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Beste lezers,

Can Dündar: “Laat Turkije niet alleen.
Erdogan is niet Turkije”
wordt gehoord door onze regeringen, nationale parlementen en het Europees Parlement. Wij zullen voor jullie klaarstaan”.

Blijven geloven

Deze boodschap is ook uitgedragen door
de voorzitter van de groep Werknemers
van het EESC, Gabriele Bischoff, die er
bij de Turkse autoriteiten op heeft aangedrongen de Duitse journalist Deniz Yücel,
die momenteel in Turkije gevangen zit,
vrij te laten. De voorzitter van de groep
Diverse Werkzaamheden, Luca Jahier, en
de voorzitter van de afdeling REX, Dilyana
Slavova, herinnerden de aanwezigen
eraan dat de EU met het maatschappelijk
middenveld moet blijven samenwerken
om Turkije weer open en democratisch
te maken.

Na maanden van spanning en toch ook wel enige ongerustheid, kan Europa na de bekendmaking van de verkiezingsresultaten in een aantal lidstaten weer opgelucht ademhalen.
De overwinning van Emmanuel Macron bijvoorbeeld toont overduidelijk aan dat de Franse
kiezers zich hebben afgewend van de traditionele partijen. Hieraan liggen vanzelfsprekend
diepere politieke oorzaken ten grondslag, maar dat er sprake is van een mentaliteitsverandering
zal niemand ontkennen.

Ik ben geen politiek analist, maar de situatie in Frankrijk, al is zij nog zo verschillend van de onze,
fascineert en interesseert me. Het is echter de betekenis van deze uitslag voor het Europese
project die pas echt bemoedigend is.
Net als in andere lidstaten waren er ook in Frankrijk verschillende kandidaten met een agenda
en ideeën die, hoewel niet ondemocratisch, het Europese project zoals we het nu kennen op
de helling zouden zetten.
De toekomst van Europa zou er niet bepaald rooskleurig uitzien mocht een anti-Europese leider
het roer in handen krijgen in een lidstaat als Frankrijk, die heel wat gewicht in de schaal legt.
Dit betekent echter niet dat Europa geen behoefte heeft aan hervormingen en een nieuwe impuls.
Waar het om gaat is dat niet het hele project wordt afgewezen in naam van een gedachtegoed dat
stoelt op demagogisch protectionisme en scheiding, onder het mom van zogenaamde veiligheid.
Het spreekt vanzelf dat het ons aller plicht én recht is ervoor te ijveren dat alle leden van de samenleving - individu of groep - kunnen opkomen voor hun waarden, of we het daar nu mee eens zijn
of niet; gaat het echter om een aanval op Europa en het vredesproject waar we allen van dromen
en waar we ook in de toekomst van willen genieten, dan ligt een en ander minder voor de hand.
Hoewel de details van het politieke project van bepaalde pas verkozen leiders niet bekend zijn
en er nog veel onduidelijk is, weten we wel dat zij pleitbezorger zijn van het Europese ideaal
en een Europa dat groei voor allen hoog in het vaandel draagt, wat op zich al voldoende reden
is om de toekomst met hoop en vertrouwen tegemoet te zien.
Europa heeft alle reden om een zucht van verlichting te slaken, en kan zich nu gaan wijden aan
de hervormingen die noodzakelijk zijn om tegemoet te komen aan de legitieme verwachtingen
van de bezorgde burgers.
Tot slot hoop ik met heel mijn hart dat de leden van het Comité, die de zorgen van de bevolking
van nabij kennen, bereid zijn mee op de bres te staan voor een inclusief en vreedzaam Europa
dat iedereen de helpende hand reikt en met iedereen samenwerkt.
Gonçalo Lobo Xavier
Vicevoorzitter van het EESC
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EESC raadpleegt Europees
maatschappelijk middenveld
over witboek inzake de
toekomst van Europa
Het EESC stelt voor een platform
van belanghebbenden op te
richten om de inzetbaarheid van
vrouwen in de vervoerssector te
vergroten
Georges Dassis: “Solidariteit
toepassen in de praktijk om
onze stempel te drukken op de
geschiedenis”

Verbannen Turkse journalist
spreekt met het EESC
over mediavrijheid en
mensenrechten
Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in Turkije heeft het EESC de
Turkse journalist Can Dündar uitgenodigd
voor zijn zitting van april. De voormalige
hoofdredacteur van de Turkse krant Cumhuriyet heeft de EU opgeroepen om Turkije
en de Turkse bevolking te helpen om de

persvrijheid, de mensenrechten, de rechtsstaat en de democratie te beschermen.
“Turkije is op dit moment de grootste gevangenis voor journalisten”, aldus Can Dündar. “Als Europa nog steeds veel waarde
hecht aan gedachte- en persvrijheid, moet
het de Turkse bevolking steunen. Europa
zou zijn waarden niet mogen opgeven voor
kortetermijnbelangen.”

