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President Dassis’ verklaring over 
de terroristische aanslagen in Brussel

WOORD VOORAF

Beste lezers,

Drie maanden na de afschuwelijke 
aanslagen in Parijs was Brussel, het klop-
pend hart van Europa, op 22 maart het 
doelwit van gewelddadige en gruwelijke 
terreuraanslagen. Wederom zijn we er 

bruut aan herinnerd hoe één minuut het leven van mensen kan veranderen of zelfs beëindi-
gen. Onze gedachten gaan uit naar de vele slachtoff ers van deze ramp en hun familie. We zijn 
de onvermoeibare vrijwilligers en hulpverleners die te hulp zijn geschoten na de aanslagen 
bijzonder dankbaar. We bedanken ook de Brusselse veiligheidsdiensten en militairen, die hun 
best doen om ons te beschermen. En wij veroordelen de koelbloedige moordenaars. Deze aan-
slagen herinneren ons eraan dat wij ons allemaal moeten inzetten voor een betere integratie 
van migranten in onze open Europese samenleving, die wordt gekenmerkt door menselijkheid, 
democratie, gelijkheid en tolerantie, waarden waarover niet kan worden onderhandeld. Dit is 
een kwestie van rechten en plichten, zoals ook staat vermeld in het verslag over vluchtelingen 
dat vorige maand is verschenen.

Maar wij moeten vooruit kijken. Onze wereld is te mooi om te worden ondermijnd door derge-
lijke destructieve krachten. Om deze krachten te bestrijden moeten wij ons niet alleen op ter-
rorisme concentreren, maar moeten wij de uitdagingen waarmee onze moderne samenleving 
wordt geconfronteerd op een allesomvattende en verantwoorde manier tegemoet treden.

Ondanks tegenslagen moeten we optimistisch, maar ook realistisch, blijven.
Het is lente. Laten we de ramen openen, zonlicht en frisse lucht binnenlaten om inspiratie te 
vinden, nieuwe ideeën op te doen voor een vernieuwd en verbeterd beleid en oplossingen 
te vinden voor de uitdagingen die ons te wachten staan.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité wil hier alles aan doen, Zoals blijkt uit zijn veelzij-
dige en uitgebreide werkprogramma. Economische uitdagingen en werkloosheid, klimaatver-
andering en voedselzekerheid hebben nieuwe ideeën nodig, nieuwe en betere oplossingen 
waarvoor samenwerking tussen het maatschappelijk middenveld en deskundigen is vereist. 
Dat is de basis van de adviezen en de algemene werkzaamheden van het EESC. In de adviezen 
en aanbevelingen van het Comité aan de Europese beleidsmakers zijn de kennis, knowhow en 
expertise van een ruime meerderheid van de samenleving terug te vinden.

Ik nodig u allen uit om stil te staan bij de enorme vooruitgang die wij samen al hebben 
geboekt en te blijven denken en discussiëren over hoe wij de uitdagingen van de toekomst 
kunnen aangaan, hoe wij samen kunnen bouwen aan een verenigd, democratisch, solidair, 
vreedzaam en welvarend Europa dat dicht bij zijn bevolking staat, zoals in het werkpro-
gramma van onze voorzitter valt te lezen. Het EESC is uw partner en staat klaar om u een 
stem te geven in Europa.

Gonçalo Lobo Xavier
Vicevoorzitter van het EESC, verantwoordelijk voor communicatie
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Op 22 maart zaaide een groep meedo-
genloze moordenaars dood en verderf in 
de EU.

Ze begingen hun verschrikkelijke misdrijf pre-
cies daar waar velen van ons, leden, plaats-
vervangers, deskundigen, afgevaardigden 
van het Comité, gasten en personeelsleden, 
alle dagen langskomen. Opnieuw is het de 
bevolking die op laff e wijze slachtoff er werd 
van doding, verminking en verwonding. De 
daders zijn erop gericht onze burgers, onze 
bevolking, die zich vrij kan verplaatsen in een 
democratische samenleving, gekenmerkt 
door vrede, dialoog en welzijn, klein te krij-
gen en te verdelen.

Maar we laten ons niet in het nauw brengen. 
Nooit. Er zijn mensen die tot het slechtste in 
staat zijn, maar meer zijn er tot het beste in 
staat, en die zullen overwinnen. De enige 
reactie die deze terroristen verdienen is onze 
eensgezindheid: ze zijn met weinigen maar er 

gaat een grote dreiging van uit. Degenen voor 
wie we zorg moeten dragen, zijn de miljoenen 
mensen die, ongeacht hun aard en herkomst, 
niet zwichten voor geweld, zelfs niet wanneer 
zij zich in onrechtvaardige omstandigheden 
bevinden. Wij moeten hen een rechtvaardige 
samenleving bieden: de samenleving die 
beschreven wordt in de eerste artikelen van 
ons EU-Verdrag.

Ik hoop met heel mijn hart dat de solida-
riteitsbetuigingen van onze nationale en 
Europese leiders ertoe leiden dat zoveel 
mogelijk burgers zich bij het democratische 
ideaal van een verenigd Europa betrokken 
zullen voelen. Ik hoop dat deze beproeving 
hen zal aanmoedigen om ook zelf vaker te 
getuigen van eensgezindheid en solida-
riteit en om zorg te dragen voor de kern-
waarden van onze samenleving. Het moge 
toch duidelijk zijn dat alle lidstaten van de 
EU in feite met dezelfde problemen worden 
geconfronteerd.

Ik heb op de bewuste dag uiteraard een bood-
schap van oprechte solidariteit doen toeko-
men aan de premier van het koninkrijk België, 
uit naam van het Comité. Zoals gezegd ben ik 
zeer begaan met het lot van alle onschuldige 
burgers die, waar dan ook ter wereld, worden 
getroff en door dit soort wreedheden. Zij moe-
ten op ons kunnen rekenen. ●

Georges Dassis,
voorzitter van het Europees Economisch 

en Sociaal Comité

EESC-lid Pasi Moisio, een van de slachtoffers 
van de aanslagen in Brussel, vertelt zijn verhaal

Het Finse EESC-lid Pasi Moisio en zijn 
vrouw waren 22 maart op Brussels Airport op 
het moment van de terreuraanslag. Moisio, 
die nog steeds aan het herstellen is van zijn 
verwondingen, wil zijn ervaringen delen met 
de lezers van EESC Info.

 ● Wat heeft u meegemaakt tijdens de 
tragische gebeurtenissen op 22 maart?

Mijn vrouw en ik stonden in de rij om in te 
checken voor een vlucht naar New York toen 
ik door de eerste ontploffing omver werd 
geblazen. De explosie was links van mij en 
zo krachtig dat mijn linkertrommelvlies en 
die van mijn vrouw zijn gescheurd en onze 
gezichten en kleren aan één kant zijn ver-
brand. Gelukkig stonden we ver genoeg 
van de bom af, zodat onze verwondingen 
meevielen, en onze metalen koffers heb-
ben ons beschermd tegen de rondvliegende 
metaaldeeltjes.

 ● Hoe heeft deze ervaring u beïnvloed? 
Zijn uw ideeën en opvattingen erdoor 
veranderd?

Ik blijf voorstander van de Europese integra-
tie en vind dat we nu meer dan ooit onze 
steun moeten uitspreken voor vrij verkeer 
en het akkoord van Schengen. Maar na deze 
ervaring ben ik mij pijnlijk bewust gewor-
den van de noodzaak van doeltreffende 
controles van onze buitengrenzen en van 
hoe gevaarlijk het kan zijn als die grenzen 
niet goed worden bewaakt. We moeten 
voorkomen dat terroristen onze rechten en 
verworvenheden misbruiken om hun eigen 
doelen na te streven. De Europese instellin-
gen hebben uitgebreid hierover gesproken. 
Nu is het tijd voor concrete maatregelen.

 ● Welke boodschap wilt u als overlevende 
meegeven aan de mensen om u heen en 
aan de lezers van EESC Info?

