken. Ze zoeken naar legale routes, maar brengen ook hun
leven in gevaar om te ontsnappen aan politieke onderdrukking, oorlog
en armoede, en om zich te herenigen met hun familie, bedrijven op te
richten, kennis te verwerven en onderwijs te volgen. Iedereen heeft
zijn eigen migratieverhaal. De uitdagingen van de vluchtelingen- en
migratiecrisis kunnen alleen worden aangepakt door op het gebied
van asiel en legale migratie een beleid te voeren zonder schending
van de mensenrechten en doeltreffendere maatregelen te nemen
om migranten beter in de Europese samenleving te integreren. Het
EESC speelt een cruciale rol bij de vormgeving van de strategie voor
immigratie en de integratie van migranten.

Migratie, asiel en de integratie van migranten
In 2019 waren veel EESC-activiteiten in verband met migratie gericht
op de behoefte aan veilige en wettelijke routes en op de inclusie van
migranten en vluchtelingen. Tijdens het Europees Migratieforum 2019
discussieerden maatschappelijke organisaties en professionals over
de rol van maatschappelijke organisaties en lokale overheden bij het
waarborgen van veilige en reguliere routes naar de EU. Tijdens de derde
conferentie over sociale innovatie voor de inclusie van vluchtelingen
(24 en 25 januari 2019) werd gekeken naar manieren waarop innovatieve
oplossingen voor de huisvesting van vluchtelingen inclusie door de
gemeente kunnen bevorderen, verdeeldheid kunnen overbruggen,
economische mogelijkheden kunnen faciliteren en ervoor kunnen
zorgen dat mensen zich “thuis” voelen. In een initiatiefadvies over
het mondiale pact inzake migratie op basis van EU-waarden stelt het
EESC vast dat de EU niet erg opschiet met het ontwikkelen van een
gemeenschappelijk migratiebeleid. Dit ondermijnt de solidariteit tussen
de lidstaten en maakt het voor hen moeilijker om hun verplichtingen in
het kader van het internationaal recht na te komen.

We hebben een Europa nodig dat blijk geeft
van #responsibility en #solidarity ten opzichte
van migranten en ten opzichte van elkaar.
We zouden #migration niet moeten zien als
een probleem dat opgelost moet worden,
maar meer als een mogelijke oplossing voor
verschillende problemen.
#EUMigrationForum

Een ontwikkelde samenleving is een
democratische en inclusieve samenleving.
Het is van essentieel belang om dit
niet te vergeten in een tijd waarin
vertegenwoordigers van extreemrechts
en populisten proberen om immigranten
en vluchtelingen te gebruiken als
zondebokken voor alle problemen
in onze maatschappij.
Carlos Manuel Trindade,
voorzitter van de EESC-groep Immigratie
en integratie
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Mondiaal pact inzake migratie
Het EESC vindt dat alle
EU-landen het pact zouden moeten
ratificeren. Het pact is op zich niet
revolutionair of radicaal,
maar biedt een multilateraal kader
voor samenwerking tussen landen
van herkomst, doorreis en opvang.
José Antonio Moreno Díaz,
voorzitter van de groep Grondrechten
en de rechtsstaat

Het mondiale pact inzake migratie is de eerste mondiale VN-overeenkomst
die alle dimensies van internationale migratie bestrijkt. Het pact voorziet in
een kader dat staten kunnen gebruiken om migranten te beschermen door
de risico’s waaraan ze worden blootgesteld te verminderen en zowel voor
migranten als gastgemeenschappen voor passende omstandigheden te
zorgen. Door het mondiale pact in de praktijk te brengen wordt veilige en
reguliere migratie op basis van EU-waarden gewaarborgd. We moeten de
hedendaagse migratie in een bredere context bekijken en migratie is altijd
onderdeel geweest van de Europese geschiedenis en culturele uitwisseling.
Het redden van de levens van mensen die vluchten voor wrede oorlogen,
honger en ziekte is een menselijke, morele en wettelijke verplichting en er
moet zo snel mogelijk naar oplossingen worden gezocht.

