
www.eesc.europa.euwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

IN DIT NUMMER

2 Gooi geen voedsel weg, 
maar geef het weg!

3 Verdere integratie EU is 
voorwaarde voor betaalbare 
energie

4 Jongeren stellen prioriteiten 
voor Europa

HOOFDARTIKEL

Beste lezers,

Na het zomerreces staan wij voor tal van 
nieuwe uitdagingen. Niet alleen hebben we 
een nieuw verkozen Europees Parlement, 
maar ook zal de komende maanden de 
toekomstige Europese Commissie vorm 
krijgen. Laat ons nu reeds haar nieuwe voor-
zitter, Jean-Claude Juncker, gelukwensen 
met zijn benoeming.

Na de economische en fi nanciële crisis die 
ons zo hard heeft getroff en, staat Europa 
nu voor een maatschappelijke en politieke 
crisis die de Unie op haar grondslagen 
zou kunnen doen trillen. De komende vijf 
jaar dienen in het teken te staan van het 
herwinnen van het vertrouwen van de 
Europeanen, het herstellen van de verbin-
dingen en het opnieuw aanwakkeren van 
de “Europese droom”.

Om deze doelstelling waar te maken heeft 
Jean-Claude Juncker al aangekondigd dat 
hij de “voorzitter van de sociale dialoog” 
wil zijn. Het EESC schaart zich volledig ach-
ter deze intentie en ons antwoord aan de 
voorzitter is dat het Comité – spreekbuis 
van het maatschappelijk middenveld – een 
toegewijde partner zal zijn in deze en een 
proactieve bron van ideeën. Herindustriali-

sering, investeringen in de toekomst en competitieve onderwijssystemen vormen allemaal 
kerngebieden waarop tastbare vooruitgang noodzakelijk is, gebaseerd op terreinervaring.

Europa moet zich weer solidair betonen, de mensen een gevoel van “Europese identiteit” 
geven en een inspirerend gemeenschappelijk toekomstproject uitstippelen. Om dit mogelijk 
te maken dient de weg te worden gevolgd die met het Lissabonverdrag is geopend en die 
meer ruimte biedt voor participatieve democratie. Dit is de uitdaging die ons Comité, aan 
de zijde van de Europese burger, bereid is aan te gaan.

Henri Malosse,
Voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité

“Na de economische en 

fi nanciële crisis die ons zo hard 

heeft getroffen, staat Europa nu 

voor een maatschappelijke en 

politieke crisis die de Unie op 

haar grondslagen zou kunnen 

doen trillen. De komende vijf jaar 

dienen in het teken te staan van 

het herwinnen van het vertrouwen 

van de Europeanen, het herstellen 

van de verbindingen en het 

opnieuw aanwakkeren van de 

“Europese droom”.”

VOOR IN UW AGENDA
10 september – 10 oktober 2014/
EESC, Brussel: 
“Made in Italy” – expositie: 
meesterwerken van Dario Brevi

24 september 2014/
EESC, Brussel: 
Seminar inzake Aligning regional 
investment to digital enablers for 
future growth

15-16 oktober 2014/
EESC, Brussel: 
EESC-zitting

Europees Jaar voor ontwikkeling 2015 – 
een aansporing tot meer betrokkenheid

2015 wordt het Europees Jaar voor 
ontwikkeling (EY2015DEV). Het Europees 
Economisch en Sociaal Comité heeft er in 
aanzienlijke mate toe bijgedragen dat in heel 
Europa aan dit belangrijke jaar voor ontwik-
kelingskwesties op VN- en Europees niveau 
de nodige aandacht zal worden besteed.

Algemene doelstelling van EY2015DEV is te 
“inspireren”, bewustwording te stimuleren 
en een groter aantal Europeanen, met name 
jongeren, te betrekken bij ontwikkelings-
acties, gericht op wereldwijde solidariteit 
en rechtvaardigheid, mensenrechten en 
mondigheid van vrouwen. Ook moeten de 
burgers bij de vaststelling van de agenda 
voor de periode na 2015 worden betrokken.

Het voorstel werd reeds in 2011 gelanceerd 
door EESC-lid Andris Gobiņš – die zich reeds 
in zijn thuisland Letland actief heeft ingezet 
voor ontwikkelingskwesties – in samenwer-
king met CONCORD, de Europese confede-
ratie van ngo’s voor hulp en ontwikkeling, 
en het EESC. Zij hebben er alles aan gedaan 
om ook het Comité van de Regio’s van de 
EU, Europees commissaris voor ontwikkeling 
Andris Piebalgs en het Europees Parlement 
voor hun zaak te winnen.

In dit verband hebben de toenmalige EESC-
voorzitter Staff an Nilsson en EP-voorzitter 
Martin Schulz er in een gezamenlijke brief 
bij Commissievoorzitter José Manuel Bar-
roso op aangedrongen het voorstel aan te 
nemen. Zijn antwoord was positief – met het 

inmiddels bekende resultaat. In december 
2013 heeft het EESC een initiatiefadvies 
goedgekeurd waarin het het Europees Jaar 
voor ontwikkeling 2015 toejuicht: dit is het 
eerste Europees Jaar dat ook gericht is op 
externe actie, over de grenzen van de EU 
heen.