We zijn heel erg dankbaar voor de vele 
steunbetuigingen en blijken van medele-
ven die we na de aanslagen van collega’s 
en vrienden hebben ontvangen. We kregen 
honderden sms’jes, e-mails en telefoon-
tjes. Langs deze weg willen we iedereen 
daarvoor bedanken en laten weten hoe 
belangrijk al die steun voor ons is geweest. 
Deze crisis heeft mensen samengebracht 
en we hopen dat we door deze nieuwe 

eensgezindheid samen iets positiefs kun-
nen bereiken. ●

Speciale editie EESC Info 
over migratie

Ter gelegenheid van de presentatie 
van het eindverslag van het EESC over 
de huidige migratie- en vluchtelin-
gencrisis, bevat EESC Info een speciale 
bijlage van twee bladzijden met daarin 
enkele levendige beschrijvingen van de 
onderzoeksmissies die hebben geleid 
tot de opstelling van het verslag, een 
interview met Gonçalo Lobo Xavier, 
vicevoorzitter van het EESC en initiatief-
nemer van de missie, en een overden-
king van Pavel Trantina, medeopsteller 
van de migratiestrategie van het EESC. 
Een terugblik op Your Europe Your Say! 
2016, een preview van de Giles Duley-
tentoonstelling in het EESC-gebouw en 
het mediaseminar voor het maatschap-
pelijk middenveld 2016 – die stuk voor 
stuk in het teken staan van vluchtelin-
gen en migratie  – completeren deze 
speciale editie over migratie. ●

ISSN 1830-6357

Europees Economisch en Sociaal Comité
Een brug tussen Europa en het maatschappelijk middenveld
April 2016 | NL

EESC info

Europees Economisch en Sociaal Comité

http://www.eesc.europa.eu


Verandering op de werkvloer omarmen
Gonçalo Lobo Xavier in Portugal: 
„Veranderingen in arbeidspatronen bieden ook kansen”

EESC vicevoorzitter Gonçalo Lobo Xavier was een van de gastsprekers tijdens de openingssessie van Viewpoints 
on work, een reeks debatten met prominente leden van de Portugese samenleving op 26 februari in Braga.

Behalve Gonçalo Lobo Xavier voerden ook de Portugese minister van Economische Zaken, Manuel Caldeira Cabral, 
en de socioloog, universitair docent en voormalig leider van de Portugese vakbond CGTP-IN, Manuel Carvalho 
da Silva, het woord. Volgens de heer Lobo Xavier staat de helft van het huidige aantal banen in de wereld op de 
tocht door veranderingen in arbeidspatronen: de vierde industriële revolutie, het ‘internet der dingen’ en nieuwe 
consumptiepatronen brengen veel arbeidsplaatsen in gevaar. „De komende tien jaar zal naar schatting 50% van de 
banen zoals wij ze kennen verdwijnen door deze veranderingen – veranderingen die wij niet kunnen tegenhouden”, 
zei hij. „Daarom moeten wij ons aanpassen, de werkgelegenheid beschermen en werknemers voorbereiden op 
deze veranderingen, die volgens mij onomkeerbaar zijn, maar ook kansen bieden omdat er veel nieuwe banen bij 
zullen komen, waarvoor andere vaardigheden nodig zijn.”

Het feit dat er moet worden geanticipeerd op verandering, dat er vraag is naar nieuwe vaardigheden en dat 
traditionele beroepen moeten worden gemoderniseerd door het aanbieden van nieuwe oplossingen en diensten 
moet volgens de heer Lobo Xavier worden gezien als een kans. Hij sprak ook de hoop uit dat Portugal niet op zijn 
toeristische lauweren gaat rusten en strategische sectoren die van levensbelang zijn voor de economie van het 
land niet de rug toekeert. (dm) ●

Stijging van 56 % in productverkoop 
indien product volgens etiket 
„lang meegaat”: nieuw EESC-
onderzoek naar geplande veroudering

Op 29 maart 2016 heeft het EESC een studie gepubli-
ceerd met de titel „The Infl uence of Lifespan Labelling on 
Consumers”, waarin wordt aangetoond wat de eff ecten 
zijn op het koopgedrag van de consument als de levens-
duur van een product op het etiket wordt vermeld. Bij 
producten die volgens het etiket lang meegaan, zoals kof-
fers en printers, werd een enorme stijging in de verkoop 

waargenomen, respectievelijk van 128 % en 70 %. Dit 
was in mindere mate het geval bij smartphones, met een 
stijging van 41 % in de verkoop van modellen waarbij een 
langere levensduur was vermeld.

90  % van de deelnemers aan het onderzoek gaf aan 
bereid te zijn meer te betalen (+ €102) voor een vaat-
wasser (met een prijs tussen €300 en €500) als deze twee 
jaar langer mee zou gaan. Het soort etiket maakt verschil: 
de classifi cering A tot en met G is het meest doeltreff end, 
met een verkooptoename van 84 %. Uit het onderzoek 
bleek ook de sociale dimensie van geprogrammeerde 
veroudering: mensen met een laag inkomen moeten 
goedkopere producten kopen en krijgen derhalve te 
maken met geplande veroudering. Tot slot is 80 % van 
de deelnemers van mening dat producenten in grote 
mate verantwoordelijk zijn voor de levensduur van een 
product.

Het onderzoek werd uitgevoerd in België, Frankrijk, 
Nederland, Spanje en Tsjechië en telde bijna 3 000 deel-
nemers. Het sluit aan bij het EESC-advies uit 2013 getiteld 
„Duurzamere consumptie: de levensduur van industrie-
producten en herstel van het consumentenvertrouwen 
via voorlichting”.

Het EESC roept de Europese Commissie op om EU-wet-
geving inzake geplande veroudering voor te bereiden, 
beveelt aan dat de industrie vrijwillige certifi ceringsre-
gelingen invoert en spoort Europeanen aan om zich in 
te zetten en uit te spreken voor verandering. (cad) ●

Het EESC roept op tot een nieuwe aanpak 
ter voorkoming van radicalisering
De bestrijding van terrorisme en een beperktere toegang tot vuurwapens vereisen nauwere samenwerking

Op 16 maart heeft het EESC een advies goedgekeurd 
getiteld Europese agenda inzake veiligheid (rapporteur: 
Cristian Pîrvulescu). Hierin wordt in het kader van een 
bredere Europese strategie voor terrorismebestrijding 
opgeroepen tot het ontwikkelen van nieuwe instrumen-
ten om radicalisering te voorkomen. Het advies sluit aan 
op zowel het EU-actieplan van de Commissie tegen de 
illegale handel in en het gebruik van vuurwapens en 
explosieven, als het voorstel voor een richtlijn ter bestrij-
ding van terrorisme.

Het EESC stelt nadrukkelijk dat het mogelijk is om in 
Europa in veiligheid en vrijheid te leven, en stelt dat het 
voor een democratie gevaarlijk is om de intentie tot het 
plegen van een vergrijp in de wetgeving op te nemen. 
Artikel 3, lid 2, onder i) van het voorstel [het bedreigen 
met een terreurdaad] moet dan ook worden geschrapt. 
Het EESC spoort de Europese instellingen en de lidsta-
ten bovendien aan het evenredigheidsbeginsel toe te 
passen: de manier waarop bepaalde feiten strafbaar 
worden gesteld en worden bestreden, moet evenredig 
zijn met de ernst en het opzettelijke karakter ervan. Wat 
betreft de strafbaarstelling van het „naar het buitenland 
reizen voor terrorisme” bestaat er volgens het EESC grote 
onduidelijkheid over de defi nitie van „voor terrorisme”. 
Iemand die een aanslag voorbereidt of deelneemt aan 
trainingsactiviteiten kan als „terrorist” worden aange-
merkt, maar dat is niet per defi nitie het geval wanneer 
iemand deelneemt aan cyberterrorisme, een gewapende 
opstand of een burgeroorlog.

Uit recente gebeurtenissen blijkt dat terrorisme inmiddels 
een mondiaal verschijnsel is. Het Europees buitenlands 
beleid in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MONA) moet 
beter worden gecoördineerd. Het EESC meent dat er duide-
lijker moet worden ingezet op het stabiliseren, ontwikkelen 
en democratiseren van de regio, en is verheugd over het 
voornemen van de Europese Commissie om de werkings-
sfeer van het actieplan EU-Zuidoost-Europa uit te breiden 
en de samenwerking met MONA te versterken. Het EESC is 
daarnaast van mening dat prioriteit moet worden gegeven 
aan de drastische beperking van de mogelijkheid om aan 
vuurwapens en explosieven te komen. De institutionele 
samenwerking tussen de lidstaten moet aanzienlijk worden 
verbeterd, zowel wat betreft de uitwisseling van informatie 
als het samenvoegen van de bestaande databanken.

Het EESC moedigt de Europese Commissie aan nauwer 
samen te werken met Europol, Interpol, de belangrijkste 
iTrace-actoren en andere relevante instanties, zoals de dou-
ane en autoriteiten die in- en uitvoervergunningen voor 
vuurwapens afgeven. Hoewel het de bundeling van krachten 
sterk aanmoedigt, uit het EESC tegelijkertijd zijn bezorgdheid 
over het feit dat het toenemende aantal beschermingsmaat-
regelen van de EU en de lidstaten een cumulatief eff ect kan 
hebben waardoor de grondrechten in het gedrang kunnen 
komen. Als de grondrechten worden ondermijnd, zet de EU 
een van haar leidende beginselen op de helling.

