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Het Tunesisch Kwartet en het EESC:
ons partnerschap is belangrijker dan ooit

De dood,
belastingen
en begrotingen

Vijf jaar na de Jasmijnrevolutie waarmee een autoritair regime en zijn president
omver werden geworpen, presenteerden
vertegenwoordigers van het „Tunesisch
Kwartet” hun analyse van de huidige situatie
in het land tijdens de zitting van het EESC.
Tunesië onderscheidt zich op een aantal
manieren: het heeft een uniek bestuursmodel dat gebaseerd is op de levendige
krachten in het maatschappelijk middenveld, het is een voorbeeld van vrede in een
regio die wordt verscheurd door geweld en
burgeroorlogen, en het staat voor een economische uitdaging omdat er werkgelegenheid moet worden gezocht in een land dat
grotendeels bestaat uit jongeren.

Volgens een oude zegswijze zijn er slechts twee zekerheden in het leven: de dood
en belastingen. Soms valt er iets voor een derde zekerheid te zeggen: begrotingen.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft zich de voorbije vijf jaar heel
bescheiden opgesteld bij zijn begrotingsaanvragen en heeft zijn begroting in totaal
met iets meer dan 1 % nominaal zien stijgen – in reële termen is dat een daling van
ongeveer 5 %. In het financiële klimaat dat Europa de laatste jaren heeft gekend is
het vanzelfsprekend dat de Europese instellingen de buikriem moeten aanhalen,
net zoals tal van nationale overheden hebben moeten doen. Dat betekent echter
niet dat de besparingen bij het Comité van een leien dakje zijn gelopen. Het personeelsbestand heeft hieronder bijvoorbeeld flink te lijden gehad, en dat hebben de
leden duidelijk gemerkt bij hun werkzaamheden.

De voorzitter van het EESC, Georges Dassis,
zei: „Wij, de vertegenwoordigers van de
Europese samenleving, willen niet alleen
erkenning geven aan uw succes in een regio
die moeilijke tijden doormaakt, maar ook
inspiratie opdoen voor onze werkzaamheden uit uw prestaties en u steunen bij uw
huidige en toekomstige activiteiten, zoals
we alle actoren moeten steunen uit het
maatschappelijk middenveld in andere

Wanneer het gaat om gezonde publieke financiën is er één belangrijk aspect dat
niet mag worden vergeten: de verregaande praktische samenwerking tussen het
EESC en het Comité van de Regio’s. De twee Comités delen hun vertaaldiensten
en logistiek (gebouwen, IT, beveiliging enz.) en financieren gezamenlijk de meeste
werkzaamheden op deze gebieden, aan de hand van een onderling overeengekomen
verdeelsleutel, voor een bedrag van ongeveer 40 miljoen euro per jaar. Daar zitten de
personeelskosten niet bij, want alle stafleden werken voor een van de twee Comités.
De voordelen hiervan wat de begroting betreft (schaalvoordelen) en de kwaliteit
van de resultaten zijn legio: door vertaalmiddelen samen te voegen, bijvoorbeeld,
krijgen beide Comités de beschikking over een breder spectrum aan talenkennis.

De Comités blijven ook met deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst politiek
onafhankelijk. Ze vervullen hun eigen specifieke institutionele rol en hebben hun
eigen politieke identiteit. Een goed voorbeeld van interinstitutionele samenwerking
dus. Iedereen wint bij de samenwerkingsovereenkomst – er is alleen wat goede wil
en gezond verstand nodig. Gelukkig Nieuwjaar!

16-17 maart 2016 /
EESC, Brussel:
zitting EESC

2

Verantwoord onderzoek
en verantwoorde
innovatie – wetenschap en
maatschappelijk middenveld
slaan handen ineen

3

EESC voltooit serie van
elf studiebezoeken
aan EU-lidstaten om
de vluchtelingen- en
migratiecrisis te bespreken

4

Ruim baan voor de circulaire
economie

Slim Ghorbel, lid van het uitvoerend
comité van het Tunesisch Verbond van
Industrie, Handel en Ambacht (UTICA),
Ahmed ben Tahar Galai, vicevoorzitter van de Tunesische Liga van de Mensenrechten (LTDH) en Kacem Afaya,
plaatsvervangend secretaris-generaal van
het Algemeen Tunesisch Arbeidsverbond
(UGTT) spraken over hun toewijding aan
het unieke partnerschapsmodel tussen
Tunesië en Europa. Dit partnerschap, dat

externe kosten weerspiegelen; zij moet
de consumenten in staat stellen om een
actieve rol te spelen op de energiemarkt
door hun toereikende informatie en middelen te verschaffen; en zij moet belemmeringen voor de markttoegang van het
stijgende aantal initiatieven voor lokale zelf
opgewekte en zelf geleverde energie uit de
weg ruimen.

Michael Smyth
vicevoorzitter verantwoordelijk voor begroting

VOOR IN UW AGENDA IN DIT NUMMER

landen van de regio die zich inzetten voor
het opzetten van een pluralistisch en participatief democratisch systeem.”

gericht is op economische, sociale en
culturele samenwerking, moet worden
behouden en versterkt en zijn basis vinden in het maatschappelijk middenveld.
Zij benadrukten dat er een nieuw tijdperk
is begonnen voor Tunesië, waarin mensen
zich niet langer met politiek bezighouden
om macht te krijgen of te behouden, maar
dat zij zich richten op het bewerkstelligen
van vrijheid en democratie. (cad)
●
Dilyana Slavova, voorzitter van
de afdeling Externe betrekkingen
(REX), heeft een stuk geschreven over
het Tunesisch Kwartet op blz. 2.

