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Meer eenheid, solidariteit en 
concurrentievermogen, en geen 
tweederangsburgers
Voorzitter van de Europese Commissie 
Jean-Claude Juncker uitte zijn optimisme 
over Europa tijdens de EESC-zitting in sep-
tember. Hij vermeldde de 8 miljoen nieuwe 
banen, de vermindering van het begro-
tingstekort, meer dan 225 miljard EUR 
aan investeringen als onderdeel van het 
plan-Juncker, de lancering van het Euro-
pees Solidariteitskorps en de vorderingen 
van de EU op het gebied van de internati-
onale handel. De voorzitter van de Euro-
pese Commissie gaf ten overstaan van de 
EESC-leden ook lucht aan zijn bezorgdheid 
en vroeg het Comité om hierbij te helpen: 
“De sociale pijler is iets dat mij na aan het 
hart ligt. Ik ben van mening dat Europa 
meer rekening moet houden met de zorgen 
en behoeften van werkenden. Anders dreigt 
Europa in twee kampen te worden gedeeld – 
de winnaars, d.w.z. de mensen die er beter 
op worden, en de mensen die, terecht of 
onterecht, het gevoel hebben dat ze zijn ver-
geten door het EU-project.”

“U staat er niet alleen voor” antwoordde 
EESC-voorzitter Georges Dassis. “Onge-
acht welk pad wordt bewandeld naar de 
toekomst van Europa, wil het EESC een 

samenhangende en coherente Europese 
Unie, een Unie die gelijke kansen kan bieden 
aan iedereen. Het EESC is vastberaden om dit 
te helpen verwezenlijken.” De heer Dassis 
gaf de heer Juncker de verslagen van de 
nationale debatten over De toekomst van 
Europa, die eerder dit jaar door het EESC in 
27 lidstaten zijn gehouden.

Jacek Krawczyk, voorzitter van de groep 
Werkgevers, verwelkomde de initiatieven 

van de Commissie over de Europese han-
delsagenda en een hernieuwde industri-
ele strategie. “We moeten streven naar het 
meest aantrekkelijke ecosysteem voor inves-
terings-, operationele en handelsactiviteiten. 
Een ecosysteem dat geschikt is voor alle 
bedrijven, ongeacht of ze goederen leveren of 
diensten verlenen, of ze enkel lokaal of over 
de hele wereld aanwezig zijn.” Hij voegde 

Voorstanders van “Verbied glyfosaat” spraken 
tijdens de EESC-zitting
Een paar weken voordat de Europese 
Commissie stemde over het verlengen 
van de licentie voor glyfosaat met tien 
jaar (4 oktober), bood het EESC een 
forum voor discussie hierover tijdens 
zijn zitting op woensdag 20 september. 
Twee voorstanders van het Europees bur-
gerinitiatief (EBI), David Schwartz van 
WeMove.eu en Herman van Bekkem 
van Greenpeace, waren uitgenodigd om 
hun doelstellingen te presenteren. In 
het EBI “Verbied glyfosaat” wordt voor-
gesteld om glyfosaat te verbieden, de 
erkenningsprocedure voor gewasbe-
schermingsmiddelen te hervormen en 
bindende EU-doelstellingen vast te 
leggen om het gebruik van gewasbe-
schermingsmiddelen te verminderen.

De voorstanders hebben meer dan 1,3 
miljoen handtekeningen verzameld in vijf 
maanden tijd. Ze zijn van mening dat de 
EU moet streven naar een pesticidevrije 
toekomst.

De publieke opinie in Europa is verdeeld 
over een mogelijk verbod op glyfosaat, 
mede vanwege de controversiële resul-
taten van de effectbeoordelingen. Deze 
verdeeldheid was ook terug te zien in een 

debat dat eerder dit jaar werd georga-
niseerd tijdens een vergadering van de 
afdeling NAT, en in de uiteenlopende 
verklaringen van EESC-leden in het debat 
tijdens de zitting.

Brendan Burns, voorzitter van de afde-
ling NAT, vatte de kern van deze kwestie 
samen: “Niemand wil ongezonde chemi-
caliën in ons milieu of voedsel. Het debat 
dat we hebben georganiseerd tijdens onze 
afdelingsvergadering op 5 april, met voor-
standers van het EBI en een gelijk aantal 
vertegenwoordigers uit het pro- en antig-
lyfosaatkamp als sprekers, heeft echter 
aangetoond dat er geen consensus bestaat 
over de milieu- en gezondheidseffecten van 
glyfosaat.”

EESC-voorzitter Georges Dassis kwam tot 
de conclusie: “We zijn geen wetenschap-
pers, maar uiteraard moeten we studies 
aanvaarden, op voorwaarde dat ze objec-
tief zijn. Mensen moeten absoluut boven de 
belangen van multinationale ondernemin-
gen worden geplaatst, en 1,3 miljoen Euro-
peanen kunnen niet worden genegeerd. Het 
is de plicht van de EU om gehoor te geven 
aan haar burgers middels oplossingen die 
gebaseerd zijn op reële wetenschappelijke 
argumenten.” (sma)� l

Tijdens onze plenaire zitting van september had ik het genoegen Karl-Heinz Lam-
bertz te mogen ontvangen, die onlangs tot voorzitter van het Comité van de Regio’s is 
gekozen. Onze comités werken in logistiek opzicht samen omdat ze gebouwen en een 
aantal administratieve diensten delen, maar daarnaast hebben ze nog iets anders met 
elkaar gemeen dat van groot belang is in het licht van de te grote afstand tussen de 
EU en de burgers. Beide adviesorganen komen bij de grote EU-instellingen namelijk 
op voor de belangen van organisaties of instellingen die rechtstreeks in contact staan 
met de burgers, daar waar ze wonen en werken, in hun land, hun regio en zelfs in 
hun stad of gemeente: maatschappelijke organisaties en lokale overheden. Het was 
verstandig om in de verdragen te voorzien in de oprichting van deze twee comités, 
en daarvan moet ter wille van de Unie en van alle burgers worden geprofiteerd. Het 
is nu zaak om elkaar verder te versterken, zodat de grote instellingen beter gaan 
begrijpen wat er onder de burgers leeft, en de burgers meer in het Europese project 
gaan participeren. Het Europa van de toekomst moet een Europa zijn dat dichter bij 
de burgers staat.

