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WOORD VOORAF
Beste lezer,

2015 is een jaar vol mogelijkheden. Laten 

we die samen benutten!

In het Chinees is er een letterteken dat zowel 

„crisis” als „kans” kan betekenen. Een kwestie 

van toeval? Ik denk van niet. Elke crisis schept 

een nieuwe kans en deze zal moeten worden 

benut. Het afgelopen decennium werd in 

zekere zin gekenmerkt door allerlei crisissen: 

een fi nanciële crisis, een werkgelegenheids-

crisis, een economische crisis, een milieucrisis.

In 2015 staan ons opnieuw grote uitdagingen 

maar ook grote kansen te wachten. Meer dan ooit wordt van ons verlangd dat we in Europees 

verband nauwer en intensiever met elkaar gaan samenwerken.

De fi nanciële crisis heeft ons duidelijk gemaakt hoe belangrijk duidelijke regels voor het bankwezen 

zijn. Zij heeft ook de stoot gegeven tot een grotere integratie in de eurozone. De economische 

crisis laat ons zien dat een kringloopeconomie, gebaseerd op recyclage en verlenging van de 

levenscyclus van producten, heel goed groei en werkgelegenheid kan genereren. Het proces 

van herindustrialisering zal absoluut met meer voortvarendheid en dynamiek moeten worden 

aangepakt. Ook t.a.v. het milieubeleid dienen zich enorme mogelijkheden aan, waardoor bijv. ook 

meer energie-onafhankelijkheid kan worden gerealiseerd. Dankzij innovatieve ideeën en de meest 

geavanceerde technologieën kunnen we bijdragen tot een duurzaam milieu en verwezenlijking 

van de klimaatdoelstellingen.

Gezamenlijk hebben we ook besloten om 2015 uit te roepen tot Jaar van het Ontwikkelingsbeleid. 

De Derde Wereld beschikt over veel potentieel. De grootste troef daar zijn de vele jonge mensen 

die gewoonweg hunkeren naar kennis. Ontwikkelingsbeleid betekent ook investeren in potentiële 

Europese arbeidskrachten en markten.

Ongetwijfeld zullen wij als maatschappelijk middenveld bijzondere aandacht besteden aan dit 

onderwerp. Ook daarom al zal ons beleid nog helderer, aansprekender en toegankelijker moeten 

worden.

Er ligt een zee aan kansen voor ons, maar om die te benutten zijn de vereende inspanningen van 

de 28 lidstaten van de EU nodig.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité verheugt zich op een nauwe samenwerking met het 

Parlement, de Commissie en de lidstaten.

Hans-Joachim Wilms,
vicevoorzitter van het EESC

VOOR IN UW AGENDA
21 januari – 
4 februari 2015/
EESC, Brussel: 
The F Word: Images of Forgiveness

28 januari 2015/
EESC, Brussel: 
conferentie over Het 
maatschappelijk middenveld en 
onderzoek en innovatie

18-19 februari 2015 – 
EESC, Brussel: 
zitting EESC

Europa in 2015: het EESC en het Europees Parlement 
roepen de Commissie Juncker op meteen aan de slag te 
gaan en werk te maken van rechtstreekse democratie

EESC-voorzitter Henri Malosse heeft tijdens 

de decemberzitting, die bijgewoond werd door 

de voorzitter van het Europees Parlement, Mar-

tin Schulz, de bijdrage van het EESC aan het 

werkprogramma 2015 van de Europese Com-

missie gepresenteerd. De heer Malosse prees de 

nieuwe Commissie, die vast voornemens is om 

de administratieve rompslomp, waarop tal van 

lovenswaardige initiatieven stuklopen, te vermin-

deren, en het maatschappelijk middenveld actief 

te betrekken bij de EU-beleidsvorming.

„We moeten ophouden naar onze eigen navel 

te staren”, sprak de EESC-voorzitter. „Het wordt 

hoog tijd dat we spijkers met koppen slaan en 

concrete maatregelen nemen om weer con-

currerend te worden en een duurzame groei 

te realiseren.” „Willen we hierin slagen, dan zal 

het democratisch gehalte van de Unie absoluut 

omhoog moeten: het succes van de nieuwe Com-

missie valt of staat met de mate waarin zij het 

maatschappelijk middenveld voor haar plannen 

kan winnen en bij het proces kan betrekken.”

EP-voorzitter Schulz toonde zich ingenomen met 

de bijdrage van het EESC aan de Europese besluit-

vorming, die hij broodnodig noemde. „Het is voor 

álle Europeanen een goede zaak dat het Europees 

Parlement en het EESC nauw samenwerken. Als 

vertegenwoordigers van de Europese burgers en 

van het Europees maatschappelijk middenveld 

zijn de leden van het EP en het EESC immers de 

ogen en oren van de EU en de enige die verslag 

kunnen uitbrengen over de gevolgen van EU-

wetgeving in het veld.”

Verwijzend naar het EESC-advies over belastin-

gen dat tijdens de zitting werd goedgekeurd, 

stipte Schulz ook het netelige probleem van 

belastingfraude en belastingontduiking aan en 

verdedigde hij het standpunt dat „het land waar 

de winst is gemaakt het land moet zijn waar de 

belasting wordt betaald”. In dit advies wordt, in 

lijn met het pleidooi van de EP-voorzitter, voor 

een sterkere coördinatie van het economisch 

beleid in het kader van het Europees Semester 

gepleit om, zoals rapporteur Carlos Trias Pintó 

het verwoordde, „het terugkerende probleem 

van schadelijke belastingconcurrentie tus-

sen lidstaten aan te pakken door het aantal 

verschillende belastingen te verminderen en te 

harmoniseren”.

Verder riep de heer Schulz op tot ambitieuze 

maatregelen om Europa uit de crisis te halen: 

„De crisis in Europa zal pas voorbij zijn als alle 

25 miljoen werkloze Europeanen een duurzame 

baan hebben.” Het liefst zou Schulz ook „de 

communautaire methode, waarin het Europees 

Parlement als medewetgever optreedt, opnieuw 

invoeren”. Met betrekking tot het investerings-

plan van de Commissie (totaalbudget: 315 miljard 

euro) benadrukte hij tot slot: „We mogen onze 

kinderen niet met een enorme schuldenlast opza-

delen. We moeten in de toekomst investeren!”

