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We shall overcome
Eerst en vooral wil ik mijn oprechte sympathie betuigen aan
de miljoenen Britse burgers die de wens hebben geuit dat hun
land lid van de Europese Unie zou blijven. Ik denk vooral aan
hen. Aan de vreselijke ontreddering waaraan zij ten prooi zijn.
Met grote bitterheid stel ik mij voor dat onze betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk voortaan
onder onze afdeling “Externe betrekkingen” zullen vallen en dat we in een onzekere toekomst al
onze Britse collega’s niet meer onder ons zullen kunnen behouden.
Ik denk natuurlijk aan mijn vrienden vakbondsleden die bewust stelling hebben genomen in
de campagne maar ik ben ervan overtuigd dat ook een heel groot deel van het maatschappelijk
middenveld zich hiervoor heeft ingezet, net omdat dit middenveld georganiseerd is, wat betekent
dat het zich niet laat inpakken door valse argumenten, om nog te zwijgen van schaamteloze leugens,
en omdat het zin voor beraad heeft, voor organisatie, solidariteit en samenleven.
Zij hebben gelijk: de toekomst van Europa ligt in vrede, rechtvaardigheid, solidariteit en broederlijkheid. Voor iedereen. Voor het hele continent en al zijn eilanden, in afwachting dat ook de
hele wereld volgt. Op een dag zullen wij noodzakelijkerwijs weer een unie zijn, die zich nog verder
zal uitbreiden.
Wat de leugens betreft, heeft het mij diep geschokt te zien hoe populisten van alle slag op een
valse manier goedkope praatjes hebben verkocht om verontwaardiging bij de laagstopgeleide
burgers op te wekken. Zij hebben hun daarbij sociale maatregelen beloofd die naar hun zeggen
door het vertrek uit de Unie mogelijk zouden worden gemaakt terwijl zij heel goed wisten dat
deze beloften nergens op stoelden en ook niet zouden kunnen worden nagekomen. Ik betreur ten
zeerste dat sociale malaise als belangrijkste hefboom wordt gebruikt om mensen aan te zetten tot
juist het minst sociale gedrag, nl. vreemdelingenhaat en het afwijzen van solidariteit. Hieraan moet
een einde komen. En het spreekt vanzelf dat wat ik hier zeg, voor al onze landen en niet alleen voor
het Verenigd Koninkrijk geldt.

Ik heb vaak gezegd dat het Europese project een genereus, intelligent en nobel project is. Ook heb
ik vaak gezegd dat we een eerbetoon moeten brengen aan hen die de moed hebben gehad dit project te lanceren in de nasleep van een vreselijke oorlog die gepaard ging met gruwelijke misdrijven,
gebaseerd op egoïsme, racisme, haat, wreedheid en extremisme. Zij hebben het geniale idee gehad
dit proces op te starten met de sector kolen en staan, met de economie, maar tegelijk keken ze reeds
verder en hebben ze een structuur voor maatschappelijke raadpleging in het leven geroepen, die
de voorloper is van de structuur van ons Comité. Volgens mij is het thans de hoogste tijd om terug
te grijpen naar de grondbeginselen van dit project, die verankerd zijn in onze verdragen. Dit is geen
nostalgisch of aan het verleden gekluisterd standpunt; deze grondbeginselen zullen integendeel
de grondslag leggen voor de toekomst en alleen zij kunnen ons uit het slop halen. Het enige wat ik
nu zou veranderen zijn de prioriteiten die worden vooropgesteld. Om het populisme tegen te gaan,
om het gevoel van frustratie weg te nemen bij de meest kwetsbare bevolkingsgroepen van onze
landen moet de sociale dimensie thans op de voorgrond worden geplaatst. Ik wil u echter meteen
geruststellen: dit betekent natuurlijk niet dat de economie aan haar lot moet worden overgelaten,
nee, en ons Comité zelf moet zowel economisch als sociaal gericht blijven.
Ik zeg u zonder omhaal dat dit referendum geen goede zaak was, het was niet goed georganiseerd
en onvermijdelijk heeft het vooral op wrede wijze de pijnlijke kloof in de samenleving van een van
onze landen nog bevestigd. In feite heb ik dit al in het Engels gezegd, nl. in een publicatie van een
Britse organisatie die in ons Comité vertegenwoordigd is. Het zou van honderd keer meer loyauteit
— en waarschijnlijk zelfs meer verstand — hebben getuigd als de Britse leiders er zelf ook werk van
hadden gemaakt om de Unie socialer en meer solidair te maken in plaats van de vooruitgang van
de Unie te blijven blokkeren en over allerhande uitzonderingsregelingen te blijven onderhandelen.
Het is nu aan de leiders van het Verenigd Koninkrijk om het mandaat dat het volk hun heeft
gegeven ten uitvoer te leggen. Zij moeten dat snel doen, anders zal iedereen niet alleen in gevaarlijke onzekerheid leven, maar zal dit ook in de kaart spelen van de aasgieren in onze landen die een
niet-inachtneming van de resultaten van het referendum uiteraard zullen toeschrijven aan een
onderhuidse clash tussen de “nationale politieke klasse” en de “elite van eurokraten”, ongeacht
wat Parlement, Raad of Commissie ook mogen hebben gezegd.
Eén ding moet echter duidelijk zijn: zowel in afwachting van de uitvoering van dit mandaat, als in
een periode van afwezigheid of na een terugkeer tot de Unie mag dit nooit meer gebeuren: er mag
nooit meer sprake zijn van een vorm van voortdurende chantage van één land op welk ander land
ook, met als gevolg dat de vorderingen die de Unie maakt op het gebied van sociale en regionale
solidariteit of van economische en financiële efficiëntie worden ondermijnd.
We shall overcome.
Georges Dassis
voorzitter van het EESC

