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Beste lezers,

Er is al weer een maand voorbij sinds de 
terroristische aanslagen in Brussel, en terwijl 
de emotionele gevoelens plaats maken voor 
een meer sobere stemming, blijft de blik van 
de wereld gericht op Europa, dat voor vele uit-
dagingen staat: de migratie, de Brexit en de 
Griekse schuldencrisis, om er maar een paar 
te noemen.

De meeste van deze uitdagingen blijven actueel, zelfs onder de oppervlakte. De veelbesproken 
overeenkomst met Turkije is nog in behandeling en de volledige gevolgen moeten nog blijken. 
Geloven wij echt dat deze overeenkomst een blijvende oplossing kan bieden voor de aanzwellende 
migrantenstromen, die – daarover zijn alle deskundigen het eens – zullen blijven aanzwellen? Waar 
blijft de Europese oplossing waarop het Comité had aangedrongen?

De mogelijke Brexit bereikt ook het kookpunt. Zal het vuur doven of zullen we ons op 23 juni allemaal 
branden aan de gevolgen van de Britse uittreding, niet alleen het Verenigd Koninkrijk maar ook de 
rest van Europa? Ik ben een overtuigd pleitbezorger van Europa en hoop oprecht dat het „blijf”-
kamp uiteindelijk zal zegevieren. Ik kom uit Noord-Ierland en Europa ondersteunt zoveel van wat 
we in Noord-Ierland hebben bereikt om de gemeenschappen dichter bij elkaar te brengen. Mijns 
inziens betekent een „vertrek”-stem dat het VK de aansluiting met de rest van Europa en zelfs met 
de wereld dreigt te verliezen.

En hoe zit het met de Griekse schuldencrisis? Terwijl politici druk bezig zijn geweest om te voorko-
men dat vluchtelingen Europa binnenkomen en dat het VK Europa verlaat, is „de moeder van alle 
fi nancië le crises langzaam en stilletjes weer op stoom gekomen”, zo waarschuwde de Financial Times 
vorige week, en tenzij Griekenland een nieuw pakket noodsteun ontvangt bestaat het gevaar van 
wanbetaling, waardoor het hartverscheurende vooruitzicht van een Grexit ook weer in het vizier komt.

De EU moet zoeken naar duurzame oplossingen voor deze uitdagingen, wil zij het vertrouwen van de 
burgers terugwinnen dat het de afgelopen jaren heeft verloren. Europa heeft de rest van de wereld 
getoond hoe een permanent slagveld kon worden omgevormd tot een ruimte van vrede, democratie, 
welvaart en openheid. Juist daarom is het zaak dat Europa nu met moedige, innovatieve en humane 
oplossingen komt. Het EESC is bereid zijn steentje bij te dragen aan deze Europese inspanningen, 
met ideeën en voorstellen. Zal er iemand naar ons luisteren?

Michael Smyth
Vicevoorzitter van het EESC, verantwoordelijk voor de begroting
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Een wederkerig integratiebeleid komt 
volgens het EESC zowel vluchtelingen 
als de plaatselijke bevolking ten goede

In een advies dat tijdens de zitting in april 
werd goedgekeurd, merkt het EESC op dat er 
meer aandacht moet worden besteed aan het 
integratiebeleid en het gebruik van goede 
praktijken om een optimaal resultaat neer te 
zetten. Als de integratie slaagt, zal dit leiden 
tot sociale samenhang, economische groei en 
nieuwe banen in Europa. Maar daarbij moet 

er beter worden gecommuniceerd met de 
gastgemeenschappen (media, lokale overhe-
den, vakbonden, werkgeversorganisaties en 
ngo’s) om ervoor te zorgen dat mensen in deze 
gemeenschappen een positieve houding aan-
nemen ten aanzien van de nieuwkomers en de 
volle steun van het publiek te winnen.

Het EESC roept op om te investeren in gerichte 
maatregelen zoals taalcursussen en beroepsop-
leidingen: „Zo snel mogelijk na registratie moet 
een talenopleiding worden verstrekt, als een 
positieve beslissing betreff ende de asielstatus 
kan worden verwacht,” aldus Christa Schweng, 
rapporteur ter zake. „Deze opleiding moet ook 
basisinformatie over waarden, culturen en proce-
dures omvatten, alsook het in kaart brengen van 
vaardigheden en kwalifi caties.” Er moet worden 
voorzien in versnelde procedures voor de inte-
gratie van niet-begeleide minderjarigen in het 
onderwijsstelsel, of begeleiding bij een mogelijke 
beroepsopleiding. „Het EESC is ervan overtuigd 
dat integratie van vluchtelingen onontbeerlijk 
is voor onze samenlevingen als we de sociale 
samenhang in stand willen houden. Te weinig 
integratie kan uitmonden in parallelle samenle-
vingen die de gastlanden kunnen destabiliseren. 
Het is daarom in ons eigen belang om integra-
tiemaatregelen in een zeer vroeg stadium op te 
starten,” voegden mevr. Schweng en corappor-
teur Panagiotis Gkofas hier nog aan toe. (cad)
 ●

De vuurwapenwetgeving moet ambitieuzer 
worden om de openbare veiligheid 
te vergroten, benadrukt het EESC

Door de recente tragische gebeurtenissen 
in Europa is de discussie over de herziening van 
de richtlijn inzake de controle op de verwerving 
en het voorhanden hebben van wapens verder 
opgelaaid. De openbare veiligheid wordt in toe-
nemende mate bedreigd en er moet resoluut paal 
en perk worden gesteld aan het gemak waarmee 
radicale groeperingen, de georganiseerde crimi-
naliteit en verwarde individuen nog steeds in het 
bezit kunnen komen van vuurwapens.