Dündar, die momenteel in Duitsland in
ballingschap leeft, werd veroordeeld tot
vijf jaar gevangenisstraf nadat zijn krant
had bericht over wapensmokkel door de
Turkse inlichtingendienst naar rebellen
in Syrië. De vicevoorzitter van het EESC,
Gonçalo Lobo Xavier, spoorde Turkije
aan om samen met internationale journalistenorganisaties, Unesco, de OVSE en de
Raad van Europa, te werken aan het herstel
van de persvrijheid in het land. (mm) l

De voorzitter van het EESC, Georges Dassis: “Jullie strijd is onze strijd en deze oproep
aan ons om de democratie en de vrijheid te
beschermen, is belangrijk. Ik hoop dat hij

De bestrijding van terrorismefinanciering
vereist bredere maatregelen
Het EESC steunt de plannen
van de Commissie inzake
de controle van contant
geld, maar wijst op de
belemmeringen voor de
uitvoering ervan

Het EESC steunt het nieuwe voorstel
van de Commissie om de controles op contant geld aan de EU-grenzen uit te breiden
en de autoriteiten meer bevoegdheden te
geven om controles uit te voeren en goederen in beslag te nemen indien vermoedelijk sprake is van illegale activiteiten,
om zo meer informatie te verzamelen
en gevallen van terrorismefinanciering
aan het licht te brengen. Het EESC heeft
de Commissie echter opnieuw verzocht
om een “lijst van belastingparadijzen” te
publiceren, die verantwoordelijk zijn voor
het grootste deel van de illegale geldstromen. Het uitblijven hiervan wordt gezien
als een enorme belemmering voor de
doeltreffende uitvoering van het voorstel.
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De kiezers van vandaag bekijken de politiek en het beleid met andere ogen; de overwinning
van een kandidaat met heel eigen ideeën, die niet gebonden is aan een politieke partij, kon
dan ook niet uitblijven.

“Verzending van contanten blijft voor witwassers en andere financiële misdadigers de
belangrijkste manier van opereren,” aldus
Javier Doz Orrit (groep Werknemers - ES),
rapporteur voor het advies ‘Financiering
van terrorisme – controle van geldbewegingen’, dat tijdens de plenaire vergadering
van april werd aangenomen.
Het EESC stelt beveelt de Commissie aan na
raadpleging en een studie een plan op te
stellen om het gebruik van contant geld in
de EU te reduceren. “Er moet worden nagegaan of de verplichte aangiftedrempel van
10 000 EUR passend is”, aldus corapporteur

www.eesc.europa.eu

Mihai Ivaşcu (groep Diverse Werkzaamheden - RO). In het advies wordt ook voorgesteld de definitie van ‘contant geld’ te
verruimen met prepaidkaarten en zeer
liquide goederen, zoals goud.
Het Comité verwelkomt de invoering van
sancties die aan lidstaten kunnen worden
opgelegd wegens het niet-nakomen van
de aangifteplicht, maar wijst er wel op dat
sancties dienen te worden gestandaardiseerd en dat er een gemeenschappelijke
communicatieprocedure moet worden
opgezet voor alle lidstaten.
Het advies benadrukt tevens het belang
van het verbeteren van de informatie-uitwisseling en de coördinatie tussen de
autoriteiten van de lidstaten en met derde
landen, en roept de lidstaten op hun antiterrorismedatabases ter beschikking te
stellen aan Europol. (ll)
l

Hoe kan het voorstel van de Commissie
inzake schone energie worden verbeterd?
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Het EESC stelt voor een platform van
belanghebbenden op te richten om
de inzetbaarheid van vrouwen in de
vervoerssector te vergroten

Het initiatief wordt gesteund door
de Commissie en wordt in november
gelanceerd
Slechts twee op de tien vervoersmedewerkers zijn
vrouwen. Doordat 78 % van de werknemers man is, is
de transportsector een van de sectoren die het meest
met genderongelijkheid te maken heeft. Het EESC is
van mening dat het aanwerven van meer vrouwen
dringend noodzakelijk is en stelt voor een platform
voor verandering op te richten om deze kwestie aan
te pakken.
Tijdens de plenaire vergadering van april heeft het
EESC het advies “Vrouwen en vervoer - Platform
voor verandering” goedgekeurd, waarin dit nieuwe
forum wordt omschreven en dat aanbevelingen aan
de Commissie bevat over de opzet van het forum.
“De transportsector is ontwikkeld door en voor mannen”,
aldus EESC-rapporteur Madi Sharma. “Tegenwoordig