Het maatschappelijk middenveld
heeft altijd het voortouw
genomen bij het doorvoeren van
veranderingen en hervormingen.
Het is moeilijk en het kan
bedreigend zijn, maar het is
mogelijk.
Seamus Boland,
vicevoorzitter van de groep
Diversiteit Europa
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WERELDWIJD EEN STERKER
MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD
De prioriteiten van het EESC voor de externe betrekkingen van de EU zijn
ontwikkeling, buurlanden en handel. Deze prioriteiten omvatten:
• versterking van maatschappelijke organisaties in buurlanden en derde landen;
• bevordering van de sociale en civiele dialoog;
• daadwerkelijke betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld bij internationale overeenkomsten;
• ondersteuning van gemeenschappelijke aandachtsgebieden, zoals duurzame
ontwikkeling, de strijd tegen klimaatverandering, goed bestuur, mensenrechten
en fatsoenlijk werk.
Ten grondslag aan deze initiatieven ligt de overtuiging dat lokale maatregelen
een verstrekkende, wereldwijde invloed hebben. Hechte samenwerking met het
maatschappelijk middenveld in landen buiten de EU is van fundamentele betekenis
voor vrede en welvaart in Europa en de rest van de wereld.

Ontwikkeling: het maatschappelijk middenveld in de
ACS-landen een scherper profiel geven
Het EESC is zich blijven inzetten voor een modern, gelijkwaardig en
doeltreffend partnerschap met de ACS-landen. Dit moet verder gaan dan
de donateur/ontvanger-relatie en gebaseerd zijn op een samenhangend
en geïntegreerd extern EU-beleid. De Economische Commissie voor
Afrika (ECA) was op 3 en 4 juli 2019 voor het eerst aanwezig op de
jaarlijkse EESC-bijeenkomst van het EU-Afrika-netwerk van economische
en sociale belanghebbenden, waarmee een belangrijke stap werd gezet
in de richting van ons ultieme doel van een “gelijkwaardig partnerschap”
met Afrika.
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6th Meeting EU-Africa
Economic and Social
stakeholders’ network

3-4 July 2019 | Room JDE 63
Jacques Delors Building | Rue Belliard 99 | Brussels

Het is een eer om de 6e vergadering van
het EU-Afrika-netwerk van economische en
sociale belanghebbenden te mogen openen
met de heer Mulewicz van het #EU_ACP
follow-upcomité. In de voorbije jaren hebben
onze gezamenlijke inspanningen in hoge
mate bijgedragen aan de participatie van de
#CivilSociety in het #EUAfrica Partnership.

De toekomst van Afrika is
de toekomst van Europa en het
partnerschap tussen de EU
en Afrika is een investering
in onze gedeelde toekomst.
Luca Jahier,
voorzitter van het EESC
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Naleving van de internationale handelsregels
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Het maatschappelijk middenveld speelde een steeds belangrijkere rol door ervoor te zorgen dat de partners al hun
European Economic and Social Committee
verplichtingen in het kader van handelsovereenkomsten
9 December 2019
nakomen. Na herhaalde klachten van de interne adviesgroep
EESC | JDE 2252 | Brussels
(DAG) van de EU dat Zuid-Korea zich niet aan de internationale
normen en verbintenissen betreffende arbeidsrechten hield,
startte de EU een geschillenbeslechtingsprocedure in het kader
1st meeting of the
van de handelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea.
EU Domestic Advisory Group under
In het kader van de economische partnerschapsovereenkomst
the EU-Japan Economic Partnership Agreement
EU-Japan 2019 werd een nieuwe interne adviesgroep van de EU
opgericht om monitoring door het maatschappelijk middenveld
van het hoofdstuk inzake handel en duurzame ontwikkeling
mogelijk te maken. Tijdens de 17e rondetafelconferentie EU-China werd
de gezamenlijke inzet van de partners voor duurzame ontwikkeling opnieuw
bevestigd. Het maatschappelijk middenveld bleef de stem van de rede in de
Waar het gaat om internationale
veranderende relatie met China.

handel moeten alle aspecten van
duurzaamheid in aanmerking
worden genomen.
Alberto Mazzola,
voorzitter van het follow-upcomité
Internationale Handel van het EESC

Het Oostelijk Partnerschap is
een van onze topprioriteiten en
we zijn absoluut voorstander
van een gelijkwaardige
partnerschapsrelatie die beide
partijen tot voordeel strekt.
Een sterk, veilig en welvarend
nabuurschap betekent een sterke,
veilige en welvarende Europese
Unie.
Dilyana Slavova,
voorzitter van de EESC-afdeling
Externe Betrekkingen (REX)

Het EESC heeft zijn activiteiten in handelsgerelateerde follow-upcomités
voortgezet door de ontwikkelingen in de betrekkingen tussen de EU en de
VS nauwlettend in de gaten te houden en de betrekkingen van de EU met
Canada te versterken, met speciale aandacht voor desinformatie, de rol van
de media, en bevordering van de westerse waarden. Ter gelegenheid van
de 25e verjaardag van de Europese Economische Ruimte (EER) keurde het
Raadgevend Comité van de EER de resolutie Benefits of 25 years of the EEA
Agreement for the EEA countries goed. Het lopende debat over de hervorming
van de WTO bleef ook hoog op de agenda van het EESC staan. Het follow-up
comité Internationale Handel onderschreef met klem de toezeggingen van de
WTO om de internationale handelsregels aan te passen teneinde rekening te
houden met mondiale veranderingen zoals klimaatverandering.

