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Beste lezer,

Zestig jaar Europese samenwerking – Samen voor een
sterkere toekomst!

Europese pijler van sociale
rechten moet een positief
project zijn voor iedereen
De veranderingen op arbeidsvlak moeten worden
aangegrepen om inclusieve en duurzame economische groei
en fatsoenlijk werk voor iedereen te bevorderen

Dat is de naam van de conferentie op hoog niveau die het Europees Economisch en Sociaal Comité op 13 maart 2017 in Rome organiseert om te vieren dat de Europese verdragen
zestig jaar geleden werden ondertekend.
Het Comité wil die gelegenheid uiteraard aangrijpen om de media en de burgers te wijzen op
al het positieve dat de Europese Unie in de loop der tijd heeft gebracht. Het wil echter vooral
ook de aandacht vestigen op wat het maatschappelijk middenveld en zijn organisaties in de
lidstaten momenteel bezighoudt. Er zal daarom niet alleen worden gesproken over de nog
te nemen maatregelen, maar ook over de rol die participatiedemocratie moet spelen om het
vertrouwen van de burgers in de EU en de nationale en Europese instellingen te herstellen.
Tijdens de conferentie in Rome staan drie dimensies centraal: de sociale dimensie, de economische dimensie en het immigratie- en integratiebeleid.
Het Europese project is echt in gevaar. Met name door nationalistische en populistische
krachten wordt zelfs ter discussie gesteld of het moet worden voortgezet, en dat terwijl
nog niet zo heel lang geleden vrijwel niemand in de lidstaten twijfelde aan het nut ervan
en vrijwel iedereen in de landen die nog geen lidstaat waren, eraan mee wilde doen. De
Europese samenwerking stond symbool voor vrede, democratie, vooruitgang, welzijn en
welvaart voor burgers en ondernemingen. Men was zich nog bewust van de verschrikkingen
waartoe nationalisme en vreemdelingenhaat hadden geleid en wat voor onrecht grenzen
en muren hadden veroorzaakt, zowel voor de vrijheid van de mensen als in economische
zin. Het is goed daaraan te herinneren.
Ook moeten we de beleidsmaatregelen die met het oog op de toekomst nu al moeten
worden genomen, en de bedoeling daarvan uitleggen en verdedigen. Europa moet een
echt sociaal gezicht krijgen en moet elke vorm van sociale achteruitgang of groeiende
ongelijkheid afwijzen om het vertrouwen van de burgers terug te winnen. Om uit de crisis
te raken en de recessie achter ons te laten, moeten we de economie actief aanzwengelen
en moeten we besluiten om de migratiestromen eerlijk, standvastig en solidair in goede
banen te leiden, alleen al omdat vele vijanden van de EU hun onheilspropaganda vooral
baseren op de huidige situatie op dat gebied.
Er dus veel werk te verzetten. We moeten oplossingen uitdenken en standpunten verdedigen. Tegelijkertijd vertegenwoordigen we het maatschappelijk middenveld van onze landen.
Zelfs in zware, nee, vooral in zware tijden hebben we de plicht ons uit te spreken en actie
te ondernemen. We hebben de deskundigheid in huis om problemen te analyseren en met
ideeën te komen. En we hebben de kracht om in het openbaar te laten zien wat we doen
namens degenen die zich in onze organisaties hebben verenigd.

Georges Dassis
Voorzitter van het EESC
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Zestig jaar Europese
samenwerking: Samen bouwen aan
een sterkere toekomst
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De economische toekomst van
Europa is digitaal
Innovatie en wetenschap ten
bate van iedereen: wat is er
nieuw?
Politici en maatschappelijk
middenveld moeten optreden
tegen mensenhandel, aldus het
EESC

Tijdens de zitting in januari heeft het
EESC zijn goedkeuring gehecht aan een
advies over de contouren van een Europese
pijler van sociale rechten (EPSR), die door
de Europese Commissie is voorgesteld om
een diepere en eerlijkere Economische en
Monetaire Unie (EMU) uit te bouwen en in
Europa een ‘triple A’ op sociaal gebied te
behalen. Het debat vond plaats in aanwezigheid van Marianne Thyssen, Europees
Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale
Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit,
en Maria João Rodrigues, rapporteur van het
Europees Parlement over de EPSR.
Het advies bevat de eerste ideeën en voorstellen van het EESC om een aantal van de
grootste uitdagingen voor Europa het hoofd
te bieden. Het EESC benadrukt dat de EPSR
een positief project voor iedereen moet
zijn – met maatregelen ter bevordering
van de werkgelegenheid, sociale vooruitgang en productiviteit, die de basis vormen
voor duurzame groei, en van ﬂexibele en
toekomstgerichte nationale socialezekerheidsstelsels en arbeidsmarkten. Het EESC
is van mening dat de toekomst van werk
centraal moet staan in de debatten over de
pijler, zodat deze billijk en solidair is en tot
sociale vooruitgang leidt. In tegenstelling
tot het oorspronkelijke voorstel van de
Commissie om de EPSR in eerste instantie
uitsluitend toe te passen op de eurozone,
is het EESC van oordeel dat de EPSR moet
worden toegepast op alle lidstaten, maar
erkent het dat er voor de eurozone specifieke instrumenten/mechanismen nodig
kunnen zijn.
Het advies waar de voorzitter van de
Commissie, Jean-Claude Juncker, om had
verzocht en dat het resultaat is van enkele

