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Uiteraard ben ik bijzonder blij dat
onze voltallige vergadering in februari met vrijwel algemene stemmen
een resolutie heeft aangenomen
ter ondersteuning van de Europese
integratie, het vrije verkeer van personen, goederen en diensten en het
Schengenakkoord. De drie groepen
in het EESC hebben de juiste woorden gevonden om hardop te zeggen
wat het maatschappelijk middenveld
denkt. Ondernemingen, werknemers
en burgerverenigingen hebben samen hun gevoel verwoord, en dat is precies
de door het Verdrag aan het Comité toegekende taak, net als zijn bestaansreden
en zijn grootste „toegevoegde waarde”, die typisch Europees is.
Wij hebben toegezegd een grondige evaluatie te maken van de situatie die heeft
geleid tot een crisis die onze rechten, onze economie en het Europese project
zelf in gevaar brengt. Wij zullen deze belofte waarmaken door deze maand met
gasten van het hoogste niveau te debatteren over de huidige toestroom van
vluchtelingen en wat er nodig is om met een waardig, doeltreffend en solidair
antwoord te komen, op een manier die ook echt Europees is.
Ik hoop dat wij de kans zullen krijgen om samen een vuist te maken tegen irrationeel beleid, propaganda, slecht beheer en het feit dat een rechtstreeks verband
wordt gelegd tussen vluchtelingen, migranten en terroristen. Ik hoop dat wij
gezamenlijk kunnen vaststellen wat er zoal nodig is voor een correct, realistisch
en rationeel optreden. Ook wordt er de afgelopen tijd veel gepraat over de situatie van het Verenigd Koninkrijk ten aanzien van de Unie.
Persoonlijk denk ik dat het Verenigd Koninkrijk thuishoort in Europa en dat het
spijtig zou zijn als het land de Unie zou verlaten. Het zou zich juist nog meer
moeten integreren in Europa, in het belang van iedereen maar vooral in zijn
eigen belang. Maar dit belang moet voor iedereen duidelijk zijn, op basis van
een vreedzame en rationele geopolitieke en economische visie.
Indien de frustratie die wordt gevoed door verwoede populisten – en politici die
in de val trappen van mooie verkiezingsbeloften – ertoe leidt dat de bevolking
van het Verenigd Koninkrijk de Unie wil verlaten, dan moet deze wens uiteraard volledig worden gerespecteerd. Anderzijds kan er geen sprake van zijn
dat een land lid blijft van de Unie en in ruil daarvoor de Europese integratie kan
saboteren, zoals het openlijk schenden van de grondvesten van de Europese
wetgeving door discriminerende bepalingen in te voeren op het gebied van
sociale uitkeringen met betrekking tot werknemers uit andere lidstaten.

Georges Dassis
Voorzitter van het EESC
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Free to move

vrijheid om grenzen te overschrijden
en vrij verkeer blijk geven van „een
steeds hechter verbond tussen de
volkeren van Europa”, dan duidt al
wat deze vrijheid in de weg staat op
verdeeldheid tussen deze volkeren.

Support Schengen

Tijdens zijn zitting van februari heeft het
EESC een resolutie aangenomen waarmee het
Comité het Schengenakkoord wil ondersteunen,
met als titel ‘Steun voor Schengen is steun voor
het vrije verkeer’. Vertegenwoordigers van het
Europees maatschappelijk middenveld geven
in deze resolutie uiting aan hun bezorgdheid
over de druk die wordt uitgeoefend op het
Schengenakkoord en het feit dat Schengen als
gemakkelijke zondebok wordt gebruikt voor alle
tekortkomingen in het Europese grensbeheer.
Met deze tekst wil het maatschappelijk middenveld van de EU de Europese regeringen met klem
oproepen om niet toe te geven aan de populistische druk en angst, maar in plaats daarvan de
rechten te verdedigen waarvoor de Europeanen
de afgelopen dertig jaar hebben gestreden.
Bij de lancering van de ondersteuningscampagne
voor de EESC-resolutie merkte EESC-voorzitter
Georges Dassis op dat als de solidariteit sterker
wordt zodra bepaalde belemmeringen worden
opgeheven, deze zonder twijfel zal verzwakken
wanneer de belemmeringen herrijzen. Als de

Volgens Jacek Krawcyk, voorzitter van de groep Werkgevers van
het EESC, betekent Schengen veel
meer dan enkel gemakkelijk reizen
voor miljoenen Europese burgers. Het is ook veel
meer dan enkel een enorme bevordering van de
handel voor duizenden Europese bedrijven. Het
Schengenakkoord is een van de belangrijkste
en meest ambitieuze resultaten van het grote
EU-project. Het is een symbool, een prestatie
waarop we zuinig moeten zijn. Europese werkgevers ondersteunen het Schengenakkoord en
dringen er bij de beleidsmakers op aan om geen
stap achteruit te zetten. Europa zoals wij het kennen kan niet overleven zonder Schengen, aldus
de heer Krawcyk.
Gabrielle Bischoﬀ, voorzitter van de groep
Werknemers van het EESC, wees erop dat het
recht van EU-burgers om werk te zoeken, te
werken en zich te vestigen in een andere lidstaat
is vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Schengen is voor de
burgers een tastbare realiteit. Het opent deuren
en stelt hen in staat om hun rechten in de praktijk uit te oefenen en in hun dagelijks leven te
profiteren van de voordelen van „Europa”. Door
Schengen af te bouwen of op te doeken zou het