Nabuurschap: versterkte dialoog met het maatschappelijk
middenveld
Het EESC steunt initiatieven van het maatschappelijk middenveld in het
Middellandse Zeegebied waarmee nieuwe banden tussen maatschappelijke
organisaties in de regio worden gesmeed. Op de Euromed-top (22 en 23 oktober
2019) werd het vermogen van het maatschappelijk middenveld om economische
en sociale verandering in de zuidelijke buurlanden teweeg te brengen benadrukt.
In de context van een advies over tien jaar Oostelijk Partnerschap heeft het EESC
op 5 september 2019 een conferentie op hoog niveau gehouden waar de uit alle
oostelijke buurlanden en de EU afkomstige deelnemers een gemeenschappelijke
visie van het maatschappelijk middenveld voor de toekomst van dit unieke
partnerschap hebben geformuleerd.
In zijn streven naar het naleven van de regels hield het EESC samen met zijn
partnerlanden toezicht op de uitvoering van de associatieovereenkomsten met
Moldavië, Georgië en Oekraïne, en deed het gemeenschappelijke aanbevelingen
aan de partijen.
Ten slotte zette het EESC voorbereidende stappen om een platform voor het
maatschappelijk middenveld met Armenië op te zetten in het kader van de
brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Armenië.
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Het EESC heeft geijverd voor verdere versterking van netwerken met de sociale
partners en maatschappelijke organisaties in de Westelijke Balkan. In de
slotverklaring van het 7e forum van het maatschappelijk middenveld van de
Westelijke Balkan van het EESC (16 en 17 april 2019) werd het standpunt van het
Comité over het uitbreidingsproces van de EU benadrukt en werden aanbevelingen
gedaan om het maatschappelijk middenveld nauwer te betrekken bij werkterreinen
zoals het uitbreidingsproces, regionale samenwerking, democratie en de rechtsstaat.
Het EESC sprak op 31 oktober 2019 in een resolutie zijn diepe bezorgdheid uit over
het besluit van EU-leiders op de Europese Raad van oktober om het openen van
toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië verder uit te
stellen.
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SOCIALE EN TERRITORIALE COHESIE
Cohesiebeleid met een strategische visie
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The future of
Cohesion policy in the
post-2020 period

Het cohesiebeleid is een van de belangrijkste instrumenten om
verschillen in het ontwikkelingsniveau tussen regio’s te verkleinen.
De meerwaarde van het cohesiebeleid is onlangs echter in het
22/02/2019 | 9:30 | EESC – JDE 62
geding gekomen, deels vanwege de druk die de huidige uitdagingen
uitoefenen op het besluitvormingsproces van de EU. Het EESC is van mening dat het
cohesiebeleid de werkgelegenheid, duurzame groei en moderne infrastructuur
ten goede komt, structurele belemmeringen wegneemt, menselijk kapitaal een
impuls geeft en de levenskwaliteit verbetert. Op verzoek van het Roemeense Het EESC is sterk van mening
voorzitterschap heeft het EESC een advies over de meest recente ontwikkelingen dat een toekomstbestendig
opgesteld om in de periode na 2020 tot een succesvol cohesiebeleid te komen. Het cohesiebeleid alle regio’s moet
EESC betreurt het voorstel om te snijden in de begroting voor het cohesiebeleid voor bereiken en hen de nodige
2021-2027 en vindt dat er een nieuwe ambitieuze en duidelijke Europese strategie
instrumenten in handen moet
nodig is die is afgestemd op de Agenda 2030 van de VN en haar doelstellingen
geven om het hoofd te bieden
inzake duurzame ontwikkeling.