EESC wil de consument een actieve rol laten spelen op
de energiemarkt en pleit voor transparante energieprijzen
© shutterstock-Vaclav Volrab

Op 1 januari 2016 trad een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de twee
Comités in werking, die vier jaar geldig is. Daardoor is er niet alleen een stevig kader
gecreëerd voor de voortzetting van deze uitstekende samenwerking, maar ontstaat
er ook ruimte om deze te intensiveren en daardoor nog beter gebruik te maken van
de publieke middelen.

EESC-voorzitter Georges Dassis met Slim Ghorbel, lid van het uitvoerend comité van het
Tunesisch Verbond van Industrie, Handel en Ambacht (UTICA) en Ahmed ben Tahar Galai,
vicevoorzitter van de Tunesische Liga van de Mensenrechten (LTDH) tijdens de EESC-zitting

Tijdens de zitting van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 20 januari
2016 werd gestemd over een ENERGIEpakket met drie adviezen.
Om de ambitieuze doelstellingen van haar
klimaatbeleid te verwezenlijken, moet de
EU de opzet van de energiemarkt aanpassen en daarbij bijzondere aandacht besteden aan hernieuwbare energie. Volgens het
advies van het EESC over de nieuwe
opzet van de energiemarkt (Rapporteur: Lutz Ribbe, groep Diverse
Werkzaamheden), moet de EU meer
maatregelen treffen – zij moet ervoor zorgen dat de energieprijzen transparanter
worden en de daadwerkelijke productie- en

Consumenten en hun centrale en proactieve rol op de energiemarkt vormen het
hoofdonderwerp van het advies van het
EESC over een „new deal” voor energieconsumenten (Rapporteur: Lutz
Ribbe, groep Diverse Werkzaamheden). De EESC vindt net als de Commissie
dat de consument centraal moet komen
te staan in de energie-unie – maar om
de consumenten een actieve rol te laten
spelen op de energiemarkt hebben ze wel
toegang nodig tot slimme technologieën,
informatie, opleiding en financiering. De
consumenten moeten vrij kunnen beslissen of ze een actieve rol willen spelen in het
energiesysteem doordat ze het recht hebben om zelf hun energieproducenten en
-distributeurs te kiezen en gemakkelijk van
producent of distributeur te veranderen.

ww
www.eesc.europa.eu

De EESC heeft ook een reeks aanbevelingen gedaan om te zorgen voor effectieve
en eenvormige energie-efficiëntie-etikettering in heel Europa in het advies over
een Kader voor energie-efficiëntieetikettering (Rapporteur: Emilio
Fatovic, groep Werknemers) als
reactie op het voorstel van de Commissie.
De kenmerken van het product moeten
daadwerkelijk overeenstemmen met de
op het etiket aangegeven kenmerken, de
controles op te koop aangeboden producten moeten worden verscherpt en
er moet een gemeenschappelijk stelsel
voor sancties op Europees niveau worden
ingevoerd. Etiketten moeten ook andere
consumenteninformatie bevatten, zoals
het energieverbruik van het product en
zijn minimale levensduur. Bijzondere
aandacht moet uitgaan naar producten
die uit derde landen worden ingevoerd,
om de Europese productie te beschermen tegen oneerlijke concurrentie en
fraude. (sg)
●

Het succes van de COP21 hangt af
Het EESC steunt het vrijmaken van
van de maatregelen die we nu treffen 150 miljard euro aan aanvullend krediet

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)
besprak de uitkomst van de COP21 en de ingeslagen
weg tijdens zijn 513e zitting. „We dragen allemaal de
verantwoordelijkheid om onze planeet te beschermen

Het overgangsproces naar een koolstofarme of koolstofvrije economie vereist grote investeringen en wijzigingen op de arbeidsmarkt. Om deze moeilijkheden
het hoofd te bieden, moet er op EU-niveau worden
samengewerkt, en moeten maatregelen worden
goedgekeurd om de mensen die worden blootgesteld
aan de sociale gevolgen van deze verandering, en dan
met name banenverlies, te beschermen. Het EESC is
daarom groot voorstander van een Europese energieunie, maar ook van een Europese energiedialoog om te
waarborgen dat het maatschappelijk middenveld een
EU-brede overgang naar een koolstofarme economie
en samenleving verder zal bevorderen.

Het maatschappelijk middenveld speelt een
voortrekkersrol bij economische veranderingen
De rol van burgers wordt belangrijker dan ooit. Het
EESC blijft druk uitoefenen op overheden om zich te
houden aan hun toezeggingen en blijft niet-overheidsactoren mobiliseren om samen te werken door concrete
oplossingen te bedenken voor bedrijven, organisaties,
steden, regio’s en gemeenschappen. De boodschap
moet voor iedereen duidelijk zijn: de kosten van
niets doen zijn vele malen hoger dan de kosten
van de noodzakelijke wijzigingen. (sma) ●

BINNENKORT IN HET EESC
Europese Consumentendag: betere
regelgeving voor de consument?