EESC‑rapport over vluchtelingen in Turkije: mensen
zullen op irreguliere wijze blijven binnenkomen
Namens het EESC hebben Manthos
Mavrommatis (groep Werkgevers), Jose
Antonio Moreno Díaz (groep Werknemers) en Panagiotis Gkofas (groep Diverse
Werkzaamheden) in het kader van diens
factfindingmissies inzake de migratie- en
vluchtelingenproblematiek (zie EESC Info
van april) van 9 t/m 11 maart een bezoek
gebracht aan Turkije om er te spreken met
overheidsvertegenwoordigers en maatschappelijke organisaties die zich met
migranten bezighouden. In het rapport dat
het EESC over het bezoek heeft opgesteld,
staan 13 praktische aanbevelingen om de
huidige situatie aan te pakken. Volgens het
rapport zullen mensen blijven proberen om
op irreguliere wijze de grens over te steken
zolang de oorlog in Syrië aanhoudt. Het
beschermen van personen die bescherming
zoeken is een fundamentele kwestie die van
de EU vereist dat zij bij het sluiten van overeenkomsten met Turkije of andere derde
landen uitgaat van een aanpak waarin

rechten centraal staan. Het rapport bevat
daarnaast de volgende conclusies:
●● Status van Turkije als veilig derde
land: diverse maatschappelijke organisaties betwijfelen of Turkije als
zodanig kan worden beschouwd, aangezien vele mensen die internationale
bescherming nodig hebben, naar hun
eigen land zijn teruggestuurd ofschoon
ze er voor hun leven moeten vrezen.
●● Gebrek aan kansen op integratie.
Turkijes geografische inperking van
het Verdrag van Genève betekent dat
Syriërs alleen tijdelijke bescherming
kunnen krijgen en dat personen met
een andere nationaliteit slechts voor
subsidiaire bescherming op humanitaire gronden in aanmerking komen.
Integratie op de arbeidsmarkt en
gezinshereniging blijft een probleem.
●● Beperkte sociale rechten voor
vluchtelingen. Ze kunnen geen
werkvergunning aanvragen en zijn

afhankelijk van werkgevers, die echter niet gestimuleerd worden om
hen in dienst te nemen aangezien ze
op grond van de Turkse wet verplicht
zijn om voor iedere buitenlander die
ze inhuren een aantal Turkse werknemers een dienstverband aan te bieden.
Niet‑Syriërs moeten wonen in ‘satellietsteden’, wat hun recht op vrij verkeer
en arbeidskansen beperkt. De meeste
vluchtelingenkinderen die buiten kampen wonen, gaan van school af om te
werken.
●● De bestrijding van mensensmok‑
kel laat te wensen over. Er worden
weliswaar meer functionarissen, vaartuigen en technische middelen ingezet
om mensensmokkel te bestrijden, maar
het aantal veroordelingen is gering.
Het volledige rapport staat hier: http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.refugee‑crisis‑mission‑reports. (mm)l

EU‑Grenswacht: recht om te interveniëren en noodzaak om
prioriteit te geven aan de bescherming van grondrechten
Het is niet langer slechts een doelstelling
om de buitengrenzen van de EU beter te
beheren, het is een dringende noodzaak,
aldus een advies van het EESC dat werd
goedgekeurd tijdens de EESC‑zitting in mei
(rapporteur: Giuseppe Iuliano; corapporteur: Cristian Pîrvulescu). Dit mag echter niet
ten koste gaan van de fundamentele grondrechten, met name het recht op asiel en het
recht van vrij verkeer voor EU‑burgers.
Er moet een nieuwe vorm van grensbeheer worden vormgegeven, die gelijk op
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Ik hoop dat het gezegde, hoe cynisch ook, dat je ook geluk kunt hebben bij een ongeluk ook
voor ons zal gelden. Geen ongeluk is zo groot dat het helemaal niets goeds oplevert. Dat is ook
de essentie van hoop, en hoop hebben we nodig. Helaas moest Europa deze proef misschien wel
doorstaan om daarna eindelijk werk te kunnen maken van hetgeen ik reeds jaren zonder succes
bepleit: een openlijk sociaal Europa. Een Europa dat zich vóór alles om zijn burgers bekommert en
hun dat ook laat weten. Op een duidelijke manier en zonder enige terughoudendheid. Het valt alleen
maar te hopen dat Europa niet op een tweede soortgelijke beproeving wacht om een beslissing in
die zin te nemen en dat het zo min - en zo kort mogelijk - onder deze beproeving blijft gebukt gaan.

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

moet gaan met een omvorming van het
Frontex‑agentschap in een “Europese
Grenswacht”, gelijkend op een civiele

politiemacht. Dit agentschap moet het
recht krijgen om in noodsituaties in te grijpen, nadat de Commissie hiertoe besluit.
Het EESC is van mening dat een dergelijke
interventie strikt moet worden beperkt tot
duidelijk gedefinieerde noodsituaties, dat
het Europees Parlement en de Raad van de
EU hierover moeten worden geïnformeerd
en dat aan deze organen verslag moet worden uitgebracht.
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EESC: De impact van nieuwe arbeidsverhoudingen moet
integraal worden geëvalueerd
Sinds de financiële crisis spelen nieuwe
vormen van arbeidscontracten en verhoudingen – waaronder nulurencontracten, minibanen en werk via online
intermediairs – een steeds belangrijkere
rol. Innovatie en creativiteit moeten worden
aangemoedigd, maar deze nieuwe soorten
arbeidsverhoudingen betekenen voor veel
werknemers ook meer onzekerheid. Dit
heeft geleid tot een ongelijke arbeidsmarkt,
aldus het EESC in een advies dat het aannam
tijdens de zitting van mei (rapporteur: Kathleen Walker Shaw).
Het EESC is van mening dat de daadwerkelijke impact van deze nieuwe
arbeidsverhoudingen op arbeidsnormen, socialezekerheidsstelsels en fatsoenlijke lonen op gepaste wijze moet
worden geëvalueerd en besproken.