Het advies werd met 145 stemmen vóór, bij 3 onthoudin-
gen, goedgekeurd. (dm) ●

Europese dag van de consument 2016: 
EESC voor slimmere en betere regelgeving, 
maar niet ten koste van de consument

Het EESC is voorstander van administratieve ver-
eenvoudiging en het wegnemen van beperkingen voor 
kleine, middelgrote en micro-ondernemingen door mid-
del van betere regelgeving, maar deze ontwikkeling mag 
tegelijkertijd niet leiden tot volledige deregulering, zo 
waarschuwde het EESC tijdens de Europese dag van de 
consument op 10 maart 2016. Betere regelgeving moet 
voorschriften eenvoudiger, werkbaarder en minder duur 
maken voor gebruikers en belastingbetalers, maar het is 
geen vrijbrief om regelgeving die is ontworpen om con-
sumenten en werknemers te beschermen niet langer na 
te leven of om afbreuk te doen aan milieunormen. Het 
EESC drong er bij de Commissie op aan om via openbare 
raadplegingen en eff ectbeoordelingen beter rekening te 
houden met de standpunten van het maatschappelijk mid-
denveld. Vertegenwoordigers van consumentenorgani-
saties, beleidsmakers en Europese instellingen kwamen 
bijeen op de 18e door het EESC georganiseerde jaarlijkse 
conferentie om betere regelgeving en de gevolgen daar-
van voor consumenten te bespreken.

Volgens het EESC moet de Commissie zich richten op kwa-
liteit in plaats van kwantiteit en administratieve vereen-
voudiging tot prioriteit maken, aangezien administratieve 
lasten bedrijven in de portemonnee treff en, hun concur-
rentievermogen beperken en een belemmering vormen 
voor innovatie en werkgelegenheid, met name voor 
kmo’s. Tegelijkertijd is het beginsel „Denk eerst klein” niet 
bedoeld om micro-ondernemingen en kmo’s vrij te stellen 
van wetgeving. Het EESC heeft altijd al aangedrongen op 

de bescherming van de 500 miljoen Europese consumen-
ten die beschikken over wettelijk bindende rechten die zijn 
vastgelegd in het Verdrag. Consumentenbescherming is 
een van de belangrijkste en meest tastbare prestaties van 
de EU en mag niet in gevaar worden gebracht. (sg) ●

EMU: Het EESC spoort de Europese 
Commissie aan onverwijld verder te gaan

De economische en monetaire unie van de EU moet 
dringend worden versterkt, aldus het EESC tijdens zijn zit-
ting van maart. Tijdens deze vergadering werd een pakket 
met vier adviezen over dit ontwerp goedgekeurd.

In zijn advies met als titel Stappen naar de voltooiing 
van de EMU kaart het EESC de democratische legitimi-
teit aan en stelt het een tripartiete sociale dialoog voor 
ter overbrugging van deze kloof. Het EESC gaf in zijn 
advies over de Oprichting van nationale comités voor 
het concurrentievermogen in de eurozone ook enkele 
aanbevelingen, in het bijzonder m.b.t. de defi nitie van con-
currentievermogen, zodat deze ook doelstellingen omvat 
die verder gaan dan het bbp, en voor de oprichting van 
beter samengestelde comités.

In zijn advies over het Europees Depositogarantiestelsel 
beveelt het EESC aan dat de verdere deling van risico’s 
hand in hand moet gaan met verdere risicovermindering 
in het bankwezen. In het advies met als titel Externe ver-
tegenwoordiging van de eurozone benadrukte het EESC 
de duidelijke behoefte aan de versterking van het relatieve 
gewicht van de zone in internationale fi nanciële instel-
lingen en drong het erop aan de zone een belangrijkere 
positie te geven op de internationale fi nanciële markten. 
Het EESC raadde aan om de rol van externe vertegenwoor-
diging van de eurozone duidelijk en expliciet te defi niëren 
en deze te coördineren met die van de EU als geheel, zodat 
de integriteit van de interne markt kan worden gehand-
haafd. (cad) ●

Nieuwe arbeidsverhoudingen vragen 
om sociale beleidsmaatregelen

Op 31 maart 2016 heeft het EESC een openbare hoorzitting gehouden over de veranderende aard van de arbeidsver-
houdingen, de deeleconomie, nulurencontracten en fatsoenlijke lonen om van gedachten te wisselen over de toename 
in atypische arbeidsvormen. De bescherming van werknemers stond daarbij centraal.

Tijdens de hoorzitting kwam bijvoorbeeld naar voren dat populaire onlineplatforms voor vervoer of accommodatie 
veranderingen hebben teweeggebracht met belangrijke gevolgen voor de arbeidsmarkt, de belasting- en socialezeker-
heidsstelsels en fatsoenlijke lonen.

Beleidsmakers moeten een kader creëren voor deze tendensen, zodat de nieuwe vormen van arbeidsverhoudingen 
alle leden van de samenleving ten goede kunnen komen. Daarom wil het EESC graag dat de Europese Commissie en 
de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe socialezekerheidsmodellen en 
een kader voor fatsoenlijke arbeidsomstandigheden die zijn aangepast aan de fl exibelere arbeidsmarkt. Er moet in de 
eerste plaats naar worden gestreefd alle werknemers een degelijke opleiding te bieden, met name voor het opdoen van 
ICT-vaardigheden. Daarnaast moeten statistieken worden bijgehouden van de gevolgen van nieuwe arbeidsverhoudin-
gen voor de arbeidsmarkt en de economie en moet er meer duidelijkheid komen over arbeidsverhoudingen, zodat de 
aansprakelijkheid voor ongelukken, schade en gebreken in de dienstverlening kan worden vastgesteld. (cad) ●
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„Een krachtig document dat het verschil 
zal maken”- Gonçalo Lobo Xavier praat 
met EESC info over het migratierapport

HOOFDARTIKEL

Europa heeft 
integratiebeleid voor 
de lange termijn 
en de bijdrage van 
het maatschappelijk 
middenveld nodig

Ook het maatschappelijk middenveld in de EU wordt geconfronteerd met de grootste vluch-
telingenstroom sinds de Tweede Wereldoorlog. Het speelt inmiddels een essentiële rol om de 
humanitaire impact van deze crisis te verlichten. Het Europees Economisch en Sociaal Comité 
heeft als offi  cieel Europees platform van maatschappelijke organisaties de vluchtelingencrisis 
al in een vroeg stadium zeer zorgwekkend genoemd en regeringen en politici opgeroepen 
het voorbeeld van het maatschappelijk middenveld te volgen.

Onlangs heeft het EESC een verslag gepubliceerd van de recente werkbezoeken van enkele 
van zijn leden aan elf EU-lidstaten en Turkije en van hun ontmoetingen daar met ruim 180 
maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor vluchtelingen en migranten. Dit verslag 
bevat een reeks duidelijke boodschappen voor de lidstaten en EU-instellingen, waaronder de 
noodzaak van een eerlijke verdeling van vluchtelingen, beschikbaarstelling van voldoende 
middelen, adequate grensbewaking, bestrijding van mensensmokkel, en een gemeenschap-
pelijk Europees asielstelsel, te beginnen met een herziening van de Dublin-verordening. Het 
EESC herhaalt in het verslag dat er niet mag worden getornd aan het akkoord van Schengen 
en het vrije verkeer, die belangrijke Europese verworvenheden zijn.

Dit initiatief moet het EESC in staat stellen bij te dragen aan de totstandkoming van passend 
Europees asiel- en migratiebeleid. Op dat vlak moet er nog veel werk worden verzet, waarbij 
integratie het sleutelwoord is. Volgens Europees commissaris Avramopoulos moeten we „aan 
de lange termijn denken” en „nu actie ondernemen” om ervoor te zorgen dat „zij die mogen 
blijven volledig deel gaan uitmaken van onze samenleving”.

Voor duurzame integratie is samenwerking met het maatschappelijk middenveld van cruci-
aal belang. Het is de hoogste tijd dat de inspanningen van het maatschappelijk middenveld 
worden erkend en zijn standpunten over migratie in de Europese beleidsvorming worden 
meegenomen. Europa heeft een integratiebeleid voor de lange termijn nodig gericht op de 
integratie van migranten en vluchtelingen op de arbeidsmarkt, op basis van de erkenning 
van vaardigheden, onderwijs en opleiding. Integreren migranten en vluchtelingen niet, dan 
betalen we daarvoor allemaal een rampzalig hoge prijs.

Georges Dassis,
voorzitter van het EESC

Tijdens de zitting van maart ll. pre-
senteerde het EESC een verslag met een 
samenvatting van de resultaten van de 
bezoeken die aan 11 landen zijn gebracht. 
Het verslag was voorbereid door vicevoorzit-
ter Gonçalo Lobo Xavier en de leden Pavel 
Trantina, Christa Schweng en Anne Deme-
lenne en uiteindelijk afgerond door een door 
het bureau aangewezen ad hoc-groep van 
12 leden. EESC Info heeft Gonçalo Lobo 
Xavier geïnterviewd over deze belangrijke 
collectieve inspanning.