vertrouwen en de steun van vele werknemers
verder worden afgezwakt, wat uiteindelijk zou
leiden tot een zwakker Europa.
Luca Jahier, voorzitter van de groep Diverse
Werkzaamheden van het EESC, gaf nog aan
dat de symbolische, politieke en economische
prijs van een terugkeer naar binnengrenzen in
Europa te hoog is en al snel het einde van de
Europese Unie zou kunnen betekenen. We hebben juist meer Europa nodig, bij de controle van
de buitengrenzen, de interne veiligheid en de
vluchtelingencrisis. Wat we zeker níet nodig hebben, is een opheffing van het vrije verkeer. Als de
grenscontroles opnieuw worden ingevoerd, hebben de solidariteit, de cohesie, het overleg, de
compromisgezindheid en het begrip in Europa
gefaald. De heer Jahier besloot met de volgende
oproep: „Don’t touch my Schengen!”
Werknemers, bedrijven en – over het algemeen –
het maatschappelijk middenveld zouden inderdaad een hoge prijs moeten betalen: 7 miljoen
burgers van de EU die in een andere EU-lidstaat
wonen, verliezen een aantal van de meest praktische aspecten van vrij verkeer, vrachtwagens
moeten uren aanschuiven aan de grens tijdens
de spits, verenigde grensgemeenschappen
worden weer opgesplitst en naar verwachting
zou het bbp over de komende 10 jaar een daling
van 110 miljard EUR kennen. De Europese integratie wordt twee stappen achteruit geduwd
als de solidariteit die het Schengenakkoord
vertegenwoordigt zo’n zware klap krijgt te verduren. (cad)
●

Het EESC is voorstander van een echte kapitaalmarktunie,
maar vraagt zich af wat de relevantie is voor kmo’s
Investeringen en vrij verkeer van kapitaal zijn
essentieel voor groei in Europa. De kapitaalmarkten van de EU zijn echter gefragmenteerd en niet
voldoende ontwikkeld. Daarom heeft de Europese Commissie in 2015 een actieplan voor de
opbouw van een kapitaalmarktunie opgesteld
om in Europa een werkelijke eengemaakte markt
voor kapitaal tot stand te brengen. Volgens het
EESC komt het erop aan om kapitaal in Europa
doeltreffender te mobiliseren en te kanaliseren
naar bedrijven, infrastructuur en duurzame projecten die banen en groei opleveren.
Het EESC heeft tijdens zijn zitting een advies
over het actieplan van de Europese Commissie goedgekeurd dat de doelstellingen van dit
plan onderschrijft en pleit voor verruiming en
diversificatie van financieringsbronnen in een
eengemaakte kapitaalmarkt op basis van een
maximale harmonisatie van de regels. Het is
van het grootste belang dat alle lidstaten de

voorgestelde maatregelen van het actieplan
op dezelfde manier invoeren, toepassen en
controleren.
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Ik stel vooral vast dat de vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld van het Verenigd Koninkrijk die in het Comité zetelen niet staan te popelen om ons vaarwel te zeggen, integendeel: ik heb meerdere van hen zinvolle
opmerkingen hierover horen maken, en volledig in de Europese geest. Ik spreek
voor deze leden dan ook mijn bewondering, sympathie en dank uit.

EESC neemt resolutie aan en lanceert ondersteuningscampagne voor Schengen tijdens februarizitting
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In het advies van het EESC worden tevens specifieke aanpassingen voor kleine en middelgrote
ondernemingen (kmo’s) voorgesteld, aangezien
het Comité zich ernstige zorgen maakt over de
relevantie en de doeltreffendheid van de kapitaalmarktunie voor kmo’s.
De financiering van kmo’s, die „het kloppend hart
van de Europese economie vormen”, moet centraal staan in de toekomstige kapitaalmarktunie.
Het huidige „informatie-deficit” moet worden
weggewerkt en het kader voor leningen moet
„kmo-vriendelijker” worden, aldus EESC-rapporteur Daniel Mareels.
Met dit advies bevestigt het EESC opnieuw
zijn steun aan de financiering van banken als
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een hoofdonderdeel van de financiering van
de economie en pleit het ervoor om nieuwe
markten te blijven verkennen, met inbegrip
van die voor oninbare leningen (non-performing loans, niet of bijna niet terugbetaalde
●
leningen). (cad)

Europa moet armoede verslaan –
kinderen lopen het meeste risico
© shutterstock/blackboard1965

Tijdens de zitting van februari keurde het EESC een advies
goed dat er bij de Raad van de Europese Unie op aandringt om
vast te houden aan zijn toezegging om tegen 2020 het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft met ten minste
20 miljoen te verminderen. Het advies over armoedebestrijding (rapporteur: Seamus Boland, corapporteur:
Marjolijn Bulk) kwam er op verzoek van het Nederlandse
voorzitterschap van de Raad. Om de EU-doelstelling te halen,
moeten lidstaten een eigen nationale strategie uitwerken om
armoede, sociale uitsluiting en discriminatie te bestrijden; ze
worden daarbij ondersteund door een gemeenschappelijk
Europees kader. Deze strategieën moeten gericht zijn op
passende inkomenssteun, inclusieve arbeidsmarkten, kwaliteitsvolle arbeidsplaatsen en gelijke toegang tot betaalbare
hoogwaardige diensten voor iedereen, met inbegrip van
migranten en mensen die asiel hebben gekregen.

