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Beste lezers,
Graag wil ik van deze gelegenheid gebruikmaken om terug te kijken op enkele van de belangrijkste resultaten op het gebied van communicatie tijdens het eerste jaar van de huidige mandaatsperiode van het EESC. Ook zal ik enkele communicatiekansen voor de komende maanden aanstippen.
U kunt dit zien als een korte vooruitblik op de komende activiteiten, waarbij het communicatiebeleid
van het EESC steeds doeltreffender wordt.
Heel recentelijk, in juli, stond de zitting van het EESC in het teken van twee met elkaar verband
houdende adviezen over enkele netelige kwesties, namelijk de instandhouding van de Europese
staalindustrie en van de bijbehorende banen, en de vraag of de EU China al dan niet de status van
markteconomie moet verlenen. Daarbij verklaarde het EESC luid en duidelijk dat het verlenen van
de status van markteconomie aan China belangrijke industrieën in Europa in gevaar zou brengen.
Dit heldere standpunt van de zijde van het maatschappelijk middenveld heeft veel media‑aandacht
gegenereerd, aangezien het de bezorgdheid van de Europese burger weerspiegelt over een besluit
dat dramatische gevolgen kan hebben voor zijn bestaan. Het lijdt geen twijfel dat we tegelijkertijd
de zorgen van zowel werkgevers als werknemers en consumenten verwoordden, en ik hoop dat de
berichtgeving over deze debatten in deze editie ook voor u interessant zal zijn.
Geplande veroudering is een ander vraagstuk waarop de perswerkzaamheden van het EESC het
afgelopen jaar waren gericht. Na in 2013 een campagne voor EU‑actie te hebben aangevoerd
met zijn advies ter zake, publiceerde het EESC een baanbrekende studie over etikettering over
de levensduur van producten, waarin werd vastgesteld dat consumenten bereid zijn om meer te
betalen voor producten die langer meegaan. Opnieuw liep het EESC vooruit op een onvermijdelijk
dossier: de circulaire economie.

In 2016 vormden migratie en de integratie van migranten en vluchtelingen in de EU een rode draad
in de activiteiten van het EESC. Van de lange reeks onderzoeksmissies naar de lidstaten die er het
meest mee te maken hebben en de daaruit resulterende praktische voorstellen aan EU‑beleidsmakers, tot de jongerendebatten in Brussel in het kader van Your Europe, Your Say 2016 is er veel werk
verzet om tot een duurzame oplossing te komen. De prijs voor het maatschappelijk middenveld 2016,
die in december zal worden toegekend aan organisaties die vluchtelingen ondersteunen, zal de
bekroning vormen van een jaar van aanhoudende inspanningen.

Uiteraard is communicatie tweerichtingsverkeer en een gezamenlijke verantwoordelijkheid, en de
kernactiviteit van het EESC is het produceren van adviezen die de EU‑wetgeving vorm helpen geven
en die dankzij het harde werk van zijn leden en afdelingen tot stand komen. Om deze werkzaamheden bij het publiek onder de aandacht te brengen speelt communicatie echter een belangrijke rol.
In het komende seizoen, waarin het nieuwe Slowaakse voorzitterschap een groot aantal activiteiten
zal organiseren, zullen we ons blijven richten op het communiceren van ons kwaliteitsvolle werk op
zoek naar Europese oplossingen voor de uitdagingen waar we voor staan. Laten we dat samen doen!
Gonçalo Lobo Xavier
Vicevoorzitter van het EESC, verantwoordelijk voor communicatie
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„Mededinging doet er voor
iedereen toe”, aldus commissaris
Vestager tijdens de zitting van het
EESC
Achteruitgang van de
arbeidsverhoudingen en -rechten in
het VK: nieuw verslag van de groep
Werknemers van het EESC
EESC‑delegatie bezoekt Moskou
ter ondersteuning van een
voortgezette dialoog met Russische
maatschappelijke organisaties

Rapporteur Andrés Barceló (groep Werkgevers - ES) merkte op dat de Europese
industrie een gelijk speelveld nodig heeft
en moet worden beschermd tegen oneerlijke concurrentie. Zolang China niet voldoet aan de vijf EU‑criteria, komt het land
volgens hem niet in aanmerking voor de
status van markteconomie.
Bij de sectoren die het hardst getroffen
zijn, gaat het onder meer om: aluminium,
fietsen, keramiek, glas, onderdelen van
motorvoertuigen, papier en staal. Het EESC
is ook bezorgd over de impact op innovatie
en de gevolgen daarvan voor het concurrentievermogen van Europa. Corapporteur
Gerald Kreuzer (CCMI‑afgevaardigde - AU)
benadrukte dat de hele industriële waardeketen in gevaar zou worden gebracht en
dat Europa talloze banen, waaronder erg
gespecialiseerde functies, zou kunnen verliezen. Ons concurrentievermogen zou op

Van links naar rechts: EESC‑lid Andrés Barceló, rapporteur van de adviezen over staal en de
status van markteconomie voor China, en CCMI‑afgevaardigden Enrico Gibellieri en Gerald
Kreuzer, co‑rapporteurs van deze adviezen, tijdens de zitting
het spel staan aangezien enkel een sterke
industrie in O&O kan investeren.

