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Beste lezer,

YEYS en 60 jaar Verdrag van Rome

Een breed beleid om de transformatie van de
automobielindustrie in goede banen te leiden
© Shutterstock

Net nu we dit jaar de zestigste verjaardag van het Verdrag van Rome vieren neem ik in de
Italiaanse hoofdstad deel aan een EESC-conferentie over de toekomst van Europa.
Sommigen vragen zich af of er wel iets te vieren valt; ik vraag me dan af of mensen de zaken wel
in het juiste perspectief plaatsen.
De logica van een verenigd Europa staat meer dan ooit centraal in de economische, sociale en
politieke besluitvorming, niet alleen in de lidstaten maar ook in andere landen, die geen deel
uitmaken van de EU.
Ik hoor wel eens dat Europa nog nooit zo verdeeld was en dat de burgers het Europees project
de rug hebben toegekeerd. Maar klopt dat wel?
Zou het echt zo zijn dat tientallen jaren van vrede - weliswaar onderbroken door een aantal
gewelddadige conflicten - de Europeanen geen vertrouwen kunnen geven in de goede afloop van
een project dat gezien de verschillen tussen de lidstaten eerst onmogelijk te realiseren leek? Zouden de economische groei en de aanzienlijke verbetering van de welvaart - hoewel het natuurlijk
een feit blijft dat diverse maatschappelijke groepen, met name jongeren en ouderen, het zwaar
hebben - mensen niet doen inzien hoeveel we al hebben bereikt?
Om maar te zwijgen van de indrukwekkende kennisvermeerdering die is mogelijk gemaakt door
het vrije verkeer van personen en goederen; is dat niet iets om trots op te zijn, en een ontwikkeling
die ons sociale, culturele, economische en politieke leven vergemakkelijkt?
Het lijkt me dat we op al deze vragen bevestigend kunnen antwoorden.
De machthebbers worden openlijk met de vinger gewezen voor hun rol in het heersende wantrouwen jegens Europa, of anders gezegd, “Brussel”.
Het is dan ook gemakkelijker om Brussel de schuld te geven van alles wat er misloopt in het leven
van mensen. Anderzijds gaan regeringen steevast met de eer strijken als er bij onderhandelingen
een overwinning behaald wordt. Brussel wordt maar al te vaak gezien als de zondebok en de
oorzaak van alle kwaad.
In mijn ogen wordt de architecten van het Europese project van vrede en welvaart daarmee ernstig
tekortgedaan. De mannen en vrouwen die aan de wieg stonden van dit gemeenschappelijke project hebben immers altijd een beter leven voor de betrokken personen en landen voor ogen gehad.
Ik zou degenen die - zij het soms terecht - kritiek leveren op Europa willen vragen na te gaan
hoeveel een niet-verenigd Europa zou kosten. En ja, we moeten realistisch blijven: ook al stapt
een belangrijke partner als het Verenigd Koninkrijk eruit, dan nog moeten we ons afvragen welke
gevolgen het einde van dit fantastische project zou hebben voor de Europese burgers. Volgens
mij hebben de critici van Europa hier niet goed over nagedacht.

“De automobielindustrie heeft een keerpunt bereikt. Er wachten heel wat uitdagingen, zoals de toekomst van de

verbrandingsmotor, de toeleveringsketen
of zelfs de vraag wie het voertuig zal besturen, als er al een bestuurder is. De toekomst
van de automobielindustrie zoals we die al
tientallen jaren kennen, staat op het spel,”
gaven rapporteurs Georgi Stoev (BG –
groep Werkgevers) en Monika Sitarova
Hrusecka (SK – CCMI-afgevaardigde) aan.
Als gevolg van de onvermijdelijke structurele veranderingen kunnen alle schakels
van de huidige waardeketen op de schop
gaan en kunnen nieuwe ondernemingsmodellen ontstaan. “Wij willen de aandacht vestigen op de enorme uitdagingen
waarmee de auto en de automobielindustrie worden geconfronteerd, maar ook op

Het zullen altijd de Europeanen zijn die beslissen hoe Europa eruitziet. Vandaag beschikken zij
daarbij over verschillende keuzemogelijkheden. We kunnen alleen maar hopen dat mensen
de juiste keuze zullen maken, en zo de deur openzetten voor vrede en welvaart voor allen. Het
lijkt dus een goed idee ons oor te luisteren te leggen bij de jongeren van Europa. Ook zij willen
immers vrede en welvaart.

Gonçalo Lobo Xavier
vicevoorzitter van het EESC
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migratie
Zestig jaar Europese
samenwerking – Samen voor
een sterkere toekomst!

In het rapport worden vier grote uitdagingen geanalyseerd die hun stempel
drukken op de automobielindustrie:
elektrificatie en het koolstofarm maken
van vervoer, digitalisering van de productie, zelfrijdende auto’s en op het internet
aangesloten auto’s. (sma)
l

Alleen met een sterke economie kan
Europa de storm doorstaan

In maart zullen jongeren uit heel Europa naar het EESC komen om samen met ons de 60e verjaardag van het Verdrag van Rome te vieren. Zij zullen bij die gelegenheid worden verzocht om na
te denken over de toekomst van Europa. Your Europe Your Say! zal het EESC weer een mooie kans
bieden om kennis te nemen van de nieuwe en originele ideeën van de jongeren die de toekomst
van Europa zijn en die onze inzet verdienen.