Het EESC is van mening dat de voorgestelde ver-
duidelijkingen en de nieuwe, coherentere regels 
voor het markeren en vernietigen van wapens een 
aanzienlijke verbetering vormen. Het benadrukt 
echter dat de vuurwapenwetgeving niet alleen 
herzien moet worden als een onmiddellijke reactie 
op pas gepleegde terroristische aanslagen. In zijn 
advies over de controle op de verwerving en het 
voorhanden hebben van wapens, dat tijdens de 
zitting in april werd goedgekeurd, stelt het EESC 
een aantal specifi eke maatregelen voor. Omdat 
de traceerbaarheid van wapens, maar ook van 
munitie, zo belangrijk is, moet de industrie worden 
aangemoedigd om te onderzoeken of het moge-
lijk is om projectielen onuitwisbaar te markeren, 
aangezien het doorgaans niet de wapens maar 

de projectielen zijn die achterblijven op de plek 
van een misdaad, en markeringen voor de politie 
een goede bron van informatie kunnen zijn. Het 
EESC is van mening dat er dankzij dergelijke gege-
vens, indien deze beschikbaar worden gesteld in 
interoperabele databanken die door overheids-
instanties worden beheerd, heel wat effi  ciënter 
onderzoek kan worden gedaan.

Een andere mogelijkheid is om, net als Australië 
en het Verenigd Koninkrijk, programma’s voor 
het opkopen van wapens te starten. Australië 
ging in 1997 over tot een radicale hervorming 
van zijn wapenwetgeving, die leidde tot de inle-
vering van 700 000 wapens en – mede dankzij een 
aantal nieuwe beperkende maatregelen – tot een 
drastische daling van het aantal moorden met 
vuurwapens.

Een ander onderwerp dat aandacht verdient is 
3D-printing: door deze technologische ontwikke-
ling kunnen wapens worden vervaardigd die net 
zo dodelijk zijn als wapens die op conventionele 
wijze worden vervaardigd, maar waarbij controle 
en tracering onmogelijk zijn. Deze wapens bestaan 
grotendeels uit materialen die met de gangbare 
veiligheidssystemen niet te detecteren zijn.

Het EESC is voorstander van de invoering van een 
verplicht medisch onderzoek naar de lichamelijke 
en geestelijke gezondheid, waarbij aan Europese 
minimumeisen moet worden voldaan, als voor-
waarde voor de afgifte of verlenging van een 
wapenvergunning. De voorgestelde richtlijn zou 
echter ook kunnen regelen dat op gezette tijden 
een cursus moet worden gevolgd voor het han-
teren van vuurwapens, en eisen kunnen bevatten 
voor de veilige opslag en het veilige vervoer van 
wapens. (sg) ●

BINNENKORT IN HET EESC

Nederland: vindingrijk en klaar voor de toekomst

Op 25 mei 2016 wordt de aftrap gegeven 
voor de EESC-tentoonstelling over de Neder-
landse creatieve industrie die gespecialiseerd 
is in deltatechniek en maritieme technologie, 
innovatie en duurzaamheid. De tentoonstelling 
wordt georganiseerd in samenwerking met het 
Nederlandse voorzitterschap van de EU en is tot 
24 juni 2016 te bezichtigen in Foyer 6 van het 
JDE-gebouw. (sk/dm) ●
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Maatschappelijke organisaties moeten 
bij alle aspecten van de energie-unie 
worden betrokken

In zijn advies over de Stand van de energie-unie 2015 
(rapporteur: Stéphane Buff etaut, groep Werkgevers), dat 
tijdens de zitting in april werd goedgekeurd, dringt het EESC 
erop aan meer aandacht te besteden aan de maatschap-
pelijke dimensie van de energie-unie, en verzoekt het de 
Commissie deze dimensie in het volgende jaarverslag op 
te nemen bij de evaluatiecriteria.

Het EESC pleit voor verbetering van de statistische onder-
bouwing van de voortgangsverslagen: sommige gegevens 
zijn verouderd, andere onvolledig of zelfs geheel afwezig. 
Het EESC merkt tevens op dat het bestuur van de energie-
unie niet beperkt kan blijven tot een louter administratief 
proces maar een sterke politieke wil en gemeenschappelijke 
visie van de lidstaten en de EU-instellingen vergt.

Tijdens het plenaire debat met de leden van het EESC 
bedankte Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Europese 
Commissie, het EESC voor zijn steun aan de energie-unie en 
onderstreepte hij het belang van de door het EESC voorge-
stelde Europese energiedialoog.

In zijn advies over de externe dimensie van het energiebe-
leid van de EU (rapporteur: Vitas Mačiulis, groep Diverse 
Werkzaamheden), dat ook in april werd goedgekeurd, dringt 
het EESC er nogmaals bij de Commissie en de nationale rege-
ringen op aan maatschappelijke organisaties een grote rol 
te geven in het energiedebat.

Een belangrijke uitdaging voor de Unie is dat meer dan 50 % 
van de gebruikte energie wordt ingevoerd. Deze invoer 
moet worden veiliggesteld. Het beperkte aantal energie-
partners moet worden uitgebreid door een dialoog aan 
te gaan met nieuwe en betrouwbare energieleveranciers.

Een sterke externe dimensie van het energiebeleid van de 
Unie kan alleen worden verwezenlijkt met een gemeen-
schappelijk standpunt van de EU. Het EESC benadrukt dat 
ernaar moet worden gestreefd om „met één stem te spre-
ken” hoewel elke lidstaat zijn eigen energiemix, energie-
invoerstructuren en traditionele partners heeft. (sg) ●

Vrij verkeer eerlijker maken 
voor iedereen

Arbeidsmobiliteit is een grondbeginsel van de EU en 
een van de verwezenlijkingen die de Europese burgers 
het hoogst in het vaandel dragen. Ze kan welvaart en kan-
sen op werk helpen opleveren voor Europese burgers en 
bedrijven.