Socialezekerheidsmodellen moeten ook
worden aangepast zodat ze kunnen worden toegepast op atypische vormen van
werkgelegenheid. Deze kwestie moet bij de
ontwikkeling van de EU‑pijler van sociale
rechten de nodige aandacht krijgen.

om in te kunnen springen op kwesties die
verband houden met aansprakelijkheid
bij ongevallen, schade en dienststoringen met betrekking tot online platforms,
crowdsourcing en andere nieuwe vormen
van zelfstandig ondernemerschap.

Een beter begrip van de veranderende
aard van werk- en arbeidsverhoudingen
moet leiden tot een meer doeltreffend
EU‑werkgelegenheidsbeleid. Zo gelooft
het EESC bijvoorbeeld dat permanente
educatie, omscholing en bijscholing prioriteiten moeten worden om ervoor te zorgen dat alle werknemers voorbereid zijn op
een baan in een geglobaliseerde, hightech
werkomgeving.

Het is cruciaal om het maatschappelijk
middenveld en de sociale partners hierbij
te betrekken, om ervoor te zorgen dat er
gepaste bepalingen worden voorgesteld
die zowel werknemers als werkgevers
beschermen. (cad)

Er moet verder onderzoek worden gedaan
om kwetsbare groepen te identificeren en

www.eesc.europa.eu

(ve r vo lg van b l z . 1)
EU ‑ G r e n s w ac h t: r e c h t o m te i n te r ve n i ë r e n e n n o o d z a a k o m p r i o r i te i t
te g eve n a a n d e b e s c h e r m i n g v a n g r o n d r e c h te n
Het EESC is met name gealarmeerd door het lot van de
duizenden in de steek gelaten en kwetsbare alleenreizende minderjarigen. Het roept de Commissie met klem
op beschermende maatregelen te nemen en verzoekt
de huidige grensautoriteiten te voldoen aan hun verplichting om bijstand te verlenen. (cad)l

DAGEN VAN HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD 2016:
Dialoog en solidariteit op EU‑niveau cruciaal voor een
welvarend en vreedzaam Europa
Vertegenwoordigers van organisaties van het Europees maatschappelijk middenveld kwamen op 31 mei
en 1 juni bijeen in Brussel voor de Dagen van het
maatschappelijk middenveld 2016, georganiseerd
door het EESC. De nadruk lag tijdens de discussies op
migratie en de uitdagingen en veranderingen die migratie met zich meebrengt voor de Europese samenleving.
“De mobilisatie van burgers kan het verloop van de
geschiedenis veranderen. De vitale rol die organisaties
van het maatschappelijk middenveld hebben gespeeld
in de recente migratiecrisis, heeft bewezen wat er moge‑
lijk is met de steun van burgers”, aldus George Dassis.
Gesine Schwan deelde dit standpunt: “Mensen in
Europa zijn veel opener en loyaler dan de Europese

regeringen ons willen doen geloven. Om te voorko‑
men dat er stappen terug worden gedaan onder de
druk van rechtse krachten en om de afbraak van de
solidariteit in Europa een halt toe te roepen, moeten
we een sociale dialoog aangaan en hebben we een
democratische beweging nodig waar zowel lokale
overheden als organisaties van het maatschappelijk
middenveld bij zijn betrokken”.
Deelnemers bespraken meerdere aspecten van migratie: jongeren en onderwijs, sociale integratie, het
wegnemen van de oorzaken van migratie, vrijheid van
meningsuiting, samenleven of leven in parallelle maatschappijen en vrij verkeer binnen de EU. (sma)l

PRIJS VOOR HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD
2016

EESC looft prijs uit voor bijzondere initiatieven op het gebied van migratie
Met de EESC‑prijs voor het maatschappelijk middenveld 2016 worden initiatieven van maatschappelijke organisaties en/of individuen beloond die zijn gericht op
een verhoogde levenskwaliteit van migranten en het
bevorderen van hun integratie in de maatschappij, en
die zo de Europese waarden en cohesie bevorderen.
De prijs wordt uitgereikt aan lopende of afgeronde
initiatieven die aan een of meerdere van de volgende
criteria voldoen:
●● migranten en vluchtelingen voorzien van eerste
opvang en noodhulp;
●● voorzien in sociale hulpverlening, huisvesting en
gezondheidszorg;
●● praktische ondersteuning bieden en advies geven;
●● vreemdelingenhaat, racisme en discriminatie bestrijden;
●● exploitatie bestrijden en wederzijds respect bevorderen;
●● de bewustwording van rechten en plichten vergroten;
●● cursussen organiseren voor onderdanen van derde landen en gastgemeenschappen.
De volledige lijst van criteria en het aanmeldingsformulier zijn te vinden op de website van het EESC: EESC‑prijs voor
het maatschappelijk middenveld 2016. Kandidaten moeten hun aanmelding rechtstreeks bij het EESC indienen.

De EU‑ministers die verantwoordelijk zijn voor stedelijke aangelegenheden kwamen op 30 mei 2016 in
Amsterdam bijeen om de nieuwe stedelijke agenda
voor de EU aan te nemen, en het EESC werd naar behoren vertegenwoordigd door Joost van Iersel, voorzitter
van de afdeling ECO van het EESC, en Roman Haken,
rapporteur voor het advies inzake De toekomst van de
stedelijke agenda van de EU vanuit het oogpunt van
het maatschappelijk middenveld. Hun aanwezigheid
weerspiegelde de cruciale rol die het Comité blijft spelen
bij de vormgeving van de Europese stedelijke agenda.
De Europese stedelijke agenda heeft als doel een nieuwe
vorm van samenwerking tot stand te brengen op verschillende niveaus, tussen lidstaten, regio’s, vertegenwoordigers van stedelijke autoriteiten, de Europese
Commissie, het Europees Parlement, de adviesorganen
van de EU (EESC en CvdR), de EIB en andere relevante
spelers, om de stedelijke dimensie van het EU‑beleid
te versterken. De agenda, ontworpen om innovatie en
groei te stimuleren, zal rechtstreeks van invloed zijn op
het leven van de 80 % van de EU‑burgers die tegen 2050
in steden zullen wonen.
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Het EESC schaart zich echter niet achter het voorstel van
de Europese Commissie om systematische controles uit
te voeren op EU‑burgers aan de buitengrenzen van de
Europese Unie, aangezien dit het grondrecht van vrij
verkeer ernstig zou schenden.