maanden werk, is opgesteld door de rapporteurs Jacek Krawczyk, voorzitter van de
groep Werkgevers van het EESC, Gabriele
Bischoff, voorzitter van de groep Werknemers van het EESC, en Luca Jahier, voorzitter
van de groep Diverse Werkzaamheden van
het EESC. Het is gebaseerd op de resultaten van de nationale debatten die door de
EESC-leden werden georganiseerd in alle 28
lidstaten, waarbij zo’n 1 800 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties
werden geraadpleegd.
Bij de presentatie van het advies zei Jacek
Krawczyk, voorzitter van de groep Werkgevers van het EESC: “Zonder economisch
succes zou geen van de EU-lidstaten zijn socialezekerheidsstelsel kunnen betalen. Er is geen
welvaart zonder succesvolle bedrijven die
banen creëren. Dat is de reden waarom concurrentievermogen een voorwaarde is voor
het behoud van het Europees sociaal model.
De lidstaten moeten hun arbeidsmarkten en
de socialezekerheidsstelsels aanpassen aan
de veranderende omstandigheden. Er moet
een goed evenwicht worden gevonden tussen
flexibiliteit en zekerheid. Goede en geschikte
benchmarks kunnen de lidstaten helpen om
positieve resultaten te bereiken.” Krawczyk
vestigde ook de aandacht op het feit dat de
nationale debatten duidelijk lieten zien dat bij
elke actie op het gebied van arbeidsmarkten
en socialezekerheidsstelsels rekening moet
worden gehouden met de verdeling van
bevoegdheden en het subsidiariteitsbeginsel.”
Gabriele Bischoﬀ, voorzitter van de groep
Werknemers van het EESC: “Europese werknemers hebben behoefte aan concrete acties
om hun leef- en werkomstandigheden te verbeteren en hun geloof in de EU te herstellen.
De groeiende ongelijkheid dreigt ons sociale
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weefsel te vernietigen en meer en meer mensen in de richting te duwen van degenen die
verdeeldheid willen zaaien. Het verminderen
van inkomensongelijkheid is van het grootste
belang en sterkere collectieve onderhandelingen in heel Europa zijn een voorwaarde voor
een billijkere verdeling van loon en welvaart.
We willen daarom indicatoren voor de dekkingsgraad van collectieve onderhandelingen
in heel Europa. Een sterkere convergentie van
de lonen zou eveneens helpen om veel van
de problemen waarmee we worden geconfronteerd aan te pakken. De tijd van goede
voornemens is voorbij. Europa – d.w.z. ieder
van ons in onze verschillende rollen – moet
dringend concrete oplossingen aanreiken om
hoop en zekerheid te kunnen bieden in deze
snel veranderende wereld.”
Luca Jahier, voorzitter van de groep
Diverse Werkzaamheden van het EESC:
“We moeten een Europese Unie opbouwen
die om de burgers geeft. Daarom moet de
EPSR er zijn voor alle burgers gedurende hun
hele levenscyclus, met inbegrip van degenen
die zijn uitgesloten van of niet in staat zijn
deel te nemen aan de arbeidsmarkt. De pijler
moet een positief project zijn voor de Europese burgers en moet een antwoord bieden
op de toenemende armoede en ongelijkheid.
De debatten rond een mogelijke EPSR wijzen
duidelijk op het belang van het koppelen van
de pijler aan de Agenda 2030 voor duurzame
ontwikkeling en voor de hervorming van
de welvaartsstaat, waarbij niet alleen naar
overheidsinstanties wordt gekeken. Sociale
investeringen, de sociale economie, sociale
ondernemingen en sociale innovatie spelen
een belangrijke rol bij deze hervormingen en
bij het verlenen van en toegang geven tot
hoogwaardige diensten voor alle burgers”.
Commissaris Marianne Thyssen benadrukte het belang van de bijdrage van het
EESC aan de vervolgwerkzaamheden van de
Europese Commissie met betrekking tot de
EPSR: “Ik wil de drie rapporteurs uit alle drie de
EESC-groepen bedanken, niet alleen voor het
ambitieniveau, maar ook voor de uitgebreide
reeks kwesties die het advies aan de orde stelt.
Het levert een waardevolle bijdrage aan het
overleg over de Europese pijler van Sociale
Rechten.”
Ter afsluiting van het debat benadrukte
Georges Dassis, voorzitter van het EESC,
dat de voorstellen voor het grote publiek
tot werkelijkheid moeten worden gemaakt:
“Er is sprake van voortdurende innovatie op
gebieden zoals techniek, management en
marketing. Het is de hoogste tijd voor innovatie op sociaal gebied.”
Het advies van het EESC wordt verwerkt
in het definitieve voorstel van de Europese Commissie voor de EPSR, dat naar
verwachting in de komende maanden zal
verschijnen. Het EESC zal alle vervolgwerkzaamheden en toekomstige debatten over
de EPSR blijven volgen en daar nauw bij
betrokken blijven. (dm)
l

De economische toekomst van
Europa is digitaal
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Voltooiing van de EMUarchitectuur - absolute noodzaak
voor welvaart en stabiliteit

