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WOORD VOORAF
Verklaring van de voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal
Comité over de terroristische aanslagen in Parijs op 13 november 2015

Enerzijds worden wij geconfronteerd met een humanitaire crisis en moeten wij vluchtelingen een behoorlijke opvang bieden, maar anderzijds zien wij hoe beangstigend snel
de armoede toeneemt.

Namens al mijn collega’s van het Europees Economisch en Sociaal Comité, die ten
aanzien van de Europese instellingen alle
grote werkgeversorganisaties, vakbonden
en maatschappelijke organisaties van de
Unie vertegenwoordigen, wil ik uitdrukking
geven aan onze diepe verontwaardiging en
afschuw over de barbaarse aanslagen die in
Parijs zijn gepleegd.

Zoals vele Europeanen ben ik zeer begaan met het lot van mijn medemensen. Ik vind
het ondraaglijk te moeten zien hoe mensen overal ter wereld gedwongen worden huis
en haard te verlaten en zelfs hun leven op het spel te zetten vanwege geweld, oorlog,
dictatuur of ellende. Laat iedereen die dergelijke volksverhuizingen veroorzaakt, in de
hand werkt of ervan profiteert, zich schamen. Maar laten we trots zijn op iedereen die,
vooral in ons maatschappelijk middenveld, probeert om het leed te verzachten of daar
een einde aan te maken.
Ons Europa is nog steeds een baken van vrede en democratie en biedt degenen die niets
meer hebben hoop op een beter leven, maar het heeft helaas ook zelf een beangstigend
hoog en zelfs toenemend aantal burgers dat in precaire en zeer behoeftige omstandigheden leeft. Ook daar moet een eind aan worden gemaakt.

Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers,
hun verwanten, het Franse volk en zijn instellingen, en we willen onze volledige solidariteit
met hen betuigen.

Ons Comité heeft weliswaar over beide thema’s al een aantal adviezen uitgebracht – en
het is hoog tijd dat de beleidsmakers daar gevolg aan geven – maar daarmee is ons werk
nog niet af, verre van dat.

Ondanks de risico’s en het lijden waaraan migranten en vluchtelingen zijn blootgesteld, nemen de migratiestromen naar
de EU nog altijd toe. Het EESC wil zowel de
prioriteiten voor de korte termijn bespreken als de inspanningen voor het vinden
van duurzame, alomvattende oplossingen.
Zijn drieledige aanpak heeft betrekking op
de bestrijding van migrantensmokkel, integratie van migranten op de arbeidsmarkt,

De tekst van deze verklaring is te lezen op
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.news&itemCode=37465.
Ik heb dat meteen gedaan, op zaterdagochtend, omdat ik vond dat het mijn plicht was
en ook omdat u mij daarvoor hebt gekozen, maar ik zou ook het woord aan u allen willen
geven en ik hoop dat ons Comité tijdens de eerstvolgende plenaire vergadering officieel
een resolutie aanneemt.

Georges Dassis
Brussel, 17 november 2015
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Georges Dassis
voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité
Brussels, 3 november 2015

Terwijl ik dit schrijf zijn wij allemaal geschokt door wat er vrijdagavond 13 november in
Parijs is gebeurd. In deze uitzonderlijke omstandigheden heb ik onmiddellijk een verklaring
opgesteld en op de site van het Comité gepubliceerd om namens de leden van ons Comité
duidelijk te maken dat het hele Europese maatschappelijk middenveld volkomen solidair
is met het Franse volk en ten diepste verontwaardigd is over de weerzinwekkende daden
van deze verachtelijke individuen.

Deze met haat vervulde idioten, deze laaghartige en verachtelijke moordenaars hebben
het gemunt op de bevolking, de democratie
en de fundamentele waarden van de Franse
Republiek. Met hun daden treffen ze het volk,
de democratie en de fundamentele waarden
in heel Europa, want het gaat om gedeelde
waarden. Maar ze zullen ons niet klein krijgen.
Ze zullen ons niet aan het wankelen brengen.
Ze zullen geen enkele van hun doelstellingen
waarmaken: onze eensgezindheid rond de
waarden van de Europese democratie – die
overigens veel te danken heeft aan de Franse
Republiek – zal alleen maar aan kracht winnen.

Laat één ding duidelijk zijn: heel het maatschappelijk middenveld in Europa – d.w.z. alle
werkgevers-, vakbonds- en maatschappelijke
organisaties uit alle landen van de Europese
Unie – is tegen hen gekeerd en staat als één
man achter het Franse volk.

Georges Dassis
Voorzitter
Europees Economisch en Sociaal Comité

Europees maatschappelijk middenveld pakt migratiecrisis aan

Ik ben blij dat ik dit jaar heb voorgesteld de „prijs van het maatschappelijk middenveld”
toe te kennen aan de actoren van het maatschappelijk middenveld die zich inzetten voor
de strijd tegen armoede en dat ik daarvoor de steun van mijn collega’s heb gekregen.
Het verheugt mij ook dat zij ermee hebben ingestemd de bijkomende kosten zoveel
mogelijk te verminderen om zo een groter aantal prijzen uit te kunnen reiken. Het is
voor mij reden tot trots en een grote eer om voorzitter te mogen zijn van een Europese
instelling die dit initiatief neemt; het is immers ook onze taak om namens het Europees
maatschappelijk middenveld en zijn organisaties een boodschap van solidariteit en bijstand de wereld in te sturen.

Geachte collega’s,
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Wij zijn eensgezind

Dit nummer is grotendeels gewijd aan de vluchtelingenstroom naar Europa en aan de armoede, en daarom zal ik
mijn eerste voorwoord als voorzitter van het Comité ook
hieraan wijden.

EESC-leden Stefano Mallia en Cristian
Pîrvulescu bij het Rode Kruis op Sicilië

en het bezoeken van opvangcentra op het
terrein.

Hoorzitting over het EU-actieplan
tegen migrantensmokkel
Op 12 oktober heeft het EESC een openbare
hoorzitting gehouden in het kader van zijn
advies over het EU-actieplan tegen migrantensmokkel (2015-2020). Het evenement
werd voorgezeten door EESC-rapporteur
Brenda King (groep Werkgevers, VK) en
stelde het EESC in staat om kennis in te zamelen van stakeholders, met inbegrip van het
VN-Bureau voor drugs- en misdaadbestrijding. „De vluchtelingencrisis is een mondiaal
probleem dat niet door individuele landen
kan worden opgelost. Het EESC steunt de
strijd tegen smokkelaars en georganiseerde
criminaliteit, zowel binnen de EU als buiten
haar grenzen. Het raadt echter aan om te

zorgen voor veilige en legale kanalen voor
migratie en mobiliteit in de EU, omdat dit
de meest doeltreffende manier is om de
grenzen van de EU te beveiligen en de vraag
naar diensten van mensensmokkelaars te
ondermijnen.”

Een bezoek aan Sicilië
Van 12 tot 14 oktober hebben de rapporteur
van het EESC-advies over de agenda van de
Commissie inzake migratie (Stefano Mallia – groep Werkgevers, Malta, en Cristian
Pîrvulescu – groep Diverse Werkzaamheden,
Roemenië) een bezoek gebracht aan Sicilië,
waar zij een ontmoeting hadden met de diensten die betrokken waren bij de opvang van
het massale aantal migranten en vluchtelingen op het eiland.

>>> Bladzijde 2

Europees maatschappelijk middenveld eert ware kampioenen
van armoedebestrijding: „Het is tijd dat er iets wordt gedaan
aan de armoede in de Europese Unie”
Lokale organisaties die zich inzetten voor
armoedebestrijding in Duitsland, Ierland,
Frankrijk, Polen en Finland, laten zien
hoe je rechtstreeks hulp kunt verlenen aan
mensen in nood. Het Europees Economisch
en Sociaal Comité wilde de Prijs van het
maatschappelijk middenveld dit jaar uitreiken
aan organisaties die zichzelf onderscheiden
door een creatieve en succesvolle vorm van
armoedebestrijding.
Uit een lijst van meer dan 100 uiteenlopende
en hoogwaardige inzendingen werden vijf
projecten gekozen:

Deskundigenjury Prijs voor het maatschappelijk
middenveld: Maureen O’Neill, voormalig
EESC-lid en voorzitster van de afdeling SOC;
Jean Lambert, EP-lid; Anne Van Lancker,
Belgisch politica en voormalig EP-lid; Julius
op de Beke, beleidsmedewerker bij DG EMPL,
vertegenwoordiger van Stefan Olsson, directeur
bij de Europese Commissie

ww
www.eesc.europa.eu

● Armut und Gesundheit (Duitsland)
verstrekt algemene gezondheidszorg
aan daklozen en heeft, naast tal van
andere initiatieven, een walk-in kliniek
voor onverzekerde patiënten in een
onstabiele situatie opgezet. Daarnaast
bevordert het „Street Jumper”-project