De vrede en welvaart die we - ondanks de nodige problemen - de afgelopen 60 jaar gekend
hebben!

het enorme potentieel voor economische
groei en nieuwe banen dat we kunnen
aanboren als we het juiste beleidskader
weten te scheppen. Een toekomstgericht
beleiden coördinatie en samenwerking in
heel Europa zijn van essentieel belang om de
sector te helpen zich snel aan te passen aan
de veranderende omstandigheden”, aldus
de heer Stoev.
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Het is te gemakkelijk te stellen dat we geen keuze hebben. Ik denk dat we moeten blijven inzetten
op een oplossing, die, ook al is ze de kinderziekten nog lang niet te boven, het beste antwoord biedt
op de zorgen van duizenden burgers, jong of minder jong, ondernemers, vakbondsmensen, werknemers, elk met hun eigen ideologische of religieuze overtuiging, kortom, van iedereen die hier leeft.

De overstap naar elektrische mobiliteit
en de ontwikkeling van op het internet
aangesloten auto’s en zelfrijdende auto’s
zal een breed industrieel beleid vergen,
dat hand in hand moet gaan met een
evenwichtig klimaat-, milieu- en energiebeleid. Dat is de belangrijkste boodschap van het rapport van de EESC over
“De automobielindustrie: een nieuw
paradigma?”, waarin wordt verzocht
om met GEAR 2030 een ambitieus stappenplan voor het beleid op de lange termijn op te stellen.

Het is van cruciaal belang om de
economische groei te stimuleren. Enkel
met een sterke economie zal Europa de
politieke en maatschappelijke uitdagingen waarmee het wordt geconfronteerd,
aankunnen. Dat was een van de belangrijkste boodschappen uit de adviezen van
het EESC die afgelopen februari werden
goedgekeurd. Het EESC is van mening
dat het plan-Juncker niet volstaat en
roept op tot meer particuliere en publieke
investeringen.

In het advies Het economisch beleid
van de eurozone benadrukken rapporteur Javier Doz Orrit en corapporteur
Petr Zahradnik dat de EU gebruik moet
maken van een evenwichtige mix van
monetaire, budgettaire en structurele
instrumenten om investeringen aan te
trekken en de groei te stimuleren. In het
advies spreekt het EESC zijn steun uit voor
het oorspronkelijke voorstel van de Commissie om een positieve begrotingskoers
voor de hele eurozone uit te stippelen en

www.eesc.europa.eu

roept het op om een Europees depositoverzekeringsstelsel, een gemeenschappelijk vangnet voor het gemeenschappelijk
afwikkelingsfonds van de bankenunie en
een gemeenschappelijke begroting voor
de eurozone in te stellen.
In zijn advies over de Jaarlijkse groeianalyse 2017 pleit het EESC tevens voor
flexibiliteit in het bestuur van de EU en
beveelt het aan om gebruik te maken van
oplossingen op maat. Rapporteur Etele
Barath is van mening dat de EU een aanpak nodig heeft die “verder gaat dan het
bbp”, hetgeen een resultaatgerichte analyse vergt met indicatoren voor sociale,
milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen,
en bevordering van sociale vooruitgang.
Het Comité acht het essentieel om de
politieke en strategische richtsnoeren
voor de lange termijn eenduidig en helder uiteen te zetten, rekening houdend
met de tien prioriteiten van Juncker en
de doelstellingen van de EU voor 2030.
(mm)
l

Koppeling van
landbouw aan
SDG’s: EU moet
het voortouw
nemen

De handel in landbouwproducten is nog nooit zo
belangrijk geweest – noch zo omstreden. Sinds het
EP onlangs vóór de CETA stemde, richt wereldwijde
aandacht zich ook op de WTO-ministersconferentie
die later dit jaar zal plaatsvinden. Ook daarbij zal dit
onderwerp naar verwachting in het middelpunt staan
en moet de EU een essentiële rol vervullen.
De handel in landbouwproducten is echter ook van
cruciaal belang voor de verwezenlijking van het
merendeel van de doelstellingen voor duurzame
ontwikkeling (SDG’s). De EU verkeert in een goede
positie om het voortouw te nemen in dit proces: zij
is de grootste exporteur en importeur van landbouwproducten, heeft onmiskenbaar belang bij handel en
duurzame ontwikkeling en beschikt over de geloofwaardigheid om een brugfunctie tussen de ontwikkelde en ontwikkelingslanden te vervullen.
“Het is tijd dat de EU het heft in handen neemt om
wereldwijd vorderingen te maken met deze agenda,”
aldus Jonathan Peel (UK – groep Werkgevers),
rapporteur van het advies van het EESC over Landbouw in handelsbesprekingen, dat op 22 februari is goedgekeurd. “De EU moet voortbouwen op de
verschillende hervormingen die onlangs in het GLB zijn
doorgevoerd. Zij heeft tijdens de vorige WTO-ministersconferentie al laten zien dat zij originele en evenwichtige inzichten kan aanreiken – iets dat van cruciaal
belang was omdat zo weinigen positieve resultaten
verwachtten. Ook nu rekenen we erop dat de EU onze
handelspartners één stap voor is.”
Het EESC doet in zijn advies aanbevelingen voor multilaterale vooruitgang en dringt er bij de Commissie
op aan om een effectbeoordeling te verrichten naar
de mogelijke effecten van de SDG’s, de Overeenkomst
van Parijs en de recente handelsovereenkomsten van
de EU op de handel in landbouwproducten. (sma) l