De doelstellingen van de EU moeten
ambitieus zijn
Tijdens zijn zitting van 25 en 26 januari toonde het
Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) zich ingenomen met de initiatieven van de Europese Commissie
met betrekking tot de Europese code voor elektronische
communicatie, het Orgaan van Europese regelgevende
instanties voor elektronische communicatie (BEREC), het
actieplan “5G” en de steunregeling voor overheidsinstanties die gratis wifi-toegang willen aanbieden (WiFi4EU).
“Een moderne digitale eengemaakte markt voor heel
Europa is belangrijk om het Europese concurrentievermogen te verbeteren en duurzaam te maken en dus om
economische groei en werkgelegenheid te creëren”, zei
Ulrich Samm (groep Werkgevers, DE), rapporteur van
het advies over de Europese gigabitmaatschappij. “We
moeten ons ervan bewust zijn dat dit niet in een vacuüm
gebeurt, maar tegen een achtergrond van sterke concurrentie uit de VS en Azië.” Het EESC debatteerde over vijf
adviezen met betrekking tot het bredere thema Europa
verbinden en keurde deze goed.
De EU moet voorop blijven lopen als het gaat om het
garanderen van een samenhangende, pan-Europese

modernisering met netwerken met een hoge capaciteit,
aangezien alleen een volledige digitale eengemaakte
markt alle mogelijke economische en sociale voordelen
kan bieden. Er zullen steunregelingen nodig zijn om de
dekking uit te breiden naar afgelegen gebieden.
Het WiFi4EU-initiatief van de Commissie zet een
stap in de goede richting door financiële middelen
voor gratis internettoegang op openbare plekken
ter beschikking te stellen. “Dit initiatief zal voordelen opleveren op het gebied van toegankelijkheid en
economische groei”, zei Emilio Fatovic, rapporteur
van het advies over internetconnectiviteit in lokale
gemeenschappen. Hij is echter wel van mening dat
de beoogde begroting van 120 miljoen euro ontoereikend is, aangezien er kwalitatief hoogwaardige
wifi-diensten met een minimale verbindingssnelheid
van 100 Mb/s moeten worden geïnstalleerd. De Commissie moet duidelijke regels opstellen met betrekking tot de toewijzing van fondsen. Het Comité stelt
bijvoorbeeld voor van tevoren een maximumbedrag
aan financiering voor elk land te reserveren en 20 %
van de begroting toe te wijzen aan de economisch en
digitaal minder ontwikkelde gebieden, zoals eilanden,
bergachtige en perifere gebieden of regio’s die zijn
getroffen door natuurrampen. (sma)
l

Het EESC en de Commissie bundelen hun
krachten tijdens een conferentie met het
oog op de lancering van een platform voor
de circulaire economie
Tijdens een tweedaagse conferentie in Brussel op
9 en 10 maart 2017, georganiseerd door de Europese
Commissie en het EESC, wordt een stakeholdersplatform
voor de circulaire economie gelanceerd.
Het EESC pleit al geruime tijd voor de totstandbrenging van
een dergelijk platform ter bevordering van de samenwerking tussen de verschillende netwerken van maatschappelijke organisaties en de partijen die zich bezighouden met
de overgang naar een circulaire economie.
“Om snel praktische resultaten te behalen, hebben we de
medewerking nodig van de belangrijkste partijen en veranderaars, oftewel de maatschappelijke organisaties”, licht
EESC-lid Brenda King (groep Werkgevers – UK), voorzitter van de waarnemingspost Duurzame Ontwikkeling
(WDO) van het EESC toe. “De Europese belanghebbenden
die betrokken zijn bij de circulaire economie willen graag

Tijdens de voltallige vergadering van het EESC in
januari vond een debat plaats over de huidige staat
van de Europese economie en de vooruitzichten voor
verdieping van de economische en monetaire unie
(EMU), waaraan werd deelgenomen door EU-commissaris Pierre Moscovici. De EESC-leden gaven via de
commissaris een helder signaal af dat Europese burgers
en economische actoren sterk behoefte hebben aan
een Europees leiderschap dat hun het gevoel geeft
dat er verantwoordelijkheid wordt genomen en een
duidelijke richting wordt aangegeven, met name waar
het de ontbrekende bouwstenen voor een echte EMU
betreft. Het integratieproces van de EU, en de euro in
het bijzonder, kan alleen standhouden wanneer de
economische, fiscale, financiële, sociale en politieke
aspecten zich aan het zelfde tempo ontwikkelen, zelfs
wanneer dit een wijziging van het Verdrag met zich
mee zou brengen.

op hun goedkeuring te verlenen aan een transparant en
tijdsgebonden stappenplan voor de totstandbrenging van
een echte EMU. We hebben behoefte aan stabiliteit, geloofwaardigheid en voorspelbaarheid binnen een kader van
Europese soevereiniteit. Dit is de enige manier om burgers en
investeerders te overtuigen van de onomkeerbaarheid van
de euro en onze gemeenschappelijke Europese toekomst.”
Commissaris Moscovici presenteerde een overzicht van
de economische situatie in de EU met een verwachte groei
van 1,6 % in 2017 en 1,8 % in 2018. In zijn toespraak zei
hij: “In mijn toekomstbeeld zie ik een op zowel sociaal als
fiscaal vlak verenigd Europa dat in staat is het populisme het
hoofd te bieden en zich tegelijkertijd sterk maakt voor een
grotere economische convergentie en sociale vooruitgang
voor zijn burgers. Aangezien de euro naar verwachting als
munt voor de gehele EU zal gelden, is het van cruciaal belang
dat de architectuur van de euro wordt voltooid. De inbreng
van het EESC ten aanzien van dit vraagstuk wordt derhalve
bijzonder op prijs gesteld.” Dezelfde ideeën kwamen ook
tot uiting tijdens het openbaar debat van 2 februari over
de toekomst van de euro en de verdieping van de EMU.
(mm)
l