“Dit is geweldig”, zegt de heer Gobiņš. “Ik 
ben een gewone burger, geen superstar – 
een vertegenwoordiger van het maatschap-
pelijk middenveld van een kleine lidstaat die 
tot voor kort nog zelf hulp ontving, maar 
dankzij de geweldige ondersteuning van 
iedereen, en met name CONCORD, is dit 
initiatief nu werkelijkheid geworden.”

“Maatschappelijke organisaties zullen een 
cruciale rol spelen omdat de idee oorspron-
kelijk van hen afkomstig is”, bevestigt Stina 

Soewarta, hoofd van de informatie-eenheid 
van DG DEVCO van de Europese Commissie. 
“Een Europees Jaar zonder hun betrokken-
heid zou hoe dan ook geen steek hou-
den.” De acties zullen op zowel Europees 
als nationaal niveau plaatsvinden en het 
maatschappelijk middenveld wordt nu al 
ingeschakeld bij de organisatie ervan. Zo 
zijn in juni 300 Europeanen naar Brussel 
gekomen om te overleggen hoe de bood-
schap van ontwikkelingssamenwerking kan 
worden overgebracht. Bij de vele partners 
zullen ook mensen in de ontwikkelingslan-
den horen.

De EU en haar lidstaten zijn ‘s werelds 
belangrijkste donoren van ontwikkelings-
hulp – zij verstrekken meer dan de helft van 
alle officiële hulp wereldwijd (53 miljard 
euro in 2011). Uit een enquête van 2012 is 
gebleken dat 85% van de Europeanen van 
mening is dat het van belang is mensen 
in ontwikkelingslanden te helpen; dit per-
centage is ondanks de economische crisis 
weinig veranderd. Meer dan een kwart van 
de Europeanen doet schenkingen uit eigen 
middelen.

Hoewel er vooruitgang wordt geboekt 
zullen niet alle millenniumdoelstellingen 
volgend jaar worden gehaald. Volgens de 
heer Gobiņš moeten “in de nieuwe mondiale 
ontwikkelingsagenda na 2015 krachtigere 
en concretere verbintenissen worden opge-
nomen, niet alleen van regeringen, maar van 
iedereen die van de wereld een betere plek 
kan helpen maken”. Hij wijst erop dat elk-
een verantwoordelijk is voor duurzame con-
sumptie en billijke behandeling. “We vragen 
ondersteuning voor reële verandering. Dat 
is onze droom en we komen nu een beetje 
dichter bij de verwezenlijking ervan.” ●

Een solidere economie voor een krachtiger Europa
De nieuwe leiders van Europa moeten de 

handen uit de mouwen steken om de Econo-
mische en Monetaire Unie af te maken. Dit is 
de boodschap uit een advies dat het EESC op 
zijn 500ste zitting heeft goedgekeurd. Europa 
kan stagnatie en werkloosheid beter gaan 
bestrijden als er een solidere structuur voor 
economische governance wordt opgezet.

“De nog lang niet voltooide EMU is een 
noodzakelijke voorwaarde als we willen 
dat de burgers weer vertrouwen krijgen 
in het Europese project en dat dit project 
duurzaam wordt”, aldus Joost van Iersel 
(Nederland, groep werkgevers), één van de 
twee rapporteurs voor dit advies.

Om te beginnen moet de EU een echt pact 
voor groei, werkgelegenheid en stabiliteit 
lanceren waarvoor van een betere toepas-
sing van de vigerende wetgeving wordt 
uitgegaan en dat door zowel overheids- als 
particuliere investeringen wordt aangedre-
ven. Vervolgens moet de EMU, die – zoals 
door de crisis is gebleken – structureel kleine 

Andris Gobiņš, EESC-lid

“De nog lang niet 

voltooide EMU is een 

noodzakelijke voorwaarde 

als we willen dat de 

burgers weer vertrouwen 

krijgen in het Europese 

project en dat dit project 

duurzaam wordt.”

bron: Europese Commissie
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De waarnemingspost Arbeidsmarkt van het EESC 
heeft onderzocht hoe het in Griekenland, Kroatië, 
Italië, Oostenrijk, Slowakije en Finland staat met 
de uitvoering van het beleid voor jeugdwerkge-
legenheid van de EU. Hoewel de situatie van land 
tot land verschilt – de jeugdwerkloosheid loopt 
uiteen van 9,2% in Oostenrijk to 58,3 in Griekenland – 
zijn er voor alle EU-lidstaten gemeenschappelijke 
oplossingen.

Door samen te werken kunnen sociale partners, jon-
gerenorganisaties en openbare overheden beleid 
voor jeugdwerkgelegenheid helpen vormgeven 
dat resultaten oplevert, zoals in Oostenrijk en Fin-
land is gebleken. “Betrokken partijen kunnen het 

jongerenbeleid echt een kwaliteitsimpuls geven, 
omdat zijzelf zo goed bekend zijn met de situatie 
op de arbeidsmarkt. Hun inbreng is daarom onmis-
baar “, aldus Christa Schweng (Oostenrijk, groep 
werkgevers), voorzitster van de waarnemingspost 
Arbeidsmarkt.