In het daaropvolgende debat stelden de drie 

groepsvoorzitters, de heer Krawczyk (groep Werk-

gevers), de heer Dassis (groep Werknemers) en 

de heer Jahier (groep Diverse Werkzaamheden) 

nadrukkelijk als eis dat in het investeringsplan 

van de Commissie voorrang wordt gegeven aan 

onderwijs, innovatie, ondernemerschap in Europa 

en de overgang naar een duurzame economie. 

Economische stabiliteit moet gebaseerd zijn op 

solidariteit. Veel EESC-leden lieten zich positief uit 

over de steun van het Europees Parlement voor 

betere regelgeving en onderstreepten het belang 

van de samenwerkingsovereenkomst tussen het 

EP en het EESC. (cad/sg) �

20 jaar in de EU: 
een duurzaam huwelijk dat gevierd mag worden
De tijd vliegt! Zweden, Finland en Oostenrijk zijn 20 jaar geleden toegetreden tot de Europese Unie

Op 1 januari 1995 traden drie landen toe 

tot de Europese Unie – Oostenrijk, Finland en 

Zweden – en groeide het ledenbestand van 

12 naar 15.

De voorbereiding op het lidmaatschap 

verliep niet altijd vlot. Bestaande leden 

waren bezorgd dat verdere uitbreiding de 

verdieping van de integratie zou afrem-

men, en de drie landen hadden hun eigen 

twijfels. Zou het EU-lidmaatschap moge-

lijk een averechts effect hebben op hun 

socialezekerheidsstelsels?

Maar het onwennige huwelijk groeide uit tot 

een duurzame band, waardoor de welvaart en 

veiligheid van de drie landen en de EU in het 

algemeen een nieuwe impuls kregen.

„We hebben vrij verkeer. We hebben een 

interne markt. Als landbouwer profi teer ik 

van een coherenter en stabieler beleid,” 

aldus Staff an Nilsson, voormalig voorzitter 

van het EESC en Zweeds 

lid van de groep Diverse 

Werkzaamheden.

Het EU-lidmaatschap heeft 

Finse bedrijven geholpen om te 

internationaliseren en de euro 

heeft economische stabiliteit 

en groei met zich meegebracht, 

ondanks de huidige uitdagin-

gen, merkt Filip Hamro-Drotz 

op, een Fins lid van de groep 

Werkgevers. „Toetreden tot de 

EU was, voor Finland, bovenal 

een kwestie van veiligheid en economie.”

Het lidmaatschap stelde de drie landen – die op 

dat moment lid waren van de EER – in staat om 

actiever deel te nemen aan de vormgeving van 

de EU. „Dankzij zijn toetreding kon Oostenrijk 

eindelijk deelnemen aan het Europese besluit-

vormingsproces,” verklaart Oliver Röpke, een 

Oostenrijks lid van de groep Werknemers.

De handelsstroom en sociaaleconomische fun-

damentele waarden, met inbegrip van sociale 

solidariteit en gelijkheid, maakten deel uit van 

EP-voorzitter Martin Schulz tijdens zijn toespraak 
op de decemberzitting van het EESC
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De prioriteiten 
van het Letse 
voorzitterschap van 
de Raad van de EU

Ons voorzitterschap richt 

zich op drie hoofdgebieden: 

een concurrerend Europa, 

een digitaal Europa en een 

geëngageerd Europa.

Een concurrerender Europa 

betekent het juiste evenwicht 

vinden tussen prudent bud-

gettair beleid en het stimule-

ren van groei. Het aanboren 

van het potentieel van de 

eengemaakte markt is cruciaal 

voor het verwezenlijken van 

deze doelstelling. De zes maanden van het Letse voorzitter-

schap zullen worden gekenmerkt door overleg tussen de 

lidstaten over de wijze waarop vorm moet worden gegeven 

aan het nieuwe investeringsbeleid voor Europa, met inbegrip 

van de mobilisering van investeringen ter waarde van maxi-

maal 315 miljard euro.

Wat het digitale Europa betreft, zullen wij werk maken van 

het pakket gegevensbescherming en het benutten van de 

voordelen van een eengemaakte telecommunicatiemarkt. 

Het is net zo belangrijk om digitale vaardigheden te stimu-

leren en de dialoog over e-overheid voor meer inclusiviteit 

en transparantie van de overheid aan te moedigen.

Onze prioriteit van een geëngageerd Europa moet antwoord 

geven op de mondiale uitdagingen en de instabiliteit in de 

naburige gebieden van Europa. Wij zullen ook het handels-

overleg met de partners van de EU steunen, met bijzondere 

aandacht voor het TTIP. Bijzondere aandacht zal worden 

besteed aan de landen van het Oostelijk Partnerschap en 

de betrekkingen van de EU met Centraal-Azië.

We streven naar nauwe samenwerking met het Europees 

Economisch en Sociaal Comité bij het verwezenlijken van een 

beter Europa. Het is tijd om woorden in daden om te zetten, 

en wij nemen deze verantwoordelijkheid serieus.

Ambassadeur Ilze Juhansone, permanent vertegenwoordiger 

van Letland bij de EU.

Op www.eesc.europa.eu kunt u een publicatie vinden van 

de bijdrage van het EESC aan het Letse voorzitterschap van 

de Raad �

Voor een doeltreffender Europa 2020
Het EESC hield op 4 en 5 december jl. een conferentie 

op hoog niveau „Voor een doeltreff ender Europa 2020 – 

Voorstellen van het maatschappelijk middenveld voor 

meer sociale integratie en concurrentievermogen in 

Europa”. Dit was een belangrijke gelegenheid voor het 

maatschappelijk middenveld in brede zin, beleidsmakers 

en andere opiniemakers om de uitvoering van de strate-

gie te beoordelen en te discussiëren over de vorderingen 

en de herziening van de Europa 2020-strategie.