“Het inventariseren van de bij de opeenvolgende Europese
toppen geboekte resultaten is een positieve stap, maar
niet voldoende”, aldus Joost van Iersel (groep Werkgevers – NL), voorzitter van de afdeling Economische en
Monetaire Unie, Economische en Sociale Samenhang
van het EESC. “We roepen de Europese politieke leiders

Debat bij het EESC over de toekomst van
de euro en de verdieping van de EMU

kennis en ervaringen uitwisselen en beraadslagen over de
belangrijkste aspecten van de overgang naar een hulpbronnenefficiënte economie”, zo voegt Martin Siecker (groep
Werknemers – NL), voorzitter van de afdeling van het
EESC voor de Interne Markt, Productie en Consumptie toe.

Er is geen haalbaar alternatief voor een meer politieke eurozone, met meer aandacht voor de kernprioriteiten die de burgers bezighouden dan voor specifieke streefcijfers en technische kwesties. Het EESC heeft de
politieke leiders van de EU eens te meer opgeroepen vaart te zetten achter de verdieping van de Economische
en Monetaire Unie (EMU), teneinde meer convergentie tussen de lidstaten te garanderen en de EU in haar
geheel welvarender, concurrerender en veerkrachtiger te maken, in een context van gedeelde soevereiniteit.

In een groot aantal recente adviezen heeft het EESC het
belang onderstreept van de overgang van een lineaire
naar een circulaire economie, en geeft daarbij uiting aan
de oproep van Europese maatschappelijke organisaties
tot het nemen van krachtige maatregelen ten behoeve
van de hulpbronnenefficiëntie. Het EESC is voorstander
van een ambitieuze tenuitvoerlegging van het actieplan
voor de circulaire economie van de Europese Commissie
op basis van gecoördineerde samenwerking tussen de
belanghebbenden en de lidstaten. (sma)
l

Dit waren enkele van de belangrijkste aandachtspunten tijdens de discussie op hoog niveau over het thema
Welke toekomst voor de euro? Kansen en bedreigingen voor fase 2 van de verdieping van de EMU, die
op 2 februari door het EESC werd georganiseerd. Het evenement was opgezet als stimulus voor de noodzakelijke consensusvorming rond een ambitieus stappenplan voor de voltooiing van de EMU tegen 2025, dat
deel uitmaakt van een algemene visie op de toekomst van de EU.
Tijdens een paneldiscussie konden deskundigen van gedachten wisselen over de verschillende bedreigingen
en kansen voor de voltooiing van de EMU in fase 2, zoals uiteengezet in het verslag van de vijf voorzitters
(2017-2025). De sprekers, waaronder Thomas Wieser, voorzitter van de Eurowerkgroep, presenteerden een
hele waaier aan ideeën en mogelijkheden voor de ontwikkeling van de governance van de eurozone op korte,
middellange en lange termijn. (mm)
l

Belemmeringen voor de eengemaakte markt Presentatie van de prioriteiten van het
wegnemen en sociale rechten handhaven
Maltese voorzitterschap
De eengemaakte markt staat onder druk: terwijl de
VS, Australië en Japan erin zijn geslaagd hun binnenlandse vraag aanzienlijk te verhogen, is de Europese
eengemaakte markt – een centraal onderdeel van de
Europese integratie en welvaart – met slechts 0,4 %
gegroeid, terwijl de eurozone tussen 2008 en 2015
zelfs met 1,6 % kromp. Daarnaast ondermijnen wanpraktijken als sociale dumping, in het bijzonder bij
de grensoverschrijdende verlening van diensten, het
vertrouwen van werknemers en eerlijke bedrijven in de
eengemaakte markt. Ook de publieke steun is tanende.
“Maar dit is ongunstig voor onze economie. Om het
volledige potentieel te benutten, moet de eengemaakte
markt worden voltooid, maar niet ten koste van regels
en fundamentele economische en sociale rechten”, zegt
rapporteur Oliver Röpke (groep Werknemers – AT).
“Een goed functionerende interne markt veronderstelt de
naleving van Europese en nationale wetgeving, en dit geldt
met name voor grensoverschrijdende activiteiten.” Bij
Europese integratie moet het juiste evenwicht worden
gevonden tussen economische, sociale en ecologische
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ontwikkeling en moet de economische en sociale convergentie tussen lidstaten worden vergroot.
In zijn initiatiefadvies Interne markt: bedreigingen en
belemmeringen, roept het EESC ook op tot:
●● eerlijke concurrentie: naleving van Europese en
nationale wetgeving – met inachtneming van de
rechten van werknemers en het beginsel dat hetzelfde werk op dezelfde plek gelijk moet worden
beloond – en korte metten maken met de schijndetachering van werknemers en oneerlijke praktijken bij overheidsopdrachten;
●● wegnemen van marktbelemmeringen: betere
erkenning van kwalificaties en diploma’s, het
wegnemen van belemmeringen die worden veroorzaakt door regelgeving, enzovoort;
●● een gereguleerd fiscaal beleid: stappen zetten in
de richting van een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting, rapportage per land en het aanpakken
van belastingontduiking en belastingparadijzen.
(sma)
l