is het vergroten van het aantal vrouwen in de transportsector echter niet alleen een genderargument, maar ook
een sociale en economische noodzaak. De sector heeft
dringend vakkundige en betrokken medewerkers nodig
die zich gewaardeerd en beschermd voelen om voor groei
en innovatie te kunnen zorgen.”
Door middel van dit platform wil het EESC alle
belanghebbenden betrekken bij de verandering van
de werkomgeving van de sector en de kansen voor
vrouwen vergroten. Het platform moet een op acties
gebaseerde aanpak volgen met gerichte maatregelen
en worden ondersteund door een website. Het EESC
is ook van mening dat monitoring, evaluatie en de
uitwisseling van beste praktijken van groot belang
zijn om de geloofwaardigheid en het succes van het
platform te waarborgen.
De vicevoorzitter van de Commissie, Frans Timmermans, en de commissaris voor Vervoer, Violeta Bulc,
ondersteunen het initiatief, dat in november 2017 zal
worden gelanceerd. (mq)
l

EESC raadpleegt Europees maatschappelijk
middenveld over witboek inzake de
toekomst van Europa
het EESC worden gebruikt bij de opstelling van zijn
advies over het witboek, nu dat door de Commissie
aan het EESC is voorgelegd. Dit advies zal tijdens de
EESC-zitting van juli worden goedgekeurd.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)
organiseert een reeks nationale debatten in 27 lidstaten om te vernemen hoe het Europees maatschappelijk middenveld aankijkt tegen de vijf scenario’s voor
de toekomst van Europa die de Europese Commissie
heeft uiteengezet in haar Witboek over de toekomst
van Europa – Beschouwingen en scenario’s voor de EU27
tegen 2025.
De ideeën, standpunten en zorgen die maatschappelijke organisaties uit alle economische en sociale geledingen uiten tijdens de nationale debatten, zullen door

De debatten, die in mei worden gehouden, maken
deel uit van een doorlopende brede discussie over
de toekomstige koers van Europa, die door Europese
instellingen in heel Europa is geïnitieerd en waarbij
burgers, overheden en organisaties worden betrokken.
Zoals de Commissie in haar raadpleging benadrukte
heeft het EESC in dit proces een belangrijke rol te spelen als stem van het georganiseerde maatschappelijk
middenveld in de EU.
Het witboek schetst vijf scenario’s voor de manier
waarop Europa zich tegen 2025 op verschillende
terreinen kan ontwikkelen, zoals de interne markt en
handel, migratie en veiligheid, en de economische en
monetaire unie. (ll)
l

Beleidsmaatregelen om de omschakeling naar
schone energie in Europa te versnellen, vereisen een
meer realistische planning, beter overleg met consumenten en duidelijkere regels voor het bereiken van
de doelstellingen inzake hernieuwbare energie. Tijdens de plenaire vergadering van april heeft het EESC
vijf adviezen goedgekeurd over het pakket “Schone
Energie voor alle Europeanen” van de Commissie –
een 1 000 pagina’s tellend pakket met voorstellen dat
volgens Maroš Šefčovič, commissaris van de Energie-unie, revolutionaire gevolgen zal hebben voor de
sector.

meer duidelijkheid over de manier waarop de Commissie de lidstaten kan dwingen om de ‘nodige maatregelen’ te nemen, mocht zij vaststellen dat de ambities of
de implementatie ondermaats blijven.

In het algemeen is men ingenomen met het pakket, met
name voor wat betreft de inspanningen om de rol te
versterken van energieverbruikers als zelfvoorzienende
producenten en van nieuwe marktdeelnemers zoals
lokale energiegemeenschappen. Het EESC verwacht
echter ernstige belemmeringen, vooral omdat de Commissie van plan is toezicht te houden op het nationale
energie- en klimaatplan van elk afzonderlijk land.

Het plan om een waarnemingspost voor energiearmoede op te richten werd verwelkomd, waarbij het
Comité opmerkte dat dit een voorstel uit 2013 was van
Pierre Jean Coulon, thans voorzitter van de EESC-afdeling voor energie (TEN).

De mededeling van de Commissie stelt energie-efficiëntie voorop en benadrukt de voordelen ervan in de
bestrijding van energiearmoede. De rapporteur van
het EESC, Ulrich Samm (groep Werkgevers - DE) heeft
ook de sleutelrol van energie-efficiëntie benadrukt,
maar beweerde dat dit niet noodzakelijk het eerste
wapen is in de strijd tegen energiearmoede.