Een groot deel van het onderzoek heeft betrekking 
op de uitvoering van de Jongerengarantie.

Deze in 2013 ingevoerde regeling zorgt ervoor dat 
alle jongeren tot 25 jaar binnen vier maanden na 
hun formele opleiding of nadat ze werkloos zijn 
geworden een goed en concreet aanbod krijgen. Het 
zou hierbij kunnen gaan om een baan, baan tijdens 
studie, stage of voortgezet onderwijs, aangepast 
aan de persoonlijke situatie en behoeften. Als de 
Jongerengarantie goed wordt uitgevoerd kunnen 
er volgens het onderzoek structurele hervormingen 
mee in gang worden gezet. Sommige nationale 
onderwijsstelsels zouden bijvoorbeeld beter kun-
nen worden afgestemd op datgene waar de markt 
behoefte aan heeft. Dan doen jongeren vaardighe-
den op waar bedrijven om vragen. “In Griekenland, 
Italië en Kroatië maken de betrokken partijen zich 
allemaal sterk voor betere stages en nauwere ban-
den tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dat is de 
enige weg vooruit”, aldus mevrouw Schweng.

De 5 miljoen werkloze Europese jongeren heb-
ben met allerlei verschillende omstandigheden 
te maken, en daarom is een gerichte, zorgvuldig 
geplande, met de betrokken partijen afgestemde 
en aan de situatie in elk van de lidstaten aangepaste 
aanpak nodig. (cad) ●

tekortkomingen vertoont, worden voltooid om voor duurzame en 
evenwichtige economische prestaties te zorgen en verdere crises te 
voorkomen. Het EESC heeft daarvoor een stappenplan voorgesteld. 
De bedoeling is dat een dergelijk stappenplan, dat voor de komende 
Europese legislatuur wordt bestemd, op vier pijlers gaat rusten: een 
volledig geïntegreerde Europese kapitaalmarkt, instrumenten voor 
meer concurrentievermogen, economische convergentie en Euro-
pese solidariteit, en maatregelen om de sociale gevolgen van econo-
mische bijsturingen te ondervangen en de democratische legitimiteit 
van de EU en de instellingen van de eurozone te vergroten.

“De burgers hebben vooral dringend behoefte aan een Europees plan 
voor investeringen in groei en banen waardoor de nationale schuld 
niet groter wordt. Niemand zit nog te wachten op holle woorden en 
lange teksten zonder concrete voorstellen”, aldus rapporteur Carmelo 
Cedrone (Italië, groep werknemers). Hij wil dat deze vraagstukken 
bovenaan de agenda van de EU komen te staan.

In het door hem en Joost van Iersel voorbereide advies wordt gewe-
zen op de noodzaak van een diepgaandere en betere economische, 
sociale en politieke integratie tussen de lidstaten van de EU, omdat 
anders onmogelijke kan worden tegemoetgekomen aan de ver-
wachtingen van de burgers voor hun levenskwaliteit en welvaart. 
De slotsom van het advies is dat “een solidere economie voor een 
krachtiger Europa” alleen mogelijk is als daar draagvlak voor is en 
als de maatschappelijke organisaties er hun schouder onder zet-
ten. (cad/aa) ●

Jeugdwerkloosheid – een onderzoek 
in 6 landen

Gooi geen voedsel weg, geef het weg!

Het maatschappelijk middenveld als actieve producent van hernieuwbare energie

De Europese Commissie heeft algemene doelstellin-
gen voor het klimaat- en energiepakket 2030 vastgesteld 
en zou o.a. het aandeel van hernieuwbare energie in de 
energiemix van 14% (2012) willen verhogen tot 27% 
(2030). Het EESC onderschrijft deze doelstelling maar 
pleit voor specifi eke doelstellingen op nationaal niveau.

Het vaststellen van doelstellingen alleen volstaat evenwel 
niet om ervoor te zorgen dat ook de nodige actie wordt 
ondernomen. Structurele wijzigingen in het energiesys-
teem moeten kunnen steunen op passende wetgeving. 
De problemen op klimaat- en energiegebied kunnen 
alleen worden aangepakt als ook voor kleine producen-
ten de nodige voorwaarden worden geschapen om hun 
projecten inzake hernieuwbare energie een kans op sla-
gen te geven. Met het oog daarop is het EESC begonnen 

een evaluatie te maken van de voorwaarden waaronder 
burgers en gemeenschappen hun eigen initiatieven 
inzake hernieuwbare energie kunnen ontwikkelen.

Burgers, landbouwers, coöperatieven, kleine en mid-
delgrote ondernemingen op lokaal en regionaal niveau, 
alsook gemeenschappen zijn bij de Duitse Energiewende 
als kampioenen uit de bus gekomen, omdat zij het aan-
deel van hernieuwbare energie in slechts tien jaar van 6% 
tot vrijwel 25% hebben opgetrokken. Zij hebben tevens 
meer dan de helft van alle investeringen in de sector 
voor hun rekening genomen. Bovendien is uit studies 
gebleken dat de overschakeling van fossiele brandstof-
fen op hernieuwbare energie door kleine producenten 
tot een bijzonder grote toename van het aantal nieuwe 
banen leidt.