Het EESC meent dat dringend maatregelen moet worden
getroffen om armoede in Europa te bestrijden, zoals een
passend minimuminkomen en de lancering van universele,
uitgebreide en adequate socialezekerheidsstelsels. Het EESC
is zeer te spreken over het voornemen van het Nederlandse
voorzitterschap om collegiale toetsingen van „bottom-up”benaderingen te organiseren, die zijn aangegaan om armoede
op nationaal niveau te bestrijden, maar benadrukt nogmaals
dat ook de welvaartsstaat een belangrijke rol speelt in armoedebestrijding en dat niet enkel kan worden vertrouwd op
gemeenschapsinitiatieven.
In december 2015 kende het EESC de Europese prijs voor
het maatschappelijk middenveld 2015 toe aan vijf lokale
organisaties die strijden tegen armoede in Duitsland, Ierland,
Frankrijk, Polen en Finland. (sg)
●

Prioriteit van het EESC: Laten we mensen weer aan het werk zetten!
Het Comité vraagt om snelle actie en creativiteit om de banencrisis op te lossen
Gezien de zorgwekkende toestand van de arbeidsmarkt en
het moeilijke investeringsklimaat in grote delen van Europa,
heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité tijdens
zijn zitting van 17 februari een advies over de jaarlijkse
groeianalyse voor 2016 aangenomen. Het EESC maakt
zich ernstige zorgen over de hoge werkloosheid, waardoor
22,5 miljoen mensen geen werk hebben en 122 miljoen mensen het risico op armoede en sociale uitsluiting lopen. Dit is
onaanvaardbaar, en het is hoog tijd dat zowel de Commissie
als de Europese leiders actie ondernemen.

Het EESC vraagt in zijn aanbevelingen om
● meer inspanningen om de Europese interne markt te vervolledigen en de Europese economie te moderniseren;
● het akkoord van Parijs over energietransitie een bron van
economische ontwikkeling te maken;
● een grotere gecoördineerde inspanning om agressieve fiscale planning, belastingontduiking en fraude
te bestrijden, waarvan wordt verwacht dat dat één biljoen EUR per jaar zal opleveren voor de nationale
schatkisten.

In zijn advies toont het EESC zich verheugd over het besluit om
tijdens het Europees Semester beter te letten op de verwezenlijking van de Europa 2020-doelstellingen. Voor een werkelijk
en duurzaam herstel is er behoefte aan een toename van de
binnenlandse vraag en overheidsinvesteringen op lange
termijn zouden deze vraag stimuleren. Overheden moeten
daarom de ruimte krijgen om de nodige infrastructuurinvesteringen te plannen en over een goedkopere toegang tot geld
beschikken.

Er zijn onmiddellijke maatregelen nodig om de langdurige
werkloosheid en de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Speciale aandacht moet worden geschonken aan het grote aantal
jongeren dat geen werk, onderwijs of opleiding heeft (NEET‘s,
not in employment, education or training). „De investering
in menselijk kapitaal via onderwijs en opleiding, vooral
gericht op jongeren, kan niet langer worden uitgesteld”,
waarschuwde Juan Mendoza Castro, EESC-rapporteur voor
het advies over de jaarlijkse groeianalyse. (sma)
●

Het EESC wees er in zijn tijdens de zitting van februari
goedgekeurde advies over het Europees strategisch plan
voor energietechnologie (SET-plan) op dat dit plan noodzakelijk is voor de transformatie van het energiesysteem
van Europa. Het EESC meent dat het nieuwe energiebeleid
moet worden gebaseerd op de ontwikkeling van sectoren
die van cruciaal belang zijn voor onderzoek en innovatie, en
op de bevordering van nieuwe ideeën en concepten zoals
hernieuwbare stroomopwekkingstechnologieën en andere
koolstofarme technologieën. De EU moet innoveren in de
wijze waarop energie wordt geproduceerd en vervoerd en
aan klanten wordt geleverd.
Het SET-plan moet de situatie in Europa weergeven zoals die
echt is – wanneer nieuwe energietechnologieën leiden tot
hogere energieprijzen, meent het EESC dat correcties mogen
worden verwacht. Consumenten moeten bij dit proces worden betrokken en energiearmoede moet worden bestreden
door maatregelen op het gebied van sociaal beleid, onderwijs en opleiding. Er is behoefte aan een Europese energiedialoog met het grote publiek en het maatschappelijk
middenveld zodat zij verantwoordelijkheid kunnen nemen
voor de energietransitie, met inbegrip van de kosten van
de verschillende technologieën. Het EESC kan de drijvende
kracht zijn in deze dialoog, eventueel via een Europees forum
voor het maatschappelijk middenveld.
Het EESC ondersteunt een Europese aanpak voor de energiebevoorrading en de vorming van echte solidariteit op dit
gebied. Het belang van aardgas voor de energiemix en voor
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Een van de gebieden die onmiddellijk aandacht vragen is kinderarmoede. Kinderen (onder de 18 jaar) behoren met een
score van 27,1 % tot de bevolkingsgroepen die een groter
risico op armoede of sociale uitsluiting lopen. Behalve kinderen lopen ook jongeren een bijzonder hoog risico op armoede
door de ongezien hoge jeugdwerkloosheidspercentages
(Eurostat, gegevens voor oktober 2015).

