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Brexit en de toekomst

Graag wil ik enkele overwegingen met u delen die bij mij opkwamen 
tijdens de grote conferentie die het Comité op 13 maart jl. in Rome orga-
niseerde ter gelegenheid van het feit dat de Verdragen zestig jaar geleden 
ondertekend werden.

De brexitprocedure is inmiddels van start gegaan en het besluit van het 
Verenigd Koninkrijk moet gerespecteerd worden. Het is ongetwijfeld een 
schrale troost, maar laten we toch bedenken dat er nauwelijks voortgang 
met het Europese integratieproces geboekt had kunnen worden als het 
Verenigd Koninkrijk ervoor had gekozen om in de EU te blijven op de 
voorwaarden die vóór het referendum met de heer Cameron overeen 
waren gekomen. Feit is immers dat de Britse regeringen sinds de toetre-
ding van het Verenigd Koninkrijk in 1973 iedere vorm van sociaal beleid 
en iedere maatregel in de richting van integratie doorgaans alleen maar 
hebben tegengewerkt.

Ik ben ervan overtuigd dat mensen alleen warm zullen lopen voor het 
Europese project als enerzijds het integratieproces wordt voortgezet en 
goede resultaten oplevert en anderzijds het welzijn van mensen, grotere 
regionale en sociale samenhang en opwaartse – nooit een neerwaartse 
– harmonisatie duidelijk op de eerste plaats komen.

Wat de brexit zelf betreft zullen we de heer Barnier tijdens de zitting ver-
welkomen en we zullen de nodige maatregelen treffen om ons over de 
onderhandelingen en het resultaat daarvan uit te spreken.

Wat de toekomst van de EU betreft verheugt het me dat de Commissie de 
aanzet tot een burgerdebat over dit thema heeft gegeven en vooral ook 
dat de voorzitter van de Commissie, de heer Juncker, mij te kennen heeft 
gegeven dat hij het Comité zal raadplegen. Wij zijn vastbesloten alles in 
het werk te stellen om ervoor te zorgen dat het maatschappelijk midden-
veld van onze landen zijn stem in deze essentiële kwestie kan laten horen.

Georges Dassis
Voorzitter van het EESC
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Bedrijven moeten in de insolventiewetgeving 
als sociaal pluspunt worden beschouwd

Op 30 maart heeft het EESC een advies 
aangenomen over het voorstel van de 
Commissie voor een richtlijn inzake insol-
ventie van ondernemingen, dat tot doel 
heeft preventieve herstructureringspro-
cedures in Europa te harmoniseren. Het 
EESC staat volledig achter het voorstel van 
de Commissie om de aanpak van insolven-
tie van bedrijven meer toe te spitsen op 
vroegtijdige herstructurering in plaats van 
vereffeningsprocedures, maar beveelt een 
aantal maatregelen aan die ertoe moeten 
bijdragen de maatschappelijke gevolgen 

van insolventie te verzachten. Het stelt 
met name voor een mechanisme voor 
„sociale waarschuwing” in te voeren om 
belanghebbenden te alarmeren zodra 
problemen ontstaan, speciale fondsen op 
te richten om de uitbetaling van salarissen 
te garanderen en falende ondernemers 
die een tweede kans willen, te verplichten 
volledige inzage te geven in hun financi-
ele gegevens.

Bedrijven vormen een sociaal pluspunt 
voor Europa en moeten als zodanig 

worden behandeld. Rapporteur Anto-
nello Pezzini (groep Werkgevers - IT) 
merkt op: „We willen een proces starten 
dat ertoe moet leiden dat ondernemingen 
worden gezien zoals zij echt zijn: een fun-
damenteel voordeel voor de maat-
schappij waarin zowel werkgevers als 
werknemers een aandeel hebben”. Er moet 
een echte „tweede kans”-cultuur worden 
ontwikkeld, en er moeten ondersteu-
nende structuren worden opgezet om 
hulp te bieden aan ondernemers van wie 
het bedrijf wordt geherstructureerd. Het 
EESC is van mening dat het de Commissie 
in dit opzicht bij haar werk kan helpen.

Corapporteur Franca Salis-Madi-
nier (groep Werknemers - FR) over het 
mechanisme voor „sociale waarschu-
wing”: „Het is belangrijk dat werknemers 
en hun vertegenwoordigers voorafgaand 
volledig en zo vroeg mogelijk worden geïn-
formeerd, omdat juist door op ontwikke-
lingen te anticiperen problemen beter 
kunnen worden aangepakt”. (dm)� l

WOORD VOORAF
Beste lezers,

Efficiënte, met de WTO verenigbare en actuele 
handelsbeschermingsinstrumenten zijn van cruciaal 
belang voor het concurrentievermogen van de 
Europese industrie
Het EESC roept commissaris 
Malmström ertoe op te 
garanderen dat de industrie 
en de werkgelegenheid 
worden beschermd tegen 
oneerlijke invoer

Eerlijkheid is een voorwaarde voor 
open handel. Efficiënte, met de WTO 
verenigbare en actuele handelsbescher-
mingsinstrumenten zijn van cruciaal 
belang voor het concurrentievermogen 
van de Europese industrie. In het advies 
van het EESC, getiteld: „Handelsbescher-
mingsinstrumenten – methodologie”, dat 
werd goedgekeurd tijdens de zitting van 
maart, wordt het voorstel van de Com-
missie voor een nieuwe anti-dumping-
methodologie weliswaar ondersteund, 
maar wordt ook om verbeteringen 
gevraagd.

De rapporteurs, Christian Bäumler 
(groep Werknemers - DE) en Andrés Bar-
celò Delgado (groep Werkgevers - ES), 
riepen commissaris Malmström ertoe op 
om vaart te zetten achter de hervorming 

van de handelsbeschermingsinstru-
menten: „We moeten een gelijk speelveld 
waarborgen voor de Europese industrie en 
ervoor zorgen dat banen en groei behouden 
blijven. We vragen niet om protectionisme, 
maar om eerlijke handel.”

In het advies wordt het voorstel om de 
dumpingmarge te berekenen op basis 
van benchmarks waarin rekening wordt 
gehouden met significant verstoorde pro-
ductie- en verkoopkosten ondersteund. 
„We waarderen het voornemen van de 
Europese Commissie om een specifieke 
methodologie te gebruiken voor het vast-
stellen van dumpingmarges voor de invoer 
uit landen waar sprake is van aanzienlijk 

overheidsingrijpen, maar we willen ook dat 
het niet naleven van IAO-normen en mul-
tilaterale milieuovereenkomsten onder de 
aandacht wordt gebracht”, aldus Bäumler.

Het EESC is ook van mening dat landen 
met een hoog aantal antidumpingzaken 
verplicht een landenverslag moeten 
opstellen, dat de bewijslast duidelijk 
moet worden bepaald en niet wordt 
verschoven naar de EU-industrie, en dat 
klachtenprocedures toegankelijker moe-
ten zijn voor bedrijven en kmo’s. (sma)�l
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EU-eilanden staan voor unieke uitdagingen volgens 
commissaris Crețu

Op de Europese eilanden wonen 21 miljoen 
mensen. Dat is ongeveer 4 % van de totale bevol-
king van de EU. Eilandregio’s hebben vaak te kam-
pen met ernstige structurele handicaps als gevolg 
van hun insulaire karakter en afgelegen ligging ten 
opzichte van het vasteland. In een debat met Corina 
Crețu, commissaris voor Regionaal Beleid, pleitte 
het EESC voor een geïntegreerd beleidskader om 
de sociale, economische en milieu-uitdagingen van 
de eilanden het hoofd te bieden.

„De eilanden en eilandstaten van de EU hebben 
te maken met zeer bijzondere omstandigheden, 
die door de EU moeten worden erkend. Het is niet 

alleen een kwestie van geld, maar ook van beleids-
flexibiliteit. Een standaardaanpak levert duidelijk 
niet de juiste resultaten op”, aldus Stefano Mal-
lia (groep Werkgevers - MT), EESC-rapporteur. „Wij 
vragen de Commissie om bij het uitwerken van 
nieuw beleid meer aandacht te besteden aan de 
specifieke situatie van eilanden en zich flexibeler 
op te stellen.”