Niet in het minst dankzij de massale Duitse investerin-
gen zijn de productiekosten van wind- en zonne-ener-
gie aanzienlijk gedaald en kunnen andere lidstaten nu 
ook van deze lagere kosten profi teren. Gelet op de mili-
euvoordelen en de grotere energie-onafhankelijkheid is 
het dan ook alleen maar logisch dat een toename van 
de productie van hernieuwbare energie met name door 
kleine investeerders wordt ondersteund.

De conclusies van de EESC-studie zullen in de ochtend 
van 17 september tijdens een conferentie te Brussel 
worden gepresenteerd (voor meer informatie zie http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.sdo-observatory-
red). (nq/sma) ●

Christa Schweng, voorzitster van de waarnemingspost 
Arbeidsmarkt Twee rapporteurs voor het advies over de voltooiing van de EMU: Joost van 

Iersel,voorzitter van de afdeling Economische en Monetaire Unie, Economische 
en Sociale Samenhang (ECO) en Carmelo Cedrone, EESC-lid

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) 
heeft op 7 juli jl. in Brussel samen met de Europese 
Vereniging van Voedselbanken (FEBA) een conferentie 
georganiseerd over “De rol van voedselschenkingen in 
de strijd tegen voedselarmoede en voedselverspilling”.

79 miljoen EU-burgers leven onder de armoedegrens 
en 16 miljoen zijn aangewezen op voedselhulp van 
liefdadigheidsorganisaties, terwijl 89 miljoen ton 
levensmiddelen wordt weggegooid. EESC-voor-
zitter Henri Malosse vindt dit een misdaad tegen de 
menselijkheid: “Een maatschappij waarin een derde 
van al het voedsel wordt weggegooid terwijl zo veel 
mensen honger lijden, kan niet menselijk worden 
genoemd.” Hij wil dat Europa zijn verantwoordelijkheid 
neemt en aan deze situatie een einde maakt.

Veel ondernemingen en individuen zijn wel bereid 
de levensmiddelen die zij over hebben, te schenken, 
maar wetgeving en andere obstakels – die per lidstaat 
verschillen – beletten hen om dat te doen.

Duidelijkere regels 
voor voedselschenkingen

Tijdens de conferentie presenteerde Bio by 
Deloitte de uitkomsten van een in opdracht van 
het EESC uitgevoerd onderzoek naar belemme-
ringen en goede praktijkvoorbeelden op het vlak 
van voedselschenkingen. Zulke voorbeelden, o.a. 
van wetgeving, zijn al in Europa te vinden, maar 
moeten alleen nog door alle landen worden 
overgenomen. Er bestaat behoefte aan Euro-
pese richtsnoeren voor fi scale instrumenten, de 
voedselhiërarchie, aansprakelijkheid en de houd-
baarheid van levensmiddelen. “Het uitgevoerde 
onderzoek is erg waardevol voor de volgende 
cruciale stappen die moeten worden gezet om 
voedselschenkingen te vereenvoudigen mét 
behoud van de voedselveiligheid. Nu is actie op 
EU-niveau nodig”, aldus Yves Somville (België, 
groep Diverse werkzaamheden). Het EESC zal 
snel met de uitkomsten van het onderzoek aan 

de slag gaan: het zal zich gaan 
inzetten voor Europese en natio-
nale wetsvoorstellen en aandrin-
gen op specifi eke maatregelen.

Sleutelrol voor 
de voedselbanken

Bij voedselschenkingen spelen 
de voedselbanken een sleutelrol. 

De geschonken levensmiddelen (van producenten, 
distributeurs, winkeliers en individuen) komen 
bij hen terecht waarna ze die weer doorgeven 
aan ngo’s en sociale instanties die de armen hel-
pen. (sma) ●

EESC-voorzitter Henri Malosse met Manuela Gheoldus en 
Clementine O’Connor van BIO bij Deloitte, Angela Frigo, 
Voedselbank, Yves Somville, EESC-rapporteur inzake 
voedselverspilling Igor Šarmír, EESC-lid, werkgroep 
voedselverspilling , Thomas Pocher, lid van E. Leclerc en 
oprichter van Greentag, en Etienne Rubens, Komosie – 
Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie

Uiteenzetting van het EESC tijdens 
de eerste nationale conferentie 
over circulaire economie in Parijs

EESC-lid Thierry Libaert heeft in het kader van de “Going local”-
activiteiten de werkzaamheden van het EESC inzake de strijd tegen 
geplande veroudering toegelicht tijdens de op 17 juni 2014 gehou-
den eerste nationale conferentie over circulaire economie in Parijs. 
Hij hield zijn toespraak tijdens de workshop “Nieuwe economische 
modellen en de gebruiksduur van producten”, waardoor de werk-
zaamheden van het EESC bij een breed publiek van economische 
en politieke actoren onder de aandacht zijn gebracht. Het advies 
“Duurzamere consumptie: de levensduur van industrieproducten 
en herstel van het consumentenvertrouwen via voorlichting” (rap-
porteur: Thierry Libaert en corapporteur: Jean-Pierre Haber) is de eer-
ste Europese tekst waarin de strijd wordt aangegaan met geplande 
veroudering. Het eerste Europese forum over geplande veroudering 
zal op 17 oktober 2014 in het EESC worden gehouden. (ab) ●

ACTIE OP LOKAAL NIVEAU

“In Griekenland, Italië en 
Kroatië maken de betrokken 
partijen zich allemaal sterk 
voor betere stages en nauwere 
banden tussen onderwijs en 
bedrijfsleven. Dat is de enige 
weg vooruit.”