Wat zijn de belangrijkste 
aandachtspunten van het EESC 
i.v.m. de migratiecrisis?
Europa is geconfronteerd met een enorme uit-
daging. Volgens het EESC is de inzet van alle 
burgers vereist om deze crisis het hoofd te bie-
den. Een en ander moet veeleer als een kans 
dan als een bedreiging worden beschouwd. 
Wij zijn van mening dat maatschappelijke 

Een project dat aansluit bij de kerntaak van 
het EESC en de zorgen die het al lang koestert

organisaties een rol moeten spelen en oplos-
singen kunnen aanreiken wat betreft gezond-
heidszorg, verduidelijking van de juridische 
status van migranten en integratie van gezin-
nen die naar de Europese Unie willen komen, 
met alle rechten en plichten van dien.

Welke rol is volgens u weggelegd 
voor het EESC in de migratiecrisis?
We hebben besloten 11 zorgvuldig georga-
niseerde bezoeken voor te bereiden om een 
beter inzicht te krijgen in de verschillende 
situaties. Het resultaat is een krachtig docu-
ment dat volgens mij werkelijk het verschil 
zal maken in de komende maanden. Het 
bevat enkele belangrijke bevindingen met 
het oog op de veiligheid van migranten, 
volledige duidelijkheid over hun rechten 
en plichten, noodzakelijke integratie via 
opleiding en werk, en een verduidelijking 
van het rechtskader. Uiteraard wordt in het 
document ook gewezen op de specifieke 

bijdrage van maatschappelijke organisaties 
aan dit proces.

Welke steun hebben 
maatschappelijke organisaties 
nodig van de lidstaten en de EU?
We kunnen gerust stellen dat er vooral 
behoefte is aan coördinatie tussen de instel-
lingen. Natuurlijk is er ook fi nanciering nodig 
voor de uitvoering van de maatregelen en 
om effi  ciënter te werken, maar om de situ-
atie doeltreff end aan te pakken, is coördina-
tie van alle actoren op het terrein volgens 
ons van cruciaal belang. Maatschappelijke 
organisaties zijn zeer proactief maar soms 
zijn er (juridische en fi nanciële) aspecten die 
moeten worden aangepakt door nationale en 
lokale autoriteiten, die niet alleen onderling 
maar ook met maatschappelijke organisa-
ties van werkgevers, werknemers en andere 
maatschappelijke actoren moeten worden 
 gecoördineerd. (dm) ●

Als er iets is dat uit de resultaten van het 
Going Local-initiatief van het EESC blijkt, 
dan is het wel het volgende: het is vooral 
te danken aan de buitengewone inzet van 
maatschappelijke organisaties en vrijwilli-
gers in vele lidstaten en aan de leidende rol 
die zij op zich hebben genomen dat Europa 
grotendeels aan een regelrechte humani-
taire ramp is ontsnapt. Daarom willen we 
hun een stem op EU-niveau geven; de rol 

van maatschappelijke organisaties en vrijwil-
ligers wordt vaak onderschat en zelf worden 
zij met aanzienlijke moeilijkheden en soms 
zelfs haat geconfronteerd. Dit gaat zo ver dat 
zij soms vervolgd worden omdat zij vluchte-
lingen helpen, iets dat alle begrip te boven 
gaat. De Europese Commissie moet dan ook 
met de lidstaten samenwerken om hen beter 
te beschermen en te ondersteunen.

Ons initiatief om elf werkbezoeken in lidsta-
ten af te leggen om de situatie van vluchte-
lingen ter plaatse in ogenschouw te nemen 
kwam niet uit de lucht vallen. Het Comité 
zet zich al geruime tijd in op het gebied van 
vluchtelingenzaken en migratie, en ik zou 
deze werkzaamheden zelfs baanbrekend 
willen noemen. Onze vaste studiegroepen, 
met name de Waarnemingspost Arbeids-
markt en de vaste studiegroep Immigratie 
en Integratie, ondersteunen de ontwikke-
ling van een gemeenschappelijk Europees 

immigratie- en integratiebeleid – en zullen 
dat ook blijven doen –, waarbij zij nadruk 
leggen op bescherming van grondrechten, 
solidariteit en een sterke rol voor het maat-
schappelijk middenveld. We zijn momen-
teel een aantal adviezen aan het opstellen 
en de persoonlijke ervaring die onze leden 
tijdens hun werkbezoeken hebben opge-
daan is van essentieel belang om met nut-
tige voorstellen en aanbevelingen te komen 
voor de andere EU-instellingen. ●

Pavel Trantina, 
voorzitter van de afdeling 

Werkgelegenheid, 
Sociale Zaken en Burgerschap

Europees Migratieforum: werkgelegenheid 
en integratie op de eerste plaats!

Op 6 en 7 april jl. organiseerde het EESC 
samen met de Europese Commissie het 
tweede Europees Migratieforum, het platform 
voor overleg tussen het maatschappelijk mid-
denveld en de EU-instellingen.

Het forum had dit jaar tot taak de feedback 
van het maatschappelijk middenveld te ver-
talen in een praktisch EU-migratiebeleid voor 
de lange termijn, waarbij werkgelegenheid 
en integratie van migranten en vluchtelin-
gen op de eerste plaats moeten komen. Naar 
aanleiding van de aankondiging van de Com-
missie dat zij met een EU-actieplan voor de 
integratie van onderdanen uit derde landen 
zal komen, verzamelde het Europees Migratie-
forum input m.b.t. de specifi eke uitdagingen 
voor migranten met een lage en middelhoge 
opleiding, zwartwerk en uitbuiting, toegang 
tot de arbeidsmarkt, en de rol van het lokale 
niveau en het maatschappelijk middenveld in 
het integratieproces.

Georges Dassis, voorzitter van het EESC, 
opende het forum met een oproep aan 
Europese besluitvormers: „Geef gehoor 
aan onze aanbevelingen: Europa heeft 
een integratiebeleid voor de lange termijn 
nodig dat erkenning van de vaardigheden 
van migranten en vluchtelingen, onder-
wijs en opleiding omvat. We moeten hen 
helpen op de arbeidsmarkt te integreren. 
Integreren migranten en vluchtelingen 
niet, dan betalen we allemaal een ramp-
zalig hoge prijs.”

Dimitris Avramopoulos, EU-commissaris 
voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Bur-
gerschap stelde: „Terwijl we nu het hoofd 
moeten bieden aan de acute vluchtelin-
gencrisis, moeten we ook al denken aan 
de langere termijn (…). Het is van cruciaal 
belang dat we ervoor zorgen dat degenen 
die zijn aangekomen en het recht hebben 
te blijven, volledig deel uitmaken van onze 
samenleving. Zorgen voor een vlotte en 
volledige integratie is essentieel en bij dit 
proces moeten verschillende stakeholders 
worden betrokken, zeker ook het maat-
schappelijk middenveld.” (cad) ●
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Leden blikken terug op hun migratiemissies
De meningen die in volgende artikelen naar voren komen zijn die van de EESC-leden die hebben deelgenomen aan de missies en niet per se die van het EESC.

Irini Pari, lid van de groep Werkgevers, 
over haar missie naar Griekenland

In december ging ik op een werkbezoek dat ik nooit zal vergeten. Ik ging met collega’s van het EESC naar Lesbos, een 
eiland in de Egeïsche Zee, en naar Eidomeni, een klein dorp aan de noordgrens van Griekenland. Dit is de route waarlangs 
duizenden mensen die, op de vlucht voor oorlog en op zoek naar een betere toekomst, Griekenland binnenkomen.

Het was indrukwekkend om de toestand ter plekke te bekijken en de ongekende aantallen vluchtelingen te zien 
en gewaar te worden. Alleen al op Lesbos, een eiland met 86 000 inwoners, komen iedere dag gemiddeld 5 000 
à 6 000 mensen aan. Het is een kolossale opgave om hen te verwelkomen, in hun basisbehoeften te voorzien, 
de screenings- en registratieprocedure te starten… En iedereen zei dat er nog meer mensen worden verwacht 
naarmate de tijd verstrijkt.

We hebben veel mensen ontmoet die ter plaatse werken – nationale en lokale overheden, Frontex, EU, UNHCR, functiona-
rissen van de IMO en lokale en internationale ngo’s. Zij waren allemaal uitermate betrokken, gemotiveerd en toegewijd.