Het EESC: een invloedrijke stem bij
de vormgeving van het toekomstige
stedelijke beleid van de EU

Het EESC heeft er met succes op aangedrongen dat
steden worden erkend als waardevolle partners in het
proces van Europese integratie, dat organisaties van het
maatschappelijk middenveld worden beschouwd als
gelijken bij de tenuitvoerlegging van de nieuwe stedelijke agenda en dat publiek‑private partnerschappen
worden gebruikt als modellen voor de financiering van
stedelijke projecten. (cad)l

De deeleconomie biedt tal van voordelen,
maar moet worden gereguleerd om het nodige
vertrouwen te creëren
De wereldwijde deeleconomie heeft een omvang
van naar schatting 17,8 miljard euro en zal volgens de
prognoses tot 2025 een snelle groei vertonen. Op verzoek van het Nederlandse voorzitterschap van de Raad
heeft het EESC een advies over de deeleconomie en zelfregulering aangenomen waarin het de EU ertoe oproept
“zo snel mogelijk een duidelijk en transparant juridisch
kader voor deze activiteiten op Europees niveau vast
te leggen”.
Nieuwe vormen van handel, zoals de deeleconomie,
werpen regelgevingsvraagstukken op die moeten
worden opgelost wanneer we willen dat zij ook sociale
voordelen opleveren. Met name moeten zij voldoen
aan de nationale en Europese wetgeving. Belangrijke

aandachtspunten zijn werknemersrechten, een belastingheffing, gegevensbescherming en privacy, sociale
rechten, eerlijke concurrentie en de bestrijding van
monopolies en concurrentievervalsing. De verschillende
vormen van ruilhandel op platforms voor de deeleconomie moeten in dit verband onder de loep worden
genomen.
In het advies dringt het EESC aan op de bescherming
van de rechten van alle deelnemers aan de deeleconomie, met inbegrip van prosumenten (producerende
consumenten). Het EESC verzoekt de Commissie daarnaast om zonder verder uitstel werk te maken van de
langverwachte Agenda voor de deel- of ruileconomie. (sg)l

De voorzitter van de Franse SER op de zitting
van het EESC
Op 26 mei jongstleden gaf Patrick Bernasconi, voorzitter van de sociaaleconomische en milieuraad van

De EESC‑prijs – waaraan een prijzengeld van in totaal 50 000 euro is verbonden – wordt op 15
december 2016 uitgereikt. Alle maatschappelijke organisaties die officieel zijn geregistreerd in de EU en
op Europees, nationaal, regionaal of lokaal niveau actief zijn, kunnen meedingen naar de prijs. Ook individuen
kunnen meedoen.

Frankrijk, bij het EESC een toespraak met als titel “De
sociaaleconomische raden en de verwachtingen van
het Europees maatschappelijk middenveld” en nam hij
deel aan de debatten van de leden over deze kwestie die
van fundamenteel belang is voor de Europese burgers
en voor de mensen die hun organisaties op alle niveaus
vertegenwoordigen.
“Tegen de achtergrond van de Europese crisis die
wordt gekenmerkt door een sterk wantrouwen van
de burgers tegenover politici, moeten de sociaaleco‑
nomische en milieuraden zowel op nationaal als op
Europees niveau een bepalende rol spelen te midden
van de burgerdialoog en het democratische debat”,
verklaarde Georges Dassis tijdens de zitting.

De uiterste termijn voor inzendingen is 9 september 2016.

BINNENKORT IN HET EESC
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Georges Dassis, voorzitter van het EESC, en Patrick
Bernasconi, voorzitter van de Economische, sociale en
milieuraad van Frankrijk

“Het is van essentieel belang dat we de dialoog en de
samenwerking tussen onze twee vergaderingen ver‑
sterken, aangezien de onderwerpen die centraal staan
in het leven van de burgers en waar wij aan werken op
sociaal, economisch en milieugebied systematisch een
Europese en zelfs internationale weerklank hebben”,
sprak Patrick Bernasconi. (cad)l

Samenwerking EESC‑ESEC breidt zich uit
Op 15 juni 2016 heeft het EESC een delegatie van de Franse sociaaleconomische en milieuraad ontvangen,
om informatie uit te wisselen op het gebied van vervoer en energie, buitenlandse zaken en Horizon 2020.

Yaro M. Kupčo: Impressies van Slowakije

13 juli – 16 september 2016, JDE‑gebouw, Foyer 6
Naar aanleiding van het begin van het Slowaakse
voorzitterschap van de EU organiseert het EESC een
tentoonstelling met foto’s van Slowaaks kunstenaar
en fotograaf, Yaro M. Kupčo, Hij gebruikt uitsluitend
traditionele fototoestellen om stillevens en panorama’s
te fotograferen, die hij vervolgens in sepia afdrukt en
bijwerkt met zuiver goud.
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De tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met de Slowaakse permanente vertegenwoordiging bij de EU en de non‑profitorganisatie “Slovaks in
Luxembourg”. Ze wordt op 13 juli om 19 uur officieel
geopend door de heer Ivan Korčok, staatssecretaris
van Buitenlandse en Europese Zaken van de Republiek
Slowakije. Róbert Ragan junior en Martin Uherek
zorgen voor de muzikale omlijsting. (jp)l