Versterking van de politieke en sociale duurzaamheid
van de energie-unie
Ter verwezenlijking van de langetermijndoelstellingen van de EU voor een
klimaatneutrale economie zijn systemische veranderingen op regionaal en lokaal
niveau vereist. Het cohesiebeleid van de EU helpt regio’s en de lidstaten om hun
economieën te moderniseren en de schone energietransitie tot stand te brengen.
Het EESC maakte in zijn jaarlijkse analyse van de stand van de energie-unie de

aan toekomstige uitdagingen
zoals de toepassing van nieuwe
technologieën, het versterken van
het concurrentievermogen en het in
goede banen leiden van de transitie
naar duurzame ontwikkeling
waarbij tegelijkertijd kwaliteitsvolle
banen worden gecreëerd.
Stefano Mallia,
rapporteur

#EESCplenary steeds voorstander van een op de burgers
gerichte benadering van de #EnergyUnion!
Wat we dan ook nodig hebben is
1. een sociaal pact voor de energietransitie;
2. een permanente burgerdialoog met echte invloed op de
politieke besluitvorming;
3. een Europese energie-informatiedienst.
http://europa.eu/!WM96KV

De sociale dimensie van huisvesting
kan niet los worden gezien van de strijd tegen
de klimaatverandering. Betere sociale huisvesting
is de sleutel tot succesvolle klimaatmaatregelen:
kwaliteitswoningen betekenen een beter leven
voor de burgers en daarmee een geslaagde
klimaattransitie.
Pierre Jean Coulon,
voorzitter van de EESC-afdeling Vervoer, Energie,
Infrastructuur en Informatiemaatschappij (TEN)
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Stefano Mallia,
voorzitter van de follow-upgroep
Brexit

We hebben het idee opgevat
om de situatie ter plaatse
te komen bekijken, om te
proberen alle verschillende
belanghebbenden bij elkaar
te brengen teneinde de discussie
te faciliteren wanneer dit nodig
en nuttig is en kan helpen.
Lucie Studničná,
voorzitter van de EESCadviescommissie Industriële
Reconversie (CCMI)

Follow-up van de brexit
De follow-upgroep Brexit, die op 16 juni 2017 is opgericht, heeft het in 2019 zeer
druk gehad met haar taak om de ontwikkelingen rond de terugtrekking van het VK
uit de EU te monitoren en de mogelijke behoefte aan reacties of standpunten van
het EESC te beoordelen.
De groep heeft drie studiereizen gemaakt om een beeld van de situatie te krijgen
en de stand van zaken op te maken wat betreft de sociaal-economische en politieke
actoren in de gedecentraliseerde naties van het VK en in Engeland. Deze groep heeft
ook verschillende belangrijke vergaderingen gehouden, eerst in Noord-Ierland
(Belfast) op 25 en 26 juni 2019, in Schotland (Edinburgh, Glasgow en Irvine) op
17 en 18 september 2019 en ten slotte in Wales (Cardiff) op 12 en 13 november
2019.

Steenkoolregio’s in de EU in transitie
Door af te stappen van steenkool en koolstofintensieve technologieën ziet het
energiestelsel van de EU zich geconfronteerd met ingrijpende technologische,
economische en sociale veranderingen, waar veel energiesectoren, zoals
de steenkoolindustrie, mee te maken krijgen, wat gevolgen heeft voor de
mijnbouwregio’s in de EU. Deze regio’s moeten zich voorbereiden op de
geleidelijke stopzetting van de
steenkoolproductie, ofwel om te
voldoen aan besluiten over het gebruik
van fossiele brandstoffen in het kader van
het energie- en klimaatbeleid van de EU,
ofwel om economische redenen. Het EESC
heeft zijn reeks rondetafelgesprekken
over de transitie van steenkoolregio’s
voortgezet. In 2019 werden bezoeken
gebracht aan het Verenigd Koninkrijk,
Spanje, Polen en Griekenland. Dit werk
vormt een aanvulling op de activiteiten
van het platform voor steenkoolregio’s in
Round table on coal
transitie van de Europese Commissie.
regions in transition
European Economic and Social Committee
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Het Verenigd Koninkrijk
heeft een relatie met de EU
die in de loop van ruim
45 jaar EU-lidmaatschap is
opgebouwd. Het gaat dan ook
om een bijzondere relatie, die
het EESC als vertegenwoordiger
van het maatschappelijk
middenveld absoluut in stand
wil houden. We moeten de
nodige voorbereidingen treffen
zodat de betrekkingen ook na de
brexit kunnen en zullen worden
voortgezet.