Commissaris Crețu beloofde dat zij zich zou 
blijven inzetten voor een cohesiebeleid dat „voor 
alle regio’s, zonder uitzondering, de belangrijkste 
investeringsbron van de EU is. Eilanden hebben 
inderdaad te maken met aanzienlijke beperkingen, 

maar ze beschikken ook over een potentieel op het 
gebied van energieopwekking en als proeflabora-
torium voor moderne technologie, hernieuwbare 
energie enz. Het is onze taak om hen hierbij te 
ondersteunen en daarom gaan wij behoorlijk 
flexibel om met de toepassing van de regels op 
eilanden”.

In zijn advies over Eilanden in de EU benadrukt 
het EESC de behoefte om meer oog te hebben voor 
het unieke karakter van de problemen waarmee 
eilanden te kampen hebben en vraagt hij de EU om 
een geïntegreerd wetgevingskader op te stellen om 
deze problemen op te lossen. (mq)� l

Ruimtevaart is meer dan 
raketwetenschap, en heeft voor 
alle Europeanen tal van voordelen

Het potentieel van ruimtevaart voor de Europese 
samenleving is enorm. Gegevens van satellieten 
kunnen worden gebruikt voor diensten die het 
dagelijkse leven van de Europese burgers drastisch 
kunnen verbeteren. Dankzij de nieuwe ruimtestra-
tegie van de Europese Commissie wordt het vizier 
nu gericht op civiele toepassingen van ruimtevaart 
in Europa, zo verklaart het EESC in een onlangs uit-
gebracht advies, maar toch zouden de mogelijkhe-
den van ruimtevaart voor de Europese samenleving 
nog beter kunnen worden benut.

Van de monitoring van gewassen tot het voorkomen 
van natuurrampen, van geolokalisatie tot het beheer 
van de migratiestromen: dit is maar een greep uit 
de vele manieren waarop Europa gebruik maakt of 
zou kunnen maken van de informatie die door zijn 
satellieten naar de aarde wordt gestuurd. Om deze 
gegevens optimaal te benutten moet de Commissie 

big data-centra bouwen die zich bezighouden met 
de voorbewerking ervan en ervoor zorgen dat zij vrij 
beschikbaar zijn voor bedrijven, kleine en middel-
grote ondernemingen en andere spelers.

„Ruimtevaart is niet langer het exclusieve domein 
van grote ondernemingen zoals Airbus. Ook kleine 
en middelgrote ondernemingen hebben nu alle troe-
ven in handen om nieuwe materialen en technieken 
te ontwikkelen. Zo zijn zij met name uitblinkers in de 
ontwikkeling van creatieve toepassingen en dien-
sten”, aldus rapporteur Mindaugas Maciule-
vičius (groep Diverse Werkzaamheden - LT) in zijn 
advies. Voorbeelden hiervan zijn al terug te vinden 
in diverse lidstaten.

Ook beklemtoont het EESC het belang van een ambi-
tieuze begroting, zodat Europa zich kan meten met 
de grootste spelers op ruimtevaartgebied. Op dit 

moment is zulks nog niet het geval. De ruimtevaart-
begroting van de EU mag dan de op een na hoog-
ste ter wereld zijn in absolute cijfers, Europa bezet 
slechts de zesde plaats wanneer de ruimtevaartbe-
groting wordt berekend als percentage van het bbp. 
Ook China en Rusland trekken heel wat middelen 
uit voor hun ruimtevaartactiviteiten, maar niet alle 
gegevens zijn openbaar. Voorts wijst het EESC erop 
dat de EU-ruimtevaartstrategie pas kans van slagen 
heeft als ook de privésector investeert in ruimtevaart.

Ten slotte gaat de Commissie dieper in op het 
onderwijsaspect. Ruimtevaart betekent banen voor 
hooggekwalificeerden. Europa moet zijn werkne-
mers en jongeren opleiden of omscholen, zodat 
wordt voldaan aan de vraag naar vaardigheden op 
het gebied van ruimtevaart, met name waar het 
gaat om gegevensgebruik. Tegelijk moet bekend-
heid worden gegeven aan de mogelijkheden van 
de ruimtevaart voor de samenleving als geheel. 
(dm)� l
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Digitale interne 
markt: consumen-
tenbescherming 
moet een  
topprioriteit zijn

Tijdens de door het EESC georganiseerde Euro-
pese dag van de consument 2017, die op 21 maart 
plaatsvond in Malta, werden intensieve en verhelde-
rende gesprekken gehouden waarin het belang van 
de door de Commissie uitgevoerde geschiktheids-
controle van de digitale interne markt duidelijk werd. 
Veel bestaande normen worden genegeerd wanneer 
consumenten, handelaren en aanbieders elkaar in de 
virtuele wereld ontmoeten. Elektronische handel is 
echter niet de enige bron van zorg voor consumen-
tenorganisaties: ook zelfrijdende auto’s, geobloc-
king, gegevensbescherming, enz. vragen om betere 
regelgeving. Uit de gesprekken bleek dat er op het 
gebied van consumentenbescherming en toegang 
tot de digitale wereld veel te verbeteren valt.

Vicevoorzitter Gonçalo Lobo Xavier benadrukte 
de rol die het EESC speelt door het maatschappe-
lijk middenveld een forum te bieden om zorgen 
te uiten en zei: „De digitale interne markt kan een 
grote rol spelen in de deeleconomie, mits de consu-
mentenrechten beschermd zijn. We hebben goede 
regelgeving nodig en ik heb er vertrouwen in dat 
we dit voor elkaar zullen krijgen”. Antonio Longo 
(groep Diverse Werkzaamheden - IT, voorzitter van 
de studiegroep Digitale agenda van het EESC, zei 
dat de digitale maatschappij mensen moet verbin-
den in plaats van verdelen, en onderstreepte de 
noodzaak om digitale vaardigheden te verbeteren.

Het evenement, waarbij IT-deskundigen, beleids-
makers, vertegenwoordigers van bedrijven en 
consumentenorganisaties, en leden van het EESC 
bijeenkwamen, had als thema ‘De digitale interne 
markt: hoe profiteren consumenten ervan?’

Martin Siecker (groep Werknemers - NL), voor-
zitter van de afdeling Interne Markt van het EESC, 
concludeerde: „Voor burgers is het belangrijk dat 
ze zich veilig kunnen voelen wanneer ze de digitale 
wereld ‘induiken’. We moeten er samen naar streven 
Europa de regelgeving te bezorgen die nodig is om de 
zwakste schakel in de keten, namelijk de consument, 
te beschermen.” (sma)� l

Big data: risico’s minimaliseren met maximale voordelen voor iedereen
Een door het EESC gepubliceerd 
onderzoek gaat in op de ethiek van big 
data met betrekking tot het EU-beleid

Het EESC heeft onlangs een onderzoek over de 
ethiek van big data gepubliceerd, dat werd uit-
gevoerd door Evodevo, een Italiaans bedrijf dat 
gespecialiseerd is in big data, semantische analyse 
en openbroninformatie. In het onderzoek worden 
de ethische en sociale gevolgen van big data 
geanalyseerd en worden 5 maatregelen bestu-
deerd die ontwikkeld zijn om te voorkomen dat een 
ongelijke verhouding ontstaat tussen personen die 
digitale diensten gebruiken en gegevensverzame-
laars die steeds grotere proporties aannemen naar-
mate de digitale revolutie voortschrijdt.

De in het kader van het onderzoek voorgestelde 
maatregelen omvatten:

1) een Europees webportaal waar burgers toegang 
hebben tot informatie over persoonsgegevens 
die zij in ruil voor diensten hebben verstrekt;

2) een Europees certificatiesysteem  – verge-
lijkbaar met de ISO  – waarmee gebruikers 

van digitale diensten eenvoudiger kunnen 
nagaan welke bedrijven ethische praktijken 
voor de bescherming van persoonsgegevens 
toepassen;

3) een gegevensbeheersverklaring waaruit blijkt 
in hoeverre bedrijven zich aan de Europese 
normen inzake gegevensbescherming houden;

4) een Europese databank voor e-gezondheid; en

5) digitaal onderwijs over big data.