Naast de impact op banen, groei en innovatie in Europa, zou de toekenning van
de status van markteconomie aan China
een ernstige beperking vormen voor de
Europese ambities op het gebied van
duurzame ontwikkeling en de bestrijding
van de klimaatverandering.
Het EESC zal een bijzonder project opzetten
namens het georganiseerd maatschappelijk middenveld om de kwestie van de status van markteconomie voor China op te
volgen. (sma)
l

De Europese staalindustrie heeft een
gelijk speelveld nodig om te overleven
De Europese staalindustrie is getroffen
door de economische crisis en de oneerlijke
handel in ingevoerd staal, wat de staalprijzen heeft doen dalen en zo de Europese
staalproductie heeft gekelderd. Andrés
Barceló (groep Werkgevers - ES), rapporteur van het advies Staal: behoud van
duurzame banen en groei in Europa zei
dat we een gelijk speelveld nodig hebben
voor de Europese staalindustrie.
Daarom is het EESC ook gekant tegen de
toekenning van de status van markteconomie aan China, aangezien dit zou leiden tot
de uitbesteding van banen, de invoer van
vervuiling en het einde van de Europese
staalindustrie.
Het EESC heeft daarentegen verschillende
voorstellen geformuleerd om het gelijke
speelveld te herstellen, met bijzondere
aandacht voor maatregelen tegen dumping, het emissiehandelssysteem (ETS) en
investeringen:
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Ook zal het EESC dit najaar een nieuwe ronde onderzoeksmissies organiseren om de situatie rond
sociale rechten in de EU‑lidstaten te onderzoeken. Op 24 en 25 november zal het EESC het Civil Society Media Seminar organiseren in Wenen. Met betrekking tot de ontwikkeling van de nieuwe website
van het EESC zullen we binnen het Comité breed overleg blijven voeren. Via de werkzaamheden
van de afdeling Communicatie – publicaties, aanwezigheid op de sociale media en de productie
van promotiemateriaal voor de pers over de organisatie van een groot aantal evenementen en
activiteiten en de ontvangst van duizenden bezoekers uit de hele EU – zien we ernaar uit om het
belangrijke advieswerk van het Comité nog beter te ondersteunen en de stem van het EESC en
het maatschappelijk middenveld in de EU nog luider te laten horen. Going Local is een prioriteit
van onze mandaatsperiode. De leden van het EESC zijn stevig verankerd in organisaties binnen de
lidstaten en hebben als zodanig zowel het vermogen als de plicht om niet alleen hun opvattingen
naar voren te brengen in Brussel, maar ook „thuis” over Europa te communiceren.

Het EESC heeft gewaarschuwd voor de
toekenning van de status van markteconomie aan China en roept de Europese instellingen op om Europese banen en waarden
actief te beschermen door doeltreffende
handelsbeschermingsinstrumenten in te
zetten. In zijn advies, dat is goedgekeurd
op 14 juli, wijst het EESC op de mogelijk
rampzalige gevolgen voor de Europese
industrie en arbeidsmarkt van de toekenning van de status van markteconomie
aan China.
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Het EESC heeft ook zeer actief de rechten van gehandicapten verdedigd. In het kielzog van de
nieuwe Europese toegankelijkheidswet werd op 14 december een evenement georganiseerd ter
gelegenheid van de Internationale Dag van gehandicapten. Hier bleek eens te meer dat het EESC
vastbesloten is om te zorgen voor inspraak van gehandicapten bij alle besluiten die op hen van
invloed zijn. Met de prijs voor het maatschappelijk middenveld 2015 werd de aandacht gevestigd
op armoede in Europa en werden de beste praktijken van maatschappelijke organisaties die zich
bezighouden met armoedebestrijding voor het voetlicht gebracht. Het succes en de rol van het
EESC bij het bevorderen van de rechten van slachtoffers in Europa kon afgelopen november, toen
de EU‑Richtlijn waar het Comité zich van meet af aan sterk voor whad gemaakt inging, rekenen
op aandacht van toonaangevende media.

Het EESC tegen de toekenning van de
status van markteconomie aan China

●● versterking van de doeltreffendheid
en efficiëntie van handelsbeschermingsinstrumenten, met name door
de „regel van het laagste recht” af te
schaffen of door ingevoerde producten te registreren vooraleer voorlopige maatregelen worden toegepast
enz.;
●● toekenning van gratis emissierechten
aan de meest concurrerende installaties en compensatie van de indirecte
kosten van het emissiehandelssysteem voor de Europese industrie;
●● stimulering van investeringen: modernisering van installaties en uitrusting,

www.eesc.europa.eu

onderzoek en ontwikkeling van
nieuwe en betere producten en efficiëntere processen om de beste technologie op de voet te volgen.
Het EESC vraagt ook om de groep op hoog
niveau voor de staalindustrie snel weer aan
te stellen. Corapporteur Enrico Gibellieri
(CCMI‑afgevaardigde - IT) zei dat de staalindustrie het hart van de Europese industrie vormt en onze volledige aandacht
verdient. (sma)
l

Margrethe Vestager, EU‑commissaris voor Mededinging, pleitte tijdens de zitting van het EESC op 14
juli voor een EU‑mededingingsbeleid gericht op consumenten, ondernemingen en sociale rechtvaardigheid.
Met behulp van belangrijke recente voorbeelden over
energie, vervoer, overheidssubsidies en belastingen,
benadrukte de commissaris dat mededinging ertoe
leidde dat bedrijven prijzen verlaagden, producten verbeterden en zorgden voor economische investeringen
en nieuwe banen.

misbruik van marktposities in sectoren die voorheen
onder nationale monopolies vielen.