Aanzienlijke investeringen nodig in
de onderwijs- en opleidingsstelsels
van de EU

Tijdens zijn zitting van februari keurde het EESC
een verkennend advies over Hoogwaardig onderwijs voor iedereen goed, dat werd opgesteld op
verzoek van het Maltese voorzitterschap van de EU.
Hoewel het EESC verheugd is dat het voorzitterschap
dit thema onder de aandacht wil brengen, stelt het
duidelijk dat als de lidstaten het bezuinigingsbeleid
van na de crisis doorzetten, zij niet de nodige investeringen kunnen doen om iedereen effectief hoogwaardig onderwijs te bieden. Dit moet de hoogste
prioriteit krijgen om de armoede, die zich snel over
Europa verspreid, te kunnen bestrijden. Uit de meest
recente studies en verslagen is immers gebleken dat
er een nauw verband bestaat tussen onderwijsarmoede en een laag inkomen.
Het EESC heeft een aantal gebieden aangemerkt die
prioritaire actie vereisen:

EESC vraagt om participatie van gehandicapten
in humanitaire hulp voor migratiecrisis
De rechten van gehandicapten moeten systematisch worden opgenomen in alle beleidslijnen en
programma’s van de EU voor migranten en vluchtelingen, zoals bepaald in artikel 11 van het Verdrag van
de Verenigde Naties inzake de rechten van gehandicapten, dat in de EU in 2011 in werking is getreden.
Het EESC roept tevens op om de participatie van
gehandicapten in de planning, tenuitvoerlegging
en monitoring van humanitaire hulp te verbeteren.
Dat waren enkele van de belangrijkste conclusies
van de openbare hoorzitting over de situatie van
vluchtelingen en migranten met een handicap, die op
14 februari 2017 door de permanente studiegroep
inzake rechten van gehandicapten werd gehouden.
Het evenement moest de aandacht vestigen op de
situatie van gehandicapte vluchtelingen en migranten, door organisaties die met vluchtelingen werken
beter bewust te maken van de rechten en specifieke
behoeften van gehandicapten.
Tijdens de eerste werkvergadering lag de nadruk
op de situatie in Griekenland, als follow-up van het
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In een nieuw filmpje van zes minuten is
te zien hoe het EESC via zijn leden de actieve
inbreng van het maatschappelijk middenveld in
de besluitvorming en het wetgevingsproces van
de EU kanaliseert. Met behulp van de ervaring en
deskundigheid van zijn leden heeft het Comité
duizenden adviezen goedgekeurd die het leven
van de gewone EU-burger helpen verbeteren.
Deze adviezen zijn gericht op de bevordering
van de werkgelegenheid en goede praktijken op onder meer het gebied van milieu, energiebeleid, luchtvaart
en de sociale economie, en hebben zo Europa gestalte gegeven. In de adviezen van het Comité worden de
beginselen van democratie, vrijheid en mensenrechten overal ter wereld onder de aandacht gebracht en
wordt een lans gebroken voor gelijke rechten voor alle EU-burgers, en met name de meest kwetsbare groepen.
Concrete voorbeelden van thema’s waarmee het EESC zich bezighoudt zijn de ondernemingen van de
sociale economie, armoede, en de EU-luchtvaartsector; op die manier geeft het ons dagelijkse leven vorm.
De voorzitters van de drie groepen van het EESC bespreken hoe de door de leden vertegenwoordigde
belangen op EU-niveau worden behartigd. (mm)
l

Het EESC nam ook een standpunt in over de nieuwe
agenda voor vaardigheden van de Europese Commissie. Zo’n 70 miljoen Europeanen hebben moeite
met lezen, schrijven en rekenen. Meer dan 20 % kan
niet met een computer werken, terwijl meer dan 30 %
van de hooggekwalificeerde jongeren werk doet dat
niet strookt met zijn of haar talenten en ambities en
40 % van de Europese werkgevers geen mensen met
de juiste vaardigheden vindt om te kunnen groeien
en innoveren. Om dat tekort aan vaardigheden en
gebrek aan aansluiting weg te werken heeft de Commissie een nieuwe reeks maatregelen voorgesteld. De
nieuwe agenda is volgens het EESC echter eerder een
stap in de goede richting dan een echte doorbraak. Er
zijn meer innovatieve oplossingen nodig: in sommige
Europese landen bestaan dergelijke oplossingen al,
en die zouden dan ook kunnen worden overgenomen in andere landen. Voorts moet rekening worden
gehouden met sociale en genderperspectieven, moeten niet-formeel en informeel leren worden erkend
en moet ondernemerschap worden bevorderd als een
vaardigheid voor het leven.
Het EESC stelt voor de agenda een plaats te geven in
een gunstig macro-economisch kader waar investeringen in vaardigheden en capaciteiten van mensen
niet worden beschouwd als een kostenpost, maar als
een uitgave die op termijn voordelen zal opleveren.
De bijdragen van de lidstaten voor onderwijs- en
opleidingsuitgaven mogen bovendien niet worden
meegenomen in het kader dat wordt gehanteerd voor
de berekening van het begrotingstekort. (dm) l