inventaris op van de successen en tekortkomingen van het project van de
energie-unie, dat begin 2015 van start ging. De Europese Commissie heeft veel
weten te bereiken, maar het EESC stelt nog steeds een gebrek aan ambitie vast
in de aanpak van energiearmoede en andere sociale kwesties in verband met het
koolstofvrij maken van de EU-economie. Daarom is het EESC in het najaar van 2019
van start gegaan met een evaluatie van de sociale en maatschappelijke dimensies
van de energie-unie door belanghebbenden in meerdere lidstaten rechtstreeks
te benaderen. Het EESC heeft zich ook gebogen over sociale huisvesting.
Buitensporige kosten voor huisvesting vormen een probleem dat niet langer alleen
de meest kansarme groepen in de samenleving raakt. Het EESC benadrukt dat het
huisvestingsbeleid derhalve het aanbod van fatsoenlijke, energie-efficiënte en
betaalbare huizen voor iedereen moet bevorderen.

LESSONS LEARNT IN POLAND

06/09/2019 - 9.30 a.m. –1 p.m.
Central Mining Institute, Katowice, Poland

PRIORITEITEN EN BELANGRIJKSTE THEMA’S IN 2019
Resultaten van het EESC in 2019
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53

54

55

WIJ ZIJN
VERBONDEN

56
MAAK KENNIS MET HET NIEUWE EESC-LOGO!
In 2019 keurde het EESC een nieuw logo goed met de Europese vlag en een grafisch
ontwerp dat de dynamiek van consensusvorming tussen de drie groepen van het
EESC weergeeft.

Europees Economisch
en Sociaal Comité

WIJ ZIJN VERBONDEN
Resultaten van het EESC in 2019
Terugblikken en vooruitkijken

HET EESC IN DE SOCIALE MEDIA
Facebook:
www.eesc.europa.eu/facebook
Twitter:
www.eesc.europa.eu/twitter
Instagram:
www.eesc.europa.eu/instagram
You Tube:
www.eesc.europa.eu/youtube
LinkedIn:
www.linkedin.com/company/european-economic-social-committee

Volg ons!
Om de vele mogelijkheden voor dialoog met het Europese publiek optimaal te
benutten, is het EESC ook actief op sociale media, en dan met name op Twitter,
Instagram, Facebook, LinkedIn en YouTube. Plenaire zittingen kunnen op sociale
media worden gevolgd via @EU_EESC of via de hashtag #EESCplenary. In 2019
werd een Instagram-account (@EU_civilsociety) gestart als minder formeel platform
waarop het werk van het EESC wordt gedeeld.

Het EESC zit op Instagram!
In december 2019 zijn we op het gebied van sociale
media een nieuwe weg ingeslagen om dichter bij
het jongere publiek te komen. @eu_civilsociety
presenteert het EESC, zijn leden en hun werk
vanuit een andere invalshoek dan op zijn andere
socialemediakanalen (Twitter, Facebook en
LinkedIn). We willen jonge Europeanen inspireren
met ons werk, maar ook hun verhalen en meningen
horen en contact leggen met hun organisaties en
ondernemingen.
Volg @eu_civilsociety om een kijkje
te nemen #InsideEESC!

www.eesc.europa.eu/instagram/
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Facebook-volgers

Twitter-volgers

LinkedIn-volgers

Instagram-volgers

2019

32 600

43 300

14 500

1 105*

2018

24 486

36 634

9 407

–

2017

20 674

31 053

7 829

–

2016

16 352

25 303

6 728

–

2015

10 659

21 190

–

–
* NIEUW sinds oktober 2019

Top-vijf evenementen op de sociale media
van het EESC in 2019
• Evenement rEUnaissance met Greta Thunberg: 21 februari 2019
• Migratieforum: 3-4 april 2019
• Forum over de circulaire economie: 6-7 maart 2019
• Dagen voor het maatschappelijk middenveld: 12-13 juni 2019
• Dag van het Europees Burgerinitiatief: 2 april 2019

European Economic and Social Committee

6-7 March 2019
#CircularEconomy

#InvestEU

#CEstakeholderEU

WIJ ZIJN VERBONDEN
Resultaten van het EESC in 2019
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MEDIAZICHTBAARHEID
In 2019 is het EESC meer gebruik gaan maken van sociale media en andere platforms
en middelen (zoals “web stories”) om journalisten te bereiken, onder wie nationale
en gespecialiseerde verslaggevers in heel Europa. Het EESC-evenement dat veruit
de meeste media-aandacht kreeg, was de conferentie Civil Society for rEUnaissance,
dat op initiatief van de voorzitter van het EESC op 21 februari 2019 werd gehouden.
De aanwezigheid van klimaatactiviste Greta Thunberg zorgde ervoor dat op
het evenement zelf en de daaropvolgende persconferentie niet minder dan
350 journalisten en 14 tv-ploegen afkwamen. De socialemedia-activiteiten en
media-aanwezigheid leverden een recordaantal van 750 persknipsels op. In de
avond van 21 februari begon een groot aantal tv-zenders hun nieuwsuitzending
met een verslag van het evenement in Brussel.