Pierre-Jean Coulon (groep Werknemers), voor-
zitter van TEN, zei: „Digitale diensten zijn zo alomte-
genwoordig geworden dat de meesten van ons zich 
een leven zonder hen niet meer kunnen voorstellen. 
Daarom is het van essentieel belang de Europese bur-
gers in staat te stellen er optimaal van te profiteren 
zonder dat zij de rechten en bescherming die zij van 
traditionele diensten gewend zijn, moeten opgeven. 
Het EESC wil een actieve rol spelen bij het creëren van 
de randvoorwaarden om dit mogelijk te maken.” 
(dm)� l

2

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=COM:2016:705:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=COM:2016:705:FIN
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.40728


Mededeling van de voorzitter van het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
ter gelegenheid van de zestigste 
verjaardag van de ondertekening van 
de Verdragen van Rome

Het is vandaag precies zestig jaar geleden dat de Ver-
dragen van Rome werden ondertekend. Het waren noch de 
eerste, noch de laatste verdragen die Europese landen met 
elkaar zouden afsluiten, maar ze vormden een belangrijke 
mijlpaal in het verlichte, bewonderenswaardige en moe-
dige proces dat bekwame mannen en vrouwen in gang 
hebben gezet in de nasleep van een verschrikkelijke oorlog 
waarin de gruwelijkste misdaden zijn begaan.

Dit proces was precies het tegenovergestelde van de 
beweging die kort tevoren Europa en de wereld had 
verwoest. Als reactie op alles wat vernietiging teweeg 
had gebracht – geweld, haat, racisme, zelfzuchtig nati-
onalisme, dictatuur, de zinloosheid en het schenden van 
de mensenrechten – werd met dit proces het fundament 
gelegd voor vrede, democratie, gerechtigheid, vrijheid, 
rechtvaardigheid, samenwerking, dialoog, solidariteit 
en eerbied voor anderen.

Wat die dag werd opgericht was een „economische” 
gemeenschap, maar de preambule liet geen twijfel over 
de bedoeling van dit initiatief: de ondertekenaars beslo-
ten „als wezenlijk doel van hun streven, een voortdurende 
verbetering van de omstandigheden waaronder hun vol-
keren leven en werken, te verzekeren”. Zij verklaarden 

zich „vastbesloten [...] de waarborgen voor vrede en 
vrijheid te versterken” en aarzelden niet om „de overige 
Europese volkeren die hun idealen delen [op te roepen] 
[...] zich bij hun streven aan te sluiten”. Zij verlangden 
bovendien „het verschil in niveau tussen de onderschei-
dene gebieden en de achterstand van de minder begun-
stigde gebieden te verminderen”. Het was duidelijk dat de 
economische gemeenschap uiteindelijk op de volkeren, 
de mensen, de burgers en hun levens was gericht.

Er zijn nog steeds veel Europeanen die weten hoe Europa 
er in 1957 uitzag, omdat we het hebben meegemaakt. 
En dat Europa bleef voor velen van ons helaas gedurende 
een aantal moeilijke jaren onveranderd, omdat er nog 
steeds slechts zes lidstaten waren. De Gemeenschap die 
vorm kreeg, was ondanks alle kritiekpunten die kunnen 
worden genoemd een zegen voor de mensen die er baat 
bij hadden. Bovendien was die Gemeenschap een model 
en een bron van hoop voor degenen die wensten toe te 
treden, al was het maar om te ontkomen aan tegenspoed 
en dictatuur. Ik heb een tijd gekend waarin niemand in 
de Gemeenschap het achterliggende beginsel ervan 
werkelijk ter discussie stelde – er was juist kritiek op de 
trage vooruitgang – en waarin bijna iedereen buiten de 
Gemeenschap lidmaatschap als een ideaal zag.

Als we deze oude documenten teruglezen en er even bij 
stilstaan om na te denken over onze geschiedenis, is dat 
geen theoretisch onderzoek of heimwee naar het ver-
leden. Het is iets wat juist uiterst actueel is: wij zijn het 
tegenover onze kinderen verplicht de wereld in goede orde 
achter te laten, liefst een wereld die in alle opzichten duur-
zaam is, zelfs als niets voor altijd standhoudt en we altijd 
moeten blijven investeren om vooruitgang te boeken.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité is opgericht 
door het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap, waarin het werd beschreven als „vertegenwoor-
digers van de verschillende economische en sociale 
geledingen van de georganiseerde civiele samenleving, 
met name van producenten, landbouwers, vervoerders, 
werknemers, handelaren en ambachtslieden, vrije beroe-
pen, consumenten en het algemeen belang”. Dit was om 
twee redenen een verstandig besluit: ten eerste omdat 
het de instellingen in staat stelde de standpunten van 
de organisaties uit het maatschappelijk middenveld te 
horen – hoewel die term in 1957 nog niet in zwang was – 
en ten tweede omdat het niet alleen deze organisaties in 

staat stelde hun standpunten kenbaar te maken maar 
hun bovenal ook een plaats gaf aan een tafel in Brussel 
en hun de opdracht gaf elkaar te leren kennen, elkaar te 
respecteren, met elkaar te overleggen, samen adviezen 
op te stellen en deel te nemen aan het proces.

Een aantal punten uit het Verdrag – algemene begin-
selen – waren rechtvaardig en vormden een slimme 
politieke zet, en dat zal in het licht van de geschiedenis 
zo blijven.

Het is aan ons om deze beginselen centraal te stellen, 
want dit is waar het om draait. Wij hebben de plicht 
om te zeggen wat de Europese Unie inhoudt, wat haar 
bestaansreden is en welk doel zij moet dienen.

Het is aan ons om ervoor te zorgen dat de EU verenigd, 
democratisch, vreedzaam en welvarend is, op solidariteit 
gebaseerd is en naar haar burgers luistert, in de geest die 
bij de oprichting van de Gemeenschap heerste.

Brussel, 25 maart 2017� l

„Verbod op glyfosaat” houdt 
Europa verdeeld

Het EESC nodigt voor- en tegenstanders 
uit om van gedachten te wisselen over 
het door het EBI voorgestelde verbod

Op 5 april heeft de afdeling NAT voor- en tegenstan-
ders uitgenodigd van het door het Europees burgerini-
tiatief (EBI) voorgestelde verbod op glyfosaat, waarvoor 
reeds 640 000 handtekeningen zijn verzameld.

Het EBI formuleert drie verzoeken: om glyfosaat 
te verbieden, de erkenningsprocedure voor 
gewasbeschermingsmiddelen te hervormen 
en bindende EU-doelstellingen voor te stel-
len om het gebruik van gewasbeschermings-
middelen te verminderen.

Uit het debat bleek dat de mening van de sprekers 
sterk uiteenlopen. Onder verwijzing naar onderzoek 
van het Internationaal Agentschap voor kankeron-
derzoek en de Wereldgezondheidsorganisatie, die 

glyfosaat als „waarschijnlijk kankerverwekkend” 
hebben beoordeeld, pleitte Franziska Achterberg 
(Greenpeace) voor een verbod in de EU.

Graeme Taylor (ECPA) vindt juist dat glyfosaat van 
vitaal belang is voor de landbouw, die voor de uit-
daging staat om in 2050 negen miljard mensen te 
kunnen voeden, terwijl jaarlijks 40% van de mon-
diale oogsten verloren gaat aan plagen en ziekten.

„Er is gewoon geen alternatief voor glyfosaat”, zei Oana 
Neagu (Copa Cogeca). Een verbod zou negatieve 
gevolgen hebben voor de gewassen, er zou 20-30 
liter extra brandstof per hectare nodig zijn en de 
wekelijkse arbeidstijd zouden stijgen met 50 à 80 uur.