Jan Borg, Maltees staatssecretaris voor EU-fondsen
en het EU-voorzitterschap van 2017, presenteerde de
prioriteiten van het Maltese EU-voorzitterschap tijdens
de januarizitting van het EESC. De presentatie werd
gevolgd door een levendig debat met de leden van het

EESC (Voor meer informatie over de adviezen waarmee
het EESC een bijdrage aan het Maltese voorzitterschap wil
leveren, zie de editie van deze nieuwsbrief die in januari is
verschenen).
l

Innovatie en wetenschap ten bate van iedereen: wat is er nieuw?
Wie bedenkt dat Horizon 2020 een begroting van
80 miljard euro heeft om zeven jaar lang projecten op
het gebied van onderzoek en ontwikkeling (O&O) te
financieren, zou gemakkelijk tot de conclusie kunnen
komen dat de potentiële effecten op het leven van mensen, in de vorm van werkgelegenheid en toegevoegde
waarde voor de Europese economie, enorm positief
zouden kunnen zijn.
Maar hoe denken gewone mensen hierover?
De academische gemeenschap heeft haar vertrouwen
in het potentieel van de Horizon 2020-initiatieven
duidelijk uitgesproken, maar heeft de EU ook gewaarschuwd dat ze de hele O&O-keten moet bestrijken, van
fundamenteel onderzoek tot onderzoek dat gericht is
op de ontwikkeling van tastbare producten en diensten. In zijn advies over de tussentijdse evaluatie van
Horizon 2020 (rapporteur Ulrich Samm – Werkgeversgroep – DE), verklaart het EESC dat “alleen evenwichtige

steun in deze gehele keten [...] ervoor [zal] zorgen dat
de gecreëerde knowhow ook wordt toegepast en uiteindelijk tot maatschappelijke en economische baten
leidt”, d.w.z. positieve gevolgen heeft voor het leven
van mensen.
De waarheid is dat de gewone man en vrouw zich
nauwelijks bewust zijn van de mogelijke effecten van
O&O-resultaten op hun dagelijkse leven.
Als we daarbij optellen dat er (nog altijd) aanzienlijke
verschillen tussen de wetenschappelijke en innovatiefaciliteiten van de lidstaten bestaan, wordt duidelijk
waarom ik durf te stellen dat alleen het verhogen van
het programmabudget ter stimulering van wetenschap
en innovatie in de samenleving niet genoeg zal zijn om
de manier waarop de gemiddelde burger over O&O
denkt te veranderen.

Het EESC wenst dat de criteria voor hervestiging
vooral worden gebaseerd op de kwetsbaarheid van

Ook moeten we nadenken over het idee om cursussen
over innovatie op te zetten voor journalisten, of een prijs
voor journalistiek op het gebied van innovatie in het
leven te roepen om gewone mensen – die ten slotte de
eindgebruikers van O&O zijn – meer inzicht te geven in
wat Horizon 2020 voor hun leven kan betekenen.

Dat is de reden waarom wij voorstander zijn van het
verbeteren van de basisfinanciering voor O&O in gebieden van Europa die minder goed uitgerust zijn alvorens te focussen op wat “verantwoorde O&O” wordt
genoemd.

EESC pleit ervoor hervestigingsregelingen
los te koppelen van
partnerschapsovereenkomsten
Volgens schattingen van de Hoge Commissaris voor
Vluchtelingen (UNHCR) zullen in 2017 wereldwijd bijna
1,2 miljoen mensen behoefte hebben aan hervestiging.
In 2015 werden wereldwijd slechts 80 000 personen
hervestigd. Vanwege het gebrek aan een deugdelijk
hervestigingsprogramma en aan legale immigratiemogelijkheden zien vele ontheemden die internationale
bescherming nodig hebben, zich gedwongen hun lot in
de handen van gevaarlijke mensensmokkelaars te leggen. In zijn advies over het voorgestelde hervestigingskader toont het EESC zich verheugd over het voorstel
tot vaststelling van een Uniekader voor hervestiging,
dat een noodzakelijk instrument vormt om personen
die bescherming zoeken te helpen en tevens een stap is
in de richting van een echt gemeenschappelijk asielbeleid, dat het EESC sinds jaar en dag voorstaat. Met een
dergelijk kader zouden de landen aan de buitengrenzen
van de Unie ook beter kunnen worden ondersteund.

Europa heeft nog drie jaar om de uitvoering van dit
programma te verbeteren door regels te vereenvoudigen, duidelijkere taal te gebruiken in oproepen tot
het indienen van voorstellen, de pool van aanvragers
democratischer samen te stellen, financieringskansen
te creëren voor projecten die klein of middelgroot zijn
maar belangrijke effecten hebben en, als dat essentieel
is voor de bewustmaking van het algemene publiek, de
sociale media te gaan zien als een belangrijke schakel
voor bijvoorbeeld het verspreiden van succesverhalen –
dit zijn zaken om rekening mee te houden.