Het evenement bood een uitstekende kans om een 

constructief debat op hoog niveau te voeren over de 

manier waarop de Europa 2020-strategie voor slimme, 

duurzame, inclusieve groei en werkgelegenheid kan 

worden versterkt op een wijze die een impuls geeft aan 

de economie, de werkgelegenheid en het algehele wel-

zijn van de Europese burgers.

Het EESC stelde ook zijn rapport over de herziening van 

Europa 2020 voor in Rome. Het rapport bevat concrete 

aanbevelingen en voorstellen voor de besluitvormers van 

de EU. De belangrijkste aanbevelingen van het EESC zijn:

 � opdat de EU veerkrachtiger zou worden, moet 

bij de herziening van de Europa 2020-strategie 

de nadruk worden gelegd op het herstel van het 

concurrentievermogen en de sociale cohesie;

 � Europa heeft een ambitieus plan nodig voor 

materiële en immateriële investeringen in infra-

structuur alsook voor sociale investeringen dat 

uitsluitend moet zijn gericht op het herstel van 

het Europese concurrentievermogen;

 � het is van essentieel belang dat de uitgaven voor 

dit investeringsplan niet worden opgenomen in 

de berekening van de schuld en het defi cit van 

de lidstaten;

 � in de fi nanciering van dit plan kan worden voorzien 

via de Europese Investeringsbank, uitgifte van spe-

cifi eke Europese obligaties en de invoering van een 

belasting op fi nanciële transacties;

 � de lidstaten moeten dringend en eff ectiever strij-

den tegen corruptie, belastingontduiking en de 

zwarte economie.

Dit rapport werd verstuurd naar het Italiaanse voorzit-

terschap van de Raad van de Europese Unie met het oog 

op de komende Raadszittingen en bijeenkomsten van 

de Europese Raad waarbij dit onderwerp besproken zal 

worden. (js) �

Euromed-top — centrale rol 
van economische en sociale actoren 
in de economische en sociale ontwikkeling

Pedro Narro, voorzitter van het Euromed followup-comité 
van het EESC op de Euromed-top 2014 in Cyprus

Georgios Dassis, voorzitter van de groep Werknemers, Juan Mendoza Castro, 
EESC-lid, Renato Natale, burgemeester van Casal di Principe en Umberto di Maggio, 
regionaal coördinator van de „Libera”-vereniging

De Euromed-top 2014, die op 26 en 27 november plaats-

vond in Nicosia, eindigde met een gezamenlijke verklaring 

van de deelnemers. In de belangrijkste hoofdstukken wordt 

de nadruk gelegd op de strijd tegen armoede en sociale uit-

sluiting, en in het bijzonder op de werkloosheid onder jonge-

ren en vrouwen, alsook op vooruitzichten voor economische 

en sociale organisaties en toekomstige samenwerking.

Het potentieel van het Middellandse 
Zeegebied ligt in zijn bevolking

Investeringen in goed onderwijs voor iedereen, steun voor 

jonge en vrouwelijke ondernemers in het bijzonder en 

arbeidsvoorwaarden met een goede sociale bescherming 

zijn de belangrijkste wegen naar een nieuw klimaat van 

vertrouwen en samenwerking dat arbeidskansen creëert en 

een degelijke toekomst voor jonge mensen in het bijzon-

der voorziet. De deelnemers waren het erover eens dat de 

ontwikkeling, groei en het concurrentievermogen van de 

regio afhankelijk zijn van de volledige benutting van zijn 

menselijk kapitaal op alle niveaus en in alle sectoren van de 

economische activiteit.

Georganiseerd maatschappelijk 
middenveld — de pijler van de 
democratie

Bij de opening van de top benadrukte EESC-voorzitter Henri 

Malosse de vitale rol die de organisaties van het maatschap-

pelijk middenveld geacht worden te spelen bij het beleids-

vormingsproces: „Het maatschappelijk middenveld moet de 

weg eff enen voor regeringen door potentiële oplossingen 

te bieden voor de uitdagingen waarmee onze samenlevin-

gen geconfronteerd worden”. Het is dan ook van essentieel 

belang dat de regeringen in de regio rekening houden met 

de fundamentele democratische beginselen en bovenal eco-

nomische en sociale organisaties veiligstellen en bevorderen.

Gemeenschappelijke uitdagingen aan 
beide oevers van de Middellandse Zee

Nieuwe arbeidsmogelijkheden moeten worden aangeboord, 

bijvoorbeeld in plattelandsgebieden in traditionele en opko-

mende sectoren, zoals toerisme, hernieuwbare energie en 

milieu. De Europese Commissie en de lidstaten moeten het 

aanboren van dit potentieel vergemakkelijken – het Mid-

dellandse Zeegebied moet een correcte plaats krijgen in het 

Europees beleid. (sma) �

De strijd tegen de criminele economie: 
buitengewone vergadering van de groep 
Werknemers (gr. II) (4/12/2014)

In het licht van de hoge vlucht die criminele activi-

teiten in tijden van economische crisis nemen, heeft de 

groep Werknemers van het EESC haar buitengewone 

vergadering van december gewijd aan de beoordeling 

van de maatregelen en acties die op Europees niveau 

nodig zijn om de criminele economie en de georga-

niseerde misdaad aan te pakken.

Op basis van ervaringen van personen die dagelijks 

met deze strijd bezig zijn, werden een aantal aanbe-

velingen geformuleerd voor praktische acties, die niet 

alleen de politiek en het werk van lokale organisaties 

betreff en, maar ook de muziek- 

en amusementswereld. Een 

overkoepelende en maatschap-

pelijke benadering voor gemeen-

schappen die gebukt gaan onder 

criminele activiteiten is dringend 

noodzakelijk om op deze noodsi-

tuatie te reageren.