Oliver Moore (ARC 2020) noemde als belangrijkste pro-
bleem de „niet-selectiviteit” van glyfosaat (het doodt alle 
planten) en het feit dat het „antimicrobieel” is (het doodt 
ook bacteriën, algen en schimmels). Hij raadde aan in 
plaats daarvan gebruik te maken van agro-ecologie.

Michael Flueh (Commissie) zei dat de EU-wetge-
ving tot de strengste ter wereld behoort, en wees 
erop dat zowel de Europese Autoriteit voor voed-
selveiligheid als het Europees Agentschap voor che-
mische stoffen hebben geconcludeerd dat glyfosaat 
waarschijnlijk niet genotoxisch of carcinogeen is.

Het EESC streeft ernaar een discussieforum te bie-
den voor alle relevante EBI-voorstellen. (sma)� l

MENSEN MET AUTISME NOG STEEDS ACHTERGESTELD OP DE ARBEIDSMARKT

Slechts tussen 10 % tot 24 % van de volwassenen met autisme 
is actief op de arbeidsmarkt, zo bleek tijdens een debat dat op 3 
april werd gehouden door de afdeling Werkgelegenheid, Sociale 
Zaken en Burgerschap van het EESC.

Het debat, waarbij het in dienst nemen van mensen met autisme 
centraal stond, werd door het Comité georganiseerd ter gelegenheid 
van de Wereld Autisme Dag (2 april) en ter ondersteuning van een 
campagne die door de vereniging Autism-Europe werd opgezet om de 
maatschappij voor mensen met autisme beter toegankelijk te maken.

De sprekers wezen erop dat mensen met autisme tegen vooroordelen en hindernissen aanlopen 
wanneer zij werk zoeken of een baan hebben, maar met de juiste ondersteuning en bewustwording 
productieve leden van de samenleving kunnen worden.

„De meeste mensen met autisme zijn inactief,” zei Donata Pagetti Vivanti, vicevoorzitter van het EDF 
en voormalig voorzitter van Autism-Europe. Zij wees erop dat minder dan 10 % van de autistische 
mensen werkt. Autism-Europe gaat uit van 10 % tot 24 %.

Pagetti Vivanti is van mening dat programma’s voor levenslang leren en betere arbeidsbemiddeling 
van cruciaal belang zijn voor de integratie van mensen met autisme in de arbeidsmarkt.

Een goed praktijkvoorbeeld werd gegeven door Dirk Rombaut van Passwerk, een bedrijf in Antwer-
pen dat met succes softwareontwikkelaars met een autismespectrumstoornis (ASS) tewerkstelt. Ze 
worden getest, krijgen een opleiding op maat en worden vervolgens bijgestaan door een jobcoach 
om zich aan het werk aan te passen.

De heer Rombaut verklaarde dat het begeleiden en opleiden van werknemers met ASS een investering 
met een verbluffend rendement bleek.

„Het is gewoon onzin om mensen met autisme aan de kant te schuiven,” zei hij.

Om het bewustzijn over autisme verder te vergroten organiseren het EESC en Autism-Europe in 
het kader van de campagne Break barriers together for autism – Let’s Build an Accessible Society een 
fototentoonstelling met werk van drie fotografen. (ll)� l

Hoorzitting van het 
EESC — verouderde 
EU-regels bemoeilijken 
de strijd tegen namaak 
en piraterij

De industriële productie van nagemaakte goede-
ren is schadelijk voor de werkgelegenheid en groei 
in Europa en ontneemt regeringen miljarden aan 
belastinginkomsten. Maar de invoer van namaak-
goederen is de afgelopen tien jaar verdubbeld, als 
gevolg van de digitale handel. Het is hoog tijd dat 
de Commissie en lidstaten het Europese wettelijk 
kader aanpassen en geschikt maken voor de 21ste 
eeuw, door de noodzakelijke controles en markt-
toezicht in te voeren. Consumenten moeten beter 
worden geïnformeerd. Niet voor niks is hun recht 
op informatie neergelegd in artikel 169 VWEU. De 
openbare en de particuliere sector moeten samen-
werken in de strijd tegen piraterij.

Zo luidde de kernboodschap van de op 6 april 
gehouden EESC-hoorzitting over namaak en 
piraterij, waaraan werd deelgenomen door voor-
aanstaande deskundigen uit het bedrijfsleven en 
vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties, 
vakbonden, relevante platforms en de Commissie.

„De Commissie is er niet in geslaagd een robuust 
rechtskader te presenteren”, zei Antonello Pez-
zini, rapporteur voor het initiatiefadvies van het 
EESC over dit onderwerp. Verwijzend naar zijn eigen 
ervaringen en de eeuwige strijd tegen namaak in de 

Italiaanse textielsector en hightechindustrie, wees 
hij erop dat Europa op dit gebied geen gebruik 
kan blijven maken van instrumenten die nog uit 
de vorige eeuw dateren.

Het evenement werd bijgewoond door vertegen-
woordigers van enkele van de sectoren die het 
meest worden getroffen, waaronder de leder-, 
speelgoed-, geneesmiddelen-, bouw- en luxegoe-
derensector. Zij deden verslag van de uitdagingen 
waarmee zij worden geconfronteerd op het gebied 
van namaak, en wat zij zoal doen om het probleem 
aan te pakken. (sma)� l
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Hoe maatschappelijke 
organisaties vluchtelingen en 
migranten in de EU helpen:

goede ervaringen en prijzenswaar-
dige praktijken van de EESC-Prijs 
voor het maatschappelijk midden-
veld 2016

De 284 initiatieven die in 2016 wer-
den voorgedragen voor de ‘Prijs voor het 
maatschappelijk middenveld’ bevatten 
een inspirerende reeks ervaringen en 
geslaagde praktijken waaruit blijkt dat 
het maatschappelijk middenveld een rol 
speelt in het verstrekken van humanitaire 
hulp en het tonen van sociale solidariteit, 
en aldus een bijdrage levert aan de soci-
aaleconomische integratie van migranten, 
asielzoekers en vluchtelingen in de EU.

In deze brochure wordt uitgelegd wat 
de ‘Prijs voor het maatschappelijk mid-
denveld’ inhoudt en worden de vijf 
prijswinnaars gepresenteerd. Ook wordt 
aandacht besteed aan enkele initiatie-
ven die door andere kandidaten zijn 

genomen. De initiatieven zijn ingedeeld 
per thema (acht thema’s) en per actie-
gebied. De brochure bevat een actueel 
overzicht van de maatschappelijke orga-
nisaties die actief zijn in het veld.

De brochure is zowel online als op papier 
beschikbaar in het Engels, Frans en Duits 
op de website van het EESC: How Civil 
Society Organisations Assist Refugees 
and Migrants in the EU (fgr)� l

De 60ste verjaardag van de EU in Parijs

Op 24 maart heeft EESC-lid Thierry 
Libaert (FR - groep Diverse Werkzaam-
heden) namens het Europees Economisch 
en Sociaal Comité gesproken tijdens een 
evenement op hoog niveau in Parijs ter 

herdenking van de 60ste verjaardag van 
de EU. De Franse EESC-leden Christophe 
Lefèvre (groep Werknemers), Laure 
Batut (groep Werknemers) en Emmanu-
elle Butaud (groep Werkgevers) waren 
ook aanwezig bij het evenement, dat werd 
georganiseerd door de burgemeester van 
Parijs en gefinancierd door de vertegen-
woordiging van de Europese Commissie 
en het voorlichtingsbureau van het Euro-
pees Parlement in Parijs, de Franse tak van 
de Europese Beweging en het EESC zelf. 
Iedere spreker werd gevraagd de aandacht 
te vestigen op twee initiatieven van de EU 
die een verschil hebben gemaakt en twee 
van de voornaamste uitdagingen waar de 
EU momenteel voor staat. (dm)� l

Europees paspoort voor actief burgerschap nu online

Het Europees paspoort voor 
actief burgerschap (EPTAC), tot 
dusver alleen op papier beschikbaar 
in de 23 EU-talen, is een van de meest 
succesvolle publicaties van het EESC. 
Sinds kort bestaat er ook een inter-
actieve elektronische versie, die 
extra informatie en mogelijkheden 
bevat waaronder snelkoppelingen, 
quizzen en grafieken met achter-
grondinformatie en een overzicht van 
burgerrechten.