Dit alles dient om te laten zien dat wetenschappelijke
innovatie en onderzoek heus niet altijd onbegrijpelijke
activiteiten zijn! Dit kan de kwaliteit van ons leven verbeteren en ons nog trotser maken op een Europa van
en voor iedereen. Simpel, nietwaar?
l

Politici en maatschappelijk middenveld
moeten optreden tegen mensenhandel

de betrokkenen en worden losgekoppeld van partnerschapsovereenkomsten, ontwikkelingshulp of goede
samenwerking met derde landen op asielgebied. Het
spreekt zich ervoor uit het UNHCR als internationaal
orgaan bij dat kader te betrekken, aangezien het over
de nodige bevoegdheden en kennis beschikt om te
onderzoeken of een persoon al dan niet bescherming
behoeft. Het UNHCR moet, evenals het EESC zelf, deel
uitmaken van het Comité op hoog niveau voor hervestiging. Volgens het EESC verdient het geen aanbeveling
om lidstaten van de EU of derde landen speciale rechten
te verlenen voor het uitvoeren van eigen selecties.
Het hervestigingsprogramma dient vergezeld te gaan
van programma’s voor een vroegtijdige, doeltreffende
en succesvolle integratie van hervestigde personen, die
onder meer in toegang tot de arbeidsmarkt, erkenning
van kwalificaties en beroeps- en taalonderwijs voorzien.
Het maatschappelijk middenveld kan hierbij een beslisl
sende rol spelen. (sma)

Samen met de VN
georganiseerde filmvertoning
toont wreedheid van
kinderhandel
De VN en het EESC hebben op 10 januari
2017 in BOZAR, het Paleis voor Schone Kunsten
in Brussel, de film Sold van J. D. Brown gepresenteerd. De filmvertoning werd geopend door
EESC-lid Madi Sharma (groep Werkgevers, VK)
en Deborah Seward, directeur van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde
Naties in Europa (UNRIC). De film laat de wreedheid en onmenselijkheid van kinderhandel zien.

© Shutterstock

Volgens het Bureau van de Verenigde Naties
voor drugs- en misdaadbestrijding (UNODC)
worden elk jaar wereldwijd miljoenen mensen verhandeld, waarbij seksuele uitbuiting de
meest voorkomende vorm van mensenhandel
is (53%), gevolgd door dwangarbeid (40%),
een verschijnsel dat steeds vaker wordt gesignaleerd. Uit het werkdocument van Eurostat
over mensenhandel (Working paper on trafficking in human beings) van 2015 blijkt dat 69%
van de in de EU geregistreerde slachtoffers
wordt verhandeld met het oog op seksuele
uitbuiting en 19% met het oog op dwangarbeid. Wereldwijd zijn 49% van de ontdekte
slachtoffers van mensenhandel volwassen
vrouwen, en 33% kinderen.
In zijn adviezen over mensenhandel heeft het EESC
gevraagd om een betere bescherming en ondersteuning van slachtoffers, die vaak in eerste instantie door
maatschappelijke organisaties worden ontdekt. Het
Comité is van mening dat dit van cruciaal belang is
om slachtoffers in staat te stellen te re-integreren in de
legale samenleving waarvan ze zijn uitgesloten. Hun
integratie in de arbeidsmarkt moet worden ondersteund door overheidsfinanciering.

Het tegengaan van geplande veroudering:
het EESC heeft baanbrekend werk verricht,
aldus nieuw boek
In een onlangs gepubliceerd boek met de titel Understanding Planned Obsolescence onderzoekt de Braziliaanse docente milieu- en biorecht Kamila Pope
de oorzaken, kosten en impact van geplande veroudering. Dit boek schenkt
bijzondere aandacht aan het werk van het EESC op dit gebied, van het baanbrekende advies van Thierry Libaert uit 2013 en het project dat hierna onder
het voorzitterschap van Henri Malosse werd uitgevoerd, tot de studie uit 2016
genaamd The influence of life span labelling on consumers, en concludeert dat
“er geen twijfel over bestaat dat de mobilisatie door het Europees Economisch
en Sociaal Comité van de EU in de vorm van het uitgebrachte advies en de
daarop volgende invoering van een programma om geplande veroudering
te bestrijden, een van de belangrijkste maatregelen is die tot nu toe op dit
gebied zijn genomen door overheidsinstanties”.

De vertoning van de film werd gevolgd door een
paneldiscussie met vertegenwoordigers van het
UNODC, de IAO, UNICEF en Madi Sharma, die opriepen tot een steviger optreden door de politiek en
heroverweging van het Europees beleid. De sprekers
discussieerden over de redenen achter en mogelijke
maatregelen tegen mensenhandel, wezen daarnaast
op de cruciale rol van maatschappelijke organisaties
en elk afzonderlijk individu en riepen op tot gezamenlijke actie. (jk)
l

De textuur van het geheugen
Een portrettengalerij
Ter markering van het Maltese voorzitterschap
van de EU heeft het EESC een tentoonstelling van
hedendaagse fotoportretten van de internationaal
vermaarde Maltese fotograaf Joseph P. Smith georganiseerd. De geportretteerden zijn enkele van de
langstlevende inwoners van de eeuwenoude stad
Birgu, en een video-installatie toont interviews met
hen en beelden van achter de schermen. De tentoonstelling, die te zien zal zijn in foyer 6 van het
JDE-gebouw, zal officieel worden geopend tijdens
de zitting van het EESC van 22 februari 2017 en zal
lopen tot 24 maart 2017. (jp)
l

The Texture
of Memory

© Joseph P. Smith

door vicevoorzitter van het EESC
Gonçalo Lobo Xavier

European Economic and Social Committee
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Kamila Pope, Understanding Planned Obsolescence – Unsustainability Through
Production, Consumption and Waste Generation, Kogan Page, 2017, 240 bladzijden. (dm)
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door de groep Werknemers
van het EESC

