




„   Dit zijn de prioriteiten van mijn voorzitterschap, 

die samen met de werkprogramma’s 

van de afdelingen, richting zullen geven 

aan de werkzaamheden van het Comité.  ”



Werkprogramma en prioriteiten 
van de voorzitter 2010-2013

Samen werken
aan een duurzaam Europa

2 Een sterker Europees maatschappelijk
middenveld ontwikkelen

In de Griekse mythologie was Europa een Fenicische prinses. 

Homerus beschrijft haar als een mythologische koningin 

van Kreta. Volgens de mythe was zij een knap, jong meisje 

dat door Zeus in de gedaante van een stier werd ontvoerd 

en over zee werd meegenomen naar het continent 

dat vervolgens naar haar werd vernoemd: Europa.
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Europa is in de loop der eeuwen voortdurend 

het toneel geweest van gewelddadige 

confl icten tussen de meest uiteenlopende 

volkeren. De strijd om macht, heerschappij en 

gezag heeft grenzen verlegd, verderf gezaaid en 

tot onderdrukking geleid. Dat Europa is in een 

historisch gezien korte tijd veranderd van een 

door twee wereldoorlogen geteisterd continent 

in een duurzaam samenwerkingsverband dat 

Europese Unie heet en dat een vreedzame 

toekomst voor Europa nastreeft.

Een 
Europese 
Unie
De Europese eenmaking, waarvoor in de 

jaren vijftig het startschot werd gegeven, is 

een succesverhaal geworden. Na eeuwen 

van confl icten en oorlog, met voortdurend 

wisselende grenzen en volkeren op de vlucht, 

heeft het integratieproces tot vrede, veiligheid, 

welvaart en solidariteit geleid. Maar we zijn er 

nog niet.

De totstandbrenging van een 

gemeenschappelijke interne markt en later 

de invoering van een gemeenschappelijke 

munt zijn unieke projecten gebleken. Er zijn 

de afgelopen zeven jaar twee uitbreidingen 

geweest met in totaal twaalf landen. Na jaren 

van zowel vooruitgang als tegenslag heeft 

de Unie een akkoord kunnen bereiken over 

een nieuw Verdrag, waarin de rol van het 

maatschappelijk middenveld wordt bekrachtigd 

en een permanente voorzitter voor de Europese 

Raad en een hoge vertegenwoordiger voor 

het buitenlands en veiligheidsbeleid worden 

aangesteld.

„  Wij moeten de droom 
van een vreedzaam 
en welvarend 
Europa levend houden. ”
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Uitdagingen 
voor Europa
De wereld heeft de afgelopen jaren een ernstige 

fi nanciële crisis doorgemaakt. Het voorzichtige 

herstel zet nog niet goed door en er zijn 

nog steeds signalen die wijzen op recessie, 

aanhoudende krimp en stagnerend herstel. 

De werkloosheid is ongekend groot, al zijn er 

aanzienlijke verschillen tussen landen en regio’s. 

Vooral de jeugdwerkloosheid is verschrikkelijk 

hoog. En ook armoede grijpt steeds verder om 

zich heen, zelfs in Europa. De aandacht heeft zich 

verplaatst van de rampscenario’s in de fi nanciële 

sector naar de situatie van de overheidsfi nanciën 

in de lidstaten. Grote overheidstekorten, en 

dus een grote schuldenlast, hebben geleid tot 

bezuinigingen, loonsverlagingen en andere 

economische crisismaatregelen in diverse 

lidstaten — met alle spanningen van dien.

Het politieke enthousiasme voor het 

klimaatvraagstuk en voor duurzame ontwikkeling 

is afgenomen. Langetermijnontwikkeling heeft 

plaats moeten maken voor een kortetermijnbeleid. 

Internationale ontwikkelingsvraagstukken, 

democratische ontwikkeling, het recht op voedsel 

en schoon water krijgen onvoldoende aandacht 

van de internationale gemeenschap en krijgen 

niet de noodzakelijke steun. Het millenniumdoel 

„armoede halveren” dreigt in de vergeethoek te 

raken. Na jarenlange onderhandelingen is de WTO 

er nog steeds niet in geslaagd om een nieuwe 

multilaterale vrijhandelsovereenkomst te sluiten.