MEER CONTACT MET HET PUBLIEK:
VAN SCHOOLBEZOEKEN TOT HET ONTVANGEN
VAN GROEPEN
Het EESC ontmoet burgers niet alleen in hun eigen land, maar moedigt mensen in
heel Europa ook actief aan om naar Brussel te komen en daar met eigen ogen te
zien hoe het hun belangen behartigt. In 2019 ontving het EESC 11 144 bezoekers,
die samen deel uitmaakten van ruim 441 groepen. Daarnaast trok de jaarlijkse open
dag, op 4 mei 2019, 2 619 bezoekers.

Bezoekers

Groepen

2019

11 144

441

2018

9 419

424

2017

7 847

342

2016

7 371

312

2015

9 230

355
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CULTUREN VERKENNEN

© Suzanne Jongmans

© Shutterstock

Het ongelofelijk rijke en diverse Europese erfgoed speelt een belangrijke rol in de
Europese economie en helpt groei te genereren en banen te scheppen, en draagt
tegelijkertijd bij tot de ontwikkeling van onze samenleving. Bij het EESC geloven
we in de waarde van cultuur en de cruciale rol ervan in de waarborging van
duurzaamheid en inclusieve samenlevingen. In 2019 heeft het EESC 18 culturele
evenementen georganiseerd. Los van de evenementen in verband met het
Roemeense en het Finse voorzitterschap, vonden de meeste culturele evenementen
plaats in combinatie met bepaalde afdelingsbijeenkomsten om de aandacht te
vestigen op het werk dat het EESC op specifieke terreinen heeft verricht. Zo waren
er foto- en schilderijententoonstellingen, muziekuitvoeringen, filmvertoningen
en presentaties van studies. Bij sommige van deze evenementen waren wel
300 mensen aanwezig.

What’s “old” anyway?

Staying creative after retirement

Qu’est-ce qu’être vieux au juste?

Kindred Spirits

Rester
créatif
après la retraite
Regulation
Règlement

Regulation Règlement

Photography Exhibition of artist Suzanne Jongmans |
European Economic and Social Committee
Comité économique et social européen
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Cultural Exhibition | Exposition culturelle

21|01 – 08|02|2019

57

FOYER 6 |

50

EESC | Jacques Delors Building
Rue Belliard 99 | 1040 Brussels

European Economic and Social Committee
{ Culture
} expo
Comité économique et social
européen

{ Culture } expo

{ Culture } expo

Exposition des photographies de l’artiste Suzanne Jongmans

04|03 – 29|03|2019
FOYER 6 |

EESC | Jacques Delors Building
Rue Belliard 99 | 1040 Brussels

European Economic and Social Committee
Comité économique et social européen

© Torleif Svensson

{ Culture } expo
{ Culture } expo

European Economic and Social Committee
Comité économique et social européen

“The Man who mends women”

Screening of the documentary on the life and work of Dr Denis Mukwege (2018 Nobel Peace Prize winner)

Romanian landscapes of my heart
Les paysages roumains de mon cœur
On the occasion of the 60th anniversary
of the entry into force of Regulation 1/1958,
the exhibition is a tribute to a multilingual Europe.
A l’occasion du 60e anniversaire
de l’entrée en vigueur du règlement nº 1/1958,
l’exposition rend hommage à l’Europe multilingue.

«L’homme qui répare les femmes»

Projection du film documentaire sur la vie et le travail du docteur Denis Mukwege (Lauréat du prix Nobel de la paix 2018)

Regulation Règlement

European Economic and Social Committee
Comité économique et social européen
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{ Culture } film

06|03|2019

ATRIUM 6 |

EESC | Jacques Delors Building
Rue Belliard 99 | 1040 Brussels

Regulation Règlement

Photography Exhibition of Sorin Onișor
Exposition des photographies de Sorin Onișor

European Economic and Social Committee
Comité économique et social européen
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{{ Culture
Culture }} expo
expo