Involving Women and Young People =
Inclusive Construction SMEs +

De 18e Europese Consumentendag, een evenement
dat jaarlijks door het EESC wordt georganiseerd, zal op
10 maart 2016 plaatsvinden in Brussel.
Vertegenwoordigers van consumentenorganisaties,
beleidsmakers en Europese instellingen komen dan
samen om te praten over het initiatief Betere regelgeving, de punten die de Europese Commissie en andere
instellingen in aanmerking moeten nemen wanneer ze
deze nieuwe strategie uitvoeren en hoe we ervoor kunnen zorgen dat de consumenten er niets bij inschieten.
Het debat zal vooral de volgende vragen behandelen:
Waarom geeft de Commissie voorrang aan betere
regelgeving en wat betekent dit in de praktijk?
Wegen de voordelen op tegen de lasten?
Wat is de rol van openbare raadpleging?
Wat moet er voor de consumenten aan de regelgeving worden verbeterd en wat kan er beter blijven
zoals het is?
Volg ons op Twitter
@EuropeanConsume hashtags: #ConsumerDay
#EESC #BetterRegulation. (sg/at)

INVOLVING
WOMEN +
YOUNG PEOPLE
= INCLUSIVE
CONSTRUCTION
SMEs +

Het EESC staat achter het idee van een eenvoudig,
transparant en gestandaardiseerd securitisatiesysteem
in Europa. Waarom staat dit nu opnieuw op de agenda,
terwijl Europa nog steeds de naschokken voelt van de
financiële crisis van 2008, die werd veroorzaakt door
een slecht functionerend securitisatiesysteem in de
VS? Omdat een nieuw securitisatiesysteem in Europa
onder bepaalde voorwaarden toch veilig kan zijn en
kan leiden tot groei door middel van het vrijmaken van
aanvullend krediet.
De risico’s die aan dergelijke transacties zijn verbonden,
moeten nu goed worden doorgrond en voordat hiermee

A collection of portraits

wordt gestart, moeten de verantwoordelijkheden in de
hele keten – van de uitgevende instelling tot de belegger – duidelijk worden vastgelegd. Zo komt er een
aanzienlijk kredietpotentieel vrij, bestaande uit een aanvullende 100 tot 150 miljard euro aan krediet en groeimogelijkheden voor huishoudens en kmo’s die momenteel
minder toegang hebben tot bankfinanciering.
Het EESC waarschuwt er echter voor dat het nog steeds
een complex investeringsproduct is dat niet op mogelijk „kwetsbare” groepen mag zijn gericht, zoals kleine
beleggers en consumenten. Het EESC heeft voor deze
groepen verzocht om een formeel verbod dat expliciet in de wetgeving wordt opgenomen. „Duidelijkheid
en transparantie in de securitisatieregels enerzijds
en bescherming voor de kleine spelers anderzijds.
Deze producten zijn uitsluitend geschikt voor professionele en institutionele beleggers”, zegt EESC-lid
Daniel Mareels (groep werkgevers), rapporteur voor
het advies.
Het EESC roept op tot een passend toezicht op dit
nieuwe systeem door zowel de Europese Centrale Bank
als de nationale toezichthoudende instanties en tot een
beoordeling na twee jaar. (cad)
●

Tunesisch Kwartet voor Nationale Dialoog bij het EESC
De winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede van
2015, het Kwartet voor de Nationale Dialoog in Tunesië, waren officiële sprekers tijdens de zitting van het
Comité in januari. Het EESC erkent de cruciale rol die
maatschappelijke organisaties spelen bij de consolidatie van het democratische proces, belangrijk werk
dat reeds lange tijd wordt erkend en gesteund door
de Europese Unie.
De EU heeft elk van de leden van het Kwartet gesteund
en regelmatig geraadpleegd. Onze relatie met deze
organisaties werd intensiever na de val van president
Ben Ali in 2011 en de oprichting van het Kwartet
in 2013.
Het Kwartet voor de Nationale Dialoog in Tunesië
heeft op een unieke wijze de weg geopend voor de
overgang naar een democratie waarin het maatschappelijk middenveld een doorslaggevende rol heeft
gespeeld en nog steeds speelt bij het behouden van

de nationale eenheid en democratie. Hierdoor kon
een grondwet worden aangenomen die de beginselen
van een pluralistische samenleving, de rechtsstaat en
mensenrechten beschermt.
De vastberadenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van het Kwartet dienen als model voor het
oplossen van crises in de regio. Daarom zei mevrouw
Mogherini ook dat „uitsluitend nationale eenheid en
de bevordering van democratie het pad effenen voor
vrede en stabiliteit.” Wij van het EESC blijven de maatschappelijke organisaties in Tunesië steunen bij het versterken en beschermen van hun democratische stelsel.
Dit zullen wij doen door middel van onze activiteiten
in het Euromed-gebied, een regio waar we sinds 1995
bij betrokken zijn.
●
Dilyana Slavova, voorzitter
van de afdeling Externe Betrekkingen (REX)

Verantwoord onderzoek en verantwoorde innovatie:
wetenschap en maatschappelijk middenveld slaan handen ineen
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Op 14 en 15 januari jl. hebben vier projecten die
door het 7e kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling worden gefinancierd, samen met het EESC in
Brussel een conferentie gehouden om hun bevindingen, concrete boodschappen en beleidsaanbevelingen
op het gebied van verantwoord onderzoek en verantwoorde innovatie (RRI) te presenteren.