Meer onderzoek en innovatie
in de energiesector en
behoefte aan openbare dialoog
over energie in heel Europa

de energiezekerheid van de Europeanen mag niet worden
genegeerd. Investeringen en O&O op het gebied van opslag
moeten worden aangemoedigd, zodat de lidstaten over
gezamenlijke reserves kunnen beschikken.
De energie-unie staat voor meer zekerheid, duurzaamheid
en betaalbaarheid van energie voor de eindgebruiker. De
energie-unie zal een vrije, grensoverschrijdende energievoorziening en een gegarandeerde toevoer in elke EU-lidstaat, voor elke Europeaan, mogelijk maken. Het SET-plan
●
speelt een cruciale rol in dit proces. (sg)

Ofﬁciële bezoeken van Georges Dassis
aan Griekenland, Nederland en Spanje

Waarnemingspost Arbeidsmarkt: vluchtelingen
bieden potentieel voor Europese arbeidsmarkt
Tijdens een openbaar debat van het EESC op 22 februari
werd heftig gepleit voor een betere inclusie van vluchtelingen
in de Europese samenleving. Vooral de arbeidswereld zou hierbij moeten helpen. De waarnemingspost Arbeidsmarkt van
het EESC koos de titel „Integrating refugees into the labour
market: turning the crisis into an opportunity” (Integratie
van vluchtelingen op de arbeidsmarkt: van crisis naar mogelijkheden) voor dit evenement, dat een aantal belangrijke
beleidsaanbevelingen heeft opgeleverd.
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Volgens Krzysztof Pater (groep Diverse Werkzaamheden,
PL), vicevoorzitter van de waarnemingspost Arbeidsmarkt
van het EESC, leert de ervaring dat samenlevingen baat
hebben bij de integratie van vluchtelingen, en is een
belangrijke rol toebedeeld aan het maatschappelijk middenveld om dit proces te bevorderen. De lidstaten kampen
met een massale instroom van vluchtelingen en zijn vaak
niet op deze situatie voorbereid. Klára Fóti, vertegenwoordiger van Eurofound, meent dat er grote verschillen bestaan
tussen de wetten en maatregelen voor bijstand bij integratie van elk land. Geertrui Lanneau, afgevaardigde van de
Internationale Organisatie voor migratie, benadrukte dat
het belangrijk is om te investeren in onderwijs en opleiding,
omdat veel migranten nog erg jong zijn en hun vaardigheden moeten ontwikkelen.

Voorzitter George Dassis bij de Spaanse sociaaleconomische raad

Volgens Christa Schweng, lid van het EESC (groep Werkgevers, AT), moet er een echt Europees migratiesysteem worden opgezet en moeten er specifieke integratiebeleidslijnen
worden uitgewerkt voor vrouwelijke vluchtelingen, om het
gezinsinkomen te helpen opvijzelen en gettovorming te vermijden. Mevrouw Schweng gaf aan dat ondernemerschap
en zelfstandigenwerk centraal moeten worden gesteld als
belangrijke drijfkracht voor de integratie van vluchtelingen
op de arbeidsmarkt.

In februari heeft EESC-voorzitter Georges Dassis officiële bezoeken gebracht aan Griekenland, Nederland en
Spanje. Op dinsdag 9 februari had hij een ontmoeting
met de Griekse president Prokopis Pavlopoulos. Deze verklaarde dat het EESC een bijzondere en historische rol heeft
te vervullen en dat het is opgericht ten teken dat de EU ook
een sociaal gezicht heeft, waarbij hij het EESC bestempelde
als een fundamentele pijler van het hele Europese huis. Hij
drukte vervolgens zijn tevredenheid uit over het feit dat
er weer een Griek aan het roer staat van het EESC. Dassis
bedankte de Griekse president en merkte op dat de adviezen van het EESC door een zeer grote meerderheid zijn
goedgekeurd. Ook benadrukte hij dat bezuinigingen niet
de oplossing zijn voor de economische crisis. Hij verwees
in het bijzonder naar de initiatieven van het EESC als reactie op de crisis, waaronder zijn adviezen over de belasting
op financiële transacties en de onderlinge verdeling van
overheidsschuld in landen die problemen ondervinden,
zoals Griekenland. Hij zette tevens het standpunt van het
Comité uiteen inzake de vluchtelingen- en migratiecrisis,
waarbij hij alle maatregelen beschreef die het EESC heeft
genomen, met inbegrip van de ‘Going Local’-bezoeken aan
twaalf verschillende landen.

Tijdens de discussie van de factoren die een bevorderende rol
spelen in de tewerkstelling van vluchtelingen als werknemer
of ondernemer, werden goede voorbeelden aangehaald uit
Oostenrijk (de Oostenrijkse federale economische kamer),
België (het project „DUO for a JOB”) en Zweden (het project
●
„Fast Track to Integration”). (cad)

Op woensdag 10 februari bezocht Georges Dassis Den
Haag in het kader van het Nederlandse voorzitterschap. De
voorzitter van het EESC ontmoette er in het bijzonder Jetta
Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die ook de EESC-zitting van februari bijwoonde;
hij greep de gelegenheid aan om de prioriteiten van het

Comité tijdens het Nederlandse voorzitterschap toe te lichten, waarbij hij onderstreepte dat het voor de EU belangrijk
is een besluit te nemen over de vaststelling van een Europees minimumloon om de armoede in Europa te bestrijden. Daarna had hij ook een onderhoud met Brigitte van
der Burg, voorzitter van de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en met Mariëtte Hamer,
voorzitter van de Nederlandse Sociaal-Economische Raad
(SER). Tijdens deze besprekingen bracht Georges Dassis
mogelijke voorstellen onder de aandacht die de EU kan
aanwenden om de werkloosheid te verminderen en de
toegang tot de arbeidsmarkt te bevorderen. Hij benadrukte
ook het belang van het vrije personenverkeer en van de
Schengenzone, onder verwijzing naar de campagne van
het EESC.
Ten slotte bracht de EESC-voorzitter eind februari een
bezoek aan Spanje, waar hij vertegenwoordigers ontmoette van de vakbonden CCOO en UGT, de Spaanse
consumentenbond en het verbond van werkgeversorganisaties. De besprekingen waren productief, in het bijzonder
wat betreft het sociale gezicht van Europa. Op 24 februari
bracht hij tijdens een toespraak voor de Spaanse SociaalEconomische Raad eveneens de Europese migratiekwestie naar voren. De dag erna nam hij tijdens een bezoek
aan Extremadura deel aan een debat over de toekomst
van Europa en de sociale dialoog, georganiseerd door de
universiteit van Extremadura, en had hij een ontmoeting
met de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad van
Extremadura, Maria Mercedes Vaquera. (pa)
●