Een sterk 
en sociaal 
Europa
Tijdens mijn voorzitterschap zal het Comité 

zich blijven inspannen voor de versterking en 

consolidatie van de sociale dimensie van de EU 

ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden en ter 

bevordering van de sociale integratie. Wij zullen 

armoede en uitsluiting, waardoor kwetsbare 

groepen reeds hard worden getroff en, blijven 

bestrijden. De aanpassingen die nodig zijn om 

de overgang naar een koolstofarme samenleving 

mogelijk te maken, stellen ook op dit vlak nieuwe 

eisen maar zullen ook de behoefte aan nieuwe 

kennis en vaardigheden doen ontstaan.
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Een maat-
schappelijk 
middenveld
In het nieuwe Verdrag staat dat het 

maatschappelijk middenveld moet worden 

betrokken bij „Europa”, maar tegelijkertijd zijn 

er duidelijke aanwijzingen dat de inwoners van 

Europa niet bepaald warm lopen voor Europese 

samenwerking. De 27 lidstaten moeten samen, 

in de Raad, naar oplossingen zoeken en tot een 

besluit komen maar het risico bestaat dat de 

uitkomst puur wordt bepaald door een afweging 

van de voor- en nadelen ervan voor elk land. 

Europese vraagstukken schitteren vaak door 

afwezigheid op het nationale politieke toneel 

of in de nationale verkiezingscampagnes. Het 

ontbreekt de lidstaten en de Europese instanties 

aan een politiek leiderschap dat nog steeds de 

Europese integratie als hoogste doel heeft.

Er is behoefte aan een maatschappelijk 

middenveld dat de waarden van de Unie kan 

verdedigen, de publieke opinie kan vormen en 

kan bijdragen aan de Europese eenwording.

Er is behoefte aan een maatschappelijk 

middenveld dat zich kan en wil inzetten voor 

bepaalde kwesties en ervoor kan zorgen dat deze 

kwesties op de politieke agenda worden gezet.

Er is behoefte aan mensen en organisaties die 

hun kennis en vaardigheden willen aanwenden 

en hun enthousiasme en belangstelling willen 

tonen.

„ Er is derhalve behoefte aan een EESC —

het enige offi  ciële EU-orgaan 

dat organisaties van werkgevers, 

werknemers en andere afgevaardigden 

van het maatschappelijk middenveld 

vertegenwoordigt — dat de bij verdrag 

vastgelegde mogelijkheid biedt om deel 

te nemen aan en invloed uit te oefenen op 

de werkzaamheden van de Europese Unie. ”
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„  Dialoog is de kunst van het spreken — 
niet tégen maar mét iemand — maar 
bovenal de kunst van het luisteren. ”
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Een nieuw
Verdrag
Verdrag betreff ende de Europese Unie/Titel II

Bepalingen inzake de democratische beginselen/ 

Artikel 11

1. De instellingen bieden de burgers en de representatieve 

organisaties langs passende wegen de mogelijkheid hun 

mening over alle onderdelen van het optreden van de 

Unie kenbaar te maken en daarover in het openbaar in 

discussie te treden.

2. De instellingen voeren een open, transparante en 

regelmatige dialoog met representatieve organisaties en 

met het maatschappelijk middenveld.

3. Ter wille van de samenhang en de transparantie van het 

optreden van de Unie pleegt de Europese Commissie op 

ruime schaal overleg met de betrokken partijen.

4. Wanneer ten minste één miljoen burgers van de Unie, 

afkomstig uit een signifi cant aantal lidstaten, van oordeel 

zijn dat inzake een aangelegenheid een rechtshandeling 

van de Unie nodig is ter uitvoering van de Verdragen, 

kunnen zij het initiatief nemen de Europese Commissie 

te verzoeken binnen het kader van de haar toegedeelde 

bevoegdheden een passend voorstel daartoe in te dienen. 

De procedures en voorwaarden voor de indiening van 

een dergelijk initiatief worden vastgesteld overeenkomstig 

artikel 24, eerste alinea, van het Verdrag betreff ende de 

werking van de Europese Unie.
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Dankzij het Verdrag van Lissabon heeft 

het EESC nieuwe mogelijkheden en meer 

verantwoordelijkheid gekregen. Voor het eerst 

wordt bepaald dat de instellingen de burgers 

en representatieve organisaties de mogelijkheid 

moeten geven om hun standpunten kenbaar te 

maken en een open, transparante en regelmatige 

dialoog te voeren. Een dialoog houdt in dat men 

ook luistert en niet alleen zijn eigen mening 

verkondigt. Hoewel het EESC bij de uitoefening 

van zijn reguliere taken altijd de mogelijkheid 

tot dialoog en openheid heeft geboden, kan 

het nu, krachtens het Verdrag, zijn eigen rol en 

ook zijn betrekkingen met andere instellingen 

versterken. Tijdens mijn voorzitterschap zal het 

Comité actief meewerken aan de uitvoering 

van het Verdrag. Het Comité zal ook een actieve 

communicatiestrategie blijven voeren.