●

De foto’s zijn aangeleverd door de nationale leden van
de European Builders Confederation (EBC).
De tentoonstelling is van 17 februari tot 11 maart te
bezichtigen in Foyer 6 van het JDE-gebouw. De officiële
opening is op 17 november om 19.00 uur.
●

RRI is het doorlopende proces van afstemming van
onderzoek en innovatie op de waarden, behoeften
en verwachtingen van de samenleving. Het is een van
de specifieke en horizontale doelstellingen van Horizon 2020, het grootste onderzoeks- en innovatieprogramma dat de EU ooit heeft opgezet, waarbij over een
periode van 7 jaar bijna 80 miljard EUR ter beschikking
wordt gesteld. De vier projecten Great, ProGReSS,
ResAGorA en Responsibility hebben alle tot doel
een beter inzicht in het RRI-concept te verschaffen en
benaderingen uit te werken om RRI binnen en buiten
Europa te bevorderen.
„Onderzoek en innovatie vormen een fundamentele pijler van de EU-strategie om duurzame, inclusieve groei en welvaart te creëren”, aldus Gonçalo
Lobo Xavier, als vicevoorzitter van het EESC verantwoordelijk voor communicatie. „Het RRI-concept is
voor het EESC als spreekbuis van het maatschappelijk middenveld van het grootste belang; de
burgers in de EU moeten in staat worden gesteld
om de redenen voor en de doelstellingen van de
verschillende onderzoeksprojecten op alle gebieden te begrijpen.”

Deelnemers aan de conferentie bevestigden dat politieke en sociale besluitvormers meer belang beginnen te hechten aan de activiteiten op het vlak van RRI.
Willen we het momentum echter niet verliezen, dan
moeten we de theorie nu in praktijk brengen, d.w.z. er
moet concreet worden aangeven hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen meer inzicht en vertrouwen in
onderzoek krijgen. (sg)
●

© shutterstock-wavebreakmedia

Het eerste culturele evenement dat het EESC in 2016
organiseert is de tentoonstelling Involving Women
and Young People = Inclusive Construction SMEs +.
Het is een fototentoonstelling die gaat over de passies
en verhalen van jongeren en vrouwen die in de bouwsector werkzaam zijn. Het gaat over de toekomst van
de bouwsector. In deze tijden van werkloosheid, met
name onder vrouwen en jongeren, biedt de bouwsector concrete mogelijkheden voor hun integratie in de
arbeidsmarkt.
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door middel van veilige securitisatie
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De COP21 was een succes, aangezien het heeft
geleid tot een ambitieus en universeel kader. Om dit
succes te laten voortduren, moeten we echter de manier
veranderen waarop we onze energieafhankelijke economieën organiseren. Het maatschappelijk middenveld
kan een belangrijke rol spelen in het bewerkstelligen
van deze verandering. De moeilijkheden die gepaard
gaan met de omschakeling op een koolstofarme economie moeten gelijk en eerlijk worden verdeeld en, waar
nodig, ook worden aangevuld door sociale plannen.
Deze omschakeling biedt ook kansen voor de Europese
economie en deze moeten we benutten.

en daarom moeten we stoppen met vervuilen,” zei
voorzitter Dassis, „maar we mogen ook niet vergeten
dat de vervuilende industrie duizenden banen oplevert en inkomsten biedt voor gezinnen en dat het
overgangsproces daarom vergezeld moet gaan van
een sociaal plan.”

Ofﬁcieel bezoek EESC-voorzitter EESC voltooit serie van elf studiebezoeken
aan EU-lidstaten om de vluchtelingenaan Bulgarije in teken
en migratiecrisis te bespreken
van civiele en sociale dialoog

EESC-voorzitter Georges Dassis
met prof. Lalko Dulevski, voorzitter
van de sociaaleconomische raad van Bulgarije
Op 14 januari begon George Dassis, voorzitter van
het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), aan
zijn tweedaagse bezoek aan Bulgarije. Het was zijn eerste officiële bezoek op uitnodiging van een nationale
sociaaleconomische raad van een EU-lidstaat sinds hij
in oktober 2015 werd verkozen tot voorzitter van het
EESC.
Tijdens zijn bezoek aan het Bulgaarse Parlement kreeg
de heer Dassis een gedenkplaat uit handen van de
voorzitster, Tsetska Tsatsjeva. De bijeenkomst ging

Tijdens de bijeenkomst vertelde de heer Dassis over het
voorstel van het EESC om een speciaal Europees fonds
ter bestrijding van armoede in de minst ontwikkelde
regio’s van Europa op te richten. De voorzitter van de
sociaaleconomische raad van Bulgarije, Lalko Dulevski,
overhandigde de voorzitter van het EESC een erepenning voor zijn bijdragen aan de ontwikkeling van het
maatschappelijk middenveld in Bulgarije.
Op 15 januari besprak de voorzitter van het EESC mogelijke EU-maatregelen ter bestrijding van armoede en
wisselde hij met Ivaylo Kalfin, vicepremier en minister
van arbeid en sociale zaken, van gedachten over demografisch en sociaal beleid. Ook bracht hij een bezoek
aan de universiteit voor nationale en wereldeconomie
(UNWE). Tot slot sprak de heer Dassis met de voorzitters
van de Bulgaarse vakbonden en met Plamen Dimitrov
en Dimitar Manolov, beiden lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité. (mm)
●