Maatschappelijke organisaties uit de EU en Oekraïne
bespreken corruptie en energiebeleidskwesties
De tweede vergadering van het platform voor het maatschappelijk middenveld van de EU en Oekraïne ging vooral
over de broodnodige hervormingen in de corruptiebestrijding en het energiebeleid en over de stand van zaken in de
associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne en de
diepe en brede vrijhandelsruimten. EESC-voorzitter Georges
Dassis benadrukte het streven van de EU om goede partnerschappen te sluiten met alle Europese nabuurschapslanden.
Hij voegde daaraan toe dat het platform het associatieproces een meerwaarde zal geven en dat het waardevolle input
vanuit het maatschappelijk middenveld zal opleveren, maar
dat het proces niet mag worden beperkt tot een technische
dialoog tussen overheden.
Oleksandr Sushko, de Oekraïense covoorzitter van het
platform, merkte op dat hiermee een nieuwe fase is ingetreden in de institutionele samenwerking tussen onze

de steungroep voor Oekraïne, wees erop dat niet alle moeilijkheden voortvloeien uit het conflict tussen Rusland en
Oekraïne; enkele zijn in Oekraïne zelf ontstaan, zoals een
gebrek aan betrouwbare wetgeving, inspanningen om
corruptie te bestrijden, hervorming van het ambtenarenapparaat en privatisering.

De tweede vergadering van het platform voor het
maatschappelijk middenveld van de EU en Oekraïne
organisaties van het maatschappelijk middenveld. Fernando Andresen Guimaraes, directeur van de EDEO, bevestigde de steun van de EDEO voor het werk van het platform
als een van de sleutelelementen voor de tenuitvoerlegging
van de associatieovereenkomst. Peter Wagner, hoofd van

De leden van het platform waren het erover eens dat de
aanpak van het gebrek aan politieke wil om hervormingen in
Oekraïne ten uitvoer te leggen een van de hoofdprioriteiten
is, en dat druk moet worden uitgeoefend om de akkoorden
van Minsk volledig na te leven. Er werd een gezamenlijke
verklaring goedgekeurd die oproept tot een volledig onafhankelijk rechtswezen, wetten voor partijfinanciering en
-publiciteit, persvrijheid, doeltreffende mededingingswetgeving en overweging van het toekomstige lidmaatschap
van Oekraïne aan de Europese energie-unie. (mm) ●

Nieuwe afgevaardigden voor industriële reconversie in het EESC

Op 25 februari hebben 51 nieuwe en terugkerende
afgevaardigden de eerste vergadering van de adviescommissie Industriële reconversie (CCMI) onder het
nieuwe mandaat bijgewoond. De CCMI-afgevaardigden
zijn afkomstig uit verschillende economische en sociale
sectoren en organisaties van het maatschappelijk middenveld die invloed ondervinden van of betrokken zijn
bij de industriële reconversie. Zij maken de helft van alle
leden van de CCMI uit en zullen samenwerken met evenveel EESC-leden die zetelen in de CCMI. De afgevaardigden behouden hun functie tot en met 31 december 2020.
Afgevaardigde Jaques Glorieux, die de categorie
Diverse Werkzaamheden vertegenwoordigt, is verkozen tot covoorzitter van de CCMI en zal gedurende de
komende tweeënhalf jaar samen met voorzitter Lucie
Studničná (groep Werknemers, CZ, en EESC-lid) aan
het hoofd van de commissie staan. Het nieuwe bureau
bestaat uit de EESC-leden Gundars Strautmanis (groep Werkgevers, LV) en Carlos Trias Pintó
(groep Diverse Werkzaamheden, ES), en CCMI-afgevaardigden Patrizio Pesci (categorie Werkgevers, IT)
en Enrico Gibellieri (categorie Werknemers, IT). De
welkomstceremonie werd bijgewoond door Günther

Oettinger, eurocommissaris voor Digitale Economie en
Samenleving.
De CCMI is de opvolger van de Europese Gemeenschap
voor Kolen en Staal (EGKS). De commissie werd opgericht
toen het EGKS-Verdrag in 2002 verstreek en heeft als doel
om de waardevolle deskundigheid te behouden die over
meer dan vijftig jaar activiteit was opgebouwd, om de
structurele dialoog op de oorspronkelijke gebieden van
kolen en staal voort te zetten, maar ook om de originele
reikwijdte van de EGKS geleidelijk uit te breiden naar
alle aspecten van industriële reconversie en de gevolgen
daarvan voor de werkgelegenheid, sociale en structurele
beleidsmaatregelen, bijstands- en mededingingsbeleid,
onderzoek en technologische ontwikkeling, duurzame
ontwikkeling, handelsbeleid en andere gebieden.
De CCMI-afgevaardigden worden door het EESC
benoemd uit verenigingen die het maatschappelijk middenveld op Europees niveau vertegenwoordigen. Zij zijn
ingedeeld in drie verschillende categorieën (Werkgevers,
Werknemers en Diverse Werkzaamheden) naar analogie
van de groepen in het EESC. Net als de EESC-afdelingen
stelt de CCMI adviezen en informatieve rapporten op,