Het ‘paspoort’ vormt de schakel tus-
sen burgers, maatschappelijke orga-
nisaties en hun ideeën enerzijds en de 
Europese instellingen en EU-besluitvor-
ming anderzijds. Het is in het leven 
geroepen om burgers te helpen 
bij het laten horen van hun stem 
en moedigt hen aan tot het stellen van 

elementaire vragen over timing (wanneer 
moet je actief worden?), samenwerking 
(met wie moet je de handen ineenslaan?) 
en instrumentarium (welk participatie-in-
strument moet je gebruiken?) in verband 
met actief burgerschap en participa-
tieve democratie in de EU.

Deze elektronische versie is beschikbaar 
in het Engels, Frans en Duits. (fgr)� l

NIEUWE PUBLICATIESRondetafelconferentie voor werkgevers 
van de Balkan - Actuele uitdagingen en 
toekomstperspectieven
door de groep Werkgevers 
van het EESC

Het belang van sociale dialoog, de rol 
van de werkgeversorganisaties, de eco-
nomische situatie in de Balkanlanden, 
de voortgang in het toetredingsproces 
en de actuele politieke uitdagingen: dit 
waren de belangrijkste onderwerpen van 
de gesprekken tijdens de Rondetafelcon-
ferentie voor werkgevers van de Balkan, 
die plaatsvond in Ljubljana, Slovenië, op 
22 maart 2017. Het evenement werd bij-
gewoond door vertegenwoordigers van 
werkgeversorganisaties uit Slovenië, 

Kroatië, Servië, Bosnië en Herzegovina, 
Montenegro en de Voormalige Joego-
slavische Republiek Macedonië.

De vertegenwoordigers van de werkgevers-
organisaties die de conferentie bijwoon-
den, informeerden elkaar over de huidige 
politieke en economische ontwikkelingen 
in hun respectieve landen. De werkgevers 
uit de landen die willen toetreden tot de EU 
schetsten een aantal uitdagingen waarmee 
hun betreffende land werd geconfronteerd, 
zoals het verschil in concurrentievermogen 
en de trage voortgang van de onderhan-
delingen. De deelnemers waren het erover 

eens dat regionale samenwerking de lan-
den zou helpen zich voor te bereiden op 
het EU-lidmaatschap.

Bij de afsluiting van de conferentie bena-
drukte de voorzitter van de groep Werk-
gevers, Jacek Krawczyk, dat de groep 
streeft naar samenwerking met werkge-
vers en bedrijfsorganisaties uit de Balkan.

De conferentie werd georganiseerd door 
de groep Werkgevers en de Sloveense 
werkgeversvereniging (ZDS). (lj)� l

Bijeenkomst van de groep Werknemers om het 
programma van het Maltese voorzitterschap en het 
handelsbeleid van de EU te bespreken
door de groep Werknemers 
van het EESC

De groep Werknemers van het EESC 
houdt op 11-12 mei een buitengewone 
vergadering in Malta ter gelegenheid van 
het Maltese voorzitterschap.

De eerste dag staat in het teken van de eco-
nomische en sociale situatie in het gastland 
en de prioriteiten en het programma van het 
Maltese voorzitterschap. Een welkomsttoe-
spraak van de voorzitter van de groep 
Werknemers, Gabriele Bischoff, vormt de 
aftrap van een belangrijke paneldiscussie. 
Minister-president Joseph Muscat zal een 
toespraak geven over de uitdagingen voor 

het Maltese voorzitterschap en de beoogde 
resultaten. Met de minister van Gezinszaken 
en Sociale Solidariteit, Michael Farrugia, de 
minister van Financiën, Edward Scicluna, 
de minister van Onderwijs en Werkgelegen-
heid, Evarist Bartolo, en de minister van 
Toerisme, Edward Zammit Lewis, bespre-
ken we de sociale en economische samen-
hang, de situatie op de arbeidsmarkt en de 
arbeidsverhoudingen in Malta en in de EU.

De besprekingen richten zich op de drin-
gende noodzaak om het Europese pro-
ject een nieuwe impuls te geven via een 
reeks maatregelen die voor opwaartse 
convergentie zorgen tussen en binnen de 
EU-landen op het gebied van levens- en 
arbeidsomstandigheden.

Werknemers en burgers zullen pas weer ver-
trouwen krijgen in de EU als zij met concrete 
oplossingen komt voor hun problemen, door 
het bieden van hoogwaardige banen en vol-
ledige werkgelegenheid, gelijke economi-
sche en sociale kansen, sociale bescherming 
en persoonlijke veiligheid en welzijn.

De tweede dag zal gaan over hoe er een eer-
lijker, transparanter handelsbeleid van de EU 
kan worden verwezenlijkt waar werknemers 
en burgers daadwerkelijk van profiteren 
zonder de sociale normen of de vrijheid 
van de vakbonden in gevaar te brengen. Van 
professor arbeidsrecht Reingard Zimmer 
en de Waalse regeringsvertegenwoordiger 
Thierry Delaval worden belangrijke bijdra-
gen over CETA verwacht. (mg)� l

Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling: 
een nieuw onontgonnen gebied voor rechten 
en vooruitgang in de EU, 22-23 mei 2017, Brussel
door de groep Diverse 
Werkzaamheden van het EESC

De start van een „collectieve reis …om 
de mensheid te bevrijden van de tirannie van 
de armoede...” en een „nieuwe universele 
agenda (om) … de mensenrechten van allen 
te realiseren” zijn bijzonder ambitieuze doel-
stellingen. De stap zetten van verklaringen 
naar concrete actie vormt evenwel nog een 
grotere uitdaging, en dus is het doelmatige 
beheer van de Agenda 2030 van primordiaal 
belang. De agenda kan zonder twijfel slechts 
realiteit worden als de burgers de noodza-
kelijke veranderingen actief steunen en het 
maatschappelijk middenveld rechtstreeks 
wordt betrokken bij het gehele proces.

In de geest daarvan zal de aanpak van de 
door de groep Diverse Werkzaamhe-
den georganiseerde conferentie uit 
vier delen bestaan:
�l Ten eerste beoogt ze opnieuw te 

bevestigen dat de Agenda 2030 voor 

Duurzame Ontwikkeling is opge-
bouwd uit drie gelijke dimensies (de 
economische, de sociale en de mili-
eudimensie) die intrinsiek met elkaar 
zijn verbonden, die elkaar wederzijds 
versterken en die ondeelbaar zijn. De 
vooruitgang op het gebied van de 
tenuitvoerlegging van de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 
is afhankelijk van de mate waarin de 
politieke, de technische en de beleids-
beslissingen deze interconnectiviteit 
weerspiegelen. Daarom is er behoefte 
aan een maatstaf voor groei die ver-
der gaat dan het bbp, en aan een 
verschuiving van indicatoren naar 
beleidsontwikkeling.

�l Ten tweede zal de bijeenkomst laten 
zien welke mogelijkheden de Agenda 
2030 biedt om het broodnodige 
„positieve verhaal” over democratie 
en duurzame Europese groei te kun-
nen ontwikkelen. De Agenda 2030 
is zonder twijfel het meest geschikte 

kader om de Europese en nationale 
strategieën voor het omgaan met de 
huidige en toekomstige maatschap-
pelijke veranderingen te sturen. Het 
algemeen oriënterend kader voor 
dergelijke benadering wordt voorzien 
door de taal van de rechten (zowel uni-
verseel als communautair).

�l Ten derde moet de communicatie over 
de voordelen van de tenuitvoerleg-
ging van de SDG’s voor individuen en 
gemeenschappen worden verbeterd. 
Hiertoe zullen een aantal casestudy’s 
over lokale basisinitiatieven worden 
voorgesteld.