Actief meewerken aan de toepassing 

van artikel 11 van het Verdrag

Het EESC heeft een contactgroep opgezet voor 

de betrekkingen met Europese representatieve 

organisaties en hun netwerken. Deze 

contactgroep moet nieuw leven worden 

ingeblazen en tijdens mijn voorzitterschap zal 

prioriteit worden gegeven aan het zoeken naar 

nieuwe vormen voor die samenwerking en aan 

het samen in kaart brengen van kwesties van 

gemeenschappelijk belang die nodig moeten 

worden besproken en moeten worden aangepakt.

De contactgroep voor de betrekkingen 

met Europese representatieve 

organisaties nieuw leven inblazen

Vrijwilligerswerk is een manier om actief 

uitdrukking te geven aan maatschappelijk besef 

en versterkt Europese waarden als solidariteit en 

sociale cohesie.

Europa moet een voorbeeldfunctie vervullen op 

het gebied van gelijke kansen voor mannen en 

vrouwen en gelijkheid tussen de generaties, ook 

op het gebied van integratie. Dat is een absolute 

vereiste voor democratie en sociale cohesie. 

De vergrijzing van de bevolking is zowel een 

uitdaging als een kans voor Europa.

Actief deelnemen aan het Europees Jaar 

van het vrijwilligerswerk 2011

Actief deelnemen aan het Europees Jaar 

van actief ouder worden 2012

Diversiteit 
en cultuur
De EU is jong, zij moet nog groeien en haar 

diversiteit als een kans zien. Zij moet de balans 

vinden tussen de verschillende nationale kenmerken 

en gemeenschappelijke regels vaststellen waar 

alle burgers zich in kunnen vinden. De Europese 

samenleving moet meer gelijkheid toestaan 

tussen haar inwoners, tussen de generaties, tussen 

mannen en vrouwen, tussen verschillende soorten 

religieuze overtuigingen en tussen verschillende 

culturele kenmerken. Dat is een absolute vereiste 

voor een sterke sociale cohesie, die gebaseerd is op 

de vrijheid van alle mensen en respect voor elkaar. 

Cultuur in al haar vormen is een afspiegeling van 

diversiteit. Cultuur biedt ons perspectief, plaatst 

vraagtekens en inspireert, en kan een nieuwe 

dimensie toevoegen aan onze kijk op onszelf en op 

onze omgeving. De diversiteit van Europa wordt 

weerspiegeld in de cultuur. Muziek in al haar vormen 

neemt alle taalkundige belemmeringen weg.
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„  Fotosynthese stuurt alle biologische 
processen op aarde aan. Geen 
enkel door mensen bedacht 
proces kan koolstofatomen in de 
lucht even efficiënt omzetten in 
biologisch materiaal door middel 
van lichtenergie als fotosynthese in 
planten. Hierbij komt ook zuurstof 
vrij. Dit is de belangrijkste cyclus 
in de natuur. Plantencellen zijn 
verantwoordelijk voor groei, in 
de letterlijke zin van het woord. ”
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Duurzame 
ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling is een strategie met als 

hoofddoel te voorzien in de behoeften van het 

heden zonder het vermogen van toekomstige 

generaties om in hun eigen behoeften te 

voorzien in gevaar te brengen. Het gaat hier om 

duurzaamheid in ecologisch, economisch en 

sociaal opzicht. De EU-strategie voor duurzame 

ontwikkeling van 2006 is een overkoepelende 

strategie die alle beleidsgebieden omvat. 

Samen met zijn waarnemingspost Duurzame 

ontwikkeling moet het EESC een standpunt 

innemen voor de follow-upconferentie van de VN 

over het klimaatverdrag Rio+20 in 2012. Het EESC 

zal proberen de Europese organisaties op één lijn 

te krijgen zodat een aantal gemeenschappelijke 

standpunten kunnen worden geformuleerd 

die samen de bijdrage van het maatschappelijk 

middenveld kunnen vormen.