zowel op verzoek van de EU-besluitvormingsorganen
als op eigen initiatief, en kan zij worden gevraagd om
adviezen van andere afdelingen aan te vullen door de
gevolgen van specifieke kwesties op de industriële
reconversie onder de loep te nemen (aanvullingen op
adviezen).
De CCMI heeft tal van belangrijke adviezen en studies
van de afgelopen jaren op haar naam staan. Haar baanbrekend werk inzake geplande veroudering maakt deel
uit van een breder lopend project, waarover in maart
een grensverleggende studie zal worden gepubliceerd.
In 2015 heeft de CCMI het complexe thema van corruptiebestrijding in de EU aangepakt en zich gebogen
over de uitdagingen van een asbestvrije Europese
Unie en de verstrekkende gevolgen daarvan voor de
economie en de volksgezondheid. In 2014 heeft de CCMI
de impact van zakelijke diensten in het bedrijfsleven en de verwachte sociaal-economische gevolgen
van de vierde industriële revolutie en het internet bestudeerd. Zij zal haar activiteiten in het kader van Industry
4.0 verderzetten teneinde het Europese bedrijfsleven
aan te sporen om de strategische mogelijkheden van
het internet ten volle te benutten. (dm)
●

Het Europees
burgerinitiatief:
meer impact,
eenvoudiger regels
Openbare hoorzitting van het EESC over
de herziening van het EBI-instrument
Lange tijd heeft de EU kritiek gekregen op haar democratisch
tekort. De EU heeft het Europees Burgerinitiatief (EBI) in het leven
geroepen zodat burgers actief zouden kunnen deelnemen aan de
wetgevingsprocedure van de EU.
Meer dan zes miljoen Europeanen hebben inmiddels een EBI ondertekend; van de in totaal 56 initiatieven zijn er echter slechts 36 door
de Commissie geregistreerd en van die 36 hebben er slechts drie de
noodzakelijke één miljoen handtekeningen verzameld. En zelfs deze
drie initiatieven hebben geen effect gehad, aangezien de Europese
Commissie niet verplicht is om een EBI in Europese wetgeving om
te zetten.
Het EESC werkt momenteel aan een advies over het EBI zodat het
gebruiksvriendelijker, praktischer en daadkrachtiger wordt. Tijdens
een hoorzitting over het EBI die op 23 februari te Brussel werd gehouden, heeft de rapporteur voor dit advies, Antonio Longo, gepleit voor
een gebruiksvriendelijker instrument waaraan alle Europeanen kunnen deelnemen. Hij zei dat mensen meer en meer hun vertrouwen in
de EU verliezen en dat het EBI daarom hét instrument moet worden
om mensen inspraak te geven.
Op de volgende aspecten van het EBI wordt de meeste kritiek geuit:
● een te krappe deadline voor het verzamelen van de nodige
handtekeningen;
● de enorme aansprakelijkheidsrisico’s waaraan de organisatoren
worden blootgesteld: het feit dat promotoren persoonlijk aansprakelijk zijn voor alle schade die zij bij de organisatie van een
EBI veroorzaken, heeft een afschrikkende werking;
● de enorme hoeveelheid informatie die nodig is om een EBIapplicatie te ondersteunen;
● de afwezigheid van een juridische status voor burgercomités;
● de veel te rigide toepassing van de EBI-ontvankelijkheidscriteria;
en
● de verschillende gegevensvereisten in de verschillende
lidstaten.
Op 20 april vindt te Brussel de EBI-dag 2016 van het EESC
SC
plaats(zie webpagina http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.civil-lsociety) (sma)
●

Weet u precies wat
er allemaal gebeurt
bij het EESC?

YEYS 2016: scholieren bereiden zich voor op pan-Europees
jongerendebat over migratie
De afgelopen anderhalve maand hebben tal van
EESC-leden bezoeken gebracht aan scholen overal in
de EU en daarbuiten om de leerlingen klaar te stomen

voor Jouw Europa, jouw mening, een pan-Europees
jongerendebat dat van 17 tot en met 19 maart 2016 in
Brussel zal worden gehouden. Het EESC organiseert dit

evenement voor het zevende jaar op rij, in de hoop dat
de standpunten, ervaringen en ideeën van jonge mensen
zullen worden meegenomen in de EU-besluitvorming.
Tijdens de schoolbezoeken hebben de leden leerlingen
en hun leraar voorbereid op het debat, dat dit jaar in
het teken staat van migratie in Europa. Ook hebben
de leden uitgelegd wat het EESC zoal doet en waarom
het als de stem van het maatschappelijk middenveld in
Europa wordt gezien, en hebben ze de leerlingen handvatten aangereikt voor de discussie. Van de deelnemers,
die afkomstig zijn uit scholen uit heel Europa, wordt
verwacht dat zij praktische maatregelen voorstellen die
onder meer scholen en clubs kunnen nemen om de integratie van jonge migranten in de Europese samenleving
vlotter te doen verlopen.
Er zijn 33 scholen gekozen uit de meer dan 400 aanvragen die afkomstig zijn van de 28 EU-lidstaten, en, voor
het eerst, ook van de vijf kandidaatlidstaten (Albanië,
Turkije, Montenegro, Servië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië).