Tijdens de vergadering, die werd 

voorgezeten door groepsvoor-

zitter Georgios Dassis, waren de 

volgende sprekers aanwezig: 

Renato Natale, burgemeester 

van Casal di Principe, die in de 

provincie Caserta lid was van het 

maffiabestrijdingscomité „Don 

Diana”; Daniele Sanzone, schrij-

ver en muzikant, ontvanger van 

prestigieuze prijzen voor zijn werk over „maffi  acultuur” 

en medewerker van schrijver Roberto Saviano; Claudio 

Metallo, fi lmregisseur, producent van fi lms en docu-

mentaires over de illegale economie; Umberto di Mag-

gio, regionaal coördinator van de „Libera”-vereniging, 

vastbesloten om een cultuur van legaliteit te promoten 

tegen de maffi  a en coördinator van het „Libera Terra”-

project, dat zich toelegt op in beslag genomen land 

van de maffi  a, en EESC-lid Juan Mendoza Castro, hoofd 

van het Vakbondsinstituut voor Ontwikkelingssamen-

werking (ISCOD-UGT). (cad) �

zitte

Letland neemt per 1 januari 2015 het halfj aarlijkse voor-

zitterschap van de Europese Unie over van Italië. Onder het 

motto ‘Een concurrerend Europa, een digitaal Europa, een 

geëngageerd Europa’ heeft het land drie uitgangspunten 

geformuleerd waardoor het zich als aantredend voorzitter zal 

laten leiden: participatie van alle betrokkenen, wat in over-

eenstemming is met het inclusiviteitsbeginsel van de EU als 

geheel; groei, die in de eerste plaats gerealiseerd moet worden 

via kennis, hetgeen ook een doelstelling van de EU is, en duur-

zaamheid, een derde EU-doelstelling.

Met het oog op het verzekeren van de nodige continuïteit, 

synergie en complementariteit zijn de voornemens van voor-

zitter Letland onderdeel van een breder, zich over anderhalf 

jaar uitstrekkend beleidskader van het „voorzitterschapstrio”. 

Letland heeft zijn werkprogramma opgesteld in samenspraak 

met de voorzitterschappen van Italië (tweede helft van 2014) 

en Luxemburg (vanaf juli 2015).

Letland zal zich concentreren op drie prioritaire actieterreinen: 

concurrentievermogen en groei, benutting van Europa’s digi-

tale potentieel, en versterking van de rol van de EU als speler 

op het wereldtoneel.

Wat de derde prioriteit betreft is Letland, dat vroeger deel uit-

maakte van de Sovjet-Unie, in potentie een van de meest aan-

gewezen landen om de oplopende spanningen tussen Rusland 

en de EU te helpen verminderen en bij 

te dragen tot meer onderling begrip.

Het voorzitterschap biedt de 

kleine Baltische staat met zijn 

twee miljoen inwoners ook een 

uitgelezen mogelijkheid om zich 

sterker te profi leren. „Als voorzitter 

zal Letland politiek beter zicht-

baar worden voor de EU-burgers 

en voor regeringen van landen 

buiten de EU”, aldus de conclusie 

van TEPSA, een trans-Europese 

denktank.

In concreto bereidt het Letse voorzitterschap zich voor om in 

eigen land zo’n 200 evenementen te organiseren, waaronder 

de Top van het Oostelijk Partnerschap, de vijfde editie van de 

Ontmoeting Azië-Europa (ASEM), bestemd voor onderwijs-

ministers uit de twee regio’s, en de Conferentie betreff ende 

Europese normalisatie. Tijdens dit halve jaar zullen er in Brus-

sel en Luxemburg ook nog eens zo’n 1500 evenementen 

plaatsvinden.

Nadere informatie op: http://www.es2015.lv/en/in-english

 �
es201

De doelstellingen van voorzitter Letland
In aansluiting op de prioriteiten van de EU als geheel zijn 
de kernwoorden van het aanstaande Letse voorzitterschap: 
inclusiviteit, groei en duurzaamheid

de overwegingen op grond waarvan Oostenrijk, Finland en 

Zweden uiteindelijk kozen voor toetreding.

„Het is van essentieel belang dat de EU-lidstaten een pri-

oriteit maken van het behoud en verbeteren van het ver-

trouwen en open en dynamische onderlinge samenwerking; 

een ‘ongelukkige Europese familie’ zou hun potentieel om 

een interne en globale rol te spelen immers in gevaar bren-

gen,” aldus Hamro-Drotz, die ook gelooft dat de EU moet 

streven naar gediff erentieerde integratie door ‘verbeterde 

samenwerking’.

Voor Nilsson moet de EU de eurosceptische stroming aan-

pakken met een eerlijk publiek debat en duidelijke com-

municatie over de voordelen die het lidmaatschap met zich 

meebrengt.

Indien Europa werkelijk wil voldoen aan de verwachtingen 

van zijn inwoners, dan is een grotere mate van betrokken-

heid van sociale partners noodzakelijk, zo verklaart Röpke. 

„Hopelijk is de nieuwe Europese Commissie vastberaden om 

deze weg te vervolgen,” concludeert hij. �

Ilze Juhansone, permanent 
vertegenwoordiger 
van Letland bij de EU

Logo voor het Letse 
voorzitterschap van de 
Raad van de Europese 
Unie; bron: 
http://www.es2015.lv
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DE ZITTING IN EEN NOTENDOP
Maatschappelijk middenveld in Rusland 
(rapporteur: Mall Hellam)
De situatie van de mensenrechten en van de maatschap-

pelijke organisaties in de Russische Federatie wordt steeds 

zorgwekkender, reden temeer om erop toe te zien dat het 

Russische en Europese maatschappelijke middenveld vrijuit 

met elkaar in overleg kunnen blijven. Het EESC pleit voor een 

dialoog, met name over mensenrechten, met onafhankelijke 

organisaties van het maatschappelijk middenveld in Rusland.

Stemuitslag: goedkeuring met 118 stemmen vóór, 6 tegen, 

bij 5 onthoudingen.

De Europese fi lm in het digitale tijdperk 
(rapporteur: Anna Maria Darmanin)
Het EESC verwelkomt de Commissiemededeling over „De 

Europese fi lm in het digitale tijdperk – Een brug slaan tus-

sen culturele diversiteit en concurrentievermogen”. Volgens 

het EESC dient er echter een passend evenwicht gevonden 

te worden tussen de zakelijke en commerciële waarde van de 

audiovisuele sector en de waarde ervan voor het Europese cul-

turele erfgoed. Ook zou naar het fi nancieringsaspect moeten 

worden gekeken. Getracht moet worden concurrerend te zijn, 

maar niet ten koste van de culturele dimensie van de Europese 

fi lm. Het EESC onderstreept verder dat de snel veranderende 

omgeving van de digitale wereld veel mogelijkheden biedt 

voor de fi lmindustrie, maar ook een grote uitdaging vormt 

voor de sector.