Ik was verheugd tijdens de zitting ook Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker te 
verwelkomen en wil hem hartelijk danken, niet alleen omdat hij opnieuw met het 
Europees maatschappelijk middenveld van gedachten wilde komen wisselen, maar 
ook omdat hij dat deed vlak nadat hij bij het Europees Parlement zijn toespraak over 
de stand van de Unie had gehouden. Dat is voor mij het bewijs dat hij er daadwerkelijk 
naar streeft om de burgers bij het debat te betrekken en te luisteren naar wat zij te 
zeggen hebben. Dit is natuurlijk een signaal naar ons EESC-leden toe, maar de Com-
missievoorzitter weet heel goed dat als hij onze voltallige vergadering toespreekt, 
het publiek uit meer mensen bestaat dan er in de zaal zitten.

De heer Juncker heeft zich er niet gemakkelijk van afgemaakt door simpelweg zijn 
eerdere toespraak te herhalen, maar heeft bepaalde punten benadrukt en geluisterd 
naar wat vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties op hun hart hadden. 
De hoop is dan ook gerechtvaardigd dat het Europese project weer gericht zal worden 
op de verwezenlijking van zijn kerndoelstellingen. Eén ding is zeker: de drie groepen 
van ons Comité (werkgeversverenigingen, vakbonden en andere maatschappelijke en 
beroepsorganisaties) zullen aan de kant van de Commissie staan steeds als deze bij 
de lidstaten aandringt op meer cohesie, eenheid, solidariteit en efficiency. Ze zijn er 
samen van overtuigd dat de EU een toekomst heeft, zouden graag aan de vormgeving 
daarvan deelnemen en willen ervoor ijveren om Europa concreet tot stand te brengen.

Georges Dassis,
Voorzitter van het EESC
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Biodiversiteitsverlies brengt 
ons bestaan in gevaar

Het EESC heeft de noodklok geluid in een zomer met 
abnormale weersomstandigheden. Verschillende 
EESC-voorstellen voor een betere natuurbescher-
ming hebben tot op heden geen gehoor gekregen. 
“We verzoeken de Commissie en de lidstaten opnieuw 
om te zorgen voor een snelle en consistente tenuitvoer-
legging van de biodiversiteitsstrategie, in het bijzonder 
van de vogel- en habitatrichtlijn en de waterrichtlijn”, 
zei EESC-lid Lutz Ribbe (groep Diverse werkzaam-
heden, DE) verwijzend naar zijn advies over Het 
biodiversiteitsbeleid van de EU.

Het EESC verzoekt om een specifieke Natura 
2000-begroting en pleit ervoor om van biodiversiteit 
een sectoroverschrijdend thema te maken

Het Natura 2000-netwerk is gericht op het behoud 
van zeldzame en unieke biotopen. Bijna alle Natura 
2000-gebieden zijn nu aangewezen, maar slechts 
enkele genieten permanente wettelijke bescher-
ming en hebben beheersplannen. “Dit is het bewijs 
van onvermogen of simpelweg onwetendheid van de 

EU en vele lidstaten. We begrijpen dat de EU geconfron-
teerd wordt met vele uitdagingen. Maar we moeten 
niet vergeten dat biodiversiteit ons bestaan is 
en dat de voortdurende plundering van onze 
natuur ons hiervan berooft”, waarschuwde Ribbe. 
Momenteel worden de Natura 2000-gebieden bijna 
uitsluitend uit het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) en het Europees Landbouw-
fonds voor Plattelandsontwikkeling (Elfpo) gefinan-
cierd, hetgeen vaak belangenconflicten veroorzaakt. 
Het EESC verzoekt daarom om een bijkomende 
Natura 2000-begroting.

Biodiversiteit moet ook in ander beleid worden 
geïntegreerd, met name in de landbouw, die de 
grootste druk op de land-ecosystemen veroorzaakt. 
“We hopen dat er in de tussentijdse evaluatie van de 
“ecologische aandachtsgebieden” en in de komende 
hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbe-
leid (GLB) ook aandacht wordt besteed aan de verwe-
zenlijking van de biodiversiteitsdoelstellingen”, aldus 
Ribbe. (sma)� l
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Het EESC roept de Commissie op om de 
suikerindustrie in de EU beter te steunen
Wanneer in oktober de productiequota voor biets-
uiker aflopen, zal de Europese suikerindustrie in een 
totaal nieuwe situatie terechtkomen. Of deze nieuwe 
uitdaging een succes zal worden, hangt grotendeels 
af van de wijze waarop de EU de Europese bietsuiker-
verwerkers en suikerbietentelers zal steunen.