Focus op de EU-strategie voor duurzame 

ontwikkeling met het oog op Rio+20

Europese organisaties en netwerken op 

één lijn krijgen om tot een gezamenlijke 

bijdrage aan Rio+20 te komen

Samen met de internationale contacten 

van het EESC gemeenschappelijke 

standpunten en verklaringen opstellen
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De Europese Commissie heeft het EESC gevraagd 

een actieve rol te spelen bij de uitvoering 

van de Europa 2020-strategie voor slimme, 

duurzame en inclusieve groei, die ook een 

strategie voor economisch herstel en daling 

van de werkloosheid is. Het Comité zal zijn 

best doen om de vijf kerndoelstellingen die de 

Europese Raad in juni 2010 heeft vastgesteld te 

helpen verwezenlijken. De organisaties van het 

maatschappelijk middenveld kunnen nieuwe 

en innovatieve methoden voorstellen en een 

consensus helpen bereiken over zaken als sociale 

en economische cohesie, duurzame ontwikkeling, 

innovatie, onderzoek, energie-effi  ciëntie, 

het potentieel van kleine en middelgrote 

ondernemingen en de interne markt in een 

nieuwe wereldwijde context.

Om zijn betrokkenheid bij het hervormingsproces 

te vergroten heeft het EESC zijn waarnemingspost 

Lissabon-strategie omgevormd tot een 

„stuurgroep voor de Europa 2020-strategie”, die 

het succesvolle werk van de waarnemingspost 

zal voortzetten. De nieuwe stuurgroep zal 

de afdelingswerkzaamheden in verband 

met Europa 2020 helpen coördineren en 

zal ook de samenwerking met de nationale 

sociaaleconomische raden en soortgelijke 

organisaties in de lidstaten versterken. Zij zal 

bijdragen tot de verdere uitwerking van de 

strategie en als platform fungeren voor de 

uitwisseling van goede praktijken, benchmarking 

en netwerken tussen alle betrokkenen.

De „stuurgroep voor de Europa 

2020-strategie” moet haar aandacht 

in belangrijke mate richten op 

samenwerking met de nationale 

sociaaleconomische raden en soortgelijke 

organisaties

Een slimme 
Europa 
2020-strategie
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Milieuvriendelijke 
bedrijven en
ondernemers
Ondernemerschap ligt aan de basis van 

werkgelegenheid en milieuvriendelijke 

economische groei. Om mensen ertoe aan 

te zetten een eigen bedrijf te beginnen, zijn 

stimuleringsmaatregelen en vereenvoudiging 

van de regelgeving nodig. De EU heeft nog 

geen akkoord kunnen bereiken over regels 

voor een Europees octrooi of voor Europese 

ondernemingen, verenigingen en onderlinge 

maatschappijen. Uit het rapport dat voormalig 

commissaris Mario Monti op verzoek van de 

Europese Commissie heeft opgesteld blijkt 

dat de interne markt in tal van opzichten nog 

steeds niet is voltooid. Bedrijven moeten zich 

veel meer bezighouden met duurzaamheid en 

sociaal verantwoord ondernemen. De EU moet 

haar programma voor kleine en middelgrote 

ondernemingen verder uitwerken en uitvoeren.

De „Small Business Act” moet een 

wettelijk bindend instrument worden

Vereenvoudiging van de regelgeving, 

met name voor kleine en middelgrote 

ondernemingen, moet topprioriteit 

krijgen
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Sociale 
economie
In een markteconomie is het belangrijk dat ook 

rekening wordt gehouden met verschillende 

ondernemingsvormen. In de sociale economie 

zijn er ondernemingsvormen die in veel 

opzichten een meer duurzaam bedrijfsmodel 

hebben dan traditionele beursondernemingen. 

Denk maar aan coöperaties, economische 

samenwerkingsverbanden, onderlinge 

maatschappijen en verenigingen.

Er zijn ook bedrijven op ideële grondslag, 

waarbij de onderneming een instrument is om 

sociale inclusie te bewerkstelligen of andere 

doelen te dienen. Een dergelijke onderneming 

kan bovendien een tegenwicht vormen tegen 

het pure marktdenken, bijvoorbeeld wanneer 

sociale doelstellingen moeten worden bereikt. 

De studie van het EESC naar de sociale economie 

in de lidstaten geeft een goed beeld van deze 

ondernemingsvormen.