“79 miljoen EU-burgers 
leven onder de armoedegrens 
en 16 miljoen zijn aangewezen 
op voedselhulp van 
liefdadigheidsorganisaties, terwijl 
89 miljoen ton levensmiddelen 
wordt weggegooid.”
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DE ZITTING IN EEN NOTEDOP
Nieuwe EU-bosstrategie

Het EESC is ingenomen met de nieuwe EU-bosstrategie. 
Aangezien er een steeds grotere claim gelegd wordt op 
bossen, die bovendien in toenemende mate blootstaan 
aan gevaren, en allerlei sectorale beleidsterreinen van 
de EU met de bijbehorende regels van invloed zijn op 
bossen en de bosbouw, komt de nieuwe strategie als 
geroepen. Het EESC dringt er daarom bij de Commissie 
en de lidstaten op aan om de strategie doeltreff end uit te 
voeren, om de onderhandelingen voort te zetten en tot 
overeenstemming te komen over een juridisch bindende 
overeenkomst over bossen in Europa. (hb) ●

Stemuitslag: 111 stemmen voor en 0 tegen, bij 
5 onthoudingen

Digitale samenleving

In dit initiatiefadvies ligt het accent op twee belangrijke 
aspecten. Ten eerste wordt onder het motto de digitale 
kloof overbruggen gekeken hoe de plaats van vrouwen 
in een digitale samenleving kan worden verbeterd, 
waarbij een betere toegang tot ICT wordt gepromoot, 
en wordt de aandacht gericht op mensen met specifi eke 
leermoeilijkheden. Het EESC pleit voor maatregelen in 
heel de EU om de toegang van personen met een han-
dicap tot de digitale samenleving te kunnen garande-
ren, evenals de gelijkheid van kansen t.a.v. de nieuwe 
technologieën. Voor het tweede onderdeel, toegang tot 
werk en digitale integratie, wordt getracht beter inzicht 
te verwerven in de digitale aspecten van werk. (hb) ●

Stemuitslag: 128 stemmen voor en 0 tegen, bij 
0 onthoudingen

Crowdfunding in de Europese Unie

Crowdfunding is een van de recentelijk ontstane fi nancie-
ringsmodellen die beginnende bedrijven in toenemende 
mate helpen om terrein te winnen en bij te dragen aan de 
opbouw van een pluralistische en veerkrachtige sociale-
markteconomie. Het EESC is ingenomen met de medede-
ling van de Commissie en wijst op de groeimogelijkheden 
van crowdfunding als alternatieve fi nancieringsbron in de 
EU. Kmo’s zijn en blijven afhankelijk van bankleningen, 
ondanks het feit dat er alternatieve fi nancieringsbron-
nen bestaan (die niet altijd gemakkelijk toegankelijk zijn). 
Crowdfunding dient expliciet in de wetgevingen van de 
lidstaten als nieuwe vorm van sponsoring erkend te wor-
den. (hb) ●

Stemuitslag: 195 stemmen voor en 1 tegen, bij 
5 onthoudingen

Verdere integratie EU is voorwaarde 
voor betaalbare energie

BINNENKORT IN HET EESC

“Om de prijzen betaalbaar te houden en onze 
energievoorziening veilig te stellen zijn Europese 
coördinatie en samenwerking absoluut noodzake-
lijk”, aldus Stephane Buffetaut in juni tijdens de door 
het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) 
gehouden conferentie De stijging van de energie-
prijzen in toom houden: coördinatie, Europeani-
sering, betrokkenheid. De deelnemers waren het 
volmondig met hem eens, maar het belang van dit 
punt is nog niet tot alle lidstaten doorgedrongen. 
Deelnemers klaagden dat Europa’s energiebeleid 
niet gecoördineerd genoeg wordt uitgevoerd.

Europese energiedialoog – 
een belangrijke taak voor 
de nieuwe Commissie

Er is wel sprake van positieve ontwikkelingen, 
zoals de oprichting van de coördinatiegroep voor 
elektriciteit en gas en van het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor elektriciteit 
(ENTSO-E) en gas (ENTSO-G), maar de werkzaamheden 
van deze groepen vertonen nog te weinig samenhang. 
“ Energie-, klimaat- en industriebeleid moeten beter 
op elkaar worden afgestemd en gebaseerd worden op 
realistische technologische ontwikkelingen en statisti-
sche gegevens “, aldus Pierre-Jean Coulon (Frankrijk, 
groep Werknemers).