Een en ander houdt verband met de intensivering van de betrekkingen tussen de twee instellingen op initiatief
van de heer Georges Dassis, voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité, en de heer Patrick
Bernasconi, voorzitter van de Franse sociaaleconomische en milieuraad.
Bijgestaan door de eenheid Interinstitutionele betrekkingen en betrekkingen met de nationale SER’s (REL) van
het Europees Economisch en Sociaal Comité hebben de heer Coulon, voorzitter van de afdeling TEN, de heer
Zufiaur Narvaiza, de heer Peel, vicevoorzitter van de afdeling REX, en de heer Baráth, voorzitter van de stuurgroep
Europa 2020, uitvoerig van gedachten gewisseld met de leden van de Franse delegatie onder leiding van de heer
Cambacérès, voorzitter van de afdeling Europese en internationale zaken van de Franse sociaaleconomische en
milieuraad. (cc)l

Een sleutelrol voor de
sociaal‑economische actoren na Cotonou
Op weg naar een nieuw EU/ACS‑partnerschap met het maatschappelijk
middenveld aan het roer
Partnerschapsovereenkomst van Cotonou, die in 2020
afloopt.

Tijdens de zitting van het EESC van mei werden
aanbevelingen gedaan voor een hervorming van de
EU‑instrumenten op het gebied van handel, hulpverlening en ontwikkeling om doeltreffender te kunnen
reageren op huidige en toekomstige uitdagingen in de
betrekkingen met de landen van Afrika, het Caribische
gebied en de Stille Oceaan (de ACS‑landen). Deze aanbevelingen worden meegenomen bij de opstelling van
het nieuwe kader dat in de plaats moet komen van de

Tijdens het debat van het EESC met Joseph Chilengi,
voorzitter van de Economische, Sociale en Culturele
Raad van de Afrikaanse Unie (ECOSOCC), en commissaris Neven Mimica werd gesproken over het belang dat
de EU aan de betrekkingen met de ACS‑landen hecht
en over de noodzaak van een paradigmaverschuiving
van onderhandelingen naar dialoog in het licht van
het universele karakter van de uitdagingen waarmee
zowel de EU als de ACS‑landen worden geconfronteerd. (mm)l

Het rondetafeloverleg EU‑China leidt tot een
gemeenschappelijke verklaring over innovatie,
plattelandsontwikkeling, “One Belt, One Road” en
investeringen
Tijdens de 14e rondetafel EU‑China, die op 18 en
19 mei in het gebouw van het EESC heeft plaatsgevonden, werd erkend dat de doelstellingen van de Europa
2020-strategie en het Chinese 13e vijfjarenplan verenigbaar zijn. De deelnemers waren het erover eens dat de
ontwikkelingsstrategie “One Belt, One Road” tastbaarder
en begrijpelijker moet worden gemaakt voor alle partijen, met inbegrip van het maatschappelijk middenveld.
Tijdens deze vergadering werd de aandacht tevens

gevestigd op innovatie en economische ontwikkeling
in plattelandsgebieden, in combinatie met infrastructuur, investeringen en de oprichting van de Aziatische
Investeringsbank voor infrastructuur (AIIB).
EESC‑voorzitter Georges Dassis merkte op: “De betrek‑
kingen tussen de beide regio’s zijn uitgebreid en ont‑
wikkeld, zoals ook het geval is voor de betrekkingen
tussen het EESC en de Chinese sociaaleconomische

Het Europees nabuurschapsbeleid (ENB) is dringend
toe aan een herziening om ervoor te zorgen dat deze
een effectief instrument voor grensoverschrijdende
samenwerking wordt. Het ENB werd in 2004 gelanceerd om voort te bouwen op gemeenschappelijke
belangen en waarden in de EU en in de zuidelijke en
oostelijke buurlanden en de bevordering van politieke
en economische samenwerking, maar heeft door haar
„one‑size‑fits‑all” -benadering niet voldoende aandacht
kunnen schenken aan de voortdurende fragmentering
in beide regio’s.
In het tijdens de mei‑zitting goedgekeurde advies over
de door de Commissie voorgestelde herziening van het
ENB, dringt het EESC aan op een meer proactieve en
dynamische aanpak die zich richt op regionale stabilisatie en een hechtere sociale en civiele dialoog. “Het
is waar dat de EU wordt geconfronteerd met disrup‑
tieve, soms tragische ontwikkelingen in zowel het
zuidelijke als het oostelijk nabuurschap. Een gebrek
aan visie zal echter niet helpen om uit de impasse
te raken. Wij pleiten ervoor een nieuwe, dynamische
ENB‑agenda op te stellen, met inbegrip van het vooruitzicht op toetreding tot de EU voor sommige partnerlanden met dergelijke aspiraties en die bereid en in
staat zijn om aan de eisen te voldoen”, zei rapporteur
Andrzej Adamczyk. (mm)l
raad. Onze wederzijdse ervaringen dragen bij tot een
weloverwogen en evenwichtige ontwikkeling van de
algemene relatie”.
De Chinese ambassadeur Yang Yanyi voegde daaraan
toe: “De acties van onze beide samenlevingen om
onze economieën te ontwikkelen en te hervormen
gaan hand in hand. Wij zijn dan ook verheugd over
de inspanningen die vandaag door beide partijen zijn
geleverd om expertise over deze belangrijke onderwer‑
pen te bundelen”.
“Maatschappelijke organisaties dragen bij tot de ver‑
wezenlijking van de strategische agenda EU‑China
2020 met het oog op samenwerking, legitimiteit van
de overheidsinstellingen en derhalve ook betere wet‑
geving”, besloot Gunnar Wiegand, directeur Azië van de
EDEO. (mm)l