IN HET KORT

Een delegatie van het Europees Economisch en
Sociaal Comité heeft op 25 en 26 januari Bulgarije
bezocht om van maatschappelijke organisaties aldaar
uit de eerste hand te vernemen hoe ze in de praktijk
met de vluchtelingen- en migratiecrisis omgaan. Dit
studiebezoek maakt deel uit van een reeks van twaalf
bezoeken van EESC-delegaties (aan elf lidstaten plus
Turkije). Oostenrijk was in december 2015 het eerste
land in de reeks, die sluit met Turkije (februari 2016).
De delegatie voor Bulgarije bestond o.m. uit de
EESC-leden Evgeniy Ivanov, Veselin Mitov en
Bogomil Nikolov. De leden hebben er vertegenwoordigers van overheidsinstanties ontmoet en
twee opvangcentra bezocht, nl. in Sofia en Harmanli.
Tijdens gesprekken met ngo’s, vluchtelingen, regionale en nationale overheden en vrijwilligers heeft
de EESC-delegatie gediscussieerd over de uitdagingen waar de diverse betrokkenen mee kampen. De
nadruk lag vooral op het in kaart brengen van problemen en specifieke behoeften, alsook van successen
en geslaagde werkwijzen van uiteenlopende organisaties die rechtstreeks met de huidige vluchtelingencrisis te maken hebben. Deze informatie kan helpen
om vast te stellen op welke goede praktijken en
beleidsmaatregelen er kan worden voortgebouwd

Bezorgd over de moeilijke situatie van vluchtelingen in Europa en de situatie van migranten,
benadrukte het Comité ook de leidende rol van
maatschappelijke organisaties en kondigde het aan dat er in maart een uitgebreid verslag over de situatie zal
worden overhandigd aan het Europees Parlement, samengesteld aan de hand van informatie die in het veld is
verzameld tijdens bezoeken die EESC-leden hebben gebracht aan elf EU-landen en Turkije (zie artikel hierboven). (cad)
●

Nieuwjaarsreceptie in het Koninklijk Paleis
Traditiegetrouw geven de koning en koningin van België bij het begin van ieder jaar een receptie voor de Europese instellingen in Brussel en voor de hoofden van de permanente vertegenwoordigingen bij de Europese Unie.

om de opvang, spreiding en integratie van vluchtelingen vlot te laten verlopen.
De reeks bezoeken is door het EESC georganiseerd als
onderdeel van zijn lopende programma om inzicht te
krijgen in het werk van maatschappelijke organisaties
in het veld die zich met migranten, asielzoekers en
vluchtelingen bezighouden. Het EESC zal de bevindingen van de studiebezoeken verwerken in een verslag
dat tijdens de plenaire zitting van maart zal worden
gepresenteerd. De conclusies van het verslag zullen ook
aan de andere EU-instellingen en betrokkenen worden
overgebracht. (mm)
●

Jouw Europa, jouw mening! Scholendebat 2016
gaat van start. 33 scholen uit heel Europa komen
naar Brussel om te discussiëren over migratie

Ontmoeting tussen voorzitters: Georges Dassis en Martin Schulz
Op 26 januari vond er een ontmoeting plaats tussen de voorzitter van het EESC en de voorzitter van het Europees Parlement, die overeenkwamen de samenwerking tussen beide instellingen te versterken. Zij spraken in het
bijzonder hoe zij samen de waarden en verworvenheden van de Europese Unie, zoals het vrije verkeer op grond van de Schengenverdragen, kunnen
beschermen en hoe ze de sociale vooruitgang in de
EU kunnen stimuleren. Op het gebied van sociale
vooruitgang kwamen zij overeen praktische voorstellen te formuleren voor een toekomstige Europese pijler van sociale rechten. Het Comité zet zich
al lange tijd in voor een discussie over een sociaal
protocol dat hoge sociale normen waarborgt en
ervoor zorgt dat de Europese sociale stelsels worden verbeterd.

© shutterstock-Janossy Gergely

over de vraag of wellicht een Europees forum kan
worden gehouden om oplossingen te zoeken voor de
problemen van jongeren die uit Zuid-Europa en Bulgarije migreren naar Noord-Europa. Verder werd onder
meer gesproken over mechanismen om jongeren in
hun eigen land meer kansen te bieden en het demografisch beleid van de lidstaten te verbeteren.

initiatief krijgen de komende generaties een duidelijke stem als het op hun eigen toekomst aankomt.”