�l Ten slotte wordt met de vierde doel-
stelling gezocht naar de meest doel-
matige rol voor het maatschappelijk 
middenveld op het gebied van het 
beheer en de tenuitvoerlegging van 
de SDG’s op nationaal en Europees 
niveau, met het oog op een gezamen-
lijke uitvoering van de Agenda 2030. 
(cl)� l
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Onze jeugd gelooft in Europa –  
we mogen hen niet teleurstellen!

Beste lezers,

Ik wil deze speciale uitgave van 
onze nieuwsbrief graag openen 
door stil te staan bij de lessen die 
we kunnen trekken uit de eind 
maart gehouden achtste editie van 
Your Europe, Your Say! en door met 
u enkele ideeën, wensen en zorgen 
te delen die wij namens de jonge 
Europese deelnemers aan de EU-lei-
ders zullen overbrengen.

Na dit tweedaagse evenement kan 
ik gerust stellen dat ik zeer positief 
ben over de toekomst van Europa. 
Deze jonge mensen zijn het levende 
bewijs dat onze jeugd op het rechte 
spoor zit. Ze hebben laten zien dat ze 
slim zijn en dat ze zich ook bekom-
meren om hun mede-Europeanen en 

om de omgeving waarin wij allemaal leven. Ze willen graag bijdragen aan een eerlijke, 
welvarende en vreedzame toekomst. En tot slot, maar zeker niet minder belangrijk: ze 
geloven in Europa. Ze vertrouwen op de kracht van eenheid, samenhang en solidariteit.

Ik reken erop dat de jeugd van Europa ons heden en onze toekomst is, iets waaraan 
onze indrukwekkend welbespraakte 17-jarige Cypriotische essayist ons tijdens de 
openingssessie herinnerde. Ik druk hen op het hart alle middelen en instrumenten 
in te zetten om hun stem te laten horen.

Ik roep nationale regeringen en EU-instellingen op om meer te investeren in program-
ma’s als Erasmus (ik kan met trots zeggen dat ik een „product” van Erasmus ben) en 
moedig meer tieners aan om een deel van hun onderwijs of opleiding in een andere 
lidstaat te volgen. Dit is niet alleen van belang om meer wederzijdse begrip te kweken, 
maar ook om jongeren te motiveren hun kennis van vreemde talen te verbeteren. 
Het is algemeen bekend dat vreemde talen deuren openen en bruggen bouwen.

Voor mij kwam het niet als een verrassing dat twee van de drie populairste voorstellen 
gingen over de noodzaak om tot een gemeenschappelijk Europees verhaal te komen, 
hetzij door middel van onderhoudende maar informatieve audiovisuele inhoud en 
social media, hetzij door middel van de geschiedenisboeken op school.

De jonge deelnemers riepen leiders op om de belangstelling voor de politiek aan te 
wakkeren door zich op „aantrekkelijke inhoud” met betrekking tot de Europese Unie te 
richten. Ik zou hieraan willen toevoegen dat alle Europese belanghebbenden – poli-
tieke leiders en parlementsleden, maar ook wij als maatschappelijk middenveld – het 
verhaal van Europa moeten vertellen, ons deel van de verantwoordelijkheid voor het 
Europese project op ons moeten nemen en moeten laten zien welke enorme vooruit-
gang de afgelopen 60 jaar is geboekt, zowel op sociaal en economisch gebied als wat 
betreft de waarde die de Europese samenleving is gaan toekennen aan het milieu en 
hoever we op milieugebied voorop lopen in de wereld. Ook mogen we niet vergeten 
dat de EU erin geslaagd is 13 landen op te nemen die nog niet zo lang geleden van ons 
gescheiden waren – een van de grootste mijlpalen in de 20e-eeuwse geschiedenis.

Voor onze jonge Europeanen is het ook belangrijk om een gedeeld begrip van de Euro-
pese geschiedenis te hebben – van oost tot west en van noord tot zuid. Het is belangrijk 
dat scholen vanuit een Europees perspectief – op basis van feiten, zonder schuldigen 
aan te wijzen – lesgeven over de twee oorlogen in de vorige eeuw die de hoop en levens 
van miljoenen mensen verwoestten, en nader kijken naar de oorzaken: hoe kan het zijn 
dat zoveel ongenoegen en haat zich als een besmettelijke ziekte over het continent 
konden verspreiden? Hoe konden sommige angstaanjagende autoritaire leiders zoveel 
macht naar zich toetrekken? Hoe kon dit later die eeuw opnieuw de kop opsteken op de 
Balkan? Het is van het grootste belang dat we lessen trekken uit de geschiedenis – in de 
eerste plaats dat we ongeacht de problemen die we in Europa hebben, natio-
nalisme nooit de kans mogen geven om ons te verscheuren. Dit zijn we onze 
Europese jeugd verschuldigd. En wij allen zijn het Europa verschuldigd.

Gonçalo Lobo Xavier
Vicevoorzitter van het EESC

Your Europe, Your Say! 2017 EESC vraagt 
de Europese jeugd: Europa is 60: Hoe 
moet het nu verder?

„Jullie zijn ons heden en onze toe-
komst, en Europa heeft jullie nodig”: 
met deze woorden verwelkomde 
vicevoorzitter van het EESC Gonçalo 
Lobo Xavier 99 jongeren tijdens het 
jaarlijkse evenement Your Europe, 
Your Say!, georganiseerd door het 
Europees Economisch en Sociaal 
Comité (EESC). De vicevoorzitter 
moedigde hen aan om deze unieke 
kans te grijpen om in contact te tre-
den met hun Europese leeftijdsgeno-
ten, hun kennis van vreemde talen te 
benutten, over en van elkaar te leren 
en nieuwe vrienden te leren kennen 
die hun leven en hun perceptie kun-
nen veranderen over dit prachtige 
project: de Europese Unie.

Op 30-31 maart hield het EESC zijn jaar-
lijkse jeugdevenement Your Europe – 
Your Say!. Aangezien het evenement 
plaatsvond vlak na de 60ste verjaardag 
van het Europese project en van het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
zelf, vroeg het EESC de jonge deelnemers: 
„Europa is 60: Hoe moet het nu ver-
der?”. Uit meer dan 680 inschrijvingen 
werden in december 33 scholen gese-
lecteerd. Elk van de scholen stuurde drie 
leerlingen en een leraar naar Brussel om 
de toekomst van Europa en hun eigen 
toekomst te bespreken, vanuit het per-
spectief van een tiener.

Voorzitter Georges Dassis zei in zijn 
openingstoespraak dat het imago van het 
EU-project sinds de financiële crisis - „die 
niet eens in Europa begon, maar eigenlijk 
kwam overwaaien uit de VS” - enigszins is 
aangetast. „Europa heeft zijn glans verlo-
ren. Een van de redenen is dat mensen soms 
de indruk hebben dat dit Europa alleen de 
belangen van grote bedrijven en banken 
dient, maar Europa is er in de eerste plaats 

voor de Europese burgers.” Terugdenkend 
aan zijn eigen jeugd en dat hij moest gaan 
werken toen hij 12 jaar oud was - zoals 
zovelen van zijn generatie - herinnerde 
hij de jongeren eraan om hun verant-
woordelijkheid te nemen: „Vanaf de jaren 
zeventig is de welvaart gestaag blijven 
groeien. Maar dingen die je tegenwoordig 
als vanzelfsprekend ervaart, zijn niet uit de 
lucht komen vallen. Oudere generaties - je 
ouders en grootouders - hebben de Euro-
pese welvaart opgebouwd, vaak ten koste 
van grote offers. Nu is het jouw taak om 
ervoor te zorgen dat dit Europa een con-
tinent blijft van welvaart en vrede, en het 
is ook jouw taak om te reageren op en in 
verzet te komen tegen populisten die ons 
Europa kapot willen maken.”