„De EU gaat over haar burgers, over samenkomen om
antwoorden te vinden op onze gezamenlijke problemen”,
aldus commissaris Vestager, „[in dit Comité] behandelt
u de kwesties die van invloed zijn op het dagelijkse leven
van mensen, [...] en u begrijpt wat er gedaan moet worden om hen te helpen. Uw advies over ons Verslag over
het mededingingsbeleid van 2014 begint met een punt
dat naar mijn mening fundamenteel is: iedereen is gebaat
bij mededinging. Niet alleen consumenten, maar ook
ondernemingen en werknemers.”

Margrethe Vestager, EU‑commissaris voor
mededinging en EESC‑voorzitter Georges Dassis
De voorzitter van het EESC, Georges Dassis, bedankte
commissaris Vestager, toonde zich ingenomen met
haar sociaal inclusieve benadering van mededinging
en moedigde haar aan door te gaan met haar inspanningen en haar toezeggingen na te komen. (cad)l

De EESC‑leden betuigden hun steun aan het door
commissaris Vestager gevoerde beleid en lieten hun
licht schijnen op de huidige problemen in de staal- en
spoorwegindustrieën in verband met China. De kwestie van sociale dumping werd eveneens opgeworpen,
evenals de kwesties van belastingontwijking, verstoring van de voorwaarden voor zelfstandigen, belemmeringen voor kmo’s in de elektronische handel en het

Het EESC spoort de Commissie aan om aandacht te
besteden aan de bewustwording over het belang
van digitale vaardigheden en om een doeltreffende
coördinatie op EU‑niveau voor te stellen als een voorbeeld voor nationale overheden. Digitale innovatiehubs kunnen als centra voor vervolgopleiding voor
arbeidskrachten een efficiënte methode zijn.

Het EESC roept de Commissie op om op te treden als
katalysator om het strategische plan ten uitvoer te
leggen.
Het Comité wil ook dat de beleidsmakers rekening
houden met de aanzienlijke sociale gevolgen van de
digitale industriële revolutie. Een verdieping van de
sociale dialoog in de EU zal vroege aanpassingen vergemakkelijken op het gebied van sociaal en arbeidsrecht
om de arbeidskrachten te beschermen. (sma) l

„Samenwerking is van het allergrootste belang”, zei rapporteur Joost van Iersel (groep Werkgevers - NL). „Nationale en regionale 4.0-platforms moeten alle relevante
actoren bij elkaar brengen. Binnen een gemeenschappelijk EU‑kader zou elk platform zijn eigen kenmerken
moeten ontwikkelen. Partnerschappen van elk type,

In zijn advies De digitale pijler van de groei: de e‑senioren, een potentieel van 25 % van de Europese bevolking,
aangenomen op de zitting van juli, stelt het EESC dat
de toename van het aantal ouderen kansen kan bieden
voor het bedrijfsleven. Zo’n 25 % van de EU‑bevolking
bestaat uit ouderen, die een groeiende markt van economische en sociale actoren in het digitale tijdperk
vormen.
De EU staat voor een nieuwe uitdaging: deze 125 miljoen mensen betrokken houden bij het dagelijkse
leven en hen aanmoedigen de sterke mate van digitalisering te omarmen. Volgens het EESC is een andere
benadering van de „zilveren economie” van essentieel
belang.
Tegen 2060 zullen er voor ieder jeugdig persoon twee
ouderen zijn, en zal het aantal hoogbejaarden hoger
zijn dan het aantal kinderen onder de vijf jaar.

digitale tijdperk toegankelijk te maken voor ouderen
duidelijk noodzakelijk. Daarnaast beveelt het EESC aan
een onderdeel voor „senioren” toe te voegen aan het
Erasmus+-programma, bijvoorbeeld „SENECA” genaamd,
een „Erasmusprogramma voor senioren”, dat het ideale
platform zou kunnen zijn voor het uitwisselen van goede
praktijken en het bevorderen van het leren van digitale
vaardigheden. (cad)
l

„Informatietechnologie moet net zo veel deel uitmaken van de levens van de 125 miljoen oudere burgers
in Europa als nu het geval is voor alle anderen, en niet
beperkt zijn tot technische of medische hulp”, aldus
EESC‑rapporteur Laure Batut (groep Werknemers - FR).

Ter ondersteuning van de doelstellingen van het actieplan dringt het EESC er bij de EU op aan een krachtig
standpunt in te nemen tijdens de komende 17e vergadering van de Conferentie van de Partijen (CoP17) bij
de Overeenkomst inzake de internationale handel in
bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten
(CITES). Het EESC zou met name graag zien dat de Commissie instemt met het voorstel voor het sluiten van
de binnenlandse ivoormarkten, als cruciale maatregel
om het dreigende uitsterven van de Afrikaanse olifant
te helpen voorkomen.
Tot slot herhaalt het EESC dat het bereid is om alle
noodzakelijke EU‑initiatieven op dit gebied te steunen. (sma)
l