Een impuls geven aan innovatie en het
bedrijfsleven in Europa
door de groep Werkgevers
Nauwere betrekkingen tussen het bedrijfsleven, de
industrie en de academische wereld leveren voordelen
op voor alle betrokkenen, en er zijn tal van factoren die
bevorderlijk zijn voor innovatie: tot deze conclusie kwamen de deelnemers aan het seminar Driving innovation
and industry in Europe, dat op 16 juni werd gehouden
in Cambridge. Vertegenwoordigers van de academische
wereld en innovatieve hightechbedrijven bogen zich
over de vraag hoe de innovatie in de EU kan worden
bevorderd.
Meer aandacht voor de STEM‑vakken (exacte wetenschappen, technologie, ingenieurswetenschappen en
wiskunde) in het onderwijs is van essentieel belang voor
het stimuleren van innovatie, gezien het chronische

“Het evenement werd in Cambridge georganiseerd
omdat daar enorm veel topinstellingen op het gebied
van onderzoek en onderwijs zijn gevestigd. Cambridge
is daarom een echt excellentiecentrum op Europees en
zelfs op wereldniveau”, zei Brenda King, Brits lid van de
groep Werkgevers.
georganiseerd en omvatte tevens studiebezoeken aan
de innovatieve wetenschapsparken in Cambridge. (lj)

Een EU die werkt
voor werknemers:
ons alternatief voor
euroscepticisme en
nationalisme

Na de inleidende toespraken van Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, en Gabriele Bischoff, voorzitter van de
groep Werknemers, was één van de centrale thema’s
van het debat de toekomst van de Europese pijler van
sociale rechten, een initiatief van de Europese Commissie

Luca Jahier, voorzitter van de groep Diverse
Werkzaamheden van het EESC tijdens de conferentie
“Hoopvolle vooruitzichten voor Europa! Cultuur, steden
en nieuwe verhalen”

door de groep Diverse
Werkzaamheden
Op 20-21 juni organiseerde de groep Diverse Werkzaamheden een conferentie met als titel Hoopvolle
vooruitzichten voor Europa! Cultuur, steden en
nieuwe verhalen, samen met Bozar en de Commissie
cultuur en onderwijs van het Europees Parlement.
Tijdens deze conferentie, die door meer dan 200 mensen werd bijgewoond, werd de nadruk gelegd op het
enorme potentieel van cultuur als instrument om Europa
één te maken en te mobiliseren. In een tijd waarin extremisme welig tiert, een tijd waarin burgers zich meer dan
ooit sinds 1945 afvragen wat hun gemeenschappelijke
identiteit is, in die tijd is het moment gekomen om cultuur en cultureel beleid bovenaan de Europese politieke
agenda te plaatsen, om in de cultuursector te investeren en iedereen die bij cultuurbeheer is betrokken te
steunen. De tijd is rijp om cultuur in te zetten als ‘zacht
instrument’ in de externe betrekkingen van Europa en
te stimuleren dat cultuur de 4e pijler van duurzame ontwikkeling wordt.

Zoals Luca Jahier, voorzitter van groep III concludeerde,
hebben we een nieuw en krachtig verhaal nodig voor
Europa, dat onze toekomst opnieuw vorm kan geven.
Cultuur kan de hoop helpen creëren die we nodig hebben voor onze toekomst, voor duurzame ontwikkeling
en vooruitgang op ons continent, voor een overtuigend
verhaal dat ons allemaal inspireert! (cl)l

NIEUWE BROCHURE
De prioriteiten van het EESC tijdens
het Slowaakse voorzitterschap

door de groep Werknemers
Op 31 mei 2016 organiseerde de groep Werknemers
een buitengewone vergadering in Den Haag in het
gebouw van de Sociaal‑Economische Raad (SER) van
Nederland. Dit bood onder andere de gelegenheid om
het Nederlandse EU‑voorzitterschap te evalueren, dat
spoedig ten einde zou lopen.

cultuur als 4e pijler van duurzame
ontwikkeling

Tegen deze achtergrond gaf groep III de opdracht tot
een studie, die tijdens deze conferentie werd gepresenteerd. In deze studie staan de volgende vragen centraal:
kan cultuur ons helpen om de systemische, politieke
en identiteitscrises die de EU momenteel doormaakt te
overwinnen? Welke rol kunnen cultuur en steden spelen
in het bevorderen van sociale en territoriale cohesie,
in het voeren van een dialoog en in het creëren van
vertrouwen in onze ingewikkelde samenlevingen? Kan
cultuur Europa voorzien van hoop, nieuwe verhalen en
een tweede renaissance?

gebrek aan hoogopgeleide en vakbekwame ingenieurs op de Europese arbeidsmarkt. Tevens werd erop
gewezen dat er te weinig tolerantie is voor mislukkingen, wat een van de factoren is die innovatie in Europa
tegenhouden. De sprekers betreuren de grote bureaucratische rompslomp die vooral bij het indienen van
onderzoeksaanvragen komt kijken.

Het seminar werd door de groep Werkgevers van het
EESC in samenwerking met het Cambridge Network

Hoopvolle
vooruitzichten voor
Europa! Cultuur, steden
en nieuwe verhalen:

waarover zij onlangs een openbare raadpleging heeft
gelanceerd. Vakbewegingen achten dit initiatief cruciaal
voor de ontwikkeling van de EU, gezien de eurosceptische tendensen die het bestaan van de EU zelf betwisten.
De bijeenkomst ‘s middags richtte zich op de gevaren van
het opkomende euroscepticisme en nationalisme. Deze
trends heeft Nederland zelf aan den lijve ondervonden
tijdens het Nederlandse referendum over de associatieovereenkomst EU‑Oekraïne. Journalisten, vakbondsleiders en academici uit verschillende EU‑landen bespraken
de gevolgen van deze verschijnselen – die een ernstige

bedreiging vormen voor het sociale acquis op nationaal
en Europees niveau – voor de rechten van werknemers
en vakbonden. De gevolgen zijn nu al in diverse landen
merkbaar, onder andere in het VK, waar de regering werkt
aan voor de vakbonden zeer ongunstige wetgeving.