Op grond van de gesprekken die we hebben gevoerd geloof ik dat Europa een enorme 
taak staat te wachten. In de eerste plaats is het van essentieel belang dat er veilige rou-
tes voor vluchtelingen en migranten komen, zodat zij niet worden uitgebuit door smok-
kelaars en niet op zee omkomen. In de tweede plaats moeten we Frontex versterken met 
de middelen om levens te redden en te helpen bij de complexe registratieprocedure. 
Ten derde moet de Dublin II-verordening worden herzien; de verantwoordelijkheid 
kan niet op de schouders van slechts enkele lidstaten neerkomen, maar moet gedeeld 
worden, op een permanente basis.

Ik ontmoette vluchtelingen die de nacht daarvoor de zee waren overgestoken, een koude nacht waarin 15 mensen het 
leven hadden gelaten. Ik ontmoette vluchtelingen net voordat zij de grens overstaken of die niet verder mochten door 
Midden-Europa. Ik zag pijn, verdriet en hoop in hun ogen. Laten we hen niet teleurstellen! ●

Christa Schweng, lid van de groep Werkgevers, 
lid van de missie naar Griekenland

„De discussies die we in de door ons bezochte lidstaten hebben gevoerd, leverden 
ongeveer dezelfde reacties op:

De EU heeft behoefte aan een goed werkend asielstelsel, een uniforme aanvraagpro-
cedure en een gemeenschappelijke lijst van veilige landen. Het aantal hotspots, die 
dag en nacht volledig operationeel moeten zijn, moet worden uitgebreid. De Dublin-
verordening moet worden herzien, de landen van eerste aankomst moeten extra steun 
krijgen en de herplaatsingsregeling moet operationeel worden gemaakt.

Er dienen gemeenschappelijke criteria voor internationale bescherming te komen. De 
aanpak van de onderliggende oorzaken moet een prioriteit zijn in het buitenlandbeleid van de EU en er moet meer steun 
gaan naar landen die aan Syrië grenzen.

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen vluchtelingen en economische migranten. Personen over wier situatie 
negatief wordt beslist, moeten terug worden gestuurd naar hun land van herkomst. Er moeten in de eerste plaats over-
nameovereenkomsten worden gesloten.

Maatschappelijke organisaties vervullen vaak taken die onder de bevoegdheid van de lidstaten vallen. Geboden is betere 
coördinatie tussen maatschappelijke organisaties en de nationale autoriteiten; eerstgenoemde moeten vlotter toegang 
krijgen tot EU-fi nanciering.

De integratie van grote groepen mensen in onze samenlevingen en arbeidsmarkten is zowel een uitdaging als een kans. 
Integratie is van cruciaal belang om parallelle samenlevingen te voorkomen en moet zo snel mogelijk van start gaan.

De omvang van de aankomsten heeft gezorgd voor angst en geleid tot de sluiting van de binnengrenzen. Voor de media 
en de publieke overheden is een belangrijke rol weggelegd om deze vrees weg te nemen.

De bittere ervaringen bereiden ons hopelijk voor op de toekomst. Duurzame oplossingen zijn slechts op EU-niveau te 
vinden, en niet in nationaal verband.” ●

Peter Schmidt, lid van de groep Werknemers, 
over zijn missie naar Duitsland

„Begin januari was ik voor het EESC op een missie (samen met de collega’s Balon en Athela) om de situatie van 
arriverende vluchtelingen en de samenwerking tussen de autoriteiten en het maatschappelijk middenveld in Passau 
en München te onderzoeken.

Het was bijzonder indrukwekkend om te zien dat de meest uiteenlopende organisaties klaarstonden om de aankomende 
mensen te helpen. Allerlei vrijwilligersgroeperingen uit het midden van de samenleving zorgden zelf voor de organisatie 
en engageerden zich geheel op eigen initiatief. Deze inzet heeft ervoor gezorgd dat de opvang ondanks de grote aantal-
len aankomende vluchtelingen niet op een humanitair drama is uitgelopen. Zelfs de bevoegde autoriteiten en de politie 
hebben na aanvankelijke moeilijkheden erkend dat de burgers niet alleen zeer competent te werk gaan, maar ook de 
belangrijkste bijdrage leveren om deze uitdaging het hoofd te bieden.

Zonder sociale media, die van wezenlijk belang gebleken zijn, zou een dergelijke zelforganisatie onmogelijk zijn.

Daarnaast hebben wij reeds bestaande integratieprojecten in ogenschouw genomen. Alle 
betrokkenen waren het erover eens dat integratie de grootste uitdaging zal worden. In dit 
verband kwam naar voren dat twee punten van essentieel belang zijn. Ten eerste leert de 
ervaring dat vluchtelingen, door nog meer taalleraren in te schakelen, sneller integreren 
en dat daardoor minder verveling ontstaat die tot confl icten kan leiden.

Ten tweede is er dringend behoefte aan coördinatoren: bij de bewonderenswaardige 
inzet van de verschillende hulporganisaties ontbreekt het vaak aan de juiste coördinatie 
die voor een meer rechtstreekse hulpverlening vereist is.

Bovendien moet worden gewaarschuwd voor het ontstaan van vluchtelingengetto’s. Dergelijke getto’s vormen een 
belemmering voor integratie. De door ons bezochte projecten laten zien dat integratie alleen kan functioneren te mid-
den van gemeenten en steden. Weliswaar leidt dit in eerste instantie tot meer confl icten onder de bevolking, maar door 
de ervaring dat vluchtelingen ook gewoon mensen zijn zal de situatie zich snel weer normaliseren. Het maatschappelijk 
middenveld speelt hierbij een essentiële rol. Door vluchtelingen ondersteuning te bieden en hen bijvoorbeeld ook bij 
de gemeentelijke taken te betrekken, kan het integratieproces aanzienlijk worden bespoedigd.” ●

José Antonio Moreno Díaz, lid van de groep 
Werknemers, over zijn missie naar Turkije

„Dankzij dit bezoek heb ik de migratiecrisis vanuit een andere invalshoek kun-
nen bekijken. Tijdens een vergadering begonnen we bijvoorbeeld te praten over 
de migratiedruk op de grensgebieden. Het maatschappelijk middenveld begreep 
onze zorgen, maar wees op landen als Libanon, Jordanië en Turkije, waar de situatie 
werkelijk heel ernstig is: 3 000 000 vluchtelingen in Turkije, 1 070 000 in Libanon en 
640 000 in Jordanië. Als we het echter hebben over „crisis” in de Unie, die met haar 
500 miljoen inwoners in 2015 ongeveer 1 miljoen mensen heeft opgevangen, moeten 
we de zaken wel in verhouding kunnen zien.

Ik was erg onder de indruk van de inspanningen van de ngo’s die met vluchtelingen 
werken, vooral in het gebied rond Izmir. Toch werd ik getroff en door de uitzichtloosheid die heerst onder de meeste 
activisten. Zij zijn erg pessimistisch over de verdere evolutie van de situatie en met name over de rol die de EU zou 
kunnen spelen. Het akkoord tussen de EU en Turkije geeft hen helaas gelijk.

Zelf geloof ik dat integratie onmogelijk is met het huidige wettelijke en politieke kader in Turkije: als er geen stabiel en 
gelijkwaardig juridisch statuut komt, met erkende rechten en plichten, kan er geen sprake zijn van integratie. Daarom 
moet het maatschappelijk middenveld de Turkse bevolking proberen aan te sporen de vluchtelingen te beschouwen 
als mensen die bescherming zoeken en de Turkse overheid aanmoedigen hen te beschouwen als vluchtelingen 
overeenkomstig de Conventie van Genève. Een integratiebeleid kan alleen worden uitgestippeld binnen een stabiel 
en zeker juridisch kader. Als dat er komt, zullen de ngo’s een essentiële rol spelen bij het in kaart brengen van de 
werkelijke behoeften.” ●

Dilyana Slavova, lid van de groep Diverse 
werkzaamheden en voorzitter van de afdeling REX, 
over de missie naar Bulgarije

De meeste asielzoekers die vanuit Turkije Bulgarije binnenkomen, worden opgevangen in een centrum van het 
Staatsagentschap voor vluchtelingen alwaar zij moeten wachten op de verwerking van hun aanvraag voor de vluch-
telingenstatus. Met deze status krijgen ze wettelijke bescherming alsook de meeste rechten en privileges waarvan alle 
Bulgaarse burgers genieten. Vluchtelingen aan wie deze bescherming is verleend, mogen niet meer in de opvangcentra 
blijven. Deze vluchtelingen krijgen geen verdere ondersteuning van de regering bij het zoeken naar werk of betaalbare 
huisvesting én ze hebben geen recht op een uitkering. Vooral gezinnen hebben het zeer moeilijk nadat ze de vluchtelin-
gencentra hebben verlaten. Vluchtelingen hebben vaak te kampen met huisvestingsproblemen. Dit komt onder andere 
doordat de kleine appartementen meestal ontworpen zijn voor gezinnen bestaande uit vier personen. Hierdoor wordt 
het natuurlijk zeer moeilijk om gezinnen met acht of meer kinderen te huisvesten.