“We moeten er alles aan doen om vluchtelingen
welkom te heten, vooral als ze een handicap hebben.
De angst dat zij ons werk zullen afpakken, is gewoon
ongegrond,” aldus Georges Dassis, voorzitter van
het EESC, in zijn openingstoespraak. “De lidstaten
hebben de wettelijke en morele verplichting om
vluchtelingen op een solidaire, menselijke manier op
te vangen.”
“Er is behoefte aan een gemeenschappelijk
opvangkader voor mensen met een handicap
en aan maatregelen en programma’s om die
mensen in de samenleving te integreren,” voegde
Ioannis Vardakastanis (EL – groep Diverse
werkzaamheden), lid van het EESC en voorzitter van
het European Disability Forum, hieraan toe.

bezoek van het EESC aan Lesbos en Athene in oktober
2016. De tweede werkvergadering was toegespitst op
de vraag wat de EU en het maatschappelijk middenveld kunnen doen om de vluchtelingencrisis aan te
pakken, in het bijzonder wanneer het om kwetsbare
vluchtelingen en migranten gaat.

De meest pakkende getuigenis was ongetwijfeld die
van Ibrahim Al Hussein, een Syrische vluchteling
die zijn been verloor toen hij een vriend probeerde
te redden tijdens een bombardement en daarna naar
Griekenland vluchtte, waar hij een paralympiër werd.
“Ik was net een gewonde vogel die probeerde weg te
vliegen maar zijn vleugels niet meer kon gebruiken. In
Griekenland voelde ik me als herboren dankzij de solidariteit van het Griekse volk.” (va)
l

Plaatselijke bevolking is de belangrijkste motor
van plattelandsontwikkeling
Visie en leiderschap zijn de belangrijkste voorwaarden voor plattelandsontwikkeling. Gerichte, eenvoudig te beheren regelingen voor overheidssteun
zullen het welslagen ervan verzekeren. Dat was de
belangrijkste les uit de hoorzitting van het EESC over
dorpen en kleine steden als katalysatoren voor
plattelandsontwikkeling die op 14 februari werd
gehouden in Brussel. De belangrijkste bevindingen
van de hoorzitting zullen worden meegenomen in
het initiatiefadvies van het EESC over dit onderwerp.
Landelijke gebieden nieuw leven inblazen is een
belangrijke opgave die de EU tot een goed einde
moet brengen via een collectieve inspanning. “Het
platteland behoort aan alle burgers; het is dan ook
belangrijk dat iedereen hierbij betrokken is. Wij willen de juiste concepten uitwerken met de mensen
op het terrein, en dorpen en kleine steden onder de
aandacht brengen,” vertelt Tom Jones (UK – groep
Diverse Werkzaamheden), rapporteur van het advies.
Piroska Kallay (HU – groep Werknemers), voorzitter
van de studiegroep, voegt eraan toe: “Dorpen zijn sociale hubs waar sociale waarden en vaardigheden worden aangeleerd en een hechtere samenleving heerst”.
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Europa vormgeven – hoe het werk van het EESC invloed
heeft op ons dagelijks leven
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●● verbetering van de ondersteuning van vooren vroegschools onderwijs en een leven lang
leren;
●● verzekering van afstemming van het onderwijs op de uitdagingen van de globalisering,
de digitalisering en de veranderingen in de
arbeidswereld;
●● het scheppen van opleidingskansen voor vroegtijdige schoolverlaters, laagopgeleide werknemers en arbeidsmigranten;
●● erkenning van niet-formeel en informeel
onderwijs;
●● verbetering van investeringen in opleiding van
leerkrachten;
●● verzekering van betere werkomstandigheden en
hogere salarissen voor leerkrachten;
●● verbetering van overheidsinvesteringen in
onderwijs en opleiding;

●● investeringen in onderwijsinfrastructuur
en -instrumenten zoals ICT;
●● beter gebruik van de Europese fondsen ter
ondersteuning van hoogwaardig onderwijs en
opleiding, onderzoek en innovatie;
●● versterking van de Europese mobiliteitsmogelijkheden voor studenten, academici, leerkrachten,
opleiders en onderzoekers.