Lag het aantal mobiele werknemers in 2006 nog op een 
kleine 12 miljoen mensen, in 2014 was dit aantal gestegen 
tot zo’n 15 miljoen. In datzelfde jaar waren er 8,3 miljoen 
mensen op arbeidsgerechtigde leeftijd die in een andere 
lidstaat woonden en werkten  – d.w.z. 3,4  % van de 
beroepsbevolking – en waren er 1,6 miljoen grensarbei-
ders. „Om het vrije verkeer te laten slagen, moet het recht-
vaardig zijn voor iedereen. De regels moeten garanderen 
dat iedereen gelijk wordt behandeld en dat discriminatie 
op grond van nationaliteit onmogelijk is”, stelt Laura Gon-
zález de Txabarri Etxaniz, rapporteur ter zake. „Oneerlijke 
arbeidspraktijken leiden tot uitbuiting van werknemers 

en sociale dumping, terwijl sommige lidstaten mobiele 
werknemers de toegang tot sociale uitkeringen wil-
len ontzeggen. Anderzijds schept de migratiecrisis een 
ongunstig klimaat voor arbeidsmobiliteit. Europa moet 
zijn principes met energie en vastberadenheid verdedigen 
en moet mobiele werknemers nu meer dan ooit steunen.”

In het advies worden praktische oplossingen naar voren 
gehaald, zoals intensievere arbeidsinspecties in en tus-
sen de lidstaten, opgevoerde coördinatie tussen nationale 
socialezekerheidsstelsels en meer nadruk op de behoeften 
van gedetacheerde werknemers. Die laatste doelstelling 
moet met name worden bereikt door met de sociale part-
ners te overleggen voordat de controversiële detache-
ringsrichtlijn op EU-niveau wordt herzien. (cad) ●

Europese burgers krijgen de rekening 
gepresenteerd voor belastingontwijking

Agressieve fi scale planning, een aanpak die met name 
door bepaalde multinationale ondernemingen wordt 
gevolgd, leidt jaar in jaar uit tot een uitholling van de belas-
tinggrondslagen van de EU-lidstaten met 50 tot 70 miljard 
EUR. De EU heeft uiteindelijk besloten zich in te zetten om 
deze praktijk een halt toe te roepen. Het roept echter op 
tot een strengere aanpak van belastingontwijkers, gecom-
bineerd met een bescherming van de concurrentiepositie 
van de EU door middel van intensieve onderhandelingen in 
het kader van de OESO en de G20.

In een advies dat tijdens de zitting in april werd goedge-
keurd, doet het EESC een voorstel voor de uniforme tenuit-
voerlegging van regels in de lidstaten, naar het voorbeeld 
van het actieplan van de OESO betreff ende grondslaguit-
holling en winstverschuiving. Het dringt er bovendien bij 
de Commissie en de lidstaten op aan om de internationale 
onderhandelingen in het kader van de OESO of de G20 op 
te voeren om voor uniforme tenuitvoerlegging op OESO-
niveau te zorgen.

„Belastingen zijn voor staten een belangrijk instrument ter 
compensatie van maatschappelijke ongelijkheid. We heb-
ben ze nodig om infrastructuur en onderwijs te bekostigen 
en om hulpbehoevenden te steunen. Belastingontwijking 
mag daarom niet worden gezien als een klein delict. In 

feite is het diefstal van de staat en daarmee uiteindelijk 
van de maatschappij”, stelde de rapporteur van het advies, 
de heer Dandea.

Het EESC beveelt ook aan om de switch-over-bepaling – de 
vervanging van vrijstellingen op buitenlandse inkomsten 
door verrekening van in het buitenland betaalde belastin-
gen – rechtstreeks toe te passen op alle belastingplichtigen 
die inkomsten hebben gegenereerd in als belastingparadij-
zen bekend staande landen.

Het EESC verzoekt de Commissie om in de richtlijn een ver-
plichting voor de lidstaten op te nemen om de verklaringen 
over fi nanciële resultaten die onder de automatische uitwis-
seling van inlichtingen vallen, openbaar te maken, maar is 
van mening dat deze verklaringen niet van kmo’s kunnen 
worden verlangd omdat dit onevenredig hoge kosten met 
zich mee zou brengen.

Ook moet er een ranglijst worden opgesteld van landen en 
regio’s die de normen voor goed fi scaal bestuur niet willen 
toepassen. Gezien de schade die wordt toegebracht aan 
de belastinggrondslagen van de lidstaten door agressieve 
fi scale planning pleit het EESC voor een kortere termijn voor 
de invoering van de richtlijn dan de huidige termijn van drie 
jaar. (sma) ●

Digitale contracten: EESC roept Commissie op om 
uitholling van consumentenrechten te voorkomen

Tijdens zijn aprilzitting heeft het EESC een advies over digi-
taal contractueel recht goedgekeurd (rapporteur: Jorge Pegado 
Liz), waarin het zich buigt over de wetgevingsvoorstellen van 
de Europese Commissie m.b.t. de levering van digitale inhoud 
en de onlineverkoop van goederen. De twee voorstellen heb-
ben dezelfde doelstellingen en vormen samen één pakket in 
het kader van de strategie voor de digitale eengemaakte markt.

Het EESC is het met de Commissie eens dat bepaalde kwesties 
op dit gebied aangepakt moeten worden, maar vindt dat de 
Commissie daartoe niet de juiste rechtsgrondslag heeft geko-
zen. Het gaat hier volgens het Comité namelijk niet alleen om 
voltooiing van de eengemaakte markt, maar ook om de defi -
nitie en bescherming van consumentenrechten. Maatregelen 

uit hoofde van het consumentenbeleid zouden gebaseerd 
moeten zijn op richtlijnen voor minimale harmonisatie; het 
staat de lidstaten dan vrij om de consumentenbescherming 
aan te scherpen.

Daarnaast zou als gevolg van het feit dat er twee regelingen 
in het leven geroepen worden, de behandeling van de online 
verkoop van goederen verschillen van die van de offl  inever-
koop. Dit is onaanvaardbaar voor het Comité. Het EESC dringt 
er met klem op aan dat de rechten bij persoonlijke overeen-
komsten ook van toepassing zijn bij wetgeving die voor de 
onlinewereld geldt. Het Comité erkent dat de verkoop van 
immateriële inhoud een speciaal geval kan zijn, maar vindt 
beslist dat er geen maatregelen mogen worden genomen die 
de consumentenrechten aantasten.