Het Rode Kruis is een van de drie ngo’s, samen met Caritas en de Raad voor 
vrouwelijke vluchtelingen in Bulgarije, die zich bezighouden met integratiege-
relateerde activiteiten. Deze activiteiten zijn onder andere gratis taalcursussen 
en ondersteuning bij het vinden van een baan. De organisaties werken met kleine 
groepen mensen omdat de meeste vluchtelingen geen Bulgaars spreken waardoor 
ze weinig kans hebben op de arbeidsmarkt en vaak slachtoffer zijn van racisme. In 
het informatiecentrum van het Rode Kruis in Sofia vinden regelmatig taalcursussen 
plaats voor vluchtelingen. De voornaamste uitdaging voor vluchtelingen is het 
integreren in de maatschappij en het vinden van een baan – daarom is het absoluut 
noodzakelijk om het Bulgaars te beheersen. In de eerste helft van 2015 hebben in 

totaal 170 personen de taalcursus met succes afgerond. Deze ngo’s leveren dus een daadwerkelijke bijdrage aan 
de integratie van asielzoekers. ●

Antonio Longo, lid van de groep Diverse 
werkzaamheden, over zijn missie naar Italië

Italië is vanwege zijn ligging aan de Middellandse Zee het land van het eerste con-
tact voor honderdduizenden mensen op de vlucht uit Afrika en uit door oorlog ver-
scheurde landen als Syrië, op zoek naar een betere toekomst. Het eiland Lampedusa is 
een symbool geworden van de opvang en van alle dramatische problemen: de gammele 
bootjes die dagelijks aanmeren met vrouwen, kinderen en mannen van alle leeftijden, 
en die vaak met hun hoop op een beter leven schipbreuk lijden. Het EESC heeft ook naar 
Italië een delegatie gestuurd. Ik was er samen met mijn collega’s Vladimíra Drbalová en 
José Antonio Moreno Diaz. Op 18-19 januari hebben we Milaan en Rome bezocht, waar 
we gesproken hebben met de bevoegde personen voor de structuren en organisaties 
voor de opvang en integratie. Wat ons vooral trof was de opmerking van iedereen met 

wie we gesproken hebben dat Europa geconfronteerd wordt met een dramatisch en langdurig fenomeen, en het besef 
dat het zonder forse inspanningen van elke lidstaat niet zal lukken om de enorme complexiteit van het probleem op de 
juiste wijze aan te pakken. De grote solidariteit die het Italiaanse volk altijd heeft getoond, vooral in het zuiden, met als 
toonbeeld Lampedusa, volstaat niet als afdoende reactie. Een van de interessantste initiatieven was het Casa Suraya, 
een opvangcentrum in Milaan waar overheidsstructuren en inbreng van particulieren en vrijwilligers elkaar doeltreff end 
aanvullen, gezinnen voorbeeldige opvang wordt geboden, met rechtsbijstand, onderwijs in het Italiaans, psychologische 
steun en hulp bij het zoeken naar werk. Problemen zijn er ook, vooral als immigranten weigeren informatie te verstrek-
ken over hun status en herkomst. De sociale partners en maatschappelijke organisaties spelen een belangrijke rol in 
hun integratie, hetzij via assistentie in het begin, vaak door vrijwilligers verleend, hetzij in latere fasen, met opleiding en 
integratie op school en op het werk. ●
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Impuls voor maritieme veiligheidsinspanningen 
komt als geroepen

Het EESC steunt de Europese Commissie in haar 
streven om de samenwerking en uitwisseling van 
informatie te verbeteren tussen de verscheidene EU-
agentschappen en nationale organen die momenteel 
de kust bewaken. Het benadrukt echter dat grote haast 
geboden is bij de implementatie van de voorgestelde 
maatregelen.

In een advies over de voorgestelde wijziging van 
de verordening van de Commissie, die werd aangeno-
men tijdens de zitting van het EESC in maart, bena-
drukte het Comité dat de huidige situatie, waarbij de 
stroom van vluchtelingen levens blijft eisen op zee, de 
toestroom van vluchtelingen aanhoudt en lidstaten 
eenzijdige maatregelen nemen door permanente grens-
controles in te stellen, niet kan en mag blijven duren. 
Verder vraagt het zich af of de voorgestelde wijzigingen 
van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid 

(EMSA) voldoende zijn om te zorgen voor de mense-
lijke en financiële hulpbronnen die nodig zijn om snel 
genoeg te kunnen reageren op dringende humanitaire 
en veiligheidsbehoeften.

Het advies van rapporteur Jan Simons van de groep 
Werknemers geeft in overweging dat een meer doel-
treffend en kosteneffectief kustbewakingssysteem het 
voor de lidstaten mogelijk zou maken om permanente 
controles te versoepelen of zelfs achterwege te laten 
en ‘Schengen’ weer volledig te herstellen.

Van de door de Commissie voorgestelde maatregelen 
steunt het Comité het gebruik van onbemande lucht-
vaartuigen (RPAS) ter ondersteuning van de soms 
fragmentarische bewaking door alleen maar satellie-
ten – kleine houten of rubberboten zijn namelijk moei-
lijk waar te nemen. (sg) ●

YEYS 2016: Tienervluchtelingen zijn de toekomstige 
„werkers en denkers” van Europa

Jouw Europa, jouw mening! Jouw Europa, jouw 
mening! (YEYS) heeft alle verwachtingen waargemaakt: 
jongeren uit de EU-28 en de kandidaat-lidstaten hebben 
vol enthousiasme nieuwe ideeën naar voren gebracht om 
migranten te helpen met hun integratie in de Europese 
samenlevingen.

Het EESC heeft een groep van enthousiaste 16- en 17-jari-
gen uit heel Europa uitgenodigd om te discussiëren over 
een van de meest actuele thema’s op de politieke agenda: 
migratie en integratie.

Het debat vond plaats in Brussel, meteen na de EESC-zit-
ting van maart. De jongeren hebben zich gebogen over 
tal van vraagstukken, van de rol van scholen, sportclubs 
en culturele activiteiten bij de bestrijding van discrimina-
tie, tot de manier waarop informatie wordt gegeven over 
de vluchtelingencrisis, de rol van de media en het belang 

van een goed gedefi nieerde en humane behandeling van 
migranten.

Na een open en levendig debat over tien verschillende 
voorstellen, hebben de jongeren overeenstemming 
bereikt over drie overkoepelende voorstellen voor een 
betere integratie van migranten – vooral kinderen – in de 
Europese samenlevingen:

 ● Migranten in de media, hervorming van de 
media met gebruik van EU-investeringen: 
strengere richtsnoeren voor de berichtgeving over 
migranten in de media en andere maatregelen om 
het bewustzijn te vergroten en discriminatie terug 
te dringen

 ● Herziening van de overeenkomst van Dublin: 
hotspots, snellere behandeling van asielverzoeken 
en taal- en inburgeringscursussen alvorens vluchte-
lingen te herverdelen.

 ● Integratie in het onderwijs, geen beoorde-
lingen in het begin, culturele uitwisseling, 
aanpassing op eigen tempo: de integratie van 
vluchtelingen in het onderwijssysteem vergemakke-
lijken, het belang van onderwijs voor de integratie 
erkennen.

„Als de spreekbuis van het maatschappelijk middenveld 
zorgen wij er graag voor dat de standpunten, ervaringen 
en ideeën van Europese jongeren over deze belangrijke 
kwestie worden gehoord”, alsdus Gonçalo Lobo Xavier, 
vicevoorzitter van het EESC belast met communicatie. 
„Wij maken ons sterk voor een gezamenlijke en huma-
nitaire benadering van het immigratie- en asielbeleid. 
„Vluchtelingen hebben rechten, maar ook de plicht om 
de waarden en sociale verantwoordelijkheden van de 
EU te eerbiedigen”, zo voegde hij eraan toe.

Ongeveer 33 scholen – die elk een lidstaat of kandidaat-
lidstaat vertegenwoordigden – waren willekeurig gese-
lecteerd en daarna uitgenodigd voor dit unieke jaarlijkse 
jongereninitiatief, waarbij de werkzaamheden van de 
leden van het EESC worden nagebootst.

Leden en beleidsmakers van de EU waren onder de indruk 
van de interessante ideeën en praktische voorstellen van 
de jonge ambassadeurs voor een meer geïntegreerde aan-
pak van de migratiecrisis.