Bovendien moet het maatschappelijk middenveld 
bij een en ander betrokken worden om de overstap 
naar een koolstofarme economie meer maatschap-
pelijk draagvlak te geven. “Wij pleiten voor een 
grootscheeps, ambitieus en gecoördineerd pro-
gramma om het publiek bij het beleid te betrek-
ken  – een ware Europese energiedialoog (EED). 
Dat maakt actiegericht overleg binnen en tussen 

alle lidstaten mogelijk en verschaft beleidsmakers 
de nodige input”, aldus Richard Adams (VK, groep 
Diverse werkzaamheden), rapporteur van het advies 
“Behoeften en methoden om de burgers bij het 
energiebeleid te betrekken”. Het EESC zal de Com-
missie ervan blijven proberen te overtuigen dat zij 
bij de totstandbrenging van deze cruciale samen-
werking het voortouw moet nemen. (sma) ●

Vanaf 10 september, als de scholen alweer begonnen zijn, zal 
de zomer nog een maand lang schitteren tijdens de expo-
sitie “Made in Italy. Kleuren van Dario Brevi”. Die wordt 
gehouden in het kader van het Italiaanse Raads-
voorzitterschap en biedt de kans kennis te maken 
met een van ‘s werelds meest gelauwerde kun-
stenaars en hedendaagse ontwerpers. De 
werken van Brevi zijn nieuw en origineel, 
maar ademen tegelijkertijd de grandeur 
van de rijke Italiaanse kunsttraditie.

In Brevi’s acrylschilderijen op MDF en in 
zijn installaties en sculpturen is duidelijk 
de stijl te herkennen van de futuristen, 
de grootste durfallen van de 20e eeuw 
die in het teken van de kunst alles wil-
den vernieuwen. Brevi werkt in hun geest, 
maar deelt ook hun ironie en voorliefde voor 
ludieke uitingen. Hij slaagt erin op een unieke 
manier, via een perfect samenspel van vormen en 

kleuren, complexe boodschappen door te geven over de grootste 
vraagstukken van deze tijd, en dat zonder veel misbaar. Hij 

houdt altijd een aangenaam contact met de toeschou-
wer, want in de harmonie van de kunst is samen 

nadenken beter.

Made in Italy. Kleuren van Dario Brevi, JDE-
gebouw, foyer 6e verdieping, van 10 sep-
tember t/m 10 oktober 2014

De expositie is toegankelijk voor het 
publiek van maandag t/m donderdag 
van 9 tot 17.30 uur en op vrijdag van 8.30 
tot 15.30 uur.

Registratie vooraf (events@eesc.europa.eu) 
verplicht voor bezoekers zonder toegangs-

pas. ●

Tentoonstelling “Made in Italy”

Welke nieuwe ontwikkelingskansen brengt TTIP voor Europa?

Op 2 oktober zal de werknemersgroep van het EESC een debat voorzitten over 
de kansen die het trans-Atlantisch partnerschap (Transatlantic Trade and Invest-
ment Partnership – TTIP) met zich meebrengt. Dit evenement zal deel uitmaken 
van het Europees Forum voor Nieuwe Ideeën dat in Sopot, Polen, plaatsvindt.

Het debat in Sopot is een voortzetting van de EESC-werkzaamheden inzake 
TTIP, die met het in juni goedgekeurde advies van start zijn gegaan, legt 
Jacek  Krawczyk, voorzitter van de werknemersgroep en rapporteur voor het 
EESC-advies over TTIP.

De deelnemers worden uitgenodigd om o.m. bij volgende zaken stil te staan: 
welke aspecten van de VS-EU overeenkomst bieden de grootste kansen en uit-
dagingen voor het Europese bedrijfsleven en hoe kunnen we ons voordeel doen 
met TTIP teneinde de crisis te overwinnen, de werkloosheid terug te brengen en 
de Europese economie concurrerender te maken?

Onder de panelleden bevinden zich Markus Beyrer, algemeen directeur van Busi-
nessEurope, Tim Bennett, algemeen directeur van de Trans-Atlantic Business 
Council en Peter Chase, vicevoorzitter voor Europa van de Kamer van Koophandel 
van de VS, evenals Jacek Krawczyk, voorzitter van de werknemersgroep van het 
EESC. (lj) ●

© Dario Brevi – “Grazie al cielo”, 2014
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Jongeren stellen prioriteiten voor Europa

Tijdens de 500e zitting van het Euro-
pees Economisch en Sociaal Comité (EESC) 
op 9 juli 2014 heeft een delegatie van vijf 
scholieren die hadden meegedaan aan 
Jouw Europa, jouw mening! (YEYS), haar 
prioriteiten voor de toekomst van Europa 
gepresenteerd en verdedigd ten overstaan 
van een publiek van zo’n 500 aandachtig 
luisterende politici, EESC-leden en mede-
werkers van het Comité. De vijf middelbare 
scholieren waren uitgezonden naar de vijfde 
editie van het YEYS-evenement, dat eerder 
dit jaar, van 26 t/m 28 maart, te Brussel werd 
gehouden. Ze waren opnieuw naar Brussel 
gekomen om hun stem te laten horen.

De initiatieven die de scholieren hadden 
uitgekozen als hun prioriteiten, waren de 
volgende:

 ● Gelijke onderwijskansen

Theseas Efstathopoulos (Cyprus) benadrukte 
dat toegang tot goed onderwijs voor ieder-
een essentieel is met het oog op werkge-
legenheid, groei en welvaart. Regeringen 
dienen in te zien dat de toekomst van de 
maatschappij staat of valt met de partici-
patie van goed opgeleide jongeren. Anders 
zal de hoop op gelijkheid een illusie blijven!