EESC-leden: Roman Haken, Ronny Lannoo en Ionuţ Sibian tijdens hun bezoek aan de scholen in België (links),
voormalige Joegoslavische republiek Macedonië (rechts bovenaan) en Albanië (rechts onderaan)

Leerlingen van de geselecteerde scholen kunnen al
kennis maken via Facebook of Twitter om ideeën en
informatie uit te wisselen. (dm)
●

Negen plenaire zittingen per jaar, hoorzittingen, conferenties, dialoogvergaderingen met maatschappelijke
organisaties, enzovoort enzovoort: bij het EESC is echt altijd
iets te doen!
Blijf op de hoogte van wat er gebeurt en – nog belangrijker – mis geen bijeenkomsten of besprekingen die voor
u van belang zijn. Via onze socialemediakanalen kunt u ons
vrijwel in realtime volgen. Kijk voor een totaaloverzicht eens
op onze socialemediakaart en kies daar uw favoriete
informatiebronnen.
Op die manier wordt u niet alleen uit de eerste hand geïnformeerd over adviezen die worden opgesteld en over
terreinen waarvoor u belangstelling heeft, maar kunt u ook
zien wanneer u moet inschakelen om onze livewebcasts via
streaming te volgen.
Wilt u meer weten over onze leden? Ze zijn te volgen op:
https://twitter.com/EU_EESC/lists/ourmembers/members
membe
Onze socialemediakaart is te vinden op: http://www.eesc.
w.ees
europa.eu/?i=portal.en.take-part-social-media
(sb) ●
dia (s
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Vrij verkeer en Schengen:
verdedigen van werknemersrechten

door de groep Werkgevers

door de groep Werknemers

Het zijn turbulente tijden voor de Europese luchtvaartindustrie. De markt verandert razendsnel, bedrijfsmodellen worden
omgegooid en consumenten hebben een
ander beeld gekregen van de luchtvaartindustrie. Een consistente algemene aanpak
ontbreekt, terwijl een samenhangende strategie van essentieel belang is voor de Europese
luchtvaartsector.

Op 1 februari 2016 hield de groep Werknemers een buitengewone vergadering in
Brussel met als titel Vrij verkeer en Schengen: verdedigen van werknemersrechten. De
voorzitter van de groep Werknemers, Gabriele
Bischoff, opende de vergadering met een
beschrijving van de komende uitdagingen:
de aanvallen op collectieve onderhandelingen
en het vrije verkeer, lopende besparingsmaatregelen, de Brexit-dreiging, het onvermogen
van de EU-leiders om de vluchtelingencrisis
het hoofd te bieden enz. Zij waarschuwde dat
de voorstellen van de heer Cameron de werknemersrechten in gevaar brengen en vroeg
de vakbonden en de burgermaatschappij om
gezamenlijk actie te ondernemen voor het
behoud van bestaande rechten, de verdediging van vrij verkeer in een Schengengebied
zonder grenzen en voor de versterking van
de EMU.

Vertegenwoordigers van maatschappelijke
organisaties spelen in het debat over de
toekomst van de Europese luchtvaart een
actieve rol. In september 2015 heeft het EESC
een verkennend advies over Een geïntegreerd
EU-luchtvaartbeleid uitgebracht met diverse
voorstellen voor de luchtvaartstrategie die
de Europese Commissie destijds beraamde.
In december is ‘Een luchtvaartstrategie voor
Europa’ gepresenteerd en het EESC is nu bezig
met het opstellen van een advies hierover.
In dit kader zal er op 21 april bij het EESC een
hoorzitting over de luchtvaartstrategie van
de EU plaatsvinden. Hiermee krijgen allerlei
belanghebbenden die tal van aspecten van

Jacek Krawczyk, voorzitter van de groep Werkgevers, en Violeta Bulc, Europees commissaris
voor vervoer, tijdens de vorige openbare hoorzitting over de EU-luchtvaartstrategie
de luchtvaartindustrie vertegenwoordigen
de kans om te laten weten wat zij van het
Commissievoorstel vinden, in aanwezigheid
van Europees vervoerscommissaris Violeta
Bulc. „Alleen als het eigenbelang niet langer
de boventoon voert in het waardenetwerk
van de Europese luchtvaart, kan zij er weer
bovenop komen en opnieuw belangrijke
economische en sociale impulsen gaan

geven aan de ontwikkeling van de EU”,
staat er in het vorige advies van het EESC.
Alle belanghebbenden in de luchtvaartsector moeten zich inzetten voor de uitvoering
van een nieuwe Europese luchtvaartstrategie, aldus Jacek Krawczyk, voorzitter van de
groep Werkgevers en rapporteur voor dit
●
onderwerp. (lj)

Een andere uitdaging die de groep heeft besproken, was het REFIT-programma van de Commissie. De REFIT-rapporteur, Denis Meynent,
verklaarde dat de inspanningen ter vereenvoudiging van EU-wetgeving niet tot deregulering
mogen leiden, aangezien dat negatieve gevolgen voor werknemers kan hebben.

De in de Agenda voor duurzame ontwikkeling
voor 2030 van de VN vermelde doelstellingen
voor duurzame ontwikkeling stonden ook op de
agenda. Isabel Caño Aguilar, SDO-vicevoorzitter,
benadrukte dat er behoefte is aan nauwe samenwerking tussen het EVV en de groep Werknemers
zodat er in het kader hiervan vooruitgang kan
worden geboekt met de prioriteiten van de
vakbonden.

QE-AA-16-003-NL-N

Uitvoering EU-luchtvaartstrategie –
hoe krijgen we de belanghebbenden mee aan boord?