EESC-lid José Antonio Moreno Diaz liet weten dat hij onder 
de indruk was van de voorgestelde oplossingen voor een 
aantal „zelfs voor volwassenen en politici” moeilijke 
vraagstukken, en hij was vol lof over het gezonde ver-
stand waarvan de jongeren hadden blijk gegeven. „Jullie 
vertolken de geest van Europa”, luidden zijn slotwoor-
den. (dm) ●

BINNENKORT IN HET EESC

This is Europe, this is now: EESC stelt Giles Duleys foto’s van vluchtelingen tentoon
Het EESC organiseert de tentoonstelling This is Europe, this is now met foto’s van Giles Duley, een Britse fotograaf 

die bekend is geworden door zijn reportages over humanitaire thema’s en de gevolgen van confl icten. In 2011 raakte 
Duley ernstig gewond: hij stapte in Afghanistan op een IED (geïmproviseerd explosief) en verloor daarbij drie ledematen. 
Desondanks is Duley nog steeds vastbesloten om zijn werk als fotograaf voort te zetten. Momenteel werkt hij bij het 
Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties om de verhalen vast te leggen van vluchtelingen die 
op het Griekse eiland Lesbos aankomen. Hoewel Duley moeilijke en nu en dan gruwelijke situaties fotografeert, slaagt 
hij erin om in zijn foto’s vooral de wilskracht van mensen vast te leggen die ondanks hun tegenspoed niet opgeven. De 
tentoonstelling loopt van 27 april tot en met 20 mei in Foyer 6 van het JDE-gebouw. De fotograaf zal bij de opening 
aanwezig zijn. (sk/dm) ●

Open dag – 28 mei 2016 – Eenheid in verscheidenheid
Op zaterdag 28 mei zet het EESC – evenals een aantal andere Europese instellingen – de deuren open voor het grote 

publiek.
Het thema van de open dag 2016 is het devies van de Europese Unie: „In verscheidenheid verenigd”. Samen met het 
Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad van de Europese Unie, de Europese Commissie, het Europees Comité 
van de Regio’s en de Europese Dienst voor extern optreden, heet het EESC de doorgaans ruim 30 000 bezoekers van harte 
welkom. Dit is dé gelegenheid om meer te weten te komen over de werkwijze van deze instellingen en de vraagstukken 
waar ze mee te maken hebben.
Op het programma staan rondleidingen, informatiestands, interactieve activiteiten, concerten en exposities. Kortom, een 
unieke kans om de verscheidenheid van Europa van dichtbij te ervaren in een leuke, gezinsvriendelijke sfeer. Ga voor het 
volledige overzicht naar europeday.europa.eu (vanaf 16 april online).
Het hoofdgebouw van de EESC, het Jacques Delorsgebouw (Belliardstraat 99, 1040 Brussel), is op zaterdag 
28 mei 2016 van 10.00 uur tot 18.00 uur open voor het publiek. Kom langs met vrienden en familie en ontdek het 
EESC en ons Europa! (sk) ●

Mediaseminar van het maatschappelijk middenveld 2016: Communicating Migration
Het seminar van het maatschappelijk middenveld over de media vindt dit jaar plaats op 24 en 25 november in 

Wenen en wordt voor de tiende keer door het EESC georganiseerd. Tijdens deze editie van het evenement, die de titel 
Communicating Migration draagt, zal er dieper worden ingegaan op verscheidene aspecten van de berichtgeving en 
communicatie in de media over vluchtelingen, migratie en de integratie van migranten.
Het is geen geheim dat de media, met inbegrip van de sociale media, een sleutelrol spelen bij het verstrekken van 
informatie over de vluchtelingen- en migratiecrisis. Die rol is zelfs zo belangrijk dat de publieke opinie en de politiek 
ongetwijfeld zijn beïnvloed door de media en de wijze waarop regeringen en maatschappelijke organisaties over uit-
eenlopende aspecten van migratie communiceren.
Aan het seminar nemen journalisten, communicatiespecialisten van maatschappelijke organisaties, deskundigen op het 
gebied van migratie en vertegenwoordigers van de bevoegde Europese en internationale instellingen deel. Er zullen 
sessies worden georganiseerd over de communicatieaspecten van migratie, vluchtelingen, migrantensmokkel en de 
integratie van migranten (met inbegrip van de integratie op de arbeidsmarkt).
Het evenement wordt georganiseerd met steun van het Oostenrijkse Ministerie van Europese Zaken, Integratie en Buiten-
landse Zaken, dat ruimten in de Diplomatische Akademie Wien ter beschikking stelt, en van de stad Wenen. (sma) ●
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Jouw Europa, jouw mening! Jouw Europa, jouw 
mening! (YEYS) heeft alle verwachtingen waargemaakt: 
jongeren uit de EU-28 en de kandidaat-lidstaten hebben 
vol enthousiasme nieuwe ideeën naar voren gebracht om
migranten te helpen met hun integratie in de Europese
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Sterkere samenwerking tussen de EU en Japan
Tijdens een seminar dat afgelopen maart in het gebouw 

van het EESC in Brussel heeft plaatsgevonden, werd gespro-
ken over het gemeenschappelijke probleem van migratie 
en de rol van het maatschappelijk middenveld bij de ten-
uitvoerlegging van de vrijhandelsovereenkomst tussen de 
EU en Japan. De vicevoorzitter van het EESC, Gonçalo Lobo 
Xavier, maakte van deze gelegenheid gebruik om Japanse 
maatschappelijke organisaties uit te nodigen voor een stu-
diebezoek. „Hoewel het maatschappelijk middenveld in 
de EU en Japan verschillend is georganiseerd, heeft het in 
wezen dezelfde rol en dezelfde verantwoordelijkheden.” 
Het maatschappelijk middenveld moet aan beide kanten 
actief meewerken aan de tenuitvoerlegging van en de con-
trole op de strategische partnerschapsovereenkomst en de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Japan. Bovendien 
moeten interregionale uitwisselingen en de ontwikkeling 

van nauwere banden tussen het maatschappelijk midden-
veld van beide partners voorop worden gesteld.

De deelnemers aan het seminar spraken de hoop uit dat 
de handelsovereenkomst een stapje verder zou gaan en 
zou leiden tot initiatieven voor beter contact tussen men-
sen onderling en meer wederzijds begrip en vriendschap, 
zodat de Japanse en Europese samenlevingen dichter tot 
elkaar komen.

De discussies over migratie tijdens het seminar wezen 
uit dat de uitdagingen waarmee de twee samenlevingen 
worden geconfronteerd ondanks hun verschillende histori-
sche en geografi sche omstandigheden erg op elkaar lijken. 
Beide moeten bijvoorbeeld legale routes uitstippelen voor 
werkenden en economische migranten. (sma) ●

To be or not to be in de EU? 
Dat is de vraag…
door Luca Jahier, voorzitter van de groep Diverse 
Werkzaamheden van het EESC

Op 8 maart 2016 heeft de groep Diverse werkzaamheden een debat gehouden 
over het thema Het Verenigd Koninkrijk in de EU: wat betekent dat voor jou? waar-
aan 130 mensen deelnamen en dat werd geleid door Shirin Wheeler, de vroegere 
presentatrice van het BBC-programma The Record Europe.

Met sprekers uit de academische wereld, denktanks, de 
vrijwilligers- en de milieusector, sociale ondernemingen, 
vakbonden, lokale en nationale overheidsinstanties en 
een aantal van onze leden, kunnen we gerust stellen dat 
het hier een van de meest levendige discussies betreft die 
wij ooit op een thematische conferentie van onze groep 
hebben mogen meemaken. Of er nu werd gesproken over 
banen, groei, economische en sociale cohesie, veiligheid, 
soevereiniteit en identiteit of over de „morning after” en de 
gevolgen van een eventuele meerderheid voor een vertrek 
uit de EU, de rode draad was duidelijk: het referendum 
op 23 juni gaat over mensen en de levenskwaliteit van 
mensen. Misschien waren de panelleden het er daarom 
ondanks de feiten en de verschillende standpunten van de 
voor- en tegenstanders over eens dat de meeste burgers 
van het VK zich bij het referendum door hun emoties zullen 

laten leiden. De uitslag van het referendum zal uiteinde-
lijk afhankelijk zijn van gevoelens, belevingen, angsten en 
passies en van de waarden die aan de volgende generatie 
dienen te worden doorgegeven. De Europese Unie is en 
blijft een door hoop gedreven project, een gemeenschap-
pelijke reis gericht op de ontwikkeling van de samenleving, 
rechtvaardigheid en waardigheid. Deze reis is natuurlijk 
niet zonder uitdagingen.