De uitdagingen zijn enorm. Landelijke gebieden zijn
er de laatste 30-40 jaar op achteruitgegaan, met een
slechte basisinfrastructuur, beperkte arbeidskansen,
een onderontwikkeld openbaar vervoer, een vergrijzende bevolking, enzovoort tot gevolg. Innovatie kan
echter een oplossing bieden voor nagenoeg elk probleem. Tijdens de hoorzitting werden voorbeelden
van beste praktijken aangehaald uit twee landelijke
dorpen: Tre’r Ddol (Wales, VK) en Kozard (Hongarije).
Daarnaast noemde ECOVAST goede voorbeelden uit
Kroatië en maakte Oostenrijk zijn succesvolle aanpak – samenwerking nastreven met dorpen – aanschouwelijk. (sma)
l

Verantwoordelijkheid moet eerlijk
gedeeld worden bij migratie
Het 3e migratieforum, een gezamenlijk evenement van de Commissie en het EESC, bracht meer
dan 200 deskundigen van maatschappelijke organisaties uit de EU-28 samen. Deze vertegenwoordigers
drongen er bij de lidstaten op aan hun gezamenlijke
overeenkomst over de herplaatsing van migranten na
te komen en op een positievere manier over migratie
te spreken, als tegengif voor de paniekzaaierij door
rechtse populisten.
Commissaris Dimitris Avramopoulos opende het
evenement samen met EESC-voorzitter Georges
Dassis, die verklaarde dat “we niet alleen de morele,
maar op basis van het Verdrag van Genève ook de wettelijke plicht hebben vluchtelingen op te vangen”. De

sprekers wezen erop dat er meer inspanningen moeten worden geleverd op het gebied van integratie,
en de stad Mechelen werd naar voren geschoven als
voorbeeld van een geslaagd beleid inzake de integratie van migranten.
De deelnemers riepen eveneens op om te voorzien
in veilige en legale mogelijkheden om gezinshereniging te vergemakkelijken. José Antonio Moreno
Díaz (ES – groep Werknemers), lid van het EESC,
bracht het probleem van compartimentering van het
arbeidsbeleid onder de aandacht en riep op tot een
samenhangende Europese aanpak om de toegang
van migranten tot de arbeidsmarkt en tot onderwijs
en beroepsopleiding te vergemakkelijken.

YEYS, Your Europe, your say:
EESC-leden op bezoek bij de scholen

In februari en maart brachten leden van het Europees Economisch en Sociaal Comité een bezoek aan
de scholen in hun land om ze voor te breiden op
“Your Europe, Your Say” (YEYS). YEYS is een Europese
jeugdassemblee bestaande uit leerlingen van 33
scholen (uit EU-landen en kandidaat-lidstaten) die
op 30 en 31 maart 2017 in het EESC-gebouw in Brussel zullen debatteren over de toekomst van Europa.

●● Hoe zien jonge Europeanen de toekomst
van Europa en wat zouden ze doen om die te
verbeteren?

De leden werkten in de aanloop naar de bijeenkomst
in maart samen met de leerlingen en een leraar bij
het voorbereiden van antwoorden op een aantal
belangrijke vragen die momenteel in Europa spelen:
●● Wat zijn de voordelen, verwezenlijkingen en
tekortkomingen van de Europese Unie?
●● Waar liggen de uitdagingen en kansen voor de
Europese Unie?

Op 30-31 maart 2017 krijgen de leerlingen de gelegenheid om EESC-leden aanbevelingen te doen
over de toekomst van Europa. Aan het eind van de
tweedaagse bijeenkomst zullen alle leerlingen dan
bij stemming bepalen welke drie voorstellen volgens
hen het meest effectief zijn om Europa een betere
toekomst te geven. (ks)
l

De leden van het EESC vertelden de leerlingen hoe
het debat in Brussel zou verlopen, wat het EESC zoal
doet en hoe het de stem van burgers uit heel Europa
vertolkt.

Muhannad Bitar, een Syrische vluchteling, werd
gevraagd om het verhaal van zijn reis naar Europa te
delen, een omzwerving langs geweld, angst en verlies. Hij vatte het als volgt samen: “Tijdens mijn reis heb

ik zowel het beste als het slechtste van Europa gezien.”
(sma)
l

Het EESC viert zestig jaar Europa en werpt
een blik op de toekomst
Op 13 maart 2017 organiseerde het EESC ter ere
van de zestigste verjaardag van de Europese oprichtingsverdragen een conferentie op hoog niveau in
Rome. De conferentie, getiteld Sixty years of European Community – Let’s shape the future!, vond
plaats in de Italiaanse Kamer van Volksvertegenwoordigers. In zijn openingstoespraak wees Georges
Dassis op de belangrijkste verwezenlijkingen van
Europa en de moeilijkheden waarmee het momenteel
wordt geconfronteerd. Hij benadrukte dat “deze zestigste verjaardag een nieuw begin moet zijn – het begin
van een meer verenigd Europa, dat pleit voor solidariteit
en dat echt inzit met het welzijn van de Europese bevolking. De toekomst moet worden bepaald door sociale
vooruitgang, door ondernemingen, door werknemers
en door iedereen die waardig in vrede wil samenleven.
Ik hoop dat het EESC, door de toekomst van de EU mee
te helpen bepalen, zijn steentje zal bijdragen om deze
visie op Europa te verwerkelijken”.
Er werden drie werkvergaderingen georganiseerd,
waarin de volgende thema’s aan bod kwamen:

●● een sociaal Europa als hulpmiddel om ongelijkheid
aan te pakken,
●● voltooiing van de economische en monetaire unie
voor een sterker Europa,
●● integratiebeleid en immigratie.
Na de werkzaamheden bracht de heer Dassis
namens het EESC bijzondere hulde aan Dr. Pietro
Bartolo, verantwoordelijke voor de gezondheidszorg op Lampedusa en bekend om zijn bekroonde
film Fuocammare, die met zijn hulp aan vluchtelingen
en migranten die de gevaarlijke reis langs de centrale
Middellandse Zeeroute ondernemen een lichtend
voorbeeld van menselijkheid is.
De conclusies van de conferentie zullen de komende
maanden worden gebruikt als input voor de werkzaamheden van het EESC rond het witboek over de
toekomst van de EU. Meer informatie over het evenement is te vinden op http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.events-and-activities-60-years.
(dm)
l

Nieuwe economische
modellen en
sociale innovatie:
een kans voor
een beter Europa
Het Europees Economische en Sociaal Comité
(EESC) heeft de handen ineengeslagen met het
New Economy and Social Innovation (NESI) Global
Forum en de Global Hub for the Common Good om
het Europese debat te verrijken met input uit de
gemeenschappen die rechtstreeks zijn betrokken
bij de deeleconomie, de circulaire economie en de
functionele economie. Op 16 februari brachten zij vertegenwoordigers van de publieke en de particuliere
sector in Brussel bijeen voor een evenement getiteld
“Nieuwe economische modellen en sociale innovatie:
een kans voor een beter Europa”.
Volgens ABI Research zal het aantal met het internet
verbonden toestellen van 2015 tot 2020 toenemen
van 10 miljard tot 30 miljard. De digitale revolutie
verandert de manier waarop we leven en kopen en
zelfs de manier waarop we werken. Zo heeft 15 % van
de zelfstandigen in de VS en de landen van de EU-15
inkomsten verworven via digitale P2P-platformen.
Ondertussen blijft Europa een voortrekkersrol spelen
in de strijd tegen klimaatverandering: steden als Parijs
en Madrid treffen belangrijke maatregelen om de
CO2-emissies terug te dringen, en landen verbinden
zich ertoe om hun ecologische voetafdruk – en die
van hun belangrijkste industrieën – te beperken.
Kunnen deze twee trends – de digitale revolutie
en de strijd tegen klimaatverandering – met elkaar
worden verzoend? Kan Europa het gecombineerde
potentieel van beide benutten en in zijn voordeel
gebruiken?

Platform voor het maatschappelijk
middenveld EU-Georgië pleit voor meer
mediavrijheid en gelijke kansen op de
arbeidsmarkt
Als stem van het Europese maatschappelijke middenveld heeft het EESC zowel het potentieel van de
nieuwe economische modellen als de ongeziene sociale en juridische uitdagingen die zij met zich brengen
erkend. Tijdens het evenement in Brussel werden de
gevolgen van deze veranderingen geanalyseerd. Het
debat kreeg ook een praktische dimensie, doordat
kleine en middelgrote ondernemingen en andere
belanghebbenden werd gevraagd om hun ervaringen te delen en goede praktijken uit te wisselen.
De belangrijkste resultaten van dit evenement zullen worden meegenomen in het debat van het NESI
Global Forum tijdens een follow-upevenement dat
van 19 tot 22 april zal plaatsvinden in Malaga, Spanje,
met als doel richtsnoeren voor overheden en bedrijven uit te werken en werk te maken van een nieuw
paradigma op basis van waarden en de bescherming
van het welzijn van de burgers. (dm)
l

Georgië heeft van alle landen in het Oostelijk Partnerschap de beste staat van dienst wat mediavrijheid
betreft. Er zijn evenwel bijkomende inspanningen
nodig om de journalistieke kwaliteit, objectiviteit en
ethiek te verbeteren en om de onafhankelijkheid en
de financieringsbronnen van de media te waarborgen.

associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië.
Ze riepen de Georgische overheidsinstellingen op
om hun interne samenwerking te versterken en
verzochten de lidstaten van de EU om Georgië te
ondersteunen bij de ontwikkeling van de communicatiecapaciteiten van zijn ambtenaren.

Dat was een van de belangrijkste boodschappen van
de tweede vergadering van het Platform voor het
maatschappelijk middenveld EU-Georgië, dat op 16
februari bij het EESC werd georganiseerd. Het platform
beval de Georgische overheid tevens aan om gendergelijkheid te mainstreamen in de actieplannen van de
overheid en om meer inspanningen te leveren om een
volwaardige tenuitvoerlegging van het arbeidsrecht
en de internationale arbeidsnomen te verzekeren.

De Georgische eerste viceminister-president, Archil
Karaulashvili, sprak zijn tevredenheid uit over de vooruitgang die het voorbije jaar werd geboekt in Georgië,
maar merkte op dat de regering “niet op haar lauweren mag rusten, want corruptie rust ook niet”.