Stemuitslag: goedkeuring met 190 stemmen vóór , 9 tegen, 

bij 1 onthouding.

Naar een kringloopeconomie: Een afvalvrij 
programma voor Europa
(rapporteur: An Le Nouail Marlière)
Het EESC verwelkomt de voorstellen van de Commissie om 

meer vaart te zetten achter de overgang naar een meer cir-

culaire economie. De Commissie moet doorgaan met haar 

wetgevingsvoorstellen om een eind te maken aan het stor-

ten van recycleerbaar afval en om de recyclingstreefcijfers 

te verbeteren. De voorgestelde maatregelen zijn echter niet 

inclusief genoeg, omdat de aandacht te sterk wordt gericht op 

het afvalbeleid en voorbij wordt gegaan aan het grote poten-

tieel van maatregelen ter vermindering van het verbruik van 

natuurlijke hulpbronnen gedurende de gehele levenscyclus 

van producten.

Stemuitslag: goedkeuring met 129 stemmen vóór, 2 tegen, 

bij 5 onthoudingen.

De kringloopeconomie: scheppen van werk 
en het groene actieplan voor het mkb
(rapporteur: Antonello Pezzini)
Het perspectief van een Europese kringloopeconomie kan 

een behoorlijke impuls betekenen voor het concurrentiever-

mogen van de EU en fungeren als motor voor groei, nieuwe 

banen en groene vaardigheden, mits dit gebaseerd wordt 

op een Europese strategische visie die actief wordt onder-

steund door bedrijfsleven, overheid, werkgevers, werknemers, 

consumenten en de wet- en regelgevende overheden op de 

verschillende niveaus.

Stemuitslag: goedkeuring met 135 stemmen voor, 1 tegen, 

bij 1 onthouding.

Voltooiing van de EMU – Rol van het 
belastingbeleid (rapporteur: Carlos Trias 
Pintó, corapporteur: Petru Sorin Dandea)
In dit initiatiefadvies roept het EESC op tot meer coördinatie 

van de belastingstelsels teneinde erop toe te zien dat de EMU 

correct functioneert. Een betere belastingcoördinatie in de 

EMU kan de groei en de werkgelegenheid stimuleren. Ver-

der dienen de samenwerking en de mechanismen voor de 

uitwisseling van informatie versterkt te worden teneinde de 

belastingfraude en -ontduiking te bestrijden.

Stemuitslag: goedkeuring met 164 stemmen vóór, 53 tegen, 

bij 11 onthoudingen.

Programma voor gezonde en 
resultaatgerichte regelgeving (REFIT)
(rapporteur: Denis Meynent)
Het EESC heeft over een advies gestemd dat oproept tot een 

ambitieus, eenvoudig en transparant REFIT-programma. 

Gezien de meest recente eff ectbeoordelingen benadrukt het 

EESC dat er een geïntegreerde en evenwichtige analyse nodig 

is van de economische, maatschappelijke en milieuaspecten 

van dit programma.

Stemuitslag: goedkeuring met 136 stemmen vóór, 2 tegen, 

bij 4 onthoudingen. �

BINNENKORT IN HET EESC

The F Word: 
Images of Forgiveness

Dringende oproep EESC aan nieuwe Commissie: 
„Het is uw taak werkgelegenheid te scheppen”
De Commissie-Juncker dient voorrang te geven aan het scheppen van werkgelegenheid in haar 
werkprogramma voor 2015 om de werkloosheid en banenvlucht aan te pakken, aldus het EESC

„De burgers van Europa verwachten een nieuwe 

impuls voor Europa, die vergezeld moet gaan van 

maatregelen om tegemoet te komen aan de bezorgd-

heid over de werkloosheid, de de-industrialisering en 

de haperende groei, en om de klimaatverandering 

tegen te gaan,” deelde het EESC mee aan de Europese 

Commissie, voorgezeten door Jean-Claude Juncker.

In zijn bijdrage aan het werkprogramma van de Com-

missie voor 2015 duidt het EESC werkgelegenheid aan 

als de meest dwingende en urgente prioriteit. In dit 

verband verwelkomt het Comité het voorstel van de 

heer Juncker voor een publiek-privaat investerings-

plan ter waarde van 315 miljard euro om banen te 

scheppen en de groei aan te jagen. „Onder de top-

prioriteiten van het plan zou het volgende moeten 

vallen: onderwijs en het verwerven van kwalifi caties, 

innovatie, ondernemerschap, energietransitie en de 

groene economie”, merkt het Comité op.

Voor Henri Malosse, voorzitter van het EESC, „is er een 

dringende noodzaak om het hele scala van instru-

menten in te zetten die ons ten dienste staan om te 

zorgen voor een terugkeer naar concurrentievermo-

gen en duurzame groei. De economische en sociale 

Unie moet niet langer alleen maar een leeg omhulsel 

zijn en de interne markt moet worden geconsolideerd 

om Europa in staat te stellen zijn industriële leider-

schap te behouden. De wereldwijde concurrentie is 

zeer fel, maar we moeten ook een einde maken aan 

de moordende mededinging die in de Europese Unie 

bestaat.”

Het EESC dringt er bij de Commissie ook op aan 

manieren te vinden om bureaucratische rompslomp 

te voorkomen en om het maatschappelijk middenveld 

actief te betrekken bij de besluitvorming van de EU. 

„Zonder consensus en deelname maken hervormin-

gen geen kans”, zoals het in het document benadrukt.

Het EESC schetst specifi eke voorstellen voor de tien 

in het werkprogramma van de Commissie genoemde 

gebieden. Zo heeft het aanbevolen mechanismen uit 

te werken om te garanderen dat de kapitaalmarkten 

de reële economie meer ten dienste staan, alsmede 

een geïntegreerde en onderling verbonden eenge-

maakte digitale markt te ontwikkelen.