Vlak voor de afschaffing van de quota voor de pro-
ductie van bietsuiker op 1 oktober heeft het EESC 
een initiatiefadvies over Industriële reconversie 
in de EU-bietsuikerindustrie goedgekeurd. Het 
eind van de bietsuikerquota zal de suikerindustrie 
van de EU de mogelijkheid bieden om ongelimiteerd 
suiker te exporteren. “Dit is een enorme kans voor de 
Europese suikerproducenten, maar om ten volle van 
deze liberalisering te profiteren, hebben ze de volle-
dige steun van de Europese Commissie nodig”, zegt 
EESC-lid José Manuel Roche Ramo (groep Diverse 
Werkzaamheden, ES), rapporteur van het EESC-ad-
vies. Naar de mening van het EESC zou het raadzaam 
zijn dat de EU zich in onderhandelingen over nieuwe 

vrijhandelsovereenkomsten behoedzamer opstelt 
ten aanzien van liberalisering. “De Commissie moet 
de suikersector in het kader van de onderhandelingen 
over vrijhandelsovereenkomsten beschouwen als een 
gevoelige sector en dus vasthouden aan de EU-invoer-
rechten voor suiker.”

Corapporteur Estelle Brentnall (CCMI-afgevaar-
digde - BE) onderstreept de belangrijke bijdrage 
van de bietsuikersector aan de werkgelegenheid en 
de economische activiteit in plattelandsgebieden 
en vraagt om in het gemeenschappelijk landbouw-
beleid (GLB) marktinstrumenten op te nemen die 
de suikerproductie in de EU-lidstaten veiligstellen.

Met een jaarlijkse output van in totaal circa 17,2 mil-
joen ton is de EU ‘s werelds grootste producent van 
bietsuiker. Suikerfabrieken kopen elk jaar zo’n 107 
miljoen ton suikerbieten van circa 137 000 Europese 
telers. De suikerindustrie van de EU is goed voor 
28 000 directe en 150 000 indirecte banen. (sma)� l

Kritisch nadenken en het gevoel 
erbij te horen zijn essentiële 
wapens tegen radicalisering
Maatregelen om sociale inclusie van jongeren te 
bevorderen, om ze te helpen een identiteit te ont-
wikkelen en om ze kritisch te leren nadenken, vor-
men de belangrijkste elementen van een succesvolle 
preventie van radicalisering, zo werd vastgesteld tij-
dens een hoorzitting die in september bij het EESC 
is gehouden.

Deze hoorzitting over de rol van het maatschap-
pelijk middenveld bij het voorkomen van radi-
calisering van jongeren liet echter ook zien dat de 
samenleving vaak pas reageert nadat er iets ernstigs 
is gebeurd en dat er geen gecoördineerde aanpak 
tussen de verschillende betrokken instanties wordt 
gehanteerd.

Een van de sprekers tijdens de hoorzitting was Jes-
sica Soors, hoofd van de dienst deradicalisering van 
het Belgische Vilvoorde, de Europese gemeente met 
het hoogste aantal buitenlandse strijders. Haar eer-
ste advies aan lokale gemeenschappen was om klaar 
te staan om radicalisering aan te pakken, iets waar 
haar gemeente niet op was voorbereid toen jonge 
burgers vertrokken om te gaan vechten in buiten-
landse conflicten.

Mevrouw Soors merkte op dat deradicaliseringsacti-
viteiten niet zozeer de behandeling van individuele 
gevallen of wetshandhaving als uitgangspunt zou-
den moeten nemen, maar preventie, die zou moeten 
beginnen in scholen.

Andere sprekers wezen erop dat scholen meer aan-
dacht zouden moeten besteden aan het onderwijzen 
van sociale en burgerschapsvaardigheden en zich 
meer zouden moeten concentreren op diversiteit 
en actief burgerschap. Ook het vanaf jonge leeftijd 
ontwikkelen van inzicht in complexe situaties en van 
een kritische geest werden genoemd als krachtige 
wapens tegen de verlokkingen van radicalisering.

Onder de sprekers waren ook vertegenwoordigers 
van de Europese Commissie, evenals onderwijsdes-
kundigen en vertegenwoordigers van organisaties 
die betrokken zijn bij formeel of niet-formeel onder-
wijs aan jongeren.

Het EESC werkt aan een advies over dit onderw-
erp, dat naar verwachting in december zal worden 
goedgekeurd. (ll)� l

Nieuwe vormen van werk - kansen 
en uitdagingen
Een van de aandachtspunten tijdens de discussies van 
de EESC-zitting in september waren de nieuwe vor-
men van werk. In het goedgekeurde advies over 
nieuwe vormen van werk en vaardigheden (rap-
porteur: Ulrich Samm, groep Werkgevers, DE) wijst het 
EESC op de opkomst van tal van atypische arbeids-
vormen zoals deeltijdwerk, werk met meerdere con-
tractanten en “crowdworking”, waarbij werknemers 
hun vaardigheden aanbieden op internetplatforms 
die netwerken zijn van hooggekwalificeerde en 
gespecialiseerde vakmensen. De inspanningen van 
alle stakeholders moeten worden gecoördineerd om 
de daaraan verbonden sociale risico’s beter te kunnen 
opvangen; sociale zekerheid en armoedepreventie 
moeten prioriteit krijgen. Het EESC erkent dat auto-
matisering en robots ook een steeds grotere impact 
hebben op het werk. Hoewel zij een positief effect 
kunnen hebben op de economie in een vergrijzende 
samenleving, zijn zij ook van invloed op de werkge-
legenheid. Hierover is dan ook in een vroeg stadium 
een sociale dialoog geboden. Levenslang leren en 
beroepsopleiding zullen in de toekomst voor ieder-
een een must zijn. In dit verband moet ervoor worden 
gezorgd dat alle werknemers toegang hebben tot 
traditionele opleidingsregelingen binnen bedrijven. 
Ontwikkelingen op lange termijn kunnen anderzijds 
het best worden aangepakt via algemeen onderwijs.