23|04 – 26|05|2019
FOYER 6 |

EESC | Jacques Delors Building
Rue Belliard 99 | 1040 Brussels

European Economic and Social Committee
Comité économique et social européen
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CULTURELE HOOGTEPUNTEN VAN HET JAAR
• Internationale Vrouwendag, 8 maart: vertoning van de documentaire The Man
who mends women (De man die vrouwen repareert) over het leven en werk van
de Congolese arts Denis Mukwege. In 2018 kreeg dokter Mukwege samen
met Nadia Murad de Nobelprijs voor de vrede “voor hun inspanningen om een
einde te maken aan het gebruik van seksueel geweld als wapen in oorlogen en
gewapende conflicten”.
• Om te herdenken dat 30 jaar geleden de Berlijnse Muur viel, werd een
fototentoonstelling georganiseerd van het werk van de Griekse fotograaf
Constantin Pittas, die tussen 1985 en 1989 naar 17 landen afreisde om
verschillende situaties in Europa ten tijde van het IJzeren Gordijn op beeld vast te
leggen.

© Jesús Montoia Oribe

Kirja, a Finnish Story
Kirja, une histoire finlandaise

|

© Noémie Kreitlow

Post-industrial Societies
Art & Crisis of Values

Sociétés post-industrielles
Art & crise des valeurs

Regulation Règlement

European Economic and Social Committee
Comité économique et social européen
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{ Culture } expo

Artwork exhibition by Jesús Montoia Oribe
Exposition d’œuvres d’art de Jesús Montoia Oribe

Photography Exhibition of Noémie Kreitlow
Exposition des photographies de Noémie Kreitlow

03|06 – 30|06|2019

European Economic and Social Committee
Comité économique et social européen

FOYER 6 |

EESC | Jacques Delors Building
Rue Belliard 99 | 1040 Brussels
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European Economic and Social Committee
Comité économique et social européen

{{ Culture
Culture }} expo
expo

Images of Another Europe
Images d’une autre Europe

23|09 – 25|10|2019
FOYER 6 |

EESC | Jacques Delors Building
Rue Belliard 99 | 1040 Brussels

European Economic and Social Committee
Comité économique et social européen

Industrial heritage
of the town of Sisak

1985-1989

Past & Present

Photography Exhibition of Constantin Pittas
Exposition des photographies de Constantin Pittas

Le patrimoine industriel
de la ville de Sisak
Passé et présent

©City Museum of Sisak l ©Siscia Obscura Photo Gallery

Photography Exhibition
Exposition de photographies

© Constantin Pittas

{ Culture } expo
{ Culture } expo

|

European Economic and Social Committee
Comité économique et social européen
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{{ Culture
Culture }} expo
expo

28|10 – 22|11|2019
FOYER 6 |

EESC | Jacques Delors Building
Rue Belliard 99 | 1040 Brussels

European Economic and Social Committee
Comité économique et social européen

European Economic and Social Committee
Comité économique et social européen
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{ Culture } expo

25|11 – 20|12|2019
FOYER 6 |

EESC | Jacques Delors Building
Rue Belliard 99 | 1040 Brussels

61

62
ENKELE CIJFERS VOOR 2019
2019 was voor het Europees Economisch en Sociaal Comité een druk en vruchtbaar jaar.

29 oktober 2019

Europees Economisch
en Sociaal Comité

350

5 jaar

Goedkeuring van een
nieuw EESC-logo dat past
bij de logo’s van de andere
EU-instellingen, met de
EU-vlag in het midden en
een grijs ontwerp dat staat
voor de drie groepen en
hun dynamische manier
om consensus te bereiken.
Totaal aantal journalisten
die in februari 2019
aanwezig waren op het
evenement rEUnaissance
dankzij met name de
aanwezigheid van
Greta Thunberg. De
socialemedia-activiteiten
en media-aanwezigheid
leverden een recordaantal
van 750 persknipsels op.
De leden worden
voorgedragen door de
nationale regeringen,
waarna zij door de Raad
van de Europese Unie
worden benoemd voor een
verlengbare ambtstermijn
van vijf jaar. In oktober
2020 zullen we nieuwe
leden verwelkomen.

127

Aantal in 2019
goedgekeurde adviezen
en informatieve rapporten.

706

Totaal aantal
personeelsleden in het
EESC-secretariaat,
dat onder de secretarisgeneraal valt.

43 300

Volgers op Twitter.

32 600

Volgers op Facebook

14 500

Volgers op LinkedIn

December

Het EESC lanceerde zijn
Instagram-account.

24

EESC-adviezen beschikbaar
in alle 24 officiële
EU-talen.