Alle deelnemers benadrukten met klem dat
de ontwikkeling van een nieuw economisch
en sociaal model voor werkgelegenheid en
groei, dat echt werkt voor het welzijn van
de EU-burgers, de beste bescherming tegen
deze verschijnselen is. Onderstreept werd
dat er een nauwe relatie bestaat tussen een
doeltreffende sociale pijler en de toekomst
van de EU, en er werden manieren verkend
om sterke betrokkenheid bij substantiële
publieke en private investeringen te creëren
om voor meer werkgelegenheid te zorgen.
Het recentelijk goedgekeurde EESC-advies
over de sociale pijler vormt een goed uitgangspunt, aangezien hierin specifieke
voorstellen worden gedaan om dit project
te vertalen naar positieve, betekenisvolle
maatregelen die zullen bijdragen tot het
verbeteren van de leef- en werkomstandigheden van mensen en tot het herstel
van hun vertrouwen in de Unie. (mg) l

Op 15 februari 2017 heeft de Werknemersgroep een buitengewone vergadering
gehouden om zijn strategieën en prioriteiten te bespreken tegen de achtergrond van
politieke verhoudingen die onmiskenbaar
aan het veranderen zijn, met de nieuwe
Amerikaanse president, het vooruitzicht van
een Brexit, het einde van de informele “grote
coalitie” in het Europees Parlement, de regeringscrisis in Italië en de naderende verkiezingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland. De
deelnemers analyseerden de uitdagingen en
kansen voor Europese vakbonden in het licht
van deze nieuwe politieke en institutionele
ontwikkelingen, die het meer dan ooit urgent
maken om de Europese democratische waarden en de rechtsstaat te verdedigen tegen
steeds agressievere populistische bewegingen en hun misleidende propaganda.

Op weg naar een eerlijke deeleconomie: de rol en de
plaats van coöperatieve platforms
door de groep Diverse
Werkzaamheden van het EESC

De voorzitter van de groep Diverse
Werkzaamheden, Luca Jahier (IT), heeft op
5 december 2016 een conferentie voorgezeten waarop activisten uit de sociale en
solidaire economie aan de hand van voorbeelden hebben laten zien hoe eerlijke deelplatforms kunnen worden opgezet, welke
modellen voor dergelijke platforms denkbaar zijn en welke kansen en uitdagingen
deze voor wetgevers en de samenleving
bieden.
Digitale platforms vormen de hoeksteen
van de “deeleconomie”. In de hele EU en
overal ter wereld maken particulieren,
sociaal ondernemers en gemeenschappen
gebruik van deze veelzijdige instrumenten
voor het produceren, leveren, hergebruiken en toegankelijk maken van gedeelde
goederen en diensten. De activiteiten van
de betrokkenen zijn gericht op een rechtvaardige vorm van economie en sociale

herverdeling, waardoor hun digitale platforms radicaal verschillen van modellen
waarbij de door gebruikers en bijdragers
gecreëerde waarde wordt afgeroomd door
de exploitanten, die zich veelal weinig van
sociale normen en de wet aantrekken. Coöperatieve platforms moeten worden erkend
en op billijke wijze worden gereguleerd.
Gesteund door de groep Diverse Werkzaamheden hebben zes organisaties op het
gebied van de sociale en solidaire economie
samen met de zogenaamde Commons –
een sociale beweging van gebruikersgemeenschappen die een gezamenlijk beheer
van hulpbronnen voorstaan – een conferentie met bijna 200 deelnemers belegd om:
l kennis te nemen van inspirerende voorbeelden van coöperatieve platforms op
het gebied van cultuur, voeding, landgebruik, het delen van diensten door
bedrijven, lokale ruilmiddelen enz.;
l te debatteren over juridische kwesties:
arbeidsrecht, eigendom, contracten en
belastingen;

Fototentoonstelling over de Poolse
ﬁlmregisseur Andrzej Wajda

door de groep Werkgevers
van het EESC
In januari heeft het EESC een tentoonstelling geopend met meer dan 30 foto’s

van de onlangs overleden Poolse filmregisseur Andrzej Wajda. De door de wereldbekende kunstfotograaf Czesław Czapliński
gemaakte foto’s leggen een aantal belangrijke momenten vast uit Wajdas beroeps- en
privéleven.

IN HET KORT
Voorzitter Dassis feliciteert de pas gekozen voorzitter van
het Europees Parlement

QE-AA-17-002-NL-C

Europa verandert: welke uitdagingen heeft de
toekomst in petto voor vakbonden?

te herstellen en ervoor te zorgen dat de burgers weer belang gaan stellen in ons project
en onze werkzaamheden. Als het democratisch
gekozen orgaan van de EU moet het Europees
Parlement hierbij een hoofdrol spelen. Het
Europees Economisch en Sociaal Comité, de
vertegenwoordiger van het maatschappelijk
middenveld in Europa, zal op zijn beurt al het
mogelijke doen om het EP bij te staan.”
EESC-voorzitter Georges Dassis heeft
Antonio Tajani op 19 januari een brief
gestuurd om hem te feliciteren met zijn
verkiezing tot nieuwe voorzitter van het
Europees Parlement. De heer Dassis spreekt
hierin de hoop uit dat de uitstekende samenwerking tussen het EESC en het Europees
Parlement zal worden voortgezet, en verzekert de heer Tajani dat het Europees Parlement bij de moeilijke taak die het wacht kan
rekenen op de volledige steun van het EESC:
“U bent verkozen in een tijd van crisis voor de
Europese Unie. Alle Europese actoren moeten
nu op de eerste plaats trachten het vertrouwen