In zijn advies over de rol van de sociale partners 
en de organisaties van het maatschappelijk 
middenveld in de nieuwe vormen van werk (rap-
porteur: Franca Salis-Madinier, groep Werknemers, 
FR) beklemtoont het EESC dat de belangrijkste doel-
stellingen en de beginselen van sociale dialoog en 
collectieve onderhandelingen nog steeds geldig 
blijven in deze tijden van ingrijpende veranderingen 
voor de werknemers. Hun doel is niet om wijzigin-
gen tegen te gaan maar om deze in goede banen te 
leiden, teneinde ze optimaal te benutten en er tege-
lijkertijd voor te zorgen dat de fundamentele rech-
ten van werknemers nog steeds worden nageleefd. 
Er is behoefte aan participatief beheer, er moeten 
gemeenschappelijke regels worden opgesteld, de 
sociale dialoog moet worden aangepast en er moe-
ten innovatieve oplossingen worden gevonden. De 
digitalisering heeft verstrekkende gevolgen voor de 
werkgelegenheid. Ze biedt sommige werknemers de 
kans om meer autonomie te verwerven en werk en 
privéleven beter met elkaar te kunnen combineren, 
maar als niet weloverwogen wordt omgegaan met 
deze technologieën kunnen zij ook een gevaar voor 
de gezondheid betekenen. Europa kan reeds een aan-
tal goede voorbeelden tentoonspreiden over hoe met 
de eisen en uitdagingen van het digitale tijdperk kan 
worden omgegaan. (sg)� l

Richtlijn inzake de terbeschikkingstelling 
van werknemers moet dringend worden 
herzien
EESC-voorzitter Georges Dassis heeft samen met 
de voorzitter van de Franse sociaaleconomische 
en milieuraad, Patrick Bernasconi, een verklaring 
ondertekend waarin wordt opgeroepen tot een 
drastische herziening van de EU-wetgeving 
betreffende de detachering van werknemers, 
om sociale dumping te bestrijden. Zij vinden dat 
de EU altijd moet streven naar een opwaartse 
harmonisatie en convergentie van arbeids- en 
levensomstandigheden in de EU, en roepen lid-
staten die bezwaar maken tegen de hervorming 
op hun verzet te laten varen. De twee voorzit-
ters verzoeken de Europese wetgevers om het 
tijdelijke karakter van de terbeschikkingstelling 
te waarborgen, en dringen er bij de lidstaten op 
aan om de beschikbare gegevens te bundelen 

om samen de strijd aan te gaan tegen fraude en 
oneerlijke concurrentie van bedrijven die zijn 
opgericht met als enig doel om de loonkloof tus-
sen de lidstaten te benutten. Zij dringen aan op 
praktische maatregelen om ervoor te zorgen dat 
werknemers zich voorafgaand aan de terbeschik-
kingstelling aansluiten bij een socialezekerheids-
stelsel, en op de invoering van een Europese kaart 
van gedetacheerde werknemers om de controles 
en procedures te vereenvoudigen. Ook dringen zij 
erop aan dat de richtlijn wordt toegepast op de 
vervoerssector.

Zie voor de verklaring: http://www.eesc.
europa.eu/en/news-media/news/posted-wor-
kers-its-high-time-revise-directive (dm/pa)� l

Welkom op 
de nieuwe 
website van 
het EESC!
In augustus 2017 is de website van 
het EESC vernieuwd. De website is nu 
volledig responsief, d.w.z. te gebruiken 
via elke computer en elk mobiel appa-
raat. Ook het aantal beschikbare talen 
is aangepast om de gebruiksvriendeli-
jkheid te verbeteren: er kan nu in 23 
talen worden genavigeerd door de 
website en gebrowsed door de alge-
mene presentaties van de activiteiten 
en organen van het Comité. De struc-
tuur en inhoud van de pagina’s zijn 
verbeterd, vereenvoudigd en geactu-
aliseerd om sneller en gemakkelijker 
toegang te bieden tot de werkzaam-
heden van het EESC. (kf)

Beoordeel de website zelf en ga naar http://www.eesc.europa.eu/!
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eraan toe dat er verder werk moet worden gemaakt 
van de versterking van de monetaire unie en het ont-
wikkelen van de governance daarvan, evenals van het 
voltooien van de eengemaakte markt van de EU.

Gabriele Bischoff, voorzitter van de groep Werknemers, 
zei de zorgen van meneer Juncker over de groeiende 
kloof in Europa te delen: “We zijn erg blij dat u de nadruk 
legt op eenheid, want we maken ons grote zorgen over de 
verdeeldheid in Europa. Er is geen “toekomst van Europa” 
zonder een sterke sociale dimensie en solidariteit. Daarom 
hebben we een concrete sociale agenda nodig in combina-
tie met een routekaart voor de tenuitvoerlegging van een 
Europese pijler van sociale rechten.” Zij herinnerde eraan 
dat er geen tweederangswerknemers in de EU mogen 
zijn en onderstreepte de noodzaak om de richtlijn voor 
de terbeschikkingstelling van werknemers te herzien.