>>> Bladzijde 2

Ozark Henry benoemd
tot VN-goodwillambassadeur
voor België tegen mensenhandel

(ve r vo l g v a n b l z . 1)
Europees maatschappelijk middenveld eert ware kampioenen van armoedebestrijding:
„Het is tijd dat er iets wordt gedaan aan de armoede in de Europese Unie”

Het EESC organiseerde de ceremonie
Op 21 oktober 2015 benoemde het Bureau van de Verenigde Naties voor drugs- en misdaadbestrijding (UNODC),
in aanwezigheid van EESC-voorzitter Georges Dassis, de
bekende Belgische muzikant Ozark Henry tot zijn nieuwe
nationale goodwillambassadeur tegen mensenhandel. De
benoeming heeft tot doel aandacht te vragen voor mensenhandel en in België steun te werven voor inspanningen
ter bestrijding ervan.
In Europa worden jaarlijks meer dan 10 000 mensen het
slachtoffer van mensenhandel. Georges Dassis, de
voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité, zei er het volgende over: „Deze moderne
vorm van slavernij is een schandaal en een misdaad
tegen de beschaafde samenleving. De benoeming
van Ozark Henry tot VN-goodwillambassadeur is goed
nieuws voor België en voor Europa, omdat we hiermee
de bewustwording vergroten en velen ertoe aanzetten
om in actie te komen. Ik garandeer dat de organisaties
van het maatschappelijk middenveld hem zullen steunen,
omdat zij in de ideale positie verkeren om slachtoffers te
identificeren en actief te werken aan preventie. U kunt
op ons rekenen als belangrijke partner in de bestrijding
van mensenhandel.”
Bij zijn benoeming zei Ozark Henry: „Mensenhandel kent
vele slachtoffers. We zien ze niet of willen ze niet zien. Van
kinderen die worden gedwongen om te bedelen op straat
tot kinderen die worden gedwongen tot de prostitutie of
tot illegale arbeid in naaiateliers. We leiden een gelukkig

EESC zet zich in voor armoedebestrijding in Europa

Ozark Henry bij zijn benoeming tot goodwillambassadeur
leven in ons eigen kleine wereldje en gaan op in onze
dagelijkse beslommeringen. Ik vond het tijd om in actie
te komen en er iets aan te doen. Ik wilde het verschil maken
door de bewustwording te vergroten en organisaties te
ondersteunen die dit misdrijf bestrijden.”
Jean-Luc Lemahieu, directeur Public Affairs van
UNODC, bedankte het EESC voor de steun die de EESCleden bieden aan de strijd tegen mensenhandel door inhoudelijke en invloedrijke adviezen uit te brengen, en was blij
met de benoeming van Ozark Henry in België. Namens België prees de adjunct-directeur-generaal voor Multilaterale Zaken van het ministerie van Buitenlandse
Zaken, Werner Bauwens, het praktische werk van de VN.
Ook wees hij op de leidende rol die België speelt in de strijd
●
tegen mensenhandel. (cad)

de gezondheid van kinderen en jongeren uit
achterstandsmilieus.
● Fáilte Isteach, een initiatief van Third Age (Ierland), is een project in het kader waarvan oudere
vrijwilligers migranten en vluchtelingen opvangen
door hun Engelse conversatielessen aan te bieden.
Elke week maken meer dan 2 200 studenten – migranten, asielzoekers en vluchtelingen – gebruik van de
diensten van meer dan 750 vrijwilligers.
● Uniterres, een initiatief van A.N.D.E.S. (Frankrijk),
levert verse, plaatselijk geproduceerde producten
(fruit, groenten, kruiden en eieren) aan sociale en
solidaire kruideniers. Deze producten worden tegen
maximaal 30 % van de aankoopprijs verkocht aan
kwetsbare personen en ontvangers van voedselhulp in sociale en solidaire winkels. Uniterres steunt
momenteel 124 boeren in Poitou-Charentes, Aquitaine, Midi-Pyrénées en Bretagne, levert aan 53 sociale en solidaire kruideniers en voorziet jaarlijks
20 000 mensen van voedselhulp.
● De Centra voor sociale integratie, een initiatief
van de Barka-stichting voor wederzijdse hulp
(Polen), pakken vraagstukken aan op het gebied
van onderwijs en beroepsopleiding voor langdurig

werklozen, met inbegrip van gehandicapten, exgevangenen, vluchtelingen en verslaafden. De centra voor sociale integratie organiseren workshops
op het gebied van beroepsbijscholing, cursussen en
ondersteunende groepen.
● Y-foundation (Finland) bevordert gezondheid en
sociaal welzijn door betaalbare huurwoningen van
goede kwaliteit aan te bieden aan mensen die moeite
hebben om huisvesting te vinden op de open markt,
en zo hun menselijke waardigheid te respecteren. De
voornaamste groepen die hiervan gebruik maken zijn
daklozen en mensen die dakloos dreigen te worden.
Y-Foundation heeft zich ook ingezet voor de huisvesting van jongeren en mensen met problemen op
het gebied van geestelijke gezondheid of verslaving.
EP-lid Jean Lambert, een van de vier juryleden: „Wat opvalt,
is dat er een reeks problemen is die meer en meer aandacht
vergen – problemen die te maken hebben met dakloosheid of voedsel. Dat was soms vrij schokkend om te zien,
want het betekent dat we er nog altijd niet in slagen om
aan menselijke basisbehoeften te voldoen en de mensenrechten te respecteren.”
De jury van de Prijs voor het maatschappelijk middenveld
bestond uit de voorzitter van het EESC, de twee vicevoorzitters, de voorzitter van de groep Werkgevers, de voorzitter van de groep Diverse Werkzaamheden, een lid van de
groep Werknemers en de secretaris-generaal van het EESC.
Zij kozen de vijf winnaars uit een shortlist van elf, die
was samengesteld door een extern deskundigenpanel
bestaande uit vier leden. De vijf winnende projecten
delen de prijs van 50 000 euro. Het is de bedoeling dat
dit geld wordt geïnvesteerd in projecten voor hulpver●
lening. (sg)

Adequate ﬁnancieringsinstrumenten voor ondernemingen –
een cruciale voorwaarde voor economische groei
EYD2015 bij het EESC:
EESC steunt microﬁnanciering als een krachtig middel
van eerste idee tot speciﬁek seminar
om ﬁnanciële uitsluiting te helpen bestrijden
Economische en Monetaire Unie, Economische en Sociale
Samenhang van het EESC, het belang van het versterken
van het concurrentievermogen, duurzame ontwikkeling en
sociale inclusie in de EU: „Er zijn aanzienlijke beperkingen in
de lidstaten voor het ontwikkelen van microﬁnanciering.
De kadervoorwaarden voor microﬁnanciering moeten
worden verbeterd”, zei hij tegen EU-beleidsmakers.

EESC-voorzitter Georges Dassis en Hare Majesteit
Koningin Mathilde van België
Microfinanciering bestaat uit een scala van financiële
diensten voor personen die gewoonlijk niet interessant
zijn voor de bank, voornamelijk omdat ze niet de garanties kunnen geven die een financieel instituut beschermen
tegen het risico van verlies.
Microfinanciering richt zich met name op ontwikkelingslanden, maar is ook toegankelijk voor leners in de EU. De
Eerste Europese Microfinancieringsdag op 19 en
20 oktober 2015 werd mede door het EESC georganiseerd
om bewustwording voor microfinanciering te creëren als
middel om sociale uitsluiting en werkloosheid in de EU
te bestrijden. In aanwezigheid van Koningin Mathilde
van België en commissaris Marianne Thyssen,
onderstreepte Joost van Iersel, voorzitter van de afdeling

Microfinanciering is zich in Europa inderdaad snel aan het
ontwikkelen als belangrijk middel tegen sociale en financiële uitsluiting middels het aanbieden van financiële
(microkrediet, microverzekeringen etc.) en niet-financiële
diensten (cursussen, coaching etc.)
Het EESC heeft aan de kwestie gewerkt en is ervan overtuigd dat microfinanciering een manier is om ondernemerschap aan te moedigen en nieuwe banen in
micro-ondernemingen te creëren. Om de complexiteit en
de kosten van microkrediet te reduceren stelt het EESC
voor enerzijds gestandaardiseerde, technisch geavanceerde diensten te ontwikkelen en anderzijds in garanties
en cofinanciering te voorzien.
In de optiek van het EESC zit de ware revolutie van microfinanciering hem daarin dat individuen die geen toegang
hebben tot de financiële markten door bemiddelingsactiviteiten een kans krijgen, en dat mensen in staat worden
gesteld hun projecten met eigen middelen uit te voeren,
●
onafhankelijk, zonder hulp of subsidie. (mm)