De vertegenwoordigers van het Platform voor
het maatschappelijk middenveld evalueerden de
stand van zaken bij de tenuitvoerlegging van de

“Georgië is en blijft een uitstekende partner voor
samenwerking, en we hopen dat de bevolking snel kan
profiteren van de tastbare voordelen van de associatieovereenkomst,” aldus Dirk Schübel van de EDEO. Verwacht wordt dat de EU deze maand de visumplicht
zal opheffen voor Georgische burgers met een biometrisch paspoort. (mm)
l
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door de groep Diverse
Werkzaamheden van het EESC
Het EESC werkt momenteel aan een
advies met de titel Naar een EU-strategie
voor internationale culturele betrekkingen, met Luca Jahier, voorzitter van de groep
Diverse werkzaamheden, als rapporteur.
In het kader van de voorbereidende werkzaamheden voor dit advies werd op 1
maart een hoorzitting georganiseerd om
de standpunten van het maatschappelijk
middenveld, multilaterale organisaties
en andere spelers in de culturele sector
te beluisteren. De hoorzitting werd geopend door de heer Jahier en EP-leden Silvia Costa en Elmar Brok, co-rapporteurs
voor het initiatiefverslag van het Europees
Parlement over hetzelfde onderwerp.
In zijn ontwerpadvies roept het EESC
ertoe op om “een volgende stap te zetten en in aansluiting op een tekst met als
titel “Naar een EU-strategie” over te gaan
naar de goedkeuring en vervolgens de

tenuitvoerlegging van een duidelijke strategie en een actieplan.” Het actieplan dient
te voorzien in vier structurele behoeften:
●● duidelijkheid scheppen over het
bestuur op EU-niveau;
●● streven naar coördinatie en aanvullende ondersteuning bieden op het
niveau van de lidstaten;
●● duidelijkheid scheppen over de
financiële aspecten;
●● en netwerken van onderling verbonden culturele spelers, die een bloeiend
cultureel maatschappelijk middenveld
vertegenwoordigen, bevorderen.
Met het oog op de volledige erkenning van
het belang van cultuur voor duurzaamheid,
zou het EESC graag zien dat cultuur wordt
erkend als een vierde pijler van duurzame
ontwikkeling, op gelijke voet met de economische, de sociale en de milieupijler.
Het EESC is ingenomen met het feit dat
cultuur wordt erkend als cruciale basis
voor vrede en stabiliteit en dus van essentieel belang is voor de bevordering van het
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belangrijkste doel van de Europese Unie,
nl. om “vrede, haar waarden en het welzijn
van haar volkeren te bevorderen”. Het EESC
doet in zijn ontwerpadvies dan ook een
beroep op de EU om, gelet op haar ervaring,
wereldwijd een voortrekkersrol te spelen
bij de tenuitvoerlegging, bescherming en
bevordering van vrede overal ter wereld.
De hoorzitting werd verder bijgewoond
door vertegenwoordigers van de Raad
van Europa, het verbindingsbureau van
UNESCO in Brussel, EUNIC (netwerk van
nationale culturele instellingen van de
EU), het Comité van de Regio’s, het cultuurcomité van United Cities and Local
Governments (Agenda 21 voor cultuur), de
Interarts Foundation, Culture Action Europe
en het Roberto Cimetta Fund. (cl)
l

De echte voordelen van CETA uitgelegd:
een belangrijke rol voor het bedrijfsleven
door de groep Werkgevers
van het EESC
Nu in het Europees Parlement vóór
CETA is gestemd, breekt een nieuw hoofdstuk aan van nauwere betrekkingen tussen
de Canada en de EU. Alle moeilijkheden
zijn echter nog niet achter de rug; zo moet
de overeenkomst in alle EU-lidstaten worden geratificeerd. CETA is een vooruitstrevende overeenkomst voor inclusieve groei
die aanzienlijke voordelen oplevert voor
het mkb. Het bedrijfsleven is een belangrijke rol toebedeeld in het bevorderen van
de overeenkomst en het aanreiken van
voorbeelden van de voordelen ervan uit de
praktijk. Dat waren slechts enkele van de
standpunten die op 22 januari 2017 tijdens
de vergadering van de groep Werkgevers
naar voren kwamen in het kader van het

ervan worden aangetoond aan sceptici.
Uit een gezamenlijke studie was gebleken
dat de bilaterale handel naar verwachting
met 23 % zou toenemen zodra de overeenkomst volledig van kracht is.

debat met de Canadese ambassadeur voor
de EU, Daniel Costello.
Zoals ambassadeur Costello aangaf, is
CETA van strategisch belang. De overeenkomst stelt ons namelijk in staat om zelf
de toekomst van de gemondialiseerde
handel vorm te geven De ambassadeur
merkte op dat de overeenkomst vanaf het
voorjaar voorlopig moet worden toegepast. Op die manier kunnen de voordelen

Tijdens de discussie kaartten leden van
de groep Werkgevers een aantal problemen aan in verband met CETA en de vrije
handel in het algemeen. Jacek Krawczyk,
voorzitter van de groep Werkgevers en
van het follow-upcomité voor Trans-Atlantische betrekkingen van het EESC, stelde
voor om een gezamenlijk rondetafelgesprek over CETA te organiseren met het
bedrijfsleven. “We kunnen wel stellen dat
CETA binnen de mondiale context een bijna
symbolische waarde heeft gekregen als kans
om de internationale handel in het algemeen
te verbeteren,” merkte hij op. (jl)
l