Luca Jahier, voorzitter van de groep Diverse Werk-
zaamheden, bedankte de voorzitter van de Europese 
Commissie dat hij de zeer ambitieuze taak op zich 
heeft genomen om het EU-project nieuw leven in te 
blazen en een gemeenschappelijke Europese visie te 
bevorderen. “De EU is een gemeenschap van waarden 
en vandaag hebben we een ambitieuzere en democrati-
schere EU nodig die verder kijkt dan de brexit. Laten we 
daarom onze krachten bundelen voor een burgerconven-
tie in 2018. Laten we cultuur en duurzame ontwikkeling 
centraal stellen in de EU-beleidsvormen en -prioriteiten.” 
Hij onderstreepte tevens dat 2018, als het Europees 
Jaar van het Cultureel Erfgoed, een gelegenheid is om 
positieve krachten te mobiliseren voor de toekomst 
van Europa. (sg)� l

De Europese energie-unie moet 
ook sociale voordelen opleveren
Zorgen over de sociale kosten van de energietran-
sitie kenmerkten alle paneldebatten tijdens de 
Europese energiedialoog, die op 7 september door 
het EESC in Brussel is gehouden. Het evenement 
ging over het door de Europese Commissie voor-
gestelde pakket Schone energie voor alle Europe-
anen, waarbij een breed scala aan organisaties van het 
maatschappelijk middenveld van gedachten wisselde 
met Europese instellingen en marktdeelnemers.

Het pakket Schone energie kreeg bijval van alle deel-
nemers, die er goed over te spreken waren dat ener-
gie- en klimaatmaatregelen voor het eerst samen een 
coherent programma vormen. Zij waren echter niet 
helemaal gerust op de sociale dimensie van het pak-
ket; met name de aanpak van energiearmoede, een 
hoogst actueel vraagstuk, baarde hun zorgen.

Mag men, zo vroegen organisaties van het maatschap-
pelijk middenveld zich af, van mensen die steeds reik-
halzend naar hun volgende salaris uitkijken en moeten 
kiezen tussen het kopen van levensmiddelen en het 
verwarmen van hun huis, verwachten dat zij investeren 
in zonnepanelen, fotovoltaïsche installaties of ener-
gie-efficiënte apparatuur? Zij zouden niet gedwongen 
mogen worden tot investeringen die zij niet kunnen 
of willen opbrengen, noch mag van hen worden ver-
wacht dat zij de investeringen van meer welvarende 
bevolkingsgroepen subsidiëren. Sociale tarieven 
moeten niet worden uitgesloten, maar zouden juist 
gezien moeten worden als een noodzakelijk middel 
om kwetsbare consumenten te beschermen, aldus 
organisaties van het maatschappelijk middenveld.

Zij uitten verder hun zorgen over de gevolgen van de 
energietransitie voor de werkgelegenheid en von-
den dat regio’s die afhankelijk zijn van de productie 
van fossiele brandstoffen als steenkool en schaliegas 
beschermd moeten worden tegen de nadelige gevol-
gen van de overgang.

Aangezien de meeste investeringen met particulier 
kapitaal zouden moeten worden gedaan, was iedereen 
het erover eens dat een stabiel klimaat ter bevordering 
van langetermijinivesteringen van eminent belang is. 
De deelnemers noemden het gebrek aan fiscale prik-
kels de grootste tekortkoming van de energie-unie. 
Prijsimpulsen waren volgens hen het beste middel om 
mensen bewust te maken en op een creatieve manier 
kosten te vermijden en hun energieverbruik omlaag 
te brengen. (dm)� l

(v e r v o l g  v a n  b l z .  1)
Meer eenheid, solidariteit en concurrentievermogen, en geen tweederangsburgers

De politieke leiders van de EU en Latijns-
Amerika en het Caribisch gebied moeten het 
belang van het maatschappelijk middenveld 
op waarde schatten
Tijdens zijn zitting van september heeft het EESC een 
advies goedgekeurd over de nieuwe context voor de 
strategische betrekkingen EU-Celac en de rol van 
het maatschappelijk middenveld (rapporteur: Mário 
Soares, groep Werknemers, PT). In het advies verzoekt 
het EESC om een uitgebreider partnerschap tussen de 
EU en Celac, gebaseerd op een alomvattende kaderover-
eenkomst waarin beleidsbeginselen op het gebied van 
politiek overleg, samenwerking en duurzame ontwik-
keling worden vastgelegd. Om het succes van wat voor 
onderhandelingen ook tussen de EU en Latijns-Ame-
rika en het Caribisch gebied te verzekeren, is het echter 
van groot belang om een gestructureerde dialoog aan 
te gaan met de maatschappelijke organisaties. In het 
specifieke geval van vrijhandelsovereenkomsten moet 
het maatschappelijk middenveld daadwerkelijk worden 
betrokken bij elke fase van de onderhandelingen, alsook 
bij de tenuitvoerlegging en evaluatie.

Het EESC verzoekt alle politieke leiders van de EU en 
Latijns-Amerika en het Caribisch gebied om het belang 
van de betrokkenheid van het maatschappelijk mid-
denveld te erkennen en op waarde te schatten. Dit is 
nodig om zoveel mogelijk burgers bij de besluitvorming 
te betrekken. Het EESC heeft al meermaals de aandacht 
gevestigd op het gebrek aan ruime toegang tot informa-
tie, als een van de kernproblemen bij de monitoring van 
de betrekkingen van de EU met Celac. Het gebrek aan 
transparantie zorgt er tevens voor dat het maatschappe-
lijk middenveld voorstellen niet tijdig kan opstellen. Het 
is van essentieel belang om duidelijke regels en proce-
dures vast te stellen, om de toegang tot en de versprei-
ding van deze informatie te regelen. Volgens het EESC 
moeten er ook voldoende materiële middelen zijn om 
de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld 
te verzekeren bij de onderhandelingen en bij de formele 
en open dialoog met de autoriteiten. (sg)� l EESC neemt als eerste EU-instelling 

standpunt in over CCCTB
De EU wil agressieve fiscale planning bestrijden en bij-
dragen tot groei, concurrentievermogen en eerlijkheid 
op de eengemaakte markt. De nieuwe voorstellen van 
de Europese Commissie voor een gemeenschappe-
lijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting (CCCTB) zijn gericht op de 
verwezenlijking van deze doelstelling. Het EESC is de 
eerste instelling die een standpunt over deze voorstel-
len heeft ingenomen.