Een ander debat ging voornamelijk over de
gemeenschappelijke prioriteiten van de groep
Werknemers en de vakbeweging. Tijdens dit
debat drong Luca Visentini, secretaris-generaal
van het EVV, erop aan dat Schengen de topprioriteit was gezien het feit dat het Schengenacquis
momenteel op het spel staat door de vluchtelingencrisis en de onderhandelingen met het
Verenigd Koninkrijk. Een andere prioriteit was
naar zijn zeggen de strijd tegen de sociale achteruitgang en de pogingen om het Europees sociaal
model te vernietigen, in het kader van de Brexitonderhandelingen. Hij benadrukte ook dat de
arbeidersbeweging actie moet ondernemen
om te voorkomen dat pogingen tot het afschaffen van verworven rechten – zoals het recht op
staking, dat momenteel in diverse landen onder
druk staat – succes hebben. (mg)
●

From agricultural to food policy
door de groep Diverse Werkzaamheden
van Economische Zaken. Het voorzitterschap van
de Raad van de Europese Unie organiseert van
29 tot en met 31 mei 2016 een informele vergadering met de ministers van Landbouw, onder
meer om de besprekingen over het GLB na 2020
op te starten, en heeft al om een verkennend
advies verzocht bij het EESC over Duurzamere
voedselsystemen dat voor de vergadering in mei
klaar moet zijn.
Op donderdag 21 april zal de groep Diverse
Werkzaamheden van het EESC een buitengewone vergadering houden bij de Nederlandse
Sociaal-Economische Raad (SER) in Den Haag.
De conferentie heeft de titel From agricultural
to food policy – Towards healthy and sustainable production and consumption (NL: Van landbouw- naar voedselbeleid – Naar een gezonde
en duurzame productie en consumptie).
De groep wil de aandacht blijven vestigen op
een duurzaam voedselbeleid en de dialoog
aangaan met nationale institutionele stakeholders en belanghebbenden uit het maatschappelijk middenveld om conclusies op te stellen
die zullen worden ingediend bij het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en de
andere EU-instellingen.
De titel en inhoud van het evenement zijn
grotendeels gebaseerd op het rapport van de
Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid met als titel Naar een voedselbeleid (http://www.wrr.nl/publicaties/publicatie/article/naar-een-voedselbeleid/),
dat op
cat
nationaal
na
en Europees niveau werd gesteund
en gepromoot door het Nederlandse Ministerie

organisaties van het maatschappelijk middenveld en mediavertegenwoordigers). De sprekers
zijn prominente nationale en Europese spelers
uit de overheidssector, de landbouw, consumenten- en milieubescherming, de onderzoekswereld en het bedrijfsleven. Meer informatie over
het evenement is te vinden op http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.group-3-events-andvents
activities (cl)
●

De conferentie zal naar verwachting 100 deelnemers tellen (leden van het EESC, plaatselijke

Gabriele Bischoﬀ, voorzitter van de groep Werknemers, en Luca Visentini, secretaris-generaal van het EVV

BINNENKORT IN HET EESC
Hoorzitting over de externe dimensie
van het energiebeleid van de EU – 30 maart

De Europese energie-unie en de invloed ervan
op het maatschappelijk middenveld in Bulgarije

De afdeling Externe Betrekkingen (REX) van het EESC houdt op 30 maart in zijn gebouw te
Brussel (Jacques Delorsgebouw) een hoorzitting over de externe dimensie van het energiebeleid
van de EU.

Op 22 maart houdt het EESC samen met de sociaaleconomische raad van Bulgarije een openbare
hoorzitting in Sofia. Vooraanstaande vertegenwoordigers van belangrijke EU-instellingen, nationale
overheden en regulatoren, maatschappelijke organisaties en deskundigen zullen de specifieke situatie
in Bulgarije bespreken. De gesprekken zullen gaan over hoe de energiesector van het land kan worden
beïnvloed door de energie-unie en hoe de sector voordeel kan halen uit het beleidsprogramma.

Deskundigen en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en van de EU-instellingen
zullen hierbij van gedachten wisselen over belangrijke EU-energiebeleidskwesties, zoals de diversifiëring van energiebronnen en de voltooiing van de interne energiemarkt.
De hoorzitting vindt plaats in het kader van het opstellen van het EESC-advies ter zake, dat door
het Nederlandse Raadsvoorzitterschap (januari-juni 2016) is aangevraagd. Het vorige EESC-advies
over dit onderwerp (van januari 2009) moet worden herzien om rekening te houden met de
geopolitieke ontwikkelingen in de afgelopen zeven jaar (o.a. de Arabische lente, de toegenomen spanningen met Rusland over het Oostelijk Partnerschap, crises in het Midden-Oosten en
fluctuerende olieprijzen) en andere economische en technische factoren (olieprijzen, nieuwe
LNG-terminals, discussie over fracking). (mm)
●

De energie-unie is vastgesteld als een van de topprioriteiten van de huidige Europese Commissie. Dit
ambitieuze beleidsprogramma heeft als doel een Europees energiesysteem op te richten dat zekere,
duurzame, concurrerende en betaalbare energie kan leveren aan de Europese burgers. De energie-unie
is gelanceerd in februari 2015 en heeft reeds geleid tot verschillende beleidsinitiatieven, en er wordt
verwacht dat haar resultaten de komende jaren nog in een stroomversnelling zullen komen. Gezien
de omvang van de uitdagingen die besluitvormers in de energiesector te wachten staan, gaande van
het koolstofvrij maken van de economie tot het verminderen van de invoerafhankelijkheid, en de
ambitieuze doelstellingen van het programma van de energie-unie, vindt het EESC het belangrijk een
open dialoog hierover tussen overheden, EU-instellingen, burgers en het georganiseerde maatschappelijk middenveld te bevorderen. (sg)
●

EESC Info staat in pdf-formaat in 23 talen op de website van het EESC:
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