 ● Uitbreiding van het 
taalonderricht

Dit initiatief, dat werd gepresenteerd door 
Jakob Weiss (Duitsland), stelt dat onderwijs 

een prioriteit is. Hij benadrukte hoe belang-
rijk het is dat je verschillende talen kent als je 
wilt communiceren en vriendschap wilt slui-
ten met andere Europese burgers. Volgens 
hem zal er op school dan ook vroeg moeten 
worden begonnen met vreemdetalenonder-
wijs, want daarmee wordt een goede basis 
gelegd voor mobiliteit en uitwisselingspro-
gramma’s tussen Europese landen.

 ● Onderzoek en innovatie

Dit initiatief werd gepresenteerd door Anna 
Gletthofer (Oostenrijk) Ze herinnerde eraan 
dat we maar één planeet hebben en dat we 
daar dan ook goed voor moeten zorgen! 
Dankzij onderzoek naar duurzame energie 
en recyclage kunnen we innovatieve manie-
ren ontwikkelen om ons milieu te bescher-
men en onze planeet tot een gezonde 
woonplek te maken, wat essentieel is voor 
ons zelf, voor onze gezondheid en voor ons 
voortbestaan.

 ● Beroepservaring erkennen 
zonder onderscheid naar vorm 
en duur

Dit initiatief werd gepresenteerd door Karin 
Olofsson (Zweden). Zij wees erop dat de 
stijgende werkloosheid onder jongeren 
waarschijnlijk het belangrijkste probleem 
is waar de EU mee te maken heeft. Dit ini-
tiatief is dan ook een oproep tot de EU om 

zich in te zetten voor een eff ectieve vorm 
van onderwijs waarbij men zich uitslui-
tend richt op terreinen waar vaardigheden 
worden gevraagd, om steun te geven aan 
ondernemingen die jongeren werkerva-
ring bieden, en om nationale regeringen 
te helpen nieuwe banen voor jongeren te 
creëren.

 ● Gelijke kansen creëren

Bij dit initiatief, dat werd gepresenteerd 
door Leo Filip Kovačic (Kroatië) wordt spe-
ciale aandacht gevraagd voor het feit dat 
er geen EU-identiteit in Europa bestaat, 
en wordt erop gewezen dat uitwisselings-
programma’s op gebieden als onderwijs, 
werkgelegenheid, sport en muziek ertoe 
kunnen bijdragen dat mensen zich met 
elkaar meer “Europees” gaan voelen. 
Uitwisselingsprogramma’s kunnen daad-
werkelijk een belangrijke rol spelen bij 
het creëren van gelijke kansen voor alle 
burgers, want daardoor krijgt iedereen 
de kans om positieve culturele en sociale 
ervaringen op te doen.

Het optreden van deze vijf scholieren tijdens 
de zitting maakte de politici en EESC-leden 
duidelijk hoeveel potentie, enthousiasme en 
belangstelling er schuilt in jonge Europea-
nen m.b.t. de EU, iets wat hoop geeft voor 
Europa’s toekomst, zeker in deze tijden van 
scepsis! (fgr) ●

Als de stem van het EESC wordt gehoord

Bij haar bezoek aan Algiers jongstleden 
juni benadrukte de delegatie van het EESC 
hoe belangrijk het werk is dat de verte-
genwoordigers van het maatschappelijk 
middenveld er verrichten. EESC-voorzitter 
Henri Malosse gaf daarbij te kennen dat de 

twee jaar geleden aangenomen Algerijnse 
wet voor verenigingen in zijn ogen te strikt 
is: “Het is begrijpelijk dat de overheid wil 
weten waar fi nanciële middelen vandaan 
komen, maar verenigingen moeten ook 
enige armslag hebben om actief te kun-
nen zijn”.

Nu verbiedt de wet alle rechtstreekse 
betrekkingen tussen buitenlandse orga-
nisaties en de verenigingen. Deze moeten 
zich voor het sluiten van overeenkomsten 
of voor transacties tot een overheidsinstan-
tie wenden.

Via verschillende kanalen maakt de Euro-
pese Unie zich sterk voor meer fl exibiliteit 
voor Algerijnse verenigingen en ngo’s. Zo 

drong Pier Antonio Panzeri, voorzitter van 
de Delegatie voor de betrekkingen met 
de Magreb-landen, in november 2013 in 
Algiers aan op een dergelijke versoepe-
ling. Door al deze inspanningen lijken de 
Algerijnse autoriteiten ervan overtuigd te 
zijn geraakt dat voor de gevraagde fl exi-
biliteit iets te zeggen valt. Het presidium 
van de nationale Assemblee zou ermee 
hebben ingestemd om het voorstel tot 
wijziging van de wet aan de regering 
voor te leggen. Dat is een eerste stap op 
naar verbetering van de wetgeving voor 
verenigingen. Hopelijk komt het nieuwe 
voorstel tegemoet aan de verwachtingen 
van het Algerijnse maatschappelijk mid-
denveld. (ghc/mm) ●

IN HET KORT

Vrije beroepen: potentieel voor zowel groei 
als consumentenbescherming

Het EESC roept op tot regulering: 
gedragscodes en ethische normen zijn 
noodzakelijk