(ve r vo l g v a n b l z . 1)

Het EESC kwam niet alleen met het idee voor het
Europees Jaar van de ontwikkeling (EYD2015), maar
heeft het ook een succes helpen worden. In de loop van
het jaar zijn allerlei evenementen voor een groot publiek –
bedrijfsgroepen, vakbonden, ngo’s, overheidsinstanties –
gehouden om na te gaan hoe dit beleid beter en efficiënter
gestroomlijnd en gecoördineerd kan worden.
De afdeling Externe Betrekkingen van het EESC werkte
nauw samen met landen om de ontwikkelingsdoelen te
halen. Zo organiseerde zij het 14e regionale seminar
van economische en sociale belangengroepen
uit de ACS en EU, die sterk aandrongen op een convergentiekader voor duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) met een grote nadruk op de bestrijding
van armoede en het tegengaan van klimaatverandering.
Tijdens de vergadering van het netwerk van economische en sociale belanghebbenden in de EU
en Afrika drong het EESC erop aan dat het tijdens de
top van Valletta gelanceerde noodtrustfonds van de EU
voor Afrika op transparante wijze wordt beheerd en dat
het gebaseerd wordt op en in de praktijk getoetst wordt
aan de SDG’s, in het kader van een hechte samenwerking
tussen de landen.

over voorlichtingscampagne voor het Europees jaar van
de ontwikkeling, het tweede over de rol van de civiele
samenleving en de media en het derde over de communicatie over de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen.
Leden van het EESC en sprekers van het Regionaal Informatiecentrum van de VN, de IAO, de EIB, het WWF, Welthungerhilfe, het Zweedse Ontwikkelingsagentschap,
de Europese Commissie en het Europees Parlement, en
de Luxemburgse regering en sociaaleconomische raad
deelden hun ervaringen, wisselden goede praktijken uit
en gingen in gesprek met ongeveer 150 gasten. Meer
informatie over dit evenement is te vinden op de website
●
van het EESC. (sma/dm)

Tegen het einde van 2015 hield de afdeling communicatie
van het EESC in Luxemburg het jaarlijkse seminar van
het maatschappelijk middenveld over de media,
dat vooral ging over de moeilijkheden bij het communiceren over het ontwikkelingsbeleid. Het vond plaats op
26-27 november en werd bijgewoond door communicatiemedewerkers van organisaties van het maatschappelijk
middenveld, journalisten, studenten en academici uit de
hele EU. Er waren drie interessante panels. Het eerste ging

Eu r o p e e s m a a t s c h a p p e l i j k m i d d e nve l d p a k t m i g r a t i e c r i s i s a a n
Vergaderingen met het Rode Kruis, de Internationale
Organisatie voor Migratie, de regionale taskforce van de
EU ter ondersteuning van de werking van de „hotspots”,
het opvangcentrum in Pozzallo, en niet-gouvernementele organisaties zoals Caritas, Centro Astalli en Comunità di Sant’Egidio hebben duidelijk gemaakt dat er een
groot verschil bestaat tussen de situatie op papier en de
werkelijkheid.
Stefano Mallia merkte op: „De uitdaging waar we voor staan
is dat binnen de 24 uur een besluit moet worden genomen of een migrant al dan niet in aanmerking komt voor
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bescherming. Mensen die volgens ons geen bescherming
nodig hebben worden ofwel teruggestuurd – wanneer zij
afkomstig zijn van een land waarmee een terugzendakkoord is afgesloten (bv. Tunesië) – of worden verzocht om
Italië binnen de 7 dagen te verlaten en op straat gegooid.
Dit leidt duidelijk tot een aantal problemen.”
Meer financiering zou ngo’s in staat stellen om te professionaliseren, en betere coördinatie onder stakeholders zou
helpen voorkomen dat mensen door de mazen van het net
vallen. Er zou ook meer aandacht moeten worden besteed
aan het integratieproces.

Openbare hoorzitting over de integratie
van vluchtelingen op de arbeidsmarkt
Op 15 oktober vindt een openbare hoorzitting plaats in
Brussel over de integratie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt, met uiteenzettingen door Caritas, de UNHCR, de
Europese Commissie, het Duitse federale arbeidsbureau
en de Internationale katholieke commissie voor migratie. Een van de sprekers was de heer Alizoy Temorshah
uit Afghanistan, aan wie een vluchtelingenstatus is toegekend; hij legde uit hoe moeilijk het was geweest om
beroepsactiviteiten te vinden in België. Het bleek dat het
hebben van een baan sociale integratie vergemakkelijkt,

mensen minder afhankelijk maakt van sociale uitkeringen en de kans verhoogt op het vinden van fatsoenlijke
huisvesting. Vluchtelingen met een baan dragen bij aan
het systeem voor sociale zekerheid en hun uitgaven aan
consumptiegoederen zijn gunstig voor de economie in
het algemeen. Ze kunnen Europese landen helpen om
de demografische terugval, vergrijzing en tekorten aan
arbeidskrachten op te vangen.
De bevindingen van zowel de missie als de hoorzitting zullen worden verwerkt in adviezen waarover in
december, tijdens de plenaire vergadering, zal worden
●
gestemd. (mm/dm)
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Geharmoniseerde vooruitgang: EESC-voorzitter presenteert
de prioriteiten van het EESC tijdens zijn mandaatsperiode
Georges Dassis is met een overweldigende meerderheid verkozen tot 31e voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité. Samen met vicevoorzitters
Michael Smyth (begroting) en Gonçalo Lobo Xavier (communicatie) zal hij van 2015 tot 2018 aan het hoofd staan
van deze instelling.
„Ons mandaat zal volledig in het teken staan van de
burgers. Zij zullen ervan proﬁteren. Wij zullen het hele
maatschappelijk middenveld mobiliseren om de Europese Unie aantrekkelijker te maken en zichtbaarder te
laten zijn in het dagelijks leven van alle Europeanen.
Om te beginnen moeten we extreme armoede aanpakken en massaal investeren in banen voor jongeren en in
projecten op het gebied van infrastructuur, onderzoek
en innovatie. Europa mag niet staan voor neerwaartse
nivellering, maar moet synoniem zijn voor nivellering
naar boven. De EU moet het leven van alle burgers uit
het noorden, zuiden, oosten en westen verbeteren.
Dat noemen wij geharmoniseerde vooruitgang”, aldus
Dassis.

Het programma van de voorzitter omvat daarom heel
concrete richtsnoeren voor het beleid van de EU, op
basis van door het Comité opgestelde adviezen voor
de Europese instellingen. Het sluit dus aan op de taak
die het Comité op grond van het Verdrag heeft. De Unie
wordt in het programma zeker niet als vanzelfsprekend
beschouwd. Er wordt gewezen op de diepe crisis die
Europa doormaakt. De economische verslechtering en
sociale achteruitgang hebben het vertrouwen van de
burgers in de EU ernstig aangetast. Met een pleidooi
voor ondernemerschap, werkgelegenheid en solidariteit blijft de nadruk liggen op sociale, economische
en territoriale samenhang als fundament van een
eerlijke en rechtvaardige Unie. Instrumenten als het
Europees minimumloon en belastingen moeten daaraan bijdragen.
In het programma wordt het investeringsplan voor Europa
toegejuicht, maar aangedrongen op een bijkomend bijzonder investeringsplan voor groei en werkgelegenheid
en op specifieke economische-convergentiemaatregelen,

zoals een systeem voor gezamenlijke schuldemissies en
een tijdelijk fonds voor euroschatkistpapier.
Ook de digitale interne markt, de realisering van een
Europese vervoersruimte en de verwezenlijking van
een echte energie-unie zijn prioriteiten van de nieuwe
voorzitter. Tegelijkertijd krijgt de duurzame ontwikkeling
van de Unie zijn volle aandacht: in al het EU-beleid moet
zeker ook rekening worden gehouden met de klimaatverandering en de gevolgen daarvan.
De voorzitter wijst er in zijn programma verder op dat hij
hecht aan een krachtige Unie op het wereldtoneel

Al deze uitdagingen, streefdoelen en crises vereisen dat
de lidstaten de EU eindelijk voldoende middelen geven
om op te treden en een begroting op te stellen die aan●
sluit bij haar ambities.