Bij het verwelkomen van de jongeren 
verwees de vicevoorzitter van de Euro-
pese Commissie, Jyrki Katainen, naar 
het definitieve brexit-besluit van deze 
week: „Het is triest wanneer een lid van een 
gemeenschap vertrekt, maar we moeten dit 
ook zien als een kans om een nieuwe EU te 
creëren met 27 landen, en mogelijk andere 
landen die zich in de toekomst bij ons aan-
sluiten.” Verwijzend naar de Your Europe, 
Your Say!-discussies moedigde hij de 
jongeren aan om te discussiëren over het 
Europa dat zij willen en in gedachten te 
houden dat „de logica achter de EU is dat de 
grote mondiale vraagstukken, zoals veilig-
heid, klimaatverandering of migratie, niet 
kunnen worden aangepakt door één enkele 

lidstaat, maar een krachtige gemeenschap-
pelijke aanpak vergen van alle 27 lidstaten.”

Tijdens dit anderhalve dag durende eve-
nement werkten de jonge deelnemers 
samen in break-out-groepen en plenaire 
zittingen om hun koers voor de toekomst 
van Europa uit te zetten en voorstellen uit 
te werken over hoe ze hun doelen denken 
te bereiken. Aan het einde werd er over 
de voorstellen gestemd en werden er drie 
geselecteerd. Deze worden nu naar de 
Commissie gestuurd, die, zo benadrukte 
de heer Katainen, erg benieuwd is naar 
de feedback van de jongeren op de vijf 
scenario’s voor de toekomst van Europa, 
zoals uiteengezet in het witboek van 
Commissievoorzitter Juncker.

Ook de 33 leraren droegen actief bij aan het 
succes van YEYS door de leerlingen voor 
te bereiden en hen op hun bezoek aan 
Brussel te begeleiden. Zij namen deel aan 
een parallelle netwerksessie, bezochten 
het bezoekerscentrum van het Europees 
Parlement (Parlamentarium) en kregen de 
kans om best practices uit te wisselen en 
meer te weten te komen over de rol van het 
EESC. „Luister naar jullie leraren”, zei Lobo 
Xavier, „zij doen het geweldig door jullie te 
steunen en waarden met jullie te delen”.

Dit was de achtste keer op rij dat het EESC 
Your Europe, Your Say! organiseerde, en het 
almaar groeiende aantal inschrijvingen 
alsmede de enthousiaste deelname van 
de jongeren bevestigde dat er behoefte is 
aan evenementen zoals Your Europe, Your 
Say! om jonge mensen een platform te bie-
den waar ze hun stem kunnen laten horen. 
(sma)� l
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Bijdrage van de leden
Onze speciale dank gaat uit naar alle 

leden die de scholen hebben bezocht 
om de leerlingen voor te bereiden op 
hun debat in Brussel: Martina Širhalová, 
Martin Siecker, Andreas Pavlikkas, Gunta 
Anca, Lidija Pavić-Rogošić, Marie Zvolská, 
Roman Haken, Cristian Pirvulescu, 
Séamus Boland, Dimitar Manolov, Alfred 

Gajdosik, Irini Ivoni Pari, Emilio Fatovic, 
Primož Šporar, Renate Heinisch, Kinga 
Jóo, Reine-Claude Mader, Arno Metzler, 
Raunemaa Pirkko, Charles Vella, Meelis 
Joost, Pater Krzysztof, Gintaras Morkis, 
Miguel Cabra de Luna, Brenda King, Yves 
Somville, Mário Soares, Josiane Willems, 
Sibian Ionuţ, Ariane Rodert.� l

Welke andere 
prioriteiten zou de EU 
moeten hebben?

De leerlingen die aan YEYS deelnamen, stemden over tien voorstellen die zij 
geformuleerd hadden. Hieronder staan de andere zeven voorstellen, samen 
met het aantal stemmen dat zij kregen:
�l Een EU-organisatie oprichten om vluchtelingen in EU-landen te helpen 

integreren – integratie door middel van onderwijs (36 stemmen)
�l Een ideaal schoolsysteem dat jongeren aan een baan helpt (35 stemmen)
�l Gemeenschappelijke milieunormen binnen de grenzen van de EU 

(30 stemmen)
�l Aandacht voor de onderliggende oorzaken van terrorisme (+ de rol van 

de media) (26 stemmen)
�l Lokaal ondernemerschap met ondersteuningsprogramma’s stimuleren 

(20 stemmen)
�l Gendergelijkheid (18 stemmen)
�l Nationale organen oprichten om mensen te helpen rechtstreeks, zonder tus-

senkomst van nationale overheden, met de EU te communiceren (15 stemmen)
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Europese jongeren roepen de EU op 
voedselverspilling en armoede tegen te gaan

Een beter toezicht op en beheer 
van voedselverspilling, een onder-
wijsprogramma op het gebied van de 
Europese geschiedenis ter bestrijding 
van nationalisme en een Europese dag 
voor scholen zodat jongeren de EU beter 
begrijpen: zo luidden de belangrijkste 
aanbevelingen aan beleidsmakers van 
de scholieren die hebben deelgenomen 
aan het evenement Your Europe, Your 
Say! (YEYS) en meedachten over moge-
lijke oplossingen voor de uitdagingen 
waarmee de EU te maken krijgt.

Op dit evenement voor jongeren, geor-
ganiseerd door het Europees Econo-
misch en Sociaal Comité (EESC), kwam 
een groep van 100 pientere middelbare 
scholieren van 33 scholen in de EU-28 en 
de vijf kandidaat-lidstaten bijeen om ori-
ginele ideeën te delen over de koers die 
de EU de komende jaren moet volgen.

„Veel mensen denken dat de jonge gene-
ratie alleen maar een toekomst in de 
maak is”, aldus Andri Pandoura, de 
17-jarige prijswinnaar van de Europese 
essaywedstrijd voor jongeren in 2016. 
„Maar dat is niet zo. Wij zijn het heden, een 
heden dat zich bekommert en het poten-
tieel heeft om de wereld te veranderen, of 
dat in ieder geval wil proberen. Daarom 
moeten we meer investeren in opleiding-
en, programma’s en conferenties voor 
jongeren en moeten we vooral meer ver-
trouwen krijgen in de jonge generatie.”

De groep heeft zich gebogen over actu-
ele thema’s, waaronder jeugdwerkloos-
heid, integratie van migranten, sociale 
en genderongelijkheid, milieu, econo-
misch herstel, terrorisme en veiligheid. 
Vervolgens stelden de jongeren een lijst 
op met tien specifieke voorstellen voor 
beleidsmakers.

Na een intensief en levendig debat over 
de verschillende voorstellen kozen de 
scholieren drie prioriteiten voor een 
betere toekomst voor de Europese Unie:

1. voedselverspilling tegengaan om 
mensen die in armoede leven te hel-
pen en duurzaamheid te stimuleren;

2. nationalisme bestrijden door middel 
van interactief onderwijs en een over-
eengekomen onderwijsprogramma 
op het gebied van geschiedenis;

3. de belangstelling voor de politiek 
in Europa vergroten door gebruik 
te maken van de mogelijkheden 
van social media en onderwijs, 
aantrekkelijke inhoud en een ‘dag 
van Europa’ op school in te voeren.

EESC-leden en beleidsmakers waren 
onder de indruk van het vermogen van 
de scholieren om ‘out of the box’ te den-
ken en na te denken over de belangrijk-
ste problemen waarmee de Europese 
samenlevingen momenteel te kampen 
hebben.

„Jullie zijn ons heden en onze toekomst. 
Europa heeft jullie nodig”, merkte 
EESC-vicevoorzitter Gonçalo Lobo 
Xavier in zijn openingstoespraak op. 
„Ongeacht jullie overtuiging, ras of kleur 
zullen jullie de kans krijgen om gehoord 
te worden, en dat is van onschatbare 
waarde. Jullie hebben het grote geluk om 
mensen uit alle windstreken te ontmoe-
ten en jullie mening over de toekomst van 
Europa te kunnen uiten.”