De Slowaakse
Republiek heeft, voor
het eerst na haar toetreding, op 1 juli het
voorzitterschap van
de Raad overgenomen. De brochure die
het EESC voor deze
gelegenheid heeft
The EESC priorities
uitgegeven, bevat de
during the Slovak presidency
prioriteiten van het
Slowaakse voorzitterschap en van het
Europees maatschappelijk middenveld, de
Slowaakse leden van
het EESC en essentiële informatie over Slowakije.

© Shutterstock: Niyazz

Georges Dassis, voorzitter van het EESC met Joseph
Chilengi, voorzitter van de Sociaaleconomische en Culturele
Raad van de Afrikaanse Unie (Ecosocc), en Europees
commissaris Neven Mimica

Met het oog op een doeltreffende verwezenlijking van
de VN‑doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling en
betere resultaten voor de burgers in de ACS‑landen en
de EU, pleit het EESC voor een nieuw kader waarin het
belang wordt erkend van de participatie van het maatschappelijk middenveld in het ontwikkelingsproces.
Het EESC is ervan overtuigd dat het maatschappelijk
middenveld ook een rol moet spelen bij het toezicht
op en de beoordeling van de impact van de tenuitvoerlegging van de toekomstige overeenkomst en dat het de
daarvoor noodzakelijke financiële steun moet krijgen.

Het EESC formuleert
zijn strategie om de
EU tot een betere buur
te maken

July – December 2016

European Economic and Social Committee

Ter conclusie van de bijeenkomst, benadrukte Gabriele
Bischoff dat Europa werknemers en burgers een positief project moet bieden en riep zij de vakbonden op
contact te zoeken met werknemers die zich gemarginaliseerd en genegeerd voelen door de traditionele
politieke fracties. (mg)l

Brochure, 16 bladzijden, EN, FR, DE, SK: http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.publications.39747 (cg)l
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Luca Jahier, voorzitter van de groep Diverse Werkzaamheden van het EESC tijdens het Global Media Forum in Bonn

Het EESC bij het Global Media Forum van Deutsche Welle in Bonn
Op 15 juni organiseerde het EESC op het
Global Media Forum van Deutsche Welle
een paneldiscussie getiteld “Migratie, een
verhaal van twee werelden” onder leiding
van Michael Meyer, voormalig directeur
Communicatie onder Ban Ki‑moon. Twee
vluchtelingen, Prince Wale Soniyiki uit
Nigeria en Suhrab Balkhi uit Afghanistan,
vertelden hartverscheurende verhalen over
hun vlucht en beschreven de vijandige houding waarmee zij in hun gastlanden werden
geconfronteerd. Mona Hemmer beschreef
hoe in haar dorp, 100 Iraakse en Afghaanse
vluchtelingen worden opgevangen en hoe
verrijkend deze ervaring is ondanks alle

twijfels en protesten die de dorpelingen in
het begin hebben geuit.
Alexandra Föderl‑Schmid, hoofdredacteur van het Oostenrijkse dagblad Der
Standard, benadrukte hoe belangrijk het
is dat journalisten in de berichtgeving over
migratie vanuit een professionele invalshoek
te werk gaan. “We moeten over belevenis‑
sen als die van Prince en Suhrab berichten,
maar ook aandacht besteden aan de moge‑
lijke negatieve gevolgen van migratie.”
Luca Jahier, voorzitter van groep III
van het EESC, onderstreepte dat “het

Op 10 juni is de voorzitter van het EESC
ontvangen in het Élysée na een uitnodiging
van de president van de Franse Republiek. Hij
verdedigde er de oproep van 9 mei voor een
Europese heropleving, met acht medeondertekenaars - Lionel Baier, Mercedes Bresso,
Daniel Cohn‑Bendit, Guillaume Klossa, Maria
João Rodrigues, Roberto Saviano, Gesine
Schwan en Guy Verhofstadt en EESC‑lid Philippe de Buck (werkgeversgroep).

“Ik reken sterk op de steun van president
François Hollande om deze voorstellen te
verdedigen en ik ben verheugd over zijn
uitnodiging, die het begin vormt van een
bredere beweging om ideeën uit te wisse‑
len en actie te ondernemen op het niveau
van de staatshoofden en regeringsleiders”,
benadrukte Georges Dassis. “De oproep is
duidelijk: het algemene belang is meer dan
de som van nationale belangen. Dat is mijn

R EU Ready? Het spel
om het Europees
Economisch en
Sociaal Comité te
ontdekken!
Het EESC heeft R EU Ready? ontwikkeld,
een educatieve game waarbij jongeren in
de huid van een EESC‑lid in Brussel kunnen
kruipen
De game heeft als doel de EU – en dus het
EESC – dichterbij de burgers te brengen; zij
kunnen spelenderwijs leren over de EU en
over de plaats die het EESC binnen de
EU inneemt.
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Daniela Marangoni (dm)
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Leszek Jarosz (lj)
Margarita Gavanas (mg)
Margarida Reis (mr)
Milen Minchev (mm)
Siana Glouharova (sg)
Silvia M. Aumair (sma)