Het EESC vindt tevens dat er een hele reeks kwesties is waar-
aan in de richtlijnen voorbij wordt gegaan, terwijl ze dringend 
geharmoniseerd zouden moeten worden. Te denken valt aan 
de leeftijd waarop minderjarigen digitale contracten mogen 
sluiten en het feit dat de „nu betalen”-knop (pay now) op 
bepaalde sociale netwerken niet gekoppeld is aan de site van 
een verantwoordelijk platform.

Wat de bescherming van de consument bij de online aankoop 
van immateriële goederen betreft – met name privacy en gege-
vensbescherming – vindt het EESC dat er dringend duidelijke 
regels moeten komen; het VK is momenteel de enige lidstaat 
die dit gebied gereguleerd heeft. (sg) ●

Handel voor iedereen – een hefboom 
voor een eerlijker mondiaal systeem

In zijn advies Handel voor iedereen – Naar een meer verant-
woord handels- en investeringsbeleid benadrukt het EESC dat 
handelsovereenkomsten moeten worden gebruikt om duur-
zame ontwikkeling, sociale en mensenrechten, eerlijke en ethi-
sche handel en corruptiebestrijding te bevorderen. In reactie 
op de nieuwe mededeling van de Europese Commissie met als 
titel „Handel voor iedereen”, wijst het EESC erop dat het maat-
schappelijk middenveld veel sterker moet worden betrokken 
bij de onderhandelingen en het uitvoeringsproces, aangezien 
er in de mededeling niet wordt verwezen naar de monito-
ringsmechanismen van het maatschappelijk middenveld die 
betrekking hebben op de hoofdstukken handel en duurzame 
ontwikkeling in bestaande EU-handelsovereenkomsten.

Het Comité meent dat een inhoudelijke discussie op hoog 
niveau, zowel op niveau van de EU als op dat van de lidstaten, 
ertoe kan bijdragen om meer betrokkenheid en publieke steun 
te verkrijgen voor een eerlijker mondiaal handelssysteem. Het 
handelsbeleid moet immers de Europese waarden weerspie-
gelen. In zijn advies toont het EESC zich dan ook ingenomen 
met de toezegging van de Commissie om een verantwoord 
beheer van de wereldwijde toeleveringsketens te waarborgen. 
Het Comité hoopt dat het verband tussen handelsovereen-
komsten en de EU-aanpak betreff ende de uitvoering van de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in acht zal worden 
genomen. (mm) ●

Vicevoorzitter Maroš Šefčovič van de Europese Commissie en EESC-voorzitter Georges Dassis
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Hoe serieus neemt de Commissie 
de participatie van burgers?, vraagt 
het EESC zich af op de EBI-dag

„Het Europees burgerinitiatief (EBI) is een instrument 
waarmee burgers een rol kunnen spelen bij de Europese 
beleidsvorming. Na 5 jaar ervaring constateren we dat het 
niet goed werkt. Het wordt tijd dat de Commissie gevolg 
geeft aan de aanbevelingen van de instellingen”, zei Michael 
Smyth, vicevoorzitter van het EESC, tijdens de EBI-dag 2016 
die op 20 april 2016 door het EESC in Brussel werd georga-
niseerd. Veel van de vertegenwoordigers van maatschap-
pelijke organisaties waren niet alleen teleurgesteld omdat 
de Commissie de evaluatie van het EBI heeft uitgesteld, maar 
ook omdat commissaris Timmermans niet op de EBI-dag 
aanwezig was.

Het EESC staat niet alleen in zijn pogingen om van het EBI te 
maken wat het Verdrag van Lissabon beoogde, namelijk een 
vernieuwend instrument voor transnationale participatieve 
democratie:

 ● de Europese Ombudsman stelde 11 richtsnoeren op 
voor de verbetering ervan;

 ● het Europees Parlement nam een resolutie aan met 
duidelijke en specifi eke voorstellen voor aanpassing 
van het EBI;

 ● het Comité van de Regio’s heeft een advies goedge-
keurd dat oproept tot een snelle en wezenlijke her-
ziening van het EBI;

 ● en niet in de laatste plaats heeft ook de Commissie in 
haar verslag van april 2015 erkend dat initiatiefnemers 
met veel moeilijkheden te maken krijgen en heeft ze 
amendementen voorgesteld. In plaats van deze verbe-
teringen uit te voeren, heeft zij de herziening van het 
EBI echter uitgesteld.

De voornaamste conclusies van de hoorzitting zullen 
worden meegenomen in het advies van het EESC over de 
herziening van het EBI dat momenteel wordt voorbereid. 
Het EESC is actief betrokken geweest bij het EBI-proces als 
bemiddelaar en institutioneel raadgever. (sma) ●

Het EESC dringt aan op digitale inclusie en 
digitale kennis voor alle Europese burgers

Op 21 april kwamen vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven, beleidsmakers en maatschappelijke organi-
saties bij elkaar op de 2016 Digital Day om de huidige risico’s 
en kansen onder de loep te nemen die de digitale economie 
met zich meebrengt, alsook de mogelijkheden voor inclusie 
en uitsluiting. Tijdens dit evenement, dat gezamenlijk werd 
georganiseerd door het EESC en Confrontations Europe, 
werd aandacht besteed aan de digitale economie als essen-
tiële factor voor het concurrentievermogen van de Unie, het 
stimuleren van digitale vaardigheden en het bevorderen van 
omscholing, en de rol van maatschappelijke organisaties.

Ook het EESC is van oordeel dat de digitale economie voor 
de EU-lidstaten van strategisch economisch belang is. Digi-
tale data vormen inmiddels de basis van alle activiteiten op 
het gebied van economie, openbaar bestuur, cultuur, sociale 
voorzieningen en gezondheidszorg. Door deze data innova-
tief te gebruiken kan de productiviteit in de EU aanzienlijk 
worden bevorderd. Het EESC benadrukt echter dat om de 
kansen van de kenniseconomie volledig te kunnen benutten 
het zeer belangrijk is dat werknemers worden bijgeschoold, 
zodat ze beschikken over de vereiste vaardigheden om in 
nieuwe economische sectoren te kunnen werken. Dit is met 
name van belang omdat tegen 2020 voor 80% van alle func-
ties digitale kennis en vaardigheden nodig zullen zijn.