11 144

Aantal bezoekers dat in
2019 werd ontvangen,
voornamelijk leden
van maatschappelijke
organisaties en
studenten die zich
specialiseren in Europese
aangelegenheden; de open
dag op 4 mei 2019 trok
2 619 belangstellenden.

Beste momenten
op Twitter:
• Conventie met Greta
Thunberg
• Migratieforum
• Forum over de circulaire
economie
• Dagen van het
maatschappelijk
middenveld
• Dag van het Europese
burgerinitiatief

ENKELE CIJFERS VOOR 2019
Resultaten van het EESC in 2019
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Culturele evenementen
in 2019, in het kader van
het streven van het EESC
om te bouwen aan een
positief beeld van Europa.

2,52 miljoen

Aantal keren dat op de
EESC-website een pagina
werd bekeken; nieuw in
2019 waren onder meer
het geautomatiseerde
tijdschema voor adviezen,
de interactie met
gebruikers, platforms
en websites voor
evenementen.

55

Het aantal stagiairs;
het EESC biedt tweemaal
per jaar betaalde
stages aan, zodat pas
afgestudeerde jongeren
waardevolle werkervaring
kunnen opdoen. Ga voor
meer informatie naar onze
website.

Nul

Hoeveelheid plastic in de
kantine van het EESC: dit is
de eerste EU-instelling met
een plasticvrije kantine.
Wegwerpplastic en plastic
verpakkingen worden niet
meer gebruikt.

74%

Percentage waarmee het
EESC zijn papierverbruik
sinds 2009 heeft
verminderd.

38,47%

Percentage van het
EESC-personeel dat
gebruikmaakt van
milieuvriendelijk vervoer:
• 5,91% ging met de fiets
naar het werk
• 32,56% ging met het
openbaar vervoer naar
het werk

450 kg

Hoeveelheid voedsel dat
overbleef na evenementen
en werd weggegeven aan
de liefdadigheidsinstelling
La Source.

€138,5 miljoen

Het totale EESC-budget;
nauwkeurigheid, efficiëntie
en verantwoordingsplicht
zijn essentieel voor een
evenwichtig budget,
dat wordt gevalideerd door
de Commissie en wordt
goedgekeurd door de Raad
en het Parlement.

50 000 Euro

Totale prijzengeld van de
Civil Society Prize van het
EESC. Het EESC nodigt
ieder jaar maatschappelijke
organisaties en individuele
personen uit om zich
in te schrijven voor zijn
belangrijkste prijs,
waarmee initiatieven die
door maatschappelijke
organisaties of individuele
personen zijn ontplooid
en die een aanzienlijke
bijdrage leveren aan
het bevorderen van de
Europese identiteit en
integratie, worden beloond
en aangemoedigd.
Alle maatschappelijke
organisaties die officieel
in de Europese Unie zijn
geregistreerd en op lokaal,
regionaal, nationaal of
Europees niveau actief
zijn en individuele
personen die legaal op
het grondgebied van de
EU verblijven, kunnen
meedingen.

… en nog veel meer
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NUTTIGE LINKS

Jaarverslag van de activiteiten van het EESC 2019:
www.eesc.europa.eu/nl/about
EESC-website:
www.eesc.europa.eu

Facebook:
www.eesc.europa.eu/facebook

Twitter:
www.eesc.europa.eu/twitter

Instagram:
www.eesc.europa.eu/twitter

You Tube:
www.eesc.europa.eu/youtube

LinkedIn:
www.linkedin.com/company/european-economic-social-committee
Website van de EESC-voorzitter:
www.eesc.europa.eu/president
EESC-voorzitter op Twitter:
https://twitter.com/EESC_President

Europees Economisch
en Sociaal Comité
Belliardstraat 99
1040 Brussel
BELGIË
Verantwoordelijke uitgever: eenheid Bezoeken en publicaties
EESC-2020-39-NL
© Europese Unie, 2020
Overneming met bronvermelding toegestaan.
Voor iedere vorm van gebruik of reproductie van de foto’s / illustraties dient rechtstreeks toestemming
aan de auteursrechthebbende(n) te worden gevraagd.

Print:
QE-AL-20-001-NL-C
ISBN 978-92-830-4888-6
ISSN 2599-9591
doi:10.2864/4050

REG.NO. BE - BXL - 27

Online:
QE-AL-20-001-NL-N
ISBN 978-92-830-4887-9
ISSN 2599-9605
doi:10.2864/53083

NL