De prioriteiten van onze 
jongeren
De scholieren bleken zich zorgen te 
maken over milieukwesties en armoede 
en stemden voor het voorstel om voed-
selverspilling tegen te gaan en 
mensen die in armoede leven te 
helpen. Een scholier die voor het win-
nende voorstel pleitte zei: „Er is dringend 
beter toezicht nodig op landbouwproce-
dures om onderscheid te kunnen maken 
tussen veilig en onveilig voedsel. De EU 
heeft niet genoeg gedaan om de hoeveel-
heid afval te beperken en het doneren van 
voedsel aan opvangcentra voor mensen 
die honger hebben te stimuleren”.

Onderwijs werd beschouwd als een van 
de belangrijkste instrumenten om iets 
te doen aan de huidige uitdagingen 
en bedreigingen. „Het probleem is dat 
mensen het vertrouwen in de EU hebben 
verloren”, aldus een andere deelnemer, 
die voorstelde een Europese dag op 
scholen in te voeren om de algemene 
kennis over de EU te vergroten en het 
debat te stimuleren.

Er werd ook aandacht geschonken aan 
de opkomst van nationalistische sen-
timenten in veel lidstaten, die worden 
ingegeven door een vrees voor migra-
tie, werkloosheid of terrorisme. Om 
hier iets aan te doen bevalen de jonge 
afgevaardigden aan EU-middelen uit te 
trekken voor het opstellen van een 
lesprogramma op het gebied van 
de Europese geschiedenis, zodat 
jongeren leren over onze gemeenschap-
pelijke geschiedenis en onze gemeen-
schappelijke waarden.

Een groep stelde voor om met finan-
ciële en praktische steun van de EU 
nationale programma’s te starten 
om vluchtelingen te helpen inte-
greren: „We hebben een onderwijspro-
gramma nodig om vluchtelingen onze 
cultuur te leren, maar we moeten ook over 
hun cultuur leren, want als zij weten wie 
wij zijn, maar wij niet weten wie zij zijn, 
zullen we altijd bang voor hen zijn en zal 
multiculturalisme nooit kunnen werken”.

Deelnemers wezen ook op de noodzaak 
om ondernemerschap onder jon-
geren door middel van cursussen en 
stagemogelijkheden te stimuleren. 
Zij benadrukten: „Alleen door onder-
steuning van ondernemerschap kunnen 
onze landen de werkloosheid oplossen en 
de levensstandaard verhogen”.

Jongeren worden gehoord

Het EESC zal ervoor zorgen dat de 
voorstellen van deze jongeren om de 
toekomstperspectieven van de EU te 
verbeteren, onder de aandacht van 
wetgevers worden gebracht door ze te 
verwerken in adviezen van het Comité 
en de drie populairste aanbevelingen 
aan de Europese Commissie door te 
geven. Bovendien zal een delegatie 
van YEYS-scholieren de winnende 
voorstellen presenteren tijdens de 
Dagen van het maatschappelijk 
middenveld van het EESC op 26 en 
27 juni.

In haar slottoespraak zei EESC-lid Evan-
gelia Kekeleki (groep Diverse 
Werkzaamheden - EL): „Het is fasci-
nerend om met jullie, de jonge generatie, 
te praten en naar jullie ideeën te luisteren. 
Ik ben er vandaag volledig van overtuigd 
geraakt dat jullie zeer goede erfgenamen 
van mijn generatie zijn. Jullie kunnen een 
ander Europa bouwen, een Europa dat 
berust op waarden en solidariteit, een 
Europa waarin het draait om mensen en 
niet alleen om geld. Het is aan jullie om 
het Europa te maken dat jullie verdienen”. 
(mq)� l

http://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/andri-pandoura/
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http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-days-2017
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-days-2017


Milieu„Recycling is een wereldwijd probleem waarbij wij allemaal 
onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Mensen die niet 
recyclen moeten een boete krijgen of meer belasting betalen”„Het is belangrijk om mensen bewust te maken van de 
milieuproblemen: we moeten burgers in de EU opvoeden”

Onderwijs

„School is de basis van de maatschappij en levert robots 
op, geen mensen. Cijfers worden in het onderwijs hoger 
gewaardeerd dan het leerproces.”„We moeten jongeren laten aangeven wat zij in hun 
onderwijsstelsel willen veranderen”„Al doende leren moet bevorderd worden en leerlingen 
en leraren moeten invloed kunnen uitoefenen op hetgeen zij 
op school leren en onderwijzen.”
Participatie van jongeren„De EU zou de beslissingsbevoegdheid dichter bij de 
mensen moeten brengen via social media, tv en de oprichting 
van een institutioneel forum voor jongeren uit alle lidstaten, 
zodat jongeren het gevoel hebben dat er naar hen geluisterd 
wordt.”„Politici zouden burgers vaker moeten raadplegen”

Migratie en vluchtelingen„Integratie van vluchtelingen moet een tweerichtingsproces 
zijn. Zij moeten de cultuur van het gastland begrijpen, maar de 
mensen in het gastland moeten ook proberen de cultuur van de 
vluchtelingen te begrijpen.”

3

Speciaal 

YEYS-supplement

YEYS in de woorden van de scholieren

Nationalisme„Nationalisme vernietigt het weefsel waarvan Europa is 
gemaakt”„Het verschil tussen ‘wij’ en ‘zij’ ligt aan de basis van 
nationalisme”„Door meer dan één taal te spreken worden de muren 
die stereotypen opwerpen afgebroken en wordt nationalisme 
bestreden”„Wat nationalisme betreft, is alles uiteindelijk terug te voeren 
op het onderwijsstelsel – als er meer uitwisselingsprogramma’s 
voor scholieren en studenten komen kunnen jongeren 
kennismaken met andere perspectieven en vraagtekens zetten 
bij hetgeen zij op school leren, omdat docenten zich wellicht 
door hun eigen politieke kleur laten leiden”
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Terrorisme en veiligheid„We pakken terrorisme nu aan door te proberen het met 
fysieke en militaire maatregelen te onderdrukken, maar als je 
naar de onderliggende oorzaken kijkt is duidelijk dat het gaat om 
mensen aan de rand van de samenleving die denken dat hun 
boodschap alleen aandacht op tv en in de massamedia krijgt als 
zij angst zaaien.”„Door in de media en op social media minder belang aan 
terroristische aanvallen te hechten kunnen we ervoor zorgen dat 
terrorisme zijn doel niet bereikt.”„Mensen denken bij terrorisme alleen aan het schadelijke 
stereotype van de extremistische Islam, maar ook andere 
groepen, zoals extreem rechts, maken zich schuldig aan 
terroristische daden.”
Europese integratie„Ik denk dat vrede belangrijk is omdat het de grondslag 
vormt van de EU en van alles waar de EU voor staat”„De euro verenigt ons en een gemeenschappelijke munt 
maakt alles gemakkelijker”„De EU heeft geen leger nodig. Het creëren van een militaire 
cultuur is afschuwelijk; de EU zou zich op hogere waarden 
moeten concentreren”„Ik zie Europa als één land; we zijn allemaal broers en zussen 
met verschillende accenten”

De demografische uitdaging„In de meeste Europese landen neemt het geboortecijfer af. 
Dit kan over 10 tot 15 jaar een serieus probleem worden. Als er 
niet genoeg jongeren zijn die werken en geld in de economie 
stoppen, wordt verdere ontwikkeling moeilijk.”
Gendergelijkheid„Het is de 21e eeuw! Het zou volstrekt normaal moeten zijn 
om een carrière te hebben en je dromen na te jagen; of je man 
of vrouw bent zou niet mogen uitmaken.”„Het probleem in onze samenleving is dat we meisjes leren 
hoe zij voor zichzelf moeten zorgen, maar dat we mannen niet 
leren hoe zij zich moeten gedragen. De eerste stap op weg naar 
gendergelijkheid is opvoeding thuis en op school”
YEYS„Het interessantste aan YEYS is dat ze altijd onze voorstellen, 
onze mening over verschillende actuele onderwerpen die Europa 
aangaan, willen horen. Ze stellen altijd vragen. Laten we praten, 
deelnemen”.

„Your Europe, Your Say! is geweldig, het zou 
geïnstitutionaliseerd moeten worden!”