Het EESC stelt dat de toegang tot digitale infrastructuur en 
hulpmiddelen als een grondrecht moet worden aangemerkt 

zodat iedereen voordeel kan halen uit de digitale revolutie. 
Het meent verder dat de EU en de lidstaten ervoor dienen 
te zorgen dat digitale vaardigheden worden opgedaan door 
permanente educatie. Bijzondere aandacht moet daarbij 
worden geschonken aan kwetsbare maatschappelijke groe-
pen. In dit verband is er voor de maatschappelijke organisa-
ties een essentiële rol weggelegd. Het EESC dringt er daarom 
bij de Unie en de nationale en lokale autoriteiten op aan de 
bestaande overlegstructuren te benutten om samen met 
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties de 
behoeften op digitaal gebied in kaart te brengen. (sg) ●

Het menselijke gezicht van de vluchtelingencrisis – 
EESC-tentoonstelling van het werk van Giles Duley

In het kader van zijn werkzaamheden omtrent vluch-
telingen en migratie organiseert het EESC momenteel 
een tentoonstelling met foto’s van de internationaal ver-
maarde persfotograaf en gewezen oorlogscorrespondent 
Giles Duley. Het gaat daarbij om portretten van de talloze 
mannen, vrouwen en kinderen die de Middellandse Zee 
hebben overgestoken en op het Griekse eiland Lesbos zijn 
aangekomen.

De Brit Giles Duley is bekend om zijn foto’s over humanitaire 
kwesties en de gevolgen van confl icten. De tentoonstel-
ling werd mogelijk gemaakt door de samenwerking met 
de Hoge Commissaris van de VN voor de vluchtelingen 
(UNHCR).

Tijdens zijn toespraak ter gelegenheid van de opening van 
de tentoonstelling zei Georges Dassis, de voorzitter van het 
EESC: „Grensbeveiliging mag niet leiden tot de afwijzing 
van personen die bescherming behoeven om humanitaire 

redenen”. „Dit had nooit mogen gebeuren. Ik ben ontzet-
tend geschrokken en overweldigd door wat ik om me heen 
heb zien gebeuren,” stelde Giles Duley op zijn beurt. „Deze 
foto’s geven een stem aan de stemlozen en een gezicht 
aan de nummers,” aldus Sophie Magennis van UNHCR. „De 
vluchtelingensituatie in Europa kan onder controle wor-
den gebracht als de inspanningen worden gecoördineerd. 
Er moet een echt gemeenschappelijk Europees asielstelsel 
tot stand worden gebracht, dat rust op echte solidariteit.”

Bij zijn humanitaire werk kan de heer Duley uit zijn eigen 
ervaringen putten: hij raakte ernstig gewond toen zijn pas-
sie voor fotografi e hem naar Afghanistan bracht. Zijn letsels 
konden hem er echter niet van weerhouden om weer achter 
de lens te kruipen. Zijn vorige tentoonstelling, „One Second 
of Light”, bracht de verschrikkelijke menselijke tol van con-
fl icten in beeld. De huidige tentoonstelling is te bezichtigen 
tot 20 mei. (mm) ●

De circulaire economie: het EESC roept op 
tot meer ambitie en brede doelstellingen

In zijn advies over het pakket circulaire economie van de 
Commissie, dat tijdens de zitting in april werd goedgekeurd, 
noemt het EESC de voorstellen alvast een stap in de goede rich-
ting. De hamvraag blijft echter of dit pakket maatregelen zal 
volstaan om te bewerkstelligen dat de Europese economieën de 
overgang maken naar een echt circulair model waarin economi-
sche welvaart wordt ontkoppeld van het gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen en dat tal van economische en sociale voordelen 
zal opleveren.

Producenten moeten worden aangemoedigd om bedrijfsmo-
dellen te ontwikkelen waarbij het leasen en verkopen van goe-
deren als diensten een gangbare praktijk wordt en alle kosten 
worden geïnternaliseerd, en de lidstaten moeten worden ver-
plicht om stelsels voor uitgebreide producentenverantwoorde-
lijkheid in te voeren. Fabrikanten moeten ook worden verplicht 
om informatie te verschaff en over de verwachte levensduur 
van hun producten.

Bij de geplande herziening van de richtlijn inzake ecologisch 
ontwerp moet rekening worden gehouden met de gehele 
levenscyclus van het product, d.w.z. met aspecten als duur-
zaamheid, repareerbaarheid en beschikbaarheid/betaalbaar-
heid van reserveonderdelen. Bovendien moet onvoorwaardelijk 
van de producenten worden geëist dat zij reparatie- en onder-
houdsinformatie openbaar maken. Het EESC roept eveneens op 
tot een volledig verbod op geplande veroudering.

In het advies wordt voorgesteld om inkomenssteunmechanis-
men te ontwikkelen om armere mensen toegang te verlenen 
tot betere kwaliteit en goederen en diensten met een hogere 
aanschafprijs. Daarbij kan worden gedacht aan door de over-
heid gesteunde leenstelsels of door de fabrikant aangeboden 
fi nancieringsregelingen, met lagere tarieven voor producten 
met een langere levensduur. Maar correcte etikettering zal 
consumenten ook helpen om weloverwogen keuzes te maken.

Het EESC is ervan overtuigd dat het belangrijk is om bijtijds 
vast te stellen wie nadeel kan ondervinden van deze overgang 
en vervolgens de gepaste socialebeschermingsmaatregelen 
te nemen, met inbegrip van onderwijs, opleiding en bijscho-
ling. Bewustmaking moet als langetermijndoelstelling worden 
nagestreefd. De hele maatschappij moet bij deze inspanning 
worden betrokken en de transformatie moet al in de peuterklas 
worden ingezet, zodat er een nieuwe generatie verantwoorde-
lijke consumenten wordt grootgebracht die een verandering in 
het gedrag van de consumenten teweegbrengt.