De voorzitter van het EESC, Georges Dassis, waarschuwde dat de omschakeling naar schone energie
niet ten koste mag gaan van bepaalde bevolkingsgroepen, met name de achtergestelde groepen.

“Het EESC is er allerminst gerust op dat het met het governanceproces mogelijk zal zijn om concrete resultaten te
behalen en af te dwingen”, zo staat in het algemene
advies over het pakket te lezen (TEN/624). “Er wordt te
veel vertrouwd op overleg en collegiale druk, in plaats van
op duidelijke regels”. Het EESC heeft aangedrongen op

De heer Šefčovič beweerde dat het van cruciaal
belang is om achter de voorstellen te staan, aangezien
alle ogen nu gericht zijn op de EU als toonaangevende
instelling. (dm)
l

Het plan van de Commissie om een Europees Systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) in te
stellen om de veiligheidscontroles van reizigers met
visumvrijstelling die het Schengengebied betreden,
aan te scherpen, is absoluut noodzakelijk gezien de
huidige veiligheidssituatie. Dat stelde het EESC in zijn
laatste zitting.
In zijn advies over het ETIAS benadrukt het EESC dat
de informatie die via dit systeem wordt verzameld een
doeltreffender bewaking van de Schengengrenzen
mogelijk maakt, en roept het de Commissie op een
oplossing te vinden voor de EU-lidstaten die niet tot
het Schengengebied behoren.
“Het systeem maakt het mogelijk om potentiële risico’s
met betrekking tot de veiligheid of irreguliere immigratie
vooraf te controleren om de EU-burgers te beschermen
tegen personen die met kwade bedoelingen naar Europa
komen,” aldus rapporteur Jan Simons (groep Werkgevers - NL). Hoewel mogelijk niet iedereen ingenomen is
met het ETIAS, biedt het ook voordelen voor reizigers,
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EESC: Gezien de huidige situatie zijn voorafgaande reisvergunningen
nodig voor derde landen die zijn vrijgesteld van de visumplicht

zoals kortere wachttijden aan de grenzen van het
Schengengebied. Het EESC is echter van mening dat
het systeem stap voor stap ten uitvoer moet worden
gelegd en dat daarbij open moet worden gecommuniceerd met de betrokken landen.
Het ETIAS wordt van toepassing op onderdanen van
ongeveer zestig derde landen die momenteel zonder
visa naar het Schengengebied kunnen reizen. In het
kader van het systeem, dat tegen 2020 operationeel
moet zijn, moeten reizigers online een reisvergunning aanvragen die dient als “lichtere variant van een
visum”. Vervolgens voert het platform automatische
controles uit aan de hand van de EU-informatiesystemen, zoals Interpol, Europol, het Schengeninformatiesysteem (SIS) en het inreis-uitreissysteem (EES), en
verleent of weigert het de vergunning nog op dezelfde
dag. De uiteindelijke beslissing wordt echter genomen
door de nationale grenswachten.
Het EESC is ingenomen met het voorstel, maar benadrukt dat het ETIAS de grondrechten en de bescherming
van persoonsgegevens volledig moet eerbiedigen door
de gegevens uitsluitend toegankelijk te maken voor
autoriteiten die misdaad, terrorisme, irreguliere immigratie en andere dreigingen onderzoeken. (ll)
l

Verklaring van de voorzitter van het EESC over de
Dag van Europa

De waarheid is dat de succesverhalen van de EU nauwelijks worden genoemd en dat haar verworvenheden
bijna in de vergetelheid raken. Wanneer we echter naar
het verleden kijken, kunnen we alleen maar trots zijn op
alles wat de EU heeft bereikt. Vrede, de mogelijkheid
om in vrijheid te leven, het vrije verkeer van personen
en goederen en vijftig jaar economische en sociale
vooruitgang zijn slechts enkele van de vele voordelen
die we genoten en nog steeds genieten. Het is onze
plicht om de wereld eraan te herinneren dat deze

voordelen niet zomaar uit de lucht zijn komen vallen,
maar dat we ze te danken hebben aan de Europese
Unie. Bovendien mogen we niets voor lief nemen, zelfs
onze vrede niet.

en de sociale dimensie van
ons economische model te
versterken.
Met dit in het achterhoofd
doet het EESC al geruime tijd
praktische voorstellen, zoals
de onderlinge verdeling van
de schulden van de lidstaten
en een gegarandeerd minimuminkomen voor EU-burgers. Bovendien krijgt het
EESC op verzoek van de
Commissie de gelegenheid
om voorstellen over de toekomst van Europa op te stellen en in te dienen in de
vorm van een advies dat over een paar maanden in
stemming zal worden gebracht. Daarbij worden de
sociale partners in alle lidstaten op dezelfde manier
geraadpleegd die reeds met succes is toegepast bij de
adviezen over de Europese pijler van sociale rechten en
de aanpak van de migratiecrisis.