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)
heeft 33 middelbare scholen uit heel Europa
geselecteerd voor deze jaargang van Jouw Europa,
jouw mening, die van 17 tot en met 19 maart 2016
in Brussel zal worden gehouden. Uit de meer dan
400 aanvragen is voor elk van de 28 EU-lidstaten en
de 5 kandidaatlidstaten – Albanië, de voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro,
Servië en Turkije doen voor het eerst mee – steeds
één school gekozen.
Gonçalo Lobo Xavier, vicevoorzitter van het EESC verantwoordelijk voor communicatie, die samen met
twee andere EESC-leden, Renate Heinisch en Adam
Rogalewski, toezag op de loting, zei: „We hebben het
in Brussel over fundamentele kwesties waar jongeren
nog jaren mee te maken zullen hebben. Dankzij dit

Dit jaar staat migratie centraal, momenteel een van
de belangrijkste kwesties voor Europa die hoog op de
agenda van het Comité zal blijven staan. Elke school
vaardigt een delegatie van drie 16 of 17-jarige studenten en een leerkracht af naar Brussel voor de jongerenzitting van 17-19 maart, die tegelijk met de zitting
van het EESC zal worden gehouden. In Brussel werken
de jongeren samen, discussiëren ze en bedenken ze
praktische maatregelen die scholen en jongerenorganisaties zouden kunnen nemen om jonge migranten te
helpen beter te integreren en om aandacht te wekken
voor het belang van goede integratie, met name van
jongere vluchtelingen.
De eerste fase van dit initiatief begint binnenkort met
een bezoek van EESC-leden aan de geselecteerde
scholen in hun eigen land. Daar zullen ze hen met
uitleg over de werking en activiteiten van het EESC
en zijn rol in het EU-bestel helpen om zich voor te
bereiden op de jongerenzitting.
Met dit initiatief zorgt het EESC er als spreekbuis
van het maatschappelijk middenveld voor dat de
standpunten, ervaringen en ideeën van de jongere
generatie worden gehoord in de EU-besluitvorming. (dm)
●

Toegang tot de arbeidsmarkt – de gemakkelijkste manier om integratie te verwezenlijken
Gonçalo Lobo Xavier, EESC-vicevoorzitter voor communicatie, woonde de eerste „Europese Dialoog over
vaardigheden en migratie” bij, die op 27 en 28 januari
in Brussel werd gehouden.
De heer Lobo Xavier begon met uit te leggen welke
rol het EESC speelt in de zoektocht naar de menselijke
dimensie van het Europese beleid, ook wat het lot van
vluchtelingen betreft. In de adviezen die voor 2016
staan gepland zal het EESC zich blijven bezighouden
met de integratie van vluchtelingen, een samenhangend arbeidsmigratiebeleid en het pakket legale migratie van de Commissie.
Dit jaar werd het EESC vertegenwoordigd door zijn
voorzitter, George Dassis, ondervoorzitter, Michael
Smyth, en secretaris-generaal, Luis Planas, en door
Dominique-François Bareth, hoofd van de dienst Protocol. (ab)
●

„Integreren lukt het beste via de arbeidsmarkt. Door te
werken kunnen vluchtelingen niet alleen voor zichzelf
zorgen, maar krijgen zij ook, doordat zij samenwerken
met Europeanen, een idee van de Europese cultuur en
levenswijze”, zei de vicevoorzitter.

Gezien de dreigende demografische terugval in
Europa en het toenemende gebrek aan vaardigheden, is het belangrijk om erbij stil te staan wat inwoners van derde landen te bieden hebben. Omdat de
vaardigheden van migranten misschien niet altijd precies aansluiten bij de behoeften van de arbeidsmarkt,
moet er speciale moeite worden gedaan om mensen
op te leiden, en in veel beroepen vindt de opleiding
plaats op de werkvloer. „Toegang tot de arbeidsmarkt
is daarom onmisbaar”, aldus Lobo Xavier. Het EESC
zou graag zien dat de Europese instrumenten op
elkaar worden afgestemd, zodat iedereen die legaal
in Europa verblijft onmiddellijke toegang heeft tot
werkgelegenheid en individuele verblijfsrechten.
Zowel werkgevers als migranten moeten de rechtszekerheid hebben dat opleidingen en arbeidscontracten van redelijke duur kunnen worden afgerond, ook
indien de asielaanvraag wordt afgewezen tijdens het
opleidingstraject.

Aan de andere kant van het spectrum zien we overgekwalificeerde migranten die ongeschoold werk
verrichten en wier vaardigheden worden onderbenut
omdat hun buitenlandse diploma’s niet worden erkend.
De erkenningsprocedure moet worden verbeterd, ook
door werkgevers erbij te betrekken.
De vicevoorzitter van het EESC wees ook op de belangrijke rol van maatschappelijke organisaties – werkgevers en vakbonden – maar vooral ook van de vele
ngo’s die migranten al helpen om toegang te krijgen
tot onderwijs, opleiding en werkgelegenheid en hun
advies geven over de vele uitdagingen van het dagelijks leven. „Het zijn de burgers en de maatschappelijke organisaties die een groot deel van de last dragen.
Daarom is het belangrijk dat zij op de hoogte blijven
en betrokken worden bij de besluitvorming, en dat er
naar hun advies en zorgen wordt geluisterd”, aldus de
heer Lobo Xavier. (sma)
●
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Tonnen afval enerzijds, afnemende
hulpbronnen en zeldzaam wordende
grondstoffen anderzijds: de overgang van
een wegwerpeconomie naar een circulaire
economie, waar afval wordt omgezet in
grondstoffen voor „herproductie”, duldt
niet langer uitstel.