Een Europa van vooruitgang
voor iedereen
Mijn collega’s hebben mij verkozen tot voorzitter in
de wetenschap dat ik zal blijven doen wat ik altijd heb
gedaan, namelijk:
● enerzijds de fundamentele Europese waarden zoals
democratie en de sociale en burgerdialoog verdedigen, en daarmee ook het maatschappelijk middenveld en het Comité;
● en anderzijds de Europese Unie zelf verdedigen,
omdat het om een eervol, groots, intelligent en
edelmoedig project gaat dat onmisbaar is voor
vrede en vooruitgang maar desondanks wordt
ondermijnd, vaak te lijden heeft onder wanbestuur
en kwetsbaar is.

EESC-voorzitter Georges Dassis en EESC-vicevoorzitters Gonçalo Lobo Xavier (links) en Michael Smyth (rechts)

die niet alleen haar economische belangen, maar vooral
haar sociale en milieueisen verdedigt. Zo’n Unie moet
asielzoekers opvangen en een nieuw migratiebeleid
invoeren op basis van solidariteit en respect voor de
mensenrechten. Daarvan moet ook de bestrijding van
mensenhandel via nauwere samenwerking tussen de
lidstaten integrerend deel uitmaken.

Ook meen ik te weten dat mijn collega’s mijn overtuiging delen dat Europa alle burgers de kans moet geven
in waardigheid te kunnen leven en werken. De Unie moet

het vertrouwen en de steun, en ja, ook het enthousiasme
van de burgers terugwinnen. Zij moet de aantrekkingskracht terugkrijgen die in het verleden zoveel volkeren,
waaronder het mijne, ertoe heeft aangezet deel te willen uitmaken van de ruimte van vrede, democratie en
welvaart die de Unie was.
De Unie moet er daarom voor zorgen dat zij niet langer
wordt beschouwd als een afstandelijke en ongevoelige
machine die onverschillig blijft voor het lijden van de
mensen, en moet de mannen en vrouwen van Europa
ondubbelzinnig duidelijk maken dat er in dit hele Europese project uiteindelijk maar één ding echt van belang
is, namelijk zijzelf.”

Georges Dassis
EESC-voorzitter

Gezond ﬁnancieel beheer

Samen communiceren om het werk van het Comité onder de aandacht te brengen

Ik ben sinds 2006 lid van het Comité en ben vereerd
met mijn benoeming tot vicevoorzitter. Het maatschappelijk middenveld speelt een cruciale rol in het hedendaagse Europa en het Comité moet meer doen om ervoor
te zorgen dat op Europees niveau ten volle rekening
wordt gehouden met de input van het maatschappelijk
middenveld.

Ik denk dat ik tot een gelukkige generatie behoor.
Wij zijn de zogeheten „Erasmusgeneratie”, die in een
merendeels vreedzaam Europa is opgegroeid en enorm
veel kansen heeft gekregen om kennis te verwerven en
aan culturele uitwisseling te doen. Deze ervaring heeft er
in belangrijke mate toe bijgedragen dat ik mij een echte
Europeaan voel.

Als econoom ben ik bijzonder blij dat mij de portefeuille
Financiën van het EESC werd toebedeeld! Ik kijk ernaar
uit om nauw samen te werken met de andere leden van
de groep Begrotingszaken en met het bureau. Ik hoop
dat ik mijn ervaringen als voorzitter van een grote sociale
woningcorporatie in Noord-Ierland, Habinteg Housing
Association, goed kan benutten in het Comité. Deze
corporatie heeft een begroting die vergelijkbaar is met
die van het EESC.
Het is mijn prioriteit om het uitstekende werk van mijn
voorganger, Hans-Joachim Wilms, bij het opstellen van
de begroting van het Comité voort te zetten volgens
de vereiste procedure, en om de samenwerking met
de Europese instellingen en het Comité van de Regio’s
voort te zetten en te versterken.

Wat betreft mijn rol in het Comité in bredere zin, denk
ik dat we in de nieuwe zittingsperiode veel meer nadruk
zullen leggen op sociale kwesties, met name op de zogenaamde verloren generatie jongeren die in veel opzichten in de steek is gelaten door mijn eigen generatie. Het
Comité bevindt zich in een uitstekende positie om een
prominente bijdrage te leveren aan de aanpak van de
onvrede onder en de vervreemding van jongeren.
Sinds het begin van de financiële en economische crisis is de besluitvorming in Europa nog verder af komen
te staan van de gewone burgers. Het Comité moet zijn
rol als brug tussen het maatschappelijk middenveld
en Europa veel steviger invullen. In de komende jaren
verwacht ik dat er veel meer initiatieven worden onder
ontplooid op lokaal niveau en dat onze leden de banden
met hun lokale gemeenschappen en met ngo’s aanhalen
en meer doen om de mensen er bewust van te maken
dat Europa meer omvat dan alleen de Commissie, het
Parlement en de Raad, en dat hun stem via ons wordt
gehoord.

Michael Smyth
EESC-vicevoorzitter verantwoordelijk
voor begroting

Ik wilde iets terugdoen voor Europa. Daarom heb ik besloten om mijn vicevoorzitterschap van het EESC aan de toekomst van Europa te wijden. Het is mijn ambitie, als pas
gekozen vicevoorzitter van het EESC verantwoordelijk voor
communicatie, om de aandacht te vestigen op de toegevoegde waarde van ons Comité en op de bijdrage die het
werk van de leden levert aan het doorlopende Europese
eenwordingsproces. In plaats van te communiceren over
de institutionele rol en de structuur van het EESC zullen wij
communiceren over ons werk en de resultaten daarvan, en
over hoe wij uiting geven aan wat er daadwerkelijk leeft
onder de EU-burgers en hoe wij concrete problemen aanpakken. Wij moeten de inwoners van Europa uitleggen hoe
wij het verschil maken.
Maar de leden zijn de eersten om te erkennen dat wij
niet over alles kunnen communiceren. Als wij over alles

communiceren, dan is niets belangrijk. Wij moeten selectief zijn en prioriteiten stellen om efficiënter te zijn en
betere resultaten te behalen.
Wij moeten ons concentreren op zaken die beleidsvorming
combineren met wat gewone mensen echt belangrijk
vinden. En wij moeten concreet zijn, ons beperken tot de
feiten en retoriek vermijden. Daarom zijn wij hier: om het
maatschappelijk middenveld te vertegenwoordigen, met
alle voors en tegens.
Het feit dat het EESC in zijn nieuwe samenstelling voor 40%
uit nieuwe leden bestaat, is volgens mij niet alleen een
uitdaging, maar biedt ook kansen. Zij zorgen voor nieuwe
ideeën en voor een frisse wind. Wij moeten dan ook zo snel
mogelijk aan het werk en nieuwe leden bijpraten over de
doelstellingen van het EESC. En vanuit het oogpunt van
communicatie biedt dit kansen.
Ik ben er werkelijk van overtuigd dat elk lid een taak te
vervullen heeft op het gebied van communicatie. Er schuilt
enorm veel potentieel in de wijze waarop leden voor het
voetlicht treden en kunnen fungeren als rolmodel. „Het
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Nieuwe samenstelling van
PRESIDIUM
Het voorzitterschap van het EESC
bestaat uit een voorzitter en twee
vicevoorzitters met een ambtstermijn
van tweeënhalf jaar.

Voorzitter

Georges Dassis
(Groep II – Werknemers – Griekenland)

Vicevoorzitter

Michael Smyth
(Groep III – Diverse
Werkzaamheden –
Verenigd Koninkrijk)
Voorzitter van de groep
Begrotingszaken

Vicevoorzitter

Gonçalo Lobo Xavier
(Groep I – Werkgevers – Portugal)
Voorzitter van de groep Communicatie

GROEPEN
Het EESC is opgedeeld in drie groepen: werkgevers, werknemers en diverse werkzaamheden.

Groep I –
Werkgevers

Groep II –
Werknemers

Groep III – Diverse
Werkzaamheden

Voorzitter

Voorzitter

Voorzitter

Jacek Krawczyk

Gabriele Bischoff

Luca Jahier

Polen

Duitsland

Italië

Vicevoorzitters van de groep
Milena Angelova
Violeta Jelić
Paulo Barros Vale
Stefano Mallia
Stéphane Buffetaut Thomas McDonough
Peter Clever
Maurizio Reale
Vladimíra Drbalová Erik Svensson

Vicevoorzitters van de groep
Andrzej Adamczyk Wolfgang Greif
Cinzia Del Rio
Judy McKnight
Anne Demelenne
Denis Meynent
Plamen Dimitrov
José María Zuﬁaur
Bernt Fallenkamp

Vicevoorzitters van de groep
Benedicte Federspiel
Mindaugas Maciulevičius
Arno Metzler
Ariane Rodert
Ioannis Vardakastanis

BUREAU
Het bureau regelt de interne organisatie en werkwijze van het Comité. Het bestaat uit 39 leden, onder wie de voorzitter en beide
vicevoorzitters. Het bureau kan op bepaalde gebieden worden bijgestaan door ad-hocgroepen.