Aandacht voor de verschillende 

ondernemingsvormen in de sociale 

economie

Aandacht voor het Internationale Jaar van 

de coöperaties 2012

Financiële 
vooruit-
zichten 
2014-2020
De fi nanciële crisis en de nasleep daarvan heeft 

aangetoond dat de Europese economieën 

nauw met elkaar verbonden zijn. Oplossingen 

voor gemeenschappelijke problemen moeten 

daarom ook in hoge mate gemeenschappelijke 

oplossingen zijn. Bovendien zijn in veel landen 

doelgerichte maatregelen nodig om de 

overheidsschuld op sociaal aanvaardbare wijze 

terug te brengen.

Europa staat voor grote uitdagingen die ook de 

groei kunnen opleveren die ons uit de crisis moet 

trekken. Door middel van investeringen in o.m. 

innovatie, nieuwe technologie (vooral op het 

gebied van milieu en energie) en infrastructuur 

alsmede fi scale stimuleringsmaatregelen kan de 

EU duurzame groei op lange termijn tot stand 

brengen. Dat kan ook de concurrentiepositie van 

de EU op de wereldmarkt sterk verbeteren.

De discussie over de fi nanciële vooruitzichten zal 

de lidstaten en het maatschappelijk middenveld, 

inclusief de sociale partners, veel tijd en energie 

kosten. Tijdens mijn voorzitterschap zullen 

wij een constructieve bijdrage leveren aan de 

discussie over de begroting voor de volgende 

fi nanciële periode — een begroting die de EU kan 

helpen het hoofd te bieden aan alle uitdagingen 

waarvoor zij zich geplaatst ziet.
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De natuurlijke rijkdommen die nodig zijn 

voor landbouw, bosbouw en visserij moeten 

worden benut maar niet worden uitgeput. 

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid is 

een belangrijk onderdeel van de Europese 

samenwerking. Tijdens mijn voorzitterschap zullen 

de voorwaarden voor de koers die het beleid 

voor en tijdens de volgende fi nanciële periode 

moet volgen, worden besproken en worden 

vastgesteld. Het GLB moet zich blijven baseren op 

de beginselen van een gemeenschappelijke markt, 

een gemeenschappelijke fi nanciering en een 

gemeenschappelijke steunregeling. Het GLB moet 

gericht zijn op verbetering van de voedselveiligheid 

in de EU en moet ervoor zorgen dat boeren een 

stabiel inkomen kunnen verdienen op de markt. De 

inspanningen om de totstandkoming van prijzen 

en contracten in de voedselketen transparanter te 

maken moeten worden voortgezet. De koppeling 

tussen historische productie en steun moet worden 

opgeheven zodat de steun overal in de EU gelijker 

kan worden verdeeld.

Het Europese platteland moet zijn waarde 

behouden en het potentieel voor duurzame groei 

moet optimaal worden benut. Daarom moet 

meer nadruk worden gelegd op de tweede pijler 

van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, 

zodat de middelen voor plattelandsontwikkeling 

kunnen worden aangewend om zowel de 

plattelandseconomie te versterken als de milieu- 

en klimaatuitdagingen aan te gaan.

De landbouwproductie in de EU moet ook 

worden gezien in het licht van de eisen die door 

de wereldvoedselvoorziening worden gesteld.

Een conferentie organiseren over 

het toekomstig gemeenschappelijk 

landbouwbeleid met als thema „De 

hervorming van het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid: wie zijn de winnaars en 

de verliezers?”

Het 
gemeenschappelijk 
landbouwbeleid 2014
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Op alle beleidsterreinen moet aandacht worden 

besteed aan de aspecten duurzaamheid en groei. 

Sterke consumentenorganisaties kunnen een 

belangrijke invloed uitoefenen op alle, zowel 

private als publieke, consumptie zodat goederen 

en diensten veiliger en milieuvriendelijker 

worden. Hun invloed kan snel merkbare gevolgen 

hebben omdat reacties van consumenten 

onmiddellijk eff ect hebben op de productie. 

Consumentenrechten zijn een belangrijk aspect 

van een gezonde markteconomie en een kwestie 

waarvoor het EESC zich sinds lang, en met veel 

succes, inzet.

Tijdens mijn voorzitterschap zal het EESC, 

samen met de Commissie en het fungerend 

voorzitterschap van de Raad, Europese 

consumentendagen blijven organiseren. Dat is 

een goede manier om de aandacht te vestigen op 

consumentenrechten.