Voorts stelt Georges Dassis voor om te
bekijken hoe het EP de follow-up van de
EESC-adviezen kan verbeteren, EP- en
EESC-leden nauwer kunnen samenwerken,
en andere gemeenschappelijke prioriteiten kunnen worden vastgesteld. Ten slotte
nodigt de heer Dassis de heer Tajani uit om
de voltallige vergadering van het EESC toe
te spreken tijdens een van de volgende zittingen: “Wij zijn ervan overtuigd dat uw aanwezigheid de banden tussen de wetgevende
macht van de Unie en de vertegenwoordigers
van het maatschappelijk middenveld zal aanhalen”, zo besluit voorzitter Dassis. (dm)l

EESC-lid Tom Jones – panellid tijdens de Internationale
Groene Week in Berlijn

l uit te leggen wat zij van de Europese
Unie, de lidstaten en gemeenten verwachten; en
l partnerschappen te bevorderen.
De groep Diverse Werkzaamheden, waarvan
de meeste leden afkomstig zijn uit de sociale
sector, heeft bij die gelegenheid nogmaals
gewezen op de voortrekkersrol die de groep
speelt bij de bevordering en ontwikkeling
van de participatieve democratie door het
onderhouden en aanknopen van contacten
met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uit de hele wereld. (cl) l
“Het is niet overdreven om te zeggen dat Andrzej Wajda een wereldwijde erkende meester
en een symbool van de Europese film was”,
zei Jacek P. Krawczyk, de voorzitter van de
groep Werkgevers, bij de vernissage op
25 januari. Hij riep het publiek ertoe op
om Wajda’s laatste film, getiteld Powidoki
(“Nabeeld”), te gaan kijken, die in maart in
de Brusselse bioscopen komt.
De Poolse romancier, toneelschrijver en
scenarist Maciej Karpiński vertelde over
zijn zeer persoonlijke herinneringen aan de
samenwerking met Wajda. Hij benadrukte
dat Wajda niet alleen een grote Poolse kunstenaar, maar ook een groot Europeaan was,
die blijk gaf van grote belangstelling voor
en kennis van Europese aangelegenheden.
De tentoonstelling werd georganiseerd op
initiatief van de groep Werkgevers van het
EESC. (lj)
l

De EESC-leden Tom Jones (groep
Diverse Werkzaamheden – UK), Jarmila
Dubravská (groep Werkgevers – SK) en
Piroska Kállay (groep Werknemers –
HU) hebben een bezoek gebracht aan de
landbouwbeurs De Internationale Groene
Week in Berlijn, een uniek evenement rond
voedingsmiddelen en landbouwthema’s,
dat jaarlijks een half miljoen bezoekers trekt.

economische groei en werkgelegenheid.
Ook gezondheidsrecreatie heeft een enorm
potentieel als het erom gaat meer mensen
uit de stad aan te trekken. Bovendien leveren consumenten een cruciale bijdrage aan
de heropleving van plattelandsregio’s. Zij
moeten bewust worden gemaakt van de
waarde van traceerbare en duurzaam geproduceerde voedingsproducten.

De heer Jones was panellid bij een debat met
als titel The Cork 2.0 Declaration – From
Reﬂection to Action, waaraan ook commissaris Phil Hogan en de Duitse minister
van Landbouw, Christian Schmidt, deelnamen. De heer Jones zei dat plattelandsontwikkeling in het bijzonder gericht moet zijn
op steun voor jonge ondernemende boeren
en jongeren op het platteland. Concreet
dient deze steun onder meer te worden
verleend in de vorm van toegang tot snel
breedbandinternet in alle plattelandsgebieden, waarvan zowel de jonge generatie als
het bedrijfsleven zou profiteren. Moderne
voorzieningen voor agrotoerisme en plattelandstoerisme bieden potentieel voor lokale

Het programma voor plattelandsontwikkeling en het gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn niet toereikend gebleken om de
teloorgang van het platteland te keren.
Daarom moeten middelen uit andere
investeringsfondsen van de EU worden
ingezet in en ter beschikking gesteld aan
plattelandsgebieden. Veranderingen worden in de eerste plaats teweeggebracht
door de ondernemingsgeest van lokale
bewoners en bedrijven (met inbegrip van
sociale ondernemingen), die lacunes vullen in dorpen waar de openbare dienstverlening is weggevallen. Duurzame
plattelandsgebieden zijn van nut voor alle
burgers. (sma)
l

Nieuwjaarsreceptie in het Koninklijk Paleis
Van oudsher houden de koning en de koningin van België aan het begin van het nieuwe
jaar een receptie in het Koninklijk Paleis om
hun beste wensen over te brengen aan de
leiders van de Europese instellingen en de
permanente vertegenwoordigingen bij de
Europese Unie in Brussel. Dit jaar vond de
receptie op 25 januari plaats. Het EESC werd
vertegenwoordigd door voorzitter George
Dassis, vicevoorzitters Gonçalo Lobo Xavier
en Michael Smyth, secretaris-generaal Luis
Planas en het hoofd van de dienst Protocol,
Dominique-François Bareth. (dm)
l
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