VOLTALLIGE VERGADERING
De adviezen worden door de voltallige vergadering
met een gewone meerderheid van stemmen
goedgekeurd en toegezonden aan de Raad,
de Commissie en het Europees Parlement.
Het Comité telt 350 leden.

Groep Werkgevers

Groep Werknemers

Groep Diverse Werkzaamheden

Daniel Mareels
Manthos Mavrommatis
Bernd Dittmann
Dorthe Andersen
Reet Teder
Patricia Cirez Miqueleiz
Tellervo Kyla-Harakka-Ruonala
Dragica Martinović Džamonja
David Croughan
Joost van Iersel
Jacek Krawczyk
Gonçalo Lobo Xavier
Brendan Burns

Oliver Röpke
Lucie Studničná
Gabriele Bischoff
Georges Dassis
Pierre Jean Coulon
Stefano Palmieri
Daiva Kvedaraitė
Raymond Hencks
Charles Vella
Martin Siecker
Ellen Paula Nygren
Andrej Zorko
Emil Machyna

Ronny Lannoo
Dilyana Slavova
Pavel Trantina
Arno Metzler
Miguel Ángel Cabra de Luna
Reine-Claude Mader
Ákos Topolánszky
Luca Jahier
Gunta Anča
Krzysztof Balon
Cristian Pîrvulescu
Ariane Rodert
Michael Smyth

het EESC voor 2015-2018
Het Comité telt 6 afdelingen. Daarnaast zijn er de adviescommissie Industriële Reconversie (CCMI),
de waarnemingspost Interne Markt (WIM), de waarnemingspost Duurzame Ontwikkeling (WDO),
de waarnemingspost Arbeidsmarkt (WAM) en de stuurgroep Europa 2020.

Afdeling Vervoer, Energie, Infrastructuur en
Informatiemaatschappij (TEN)

Afdeling Externe
Betrekkingen (REX)

Afdeling Economische en Monetaire Unie,
Economische en Sociale Samenhang (ECO)

Voorzitter
Voorzitter

Pierre Jean Coulon
Groep Werknemers
Frankrijk
Afdeling Landbouw, Plattelandsontwikkeling
en Milieu (NAT)

Voorzitter

Dilyana Slavova

Joost van Iersel

Groep Diverse
Werkzaamheden
Bulgarije

Groep Werkgevers
Nederland

Afdeling Interne Markt, Productie
en Consumptie (INT)

Afdeling Werkgelegenheid, Sociale Zaken
en Burgerschap (SOC)

Voorzitter
Voorzitter

Voorzitter

Brendan Burns

Martin Siecker

Groep Werkgevers
Verenigd Koninkrijk

Groep Werknemers
Nederland

Waarnemingspost Duurzame Ontwikkeling (WDO)

Pavel Trantina
Groep Diverse
Werkzaamheden
Tsjechische Republiek

Waarnemingspost Interne Markt (WIM)

Waarnemingspost Arbeidsmarkt (WAM)

Voorzitter

Voorzitter

Voorzitter

Brenda King

Pedro Almeida Freire

Carlos Manuel Trindade

Groep Werkgevers
Verenigd Koninkrijk

Groep Werkgevers
Portugal

Groep Werknemers
Portugal

Adviescommissie Industriële Reconversie (CCMI)

Stuurgroep Europa 2020

Voorzitter

Voorzitter

Lucie Studničná

Etele Baráth

Groep Werknemers
Tsjechische Republiek

Groep Diverse Werkzaamheden
Hongarije

QUAESTOREN

Antonello Pezzini

Laure Batut

Bernardo Hernández
Bataller

Groep Werkgevers
Italië

Groep Werknemers
Frankrijk

Groep Diverse Werkzaamheden
Spanje
Secretaris-generaal

Luis Planas

De prioriteiten van de groep Werkgevers: solide,
stabiele en duurzame groei en banen voor bedrijven
en de samenleving waarin ze opereren

(ve r vo l g v a n b l z . 3)
Samen communiceren
o m h e t we r k v a n h e t C o m i t é
onder de aandacht te brengen
voorbeeld is niet het beste middel om te overtuigen, het
is het enige middel!” Dit citaat van Albert Schweitzer,
winnaar van de Nobelprijs voor de vrede in 1952, illustreert hoe ik denk over de manier waarop leden moeten
omgaan met communicatie. Ik moedig elk lid van het EESC
aan om zowel in Brussel (het EESC verdient erkenning van
de Europese Commissie en het Europees Parlement voor
het waardevolle werk dat het verricht) als thuis (met onze
organisaties en met de plaatselijke bevolking) te communiceren. Dat is waarom ik een fervent voorstander ben van
onze „Going Local”-initiatieven. Wij kijken ernaar uit om
samen te werken met leden, EESC-afdelingen en groepen
om dit initiatief uit te breiden.
Wij kunnen niet voorbijgaan aan de vreselijke gebeurtenissen die onlangs in Europa hebben plaatsgevonden. En
wanneer wij denken aan de aanslagen van 13 november
in Parijs, dan moeten wij in gedachten houden dat wij
hier allemaal zijn om een verenigd, democratisch, solidair,
vreedzaam en welvarend Europa te steunen dat dicht bij
zijn bevolking staat. Zo helpen wij herhaling van het soort
tragische gebeurtenissen dat Europa onlangs heeft getroffen voorkomen.

Groep Werkgevers
De groep Werkgevers zal blijven pleiten voor groei
en banen ten behoeve van bedrijven en de samenleving
waarin ze opereren. Momenteel werken we aan onze prioriteiten (die nog moeten worden goedgekeurd door de
groep), die tot zes hoofdthema’s zijn te herleiden:
● Een stabiele macro-economische omgeving als
voorwaarde voor solide, duurzame en stabiele groei.
Het is essentieel dat lidstaten groeibevorderende structurele hervormingen doorvoeren
in het kader van het Europees Semester en
budgettaire verantwoordelijkheid tonen.
● Aanmoediging van een sterkere ondernemerscultuur in Europa: om de oprichting van bedrijven en

groei te vergemakkelijken, moeten de EU en haar
lidstaten het ondernemersklimaat verbeteren.
● Voltooiing van de interne markt van de EU, met
inachtneming van de behoeften van bedrijven en om
te komen tot meer efficiëntie, betere regelgeving en
aanzienlijk verlaagde kosten.
● Stimuleren van een concurrerend, volledig
geïntegreerd en toekomstgericht industriebeleid om te zorgen voor een sterke, solide, concurrerende industriële basis in Europa.
● (Weder)opbouw van de rol van Europa in de
wereld, als voorvechter van vrije handel, die gunstig
is voor bedrijven en hun klanten.

Een positief project
voor de toekomst van werk
De Europese politiek staat de laatste jaren in het teken
van crisis en van pogingen om de euro te redden, en wordt
steeds meer gedomineerd door nationaal eigenbelang. Dit
komt ook tot uiting in de huidige „vluchtelingencrisis”, die
eigenlijk een politieke crisis is. De EU is er tot dusver niet in
geslaagd om een gezamenlijke oplossing te vinden voor
de opvang van de stroom vluchtelingen die op de vlucht
zijn voor oorlog en geweld.
Het lijkt erop dat de geest van renationalisering uit de fles
is en dat deze tendens nog wordt versterkt door de crisis.
Wat Europa nu nodig heeft, is een positief project voor de
toekomst dat zich weer richt op de levens- en arbeidsomstandigheden van mensen.
Daarom moeten we ons niet alleen op de digitale interne
markt richten, maar op de arbeidsmarkt als geheel en Europese oplossingen ontwikkelen voor billijk en rechtvaardig
werk in de toekomst. Digitalisering biedt daarvoor kansen,
maar alleen binnen het juiste beleidskader. Het „sociale
acquis” vormt daarvoor het fundament, waarop verder
moet worden gebouwd.

● Concurrentievermogen voor meer werkgelegenheid om de sociale dimensie van de EU te
waarborgen: door te focussen op concurrentievermogen en bevordering van groei kan de EU bedrijven in staat stellen om meer banen te scheppen. Dit
is de manier om de EU een echte sociale dimensie
te geven en het probleem van hoge werkloosheid
op te lossen.