Mensen die werkzaam zijn in de sectoren van 
de vrije beroepen, zoals doktoren, advocaten 
en architecten, zijn meestal onderhevig aan 
de specifi eke wetgeving van de afzonderlijke 
EU-lidstaten, waar de mate van regulering 
sterk van het uitgeoefende beroep afhangt. 
Dat is de reden waarom Arno Metzler (Duits-
land, groep Diverse werkzaamheden) heeft 
opgeroepen tot een defi nitie van de “vrije 
beroepen” voor heel de EU, een maatregel 
waarmee de algemene kenmerken van de 
vrije beroepen worden vastgelegd en de 
categorieën van de overeenkomstige bezig-
heden worden opgesomd. Voor Juca Jahier, 
voorzitter van de groep Diverse werkzaam-
heden, is het van belang dat het maatschap-
pelijk middenveld een beroep kan doen op 
diensten van hoogstaande kwaliteit. Om dit 
te kunnen garanderen is het “noodzakelijk 
dat er gelijkwaardige beroepsnormen en 
strenge ethische normen in heel Europa 
worden ingevoerd, waardoor het ook een-
voudiger zal worden voor mensen die vrije 
beroepen uitoefenen om de markt te betre-
den”. (sma) ●

In juni heeft het EESC de resultaten voor-
gelegd van een door de universiteit van Keu-
len uitgevoerde onderzoek, genaamd “The 
state of the Liberal Professions concerning 
their functions and relevance to European 
civil society”, waarin hoofdzakelijk de in het 
EESC-advies over “De rol en toekomst van 
de vrije beroepen in de Europese civiele 
samenleving – 2020” (maart 2014) geformu-
leerde aanbevelingen en vereisten worden 
bevestigd.

Vrije beroepen vormen een belangrijke 
pijler van de Europese economie

Een op de zes zelfstandig werkende mensen 
is actief in de door de vrije beroepen gedo-

mineerde sector; in 
meer dan een kwart 
van de sectoren 
voor vrije beroepen 
is minimaal één per-
soon werkzaam. Hun 
aandeel in het BBP 
van de EU is meer 
dan 10% en hun aan-
deel in EU-salarissen 
bedraagt eveneens 
zo’n 10% (2012).

Stakeholders-evenement voor de presentatie van het TTIP

Op het door DG Handel op 16 juli 2014 
in het EESC-gebouw georganiseerde sta-
keholders-evenement voor de presentatie 
van het Trans-Atlantisch partnerschap 
voor handel en investeringen (TTIP) heb-
ben Jacek Krawczyk, Pools voorzitter van 
de groep Werkgevers en rapporteur van 
het EESC voor het TTIP, en zijn corappor-
teur, Sandy Boyle (VK, groep Werknemers), 
samen een toelichting gegeven op het 
advies dat het EESC over dit onderwerp 
heeft uitgebracht.

Aan dit evenement is o.m. deelgenomen 
door de voornaamste onderhandelaars 
voor de EU en de VS.

De bijeenkomst was een gelegenheid om 
de genodigden eraan te herinneren dat het 
EESC-advies over TTIP in juni door een over-
grote meerderheid van de EESC-leden van 
de drie groepen (Werkgevers, Werknemers 

en Diverse werkzaamheden) was goedge-
keurd. De heer Krawczyk informeerde de 
aanwezigen ook dat het EESC zich had sterk 
gemaakt voor de opname in het TTIP van 
een hoofdstuk over het midden- en klein-
bedrijf. Ook deelde hij mede dat het EESC 
een initiatiefadvies over ISDS (geschillen-
beslechting tussen belegger en overheid) 
in voorbereiding heeft. Ten slotte werd 
nog de aandacht gevestigd op het hoofd-
stuk “Duurzame ontwikkeling” in het TTIP 
en de volstrekte noodzaak om daarvoor 
maatschappelijk draagvlak te verkrijgen. 
Tijdens de avondsessie had het EESC een 
debat georganiseerd met deelname van de 
belangrijkste VS- en EU-onderhandelaars 
en met deelname van de VS-ambassadeur 
bij de EU. Dit debat was een door de afde-
ling Externe betrekkingen en de groep 
Werkgevers gezamenlijk georganiseerd 
debat als vervolg op het advies van het 
EESC over het TTIP. (hb) ●

Karin Olofsson met een toelichting op “Erkenning 
van werkervaring, ongeacht vorm of duur”

Jacek Krawczyk, voorzitter van de groep werkgevers, Ignacio Garcia Bercero, EU-hoofdonderhandelaar, Sandy 
Boyle, EESC-lid en co-rapporteur voor het EESC-advies over TTIP, en Dan Mullaney, VS-hoofdonderhandelaar

Gedurende dit bezoek worden EESC-voorzitter 
Henri Malosse en Pedro Narro, voorzitter van het 
Euromed followup-comité van het EESC ontvangen 
door de premier van Algerije, Abdelmalek Sellal

Een studentendelegatie van Your Europe, Your Say! 
(YEYS)-evenement

Theseas Efstathopoulos met een toelichting op 
“Gelijke kansen in het onderwijs”

Luca Jahier, voorzitter 
van de groep Diverse 
Werkzaamheden
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