Ondanks alles moeten we toegeven dat bepaalde kernwaarden van de EU, waaronder solidariteit, sinds 2009
op de achtergrond zijn geraakt. De laatste jaren nemen
vreemdelingenhaat, racisme en fascistische uitspraken
weer angstaanjagend toe; nationalistische en populistische partijen winnen gestaag aan invloed en trekken
een steeds breder publiek aan. Om de snelle opkomst
van de anti-Europese gevoelens te bestrijden, moet de
EU echter doortastende besluiten nemen om zichzelf
uit de impasse en de spiraal van crises te halen. We kunnen het vertrouwen van de burgers alleen herwinnen
wanneer de beleidsmakers en leiders in de lidstaten
duidelijke en betekenisvolle stappen zetten om te laten
zien dat de EU dicht bij de burgers staat. Het is beschamend dat in Europa anno 2017 mensen sterven van de
honger en dat de armen armer worden. We moeten
allemaal de noodzaak van een sociale markteconomie onderschrijven, in het kader waarvan we maatregelen moeten nemen om de welvaart te verdelen
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Zevenenzestig jaar geleden werden de funderingen
van de Europese Unie gelegd, toen op 9 mei 1950 de
Franse minister van Buitenlandse Zaken, Robert Schuman, de weg naar Europese integratie inzette door de
oprichting van een Europese Gemeenschap voor Kolen
en Staal (EGKS) voor te stellen. De EGKS was slechts
het begin en een paar jaar later, in 1957, markeerde de
ondertekening van het Verdrag van Rome de geboorte
van de EU. Vandaag hebben we de gelegenheid om
stil te staan bij de verworvenheden van de EU en deze
te vieren, en tegelijkertijd om in te gaan op onze toekomstvisie en de zeer reële problemen waar de Europese burgers momenteel mee te maken hebben.

EESC verzoekt Commissie om
uitbreiding van budget voor
onderzoek en innovatie

De belastingregels in de EU moeten aan de realiteit worden aangepast om de burgers van Europa
een meer welvarende toekomst te bieden. Dat was de
kernboodschap van het op 5 mei gehouden EESC-debat over ‘Belastingheffing in de digitale economie’.

Joost van Iersel, voorzitter van de EESC-afdeling ECO (Economische en Monetaire Unie), vroeg
de deelnemende fiscalisten en economen om te
onderzoeken hoe de nieuwe bedrijfs-, arbeids- en
consumptiemodellen in de deeleconomie het best

Het evenement bood ook de gelegenheid om deze
resultaten te vergelijken met die van het recente
informatief rapport van het EESC dat door EESC-vicevoorzitter Gonçalo Lobo Xavier was opgesteld
en het advies van rapporteur Ulrich Samm (groep
Werkgevers – DE).
“We verwelkomen dit initiatief van de Commissie”,
aldus Gonçalo Lobo Xavier, “omdat dit programma erg
belangrijk is voor onze toekomst en de toekomst van de
komende generaties. Het EESC was dan ook nauw betrokken bij het evaluatieproces.”

De discussies brachten aan het licht met welke uitdagingen de kolenproducerende regio’s en landen
te maken krijgen wanneer de kolenmijnen sluiten.
Zo kan de energietransitie grote gevolgen hebben
in gebieden waar kolen een van de weinige interne

kunnen worden belast. Hij wees erop dat het EESC
voorstellen voor een passende belasting van de digitale economie levensbelangrijk acht. Het EESC stelt
in het kader van zijn werkzaamheden over eerlijke
belastingheffing momenteel een advies over belastingheffing in de deeleconomie op.
“Met de huidige belastingregels dreigt de deeleconomie, die de productiviteit ten goede komt, het loodje te
leggen. Verder trekken de belastingregels vooral ook
een zware wissel op kleine bedrijven”, aldus EESC-lid
Krister Andersson (groep Werkgevers - SE). “We
moeten onze belastingregels aanpassen om de uitdagingen het hoofd te bieden en ervoor te zorgen dat we
alle kansen kunnen benutten”, voegde hij eraan toe.
“We hebben in Europa een meer verenigd belastingstelsel nodig. Onze economie gaat verder dan
onze landsgrenzen en kan dan ook niet zonder een
Europese aanpak”, zei Giuseppe Guerini (groep
Diverse Werkzaamheden – IT), EESC-rapporteur
voor het advies over belastingheffing in de deeleconomie.
l