In zijn advies over de CCCTB (rapporteur: Michael 
McLoughlin, groep Diverse werkzaamheden, IE) 
schaart het Comité zich achter de doelstellingen van 
de voorstellen en spreekt het zich uit voor één set regels 
om de belastbare winst van bedrijven in de EU te bere-
kenen en hun inkomsten toe te rekenen daar waar de 
waarde wordt gecreëerd. Het EESC is van mening dat 
de voorstellen voor iedereen voordelen met zich mee 
kunnen brengen als een CCCTB voor eenvoud zorgt, 
zekerheid schept over de vennootschapsbelasting, fis-
cale barrières wegneemt en de complexiteit vermindert.

Niettemin pleit het EESC ervoor om, gezien de delicate 
aard van de materie, waarbij het subsidiariteitsbeginsel 

en de nationale soevereiniteit in het geding zijn, alles 
in het werk te stellen om consensus over de CCCTB 
te bereiken. Het EESC dringt er bij de betrokken par-
tijen op aan om de voorgestelde fasen met de nodige 
gezwindheid te doorlopen. Ook wijst het EESC op de 
noodzaak om de uitdagingen van de digitale econo-
mie aan te pakken en stelt het voor om intellectuele-ei-
gendomsrechten op te nemen in de verdeelsleutel. Het 
EESC is van mening dat de factor omzet op basis van 
bestemming moet worden veranderd om tot een bil-
lijke tenuitvoerlegging te komen en stelt voor om een 
gedetailleerde effectbeoordeling van een CCCTB uit te 
voeren.

In een afzonderlijk advies (rapporteur: Petru Sorin Dan-
dea, groep Werknemers, RO) – over een belastingstel-
sel voor eerlijke concurrentie en groei – vraagt het 
EESC de lidstaten om hun inspanningen ter bestrijding 
van agressieve fiscale planning en belastingontwijking 
op te voeren. Het EESC beveelt aan om belastinghervor-
mingen door te voeren en het gebruik van niet door de 
economische inhoud van de transacties gerechtvaar-
digde fiscale rulings te vermijden.(jk)� l

Meer dan honderd aanmeldingen 
voor de EESC-prijs voor het 
maatschappelijk middenveld 2017

Dit jaar heeft de prijs voor het maatschappelijk mid-
denveld 111 aanmeldingen ontvangen uit de gehele 
Europese Unie.

Met de prijs worden innovatieve projecten ter 
bevordering van kwalitatief hoogwaardige 
arbeid en ondernemerschap met het oog op 
de toekomst van werk beloond. Initiatieven die 
gericht zijn op de creatie van duurzame banen en 
de aanmoediging van ondernemerschap, in het 
bijzonder voor ondervertegenwoordigde en ach-
tergestelde bevolkingsgroepen worden hiermee 
bekroond.

De prijs voor het maatschappelijk middenveld, die 
voor de negende keer zal worden uitgereikt, ves-
tigt elk jaar de aandacht op een belangrijk aspect 
van de werkzaamheden van het EESC. De Europese 
werkgelegenheidsstrategie en de bestrijding van 

de meest zorgwekkende vormen van werkloosheid, 
zoals de jeugd- en langdurige werkloosheid, en de 
bevordering van de integratie van nieuwkomers 
op de arbeidsmarkt, behoorden het afgelopen jaar 
tot de belangrijkste bekommernissen van het EESC.

De prijs voor het maatschappelijk middenveld is in 
het algemeen bedoeld als waardering voor initiatie-
ven waarmee maatschappelijke organisaties en/of 
individuen een belangrijke bijdrage hebben geleverd 
aan de bevordering van de Europese eenwording.

Het EESC begint nu met de beoordeling van de aan-
meldingen en maakt op 7 december 2017 tijdens 
zijn plenaire zitting de winnaars bekend.

Verdere details over de prijs voor het maatschap-
pelijk middenveld zijn te vinden op de volgende 
website: http://bit.ly/2yKlZRY (mr)� l

EESC-lid Thierry Libaert rekent af met 
geplande veroudering
EESC-lid Thierry Libaert (groep Diverse Werkzaam-
heden  – FR) heeft een boek gepubliceerd over 
geplande veroudering met de titel Déprogrammer 
l’obsolescence (Deprogrammeren van geplande 
veroudering). Consumenten, zo wordt in het boek 
opgemerkt, hebben vaak het gevoel dat ze geen 
controle hebben over de levensduur van een pro-
duct en dat ze gevangen zitten in een systeem van 
wegwerpconsumptie. De heer Libaert laat zien hoe 
geplande veroudering op nationaal, Europees en 
internationaal niveau kan worden bestreden door 
een herschikking van overheidsuitgaven, verlenging 
van productgaranties en vermelding van de levens-
duur op het etiket van producten. De bestrijding van 
geplande veroudering is volgens de heer Libaert een 
kwestie van politieke wil en vereist een radicale men-
taliteitsverandering. Er is niets onontkoombaars aan 
geplande veroudering.

De heer Libaert heeft een voortrekkersrol vervuld bij 
het pionierswerk van het EESC met betrekking tot 
geplande veroudering, dat een bron van inspiratie 
was voor de recente resolutie van het Europees Par-
lement over dit onderwerp.