Jacek Krawczyk
Voorzitter van de groep Werkgevers

Daarnaast moet de noodzakelijke „verdieping” van de EMU
ertoe leiden dat deze eindelijk socialer en democratischer
wordt. De ontwikkeling van een sociale unie moet een
integraal onderdeel zijn, en niet alleen een aanhangsel,
van een meer diepgaande EMU. Daarvoor zijn concrete
voorstellen nodig.
Zo kan een macro-economische dialoog in de eurozone
een doorslaggevende bijdrage leveren aan een verdere
democratische en sociale ontwikkeling van de EMU. Zonder meer betrokkenheid van de sociale partners kan de
EMU niet echt worden verdiept.
Een ander aspect van de sociale dimensie van de EMU
is dat begrotingsconsolidatie gepaard moet gaan met
een doeltreffend investeringsprogramma voor het
genereren van inkomen door groei, sociale cohesie en
solidariteit, zodat de groeiende sociale ongelijkheid de
economische integratie en de welvaart van Europa niet
in gevaar brengt.

Gabriele Bischoﬀ
Voorzitter van de groep Werknemers

Presidium van de groep Diverse Werkzaamheden
Eind 2015 krijgt het EESC een nieuwe impuls: in de vijfjarige mandaatsperiode 2015-2020 is 40 % van de leden
nieuw. Dat aantal is nog groter in de groep Diverse Werkzaamheden, die 48 nieuwe leden verwelkomt.

De groep Diverse Werkzaamheden is van mening dat
het EESC juist in dit klimaat van politieke geladenheid en
wantrouwen een belangrijke rol moet spelen. Tijdens de
laatste mandaatsperiode richtten wij ons op drie hoofdthema’s: duurzame groei en investeringen, een sociaal,
duurzaam en inclusief Europa, en een actieve rol voor
het maatschappelijk middenveld in het gehele Europese
wetgevingsproces. Het is van groot belang dat onze beslissingen en acties in de afgelopen vijf jaar gericht waren op
leiderschap, innovatie en eenheid.
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Laten we samen communiceren!
Gonçalo Lobo Xavier
Vicevoorzitter, verantwoordelijk voor communicatie

De prioriteiten van de groep Diverse
Werkzaamheden

Hoewel het EESC 2016 begint met nieuwe energie, maakt
de EU helaas een soort existentiële crisis door. Het wantrouwen tussen de lidstaten was nog nooit zo groot en het
politieke spectrum wordt gedomineerd door een politiek
van angst.

Groep Werknemers

Beste lezer, als EESC-vicevoorzitter belast met communicatie ben ik er trots op dat ik actief ben op een terrein
van het Comité dat een stevig uitgangspunt heeft. U kunt
ervan op aan dat ik elke dag naar verbetering zal streven.
Met de hulp van alle betrokkenen zal ik gebruikmaken van
de bestaande instrumenten om de leden te helpen met
hun communicatie over de werkzaamheden van het EESC
en met uw hulp zal ik nieuwe, efficiëntere instrumenten
ontwikkelen.

In de komende 2,5 jaar moeten we op dit goede werk
voortbouwen. Dat willen wij doen door nieuwe en dringende problemen aan te pakken, waarbij onze groep
gebruik kan maken van zijn gevarieerde samenstelling en

netwerken om contact te leggen met Europese burgers. Al
in 2016 willen wij de rol van cultuur in de Europese identiteit onderzoeken en met Britse burgers spreken over de
kosten en baten van een mogelijk Brits vertrek uit de EU.
Het is onze hoofdprioriteit voor de nabije toekomst om
het EESC een centrale plek te geven in het Europa van de
burgers, de lokale dialoog te stimuleren en bij te dragen tot
het terugwinnen van het vertrouwen in Europees beleid.
Dit betekent dat het Comité wellicht meer moet doen aan
beleidsevaluatie en een andere rol moet aannemen dan de
‘traditionele’ rol die wij tot op heden hebben vervuld. Voor
groep III in het bijzonder kan dit inhouden dat wij onze
werkzaamheden op een aantal cruciale beleidsterreinen
moeten concentreren. Het is in elk geval zeker dat de groep
Diverse Werkzaamheden zich ervoor zal blijven inspannen
om ‘Europa’ dichter bij de burger te brengen via uiteenlopende evenementen die tijdens de voorzitterschappen
van de Raad (momenteel vervuld door Luxemburg, daarna
door Nederland, Slowakije enz.) zullen plaatsvinden.
Wat ook zeker is, is dat wij aan het einde van onze mandaatsperiode een duidelijke maatschappelijke voetafdruk
moeten achterlaten!

Luca Jahier
Voorzitter van de groep Diverse Werkzaamheden

De herindustrialisering
van Europa – seminars groep
Werkgevers
De groep Werkgevers heeft zich de afgelopen tijd over
verschillende aspecten van de herindustrialisering van
Europa gebogen. Op 26 en 27 oktober werd in Milaan en
Bergamo een tweedaags seminar gehouden in samenwerking met AICE, Confcommercio, Confindustria en Coldiretti.

de EU in de toekomst. De groep Werkgevers is ervan overtuigd dat de volledige benutting van het potentieel van het
internet der dingen de EU een unieke kans biedt om haar
wereldwijde concurrentiepositie een boost te geven. (lj)

Waarnemingspost Arbeidsmarkt
van het EESC volgt
de arbeidsmarkt
in de EU op de voet
door Carlos Trindade, groep Werknemers,
voorzitter van de waarnemingspost Arbeidsmarkt

●
De waarnemingspost Arbeidsmarkt (WAM), die in
2007 werd opgericht met als taak de tendensen en uitdagingen op de arbeidsmarkt vast te stellen en te analyseren, heeft de werkzaamheden van de afdeling SOC en
van het EESC een extra dimensie gegeven.

Op de eerste dag werd een debat gevoerd over de rol
van de internationale handel in de herindustrialisering
van Europa. De deelnemers bespraken de toekomst van
het handelsbeleid van de EU, de rol van vrijhandelsovereenkomsten en de manier waarop we de Europese
industrie kunnen doen opleven via handel en investeringen. De aandacht ging vooral uit naar de gevolgen
van het toekomstige handelsbeleid op de voedingsmiddelenindustrie – een belangrijke sector van de Italiaanse
economie.

De waarnemingspost, die uit 33 leden bestaat, onder
wie een voorzitter en twee vicevoorzitters, maakt deel
uit van de afdeling SOC en moet ook verantwoording
afleggen aan deze afdeling. De WAM houdt zich bezig
met complexe onderwerpen die een meer uitgebreide en grondiger analyse vergen dan volgens de
gebruikelijke werkwijze met een studiegroep mogelijk zou zijn (besluit van het bureau van 10 juli 2007,
R/CESE 921/2007 rev).

Op de tweede dag discussieerden de deelnemers over de
rol van innovatie in de herindustrialisering van Europa. Vertegenwoordigers van Italiaanse bedrijven presenteerden
voorbeelden van manieren waarop innovatie ten goede
kan komen aan de Europese landbouw- en voedingsmiddelenindustrie. Het tweede panel richtte zich op Industrie
4.0 en de gevolgen daarvan voor het industriebeleid van

Seminar van de groep Werkgevers in Bergamo

Geef uw mening over het zevende
kaderprogramma voor onderzoek
en ontwikkeling

Op dit ogenblik wordt de arbeidsmarkt in de EU geconfronteerd met twee belangrijke feiten: ten eerste, de
huidige concrete en nijpende situatie die het gevolg is
van de crisis en dringend moet worden aangepakt; ten
tweede, het ontstaan van een nieuwe beroepsomgeving
en andere arbeidsmodellen als gevolg van de wetenschappelijke en technische ontwikkelingen, waarop moet
worden ingespeeld en geanticipeerd. Met het oog hierop
moet de WAM een actieplan opstellen, zodat hij zijn taken
goed en efficiënt kan volbrengen.
Vanuit strategisch oogpunt dient de WAM:

Op 27 oktober 2015 hielden de Europese Commissie en het Europees Economisch en Sociaal Comité een
bijeenkomst in Brussel om de resultaten te presenteren
van de openbare raadpleging die werd uitgevoerd als
onderdeel van de ex-postevaluatie van het zevende
kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling
2007-2013 (FP7). De online openbare raadpleging, die
tussen februari en mei 2015 door de Commissie werd
gehouden, leverde zeer uiteenlopende meningen op en
was bedoeld om de transparantie van het evaluatieproject te waarborgen. Er werden in totaal 202 antwoorden
ontvangen – 44 % van het hoger onderwijs en publieke
onderzoeksorganisaties, 35 % van personen, 14 % van
© Paradise Picture / Shutterstock.com

de particuliere sector, 8 % van ministeries en overheidsdiensten en 4 % van kleine en middelgrote ondernemingen. Daarnaast stuurde een aantal organisaties van
belanghebbenden nog een schriftelijke bijdrage in. Uit de
openbare raadpleging bleek dat er algemene tevredenheid was over het FP7, waarbij als belangrijkste resultaten
ervan werden beschouwd het stimuleren van excellentie, de inspanningen om een dynamisch ecosysteem van
innovatie op te zetten en de bijdrage aan de oprichting
van een Europese Onderzoeksruimte (EOR). Uit de resultaten kwam naar voren dat het FP7 het hoogst scoorde
op drie belangrijke aspecten van de meerwaarde van de
EU: het aanpakken van pan-Europese uitdagingen, het
uitbreiden van de concurrentie in onderzoek en het verbeteren van de mobiliteit van onderzoekers. De tekortkomingen die aan het licht kwamen in de raadpleging
betroffen o.m. de hoge toegangsdrempels, kortdurende
aanbestedingen en overinschrijvingen, onvoldoende
aandacht voor de maatschappelijke effecten en deelname van bedrijven, en de administratieve lasten.
De ex-postevaluatie van het FP7 wordt uitgevoerd in
het kader van de agenda voor betere regelgeving van
de Commissie, die is opgesteld om openheid en transparantie in het EU-besluitvormingsproces te stimuleren,
de kwaliteit van nieuwe wetgeving te verbeteren middels betere effectbeoordeling van ontwerpwetgeving
en -amendementen, en constante en consistente herziening van bestaande EU-wetgeving te bevorderen,
opdat de doelstellingen van EU-beleidsmaatregelen
op de meest effectieve en efficiënte manier worden
●
gehaald. (sg)

1. zich te buigen over het nieuwe beleid voor legale
immigratie en integratie van vluchtelingen en immigranten in de arbeidsmarkt;
2. een analyse te maken van de gevolgen voor de werkgelegenheid van de digitale revolutie en de overgang
naar een koolstofarme, hulpbronnenefficiënte en
groene economie;
3. een studie uit te voeren naar de situatie met betrekking tot jeugdwerkgelegenheid en langdurig
werklozen;
4. onderzoek te doen naar de mobiliteit van arbeidskrachten op de Europese arbeidsmarkt in overeenstemming met de wettelijke regels van eerlijke
mededinging tussen ondernemingen en de arbeidsen sociale rechten in iedere lidstaat.
Daarnaast zal de aandacht van onderzoekers en andere
betrokkenen bij toekomstige initiatieven blijven uitgaan
naar de specifieke situatie van gehandicapten en Roma
op de arbeidsmarkt.
Met behulp van de bestaande middelen en kennis van
de leden van het EESC, de Commissie, het Europees
Parlement en andere deskundigen uit het maatschappelijk middenveld wordt systematisch samengewerkt om
kennis en middelen te optimaliseren. Zo wordt ervoor
gezorgd dat de conclusies van de WAM de afdeling SOC
een extra dimensie geven en bijdragen tot de zichtbaar●
heid van het EESC.

Europa als intermediair in het hart
van de Europa 2020-strategie:
Europa dichter bij de burgers brengen
Op 2 december 2015 hield de groep Diverse
Werkzaamheden in Luxemburg een conferentie over
macroregionale samenwerking, getiteld Europa als
intermediair in het hart van de Europa 2020-strategie: Europa dichter bij de burgers brengen. De
conferentie werd in samenwerking met het Europees Parlement georganiseerd en vond plaats in de
voormalige vergaderzaal van het EP in het Robert
Schumangebouw.
Aan de hand van het voorbeeld van de Grande Région,
die regio’s in Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en België
met elkaar verbindt, werden tijdens de conferentie, die
werd voorgezeten door Luca Jahier, voorzitter van groep
III, standpunten uitgewisseld over de wijze waarop
geïntegreerde grensoverschrijdende strategieën
rechtstreeks kunnen bijdragen tot de doelstellingen
van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame
en inclusieve groei.

Schmidt, de Luxemburgse minister van Arbeid, Werkgelegenheid en de Sociale en Solidaire Economie, en
Philippe Ledent, de voorzitter van de economische
en sociale raad van de Grande Région. Op de website
van groep III: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
ezen
en.group-3-events-and-activities kunt u meer lezen
over het programma en de sprekers.
In de middag bracht de groep een bezoek aan de wijk
„New Belval” in Esch-sur-Alzette-Belval. Vroeger was
hier de grootste ijzergieterij van Luxemburg gevestigd,
en nu is het een van de meest ambitieuze stedenbouwkundige projecten in Europa, met één heel bijzonder
kenmerk: onderdelen van de voormalige fabriek zijn
behouden gebleven. Tijdens het bezoek maakten de
leden kennis met een van de beste regionale conversieprojecten in Europa, dat nu meer dan 7 000 mensen
van alle generaties huisvest op een terrein ter grootte
van 120 voetbalvelden waar wel 25 000 mensen kunnen
●
werken, studeren en onderzoek doen. (cl)

De conferentie bracht sprekers van verschillende achtergronden bijeen. Zo verwelkomde groep III Nicolas

Tentoonstelling „Lieux de passage” /
Grensovergangen en douanekantoren
aan de Luxemburgse grens
In het kader van de Luxemburgse avond op 9 december 2015 werd een fototentoonstelling georganiseerd
met als titel „Lieux de passage” („Grensovergangen”).
De foto’s zijn genomen door Andrés Lejona aan de grensovergangen tussen Luxemburg en zijn buurlanden.
Deze tentoonstelling, die bijzonder actueel is nu er
wordt gesproken over het sluiten van de grenzen voor

© Fotografie: Andrés Lejona
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immigranten, is te zien vanaf 9 december 2015 tot en
met 15 januari 2016 in het JDE-gebouw, hal 6e verdie●
ping. (edn)

Het EESC viert Gehandicaptendag
Ter gelegenheid van de internationale dag van mensen met een handicap (3 december) organiseert het EESC
in samenwerking met de VN een vertoning van El desorden de los sentidos (Aandoening aan de zintuigen), een
documentaire over de 13-jarige Antonio en de 34-jarige
Gerardo, die beiden gehandicapt zijn en hebben besloten

de route naar Santiago de Compostela per fiets af te leggen met hun familieleden. Na de documentaire wordt
een debat gehouden met de familieleden. Doel van de
filmvertoning en het debat is mensen meer bewust te
maken van de moeilijkheden waarmee gehandicapte
mensen en hun familieleden in hun dagelijks leven en
bij hun dagelijkse activiteiten worden geconfronteerd, en
de schijnwerper te richten op het gebrek aan aandacht
voor hun behoeften in de maatschappij, alsook op hun
moed en constante strijd om de belangen van gehandicapten onder de aandacht te brengen. De vertoning staat
gepland op 14 december om 18.00 uur in Atrium 6 van
het hoofdgebouw van het EESC (JDE). (cad/dm) ●
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Intensieve samenwerking met Afrikaanse
landen in de aanpak van de vluchtelingenstromen naar de EU geniet de onverdeelde steun
van het maatschappelijk middenveld op beide
continenten. Er moet echter wel meteen actie
worden ondernomen: „Het volstaat niet om
een actieplan te hebben, het moet ook van
de nodige ﬁnanciering worden voorzien en
de coördinatie en de samenwerking moeten
beter.”
De tweede bijeenkomst van het netwerk
van sociaaleconomische actoren uit de
EU en Afrika in Brussel op 27 en 28 oktober werd afgesloten met een gezamenlijke resolutie waarin voorstellen worden
gedaan met betrekking tot drie belangrijke
vraagstukken:
● De smokkel van migranten
tegengaan en de politiële en justitiële samenwerking versterken:
belangrijkste doelstellingen: voorzien
in passende financiering, nauwer
samenwerken, veilige humanitaire corridors instellen en organisaties uit het

maatschappelijk middenveld die hulp
verlenen aan migranten ondersteunen.
● De onderliggende oorzaken van
migratie aanpakken: de deelnemers
steunden het idee van de Commissie om
een noodtrustfonds voor Afrika in het
leven te roepen dat gebaseerd is op de
doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling en op een echt partnerschap met
de uitvoerende landen.
● Legale migratie en mobiliteit
bevorderen: mensenrechten, solidariteit en echte samenwerking tussen de
landen van herkomst en van bestemming zouden de basis moeten vormen
van het beleid en de maatregelen op het
gebied van legale migratie.
Meer informatie over de verklaring die werd
aangenomen en op de top van Valletta (1112 november) aan de staatshoofden en regeringsleiders van de EU en Afrika werd bezorgd
is te vinden op onze website: http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.events-and-activitiesk-02 (sma)
●
eu-africa-ecosoc-network-02

2e Friedensbrotconferentie in het teken
van de vluchtelingencrisis
thuisstad van wijlen priester
Jerzy Popieluszko, die in 1984
werd vermoord door de communistische leiders.