De conclusie van de conferentie luidde dat Horizon
2020 een succesvol innovatieprogramma is dat uitmuntendheid, gezamenlijke onderzoeksinfrastructuur
en grensoverschrijdende samenwerking combineert
en synergieën oplevert tussen de academische wereld,
het bedrijfsleven, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) en onderzoeksorganisaties. Het was
echter van cruciaal belang om de begroting voor de
financiering van onderzoek en innovatie (O&I) op
EU-niveau uit te breiden en de deelname te verbreden, zonder afbreuk te doen aan strenge kwaliteitseisen – een mening die gedeeld wordt door 89 % van
de respondenten.
Wat financiering betreft benadrukte Ulrich Samm:
“Het grootste probleem is de grote ongelijkheid binnen
Europa. We zien zeer verschillende succespercentages
in Horizon 2020 en dit houdt duidelijk verband met de
nationale financiering. De lidstaten met meer financieringsmogelijkheden waren succesvoller dan de lidstaten
met minder mogelijkheden.” (mr)
l

Professor Rita de la Feria tijdens het debat over belastingheffing in de digitale economie
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Industrie- en energietransitie: de gevolgen van het uitfaseren van
kolen moeten worden beperkt
Op 7 april heeft de EESC-adviescommissie Industriële Reconversie (CCMI) een debat gehouden over
Industriële, economische en sociale gevolgen van de
industrie- en energietransitie. Hieraan namen energiedeskundigen uit verschillende kolenproducerende
lidstaten, vertegenwoordigers van de industrie en
vakbonden en EESC-leden deel.

Georges Dassis
Voorzitter van het EESC

Belastingregels EU niet klaar voor
de digitale economie

“De digitale economie is niet meer gewoon een deel van
de economie, maar is de economie zelf aan het worden”,
aldus de befaamde belastingdeskundige en professor
fiscaal recht aan de Universiteit van Leeds Rita de
la Feria, een van de sprekers tijdens het debat. “De
digitalisering van de economie en de mondialisering
zijn niet meer weg te denken. Dus gaan we ofwel door
met lapwerk om de realiteit in onze wetgeving in te passen, ofwel proberen we met het oog op de welvaart van
onze burgers om onze regels en wetten – met name wat
fraude betreft – aan te passen,” zo zei ze.

De bevindingen van de door de Commissie georganiseerde raadpleging van belanghebbenden, met
als doel de tussentijdse evaluatie van Horizon 2020,
werden bekendgemaakt tijdens een gezamenlijk evenement van het EESC en de Commissie (DG RTD) op
28 april.

Tot slot moeten er dringend politieke beslissingen worden genomen wanneer we een verenigd, democratisch,
solidair, vreedzaam en welvarend Europa tot stand willen brengen dat voeling heeft met haar burgers.

energiebronnen en een belangrijke bron van werkgelegenheid zijn.
De deelnemers waren het er wel over eens dat kolen in
Europa dringend op een gestructureerde manier moeten worden uitgefaseerd met het oog op het streven
om tegen 2050 een koolstofarme economie te bereiken
en het milieu en de volksgezondheid te beschermen.
Pierre Jean Coulon, voorzitter van de EESC-afdeling
voor energie (TEN), wees erop dat dit proces slimme
langetermijnstrategieën vereist waarin de nadruk ligt
op het evenwicht tussen de economische, sociale en
milieugevolgen. EESC-lid Janusz Pietkiewicz (groep