Voor meer informatie:

Het werkprogramma van de Commissie voor 2015: 

http://ec.europa.eu/priorities/work-programme/

index_en.htm

De bijdrage van het EESC aan het werkprogramma 

van de Commissie voor 2015: http://www.eesc.

europa.eu/resources/docs/qe-06-14-108-en-n.pdf �

Coöperatieve banken: een fi nancieringsmodel voor de reële economie

Het Europees Economisch en Sociaal Comité 

(EESC), de International Confederation of Popular 

Banks (CIBP), de Europese Vereniging van Coöpera-

tieve Banken (EACB), UNICO Banking Group en de 

Europese Unie van het Ambacht en het Midden- en 

Kleinbedrijf (UEAPME) hebben op 1 december 2014 in 

het gebouw van het Comité een conferentie georga-

niseerd over coöperatieve banken. Martin Siecker, 

voorzitter van de afdeling Interne Markt, Productie 

en Consumptie van het EESC, deelt zijn gedachten 

met EESC Info.

EESC info: Wat waren de voornaamste 
conclusies van de conferentie over 
coöperatieve banken, waarvan het EESC 
medeorganisator was?

Martin Siecker: Er zijn twee hoofdconclusies die voortvloeien 

uit de conferentie: ten eerste werden op Europees niveau 

enkele instrumenten ingevoerd die resultaten opleveren; en 

ten tweede is samenwerking tussen de verschillende actoren 

uitermate belangrijk omdat, zoals meerdere malen werd 

aangehaald tijdens de conferentie, we samen beter kunnen.

Waarom zijn coöperatieve banken 
belangrijk voor de fi nanciering van kleine 
en middelgrote ondernemingen?

Coöperatieve en volksbanken werden oorspronkelijk opge-

richt door kleine en middelgrote ondernemingen, en daarom 

maken ze van de leningverstrekking aan de reële economie, 

en in het bijzonder aan kleine en middelgrote ondernemingen 

en individuelen, die aan de kern van hun bedrijfsmodel liggen, 

een prioriteit. Een op de drie kleine en middelgrote onderne-

mingen in Europa wordt gefi nancierd door een coöperatieve 

bank. Samen vertegenwoordigen ze het Europese economi-

sche weefsel en kunnen ze een belangrijke rol spelen bij het 

stimuleren van lokale groei en werkgelegenheid.

Moeten de coöperatieve banken 
onderworpen worden aan dezelfde regels 
als gewone banken?

Coöperatieve banken vragen niet om een bijzondere behande-

ling. Het is echter wel belangrijk dat de nieuwe regelgeving 

geen ontmoedigend eff ect heeft op de fi nanciering van kleine 

en middelgrote ondernemingen.

Waarom is het belangrijk dat het 
EESC een permanente dialoog tussen 
bankiers, vertegenwoordigers van kleine 
en middelgrote ondernemingen en 
regulerende instanties ondersteunt en hun 
standpunten op een lijn brengt?

Het EESC heeft de ontwikkelingen in de banksector altijd met 

interesse gevolgd, vooral in verband met de fi nanciële crisis. 

Tegelijkertijd zijn kleine en middelgrote ondernemingen – de 

ruggengraat van de Europese economie – van cruciaal belang 

om het Europese economische herstel te garanderen. Maar 

kleine en middelgrote ondernemingen hebben geld nodig om 

te groeien. Doordat banken in veel EU-landen minder geneigd 

zijn om belangrijke kredieten te verlenen, zijn andere vormen 

van innovatieve fi nanciering nodig. Coöperatieve banken zijn 

een van deze vormen. (sg) �

Het EESC en de klimaatonderhandelingen

Van 8 tot 12 december jl. namen EESC-leden Sirkei-

nen, Caño Aguilar en Ribbe deel aan de 20ste confe-

rentie van de partijen bij het Raamverdrag van de 

Verenigde Naties inzake klimaatverandering (COP20) 

in Lima, Peru. Op de eerste dag van hun missie had-

den de EESC- en CvdR-leden een ontmoeting met de 

EU-commissaris voor klimaat en energie, Miguel Arias 

Cañete.

Het EESC is van mening dat de onderhandelingen 

moeten leiden tot een eerlijke en bindende overeen-

komst, die van toepassing is op alle landen. Hoewel 

de laatste „Lima call for climate action” soms te weinig 

ambitieus is (zo zal niet stelselmatig worden nagegaan 

hoe het staat met de toezeggingen op het gebied van 

emissievermindering ), wordt erkend dat alle landen, 

naargelang hun nationale omstandigheden, een rol 

moeten spelen bij de vermindering van emissies, en 

worden meer middelen uitgetrokken voor het Groen 

Klimaatfonds.

Naast verschillende bilaterale bijeenkomsten heeft het 

EESC twee nevenevenementen georganiseerd. Tijdens 

het eerste nevenevenement, georganiseerd in samen-

werking met het CvdR, werden de kansen benadrukt 

die ontstaan door hernieuwbare decentrale energie 

voor lokale ontwikkeling. Zoals het EESC beweert, 

vergt het behalen van klimaatveranderingsdoelen 

een bevorderlijk rechtskader zodat het maatschap-

pelijk middenveld een actieve speler kan worden bij 

de opwekking van hernieuwbare energie. Tijdens het 

tweede nevenevenement, georganiseerd in samen-

werking met het Italiaanse voorzitterschap en de IAO, 

werd de schijnwerper gericht op manieren om de 

arbeidsdimensie in de toekomstige klimaatovereen-

komst te versterken.