Voor meer informatie, zie: http://www.tlibaert.info/books/ouvrages-de-thierry-libaert/ (dm)� l

Pierre Jean Coulon, voorzitter van de afdeling Vervoer, 
Energie, Infrastructuur en Informatiemaatschappij (TEN), 
met EESC-voorzitter Georges Dassis
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Het beste van de Estse 
wildernis te zien in het 
EESC-gebouw

7 november – 8 december 2017

Op voorstel van de Estse EESC-leden 
organiseert het Comité de tweede en 
laatste tentoonstelling tijdens het Estse 
EU-voorzitterschap, getiteld Estonian Wil-
derness (Estse wildernis). In deze fototen-
toonstelling maakt u kennis met het beste 
van de Estse wildernis: landschappen, bloe-
men, vogels en grote zoogdieren. Estland 
heeft natuurliefhebbers veel te bieden, 
met een landschap dat net zo divers is als 
de planten en dieren. Achter de verlaten 
stranden, diepe bossen, pittoreske meren 
en rivieren en mysterieuze moerassen gaat 
een verborgen en levendige wereld schuil 
van vogels, zeehonden en beren. (jp)� l

Tentoonstelling over een steeds hechtere Unie en 
de nalatenschap van de Verdragen van Rome voor 
het Europa van vandaag, 1957-2017

Ter gelegenheid van de zestigste ver-
jaardag van deze gedenkwaardige 
gebeurtenis heeft het Historisch Archief 
van de Europese Unie een tentoonstel-
ling georganiseerd over de Verdragen en 
wat ermee bereikt is.

Deze tentoonstelling vloeit voor uit de 
samenwerking tussen het Historisch 
Archief van de Europese Unie en de Raad 
van de Europese Unie, het Europees Par-
lement en de Europese Commissie, met 
bijdragen van de Europese Investerings-
bank, het Italiaanse voorzitterschap van 
de Raad, het Italiaanse Ministerie van 
Buitenlandse Zaken en het Italiaanse 
persbureau ANSA.

De tentoonstelling benadrukt tevens 
de grondslagen van de Verdragen in 
de sociale, culturele en economische 
omstandigheden waarmee Europa na 
de Tweede Wereldoorlog te maken had 
en schetst de langetermijngevolgen van 
het Europese integratieproces op het 
dagelijkse leven van onze burgers. (jp)

Meer informatie: http://www.eesc.
europa.eu/en/agenda/our-events/
events/ever-closer-union� l

EESC Info gaat digitaal
In december 2017 wordt er een nieuwe 
online versie van de nieuwsbrief van het 
EESC gelanceerd. De eerste editie zal 
beschikbaar zijn in het Engels, Frans en 
Duits, terwijl alle andere taalversies in het 
traditionele pdf-formaat zullen worden 
verspreid. Met ingang van januari 2018 
zal voor alle talen alleen de nieuwe onlin-
eversie worden gepubliceerd.

De nieuwe, volledig digitale versie zal het 
html-formaat hebben en zal per e-mail 
aan alle lezers worden toegezonden. De 
nieuwsbrief kan op verschillende appa-
raten, waaronder mobiele telefoons 

en tablets, worden geraadpleegd en 
is doorzoekbaar in 23 talen van de EU. 
Lezers kunnen artikelen delen op sociale 
media, kunnen commentaar toevoegen 
en kunnen hun eigen commentaar ook 
weer delen. Tevens zal er een print-on-
demandversie beschikbaar zijn. Abon-
nees op de huidige papieren versie die 
graag de nieuwe digitale nieuwsbrief 
willen ontvangen, worden vriendelijk 
verzocht te mailen naar eescinfo@
eesc.europa.eu, onder vermelding van 
de taal waarin zij de nieuwsbrief wensen 
te ontvangen. (dm)� l

Voordelen van de digitale samenleving
door de EESC-groep Werkgevers

De groep Werkgevers van het EESC orga-
niseert op 25 oktober, als onderdeel van 
het Estse voorzitterschap van de Raad 
van de Europese Unie, een conferentie in 
Tallinn over de voordelen van de digitale 
samenleving.

Digitale innovatie en technologie veran-
deren de huidige maatschappij doordat zij 
bedrijven, overheden en burgers nieuwe 
mogelijkheden bieden in een breed scala 
van sectoren, zoals op het gebied van 

industrie, gezondheid, sociale media, elek-
tronische dienstverlening en gegevensdien-
sten. De digitale wereld verandert in hoog 
tempo. Is de eengemaakte markt van de EU 
klaar voor het digitale tijdperk? Europeanen 
moeten gaan nadenken over hoe de EU kan 
profiteren van de digitale revolutie, om com-
petitief te blijven en meer banen te creëren. 
Estland, dat een leidende positie heeft in ICT- 
en digitale diensten, is de perfecte locatie 
om deze kwesties aan de orde te stellen.

Het doel van dit evenement is om de kansen 
die voortvloeien uit de digitale samenleving, 

en met name de digitale eengemaakte 
markt, onder de loep te nemen en te bespre-
ken, alsook de ontwikkeling van digitale 
openbare diensten te belichten, hetgeen 
een prioritair thema tijdens het Estse voor-
zitterschap is. (lj)� l

Werken aan een betere toekomst
Digitalisering en innovatie: 
kansen en uitdagingen

door de groep Werknemers van het 
EESC

Hoe kan digitalisering tot een succes 
worden gemaakt? Wat moet er gebeu-
ren om te bereiken dat digitale innovatie 
fatsoenlijke banen oplevert en tot betere 
arbeidsvoorwaarden leidt? Dat waren de 
vragen die aan de orde kwamen tijdens de 
vergadering van de groep Werknemers in 
Tallinn op 6 oktober, die gewijd was aan 
digitalisering en de gevolgen daarvan voor 
werkenden.