Werkgevers - PL) voegde daaraan toe dat het ook nodig
is om consumenten te veranderen in actieve deelnemers (prosumenten).
De deelnemers aan het debat benadrukten dat hernieuwbare energiebronnen onderdeel kunnen zijn van
de oplossing. Regionale investeringsplannen en participatie van de plaatselijke bevolking om maatschappelijk draagvlak te creëren, zijn van cruciaal belang om
de transitie te doen slagen.
EESC-lid Dumitru Fornea (groep Werknemers - RO)
vatte het kort samen: “Wij kijken niet naar het verleden. Het draait niet om het redden van de kolenindustrie,
maar om het redden van onze economie en de werkgelegenheid. Dat vergt tijd, de steun van alle belanghebbenden en communicatie met de betrokkenen.” (sma) l
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door de groep Werkgevers
van het EESC
Het voorstel voor een Europese pijler
van sociale rechten ontlokte een kritische
eerste reactie van de secretarissen-generaal van UEAPME, EUROCHAMBRES en het
CEEP. Véronique Willems, Arnaldo Abruzzini en Valeria Ronzitti namen deel aan de
bijeenkomst van de groep Werkgevers om
de huidige prioriteiten van hun organisaties te bespreken.
“De voorstellen met betrekking tot het evenwicht tussen werk en privéleven die we tot
nu toe hebben gezien zullen grote gevolgen
hebben voor kmo’s en de financiële lasten
verzwaren,” aldus Véronique Willems,
secretaris-generaal van UEAPME. Volgens
UEAPME moet de aandacht vooral uitgaan
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naar een betere uitvoering en handhaving
van de bestaande regels in plaats van aanvullende rechten te creëren.
“We zijn erg bezorgd over de weg die het
Europees beleid inslaat,” aldus Arnaldo
Abruzzini, secretaris-generaal van
EUROCHAMBRES, verwijzend naar de
Europese pijler van sociale rechten. In zijn
ogen was er sprake van een tendens in de
Europese Unie om het sociale aspect maximaal te benutten, omdat politici hoopten
dat dit het populisme zou stoppen. Hij
benadrukt dat er geen sprake kan zijn
van een duurzaam sociaal beleid zonder
groei en het scheppen van werkgelegenheid. Banen worden niet gecreëerd door
sociaal beleid, maar door ondernemers
die daarvoor moeten kunnen rekenen op
een gezond en voor de groei bevorderlijk
ondernemingsklimaat.

Valeria Ronzitti (CEEP) en
Arnaldo Abruzzini (EUROCHAMBRES)
Volgens Valeria Ronzitti, secretaris-generaal van het CEEP, moeten de voorstellen van de Commissie nu nauwkeurig
onder de loep worden genomen om tot
een grondige en realistische beoordeling
te komen. Volgens mevrouw Ronzitti
biedt de aankomende Sociale Top in Göteborg een uitstekende gelegenheid voor
werkgevers om het belang van groei en
werkgelegenheid te onderstrepen met
betrekking tot de algemene opzet van de
sociale pijler. (lj)
l

Werknemers willen concrete veranderingen:
een sociaal Europa dat werkt voor mensen
door de groep Werknemers
van het EESC

Op 26 april 2017 heeft de Europese
Commissie haar ‘sociaal pakket’ gepubliceerd, bestaande uit 17 verschillende
documenten, waaronder voorstellen
inzake een Europese pijler van sociale
rechten. Dit is de eerste reactie van de
Commissie-Juncker op wat er vanuit de
vakbeweging wordt gevraagd.
Het sociaal tekort moet dringend worden
aangepakt door het sociaaleconomische
beleid evenwichtiger te maken en de schade
die na jarenlange bezuinigingen aan de
Europese samenleving is aangebracht te
herstellen. Werknemers dringen aan op
een sociaal Europa dat werkt voor hen, met
concrete en afdwingbare rechten.
De groep Werknemers zal de
Commissiev oorstellen, bestaande uit
een combinatie van wetgevings- en

louter richtsnoeren en benchmarks, zullen
wij niet ondersteunen.

niet-wetgevingsinitiatieven, grondig
bekijken om te beoordelen of ze voldoen
aan de verwachtingen van het maatschappelijk middenveld en aan de doelstellingen
zoals uiteengezet in het EESC-advies over
de Europese pijler van sociale rechten.
Dit is voor ons een geschikt moment om er
nogmaals op te wijzen dat de werknemers
van Europa enorm trots zijn op het Europese sociale acquis, dat wij mede hebben
opgebouwd, en op de daarmee samenhangende afdwingbare sociale rechten.
Pogingen om het sociale acquis te verzwakken door over te schakelen naar

De EU moet voor werknemers een positieve agenda bieden waarmee ook de
uitdagingen van de 21e eeuw en van
‘Werk 4.0’ het hoofd kan worden geboden. De groep Werknemers heeft gepleit
voor maatregelen die zorgen voor sociale
vooruitgang, zoals onder meer: eerlijke
arbeidsvoorwaarden voor iedereen,
een kaderrichtlijn betreffende het minimuminkomen, sociale zekerheid voor
iedereen, eerbiediging van collectieve
onderhandelingen en de rechten van
vakbonden, en een gemeenschappelijke EU-aanpak met betrekking tot het
minimumloon.
Indien de EU niet presteert, zullen we de
consequenties daarvan moeten dragen:
groeiend nationalisme en protectionisme
en xenofobie, die uiteindelijk het einde van
de Unie kunnen betekenen. (mg)
l