Over de Internationale Vrouwendag 2017
door Gabriele Bischoff, voorzitter
van de groep Werknemers
De gelijke beloning van mannen en vrouwen vormt een essentieel beginsel van de EU,
dat in 1957 werd vastgelegd in het Verdrag
van Rome. Bij de zestigste verjaardag van dat
Verdrag moeten we ook de vorderingen vieren die sindsdien zijn geboekt op het gebied
van gendergelijkheid: moederschapsrechten,
gelijke behandeling met betrekking tot de
toegang tot werk, opleiding en bevorderingen en arbeidsomstandigheden. Tegenwoordig ligt de arbeidsparticipatie van vrouwen
hoger dan ooit, en we zien steeds meer
vrouwen in leidinggevende functies. De crisis
heeft echter aangetoond dat we deze vooruitgang nooit als vanzelfsprekend mogen
beschouwen. De bezuinigingsmaatregelen

die werden opgelegd in de nasleep van de
crisis hebben de gendergelijkheid en de
vrouwenrechten ondermijnd. Vaak zijn
het de armste, meest kwetsbare vrouwen
die het zwaarst worden getroffen. Alleenstaande moeders vormen bijvoorbeeld een
van de groepen die het meeste risico lopen
op armoede en sociale uitsluiting. Gendergelijkheid is niet alleen bedoeld voor goede

Nieuw CESlink-portaal

georganiseerd. Het verschaft informatie
over de SER’s en hun websites en bevat
een lijst met contactgegevens van hun
voorzitters en secretarissen-generaal.
Gebruikers kunnen er documenten van
de SER’s opvragen door de specifieke
databank te raadplegen waarin adviezen, verslagen, resoluties, studies, overeenkomsten, nieuwsbrieven en andere
interessante documenten van de deelnemende organisaties zijn opgeslagen.

Het nieuwe CESlink-portaal vertegenwoordigt de onlinegemeenschap van de
sociaal-economische raden (SER’s) in de
EU en binnen het EESC.

Het portaal is beschikbaar in het Engels
en het Frans en biedt nu ook gecombineerde Twitter- en RSS-feeds, waardoor
het gemakkelijker wordt om altijd op de
hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. (kf)

Op het portaal, dat wordt beheerd door
het EESC, is al het nieuws te vinden over
initiatieven en evenementen die door
het EESC en de nationale SER’s worden
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Een strategie voor internationale
culturele betrekkingen

http://www.eesc.europa.eu/ceslink/en;
http://www.eesc.europa.eu/ceslink/frl

EESC-TENTOONSTELLING OVER AUTISME
In het kader van de Wereldautismedag op 2 april wordt op 3 april 2017 door
de afdeling Werkgelegenheid, Sociale
Zaken en Burgerschap (SOC) een debat
over autisme georganiseerd. In verband
met dit debat zet het EESC samen met
Autism Europe een fototentoonstelling
over autisme op touw. Autism Europe
is een organisatie die zich inzet voor de
bevordering van de rechten van mensen
met autisme en die hen helpt bij het verbeteren van hun levenskwaliteit. In de
tentoonstelling zijn naast de foto’s van
jonge autistische kunstenaars uit Schotland ook foto’s te zien van drie fotografen
uit het VK (Graham Miller), Polen (Michał
Awin) en Luxemburg (Andre Weisgerber).
De tentoonstelling is tot 21 april 2017 te
bezichtigen in Foyer 6 van het JDE-gebouw. (jp)
l

Film in het EESC-gebouw: PASSAGE INTO HISTORY:
Het oude Nemea en de Nemeïsche Spelen
“…. En daar, aan het einde van de tunnel, het langverwachte moment: een reis
door de tijd. Je pakt op een heel persoonlijke
manier de draad van de geschiedenis op,

tijden – in tegendeel, je zou zelfs kunnen zeggen dat gendergelijkheid des te belangrijker
is wanneer de samenleving onder druk staat.
De loonkloof tussen mannen en vrouwen is
60 jaar nadat het beginsel van gelijke beloning werd opgenomen in het Verdrag nog
steeds enorm groot. Het dichten van die
kloof moet bovenaan op de agenda blijven
staan. Europa kan enkel bloeien als het de
talenten van iedereen erkent en ondersteunt. Europese werknemers moeten een
loonsverhoging krijgen en we moeten meer
inspanningen leveren om ervoor te zorgen
dat vrouwen hun rechtmatig deel krijgen.
Meer informatie over de initiatieven van
de groep Werknemers voor de Vrouwendag: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.group-2-news.41724
l

verliest elk gevoel voor leeftijd, nationaliteit, ras of kleur en wordt meegesleept in iets
wat zowel een moment als een eeuwigheid
duurt.”
Nemea, ook bekend uit de mythe van
Hercules en de leeuw, was de plek waar
beroemde sportwedstrijden zoals de
Olympische Spelen werden georganiseerd. De film vertelt het verhaal van
een verlaten archeologische locatie, lang
vergeten oude spelen – en de archeoloog
Stephen Miller. We ontdekken dit fascinerende centrum van de oude Griekse atletiek en religie door de ogen van dr. Miller,
terwijl mensen van over heel de wereld
bijeenkomen voor een heropleving van
de Nemeïsche Spelen. We volgen hun
unieke ervaring op hun “reis door de tijd”.
De film wordt vertoond op 29 maart
2017, om 19.00 uur, in Atrium 6, gevolgd
door een vraag- en antwoordsessie met
mevrouw Tachmintzis, coproducent van
de film (jp).
l
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