Bijna vijf eeuwen geleden schreef William Shakespeare: 
„De wereld is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt 
zijn deel”. Op 23 juni zijn de burgers van het VK de hoofd-
rolspelers! Dan spant het erom: „To be or not to be” lid van 
de Europese Unie? Dat is de vraag! Persoonlijk ben ik sterk 
voorstander van „To be”: het VK moet in de Unie blijven. Ik 
ben fan van #UK-IN! ●

Komende activiteiten van de groep Werknemers
De groep Werknemers is ervan overtuigd dat de huidige 

crises, zoals het terrorisme, de economische en sociale crisis 
en de vluchtelingencrisis, alleen kunnen worden opgelost 
door een sterk, verenigd, zorgzaam en zeer democratisch 
Europa. Daarom juichen we de openbare raadpleging over 
de Europese pijler van sociale rechten toe. Die zal het demo-
cratische karakter van onze Unie versterken. De werknemers 
staan volledig achter het doel van dit initiatief, namelijk de 
totstandbrenging van een verdiepte en eerlijkere EMU, voor-
namelijk door te zorgen voor eerlijke en goed functione-
rende arbeidsmarkten en stelsels voor sociale bescherming. 
Om het idee van de heer Juncker voor een „sociale AAA-
rating” tot realiteit te maken, is dit initiatief voor de groep 
Werknemers de eerste en voornaamste prioriteit geworden. 
Daarom zal de voorzitter van de groep, mevrouw Bischoff , 
een van de rapporteurs zijn van het EESC-advies ter zake 
(samen met de andere twee voorzitters van de groep en 
verscheidene EESC-leden).

Sociale rechten staan centraal voor de groep Werknemers, 
ook wat de „Brexit” betreft. In dit verband waarschuwde de 
groep er in haar verklaring van 18 februari 2016 voor dat 
het beginsel van vrij verkeer in het gedrang kan komen. De 
groep waarschuwde eveneens voor de herhaalde pogingen 

om de sociale rechten te beknotten. In het verlengde van 
deze verklaring houdt de groep Werknemers op 21 april 2016 
een buitengewone vergadering van haar bureau in Londen, 
om te praten over de risico’s van het Britse referendum over 
de EU voor werknemers in het Verenigd Koninkrijk en voor 
alle Europese burgers. Bij die gelegenheid zal diepgaand 
van gedachten worden gewisseld met de Britse vakbonden.

Tot slot zal de groep Werknemers op 31 mei 2016 een 
buitengewone vergadering houden in Den Haag om met 
medewerking van vertegenwoordigers van de Neder-
landse regering het Nederlandse EU-voorzitterschap 
grondig te evalueren. (mg/fs) ●

Toekomst van het mkb-beleid van de EU
De Small Business Act (SBA) moet nieuw leven in 

worden geblazen zodat deze kan worden gebruikt als 
doeltreff end instrument om het concurrentievermogen 
van kleine en middelgrote ondernemingen te stimuleren. 
Met hun behoeften moet in al het EU-beleid rekening wor-
den gehouden door het „Think Small First”- en het „Only 
Once”-beginsel toe te passen. De SBA moet effi  ciënter 
worden beheerd, gemonitord en uitgevoerd. Dit waren 
de belangrijkste punten die naar voren kwamen tijdens 
de rondetafelconferentie voor het mkb. Die was georga-
niseerd door de groep Werkgevers van het EESC en vond 
plaats op 5 april in Brussel in aanwezigheid van Europees 
commissaris Elżbieta Bieńkowska voor Interne Markt, 
Industrie, Ondernemerschap en Mkb.

In een gezamenlijke verklaring pleitten de vertegen-
woordigers van de belangrijkste Europese werkgevers-
organisaties (Businesseurope, Ueapme, EuroChambres, 
Eurocommerce, Copa-Cogeca en CEEP) voor een krachtiger 
mkb-beleid van de EU en een mkb-actieplan om de SBA 
nieuw leven in te blazen en het nationale mkb-beleid een 
impuls te geven. Ze formuleerden een aantal prioritaire 
punten die aandacht verdienen, waaronder bevordering 
van ondernemerschap, voltooiing van de interne markt, 
betere toegang tot fi nanciering voor kleine en middelgrote 
ondernemingen, facilitering van de handel en het toegan-
kelijk maken van niet-EU-markten.

„Kleine en middelgrote ondernemingen zijn van groot 
belang voor groei en werkgelegenheid in Europa en hun 
groei is cruciaal voor de Europese economie. Met deze 
rondetafelconferentie wilden we beleidsmakers wijzen 
op de vele uitdagingen waar kleine en middelgrote 
ondernemingen voor staan, en concrete maatregelen 
voorstellen om het ondernemingsklimaat voor hen te 
verbeteren”, aldus Jacek Krawczyk, voorzitter van de 
groep Werkgevers van het EESC. Hij benadrukte dat zowel 
de Europese als nationale werkgeversorganisaties graag 
nauwer met de Europese Commissie willen samenwer-
ken om ervoor te zorgen dat wetgeving aansluit op de 
behoeften van het bedrijfsleven. (lj) ●

Een toereikende voedselvoorziening vereist een radicale 
verandering van voedselproductie en -consumptie

De wereldbevolking zal in 2050 naar verwachting het 
ontstellende aantal van 9,6 miljard mensen bereiken, maar 
voor het mondiale voedselproductiesysteem is het nu al 
een hele uitdaging om de huidige bevolking van 7,5 mil-
jard mensen van voedsel te voorzien. De manier waarop 
we vandaag de dag voedsel produceren, transporteren en 
consumeren is niet duurzaam.

Het EESC bereidt momenteel op verzoek van het Neder-
landse voorzitterschap een advies voor over duurzamere 
voedselsystemen. Tijdens een door het EESC gehouden 
hoorzitting in Brussel op 11 maart 2016 hebben belang-
hebbenden en deskundigen hun standpunten uiteengezet.

Volgens het EESC is de vermindering van de hoeveelheid 
voedselverspilling een van de centrale vraagstukken. 
Momenteel worden in Europa jaarlijks 100 miljoen ton 

en wereldwijd 1,6 miljard ton levensmiddelen (ongeveer 
30 % van de totale productie) weggegooid. Gezondere 
voeding en minder vlees eten is bovendien goed voor de 
gezondheid van onze planeet. Maar dat is niet het enige 
aspect. De voedingssector is de grootste producent van 
broeikasgassen ter wereld, en het EESC gaat maatregelen 
voorstellen om dit probleem aan te pakken.

Daarnaast moet voor meer samenhang tussen de ver-
schillende beleidsgebieden, maar ook tussen sectorale 
maatregelen worden gezorgd. De EU heeft een breed 
voedselbeleid nodig dat de landbouw, de handel, het 
milieu, de volksgezondheid en het sociaal beleid omvat 
en gebruik maakt van een combinatie van instrumenten, 
zoals wetgeving, economische prikkels en belastingen, 
om een echt duurzaam voedselsysteem te ontwikke-
len. (sma) ●

EESC en Franse SER gaan banden aanhalen
Het EESC en de Franse sociaaleconomische raad (SER) 

willen hun banden graag gaan aanhalen.

In januari bezocht een delegatie van het EESC de onlangs 
vernieuwde Franse SER om een presentatie over de activi-
teiten van het EESC te geven. Dit gebeurde op uitnodiging 
van de nieuwe voorzitter van de SER, Patrick Bernasconi, 
die bij zijn aantreden heeft voorgesteld dat de SER zich 
op strategische prioriteiten gaat concentreren. Een van 
deze prioriteiten is het „mainstreamen van de Europese 
dimensie in alle adviezen en verslagen van de SER”. In dat 
verband is het belangrijk dat de SER concreet gaat samen-
werken met EESC.

Sindsdien zijn er nog meer stappen gezet: zo vond er 
op 10 maart in Brussel een werkvergadering plaats van 
voorzitter Dassis en voorzitter Bernasconi, op 21 maart in 

Parijs gevolgd door een werkvergadering van de Franse 
leden van het EESC, onder leiding van Thierry Libaert, 
EESC-contactpunt voor Frankrijk, en de leiding van de SER. 
Tijdens deze bijeenkomsten besloten beide instellingen 
op een aantal gebieden samen te werken. Belangrijke ter-
reinen zijn de follow-up van de COP21, migratie, sociaal 
Europa, gedetacheerde werknemers, Europa 2020 en het 
EU-netwerk van nationale SER’s en het EESC. Ook beslo-
ten zij de rechtstreekse contacten tussen hun voorzitters, 
afdelingsadministrateurs en rapporteurs te stimuleren en 
uitwisselingen tussen hun raadgevende afdelingen, com-
missies en delegaties te vergemakkelijken en te intensive-
ren, en gaven zij te kennen dat zij dergelijke vergaderingen 
regelmatig, iedere twee jaar, willen gaan houden.

Als volgende stap zal dat de heer Bernasconi de meizitting 
van het EESC bijwonen. (dm) ●

Luca Jahier, voorzitter 
van de groep Diverse 
Werkzaamheden

Elżbieta Bieńkowska, EU-commissaris voor Interne markt, 
industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf, 
en Jacek Krawczyk, voorzitter van de groep Werkgevers 
van het EESC, bij de rondetafelconferentie voor het mkb

De groep Werknemers
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