© shutterstock-Jezper

Na de intrekking van het vorige pakket voor
de circulaire economie van juli 2014 heeft
de Europese Commissie in december 2015
een herziene reeks voorstellen ter bevordering van de overgang naar een circulaire

economie goedgekeurd. Voor het EESC is
het van belang dat deze voorstellen een
positieve impact hebben op het milieu,
evenals op de economie en de werkgelegenheid. Daarom bereidt het EESC momenteel een advies voor – dat in april plenair
zal worden behandeld – waarin het hele
pakket voor de circulaire economie aan
de orde komt. Om ervoor te zorgen dat de
standpunten van alle stakeholders uit het
Europees maatschappelijk middenveld in
dit advies aan bod komen, organiseerde het
EESC op 28 januari een openbare hoorzitting onder de titel „Ruim baan voor de
circulaire economie”.

De innovatieve rol van het
maatschappelijk middenveld
Het staat buiten kijf dat een circulaire
economie de hulpbronnen in stand houdt
en het milieu beschermt. Daarnaast biedt
het veel mogelijkheden voor het creëren van nieuwe banen: niet alleen in de
dienstensector (reparaties), maar ook in
de recycling van afval en de ontwikkeling
van ecologisch ontworpen producten. Het
omzetten van wegwerpgoederen in grondstoffen die weer zo goed als nieuw zijn is
een belangrijke uitdaging voor onderzoek
en innovatie.

Het maatschappelijk middenveld heeft
reeds ingezien dat het huidige economische model steeds meer problemen
zal veroorzaken, tenzij er een nieuwe
weg wordt ingeslagen. In veel Europese
lidstaten en regio’s vormt de recycling
van afvalstoffen al een belangrijke economische sector. In sommige gebieden,
zoals het Baskenland, is de overgang
naar een duurzaam productontwerp al in
gang gezet: kleine ondernemingen hebben – met overheidssteun – de krachten
gebundeld in het Basque Ecodesign Center en innovatieve, ecologisch ontworpen
producten op de markt gebracht, met
veel succes, zowel qua inkomen als qua
werkgelegenheid.

Heropleving van het „her-tijdperk”:
hergebruik, herstel, herbewerking
De overgang naar een circulaire economie
moet worden gestuurd door voorlichting,
prikkels en regulering, met inbegrip van
eisen inzake ecologisch ontwerp, standaardisering van milieukeuren en traceerbaarheid (b.v. middels een productpaspoort),
maar ook door nieuwe consumentengaranties. We moeten de cultuur van „recycling,
hergebruik, reparatie” nieuw leven in blazen. (sma)
●

Het Verenigd Koninkrijk in de EU: wat betekent dat voor u?
De door Luca Jahier voorgezeten groep
Diverse Werkzaamheden van het EESC houdt
op dinsdag 8 maart in Manchester een conferentie over het thema Het Verenigd Koninkrijk in de EU: wat betekent dat voor u?
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De toekomst van het EU-lidmaatschap van het
VK en de rol van dat land binnen de EU behoort
op zowel nationaal als Europees niveau ongetwijfeld tot de belangrijkste politieke kwesties
die de komende maanden besproken zullen
worden. De EU-lidstaten hebben in december
2015 afgesproken „nauw samen te werken
om tijdens de bijeenkomst van de Europese
Raad op 18-19 februari 2016 op alle vier de
terreinen oplossingen te vinden die voor alle
partijen bevredigend zijn.” Hierdoor is de

tijdsdruk toegenomen en is het onderwerp in
het middelpunt van de publieke belangstelling komen te staan. De talrijke initiatieven die
de laatste tijd door burgers en maatschappelijke organisaties in het VK worden ontplooid,
waarbij het om zowel voor- als tegenstanders
van EU-lidmaatschap gaat, vormen duidelijke
voorbeelden van het „actieve burgerschap”
dat door het EESC al decennialang wordt
bepleit.
Tegen deze achtergrond heeft de groep
Diverse Werkzaamheden besloten om
een evenement voor het maatschappelijk
middenveld te organiseren in Manchester
(VK). Concreet wordt met de conferentie
beoogd om:

● te spreken met, te luisteren naar en te
leren van Britse burgers en maatschappelijke organisaties;
● plaatselijke maatschappelijke organisaties, burgers, media en sociaaleconomische en politieke spelers een
platform te geven om elkaar te ontmoeten en openlijk van gedachten te
wisselen over de voor- en nadelen van
voortzetting van het EU-lidmaatschap;
● duidelijk te maken dat het EESC en het
Europees maatschappelijk middenveld
het belang van het onderwerp inzien
en dat de uitkomst van het Britse referendum rechtstreeks gevolgen zal hebben voor zowel het VK als de overige
EU-lidstaten. (cl)
●

Het TTIP uitleggen aan het Poolse publiek
Froman, de uitdagingen en kansen van het
TTIP in Warschau uiteengezet. Jacek Krawczyk, voorzitter van de groep Werkgevers en
EESC-rapporteur voor het advies over het
TTIP, heeft tijdens Froman’s bezoek deelgenomen aan een door de Universiteit van
Warschau georganiseerde paneldiscussie.
Terwijl de TTIP-onderhandelingen nog
gaande zijn, verdubbelen zowel de EU als
de VS hun inspanningen om hun bevolking
te informeren over de TTIP-overeenkomst
en de stand van de onderhandelingen. De
vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld spelen een actieve rol
in dit proces. Op 25 januari heeft de handelsvertegenwoordiger van de VS, Michael