HET EESC VAN BINNENUIT
Zopas is de brochure Het EESC van binnenuit verschenen, de versie van
het officiële Jaarlijks activiteitenverslag 2015, die voor het grote publiek is
bestemd.
De brochure, die beschikbaar is in het Engels, Frans en Duits, is opgeluisterd
met grafieken en verschillende visuele elementen om het reilen en zeilen van
het EESC beter te kunnen begrijpen. Geprinte exemplaren kunnen worden
opgevraagd via vipcese@eesc.europa.eu
Het rapport kan hier worden ingezien: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.publications&itemCode=40141 (jp)
l

Het ter beschikking stellen van openbare ruimten waar
mensen gratis toegang tot het internet hebben en
het opzetten van vrijwillige bijstandsdiensten, met de
steun van de lokale overheid, zou een mogelijke aanpak kunnen zijn. Het waarborgen van toegang maakt
de ontwikkeling van een algemeen beleid om het

Investeringen, integratie en sociale
dialoog voor een winstgevende Europese
luchtvaartsector
Het overkoepelende doel van de EU‑luchtvaartstrategie moet volgens het EESC bestaan uit het scheppen van een investeringsklimaat om meer Europese
investeringen in de luchtvaartsector aan te moedigen.
In zijn advies over het Luchtvaartpakket I pleit het
Comité ervoor dat Europese investeerders het voorbeeld volgen van andere regeringen overal ter wereld
die op strategische wijze in hun luchtvaartindustrieën
investeren. Momenteel heeft deze industrietak zwaar
te kampen met sterke concurrentie van niet‑Europese
concurrenten en de Europese markt blijkt bovendien
bijzonder aantrekkelijk te zijn voor buitenlandse luchtvaartmaatschappijen en fabrikanten.
„We moeten de Europese investeerders ervan zien te
overtuigen dat de luchtvaart nog steeds zeer lucratief
kan zijn”, aldus Jacek P. Krawczyk, EESC‑rapporteur
en voorzitter van de groep Werkgevers. „De Europese
luchtvaart moet de concurrentie met mondiale spelers
proactief aangaan. Als anderen willen profiteren van de
kansen die de grote Europese markt biedt, dan moeten
zij aan de Europese normen op het gebied van veiligheid, milieubescherming, arbeidsrecht en staatssteun
voldoen.”

Het EESC onderstreept dat de strategie alleen maar
kans van slagen heeft als er voor een gelijk speelveld
wordt gezorgd, als er op de brede steun van de belanghebbenden kan worden gerekend, als er oplossingen
worden geboden voor capaciteitsproblemen in de
lucht en op de grond én als ze innovatie bevordert.
Het EESC wijst er ten zeerste op dat er alleen maar vooruitgang kan worden geboekt door een open, eerlijke
en oprechte sociale dialoog uit te voeren. (mm) l
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Jaarlijks activiteitenverslag 2015
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synergieën en clustering, grensoverschrijdende regelingen en Europese benchmarking zouden moeten worden
bevorderd.
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De Europese Commissie zwijgt echter over de
bedreiging die de illegale wildhandel vormt voor de
volksgezondheid en voor de inheemse dier- en plantensoorten. Deze kwestie is uitermate relevant en moet
absoluut in het actieplan aan bod komen. Met etiketterings- en traceerbaarheidssystemen zou de uitbraak
en verspreiding van ziekten adequaat kunnen worden
tegengegaan.

vaardigheden en de oprichting van regionale netwerken. Daarom dringt het EESC in het advies Industrie
4.0 en digitale transformatie: de weg vooruit aan
op een industriële strategie „EU 4.0” om de huidige
fragmentering ten gevolge van de 28 afzonderlijke
wijzen waarop het digitale beleid werd uitgestippeld
aan te pakken.

Digitale e‑senioren en de zilveren economie

EESC wil krachtig EU‑optreden tegen illegale
wildhandel
De illegale handel in wilde dieren en planten is
een van de meest winstgevende illegale activiteiten
ter wereld geworden als gevolg van de grote vraag
en het lage opsporingsrisico. Het EESC heeft tijdens
de julizitting een advies hierover uitgebracht. Daarin
verwelkomt het het actieplan van de EU tegen de illegale handel in wilde dieren en planten en benadrukt
het dat de desbetreffende criminaliteit op verschillende niveaus in de toeleveringsketen moet worden
aangepakt:
●● op gemeenschapsniveau in de herkomstlanden
door bewustwordingsmaatregelen en het creëren van duurzame arbeidsplaatsen en inkomstenbronnen als alternatieven voor stroperij en
smokkel;
●● op het niveau van de georganiseerde misdaad
door het handhaven van een systeem van
gemeenschappelijke en doeltreffende sancties;
●● op het niveau van de vraag door bewustmaking van ondernemingen en consumenten
en het opzetten van een traceerbaarheids- en
etiketteringssysteem;
●● op gerechtelijk niveau door de nadruk te leggen
op handhaving en het opleiden van rechters,
om te zorgen voor consistente en evenredige
strafoplegging.
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Mededinging doet er voor iedereen toe Een nieuwe strategie
voor het „digitale
en leidt tot een eerlijke samenleving
tijdperk”
en sterke economie, aldus commissaris De mogelijkheden die de digitale industriële revobiedt, hebben een gecoördineerde reactie nodig
Vestager tijdens de zitting van het EESC lutie
van alle belanghebbenden, hernieuwde aandacht voor