Het EESC biedt aan om netwerken van maatschappelijke orga-
nisaties die pleiten voor de overgang naar een circulaire econo-
mie, actief te ondersteunen, en om na te gaan of het mogelijk 
is een Europees Forum voor een circulaire economie op te 
richten, voor de uitwisseling van en bewustmaking rond suc-
cesvolle praktijken. (sma) ●

Het buitenlands beleid begint in eigen huis
De nieuwe EU-strategie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid

In zijn recente advies over de voorgestelde strategie voor 
het buitenlands en veiligheidsbeleid benadrukt het EESC dat 
het buitenlands en het binnenlands beleid onlosmakelijk met 
elkaar zijn verbonden, en dat de Europese waarden worden 
ondermijnd door de sociale ongelijkheid in de EU. „Het is niet 
realistisch te streven naar een meer gestructureerd, verder-
gaand en effi  ciënt buitenlands en veiligheidsbeleid voor de 
EU zonder maatregelen te nemen tegen de toenemende 
economische en sociale ongelijkheid tussen haar leden,” 
stelt de rapporteur van het advies, José María Zufi aur Nar-
vaiza. „Europa moet zich opnieuw profi leren als ‘verdediger 
van gelijkheid’ en voorvechter van vrijheid, veiligheid en 
welvaart”.

De democratie verdedigen in het buitenland moet gepaard 
gaan met de ontwikkeling van een sterk maatschappelijk mid-
denveld in eigen huis. Dat is „cruciaal voor het aanhalen van 
de banden met het maatschappelijk middenveld in andere 
landen”. Volgens het EESC moet de EU haar begrotingsmid-
delen voor extern optreden opvoeren, moet de toetredings-
procedure voor kandidaat-lidstaten gemakkelijker worden 
gemaakt en is er behoefte aan een doeltreff end gemeen-
schappelijk veiligheids- en defensiebeleid dat een antwoord 
kan bieden op de vluchtelingen- en migrantenstroom en 
tegelijk handel en investeringen bevordert. (mm) ●

Slowakije maakt zich klaar om de fakkel over te nemen
In juli aanstaande zal Slowakije voor het eerst het half-

jaarlijkse voorzitterschap van de Raad van de EU op zich 
nemen. Slowakije wordt daarmee het 116e land dat het 
roulerende voorzitterschap bekleedt; het wordt voorafge-
gaan door Nederland, dat op dit moment voorzitter is, en 
zal worden gevolgd door Malta.

Het Slowaakse voorzitterschap zal zich met name bezighou-
den met een aantal thema’s die voor de EU van bijzonder 
belang zijn, zoals de interne markt, de energie-unie, het 
cohesiebeleid, de kapitaalmarktenunie, de tussentijdse 
herziening van het MFK 2014-2020, de EU-begroting voor 
2017 en de uitbreiding.

Voorts zullen naast de punten die al langer in de planning 
waren opgenomen, ook de migratiecrisis, de Dublinver-
ordeningen en terrorismebestrijding hoog op de agenda 
staan. Voorts zal Slowakije zich tijdens zijn voorzitterschap 
buigen over thema’s die verband houden met andere ont-
wikkelingen, zoals de resultaten van het Britse referendum 
over de EU.

De belangstelling van het grote publiek voor EU-aange-
legenheden ligt in Slowakije op een lager peil dan ooit in 
de EU het geval is geweest. Het voorzitterschap is dus een 
mooie gelegenheid om een dialoog met de burgers op gang 

te brengen over Europese zaken en de rol van Slowakije 
in de EU.

Het EESC en het voorzitterschap werken nauw samen. De 
Slowaakse regering heeft het Comité verzocht om vier ver-
kennende adviezen, over de volgende onderwerpen:

 ● De impact van technologische ontwikkelingen op 
het socialezekerheidsstelsel en de arbeidswetgeving

 ● Tussentijdse evaluatie van Horizon 2020
 ● De nieuwe opzet van de elektriciteitsmarkt en poten-

tiële gevolgen voor kwetsbare consumenten
 ● Toekomstbestendige regelgeving

De buitengewone vergadering van het EESC-bureau zal op 
14 juni plaatsvinden in Bratislava.

De definitieve versie van het programma van het Slo-
waakse voorzitterschap zal in juni worden aangenomen. 
Ivan Korčok, staatssecretaris van het ministerie van Buiten-
landse en Europese Zaken van Slowakije en gevolmach-
tigde van de regering voor het Slowaakse voorzitterschap 
van de Raad van de Europese Unie, zal het programma pre-
senteren op 13 juli, tijdens de zitting van het EESC. (as/
mb/ns/pbs) ●
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IN HET KORT
Het EESC benadrukt dat de luchtvaartstrategie 
voor Europa alleen succesvol kan zijn met de steun 
van alle belanghebbenden

Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, 
beleidsmakers en diverse belanghebbenden 
hebben de openbare hoorzitting over de 
uitvoering van de luchtvaartstrategie van de 
EU bijgewoond, die op 21 april door het EESC 
werd gehouden. De bevindingen van de hoor-
zitting, die betrekking had op de in december 
2015 gepresenteerde luchtvaartstrategie van 
de Commissie en de eff ecten daarvan op de 
werkgelegenheid, de economische groei en 
de beoogde betrokkenheid van belangheb-
benden, zullen bijdragen aan het EESC-advies 
over het Luchtvaartpakket.

„De luchtvaartstrategie moet een beter 
investeringsklimaat scheppen om EU-inves-
teerders aan te moedigen. Dit is goed voor 
het concurrentievermogen van de sector en 
de bijdrage die deze levert aan de economie, 
met positieve gevolgen voor groei en werk-
gelegenheid”, aldus Jacek Krawczyk, de EESC-
rapporteur voor de luchtvaartstrategie.