Op 28 mei heeft het EESC, net zoals de
andere Europese instellingen, zijn deuren
geopend voor het publiek. 20 leden van
het EESC en 75 personeelsleden hebben
2 424 bezoekers ontvangen. Zij konden een
gesprek aangaan met de leden van het EESC
en deelnemen aan de talrijke activiteiten
voor jong en oud. Het thema van dit jaar
was “In verscheidenheid verenigd”.
De bezoekers konden stemmen over
onderwerpen die in hun ogen als prioriteit
moeten worden gesteld. Hieruit is gebleken
dat ze voornamelijk belang hechten aan de
migratiecrisis en aan energie. Wat het
eerste betreft, willen ze de totstandbrenging
van een gemeenschappelijk Europees
asielstelsel, steun aan vluchtelingen
in landen die grenzen aan conflict‑
gebieden en een duidelijk integra‑
tiebeleid op basis van onderwijs en

overtuiging als geëngageerde Europeaan
die ervoor vecht om de burgers van de Unie
steeds dichter bij elkaar te brengen. Samen,
met al onze diversiteit, bouwen we aan een
welvarende en vredige toekomst”. (cad)l

opleiding. Wat energie betreft, vinden ze
de totstandbrenging van een koolstofarm
energiestelsel belangrijk.
De bezoekers konden ook hun kennis over
het EESC en de EU testen, alsook hun financiële kennis dankzij een “rad van fortuin” in
de stand gewijd aan het thema economie.
Het milieuthema was dit jaar het probleem
van de geplande veroudering. Personen
die er dagelijks mee bezig zijn, stonden
klaar om de vragen van de bezoekers te
beantwoorden.
De leden van het EESC hebben in mei ook
deelgenomen aan verschillende feestelijkheden ter ere van Europa in andere Europese steden, zoals Parijs, Boedapest,
Praag, Genua en Luxemburg, om de
Europese burgers uit te leggen wat het EESC
doet. (dm)l

Het EESC en het maatschappelijk
middenveld: Europa’s voeten op de
(landbouw)grond
Gonçalo Lobo Xavier, EESC‑vicevoorzitter
voor communicatie, bracht op 11 juni 2016
een bezoek aan de Portugese landbouwbeurs
in Santarém en nam deel aan het panel ‘Het
belang van het maatschappelijk middenveld
in Europa’, dat was georganiseerd door Luis
Mira, lid van de groep Werkgevers, João Dias
da Silva, lid van de groep Werknemers, en
Margarida Marques, Portugees staatssecretaris van Europese Zaken.

©présidence de la République-J.Bonet

Voorzitter Georges Dassis spreekt met
president Hollande over een sterker
Europa

maatschappelijk middenveld Europa
overeind heeft gehouden in de migratie‑
crisis”. Om de toenemende ongerustheid
in Europa tegen te gaan doet het EESC
praktische voorstellen aan de EU‑instellingen en de lidstaten, die zijn gebaseerd
op de bevindingen van 11 werkbezoeken
aan lidstaten van de Unie en aan Turkije.
Naast de paneldiscussie sprak EESC‑vicevoorzitter Gonçalo Lobo‑Xavier de voltallige vergadering toe over de uitvoering
van de universele doelstellingen voor
duurzame ontwikkeling (DDO’s) en de rol
van de economie. (sma)l
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Migratie, een verhaal van twee werelden

De sprekers spraken een groot publiek van
Portugese landbouwers en lokale autoriteiten
toe en gaven hun visie over hoe hun werk bij
het EESC van invloed is op organisaties en
bonden in Portugal.

Gonçalo Lobo Xavier gaf een overzicht van
de rol van het EESC en een toelichting op de
lopende initiatieven en de werkzaamheden
die worden uitgevoerd om het maatschappelijk middenveld in Europa meer gewicht
te geven.
Margarida Marques benadrukte het belang
dat de Portugese regering hecht aan het EESC
en stelde meerdere initiatieven voor om de
samenwerking tussen Portugal en het EESC te
intensiveren, namelijk bijeenkomsten op nationaal en Europees niveau die als doel hebben
het maatschappelijk middenveld een stem en
meer zichtbaarheid te geven bij het Portugese
publiek. (mr)l

Gezamenlijke bijeenkomst van de groep Communicatie van
het EESC en de contactpunten in Porto
Op 2 en 3 juni 2016 is er door de burgemeester van Porto, Rui Moreira, een
gezamenlijke bijeenkomst van de groep
Communicatie van het EESC en de contactpunten Communicatie georganiseerd.
Deze leerzame game is in alle EU‑talen
beschikbaar op de speciale Facebookpagina (R EU Ready) en op de EESC‑website
(webversie) en kan ook worden gedownload via Google Play en de App Store.
Zie voor meer informatie onze flyer:
R EU Ready? Europees Economisch en Sociaal Comité (jp)l

Coördinatie:

De bijeenkomst begint met een presentatie door José Manuel Fernandes,
een journalist van de Portugese krant
Observador, over de media in Portugal,
gevolgd door speeches van João Tàtá,
hoofd van de vertegenwoordiging van
de Commissie in Portugal, over de communicatiestrategie van de Commissie,
en van Luis Planas, secretaris-generaal
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Brussel, België
Tel. (+32 2) 546.94.76
Fax (+32 2) 546.97.64
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Het resultaat van de bijeenkomst was de
herdefiniëring van communicatieprioriteiten, waarbij meer aandacht zal worden
besteed aan de beleidsgebieden in plaats
van aan de organisatie zelf en conform de
richtsnoeren van Going Local‑mogelijkheden gebruik zal worden gemaakt. (mr)l
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Agata Berdys (ab)

Ter perse gegaan op
1 juli 2016

van het EESC, over de beleidsprioriteiten
van het EESC secretariaat. Op de agenda
stond ook een paneldiscussie over de rol
van de contactpunten Communicatie,
waarbij leden van het EESC beste praktijken presenteerden.

EESC Info verschijnt negen keer per jaar — telkens ter gelegenheid van een EESC‑zitting.
Gedrukte versies van EESC Info in het Duits, Engels of Frans kunnen gratis worden verkregen bij de
persdienst van het EESC.
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http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc‑info
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wordt verwezen naar het Publicatieblad van de Europese Unie en andere publicaties van het EESC.
Reproductie – onder vermelding van EESC Info – is toegestaan, op voorwaarde dat de redactie een
kopie wordt toegestuurd.
Oplage: 5800 stuks.
Het volgende nummer van EESC‑info komt uit in september 2016.
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