Een jaar voor een nieuwe impuls en meer solidariteit in Europa
De voorzitter van het EESC, George Dassis, heeft
op 18 juli tijdens een ontmoeting met de eerste vicevoorzitter van de Commissie, Frans Timmermans, de
bijdrage van het EESC aan het werkprogramma van
de Commissie voor 2017 gepresenteerd. Het Comité
beveelt aan de economische en sociale samenhang te
bevorderen, de rol van de EU in de wereld te versterken
en de burgers meer het gevoel te geven dat zij zelf
kunnen bijdragen aan de EU.
In zijn bijdrage benadrukt het Comité dat in 2017 een
nieuwe impuls moet worden gegeven aan de Unie en
meer solidariteit in Europa moet worden bewerkstelligd. In het document van het EESC worden concrete
acties aanbevolen met betrekking tot de strategie van
de Commissie voor 2017. Daarnaast vraagt het EESC
volledig te worden betrokken bij de onderhandelingen
over de Brexit en dringt het er bij de Commissie op aan
haar 10 prioritaire gebieden te herzien, met het oog
op het vertrek van het VK uit de EU.
Voorzitter Dassis merkte op dat „de Commissie moet
nastreven om in Europa een geest van solidariteit en
verantwoordelijkheid in ere te herstellen en ervoor te

zorgen dat ze het publiek weer terugwint. Bovendien
moet zij er alles aan doen om zo snel mogelijk onzekerheden uit de weg te nemen die een bedreiging vormen voor de toekomst van de EU. De uitkomst van het
Britse referendum herinnert er nog eens aan dat met
het Europese project alleen vooruitgang kan worden
geboekt als snel en doeltreffend wordt ingespeeld op
de zorgen van de burgers, die vooral het gevolg zijn
van toenemende sociale en economische onzekerheid.” (mm)
l

©shutterstock/kwest

Het EESC dringt bij de Europese
Commissie aan op versterking
van de economische en
sociale samenhang en het
verantwoordelijkheidsgevoel van
de burgers voor de EU

De strijd tegen de klimaatverandering vraagt
een grote betrokkenheid van de burgers
Het EESC heeft een advies goedgekeurd over de
vorming van een Coalitie om de toezeggingen in de
Overeenkomst van Parijs na te komen, die moet
bekijken hoe het maatschappelijk middenveld beter
kan worden ingeschakeld in de tenuitvoerlegging van
de Overeenkomst van Parijs. Het potentieel van het
maatschappelijk middenveld op het gebied van klimaatbeschermingsmaatregelen moet volledig worden
aangeboord; vooral de energiesector biedt enorme
kansen. Toen hij opriep tot een coalitie voor multilevel
governance die het beginsel „think global, act local”
nieuw leven moet inblazen, verklaarde rapporteur
Lutz Ribbe (groep Diverse Werkzaamheden – DE)dat
administratieve lasten veel mensen ervan weerhouden
hun eigen projecten waar te maken. Ook toegang tot
financiering is een hindernis.

●● de succesverhalen verspreiden om anderen te
motiveren;
●● uitleggen hoe actie kan worden ondernomen
door de belangrijkste voorwaarden voor succes
aan te reiken;
●● een beleidskader ontwikkelen dat de voorwaarden voor actie vastlegt.

Deze coalitie moet:
●● een duidelijk beeld krijgen van wat de maatschappelijke actoren plannen en wat ze kunnen/mogen
uitvoeren;
●● de hindernissen identificeren en wegnemen;

Het EESC is al begonnen met de vorming van deze coalitie in samenwerking met het CvdR, Comité 21 en andere
partners. (sma)
l

Het EESC roept op tot een „bottom‑up”-kader voor
klimaatactie en sociale bescherming voor zij die zich
hiervoor inzetten. Isabel Caño Aguilar (groep Werknemers – ES), corapporteur van het advies, zei dat
sociale dialoog en cao‑onderhandelingen tussen
werkgeversorganisaties en vakbonden dit kader voor
nieuwe banen en nieuwe manieren van werken moeten creëren.

STANDPUNT

De EU en Turkije - een redelijke dialoog voor redelijke oplossingen
door Dilyana Slavova, voorzitter van de afdeling Externe Betrekkingen, groep Diverse Werkzaamheden
Het afgelopen jaar stond Turkije in de schijnwerpers op het mondiale politieke toneel na de crisis in
Syrië, de massale vluchtelingenstroom naar Europa
en de recente mislukte staatsgreep.
Na de coup werd de noodtoestand afgekondigd in
Turkije, en Europeanen vrezen dat president Erdoğan
de poging tot staatsgreep als excuus zal gebruiken
om zijn machtspositie verder uit te breiden. De Turkse
regering protesteert op haar beurt tegen het gebrek
aan empathie van de EU.
EU‑burgers zijn diep bezorgd over de recente ontwikkelingen in Turkije, die wijzen op een hoog niveau van
staatscontrole over, en betrokkenheid bij het maatschappelijk middenveld, en die ernstige vragen over
de toekomst van de onafhankelijke maatschappelijke
organisaties en de bredere rol van het maatschappelijk middenveld in Turkije oproepen.