Elk jaar Europese consumentendagen 

organiseren

Consumentenbeleid
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„  Want ik had honger en u gaf mij te eten, 
ik had dorst en u gaf mij te drinken, 
ik was een vreemdeling en u verleende 
mij onderdak; ik was naakt 
en u gaf mij kleding, ik was ziek 
en u verzorgde mij, ik zat 
gevangen en u kwam mij bezoeken. ”
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Het EESC 
en de rest 
van de 
wereld
Europa is als een boom, waar nieuwe takken aan 

groeien. Maar die boom is niet solitair; hij staat 

in een bos dat „wereld” heet. Dankzij een interne 

dynamiek is de EU uitgegroeid tot 27 lidstaten. 

Het EESC werkt op verschillende manieren 

samen met organisaties van het maatschappelijk 

middenveld in landen en regio’s buiten de 

Europese Unie, waaronder de Euromed-partners, 

China, India en Brazilië. Het EESC heeft ook als taak 

een bijdrage te leveren aan de voorbereiding van 

de toetreding van kandidaat-landen als Turkije en 

de Balkanlanden door hun partnerschap met de 

EU te versterken.

Het EESC zal actief betrokken blijven 

bij de betrekkingen met de rest van de 

wereld en met de organisaties van het 

maatschappelijk middenveld

Ontwikke-
lingshulp
Door ontwikkelingshulp te verstrekken spelen de 

EU en haar lidstaten een internationaal belangrijke 

rol in de strijd tegen armoede en honger. Het 

EESC moet worden betrokken bij de analyse van 

Europese beleidsterreinen en bijdragen aan een 

betere coördinatie tussen deze terreinen en het 

ontwikkelingsbeleid. De ontwikkelingshulp moet 

effi  ciënter worden. Het EESC zal ervoor ijveren dat 

ook middelen beschikbaar worden gesteld voor 

kleinere spelers op dit gebied. De organisaties van 

het maatschappelijk middenveld en de sociale 

partners verdienen steun in de vorm van een betere 

toegankelijkheid van fi nanciële middelen en ook de 

fi nanciële regels moeten worden vereenvoudigd.

Handel speelt een cruciale rol in de wereldwijde 

ontwikkeling en in de economische 

ontwikkeling van de Europese Unie zelf. Een 

multilateraal akkoord in het kader van de WTO-

onderhandelingen moet voorrang hebben op 

bilaterale handelsafspraken. Het handelsbeleid van 

de EU moet worden aangepast om ontwikkeling 

ook in multilateraal, bilateraal en regionaal 

verband te bevorderen.

rganisaties van het 

ppelijk middenveld

den aangeppasast t omom o ontn wikkeling 

ook in multilateraal, bilaaaaaaaaaateteteteteteteteterararaarararararararaalalalalalalaalalalalalalaaaaaa  eeee ee e e e e e eee eeeeennnnnnnnnn nn nnnn nn n nnn rererererererererererereererereerer gigigigigigigigiggiggiggiggiggiggggggggg ononoonaaaal 

verband teteteteet  b bbbbbbbevevevevevevevevevevvorororororororororooroororo dedededededededededededeererererereeereereererereeeerrereeer n.nnn.n.n.nn.n.n.n.n.n.n.nnnn



21Werkprogramma en prioriteiten 
van de voorzitter 2010-2013

Samen werken
aan een duurzaam Europa

Een sterker Europees maatschappelijk
middenveld ontwikkelen

Armoede 
en honger 
bestrijden
De voedselcrisis komt harder aan nu de fi nanciële 

crisis bestaande problemen verscherpt. Volgens 

schattingen van de FAO bedraagt het aantal 

ondervoede mensen in de wereld inmiddels meer 

dan 1 miljard en de kans wordt steeds kleiner dat 

het doel om het aantal hongerige mensen tegen 

2015 te halveren zal worden bereikt.

Het is van groot belang dat de internationale 

gemeenschap haar belofte nakomt en dat het 

doel om het aantal hongerige mensen in de 

wereld tegen 2015 te halveren, ook werkelijk 

wordt gehaald.

Het EESC is van plan om in het voorjaar van 

2011 samen met de FAO een conferentie te 

organiseren over de mondiale voedselveiligheid. 