Luca Jahier op de Slowaakse
Academie van Wetenschappen
door de groep Diverse
Werkzaamheden van het EESC
Het Instituut voor economisch onderzoek van de Slowaakse Academie van
Wetenschappen heeft op 18 april 2017
samen met de International Club of Slovakia en de Economic Club of Slovakia in
Bratislava de internationale conferentie
The 60th anniversary of the Rome Treaty:
the future of Europe georganiseerd.
Luca Jahier, voorzitter van de groep Diverse
Werkzaamheden van het Europees Economisch en Sociaal Comité, heeft aan de conferentie deelgenomen en een presentatie

gehouden over het maatschappelijk middenveld en over de rol die het in de toekomst
van Europa zal spelen. Hij sprak over actuele
ontwikkelingen in Europa, zoals de verkiezingen in Frankrijk en de brexit, en over de
toekomstige rol van het maatschappelijk
middenveld tegen de nieuwe achtergrond
van politieke en economische instabiliteit en
geopolitieke spanningen.
Tijdens de bijeenkomst hebben vertegenwoordigers van het EESC tevens uiteengezet hoe de Europese economie ervoor staat
en wat de belangrijkste uitdagingen zijn
voor de toekomstige ontwikkeling ervan.
Gezien de ongekende gevolgen van de
wereldwijde financiële crisis en de diepe

“Solidariteit toepassen in de
praktijk om onze stempel te
drukken op de geschiedenis”,
zei Georges Dassis tijdens
het forum over het Europees
Solidariteitskorps
Op 12 april nam de voorzitter van het
EESC, Georges Dassis, samen met de
voorzitter van de Europese Commissie,
Jean-Claude Juncker, en de voorzitter
van het Europees Parlement, Antonio
Tajani, deel aan de slotzitting van het
stakeholdersforum over het Europees
Solidariteitskorps.
“Wanneer we solidariteit in de praktijk
toepassen, kunnen we soms zulke grote
dingen verwezenlijken dat we onze stempel drukken op de geschiedenis”, aldus de
heer Dassis.
De heer Dassis juichte het Europees
Solidariteitskorps toe en benadrukte hij
dat het EESC heeft gevraagd om, in het
kader van het Europese label, maatregelen te nemen met een sociaal karakter, die

rechtstreeks gericht zijn op het dagelijks
leven van de burgers. Voorts beklemtoonde hij dat de strijd niet wordt gewonnen door speeches maar door acties
waarvan de bevolking op de hoogte moet
worden gebracht.
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Voorstel voor een Europese pijler van
sociale rechten ontlokt een kritische
reactie van werkgeversorganisaties

“Anderen helpen is het slimste dat je
kan doen”, zei Antonio Tajani, die
wees op de behoefte aan solidariteit na
natuurrampen.
“We behoren nog steeds tot het rijkste deel
van de wereld en daarom moeten we leren
delen”, aldus Jean-Claude Juncker.
“Europa staat gelijk aan liefde en solidariteit
voor de hele wereld”.
Het in september 2016 gelanceerde initiatief is bedoeld om jongeren van 18 tot 30
jaar de kans te geven om deel te nemen
aan projecten om kansarme mensen te
helpen. Het EESC steunt jonge burgers
via de prijs voor het maatschappelijk
middenveld en door jaarlijks het jongerenevenement Your Europe, Your Say! te
organiseren. Op 18 mei vierde het EESC
bovendien 30 jaar Erasmus+. Ter gelegenheid hiervan organiseerde het EESC een
conferentie. (ks)
l

Open Dag – 6 mei 2017

Op zaterdag 6 mei heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) –
evenals een aantal andere Europese instellingen – zijn deuren opengezet voor het
grote publiek. Leden en personeel ontvingen meer dan 2 700 bezoekers, die meer
te weten wilden komen over hoe het EESC werkt en de problemen waarmee wij te
maken hebben.
Het thema voor de open dag 2017 was de 60e verjaardag van de ondertekening van
het Verdrag van Rome. Rondleidingen, informatiestands, interactieve activiteiten en
live concerten stonden allemaal op het menu. Er was zelfs een Kids’ corner waar de
jongste bezoekers werden verwelkomd.

mondiale recessie (met name de schuldencrisis en de impact ervan op de reële
economie en de werkgelegenheid), werd
er een omvangrijk pakket ter hervorming
van de economie van de EU en de eurozone gepresenteerd.
De conclusie van de conferentie luidde
dat de lidstaten moeten samenwerken om
een oplossing te vinden voor de interne en
externe problemen en gevaren waarmee
de EU wordt geconfronteerd. (cl)
l

Deze unieke kans om
de verscheidenheid van
Europa van dichtbij te
ervaren in een leuke,
gezinsvriendelijke sfeer,
was een groot succes.
Voor meer informatie
over de open dag kunt
u een kijkje nemen op
onze webpagina: http://
www.eesc.europa.eu/
openday2017/ (nb) l
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