Het vredesbrood werd tijdens een ceremonie overhandigd door de Poolse minister van
Landbouw Marek Sawicki. De rogge waarmee het brood werd gebakken is afkomstig uit plaatsen van bijzonder historisch
belang: zo werd de Duitse rogge geteeld op
een klein veld in de zogenaamde vroegere
„dodenzone” van de Berlijnse muur, terwijl
de Poolse rogge uit Suchowola komt, de

IN HET KORT
Voorzitter Dassis ontmoet
vicevoorzitter van de
Commissie Timmermans
om de EESC-aanbevelingen
over het werkprogramma
te overhandigen
Op 20 oktober heeft EESC-voorzitter
Georges Dassis de eerste vicevoorzitter
van de Europese Commissie, Frans Timmermans, ontmoet en de aanbevelingen
van het EESC over het Jaarlijkse Werkprogramma van de Commissie voor 2016
overhandigd.
De EESC-voorzitter riep op tot een aantal
wijzigingen die het EU-wetgevingsproces
volgens het Comité democratischer en
transparanter zullen maken. Dassis wees
erop dat het Europees sociaal model moet
worden versterkt, door sociale bescherming
te waarborgen voor alle Europeanen en een
minimum aan sociale rechten vast te stellen.
Hij riep ook op tot een nieuw migratiebeleid waarbij mensenrechten, solidariteit en
menselijkheid centraal staan.
Wat het pakket Betere Regelgeving
betreft, pleitte Dassis ervoor om het
Comité te betrekken bij de voorafgaande
evaluaties en raadplegingen ter plaatse,
door de sociale en civiele dialoog met sociale partners, ngo’s en burgers te faciliteren. Ook dient de rol van het Comité in het
REFIT-platform te worden herzien, zodat
het maatschappelijk middenveld kan deelnemen aan de beoordeling van het beleid
en kan optreden als een „veiligheidsnet”
in geval van obstakels of van hiaten in de
●
EU-wetgeving. (mm)

EESC present
bij EuroPCom 2015

Het EESC werd vertegenwoordigd door de leden
V. Petersen (werkgevers, DE),
M. Siecker (werknemers, NL)
en K. Kamieniecki (diverse
werkzaamheden, PL), die
vruchtbare gesprekken hebben gevoerd met deelnemers
uit verschillende hoeken. De initiatiefnemers van de conferentie, waaronder Adalbert Kienle, voormalig EESC-lid, hebben het
Comité verzocht dit waardevolle initiatief
ook in de toekomst te steunen.

Op 21-22 oktober 2015 vond in Brussel
EuroPCom plaats, een van de belangrijkste
conferenties voor publieksvoorlichters van
lokale, regionale en nationale overheden
in Europa. Deze conferentie, die werd
georganiseerd door het Comité van de
Regio’s in samenwerking met de andere EUinstellingen, telde ongeveer 95 sprekers en
900 deelnemers. Door de aanwezigheid van
vertegenwoordigers van de Europe Direct
informatiecentra was EuroPCom dit jaar
bijzonder relevant voor de Going Localaanpak van het EESC.

De heer Sawicki onderstreepte dat zowel de
overheid als de burgers verantwoordelijk
zijn voor de aanpak van de vluchtelingencrisis. Peter Bleser, staatssecretaris bij het
Duitse ministerie van Voedselvoorziening en
Landbouw, verklaarde dat vrede alleen tot de
mogelijkheden behoort als alle partijen de
krachten bundelen. Het is daarom belangrijk
dat we allemaal samen de vluchtelingen helpen opvangen en de dieperliggende oorzaken
●
van migratie aanpakken. (sma)

Onder het motto No Slogans besteedde
EuroPCom vooral aandacht aan de
belangrijkste uitdagingen waarmee de
publieksvoorlichting dezer dagen wordt
geconfronteerd. EESC-vicevoorzitter Gonçalo Lobo Xavier nam het woord tijdens
de slotvergadering en presenteerde zijn
aanpak van communicatie. Mevrouw
Di Nicolantonio, hoofd van de eenheid Bezoekersgroepen en Publicaties,
leidde een workshop over educatieve

Vicevoorzitter Gonçalo Lobo Xavier bij de opening van het liefdadigheidsconcert
„l’Europe au Cœur”

communicatie-instrumenten. Het EESC
organiseerde ook een van de netwerklun●
ches. (ac)

opbrengst ging naar het Rode Kruis en naar
de Belgische liefdadigheidsorganisatie Give
●
Eur-Hope asbl. (cad)

EESC neemt deel
aan l’Europe au Cœur

EESC schenkt voedsel

Vicevoorzitter Gonçalo Lobo Xavier nam
deel aan de opening van het liefdadigheidsconcert „l’Europe au Cœur” („Europe at
the heart”) ten bate van vluchtelingen in
BOZAR in Brussel op 19 november. De organisatie van dit evenement was in handen
van de Europese Commissie, BOZAR en het
Goethe Institut. Voor een groot publiek in
de belangrijkste concertzaal onderstreepte
hij dat het Comité belangrijk werk verricht
op het gebied van migratie en kondigde hij
de „Going Local”-activiteiten van het EESC
aan, die eind dit jaar en begin volgend jaar
zullen plaatsvinden. Daarna volgde een
optreden van artiesten uit Griekenland,
Turkije, Armenië, Marokko en Syrië. De

Sinds oktober worden bepaalde voedselrestanten niet meer weggegooid. Ze
verdwijnen niet meer in de vuilnisbak zoals
maar al te vaak het geval was, maar worden uitgedeeld aan mensen die geen geld
hebben om zelf eten te kopen: daklozen,
mensen zonder papieren, vluchtelingen
enzovoort. Onlangs is daartoe een overeenkomst gesloten tussen het EESC, het CvdR,
Sodexo en twee bij het project betrokken
Brusselse verenigingen die instaan voor de
uitdeling van het voedsel. In de proeffase
zullen de schenkingen bestaan uit sandwiches en wraps. Dit project past in het algemene beleid van de Comités ter bestrijding
●
van voedselverspilling. (fda)

© Guschenkova/ Shutterstock.com

De Friedensbrot-conferentie (vredesbroodconferentie) vond dit jaar plaats in
Poznan (Polen) en werd georganiseerd door
maatschappelijke organisaties uit Bulgarije,
Duitsland, Estland, Hongarije, Kroatië, Letland,
Litouwen, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije en de Tsjechische Republiek.
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EU-Afrika: maatschappelijk
middenveld klaar voor samenwerking
rond vluchtelingencrisis

Beste lezers,
Nu het jaar ten einde loopt, maken
wij graag van de gelegenheid
gebruik om u prettige kerstdagen
en een gezond en voorspoedig
nieuwjaar toe te wensen.
Ook willen wij al onze abonnees
en lezers en iedereen die aan de
artikelen voor EESC Info heeft
bijgedragen, hartelijk danken.
Het communicatieteam
van het EESC

EESC Info staat in pdf-formaat in 23 talen op de website van het EESC:
ESC: htt
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info

Redactie:

Coördinatie:

Alun Jones (hoofdredacteur)
Daniela Marangoni (dm)

Agata Berdys (ab)

Aan deze uitgave werkten mee:

Ter perse gegaan
op 18 november 2015

Anna Comi (ac)
Caroline Alibert-Deprez (cad)
Chloé Lahousse (cl)
Daniela Marangoni (dm)
Denis Liegeois (dl)
Eleonora Di Nicolantonio (edn)
Fabrizio D’Angelo (fda)
Francisco Soriano (fs)
Leszek Jarosz (lj)
Milen Michev (mm)
Siana Glouharova (sg)
Silvia M. Aumair (sma)

Adres:
Europees Economisch en Sociaal Comité
Jacques Delorsgebouw, Belliardstraat 99,
B-1040 Brussel, België
Tel. (+32 2) 546.94.76
Fax (+32 2) 546.97.64
E-mail: eescinfo@eesc.europa.eu
Internet: http://www.eesc.europa.eu/

December 2015 / 9
EESC Info verschijnt negen keer per jaar – telkens ter gelegenheid van een EESC-zitting.
Gedrukte versies van EESC Info in het Duits, Engels of Frans kunnen gratis worden verkregen
bij de persdienst van het EESC.
EESC Info staat in pdf-formaat in 23 talen op de website van het EESC:
URL: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
EESC Info is niet het oﬃciële verslag van de werkzaamheden van het EESC. Daarvoor zij verwezen
naar het Publicatieblad van de Europese Unie en naar andere publicaties van het EESC.
Reproductie – onder vermelding van EESC Info – is toegestaan, op voorwaarde dat de redactie
een kopie wordt toegestuurd.
Oplage: 6 500 stuks.
Volgende uitgave: januari 2016