Wij hebben de mislukte staatsgreep allemaal veroordeeld en dringen erop aan dat de „noodtoestand”
niet wordt misbruikt om de democratie, mensenrechten en de rechtsstaat met voeten te treden. De
mislukte staatsgreep zou een reden moeten zijn om
de ILO‑verdragen en de internationale en Europese
mensenrechtenverdragen te handhaven, niet om ze
te schenden.
Daarom is het nu hoog tijd voor de EU om aanpassingen door te voeren en om haar weerbaarheid te
verhogen met het oog op snelle geopolitieke veranderingen. We moeten een doeltreffende benadering
voor crisismanagement ontwikkelen, aangezien crisissen een deel worden van ons leven. We moeten
redelijke oplossingen bedenken voor de uitdagingen
waarmee we worden geconfronteerd als Europese
Unie.
Wat zijn de oplossingen?

De prijs die we zouden moeten betalen indien Turkije
het perspectief op Europese integratie wordt ontnomen, zou zowel voor de EU als Turkije zeer hoog zijn.
Indien Turkije ten volle betrokken zou zijn geweest
bij het proces van toetreding tot de Europese Unie
sinds de onderhandelingen in 2005 een aanvang
namen - over vraagstukken van buitenlands beleid,
de rechtsstaat, vluchtelingen, economische groei
en energiebeleid - zou het beeld er nu heel anders
uitzien.
Europa zou veel creatiever en slimmer moeten zijn
geweest in haar behandeling van Turkije. We kunnen
de geopolitieke ligging niet wijzigen, maar we kunnen
wel innovatiever zijn in de contacten met onze buren.
We hebben vrede en stabiliteit nodig aan onze grenzen. Turkije en Europa zouden hun retoriek moeten
matigen en hun samenwerking inzake beleidskwesties die van belang zijn voor beide partijen dienen
op te voeren. Turkije is nog steeds een belangrijke
geostrategische buur en geen enkele lidstaat kan als

Dilyana Slavova, voorzitter van de afdeling Externe
Betrekkingen van het EESC
eenling gaan onderhandelen met Turkije. De EU dient
een duidelijke gemeenschappelijke strategie uit te
werken voor uitdagingen als migratie en grenscontrole, en zorgen voor een doelmatig filterbeleid voor
de vluchtelingen- en migrantenstromen.Het is hoog
tijd om als partners op te treden samen met Turkije,
teneinde een redelijke dialoog te voeren voor redelijke oplossingen.
l

Achteruitgang van de arbeidsverhoudingen en
-rechten in het VK: nieuw verslag van de groep
Werknemers van het EESC

De leden van het EESC nemen deel aan
Europese debatten over de Europese pijler van
sociale rechten

De groep Werknemers van het EESC heeft een
onafhankelijke onderzoeksorganisatie in het VK – de
Labour Research Department – opdracht gegeven een
verslag op te stellen getiteld The crisis and the evolution
of labour relations in the United Kingdom. De belangrijkste conclusies van het verslag zijn dat de arbeidsverhoudingen en -rechten in het VK in het algemeen
zijn geraakt door de financiële crisis van 2008-2009.

In maart 2016 heeft de Europese Commissie een
initiatief gepresenteerd voor een Europese pijler van
sociale rechten, om gevolg te geven aan het engagement van voorzitter Juncker om „een billijke en echte
pan‑Europese arbeidsmarkt” op te zetten, als onderdeel van de lopende werkzaamheden met het oog op
een diepere en billijkere Economische En monetaire
Unie. Het EESC wil ervoor zorgen dat het Europees
maatschappelijk middenveld ten volle wordt betrokken bij dit belangrijke initiatief. Daarom organiseert
het debatten met maatschappelijke organisaties in alle
lidstaten, om van gedachten te wisselen en meningen
te vergaren over de meest dringende sociale en economische uitdagingen op nationaal en Europees niveau,
en over de vraag hoe een Europese pijler van sociale
rechten zou kunnen bijdragen aan de aanpak daarvan.

Sinds deze periode van kredietschaarste en zware
recessie is de status, rol en macht van vakbonden
afgenomen, is hun aantal leden gedaald en heeft de
Trade Union Act van 2016 acties van vakbonden verder
aan banden gelegd.
Het verslag besteedt met name aandacht aan de sinds
2010 genomen maatregelen die gericht zijn op verdere
bezuinigingen, het verlagen van uitkeringen en het
bevorderen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten,
waaronder zogeheten nulurencontracten, die werknemers geen minimuminkomen garanderen. In het
verslag worden echter ook enkele positieve initiatieven aangehaald, zoals initiatieven om het loonverschil

tussen mannen en vrouwen te verkleinen en de invoering van een vrijwillig nationaal leefbaar loon.
Hoewel het verslag gepubliceerd is voordat het VK
besloot de EU te verlaten, wordt er wel in benadrukt
dat zowel werknemers- als werkgeversorganisaties
tegenstanders van de Brexit waren.
„Onafhankelijk van de Brexit of hetgeen eruit voortkomt
zullen vakbonden in de EU nauw blijven samenwerken
met vakbonden in het VK om te komen tot een eerlijker en
socialer Europa”, verklaarde Gabriele Bischoff, voorzitter van de groep Werknemers van het EESC. „We hebben over de hele linie een sociale triple‑A‑rating nodig”,
benadrukte zij.
De studie kan hier worden ingezien: http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.group-2-studies.39081 (cad)
l