De heer Krawczyk presenteerde de EESCwerkzaamheden inzake het TTIP. Hij benadrukte de conclusie uit het eerste advies
van het Comité over het TTIP, namelijk dat
alleen een alomvattende en ambitieuze
overeenkomst de gehoopte resultaten kan
opleveren. Volgens hem is een „TTIP-light”
geen optie. Hij onderstreepte het belang

van de trans-Atlantische dialoog, zowel
voor de afzonderlijke lidstaten als voor de
EU in haar geheel. Het TTIP is een kans om
de trans-Atlantische dialoog nieuw leven
in te blazen. De ondertekening door de
VS van de TPP (Trans-Pacific Partnership)overeenkomst maakt het nog noodzakelijker om een ambitieus en alomvattend
trans-Atlantisch akkoord te sluiten.
De heer Krawczyk prees de inspanningen
van de EU-commissaris voor Handel, Cecilia
Malmström, om het TTIP uit te leggen aan
het publiek en het onderhandelingsproces
transparanter te maken. (lj)
●

Geplande veroudering weer
doorgelicht door het EESC
Het EESC, dat in 2013 de eerste EU-instelling was die de kwestie van geplande
veroudering via een initiatiefadvies onder de aandacht heeft gebracht, gevolgd
door een meer alomvattend programma dat tussen 2013 en 2015 zowel betrekking had op geplande veroudering als op de deeleconomie (voor meer informatie,
zie de EESC-brochure Shaping Europe, editie 2015, blz. 26-27), heeft opdracht
gegeven voor een studie over de invloed van informatie over de levensduur van
producten op het gedrag van de consument. Deze studie wordt uitgevoerd door
het Sircome agentschap, de universiteit van Zuid-Bretagne en de Universiteit
van Zuid-Bohemen. De studie zal naar verwachting begin maart worden gepubliceerd. (dm)
●
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NIEUWE PUBLICATIE
Mediaseminar voor het maatschappelijk middenveld inzake
„Communiceren over het Europees ontwikkelingsbeleid”
Het mediaseminar voor het maatschappelijk middenveld 2015 dat het EESC eind november in Luxemburg organiseerde heeft eens te meer zeer gunstige feedback gekregen van
de deelnemers – nagenoeg 100 % kon zich vinden in het onderwerp, de sprekers en de
algemene organisatie.
Een brochure over de resultaten zal op de
EESC-website worden gepubliceerd, samen
met een samenvatting van de belangrijkste
conclusies:
● Schets een nieuw beeld van het
ontwikkelingsbeleid
Ontwikkelingshulp is geen liefdadigheid, maar een investering in de
toekomst van zowel de ontwikkelingslanden als de ontwikkelde landen. De
communicatie over het ontwikkelingsbeleid moet overeenkomstig dit idee
veranderen en worden aangepast aan
de huidige behoeften.
● Zorg voor samenhangende communicatie over ontwikkeling in
alle beleidsdomeinen
Migratie en klimaatverandering sluiten nauw aan op het ontwikkelingsbeleid. De
communicatie over het ontwikkelingsbeleid moet rekening houden met de bredere context. Het „momentum” dat is gecreëerd door de huidige migratiecrisis kan
eventueel worden gebruikt om te communiceren over het belang van steun aan de
ontwikkelingslanden.
● Toon journalisten de verschillende facetten van het ontwikkelingsbeleid
Journalistiek over het ontwikkelingsbeleid mag zich niet enkel toespitsen op hulpverlening maar moet de vraagstukken vanuit verschillende oogpunten bekijken. Zo
kan het publiek worden geïnformeerd en geïnspireerd en krijgt het een beter inzicht
in de bredere problematiek.
● Laat de menselijke factor primeren
Humaninterestverhalen, interactiviteit, klemtoon op positief nieuws en inhoud van
lokale bronnen zijn bijzonder doeltreffende middelen om het ontwikkelingsbeleid
over te brengen.
● EU-instellingen moeten luisteren naar het maatschappelijk middenveld
Het oorspronkelijke idee van een Europees Jaar voor ontwikkeling was afkomstig van
het maatschappelijk middenveld en het EESC: dit toont aan hoe belangrijk het is dat
de EU-instellingen luisteren naar het maatschappelijk middenveld en hoe het EESC
kan helpen bij het aanreiken van onderwerpen waar de Europese burgers zich zorgen
over maken en waar ze ontvankelijk voor zijn, als de communicatie correct verloopt.
● Maak optimaal gebruik van communicatiekansen en -middelen
Gewone mensen kunnen een rol vervullen in het overbrengen van het ontwikkelingsbeleid. Ze kunnen hun eigen verhaal zoveel beter vertellen dan een reclamebureau
dat zou kunnen – en rekenen er niets voor aan!
● Ontbrussel de communicatie – gebruik verhalen, beelden en cijfers
„Ontbrusselen” betekent ook „Eurojargon” vervangen door klare taal, beelden laten
zien en verhalen vertellen. Beelden en verhalen zijn belangrijke bewustmakingsinstrumenten. (sma)
●

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
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