Naast de officiële klimaatonderhandelingen stond 

op de agenda van de COP20 ook een grootschalige 

conferentie van het maatschappelijk middenveld en 

belanghebbenden met honderden evenementen over 

veel praktische aspecten van klimaatverandering. De 

betrokkenheid van deze actoren is cruciaal omdat rege-

ringen alleen niet in staat zullen zijn om de klimaatver-

andering aan te pakken: daartoe zijn samenwerking en 

overleg nodig tussen overheden, het maatschappelijk 

middenveld, bedrijven, gemeenschappen, ngo’s en 

individuen over de hele wereld. (fda) �

The F Word: Images 

of Forgiveness is een tot 

nadenken stemmende 

verzameling ingrijpende 

beelden en persoonlijke 

verhalen over de mogelijk-

heid tot het schenken van 

vergiffenis voor gruwel-

daden. Centraal op deze 

tentoonstelling staan de 

verhalen van mensen die 

door geweld, tragische 

gebeurtenissen en onrecht zijn getroff en en die leren wat 

vergiff enis en verzoening is en hoe ze de draad van het 

leven weer kunnen oppakken. De Britse initiatiefnemers, 

te weten de journaliste Marina Cantacuzino en de fotograaf 

Brian Moody, hebben talrijke getuigenissen verzameld uit 

het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, de VS, Noord-Ierland, 

Israël en Palestina.

De tentoonstelling was voor het eerst te zien in 2004 in 

Londen en heeft daarna 300 plaatsen overal ter wereld 

aangedaan. Het publiek kan deze tentoonstelling bij het 

EESC bekijken van 21 januari tot 4 februari 2015. (ab/ms)

 �

Opening van de klimaattop in Lima (COP 20). 
Bron: Europese Commissie

ocs/

Martin Siecker, voorzitter van de afdeling Interne Markt, 
Productie en Consumptie van het EESC
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Het EBI: een instrument in opmars
Het Comité heeft de belangrijke taak om een brug te slaan tussen het maatschappelijk middenveld en de instellingen van 

de EU door steun te verlenen aan Europese burgerinitiatieven (EBI). Het burgerinitiatief is een instrument dat een miljoen 

EU-burgers uit ten minste een vierde van de lidstaten in staat stelt om rechtstreeks een beroep te doen op de Europese 

Commissie om met een wetsvoorstel te komen op een gebied waarvoor de lidstaten de bevoegdheid overgedragen hebben 

aan het EU-niveau. Het is daarom een belangrijk instrument om het maatschappelijk middenveld een stem te geven in de 

Europese beleidsvorming.

Het EESC is nu goed geplaatst om advies te geven over de aanpassingen en wijzigingen die nodig zijn voor het toekomstige 

beleid. De ad-hocgroep herziet momenteel de EBI-procedure om deze toegankelijker te maken voor groepen burgers. Zij 

overweegt de oprichting van een EBI-helpdesk voor te stellen die zou fungeren als mentor en facilitator voor EBI-netwerken 

en de samenwerking tussen EU-instellingen zou ondersteunen, om zodoende een daadwerkelijk interinstitutioneel EBI-

ondersteuningsnetwerk te creëren. In dit verband kwam de Europese Ombudsvrouw op 10 december jl. naar het EESC om 

de conclusies te presenteren van haar eigen onderzoek inzake het EBI.

Zoals Madi Sharma, lid van de ad-hocgroep van het EESC, constateert: „De EU heeft als probleem dat de burgers zich niet 

betrokken voelen bij het optreden van Brussel. Het EBI is een belangrijk rechtsinstrument voor EU-burgers om hun stem te 

laten horen en voorstellen te doen voor wetgeving over thema’s waarvan zij denken dat ze de EU sterker zullen maken en de 

veranderingen zullen ondersteunen die „de mensen willen zien”. (ppm) �

Het innovatiepotentieel van Europese steden

IN HET KORT

Op 10 november 2014 organiseerde het 

EESC een conferentie met als titel „Slimme 

steden – naar een Europese economische 

heropleving door maatschappelijke innova-

tie”. Met meer dan 100 deelnemers bracht het 

evenement beleidsmakers, lokale politici en 

vertegenwoordigers van het maatschappelijk 

middenveld samen in een debat over de rol 

van slimme steden in de herindustrialisering 

van Europese economieën.

EESC-voorzitter Henri Malosse zette in zijn 

openingsspeech het innovatiepotentieel van 

Europese steden uiteen en benadrukte dat 

een slimme stad een stad is waarin iedereen 

zijn rol vervult. De agenda van slimme steden 

kan alleen slagen wanneer alle actoren van het 

maatschappelijk middenveld gemachtigd zijn 

om innovatieve oplossingen te ontwikkelen 

en in te zetten en slimme steden mogelijk te 

maken. Deze boodschap weerklonk tijdens drie 

paneldiscussies waarin werd gekeken naar de 

essentiële elementen van een slimme stad en 

de rol van nieuwe technologie in de aanpas-

sing van onze steden om slim en duurzaam te 

worden.

Het evenement werd afgesloten door Daniela 

Rondinelli, die zei dat „we slimme steden nodig 

hebben waar de burger centraal staat en die 

voorzien in echte behoeften en het hoofd kun-

nen bieden aan maatschappelijke uitdagingen 

door middel van technologische vormen van 

participatie en samenwerking”. Een van de 

belangrijkste conclusies was dat dergelijke 

steden zich moeten richten op hun industri-

ele opschaling door innovatieve samenwer-

kingsmodellen op te zetten tussen bedrijven, 

stadsbesturen en burgers. Dit kan verwezen-

lijkt worden door de digitale competenties en 

vaardigheden van de belanghebbenden te 

verbeteren, startersondersteuning te bieden 

en investeringen in infrastructuur te verhogen 

door middel van publiek-private partnerschap-

pen. (ap) �

Huishoudens met een schuldenprobleem

Op 12 december 2014 trad het EESC op als gastheer voor een 

conferentie over huishoudens met een schuldenprobleem. Deze 

werd georganiseerd in samenwerking met het Europese Netwerk 

consumentenschuld en het Europese Netwerk voor fi nanciële 

integratie en bracht beleidsmakers, consumentenorganisaties, 

vertegenwoordigers van de fi nanciële sector en academici samen 

die spraken over maatregelen om schuldenproblemen te beperken 

en aan te pakken.