Deze debatten zullen van september tot midden oktober 2016 plaatsvinden en de aanbevelingen zullen als
input dienen voor het EESC‑advies over de Europese
pijler van sociale rechten, dat naar verwachting zal
worden goedgekeurd tijdens de zitting van december.
Het advies van het EESC zal bijdragen aan het Witboek

van de Europese Commissie over de toekomst van de
Economische en Monetaire Unie, waarvan de publicatie in 2017 wordt verwacht.
Het advies van het EESC heeft betrekking op een breed
scala van onderwerpen, waaronder de toekomstige
werkzaamheden in het kader van de veranderende
realiteit van de arbeidsmarkt, de overgang naar een
digitale economie in de EU, de vraag hoe de arbeidsmarkt beter tegemoet kan komen aan de behoeften
van ondernemingen, werknemers en werkzoekenden,
het veiligstellen van duurzame en hoogwaardige sociale bescherming en sociale diensten, alsook de bevordering en ondersteuning van hechtere samenlevingen
in Europa. Gezien het belang dat het EESC hecht aan
de sociale pijler van het Comité, zullen de voorzitters
van de drie EESC‑groepen de rol van rapporteur op
zich nemen voor dit EESC‑advies: de heer Krawczyk
(groep Werkgevers), mevrouw Bischoff (groep Werknemers) en de heer Jahier (groep Diverse belangen).
(cad/dm)
l
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Hoe zal Industrie 4.0 het bestaande
stelsel van arbeidsverhoudingen uitdagen? Welke actie moeten beleidsvormers,
ondernemingen en werknemers ondernemen om profijt te trekken van de zich
voltrekkende digitale revolutie? Hoe zal
de arbeidsmarkt de komende jaren veranderen en hoe zal de sociale dialoog er
in de toekomst uitzien? Dit zijn de vragen
die aan de orde zullen komen tijdens het
door de groep Werkgevers georganiseerde
panel op het Europees Forum voor nieuwe
ideeën (EFNI) dat eind september zal
plaatsvinden in Sopot, Polen.
„De vierde industriële revolutie die zich
momenteel voltrekt zal niet alleen de organisatie van de productie volledig veranderen,
maar ook enorme gevolgen hebben voor de
arbeidsmarkt en bijgevolg voor de sociale
dialoog,” zegt Jacek Krawczyk, voorzitter
van de groep Werkgevers. „Aangezien het
EFNI van dit jaar is gewijd aan de toekomst
van werk, hebben we besloten om deze
gevolgen tot in detail te onderzoeken.”

waarborgen van zekere, duurzame, concurrerende en
betaalbare energie

Jacek P. Krawczyk, voorzitter van de groep Werkgevers, tijdens het Europees Forum voor
nieuwe ideeën (EFNI) in 2015
Sociale partners op Europees en nationaal
niveau, waaronder ook vertegenwoordigers van BusinessEurope en het EVV, zullen
de discussie aangaan over de vraag of de
vierde industriële revolutie de rol en het
belang van zowel werkgeversorganisaties
als van vakbonden radicaal zal veranderen.
Het Europees Forum voor nieuwe
ideeën is een internationaal forum voor
bedrijfsgemeenschappen waaraan wordt

deelgenomen door prominente vertegenwoordigers uit de politiek, de cultuursector, de wetenschap en de media. Het
forum wordt sinds 2011 georganiseerd
door de Poolse confederatie Lewiatan, in
samenwerking met BusinessEurope, de
gemeente Sopot en ondernemingen en
organisaties uit Polen en andere lidstaten. (lj)
l

Gabriele Bischoff, voorzitter van de
groep Werknemers van het EESC, brengt
een bezoek aan de winnaar van de
EESC‑prijs voor het maatschappelijk
middenveld 2015 „Armut und
Gesundheit in Deutschland”
ook verhalen te horen over de vele successen die de vereniging heeft weten te
bereiken dankzij de inzet van haar leden
en ook dankzij de erkenning en financiële
steun van het EESC. (sma)
l

IN HET KORT
EESC‑delegatie bezoekt Moskou ter ondersteuning van een voortgezette dialoog met
Russische maatschappelijke organisaties
Een delegatie van het EESC heeft op 30
en 31 augustus een bezoek gebracht aan
Rusland. Het tweedaags bezoek bood de
gelegenheid voor EESC‑leden om zowel de
civiele kamer van de Russische Federatie
en Russische maatschappelijke organisaties te ontmoeten. De EESC‑delegatie heeft
er gesproken over de huidige situatie voor
maatschappelijke organisaties, vooral met
betrekking tot de rechten van de mens en
het milieu.

Als spreekbuis van het Europese maatschappelijk middenveld in het wetgevingsproces van de EU en in overeenstemming
met de leidende beginselen van het beleid
van de EU ten aanzien van Rusland, blijft
het EESC overtuigd van de noodzaak om
de dialoog met het maatschappelijk middenveld tussen de EU en Rusland te allen
tijde voort te zetten. Met dit bezoek aan
Moskou bevestigt het EESC dat het wil
blijven inzetten op intermenselijke contacten en ondersteuning van Russische

Het doel van de conferentie is om een
beter inzicht te krijgen in de rol die het
maatschappelijk middenveld kan spelen
op het gebied van energiezekerheid en
bij de omschakeling naar hernieuwbare
energie op zowel nationaal als regionaal
niveau. De uitdaging is om de betrokkenheid en deskundigheid van het maatschappelijk middenveld te kanaliseren en meer
verbindingen, partnerschappen en dialoog
tussen lokale, nationale en regionale spelers tot stand te brengen.