De locatie kon niet passender zijn, aan-
gezien Estland wordt beschouwd als de 
EU-lidstaat die het verst is voortgeschreden 
op het pad van digitalisering, in hoge mate 
openstaat voor ICT-innovatie en nieuwe 
ideeën zeer snel in de praktijk brengt.

Na een welkomstwoord door Gabriele 
Bischoff, voorzitter van de groep 

Werknemers, en een toespraak door 
Eiki Nestor, voorzitter van het Estse 
parlement, die het programma van het 
Estse voorzitterschap presenteerde, 
verdiepten de leden zich in de Digi-
tale Agenda 2020 voor Estland, die in 
brede kring wordt beschouwd als een 
uitstekend voorbeeld van bevordering 
van digitalisering in de economie en de 
samenleving.

Tijdens de middagsessie bespraken de 
leden de kansen en uitdagingen van digi-
talisering en innovatie voor werknemers 
en de arbeidsmarkt, met sprekers van de 
Adviescommissie van de vakbonden bij 
de OESO (TUAC), de Europese vakbond 
industriALL, de Estse informatiesysteme-
nautoriteit en het Europees Verbond van 
Vakverenigingen (EVV). Zoals naar voren 
kwam uit dit debat, is de opbouw van 
een digitale samenleving van invloed 
op elk aspect van ons leven, en vooral 
op de arbeidsvoorwaarden, de lonen en 
socialebeschermingsstelsels. Het werd 
algemeen erkend dat de EU gelijke tred 
moet houden met de technologische 

vooruitgang en het potentieel daarvan 
volledig moet ontwikkelen, in beide rich-
tingen: eerlijke arbeidsvoorwaarden en 
investeringen in een digitale toekomst. 
Diverse sprekers benadrukten de nood-
zaak van een rechtvaardige overgang 
naar het digitale tijdperk en dat de effec-
ten op de arbeidsmarkt en arbeidsnor-
men, evenals op de economie en sociale 
en belastingstelsels, zorgvuldig moeten 
worden bekeken. De flexibiliteitswinsten 
die een gedigitaliseerde werkomgeving 
opleveren mogen er niet toe leiden 
dat arbeidsnormen en  -voorwaarden 
worden ondergraven. De uitdaging is 
daarom om innovatie en creativiteit te 
bevorderen en positieve resultaten voor 
een duurzame en concurrerende sociale 
markteconomie te bereiken. (mg)� l

Recente ontwikkelingen van de sociale economie in de EU
door de groep Diverse Werkzaamhe-
den van het EESC

In aansluiting op de studies uit 2008 
en 2012 heeft het EESC voor de derde 
keer een studie gepubliceerd over de 
recente ontwikkelingen van de soci-
ale economie in de Europese Unie, 
die werd uitgevoerd op initiatief van 
de categorie Sociale Economie die 
wordt beheerd door de groep Diverse 
Werkzaamheden.

Deze studie, die werd toevertrouwd 
aan het Internationaal Onderzoeks- 
en Informatiecentrum voor openbare, 
sociale en coöperatieve economie 
(CIRIEC) is niet alleen een bijgewerkte 
versie van haar voorgangers. Er wordt 
ook speciale aandacht geschonken aan 
drie gebieden: de sociale economie 
en nieuwe concepten/bewegingen, 
openbaar beleid in de bredere zin 
van de term, zoals deze de afgelopen 
jaren op EU-niveau is gehanteerd, en 
in de lidstaten ter bevordering van 
de sociaaleconomische sector en 
ten slotte de omvang van de sociale 
economie in elke EU-lidstaat.

De studie biedt ons de mogelijkheid om 
de voortgang te meten, door betrouwbare 
en vergelijkbare gegevens te verstrekken. 
Dat de sociale economie grotendeels 
ongedeerd uit de economische en finan-
ciële crisis is gekomen, staat buiten kijf. 
Vandaag biedt de sector betaald werk 
aan 6,3 % van de beroepsbevolking in de 
EU-28, ten opzichte van 6,5 % in 2012.

Bovendien is dit een gelegenheid om erop 
te wijzen welke meerwaarde de sociale 
economie vandaag de dag vormt voor 
onze samenleving. De sociale economie 
is gebaseerd op een ander model dan 
kapitaalondernemingen en heeft een 
belangrijke plaats weten te veroveren, 
waarbij zij met en naast de marktecono-
mie werkt. Door ervoor te zorgen dat de 
economische efficiëntie voorziet in maat-
schappelijke behoeften creëert de sociale 
economie een nauwe wisselwerking tus-
sen economische en sociale kwesties, in 
plaats van de ene ondergeschikt te maken 
aan de andere.

De sociale economie illustreert en verde-
digt tot slot de waarden waarop de Euro-
pese Unie is gebouwd (artikel 3 VEU). Het is 

zowel een gelegenheid als een middel om 
de participatie, het verantwoordelijkheids-
gevoel en de betrokkenheid van de bur-
gers te verhogen met betrekking tot onze 
duurzame toekomst. Het vormt boven-
dien een verreikend instrument dat de EU 
in staat te stelt haar verplichtingen na te 
komen in het kader van de Agenda 2030 
voor duurzame ontwikkeling van de VN.

Link naar de studie: http://www.eesc.
europa.eu/en/our-work/publ icat i -
ons-other-work/publications/recent-evo-
lutions-social-economy-study (cl)� l
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