„We moeten ervoor zorgen dat de Europese 
luchtvaart voorop blijft lopen”, stelde Violeta 
Bulc, de Europese commissaris voor vervoer, 
tijdens haar toespraak.

HOOPVOLLE VOORUITZICHTEN VOOR EUROPA!
Cultuur, steden en nieuwe verhalen

Hoe kunnen cultuur en steden helpen om 
de hoop aan te wakkeren en het verhaal van 
Europa een nieuwe wending te geven? Hoe 
kan cultuur economische groei stimuleren? Hoe 
kunnen steden culturele diversiteit omvormen 
tot sociale innovatie, samenhang en vertrou-
wen? En omgekeerd: hoe kunnen cultuur en 
kunst de steden opnieuw tot ontwikkeling en 
bloei brengen, ze een nieuwe identiteit geven? 
Welke rol kunnen kunst en cultuur spelen in 
het uitdrukken en versterken van de Europese 
identiteit en de banden met onze buurlanden? 
Is het tijd voor een nieuwe renaissance, voor een 
nieuw Europa?

Deze en nog vele andere vragen zullen worden 
gesteld op de conferentie op hoog niveau die 
op 20 en 21 juni 2016 in Brussel wordt georga-
niseerd door de groep Diverse Werkzaamheden 

van het Europees Economisch en Sociaal Comité 
(EESC), onder leiding van voorzitter Luca Jahier 
en in nauwe samenwerking met de Commissie 
cultuur en onderwijs van het Europees Parle-
ment, de Raad van Europa en het Paleis voor 
Schone Kunsten (Bozar). Tijdens de conferentie 
zal worden onderzocht hoe, waarom en wanneer 
cultuur van belang is in het Europa van vandaag.

De schijnwerper zal in het bijzonder op de vol-
gende vier thema’s worden gericht:

 ● cultuur als drager van economische 
groei;

 ● cultuur als instrument om steden en 
gebieden opnieuw te ontwikkelen;

 ● cultuur als hulpmiddel voor integratie 
en inclusie;

 ● een nieuwe vorm voor de Europese iden-
titeit binnen en buiten Europa.

Vakbonden en het Britse referendum over de EU

Het voorzitterschap in uitgebreide samenstel-
ling van de groep Werknemers heeft op 21 april in 
Londen samengezeten met de Britse vakbonden 
om het referendum van het Verenigd Koninkrijk 
te bespreken. Een ruime meerderheid van de 
Britse vakbonden is er voorstander van om in de 
EU te blijven. Europa dient iedereen immers een 
gelijke kans te bieden op het gebied van rech-
ten, werkgelegenheid en economische welvaart, 
klonk het.

De deelnemers wezen op de uitstekende timing 
van de studie die het Labour Research Depart-
ment op verzoek van de groep Werknemers heeft 
uitgevoerd. Op het moment van publicatie van 
de studie diende de Britse regering net een wets-
voorstel in dat de rechten van de vakbonden op 
de meest ingrijpende manier in dertig jaar aan 
banden zou leggen. De studie (The crisis and the 
Evolution of Labour Relations in the UK, beschik-
baar op: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.

Het aanstaande Maltese voorzitterschap van de EU – de rol van de groep Werkgevers

De voorbereidingen voor het aanstaande 
Maltese voorzitterschap van de Raad van de 
EU vormden een van de onderwerpen van 
het werkbezoek aan Malta van de voorzitter 
van de groep Werkgevers, Jacek Krawczyk. 
Voorzitter Krawczyk toonde daarbij de bereid-
heid van de groep om actief samen te werken 
met de Maltese werkgeversorganisaties en de 
Maltese regering bij de voorbereiding van het 
voorzitterschap.

Alle grote Maltese werkgeversorganisa-
ties (de Maltese Kamer van Koophandel, 
Ondernemerschap en Industrie, de Maltese 

Horecavereniging, het Algemeen Verbond voor 
Handel en Detailhandel, en het Malta Business 
Bureau) zijn betrokken bij de voorbereiding van 

EESC en Tunesisch Kwartet verstevigen hun samenwerking

Na afl oop van een tweedaags offi  cieel bezoek aan Tunesië heeft EESC-voorzitter Georges Dassis 
een overeenkomst getekend met vertegenwoordigers van het Tunesisch Kwartet. Deze overeen-
komst beoogt de banden te verstevigen tussen het Europese en het Tunesische maatschappelijk 
middenveld.
De ondertekening van de overeenkomst is een positief signaal voor leiders aan beide zijden van 
de Middellandse Zee, en is een bevestiging van de cruciale rol van het maatschappelijk midden-
veld in de participatieve democratie van Tunesië en in de betrekkingen van het land met Europa, 
met inbegrip van het gezamenlijke toezicht op de diepe en brede vrijhandelsovereenkomst. De 
onderhandelingen over deze overeenkomst zijn nog maar pas begonnen.
Tijdens zijn bezoek ontmoette de heer DASSIS ook de ministers voor de betrekkingen met het 
maatschappelijk middenveld, beroepsopleiding en sociale zaken. Hij toonde zich ingenomen met 
het belang dat wordt gehecht aan de vrijheid van meningsuiting, de democratie en de rol van het 
maatschappelijk middenveld.
Sinds 2011, toen de voormalige Tunesische SER werd ontbonden, heeft het EESC nauw samen-
gewerkt met de organen van het Kwartet om de rol van het maatschappelijk middenveld in de 
governance en het beheer van het land te versterken. Vertegenwoordigers van het Kwartet hebben 
de zitting van het EESC op 21 januari 2016 bijgewoond en bevestigden dat zij zullen deelnemen 
aan de komende Euromediterrane top van sociaaleconomische raden in oktober 2016. (cad) ●