maatschappelijke organisaties die de verschillende en uiteenlopende belangen en
opvattingen vertegenwoordigen.
De delegatie bestond uit leden van het
follow‑upcomité EU‑Rusland, te weten
Markus Penttinen (groep Werknemers,
FI) en Ulrika Westerlund (groep Diverse
Werkzaamheden, SE), en Dilyana Slavova
(voorzitter van de afdeling Externe Betrekkingen van het EESC, groep Diverse Werkzaamheden, BG). (mm/dm)
l

●● Effectief beheer van de omschakeling
naar hernieuwbare energie
●● Een energie‑unie met een toekomstgericht klimaatbeleid
●● Manieren waarop energiebeleid kan
leiden tot nationale en regionale
ontwikkeling
●● De nieuwe opzet van de elektriciteitsmarkt en de gevolgen daarvan voor
kwetsbare consumenten (cl) l

In het bijzonder zullen tijdens de conferentie de volgende thema’s worden verkend:
●● Energiezekerheid en een efficiënte
energievoorziening

BINNENKORT IN HET EESC
Fototentoonstelling
Expositie „Bos van
herinneringen:
Marcinelle na de tragedie”

©Max Pelagatti

Armoede kan vele vormen aannemen:
werkloosheid, dakloosheid, weinig of geen
kansen op onderwijs, materiële beperkingen, zwakke gezondheid enz. De armen
weer gezond maken – dat is de missie die
de oprichter van deze vereniging in Mainz,
prof. Gerhard Trabert, zich tot doel heeft
gesteld. Hij rijdt met een mobiele consultatiepraktijk rond om de daklozen en sociaal
benadeelden te bezoeken. De vereniging
zet zich ook in om advies te verstrekken
over sociale zaken, in het bijzonder over
verzekeringen en (her)integratie in de
maatschappij. Mevrouw Bischoff hoorde
tal van trieste verhalen, vaak over arbeiders
die werden misleid en als schijnzelfstandigen werden aangesteld zonder dat ze wisten dat ze geen verzekering hadden. „Het
vrije verkeer van werknemers is één van de
belangrijkste beginselen van de EU, maar het
is onaanvaardbaar dat buitenlandse arbeiders als schijnzelfstandigen worden aangeworven”, zo merkte zij op. „De EU kan en
moet actie ondernemen om een einde te
maken aan deze praktijk.” Ze kreeg echter

Op 27 oktober 2016 zal de groep
Diverse Werkzaamheden een conferentie
organiseren getiteld The role of civil society in the European Energy Union: ensuring secure, sustainable, competitive and
affordable energy, die zal plaatsvinden in
Bratislava.

Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de
Europese Commissie belast met de energie‑unie, heeft reeds zijn deelname bevestigd als hoofdspreker tijdens het eerste
deel. Hij zal de zienswijze van de Commissie op de rol van het maatschappelijk
middenveld in de Europese energie‑unie
toelichten.

Bestrijding van armoede en sociale
uitsluiting moet prioriteit zijn
„Niemand mag aan de zijlijn blijven
staan”, zei Gabriele Bischoff, voorzitter
van de groep Werknemers van het EESC,
tijdens haar bezoek aan de winnaar van
de prijs van het EESC voor het maatschappelijk middenveld 2015,”Armut und
Gesundheit in Deutschland”, een organisatie die zich toelegt op de medische
behandeling van armen en sociaal achtergestelde bevolkingsgroepen. Het doel
van het bezoek was om uit eerste hand te
ervaren hoe de prijs, die solidariteitsprojecten een hart onder de riem steekt, ertoe
heeft bijgedragen dat de organisatie haar
projecten kan realiseren. Zij wees erop dat
het EESC zich inzet voor de bestrijding van
armoede en sociale uitsluiting: „Wij hebben
een leger aan geëngageerde mensen in het
maatschappelijk middenveld” zei mevrouw
Bischoff toen zij de benadering van het
EESC toelichtte. „Deze mensen verdienen
onze waardering en de nodige politieke
steun.”

De rol van het maatschappelijk
middenveld in de Europese
energie‑unie:

QE-AA-16-007-NL-N

De groep Werkgevers op het Europees Forum voor
nieuwe ideeën

In het gebouw van het EESC worden
foto’s tentoongesteld van de beroepsfotograaf Max Pelagatti. De tentoonstelling,
die van 21 september t/m 14 oktober 2016
te zien zal zijn, heeft als titel „Bos van herinneringen: Marcinelle na de tragedie”
en brengt het dagelijkse leven in beeld
van Italiaanse mijnwerkersgezinnen die
tussen 1946 en 1956 in België woonden.
Deze periode stond in het teken van de
bilaterale overeenkomsten tussen België
en Italië over arbeidsmigratie, en van de
ramp in de kolenmijn Bois du Cazier op 8
augustus 1956.
Het is dit jaar 60 jaar geleden dat de mijnramp plaatsvond en 70 jaar geleden dat
de bilaterale overeenkomsten werden
gesloten
In aansluiting op de vernissage op 21 september zal samen met de afdeling SOC een
niet‑politiek debat worden georganiseerd.
Doel van dit debat is mensen te laten

nadenken over de veiligheid van werknemers en over de immigratieproblematiek
in de huidige context en een gevoel van
actief Europees burgerschap, solidariteit
en tolerantie te bevorderen. (jp)
l
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