Het doel hiervan is de aandacht te vestigen op de 

maatregelen die o.m. door de Wereldbank 

zijn bepleit, zoals investeringen in landbouw en 

plattelandsontwikkeling in ontwikkelingslanden 

en verdere liberalisering van de regionale en 

internationale handel. Het EESC streeft naar 

de totstandbrenging van een werkrelatie en 

de ondertekening van een memorandum of 

understanding met de FAO, naar het voorbeeld 

van zijn samenwerking met de IAO.

Een conferentie over mondiale 

voedselveiligheid organiseren

Betrekkingen met de FAO aanknopen

Mensen-
rechten
Bij beleidsmaatregelen op veiligheidsgebied 

moeten de vrijheid en het recht worden 

beschermd. Op dit beleidsterrein zou moeten 

worden uitgegaan van de bescherming van 

de grondrechten zoals die door het EVRM en 

het Handvest van de grondrechten worden 

gewaarborgd. De EU moet met haar beleid en 

wetgeving inzake immigratie en grenzen de 

mensenrechten respecteren en de vrijheid en 

veiligheid van iedereen voorop stellen.
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Mijn voorzitterschap zal in het teken staan van 

openheid, samenwerking en betrouwbaarheid. 

Ik ben van plan om nauw samen te werken met 

de vicevoorzitters, de voorzitters van de drie 

groepen en de voorzitters van de afdelingen en 

de CCMI, om ervoor te zorgen dat het EESC een 

legitiem, geloofwaardig en effi  ciënt adviesorgaan 

blijft dat het maatschappelijk middenveld 

vertegenwoordigt.

Ongeacht wat de inhoud van ons 

werkprogramma voor de komende tweeënhalf 

jaar is, één ding staat vast: de omstandigheden 

waaronder wij moeten werken zijn niet altijd te 

voorzien. Daarom is het van belang dat het EESC 

sneller de balans kan opmaken en bereid is om 

zijn prioriteiten bij te stellen en zich fl exibeler 

opstelt voor wat betreft zijn interne procedures en 

besluitvorming.

Het EESC streeft al lang naar een effi  ciëntere 

manier van werken. Er zijn ook diverse 

maatregelen genomen voor een meer 

systematische follow-up van de adviezen van het 

Comité, maar er is nog ruimte voor verbetering. 

Het bureau van het EESC moet regelmatig en 

uitgebreid door de afdelingen op de hoogte 

worden gebracht van de follow-up van hun 

werkzaamheden.

Het EESC moet worden geraadpleegd door 

de Raad en de Commissie maar sinds het 

nieuwe Verdrag kan het ook door het Europees 

Parlement om advies worden gevraagd. Wij 

moeten een manier vinden om prioriteiten te 

blijven aanbrengen in onze werkzaamheden 

en de kwaliteit te verbeteren, maar om ook 

sneller advies te kunnen uitbrengen in bepaalde 

situaties. Het Comité moet ook, in overleg met 

het Europees Parlement en de Raad, tijdschema’s 

vaststellen voor zijn werkzaamheden. Als het 

Comité meer invloed wil kunnen uitoefenen op 

het Parlement, dan moet het zijn adviezen klaar 

hebben vóór de eerste lezing in de EP-commissie. 

Wij moeten nagaan of het mogelijk is om een 

samenwerkingsovereenkomst te sluiten met 

het Europees Parlement, zoals wij ook met de 

Europese Commissie hebben gedaan.

Tijdens mijn voorzitterschap zal het EESC blijven 

werken aan de totstandbrenging van een 

betrouwbare en rechtvaardige regeling voor de 

vergoeding van door de leden gemaakte reis- en 

andere onkosten.

Het Comité moet over een moderne en effi  ciënte 

administratieve structuur beschikken en een 

doelmatige begroting om de leden zo goed 

mogelijk te ondersteunen bij het realiseren van 

hun beleidsdoelstellingen en ervoor te zorgen 

dat het Comité zijn institutionele verplichtingen 

kan nakomen en met andere instellingen kan 

samenwerken. Een goede samenwerking tussen 

leden en personeel moet steeds vooropstaan.

Prioriteiten vaststellen, kwaliteit bewaken 

en sneller advies uitbrengen indien nodig

Nagaan hoe de interne procedures van 

het EESC eenvoudiger en effi  ciënter 

kunnen worden gemaakt

Een samenwerkingsverband met het 

Europees Parlement aangaan
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