Het probleem van de te grote schuldenlast van huishoudens staat 

al jaren op de agenda van het EESC. Martin Siecker, voorzitter van 

de afdeling Interne Markt, Productie en Consumptie, wees er in zijn 

openingstoespraak op dat het EESC er al in 2000 bij de Europese 

Commissie en de lidstaten op heeft aangedrongen om maatrege-

len te treff en ter bestrijding van overmatige schuldenlast in de EU. 14 jaar later is het duidelijk dat 

nog niet veel veranderd is en dat de situatie eigenlijk nog slechter is geworden.

Uit vier verschillende paneldebatten tijdens de conferentie bleek dat verschillende oplossingen reeds 

beschikbaar zijn, maar er nog veel moet gebeuren. In zijn advies over Consumentenbescherming 

en schuldsanering dat eerder dit jaar werd goedgekeurd, herhaalde het EESC dat er maatregelen 

op Europees niveau nodig zijn en sprak het opnieuw zijn steun uit voor het begrip „verantwoorde 

kredietverlening”, wat inhoudt dat kredietverleners en -ontvangers eerlijk en ethisch gedrag ver-

tonen.(dz)

Meer informatie is te vinden op: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-

household-over-indebtedness �

EU and ME(dia) – Hoe nu verder?

Mediaseminar van het maatschappelijk middenveld op 27 en 28 november in Milaan

Op 12 december 2014 heeft het EESC 

een openbare hoorzitting gehouden in 

Chania, Kreta, getiteld „Slimme eilanden — 

een model dat bevorderlijk is voor groei, 

werkgelegenheid en duurzame ontwikke-

ling”, in samenwerking met INSULEUR en 

de Kamer van Koophandel van Chania, en 

in het kader van het initiatiefadvies van het 

EESC over hetzelfde onderwerp, waarvan 

mevrouw Darmanin rapporteur is.

In zijn openingstoespraak wees de voor-

zitter van het EESC, Henri Malosse, erop 

dat de eilanden in de Europese Unie in 

de nationale en Europese wetgeving zijn 

verwaarloosd, hoewel zij met specifieke 

barrières te kampen hebben wat betreft 

netconnectiviteit, vervoer en internetver-

bindingen. Hij onderstreepte het belang 

van een dialoog tussen eilandbewoners en 

de instellingen van de EU, nu de wetgeving 

van de Unie dienovereenkomstig moet wor-

den aangepast.

De meest besproken voorstellen over hoe 

eilanden kunnen werken aan hun eigen 

ontwikkeling waren afkomstig van pro-

fessor Godfrey Baldacchino. Prof. Baldac-

chino is als deskundige in eilandstudies 

verbonden aan de universiteit van Malta 

en voorzitter van Isisa (internationale ver-

eniging voor kleine eilanden). Hij stelde 

de gevestigde toeristische sector voor te 

zoeken naar niches op de markt, die het 

kleine eilanden mogelijk maken verschil-

lende specialisatiegebieden binnen de 

toeristische markt te exploiteren. Dit is 

het geval voor medisch toerisme op Bar-

bados, duiktoerisme op Malta en huwe-

lijksreistoerisme op de Malediven. Prof. 

Baldacchino merkte tot slot op dat voor 

de ontwikkeling van een kleine-eilandeco-

nomie decentralisatie van het economisch 

beleid een must is. (lvg) �

Slimme eilanden — een model dat bevorderlijk is voor groei, werkgelegenheid en duurzame ontwikkeling

Reine-Claude Mader, EESC-
lid en rapporteur van het 
verkennend advies over 
„Consumentenbescherming 
en schuldsanering om sociale 
uitsluiting te voorkomen”

Het mediaseminar van het maatschappelijk 

middenveld 2014 – georganiseerd door het 

EESC in samenwerking met de EBU – stond in 

het teken van EU en ME(dia). De centrale vraag 

was hoe te zorgen voor goed geïnformeerde 

burgers in de EU en de buurlanden. Het seminar, 

dat op uitnodiging van de stad Milaan plaats-

vond in het Palazzo Reale, werd bijgewoond 

door verschillende leden van het EESC en 

werd voorgezeten door de vicevoorzitter van 

het EESC, Hans-Joachim Wilms.

Er waren bijna 150 deelnemers die verdeeld 

over vier panels hebben gediscussieerd over de 

huidige uitdagingen, de onafhankelijkheid van 

de media, de mogelijkheden van sociale media 

en de verkiezingscampagne voor het Europees 

Parlement in 2014.

Sommige bevindingen waren zeer interessant:

 � Ondanks de miljoenen dagelijkse nieuws-

berichten over de EU en andere onderwer-

pen, ontbreekt het de burgers nog steeds 

aan een diepgaande kennis van Euro-

pese kwesties. De positieve impact van 

de EU wordt vaak over het hoofd gezien 

bij de berichtgeving over nationale kwes-

ties. De media spelen een cruciale rol op 

het gebied van informatie en interactie. 

Publieke omroepen zijn nog altijd nodig 

om verslag te doen van gebeurtenissen uit 

het dagelijks leven.

 � De bron van fi nanciering is rechtstreeks 

van invloed op de inhoud. Op het seminar 

werd met praktische voorbeelden aange-

toond hoe de media kunnen worden 

gebruikt voor manipulatie, misleidende 

Sociale media zijn een belangrijke aan-

vulling. Het belangrijkst blijven echter de 

persoonlijke face to face-contacten met 

de burgers.

 � Wat de Europese verkiezingen betreft was 

het televisiedebat een innovatie en heeft 

de decentrale aanpak goed gewerkt.

Meer informatie over dit evenement is te vin-

den op onze website http://www.eesc.europa.

eu/ onder Events & Activities, en in de speci-

ale brochure die in januari 2015 zal verschij-

nen. (sma) �informatie en propaganda. De onafhan-

kelijkheid van de media en journa-

listen is onontbeerlijk voor goed 

geïnformeerde burgers.

 � De burgers worden geconfron-

teerd met een veelvoud aan 

informatiebronnen. De EU-instel-

lingen kunnen de inhoud van de 

sociale media niet overlaten aan 

de markten, maar moeten zelf ook 

een input leveren. Daarbij moeten 

zij de vraag stellen „Wat hebben 

wij te bieden aan onze volgers”? 
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Daarnaast staat EESC Info in pdf-formaat in 23 talen op de website van het EESC: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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