Vicevoorzitter Gonçalo Lobo Xavier op de informele bijeenkomst 
van de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijdens de informele bijeenkomst van de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 
19 april in Amsterdam hield de EESC-vicevoorzitter voor communicatie een toespraak, waarin hij 
erop wees dat „arbeidsmobiliteit soms ook geassocieerd wordt met sociale dumping en loondum-
ping, en de overtuiging dat mobiele werknemers aan ‘uitkeringstoerisme’ doen. Dit is ongegrond, 
en uit alle studies blijkt dat mobiele werknemers naar daar trekken waar de banen zijn, niet om 
sociale en openbare diensten uit te buiten”.
In aanwezigheid van de Lodewijk Asscher, Nederlands vice-premier, en Marianne Thyssen, Europees 
commissaris voor werkgelegenheid, werden de komende acties tegen het licht gehouden, zoals 
de herziening van de richtlijn betreff ende de terbeschikkingstelling van werknemers en de nieuwe 
Europese pijler voor sociale rechten.
Het EESC is bezorgd over de publieke perceptie en vijandigheden ten aanzien van de arbeids-
mobiliteit. Uit de meest recente cijfers blijkt dat er 8,3 miljoen mobiele werknemers in de EU zijn, 
oftewel slechts 3,4 % van de gehele Europese beroepsbevolking. Zij kunnen kwetsbaarder zijn 
voor misbruik en discriminatie op het gebied van de sociale zekerheid, arbeidsomstandigheden 
en lonen, toegang tot sociale voorzieningen en onderwijs.
Met betrekking tot de komende Europese pijler voor sociale rechten heeft het EESC er een prioriteit 
van gemaakt om hier actief aan bij te dragen. Momenteel wordt een advies voorbereid, waar-
voor de drie groepsvoorzitters, de heer Krawczyk (groep Werkgevers), mevrouw Bischoff  (groep 
Werknemers) en de heer Jahier (groep Diverse werkzaamheden) zijn aangewezen als rapporteur.
Om een overzicht te krijgen van de verschillende behoeften en situaties in alle EU-lidstaten zal het 
Comité tussen nu en september 2016 waarnemingsmissies organiseren om de sociale partners 
en organisaties van het maatschappelijk middenveld te ontmoeten. De resultaten zullen worden 
meegenomen in de raadpleging van de Commissie over de Europese pijler voor sociale rechten, en 
op grond hiervan zullen maatregelen worden voorgesteld op het gebied van werkgelegenheids- 
en sociaal beleid, gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, billijke arbeidsvoorwaarden en 
adequate en houdbare sociale bescherming voor iedereen.
Het EESC werkt samen met de Europese Commissie om ervoor te zorgen dat deze raadpleging 
rekening houdt met de standpunten van het maatschappelijk middenveld. Het Comité is vastbe-
raden om dit proces te begeleiden en ervoor te zorgen dat de pijler adequate juridisch bindende 
instrumenten krijgt – de enige manier om sociale vooruitgang in Europa te bewerkstelligen. (cad)
 ●

Tijdens de conferentie zal ook de gelijknamige 
studie worden voorgesteld die het EESC heeft 
laten uitvoeren door Culture Action Europe en 
United Cities and Local Government (UCLG-
Agenda 21).

Op 20 juni zal het EESC ‘s avonds een cultu-
reel evenement organiseren, om te tonen 
hoe cultuur als mondiaal instrument kan wor-
den gebruikt voor dialoogvoering, begrip en 
vrede. (cl) ●

en.group-2-studies.39081) licht de inhoud van 
het wetsvoorstel toe en komt onder meer tot de 

conclusie dat verscheidene maatregelen die de 
conservatieve regering heeft genomen, het machts-
evenwicht in tal van arbeidsgerelateerde kwesties 
hebben verschoven naar de werkgeverskant.

De deelnemers aan de vergadering waren 
daarom van mening dat Britse werknemers 
beter af zijn in de EU, waar het sociale acquis 
hen beschermt tegen dergelijke aanslagen op 
hun rechten. Zij stelden dat de Britse en Euro-
pese werknemers er allebei belang bij hebben 
om samen te werken aan een socialer Europa.

De vergadering werd positief afgesloten: de 
deelnemers onderstreepten hun steun voor 
een rechtvaardig en sociaal Europa en toonden 
zich vastberaden om zich te verzetten tegen het 
Britse wetsvoorstel inzake de vakbonden en elke 
poging om de rechten van werknemers in het Ver-
enigd Koninkrijk of elders te beknotten. De pijler 
van sociale rechten die de Europese Commissie 
onlangs heeft voorgesteld, vormt een solide basis 
waarop de vakbonden bij dit gemeenschappelijke 
streven kunnen voortbouwen. (mg/fs) ●

het voorzitterschap. Zij zullen vier onderwer-
pen kiezen die de werkgeversagenda voor het 
voorzitterschap zullen bepalen. Deze zal ver-
volgens formeel worden gepresenteerd aan de 
Maltese premier en de staatssecretaris voor het 
EU-voorzitterschap, alsook aan de voornaam-
ste werkgeversorganisaties in Brussel.

Malta zal in januari 2017 voor het eerst het EU-
voorzitterschap op zich nemen in aansluiting 
op het Slowaakse voorzitterschap dat gepland 
staat voor de tweede helft van 2016. (lj) ●

Het EESC staat volledig achter de holistische 
benadering van de Europese Commissie. De 
strategie heeft alleen kans van slagen als ze 
door alle delen van het waardenetwerk van 
de luchtvaart wordt ondersteund. Een van de 
doelen van het EESC-advies is het in kaart bren-
gen van de benodigde stimuleringsmaatrege-
len om de strategie voor iedereen aantrekkelijk 
en nuttig te maken: EU-lidstaten, luchtvaart-
maatschappijen, luchthavens, verleners van 
luchtvaartnavigatiediensten, fabrikanten, 
vakbonden, milieuactivisten en consumen-
tenorganisaties. (sg) ●
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Luca Jahier, voorzitter 
van de groep Diverse Werkzaamheden

Het voorzitterschap in uitgebreide 
samenstelling van de groep Werknemers 
met de Britse vakbonden in Londen

Jacek Krawczyk, voorzitter van de groep 
Werkgevers met Ian Borg, de Maltese 
minister voor Europese aangelegenheden
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